
חיים ביחד
את חודש פברואר השנה, נקדיש לקידום עולמם של אנשים עם מוגבלויות ושילובם בקהילה. 

אנו בגליל התחתון, מאמינים בכוח של המגוון האנושי ובכך שלכל אדם תרומה ייחודית לקהילה. 

אנו מזמינים את כולם להיות שותפים לעשייה ולפעול בכל דרך לראות את החברים שלנו 

מהקהילה, במשך כל השנה ובחודש פברואר יוצא מן הכלל, במיוחד. 

וצוות המרכז הקהילתי 

שלכם, רוני קוך

פברואר יוצא מן הכלל



ההתחלה: נולדתי בשנת 1988 בכרמיאל. יש לי אח 

ואחות גדולים ממני. גדלתי בבית רגיל לגמרי. 

התחלתי לדבר בערך בגיל שנתיים וחצי, גיל מאוחר 

יחסית, וגם אז הדיבור היה שונה מהרגיל. מאחר 

ואבא שלי היה דובר אנגלית, דיברו בבית עברית 

ואנגלית. אנשי המקצוע המליצו להורי לדבר רק 

שפה אחת בבית, כי חשבו שהגמגום שלי קשור 

ל"דו לשוניות". הורי קיבלו את ההמלצה וחדלו 

לדבר אנגלית בבית. היום מבינים שאין קשר לכך 

כלל והגמגום שלי הוא מולד. 

בבית הספר: חוויתי חוויות של השפלה ודורסנות 

מצד הילדים, לעיתים קרובות. לדוגמה- כשהייתי 

עונה על שאלה של המורה, הילדים מאחור צחקו 

: "עד שליבר ידבר אנחנו יכולים לצאת  ואמרו

להפסקה". במקרה אחר, אם מורה שלא הכיר אותי 

ואת הקושי, פנה בהפתעה וביקש שאענה על 

שאלה, הייתי נכנס לסטרס קשה והגמגום בעקבות 

כך התגבר. כשהגעתי הביתה בסיום יום הלימודים, 

אמא שלי זיהתה מיד אם עברתי משהו קשה בבית 

הספר. 

לים אצל  ן טיפו עברתי המו  : ה ב ו ש ח ת  י נ פ ת

קלינאיות תקשורת. התפנית המשמעותית הייתה 

בגיל 12 בעקבות קורס אינטנסיבי בשיטה מיוחדת 

שעזרה לי מאוד. למדתי טכניקה שמאוד עזרה 

לשטף הדיבור וגם טיפול פסיכולוגי שעזר לי לקבל 

את עצמי. בזכות השינוי הזה, ציינתי את בר המצווה 

שלי כמו כל הילדים וקראתי בתורה את כל הפרשה 

שלי. 

הזכרון הראשון שקשור לגמגום: אני בכתה א', 

רוצה להגיד את השם שלי, נרגש מאוד, ונתקע. 

בתקופת הילדות הצעירה, הגמגום היה מאוד קשה, 

לא יכולתי להגיד משפט שלם. עד היום מאתגר 

אותי מאוד להציג את עצמי במקום חדש. 

החצי השני - הילה מספרת: הכרנו בחתונה של 

חברה שהתחתנה עם חבר של יונתן. מצאתי חן 

בעיניו, והוא לא חיכה לתיווך של חבר אלא מצא 

אותי בפייסבוק ושלח לי הודעה. בתחילה התכתבנו 

התחום האישי: יונתן ליבר 

יונתן ואשתו הילה, אירחו אותנו בביתם המקסים בבית רימון. יונתן שסובל מגמגום מלידה, ישתף אותנו בסיפור 

ההתמודדות שלו בהרצאה מרתקת ב- 1.2.21. 

והיום אני מבינה למה לקח זמן עד שהסכים 

שנשוחח בטלפון. בדייט השלישי, יונתן שאל שמתי 

לב שהוא מגמגם. הופתעתי, כי לא הרגשתי. אחרי 

, התחלתי לשים לב  שהסב את תשומת ליבי

לגמגום, אבל הקשר העמיק והחיבור בינינו התחזק 

והוביל לחתונה לפני כשבע שנים. 

הילדים: בת 5, בת 3 ובן שנה. נושא הגמגום שלי 

עולה בגלוי בבית. הילדים עוד צעירים, אבל חשוב 

לי שזה יהיה נושא מדובר וגלוי. אני מנגיש להם את 

הנושא דרך ספר ילדים שכתבה חברה, שגם היא 

מגמגמת. 

החברים: היה לי מזל שהחברים הטובים איתם 

גדלתי מילדות, תמיד קיבלו אותי והעריכו אותי על 

מי שאני בלי קשר לגמגום. הדרכתי בבני עקיבא, 

הובלתי ופעלתי בחברה. החברים סבלנים, מכילים, 

גם אם אני נתקע תוך כדי הדיבור. 



חברים בקהילה 

חברי הבית לחיים בקהילה מכפר 

קיש הקימו מקהלה ייחודית בהנחיית 

יאיר פרץ ומספרים לנו על החיים 

ועל המקום של השירה  במושב 

במקהלה. 

שעורך יונתן ליפניק מקיבוץ לביא

דרך סרטונים 

עופרי חגואל - ספורטאית משדמות 

ו  דבורה ומשפחתה ישתפו אותנ

בהתמודדות שלהם. 

ותי הכיתות המקדמות בבית  צו

ת  ו ר ו מ ה ) י  ר ו ד כ י  ד ו ס י ה ר  פ ס ה

והסייעות) - משתפות אותנו בחוויות 

מעבודתן החשובה.

נטופה  ס- ממצפה  ל פ ת  ח פ ש מ

משתפת אותנו בסיפור המיוחד של 

ה  י ת ו נ ב מ ש  ו ל ש ה  ח פ ש מ ה

מתמודדות עם לקות שמיעה חמורה. 

בואו נכיר 

רחל מדר - ממושב ארבל משתפת 

ל  ש ו ה  ל ש ת  ו ד ד ו מ ת ה ב ו  נ ת ו א

המשפחה עם הטיפול בביתה תאיר. 

תארו לכם מה זה בשבילי לשבת בראיון עבודה. אני 

בוחר לדבר על הגמגום מיד בתחילת הריאיון, זה 

מוריד ממני את המתח ומוריד את המבוכה ממי 

שיושב מולי. הפעם ההיא שלא התקבלתי לעבודה 

בגלל הגמגום, עדיין חרוטה בנפשי, אבל היא בנתה 

אותי ולא פגעה בביטחון הבסיסי שלי. 

התמודדות: ההתמודדות שלי עם הגמגום היא יום 

יומית. הגמגום מאוד קשור למצב רגשי ומחמיר 

בלחץ ומתח. לקרוא טקסטים בקול רם, כמו למשל 

הברכות מתחת לחופה, הברכה שכל אב אומר 

בברית של הבן שלי, לקרוא את ההגדה של פסח, 

זה אתגר שדורש ממני מאמץ גדול. 

הבחירות: כל החיים בחרתי בתפקידים ועבודה 

שדורשים דיבור ותקשורת ישירה עם אנשים. 

הדרכתי בבני עקיבא, הייתי קשר בטנק, אני עובד 

בתחום משאבי אנוש. הגמגום הוא המתנה שלי 

והשליחות שלי בעולם. 

השליחות: אני פעיל בעמותת אמב"י שמייצגת את 

80 אלף המגמגמים בישראל, תומך באנשים 

שצריכים עזרה, מעביר הרצאות על סיפור החיים 

שלי. ההתמודדות שלי והצמיחה מתוך הקשיים 

פיתחה אצלי את היכולת לראות את הטוב. יש גם 

לי ימים קשים בהם הגמגום מחמיר אבל אני תמיד 

רואה את הטוב ומסתכל קדימה. 

המסר: אדם שמתמודד עם אתגר יום יומי - יש לו 

את היכולת לא לוותר ולהתמודד עם מכשולים 

ואתגרים נוספים. לא לוותר.  

מרכז צעירים: פרויקט מראות

החברה הישראלית, היא חברה למודת טראומות, 

מלחמות וכאב זה עידן עידנים. מבלי שנכיר בכך, 

בתוכנו כחברה מהלכים יום יום נפגעים רבים, אשר 

פגיעתם היא שקטה ובלתי נראית. האנשים האלה, 

הם אנחנו, הם ההורים, האחים והחברים שלנו. הם 

האנשים שפגיעתם היא תמונת המראה של תקומת 

הארץ. במקרים רבים מספור, האנשים האלו הם 

אנשים שקופים, או שפגיעתם שקופה, בלתי 

מוכרת, בלתי מודעת. פרויקט מראות מבקש 

לאפשר את החיבור של גיבורים לא מוכרים אלה, 

כולה, החברה שלא מכירה אותם, וששנים ארוכות 

גם לא הכירה בהם כפגועים. 

במהלך הפרויקט עברו המשתתפים תהליך עבודה 

סדנאי משותף, הכולל ליווי והנחייה מקצועית, 

שמטרתו עיבוד או שיתוף בטראומת הפגיעה, 

באמצעות תחום אחד מבין חמישה תחומי יצירה: 

יצירה באומנות פלסטית, הפקה מוזיקאלית, יצירת 

פודקאסט, בניית הרצאת בסגנון טד, או סדנת 

כתיבה. 

לקראת סוף פברואר יסיימו המשתתפים את 

הפעילות - ישלח קישור לסרטון וירטואלי מסכם.



יום שני 1.2 י"ט שבט 
בשעה 20:30 בזום

מאז שאני זוכר את עצמי 

אני מ-ג-מ-ג-ם!

שיחה אינטימית עם יונתן ליבר

על התמודדות עם האתגרים 

היומיומיים וקבלת האחר

היי,
מישהו 
מקשיב

  לי?

יום שני 8.2 כ"ו שבט בשעה 20:30 בזום

הסיפור שלי 
עם מש"ה

יפעת נוימן, אמא של רוני, מנגישה את 
סיפורה האישי מתוך סיטואציות מצחיקות, 

הזויות, מביכות ומרגשות שיכניסו אופטימיות 
בלב כל אחד וקצת פרופורציות בחיים

כשיום אחד נוחתת עליה הבשורה 
מה עובר על אמא צעירה 

שהבת שלה מפגרת?

פתיחת התערוכה המסכמת של פרויקט

"מראות"
בהנחיית ד"ר רונן ברגר

פרויקט המאפשר ביטוי ייחודי 
לאנשים שסובלים מהלם קרב

יום שלישי 2.2 כ' שבט 

נעילה: יום ראשון 7.2 
בכניסה למועצה האזורית

עם הפרעה נפשית

לא שומר בבטן
סיפורו האישי המרתק של אודי פרבר, 

על המסע של בן לאם המתמודדת 

בשעה 20:30  בזום
יום שני 15.2, ג' אדר



תושבת ארבל, מחנכת בכתה המקדמת בבית ספר כדורי

חינוך מיוחד: זו השליחות שלי. 

אני מרגישה שזה התיקון למה שלא קיבלתי כילדה בבית 

הספר. כל ילד בכתה שלי הוא עולם ומלואו ואני מתרגשת 

לראות את הצמיחה וההתקדמות של כל אחד ואחת. 

מורכבות: כיתת חינוך מיוחד בתוך בית ספר רגיל, זה נפלא 

וחשוב אבל מורכב. מורכב גם למערכת להכיל את השונות 

שלנו והצרכים המיוחדים. זה דורש עבודה מתמדת גם ברמה 

המערכתית בנוסף לעבודה החינוכית. 

התחום הקהילתי - עדי ברודבקה

ההתחלה: נולדתי בשנת 1984 

בקיבוץ רמות מנשה. הגעתי 

לארבל לאחר שהתחתנתי עם 

עודד, בן המושב. 

הילדות: גדלתי בעין השופט. 

ה  ט ק ש ד  ו א מ ה  ד ל י י  ת י י ה

ומופנמת עם קשיים חברתיים 

ולימודיים. יכול מאוד להיות 

תי  או ם  ו משלבי הי ם  ו שהי

בכתה קטנה.

הסיפוק: כשאני רואה ילדים שהגיעו מגן הילדים או מכתה 

גדולה עם קשיים רבים, לימודיים ורגשיים, ובתוך הכתה 

המיוחדת שלנו, צומחים, מתפתחים, מתבגרים וצוברים 

הצלחות. זו השנה הרביעית שאני מחנכת את אותם ילדים. 

זכיתי ללוות אותם ואת המשפחות שלהם דרך ארוכה. זה מרגש 

אותי בכל פעם מחדש. לעבוד יחד עם תומכת ההוראה כצוות 

כמו זוג בהרמוניה מושלמת משפיעה על הצלחת הילדים.

הסיפוק 1: ילד שהגיע עם קשיי אלימות קשים, והיום הוא יד 

ימיני, הולך אחריי לכל מקום ומתמודד עם הקשיים שלו באומץ 

ועם כוחות. 

הסיפוק 2: מורה שנכנסה לרגע לכיתה, בכתה יושבים 10 

תלמידים שעובדים במשימות אישיות. היא רואה את הרוגע 

והשקט בהם הילדים עובדים ושאלה: "מה עשית להם שהם כל 

כך רגועים?"

בכתה שאני מחנכת יש ילדים עם מגוון של לקויות למידה 

ובעיות רגשיות והתנהגויות. אנחנו פועלים ככתה של חינוך 

מיוחד בתוך בית ספר רגיל, מתוך תפיסה של החשיבות לתת 

לילדים את מסגרת החינוך המיוחד המותאמת להם בלי לוותר 

על השילוב בתוך הקהילה. 

* * *

שרה במזרחית
כתבה: רחל מדר - מושב ארבל 

שיר שנכתב על ביתה תאיר, שעל 

ההתמודדות בגידולה היא משתפת 

אותנו בסרטון.

ִצּפֹור ְמֻסְגֶנֶנת

ִריֶסיָה ְׁשֹחִרים ַוֲאֻרִּכים,

ָמָוואִלים ַרִּכים.

ְוָכ ִסְלְסָלה ִלי 

ֻּכָּלּה ְמֻאֶּפֶרת, ֵעיֶניָה ֲעׂשּויֹות, 

ֶנֱאָגִרים, ִנְׁשָמִרים

ְוִהֵּנה, ִּבִּתי ִהיא זֹו,

ִנְפָרִטים ּופֹוְרִצים.

ַהִּצּפֹור ַהְּמֻאֶּפֶרת

ְּבָוֹרד ּוִבְתֵכֶלת

ִאָּׁשה-ַיְלָּדה,

מתוך: שירת האדמה, הוצאת שופרא 

לספרות יפה, ת"א, 2013

ְּבִניַמי ְמֻקָּדִדים ְצִליִלים

ָּכל נֹוצֹוֶתיָה ָוֹרד ּוְתֵכֶלת -

"ְּבגּוִפי ֲאִני ָׁשָרה

ֲאִני ַהִּצּפֹור ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים-ְיָלִדים."

ָׁשָרה ִלי ַּבֹּבֶקר ְּבִמְזָרִחית 

ִהְתַנְדְנָדה ַקּלֹות ְוִהְתַיְּצָבה.

* * *

ִאָּׁשה.

ַהַּמֵּסָכה ַהְּמֻאֶּפֶרת



ביום שלישי 2.2.21 כ' שבט בשעה 17:00 

שעת סיפור וירטואלית עם ניצן פלג - ראש המועצה 

"החיבוק" מאת אואן מקלקלין ופולי דאנבר

בכל שבוע יתפרסם בעמוד הפייסבוק של הספריה אתגר חדש 

סביב הספר. מי שיעמוד בכל האתגרים יזכה בפרס מתנת הספריה. 

פעילות משלבת ממחלקת הספורט: 

ביום שני, י' אדר, 22.2 בשעה 17:30-19:00 באולם בכדורי

אימון טניס שולחן משותף לנבחרת הטניס שולחן האזורית עם החברים ב"בית לחיים בקהילה"

בהובלת רכז טניס השולחן שימי טננבאום 

קול קורא - פורום "הורים יוצאים מן הכלל"

אלה רק חלק מהחלומות שלנו. בואו לעזור לנו להגשים אותם ולקדם את הנושא בגליל התחתון. 

הזמנה פתוחה לכל ההורים ובני המשפחות שמעוניינים להצטרף לפורום "הורים יוצאים מן הכלל" ולקדם 

את המענים החברתיים של תושבי הגליל התחתון בעלי הצרכים המיוחדים. מועדון חברתי, טיולים מותאמים, 

פעילויות שגרה ופעילויות שיא, מענה לאחים של ילדים, מענים להורים שמתמודדים עם מוגבלות... 

מוזמנים לפנות לבתיה חנניה 052-4490-926. 

"עט קציר" הוא כתב עט חודשי, במה ייחודית תרבותית ליוצרים ממרחב 

הגליל התחתון.  החודש יוקדש הגליון לאנשים המיוחדים של הגליל התחתון. 

מרכז צעירים: 

בהובלת המאמנת דיקלה נוי 

ביום שישי ל' שבט 12.2 

אימון ג'ודו משותף לתלמידי בי"ס רוטמן 

עם נבחרת הג'ודו של הגליל התחתון

בשעה 9:30-11:00 

באולם הגו'דו בכדורי

ביום שני ג' אדר 15.2 

בהובלת המאמן אופיר בן קידר

בשעה 14:15-15:15 

באולם הספורט בגבעת אבני

אימון כדורסל משותף לתלמידי כיתות 

התקשורת בבית הספר "עלי גבעה" עם 

קבוצת "ילדים לאומית" של גליל תחתון 

פעילות מהספריה: 
"אין לך שני אילנות שווים, שני עלים שווים, ועל אחת כמה וכמה - שני בני אדם שווים זה לזה"

- ה. העונש / יצחק ליבוש פרץ –



רכזי הנוער, הגרעינרים והקומונריות יעבירו מערכי הדרכה מותאמים גיל ובכל שבוע ניחשף להתמודדות בפן 

אחר של החיים, מהתמודדות אישית, משפחתית וקהילתית לעשייה חברתית ואחריות לסביבה.

"פברואר יוצא מן הכלל" במחלקת הנוער

במסגרת חודש פברואר יוצא מן הכלל יתקיימו פעילויות במחלקת הנוער שנועדו לעודד שילוב, נגישות, 

היכרות ושותפות של בני ובנות נוער עם בעלי מוגבלויות בקהילותיהם. מטרת החודש היא לייצר שיח לחשיפה 

לנושא, העלאת המודעות וקידום עשייה חברתית ואחריות לסובבים אותנו. במהלך החודש יועברו פעילויות, 

הדרכות, סרטים ודיונים, שיחות והרצאות עם אנשים על התמודדותם האישית, המשפחתית והחברתית.

סיפור מפי שני בן זאב, תושב שדמות דבורה 

משתף בסיפור ההתמודדות המשפחתית סביב 

הטיפול בביתו נטע, שעל הרצף האוטיסטי

"נטע ואני"

יום חמישי | 11.2 | כ"ט שבט | 20:30 | ז'–י"ב

יום שני | 22.2 | י' אדר | 20:30 | ט'–י"ב

מקימת סניף כנפיים של קרמבו, הקמת בית 

רומי לצרכים מיוחדים, מנהל בעמותת אתגרים

פאנל עשייה חברתית
שיח על עשייה חברתית בהיבטים שונים.

נציגת מדינת ישראל בוועדת האו"ם לאנשים 

עם מוגבלויות, שתספר את סיפור חייה

להרצאה ודיון 
עם אודליה פיטוסי 

חברי אגודת שיבולת מזמינים את הציבור

ביום ראשון 21.2 בשעה 20:30 בזום



"לא הכל שחור לבן"
סיפורה האישי של ליאור כהן, 

קומונרית בני עקיבא, סניף לביא.

שיר וסיפור אישי – עידן פיסלביץ', 

שדמות דבורה.

יום רביעי | 3.2 | כ"א שבט

20:30 | ט'–י"ב

"לא הכל שחור לבן"
סיפורה האישי של ליאור כהן, 

קומונרית בני עקיבא, סניף לביא.

שיר וסיפור אישי – עידן פיסלויץ', 

שדמות דבורה.

יום רביעי | 3.2 | כ"א שבט

20:30 | ט'–י"ב

"שווים ושרים"

ו' אדר | ד'–י"ב

הכנת שיר קהילתי בשפת הסימנים

יום חמישי | 18.2



24 23

פברואר יוצא מן הכלל בגליל התחתון

9

5
שבתשישיחמישי רביעישלישישניראשון

2346

7810111213

1920

21222627
שושן פוריםפוריםתענית אסתר

פתיחת תערוכה 
20:30 נוער:פרויקט "מראות" 

"לא הכל 
שחור לבן"

נעילת התערוכה 
המסכמת של 

פרויקט "מראות" 

20:30 נוער:
"נטע ואני"

 עם שני בן זאב

9:30 אימון ג'ודו 
יוצא מן הכלל 
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20:30 הרצאה: 
יונתן ליבר 

מהדורה מיוחדת 
של ירחון "עט 

שעת סיפור קציר" 
עם ראש המועצה, 

ניצן פלג
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נוער וקהילה – 
'שווים ושרים' 
שיר קהילתי 

בשפת הסימנים 
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