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www.matnasbs.co.il
כתובת: דרך יצחק רבין 21, בית שמש

גריד
פרסומי

המחלקה
למורשת ישראל 

FONT: Fb Metropolitana
Fb Metropolitana light

Fb Metropolitana Regular

Fb Metropolitana Medium

Fb Metropolitana Bold

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

תרבותחינוך קהילה 

טלפון: 02-6331833

www.matnasbs.co.il
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מוזמנים בברכה, 
משה שטרית

סגן ומ"מ ראש העיר
ד"ר עליזה בלוך

 ראש העיר

יוצא מן הכלל!
פברואר

שבט של פעילויות מיוחדות
חודש להעלאת המודעות לצרכים מיוחדים

רשת המרכזים הקהילתיים בית שמש גאה להציג:
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כתובת: רח' התבור 18, בית שמש
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תושבים יקרים,
חברה מתוקנת נמדדת קודם כל ביחסה לשונים בחברה. חודש "פברואר יוצא מן הכלל" 

שמטרתו העלאת המודעות לצרכים ולקשיים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, 
הוא הזדמנות נפלאה עבור כולנו לבנות עצמנו כחברה וכעיר טובה ומאירה יותר.

אני מברכת את רשת המרכזים הקהילתיים. את משה שטרית האחראי על המרכזים, 
את מנכ"ל הרשת ואת כל העוסקים במלאכה הברוכה של חיבור כלל האוכלוסייה לחיי 
האנשים בעלי הצרכים המיוחדים. היוזמה והדאגה בעניין זה חשובה ומבורכת. זהו חלק חשוב ומיוחד בדרך 

להפיכת בית שמש לעיר העתיד של ישראל – עיר שיש בה גם איכות חיים וגם מעורבות חברתית גבוהה.

 ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

תושבים יקרים!
אנו רוצים לחשוף בפניכם באמצעות פעולות מגוונות, את הקשיים והאתגרים 

העומדים בפני בעלי צרכים מיוחדים.
פעילות זו, החשובה מאין כמוה, תתרום לתחושת הקהילתיות בעירנו ולמידת 

האחר, החיוניים להכרה והבנה של אלו שלעתים מוצאים עצמם בשולי החברה.
אני רוצה לברך את רשת המרכזים הקהילתיים על הפעילויות, וקורא לכולכם להצטרף אלינו לחוות, 

להתרגש וללמוד.

משה שטרית
סגן ומ"מ ראש העיר
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www.matnasbs.co.il
כתובת: סמטת ויצ'ו 8, בית שמש
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www.matnasbs.co.il
כתובת: שד' הדקל 9, בית שמש
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המחלקה
למורשת ישראל 

תרבותחינוך קהילה 
מתנ"סגוונים

רמת בית שמשהבית של הקהילה

טלפון: 02-6331861

www.matnasbs.co.il
כתובת: נחל דולב 16, בית שמש

עת לרקוד
ועת לעשות :(

מתנ"ס גוונים  ועת לעשות 
מזמינים אתכן למסיבת זומבה לנשים ונערות

יום רביעי, י"א כסלו
 29 נובמבר

בשעה 
    20:00

עלות
₪ 10

בהדרכת איילה כל טוב
נשמח לראותכם!

כל ההכנסות קודש 

לעמותת עת לעשות

music@bs.matnasim.co.il

המחלקה
למורשת ישראל 

תרבותחינוך קהילה 
מתנ"סגוונים

רמת בית שמשהבית של הקהילה

טלפון: 02-6331861

www.matnasbs.co.il
כתובת: נחל דולב 16, בית שמש

עת לרקוד
ועת לעשות :(

מתנ"ס גוונים  ועת לעשות 
מזמינים אתכן למסיבת זומבה לנשים ונערות

יום רביעי, י"א כסלו
 29 נובמבר

בשעה 
    20:00

עלות
₪ 10

בהדרכת איילה כל טוב
נשמח לראותכם!

כל ההכנסות קודש 

לעמותת עת לעשות

rbsmatnas@gmail.com mm@bs.matnasim.co.il zinman@bs.matnasim.co.il keshet.mgr@gmail.com

WWW.matnasbs.org.il

02-6334390 02-6333754 

הרקפת 59, בית שמשהרקפת 59, נחל דולב 16, בית שמש

סולם בית שמש מובילים במקצועיות ובאהבה
בית ספר גנים  מעון 
 ASD לילדים על רצף ה
ובעלי עיכוב התפתחותי 

THE DONALD BERMAN

35 שנות מקצועיות

כל ילד יכול  להצליח יש ילדים שזקוקים לסולם

ירושלים • בית שמש • מודיעין עלית • קרית יערים

1599-550-440

www.sulam.net

sulam@sulam.net

ילדי סולם 
מודים על
ילדי סולם 
מודים על
   החיבוק   החיבוק
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 2.2.20 | ראשון    20:00  מרכז קהילתי לב העיר זינמן

 6.2.20 | חמישי    18:00  מרכז קהילתי לב העיר זינמן

 6.2.20 |  חמישי    19:00   מתנ"ס גוונים

הרצאה "הקשת הטיפולית" 
הצגת המענים הטיפוליים הקיימים בעיר ומענה על שאלות הורים 

עם צוות מקצועי ממרכז "קשת" ונציגי אגף הרווחה
19:30 קפה ומאפה  |  20:00 הרצאה

 3.2.20  | שני    16:30  מתנ"ס גוונים

הקרנת הסרט "קואלה קיד"
ג'וני, דב קואלה לבקן, תמיד קיבל יחס מזלזל מחבריו, דובי הקואלה האחרים. הוא 
מחליט לברוח מביתו והופך לאטרקציה בקרנבל סמוך. כאשר טעות בזיהוי גורמת 

לכל חיות האיזור להאמין שג'וני ביצע מעשה גבורה, הן פונות אליו בכדי שיעזור להן 
להילחם בקרוקודיל האכזר.

לחיות בחשיכה - הרצאה על עיוורון
הרצאה על התמודדות עם עיוורון מרכז הנוער וסבבתא מזמינים נוער 

וגימלאים  החל מ-17:00 פינת קפה ומאפה 18:00 הרצאה

שיחה עם נעה נבון
בית מדרש ישראלי לנוער לזכרו של סמ"ר יובל דגן ולרפואתה השלמה של טוהר נבון 

מפגש 56 שיחה עם נעה נבון - נשואה ליחיאל ואמא לחמישה ילדים, הבן הצעיר 
שחר מאובחן על הרצף האוטיסטי. נעה ויחיאל מופיעים ברחבי הארץ עם המופע 

"אוטיסט זה לא קללה".

10&

הרצאה

הרצאה

הרצאה

סרט ילדים

נוער וגימלאים

נוער מכיתות ט' ומעלה

הורים לילדי גן-ג'

נחל דולב 16 בית שמש

יוצא מן הכלל!
פברואר

סמטת ויצו 8 בית שמש

סמטת ויצו 8 בית שמש

נחל דולב 16 בית שמש

חופשית!כניסה 

חופשית!כניסה 

חופשית!כניסה 
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שעת סיפור בנושא ט"ו בשבט 
וקבלת האחר

בשיתוף ספריית בנימין - הסיפור "משהו אחר" מאת רחל קוניגסברג

מה כבר בקשתי? 
נוי היא נערה עם צרכים מיוחדים, הנוסעת לשבוע  לקייטנה, בזמן 

שאמה ואחותה מסתגלות לבית החדש שאליו עברו. ההתחלה החדשה 
מעמידה בפניהן החלטה לגבי עתידה של נוי וחושפת סודות מן העבר. 

לאיזה בית תחזור נוי?

10&

10&

 10.2.20 | שני    17:00  מרכז קהילתי מאירהוף

 11.2.20 | שלישי   20:00  מרכז קהילתי פסגות השבע

 11.2.20  | שלישי    16:30  מרכז קשת 
הרקפת 59 בית שמש

הרקפת 59, בית שמש

התבור 18 בית שמש

סיפור

הצגה

נטיעות

נוער ומבוגרים

"כך הולכים השותלים"
ילדי מועדון הילדים במרכז הקהילתי לב העיר-זינמן מתארחים במרכז 

המשפחות של מרכז קשת לנטיעות וחוויות 
*האירוע לילדי מועדון רשומים בלבד. ניתן להצטרף למועדון הילדים 

במזכירות המרכז הקהילתי | בין השעות:  16:00-18:30

ילדי א'-ו'

ילדי א'-ו'

חופשית!כניסה 
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יוצא מן הכלל!
פברואר

 13.2.20 | חמישי   17:00  מרכז קהילתי לב העיר זינמן

"מסמנים ונהנים"
הרצאה, יצירת מחזיק מפתחות וספיישל ספורט ואומנות

 עם "נהנים בנועם" | בין השעות:  17:00-19:00

יצירה ילדים גן-ו'

סמטת ויצו 8 בית שמש

 שני משפחתי ׳נעים להכיר׳ 
ההצגה ״המשאלה של צבי״ ודוכני פעילות 

בהפעלת חברי מועדון מש״ה

הפנינג יוצא מן הכלל
"עת לעשות" בשיתוף מתנ"ס גוונים ותנועות הנוער רמב"ש בפעילות 

"יוצאת מן הכלל"  הפנינג גדול העוסק בהעלאת המודעות לאנשים 
עם צרכים מיוחדים, פעילות, משחקים ועוד הרבה הפתעות...

 17.2.20 | שני     16:00  מרכז קהילתי מאירהוף
ילדים

הרקפת 59, בית שמש

נוער וילדים

 17.2.20| שני    16:30  מתנ"ס גוונים
נחל דולב 16 בית שמש

הצגה

מופע חופשית!כניסה 

חופשית!כניסה 

חופשית!כניסה 
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סיפור
 18.2.20| שלישי    16:30  מתנ"ס גוונים

שעת סיפור פעילה בספרייה 
"סיפורים מתוך הלב של אורי" 

בדגש על רגישות וקבלת האחר

נחל דולב 16 בית שמש

5&

20&

 17.2.20 | שני    17:30  מרכז קהילתי לב העיר זינמן
סמטת ויצו 8 בית שמש

 נוערטיול

"נא לגעת" וסדנת חיים בחירשות 
נסיעה למרכז נא לגעת וסדנת חיים בחירשות |  יציאה ממרכז הנוער
*מותנה ברישום מראש במרכז הנוער  *היציאה מותנת באישור הורים חתום!

 16.2.20 | ראשון   17:00  מרכז קהילתי פסגות השבע

ילדים הצגה

ההצגה "מושלמת"
תכלת היא ילדה ככל הילדים. הבוקר היא מתכוננת ליום ספורט בפארק 

 ותוך כדי היא מספרת לאביה על בעיה שמציקה לה.
אביה מנסה לעזור, אבל הפתרון האמיתי מגיע מהחברים שמקבלים 

אותה כשווה בין שווים, למרות שהיא מתניידת על כסא גלגלים

התבור 18 בית שמש

10&

ילדים
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יוצא מן הכלל!
פברואר

 18.2.20| שלישי    20:30  מתנ"ס גוונים

הקרנת הסרט "שרוכים"
גדי, ילד - איש עם פיגור קל, בעל חוש הומור ייחודי, צחוק מתגלגל 

ואופטימיות אין סופית, עובר באופן זמני  בגלל מותו הפתאומי של אמו 
אל אביו הביולוגי ממנו היה מנותק רוב חייו. ראובן אביו של גדי,נרתע 
תמיד ממפגשים עם בנו יוצא הדופן אבל האהבה החבויה בין האב לבן, 

נחשפת במלודרמה הקומית.

יצירה ושיחה בחשיכה
יצירה ושיחה בחשיכה  במרכז הנוער 

10&

יצירה

הרצאה

סרט

 18.2.20| שלישי    18:00  מרכז קהילתי לב העיר זינמן
סמטת ויצו 8 בית שמש

נחל דולב 16 בית שמש

 נוער ז'-י"ב

"מאמא על הספקטרום" 
הרצאתה של מרים כלטוב על גידול ילד על הספקטרום, 

בשיתוף תור הזהב |  20:00 קפה ומאפה 20:30 הרצאה

 18.2.20 | שלישי    20:00  מרכז קהילתי לב העיר זינמן
סמטת ויצו 8 בית שמש

קהל רחב

מבוגרים

10&

חופשית!כניסה 
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מופע זמרה ונגינה 
של להקת "ספיישל עלי שיח"  

בשיתוף עמותת עלי שיח

 19.2.20| רביעי    10:30  מרכז קהילתי מאירהוף
הרקפת 59, בית שמש

מופע

רביעי קהילתי יוצא מן הכלל  "חיים בשקט" 
הרצאה ולימוד שפת הסימנים

 בין השעות:  17:00-18:30

 19.2.20| רביעי    17:30  מרכז קהילתי לב העיר זינמן
סמטת ויצו 8 בית שמש

ילדים גן-ו'הרצאה

"הצגה פיטר פן"
ילדי החוגים של "נהנים בנועם" ומרכז קהילתי לב העיר זינמן

מזמינים את ילדי העיר למופע אמצע שנה
 פתיחת האולם: 17:30 | תחילת המופע: 18:00

 20.2.20| חמישי    17:30  מרכז קהילתי לב העיר זינמן
סמטת ויצו 8 בית שמש

ילדים גן-ג'הצגה

מבוגרים וילדים

חופשית!כניסה 

חופשית!כניסה 

חופשית!כניסה 
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יוצא מן הכלל!
פברואר

ערב להקות יוצא מן הכלל
להקות הנוער ולהקת ההוסטל של מרכז ווליום והקונסרבטוריון העירוני 

בערב להקות מיוחד במינו.

הופעה נוער ומבוגרים

 25.2.20 | שלישי    18:00  מרכז קהילתי פסגות השבע
התבור 18 בית שמש

5&

 Explore the secrets Behind the"
"Special Neshama
,A lecture by Rabbi Danny Myers, renown educator
 Father of a child  with special needs , Talmid Chacham and Rav of Kehilat
.Menorat Hameor

סיפור
 24.2.20 | שני    10:45  מתנ"ס גוונים

נחל דולב 16 בית שמש

20&

 נשים
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המרכז למשפחה
למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

המרכז למשפחות הינו שירות משלים של אגף הרווחה, בהפעלת מרכז קשת המספק מגוון 
שירותים ומענים למשפחות אשר להם ילד עם מוגבלות. מטרת המרכז היא להוות עוגן, 

להעניק תמיכה ולקיים פעילויות העשרה ופנאי לכלל המשפחה: הורים, אחים, סבים, סבתות.

משפחות יקרות ,אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות המרכז 
ולפנות אליו בכל הצעה , יוזמה או רעיון.

 MISHPAHOT.BS@GMAIL.CO ,02-6205774  :להצטרפות

תחומי פעילות 
קבוצות תמיכה וסדנאות                                           

פעילות פנאי והפגה                                                                          הנגשת מידע וזכויות

הסברה והעלאת מודעות 

מנהיגות הורים

 התנדבות 

בכל יום שלישי בשעות 16:00-18:00 
פועלת משחקייה למשפחות:

 גימבורי, שעת סיפור, יצירה/סדנא וארוחת ערב. 
במרכז קשת לגיל הרך, רחוב הרקפת 59. 

נשמח מאוד לראותכם משחקים, יוצרים ונהנים איתנו.

המרכז למשפחההמרכז למשפחה

 שלישי מיוחדמשחקיית

 מרכז משפחות 

אגף הרווחה

 רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
בשיתוף מרכזי BIG בבית שמש מזמינים אתכם: 

 אגף תרבות אירועים וספורט

יוצא מן הכלל!
פברואר

המתחם יפעל בקניון BIG FASHION בקומת קרקע
9-27/2/20  |  ימים א'-ה'  |  בין השעות: 16:00-20:00

הרפתקה יוצאת מן הכלל
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 רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
בשיתוף מרכזי BIG בבית שמש מזמינים אתכם: 

 אגף תרבות אירועים וספורט

יוצא מן הכלל!
פברואר

המתחם יפעל בקניון BIG FASHION בקומת קרקע
9-27/2/20  |  ימים א'-ה'  |  בין השעות: 16:00-20:00

הרפתקה יוצאת מן הכלל



שעת סיפור בנושא 
טו׳ בשבט  וקבלת האחר

 שני משפחתי ׳נעים להכיר׳ 
ההצגה ״המשאלה של צבי״

 17:00    10.2.20 

 מרכז קהילתי מאירהוף

 16:00    17.2.20 

 מרכז קהילתי מאירהוף

הקרנת הסרט 
"קואלה קיד"

הצגה- מה כבר בקשתי? 

"הפנינג יוצא מן הכלל"
הקרנת הסרט 

"שרוכים"

 16:30    3.2.20 

 מתנ"ס גוונים

 20:00    11.2.20 

 מרכז קהילתי פסגות השבע

 16:30    17.2.20 

 מתנ"ס גוונים

 20:30    18.2.20 

 מתנ"ס גוונים

לחיות בחשיכה 
 הרצאה על עיוורון

נטיעות- 
"כך הולכים השותלים"

יצירה ושיחה 
בחשיכה

 18:00   13.2.20  

 מרכז קהילתי לב העיר- זינמן

 16:30   11.2.20  

 מרכז קשת

 18:00   18.2.20  

 מרכז קהילתי לב העיר- זינמן

שיחה עם נעה נבון 

"מסמנים ונהנים"

ההצגה "מושלמת"

הרצאה- 
"מאמא על הספקטרום" 

רביעי קהילתי יוצא מן הכלל  
הצגה "פיטר פן""חיים בשקט" 

ערב להקות 
יוצא מן הכלל

 19:00    6.2.20 

 מתנ"ס גוונים

 17:00    13.2.20 

 מרכז קהילתי לב העיר- זינמן

 17:00    16.2.20 

 מרכז קהילתי פסגות השבע

 20:00    18.2.20 

 מרכז קהילתי לב העיר- זינמן

 17:30    19.2.20 

 מרכז קהילתי לב העיר- זינמן

 17:30    20.2.20 

 מרכז קהילתי לב העיר- זינמן

 18:00    25.2.20 

 מרכז קהילתי פסגות השבע

יוצא מן הכלל!
פברואר

10&
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