
מידעון אוקטובר 2019

ילדים ונוער

מידעון פברואר 2020

מרכזי הזכויות במנהל השירותים החברתיים,
שמחים להגיש לכם מידעון מיוחד עבורכם

סדנת "תאטרון מהספרים" 
סדנא לילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 11-14 , ללא תשלום

מפגשים בספריית קאנטרי קהילתי נווה שרת בהם נחשפים המשתתפים לספרים מהארץ 
והעולם, מתנסים במשחקי תאטרון. בהנחיית יולי הרגיל השדה

ימי שלישי בין השעות 18:00-19:00 
לפרטים נוספים: לפנות ליולי בטל  054-3091773

משתלבים בכיף - פעילות בעבור ילדים משולבים
פעילות לילדים לכיתות ג-ו בחופשת פסח על ידי מפעילים חיצוניים
במרכז קהילתי בית קמחי רחוב עולי הגרדום 50, תל-אביב            

בתאריך 31/3, 01/04, 02/04   בשעות 13:30-08:30
להרשמה עד 23/02 ולקבלת פרטים עו"ס אנבל 03-7240464 | עו"ס דניאלה -03

  7240457

הזמנה למפגש למידה בנושא הרפורמה בחינוך המיוחד
המפגש  מאורגן על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וישתתפו בו נציגי 
רשויות מקומיות, אנשי חינוך, אנשי טיפול,הורים לילדים עם מוגבלות ונציגי ארגונים

המפגש יתקיים ביום ראשון ה- 23/2/2020 בין השעות 13:00-16:00 באולם ההדרכה 
בקריית הממשלה בתל אביב, דרך מנחם בגין 125 קומה 1, אולם 102.

  Amitaish@justic.gov.il  0523309984 לאישור הגעה: אמיתי שוחט

הזמנה למפגש למידה בנושא הרפורמה 
בחינוך המיוחד

מנהל חינוך מזמין למפגש שאלות ותשובות בנוגע לרפורמה 
בחינוך המיוחד 

המפגש יתקיים ביום רביעי ה 4.3.2020 בשעה 19:30 
במרכז פסגה ברחוב יגאל אלון 30 

לפרטים נוספים חפשו "עמוד מנהל חינוך"  בפייסבוק 
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במידה ואינך מעוניינ/ת בקבלת מידע זה, נא השב/י במייל חוזר | כל המידע אשר נמסר באמצעות הארגונים והעמותות, הנו באחריותן
להארות והערות לחצו כאןלהרשמה למידעון לחצו כאן

בוגרים

אוהבים לטייל עם כלבים ורוצים להרוויח מזה כסף?
מיועד לאנשים עם מוגבלויות אחראיים ומסורים מעל גיל 21 להוצאת כלבים לטיול
מתאים לאנשים עם יכולת ניידות, התמצאות במרחב ומסוגלות לתקשורת בסיסית.

העבודה תעשה בליווי מדריך ובהתאם לצרכים שיעלן
ayeletf@shekel.org.il :לפרטים איילת

"עולים על מדים" – חיים בקהילה עם שירות התנדבותי 
בצה"ל

משתלבים בהוסטל "עולים על מדים" של בית עדן ויוצאים לשירות מעצים ומאתגר.
התכנית מיועדת לצעירים בגילאי 18-25 בעלי מוגבלות קלה וברמת תיפקוד גבוהה

יצירת קשר: ניר סבטי 050-7561680  , אילן כהן 052-4658661.

תכנית מגמה לעתיד -חינוך טכנולוגי מקצועי לצעירים 
עם מוגבלות.

התכנית מיועדת לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים השנה בכיתה יב
מסגרת התכנית שלוש שנים ומטרתה הגדלת אפשרויות התעסוקה בעתיד

התכנית תתקיים במכללת אורט סינגלובסקי.
לאתר התכנית לחץ כאן

לפרטים נוספים: עדן פדלון 050-4894895 

גולשי/ות סקי עם צרכים מיוחדים
מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקבוצת סקי לאנשים עם מוגבלות שכלית ותקשורתית.

לפרטים והרשמה: יואל  052-2468104

בוגרים עם אוטיזם ומערכת החינוך – היום שאחרי
כנס ייחודי בנושא במרכז לאוטיזם במכללת לוינסקי בשיתןף משרד החינוך.

יום חמישי 2 באפריל 2020 בין השעות 15:30-18:30
לפרטים והרשמה לחץ כאן 



התנסות במוצר חדש - סינר מותאם לבעלי צרכים 
מיוחדים.

המרכז הטכנולוגי בבית איזי שפירא ושלומית גופר מסטודיו לינא אלבה מזמינים אתכם  
להתנסות במהלך שבוע בתהליך פיתוח של סינרים המותאמים לזמן הארוחה עבור 

ילדים עם צרכים מיוחדים מגיל 5 ומעלה.
למעוניינים נא לפנות לשלומית בטלפון 052-4160014

נפגשים בשביל ישראל- יום נגיש לכולם
שמחים להזמינכם לאירוע הכולל מעגל בוקר, צעידה משותפת ופעילות חוויתית

הצעידה בשביל ישראל כ- 2.5 ק"מ בשביל סלול ומונגש לכל סוגי המוגבלויות.
יום שני 23/3/20  נפגשים ב- 09:00 בחניון 3 אצטדיון האתלטיקה הדר יוסף 

פרטים והרשמה : עדי כהן 052-3639298 .

כנס - עיצוב עתיד מחקר האוטיזם בישראל - מפגש בין 
מדע לקהילה.

מוזמנים לבוא ולהשפיע בקביעת סדרי העדיפויות של מחקרי האוטיזם בישראל
יתקיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב בניין 98 אולם 1

בתאריך 25/02/2020 משעה 08.30-17:30

מזמינים את כולכם
כמו בכל שנה לשנות את 

מסגרת התמונה בפייסבוק 
לרגל חודש המודעות 

לתסמונות נדירות
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