פברואר יוצא מן הכלל –
רעיונות לפעילויות מתוך היצע סל תרבות ארצי

יוזמה נהדרת במסגרת חודש פברואר יוצא מן הכלל יכולה להיות הזמנת פעילות אמנותית לקהילה.
סל תרבות ארצי אמון על בניית היצע מפגשי אמנות מתוכו יכולים ליהנות תלמידי מערכת החינוך,
מגיל הגן ועד כיתה י"ב .היצע זה מתאים לכל המשפחה והמיוחד בו הוא שנלווה אליו תן תקן של
איכות – אישור ועדות הרפרטואר של סל תרבות ארצי.
הנה מקבץ המופעים והמפגשים מהיצע הסל שיכולים להתאים כפעילות תרבות בחודש פברואר יוצא
מן הכלל בכל תחומי האמנות – תיאטרון ,מחול ,מוזיקה ,קולנוע ,ספרות ואמנות פלסטית.

מה במקבץ?
מופעים ומפגשים שעוסקים באנשים עם מוגבלות ובכלל זה מתמודדים עם מוגבלויות נפשיות
וקוגניטיביות ,לא רק גופניות .יוצרים עם מוגבלות שמציגים את האמנות שלהם .מופעים שמתאימים
לאנשים עם מוגבלות.
פעילויות אלו לקוחות מתוך ההיצע האמנותי של סל תרבות ארצי ,אשר אושר על ידי ועדות
הרפרטואר וועדת המחירים של משרד החינוך והן חלק מהיצע תשפ"א.
היצע זה מותאם לקבוצות קטנות או מכיל מעט מציגים (מפגש רגיל) ו/או למפגש מקוון ( באמצעות
הזום) .בהתאם לרוח סל תרבות ארצי ,כל פעילות מלווה במפגש עם היוצר ושיחה עם הקהל.

לריכוז הפעילויות באתר הסל -לחצו על הבאנר

לפרטים על המופע או המפגש ודרכי יצירת קשר עם האמן ,לחצו על
שם הפעילות:
תיאטרון
פלא – הצגה מצולמת (ד'-ו') זום (ילד עם תסמונת נדירה)
בנוגע לציפור (ט'-י"ב)

זום ורגיל (נער עם אספרגר)

לקפוץ מעל העננים (ז'-י"ב)

רגיל (סיפור הקמת תנועת "כנפיים של קרמבו")

מצחיק (ד'-ז')

אש בראש

זום

(ה'-ז')

(ילד עם מוגבלות פיזית)

זום ורגיל (הפרעת קשב חמורה)

לציונה יש כנף אחת (גן – ג') זום

(התמודדות עם מוגבלות פיזית)

תיאטרון  -מקומות שמורים  -הצגות מותאמת לילדים עם צרכ ים
מיוחדים שבהיצע הסל:
מיזם "מקומות שמורים" נוצר ב 2017-על ידי היזמית החברתית אור אלתרמן ויוצרת התיאטרון שרון
גבריאלוב ,שלמדו את תחום הנגשת ההצגות במסגרת מסלולי הכשרה מיוחדים בארצות הברית.
כל תהלי ך התאמה מתמקד בצרכים המיוחדים של הילדים ,נבנה בשילוב גורמים מקצועיים-טיפוליים,
כולל התאמה טכנית ואסטרטגית תוך דגש רב על הצד האמנותי ומבלי להתפשר על האיכות
האמנותית .בהיצע התיאטרון של הסל קיים מסלול מיוחד בשיתוף פעולה עם מיזם זה אשר במסגרתו
מתויגים המפגשים והמופעים המותאמים בתגית "מקומות שמורים".
אפצ'י – גרסה מצומצמת תשפ"א (גן-א') רגיל

תיאטרון הקרון:
זום ורגיל

הכתר שהלך לאיבוד (גן)

רכבת המתנות של סבא וסבתא (גן -ב') זום ורגיל

מחול
זום ורגיל (התמודדות עם חרשות)

ג'יל ואמנון – שני עולמות (א'-י"ב)

מוזיקה
קשת שקופה – רוני גינוסר (י"א-י"ב)

רגיל

(האמנית על הספקטרום האוטיסטי)

קולנוע עלילתי
סתמי

(ז'-י"ב) זום ורגיל

(צעירה עם תסמונת טורט)

שרוכים (ז'-י"ב) רגיל

(צעיר על הספקטרום)

חתונה מנייר (י'-י"ב) רגיל

(צעירה על הספקטרום)

אל תשכחי אותי (י"א-י"ב) רגיל

(הפרעות אכילה/אשפוז פסיכיאטרי)

תיעודי
מושלמים (ז'-י"ב) זום ורגיל

(צעירים עם מוגבלויות שונות)

איך מסמנים אהבה? (ט'-י"ב) רגיל

(חרשות)

גם כשעיני פקוחות (י' -י"ב) רגיל

(מניה דיפרסיה – גבריאל בלחסן סולן להקת אלג'יר שהתאבד).

חבר שלי יניב (י-י"ב) רגיל

(נער עם תסמונת נדירה)

היה היה ילד (ז-י"ב) זום ורגיל

(ילד עם מוגבלות פיזית)

שמעון המלך (ז'-י"ב) זום ורגיל

(צעיר עם תסמונת דאון)

ספרות
ענבל מלכה זיו וספרה "בזמן שלא היית" (ז' -ט') זום ורגיל (ילדה עם אב בדיכאון)
הדס ליבוביץ וספרה "ליבי ,או :מה קרה לאיש עם הכלב?" (א' -ג') זום ורגיל (סיפור על כלב נחייה
לעיוורים)
מיכל פיטובסקי וספרה "דברים שקורים בשומקום" (( )Aז'-יב') רגיל (נערה עם טראומה נפשית)
שהם סמיט וספרה "אגדות אמיתיות" (א'-יב') זום ורגיל
(אהובה עוזרי עם מגבלה קולית ועדי אלטשולר ,מייסדת "כנפיים של קרמבו")
תמי שם טוב " -אני לא גנב" (ד'-ח') זום ורגיל (ילד עם נכות פיזית)
"מהפכת התפוזים של מתי" (ב' -ד') (ילדה לקוית למידה)
תמר ורטה זהבי " -שרוטה" (ה'-יב') זום ורגיל (פציעה ושיקום של ילדה שנפגעת בפיגוע)

אמנות פלסטית
אלהם רוקני (ט'-י"ב)

רגיל

(אמנית עם מוגבלות פיזית)

