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2023ינואר    

 

 היצע סל תרבות ארצי לפברואר יוצא מן הכלל 

אנשים עם  מיזם "פברואר יוצא מן הכלל", נועד לקדם השתלבות של  
בקהילה. במסגרתו מתקיימות מאות פעילויות המיועדות לעודד  מוגבלות 

  בקהילותיהם.שילוב, נגישות, היכרות ושותפות של ילדים ואנשים עם מוגבלות 

כיוזמה מקומית ממרכז קהילתי בכפר תבור. בשנת   2018המיזם נולד בשנת 
אתר   למתנ"סים ואף הוקם הוא התפתח לפעילות ארצית של החברה  2019
 בי הארץ. ברח המרכז את כל פעילויות החודש מיוחד 

מקבץ המופעים והמפגשים שיכולים להתאים כפעילות בחודש זה.   הנה 
פעילויות סל אלו לקוחות מתוך ההיצע האמנותי אשר אושר על ידי ועדות  

הרפרטואר ווועדת המחירים של הסל, והן חלק מהיצע תשפ"ג. היצע זה מותאם  
   גם לקבוצות קטנות.

  

 מה במקבץ? 

מופעים ומפגשים שעוסקים באנשים עם מוגבלות ובכלל זה מתמודדים עם  
מוגבלויות נפשיות וקוגנטיביות, לא רק גופניות. יוצרים עם מוגבלות שמציגים  

 את האמנות שלהם. מופעים שמתאימים לאנשים עם מוגבלות. 

את המפגש או המופע מומלץ לפתוח בהקדמה על מיזם "פברואר יוצא מן  
חשיבות הפעילות האמנותית במסגרתו. מוזמנים להשתמש בדף   הכלל" ועל

  המצורף.קדמה הה

הכלל"  קדמה לפעילות סל תרבות ארצי במסגרת "פברואר יוצא מן להורדת הה
   צו על סמל הסללח –

 

https://www.fabulous-feb.org.il/
https://www.fabulous-feb.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1x0cUdsHmUil_Tg6PM34R59eTNzeAkTL9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0cUdsHmUil_Tg6PM34R59eTNzeAkTL9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0cUdsHmUil_Tg6PM34R59eTNzeAkTL9/view
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  מה בהיצע?

 
 מוזמנים ללחוץ על שם המופע או המפגש כדי לקרוא עליו פרטים נוספים 

 תחום אמנות 

  

שם המופע או  
 המפגש 

  

קהל  
 יעד 

  

 החיבור לנושא 

  

 קצר  תיאטרון  
-ט'

 י"ב 

זוג שמתמודד עם גידול ילד על  

 הספקטרום 

  
זה יכול להיות אדם  

 עומד בשלג 

  -י' 

 י"ב 

כתבו ומבצעים   חרשים עיוורים שחקנים

 שיות )מבית "נא לגעת"( חוויות אי

  אחרי החגים  
  -ד' 

 ט'

שלושה צעירים על הספקטרום מנסים  

 תלב בחברהלהש

  
התשמע קולי )עברית /  

 ערבית( 

  -ד' 

 ט'
 ילדה חרשת 

  
אמיר פקח את עיניו  

 )ערבית( 

  -ד' 

 ח'
 ילד שהתעוור 

 י"ב -ז' בלי עין הרע   
סיפור חייו של השחקן, המתמודד עם  

 אובדן ראייה 

 ילד עם תסמונת נדירה  ו'-ד'   פלא  

 פרפרים בראש   
 -ב'

 ה' 
 נער דיסלקטי עם הפרעות קשב וריכוז 

  בנוגע לציפור  
-ט'

 י"ב 
 נער עם אספרגר 

 י"ב -ז'  לקפוץ מעל העננים  
סיפור הקמת תנועת "כנפיים של  

 קרמבו" 

 בכסא גלגלים 11ילד בן  ז'-ד'   מצחיק  

 זיתים   
-ט'

 י"ב 
 נערות עם הפרעות אכילה

https://b7t.co.il/shows/%D7%A7%D7%A6%D7%A8/
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/4811c0fe-ef9c-467c-a6a1-08a5bdf4f096
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/4811c0fe-ef9c-467c-a6a1-08a5bdf4f096
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/c5776e1c-c6e8-4fdb-a8af-fcc6ef1ea4eb
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/a89ff368-c6ef-490f-8945-dfa3f2b4e240
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/a89ff368-c6ef-490f-8945-dfa3f2b4e240
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/f9e699b7-ce0e-40f8-b243-f6e63947d47e
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/f9e699b7-ce0e-40f8-b243-f6e63947d47e
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/94f9f64b-9056-40bb-9589-96ec79e982f9
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/804cf71e-871f-4c2d-b134-152f666af923
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/f32f2a0b-7e5e-4b88-8e2e-11b99be08fc9
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/d74d79bb-1839-4324-9dd0-cbcd45c87d0b
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/b06e4826-fbff-4ad3-82c0-0528d2f113ed
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/9bf4efbc-037b-440e-be5c-9ea94b45c6b9
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/2fb27f5e-d5a7-4321-aa7e-6ce39fad4730
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 הפרעת קשב חמורה  ז'-ה'   אש בראש  

  
  -שנת חיי היפה ביותר 

  ערבית

  -י' 

 י"ב 
 מוגבלות פיזית 

 מוגבלות פיזית  ג' -גן לציונה יש כנף אחת   

תיאטרון  

)מקומות  

 שמורים(* 

  מותאם לקהל עם צרכים מיוחדים  א' -גן   אפצ'י

תיאטרון  

)מקומות  

 שמורים(* 

מעשה   ן:תיאטרון הקרו

 בעולם
 מותאם לקהל עם צרכים מיוחדים  ד'-גן

תיאטרון  

)מקומות  

 שמורים(* 

הכתר   תיאטרון הקרון:

 שהלך לאיבוד 
  מותאם לקהל עם צרכים מיוחדים  גן 

תיאטרון  

)מקומות  

 שמורים(* 

רכבת   תיאטרון הקרון:

המתנות של סבא  

  וסבתא

  מותאם לקהל עם צרכים מיוחדים  ב'-גן

  מחול 
ריח של געגוע השאיר  

 בי חותם 
 ט'-ז'

שגדל עם אמא מרותקת לכסא   רקדן

  רים גלגלים וחולה בניוון שרי

  
שני   – ג'יל ואמנון 

 עולמות 

-א'

 י"ב 
 הוא חרש והיא שומעת  -זוג רקדנים 

  
 Shape  -שייפ און אס 

On Us 
 י"ב -י'

תשעה רקדנים עם יכולות פיזיות  

 מגוונות 

 מוזיקה 
רוני   – קשת שקופה 

 גינוסר 

- י"א

 י"ב 
  האמנית על הספקטרום

קולנוע   

 )עלילתי( 
 י"ב -ז' סתמי )סרט קצר( 

צעירה עם תסמונת טורט )בתה של  

 הבמאית(

 צעיר על הספקטרום  י"ב -ז'  שרוכים   

 צעירה על הספקטרום  י"ב -י' חתונה מנייר   

 אל תשכחי אותי   
- י"א

 י"ב 
 הפרעות אכילה/אשפוז פסיכיאטרי 

קולנוע  

 )תיעודי( 

  -קילו של אהבה  18

  הגרסה החדשה

- י' 

 י"ב 
  סיפורו של צעיר בעל תסמונת נדירה

https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/ad0a06d2-c681-441f-8d2e-587751f75ff5
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/8549ce81-0dd6-4add-b0d8-bacd49b5dad6
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/8549ce81-0dd6-4add-b0d8-bacd49b5dad6
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/fed92c1d-b707-4cb3-b975-b4880963407a
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/79d16879-3640-4ed7-8e96-747b20b7c73b
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/7d530642-7aed-48c6-923c-ef1b7cbe5cda
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/7d530642-7aed-48c6-923c-ef1b7cbe5cda
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/90cd0db0-c702-497f-aaa9-8363fdffc96f
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/90cd0db0-c702-497f-aaa9-8363fdffc96f
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/edbbda4a-b837-43ab-8589-2c7c70d6d054
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/edbbda4a-b837-43ab-8589-2c7c70d6d054
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/edbbda4a-b837-43ab-8589-2c7c70d6d054
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/f9b173e0-1ea5-4241-89bc-4ca25f62628c
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/f9b173e0-1ea5-4241-89bc-4ca25f62628c
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/a455e9c1-5665-4eb9-943a-89436790904c
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/a455e9c1-5665-4eb9-943a-89436790904c
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/ae3c870d-6b55-4318-955b-fb53093d1b98
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/ae3c870d-6b55-4318-955b-fb53093d1b98
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/86214233-c961-4e8c-be08-7391d9825713
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/86214233-c961-4e8c-be08-7391d9825713
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/8f2ac628-89c1-4ac2-b303-6fa7d7213fc5
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/d9902e82-bb19-4531-a193-f161e5d2a79b
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/9c14107f-7da9-49be-bf77-234bdf06f8cc
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/2d4eec95-efb3-4a52-b549-fb6065d3488a
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/8444880e-a916-4621-a729-74fcf422d82c
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/8444880e-a916-4621-a729-74fcf422d82c
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  גלי הדף  
-ט'

 י"ב 

רעיה המטפלת בבעל פצוע ומשותק,   

טראומה, נערה  - גבר הסובל מפוסט

  יגועאשר נפצעה בפ 

  
אהובה עוזרי : צלצולי  

  פעמונים
 סיפורה של הזמרת שאיבדה את קולה  י"ב -ז'

 צעירים עם נכויות שונות י"ב -ז' מושלמים  

 איך מסמנים אהבה?  
-ט'

 י"ב 
 חרשות 

 י"ב -י' גם כשעיני פקוחות   
התמודדותו של גבריאל בלחסן, סולר  

 דיפרסיה -להקת אלג'יר, עם מניה

  נער עם תסמונת נדירה  י"ב -י חבר שלי יניב   

  ילד עם שיתוק מוחין  י"ב -ז' היה היה ילד   

 צעיר עם תסמונת דאון  י"ב -ז' שמעון המלך   

 ספרות 
ענבל מלכה זיו וספרה  

 "בזמן שלא היית" 
 ילדה עם אב בדיכאון   ט'-ז'

  

הדס ליבוביץ וספרה  

"מטאטאים רוקדים  

 בחורף" 

 ו'-ב'

בית מלאכה בתקופת השואה   סיפור על 

ר העסיק עובדים עיוורים ועל בת  אש

 המשמשת כעיניים לאביה העיוור 

  
גולדברג  -מאירה ברנע

  וסדרת "כראמל" 
 ו'  -ג' 

סדרת ספרים ובה דמות של ילד על  

 הספקטרום 

  

מיכל פיטובסקי וספרה  

"דברים שקורים  

 בשומקום" 

-ז'

  י"ב
  נערה עם טראומה נפשית

  
שהם סמיט וספרה  

  "אגדות אמיתיות" 

-א'

  י"ב

אהובה עוזרי )מגבלה קולית( ועדי  

 אלטשולר )מייסדת "כנפיים של קרמבו"( 

 ח'-ב'  תמי שם טוב  

ילד עם נכות פיזית )"אני לא גנב"(,  

ילדה לקוית למידה )"מהפכת התפוזים  

 של מתי"( 

  
תמר ורטה זהבי  

 וספרה "שרוטה" 

-ה'

 י"ב 

פציעה ושיקום של ילדה שנפגעת  

 בפיגוע 

אמנות  

 פלסטית 
  אלהם רוקני

-ט'

 י"ב 
 ציירת וצלמת בכסא גלגלים 

https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/07a11674-4767-400c-bd76-4ed6140bc451
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/b69c186f-edce-499a-b1b6-79d7ec208c8d
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/b69c186f-edce-499a-b1b6-79d7ec208c8d
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/e89bee0e-6f81-4d55-9f7d-858b8eebde4a
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/2dbf3ea7-451d-4992-aac3-e1052ff2e027
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/215291b2-f3a3-4e75-abfb-63b1dcad3f36
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/2fb9dbae-720b-4338-a0f0-5082efc8d54c
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/7330138f-d0bc-4436-8222-3563efbf1733
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/132a807a-faef-477d-8b2a-bf6bf0cbd2b4
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/738d29c2-f691-4c6d-a6fc-48147e5248d1
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/738d29c2-f691-4c6d-a6fc-48147e5248d1
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/478d038f-1ed2-4d22-9b8e-edd2c8827e11
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/478d038f-1ed2-4d22-9b8e-edd2c8827e11
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/478d038f-1ed2-4d22-9b8e-edd2c8827e11
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/01f5de9f-ad2c-4334-af56-03f976680440
https://www.saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/01f5de9f-ad2c-4334-af56-03f976680440
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/336ec67b-c61d-47ca-aa9b-2d767b8968d0
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/336ec67b-c61d-47ca-aa9b-2d767b8968d0
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/336ec67b-c61d-47ca-aa9b-2d767b8968d0
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/1360f825-5833-4b59-947d-7410bc3810ec
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/1360f825-5833-4b59-947d-7410bc3810ec
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/c0e44984-5183-4b22-9f20-703b3f5dda08
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/501b8271-d03d-41f8-9066-02789b2d3290
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/501b8271-d03d-41f8-9066-02789b2d3290
https://saltarbutartzi.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2/085621d5-3597-43b2-b5a7-7a13d2fa41f7
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 ת לילדים עם צרכים מיוחדים  ו הצגות מותאמ  - מקומות שמורים  * 

על ידי היזמית החברתית אור אלתרמן   2017-נוצר ב "מקומות שמורים" מיזם
ויוצרת התיאטרון שרון גבריאלוב, שלמדו את תחום הנגשת ההצגות במסגרת  

יורק, וזהו המיזם היחיד כיום  מסלולי הכשרה מיוחדים בלינקולן סנטר בניו  
המתמקד בהנגשה קוגניטיבית וחושית של תרבות ואמנות לילדים והפקת  

נערך הפסטיבל הראשון להצגות רגישות   2018ויצירת הצגות רגישות. באוגוסט 
נערך הפסטיבל   2019-במוזיאון תל אביב לאמנות והיה להצלחה מסחררת. ב

 השני בסינמטק תל אביב.

מה מתמקד בצרכים המיוחדים של הילדים, נבנה בשילוב  כל תהליך התא 
טיפוליים, כולל התאמה טכנית ואסטרטגית תוך דגש רב על  -גורמים מקצועיים

הצד האמנותי ומבלי להתפשר על האיכות האמנותית. בהיצע התיאטרון של  
בשיתוף פעולה עם מיזם זה אשר במסגרתו מתויגים   קיים מסלול מיוחד הסל

 "מקומות שמורים".  עים המותאמים בתגיתהמפגשים והמופ

  

 

https://safeplacefest.org/#home-about

