יום שלישי 20:00 | 11.2.20
מתנ״ס יד התשעה
רח׳ רביבים 14
הקרנת הסרט אל תשכחי אותי ושיחה
עם התסריטאי והשחקן הראשי ניתאי
גבירץ ,על החיבור לעולם הנפש.

מיזם חברתי ארצי המוקדש לקידום המודעות לעולמם של אנשים עם מוגבלויות,
בפעילויות מרגשות ומעשירות ,במרכזים הקהילתיים והמתנ"סים ברחבי הרצליה.
יום שני 17:15 | 3.2.20
הרצליה הצעירה /אשכול פייס
רח׳ יהודה הנשיא 92
אירוע פתיחת ספרייה
הביאו ספרי קריאה שאינם בשימוש
ב 17:45-שעת סיפור
ימית אוגש ,מוגבלת בראייה,
תספר על כלבלב שהיה לו חלום
יום רביעי 20:00 | 5.2.20
מרכז קהילתי יבור
רח׳ בן סרוק 12
"מתהומות אל הצלחה"
אפי אליסי ,חולה "מאניה דיפרסיה"
ו"סכיזופרניה פראנואידית״,
בהרצאה על תעצומות נפש,
מוגבלות נפשית ,סטיגמה ,הורות
חדשה ,נטישה ואהבה גדולה
יום רביעי 20:00 | 5.2.20
קהילת ירוק בעיר
בבר בעירֿ ,שדרות בן גוריון 7
"להתחיל מאפס" ,רוני בוחבוט ,לוחם
שייטת  13שעבר תאונת דרכים קשה
בהרצאה על מסע שיקום מרתק
יום שלישי 17:30 | 11.2.20
מתנ״ס נווה עמל
רח׳ פוסטר 2
שעת סיפור " -יהושוע הכלבלב"
ימית אוגש ,מוגבלת בראייה,
תספר על כלבלב שהיה לו חלום

יום חמישי 10:30 | 13.2.20
מתנ״ס נוף ים
רח׳ נוה עובד 6
"ישראל-יומן מסע"
"בגיל שנתיים חליתי בשיתוק ילדים
ובחרתי לנוע אין משהו שמגביל
אותנו זאת האמונה והתפיסה שלי".
הצלם נינו הרמן בהרצאה ,מציג
תצלומים אנושיים מתקופות שונות.
יום ראשון 17:30 | 16.2.20
מתנ״ס נוף ים
רח׳ נוה עובד 6
משחק כדורסל משותף
עם שחקני הספיישל אולימפיקס
יום שלישי 17:00 | 18.2.20
מתנ״ס נווה עמל
רח׳ פוסטר 2
פעילות מיוחדת וציור משותף
קבוצת השווים וקבוצת נוער המתנ״ס
יום שלישי 17:30 | 18.2.20
מרכז קהילתי יבור
רח׳ בן סרוק 12
שעת סיפור " -יהושוע הכלבלב"
ימית אוגש ,מוגבלת בראייה,
תספר על כלבלב שהיה לו חלום
יום רביעי 20:30 | 19.2.20
מתנ״ס נווה עמל
רח׳ פוסטר 2
הקרנת הסרט איך מסמנים אהבה
על חייו של אל-עד ,בימאי חירש
ושיח עמו ועם מפיק הסרט ,נתי אדלר
(ילווה בתרגום לשפת הסימנים)
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יום חמישי 20:00 | 20.2.20
מתנ״ס נווה ישראל
רח׳ הר מירון 10
"אוטיסט זה לא קללה"
אבירם פישר ועדי ינקלביץ' גואטה
בהרצאה על החיים לצד אח ובן מיוחד.
ופאנל ״סליחה על השאלה״
בהשתתפות חברי בקבוצת ״רעים״
יום ראשון 16:00 | 23.2.20
קהילת הרצליה ב'
גינת המסילה
סדנת מתגלגלים
בשיתוף בית הגלגלים
יום שלישי 12:00 | 25.2.20
מתנ״ס נוף ים
רח׳ נוה עובד 6
פאנל ״סליחה על השאלה״
עם אוכלוסיות מיוחדות
יום רביעי 19:30 | 26.2.20
מתנ״ס נווה עמל
רח׳ פוסטר 2
ארוע גיבורי על  -תערוכה
מיטל עופר בתיעוד ילדים מיוחדים
לזכרה של עומר אורן.
״שמיכת פרחים״  -רותי גאון ,אמא
של ארז ,הילד עם הנקודות ,בהרצאה
על נקודת המפנה ששינתה את חייהם
יום חמישי 20:00 | 1.3.20
מתנ״ס נחלת עדה
רח׳ אלפסי 1
דיאלוג בחשיכה  -שיתוף פעולה של
בני נוער מנחלת עדה ויד התשעה,
חוויה חושית מלמדת ומעצימה
עם ילדי כיתות ו׳ בבי״ס אילנות

