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יוצא מן הכלל
"אם הבלתי רגיל נמשך זמן רב
מספיק ,הוא הופך לרגיל"
טרי פראצ'ט }מתוך הספר "ראי-נוע"{

מתנ"ס כפר תבור04-6765555 :
כל האירועים:
ח בפייסבוק "מתנ"ס כפר תבור"

דבר הנהלת המתנ"ס
תושבים יקרים,
גם השנה נקדיש את חודש פברואר "היוצא מן הכלל" לקידום המודעות לעולמם של
אנשים עם מוגבלויות ושילובם בקהילה.
במהלך חודש זה כלל הפעילות של המתנ"ס תהא סביב ערכים של קבלת האחר,
שיתוף וסובלנות -נארח אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,מרצים עם סיפורים מעוררי
השראה ונחשוף את בני הנוער שלנו למגוון סוגיות ואתגרים עימם מתמודדים אנשים
ברחבי החברה הישראלית.
הנהלת המתנ"ס רואה בערך זה של קבלת האחר ערך
עליון ואנו שמחים להזמינכם לקחת עמנו חלק בחודש
שיוקדש כולו להסתכלות אחרת
על מה ששונה ממני אך שווה לי.
מצפים לראותכם במגוון הפעילויות,
עודד הלפרין ,יו"ר ההנהלה
וחברי הנהלת המתנ"ס

ט"ו בשבט " -אלף גון וצבע"
סדר ט"ו בשבט קהילתי
בהנחיית יהודה דוולצקי ,בהשתתפות:
בני עקיבא ,נוער נעל"ה כדורי ולהקת
"צעירי כפר תבור".
חמישי 9.2 ,ב 18:00-באולם האירועים.
 ₪ 20למשפחה ₪ 10 ,לגמלאי ,כולל
ארוחת ערב קלה ופירות יבשים.
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ט"ו בשבט
מחלקת ילדים ונוער שמחה להזמינכם
לט"ו בשבט לכל המשפחה.
שבת 11.2 ,בפארק המעיין
 - 10:00טיול משפחות בשדות הכפר.
 - 11:30פיקניק ,תחנות פעילות ויצירה,
תה צמחים פיתות על הטאבון.
מופע הקרקס שלvictor lito :
מופע רחוב קרקסי הומוריסטי ופרוע
שייתן ביטוי ותיעול ליכולות פיזיות
הטמונות בכולנו.

פורום נשים מזמין
למופע יחיד וסטנדאפ:
"אני בת אל"
מסע בין תחנות חייה של השחקנית בת-אל פאפורה,
בהופעה מלאת עוצמה שנותנת אנרגיות לכל הקהל
)פאפורה התפרסמה בהרצאות טד(.
יום שני ,6.2 ,בשעה  20:30באולם מופעים
כרטיס.₪ 40 :

מנוי תיאטרון לילדים" :מיכאל"
הצגה מס' 4
מיכאל שאוהב לצייר .חבריו לכתה מעדיפים
משחקים תחרותיים ולא תמיד מצליחים להבין
אותו או להעריך את כישרונו המיוחד .מיכאל
הופך לילד בודד שחבריו היחידים הם דמויותיו
המצוירות ,אבל אירוע דרמטי גורם לכולם להבין
שהשוני בין הילדים אינו כל כך גדול כפי שזה
נדמה .הצגה נוגעת ללב ומרגשת
שני 13.2.17 ,בשעה  17:30באולם המופעים
כרטיס ילד ₪ 60 :כרטיס מלווה.₪ 50 :

הצגה" :לרקוד עם אבא"
מחזהו המפורסם של איציק וינגרטן ,זוכה
לעיבוד חדש ל 3-שחקנים ורקדנים בשילוב
מחול ,בבימויו של גדי צדקה.
הצגה נוגעת ללב אודות נער מיוחד ואביו הרקדן
במסע של התבגרות פרידה ואהבה ,במערכת
יחסים אמיצה מצחיקה ומרגשת.
יום חמישי  ,23.2בשעה  20:30באולם המופעים
כרטיס.₪ 50 :
פברואר בכפר תבור 2017
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ילדים ונוער
"עשן ואיש אמיץ יצליחו לעבור כל מחסום בדרכם"

)פתגם אתיופי עתיק(

מסע היכרות ייחודי
ילדי שכבת ח' מכפר תבור ושכבות ח'-ט' משיבלי יפגשו כדי לפתוח במסע היכרות
ייחודי ,לא פרויקט לרגע אלא חברות המבוססת על החלפת מכתבים כמו פעם ,אירוח
בדואי ואירוח כפרי .ב 30.1-אצלנו בקן ,ובשני  20.2בשיבלי .יציאה מהמתנ"ס.
הכרת האחר  -פרוייקט בני מצווה
שכבת ז' תארח את נוער מצפה נטופה לסמינר של היכרות ,הרצאות ושיחה משותפת
ביום שני  27.2בקן .ותתארח בשישבת  24-25.2במצפה נטופה ,כדי ללמוד על אורח
חייהם של חבריהם בישוב.
סרט" :מחוברים לחיים"
לשכבות ז'-י"ב
קומדיה שלוקחת לעולם אחר ומעלה
תובנות על דרך החיים.
שלישי ,21.2 ,בשעה .20:30
"סיפור על הדרך" לשכבות ז'-י"ב
משה ישעיהו ,צעד אלפי קילומטרים
וחצה מדינות כדי להגשים חלום ולעלות
לישראל .התובנות ,הקשיים ,התמונה של
הקהילה האתיופית בישראל של  2017והאהבה לארץ הם הסיפור של כולנו.
הפגישה איתו תתקיים בשני ,27.2 ,בשעה  20:00בקן.

קהילה
נא להכיר :עידית גרויס מזרחי ,רכזת קהילה ונגישות חדשה הצטרפה למתנ"ס כפר
תבור .תושבי הכפר מוזמנים לקחת חלק בתהליך "שכנות טובה" ובינוי קהילה ,אשר
יעסוק בפיתוח כלים לתקשורת פתוחה ובריאה בין התושבים ,פיתוח הזדמנויות
לעשייה ,יוזמות ושיתוף פעולה רחב .ניתן ליצור איתי קשר בכתובת:
 igroiss@hotmail.comאו בטלפון  ,04-6765555או להגיע למשרדי המתנ"ס.
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תנועת בני המושבים – כפר תבור
מבצע התרמה עבור איל"ן יתקיים בכפר ברביעי 1.2 ,ע"י ילדי שכבות ד'-ו'.
פאנל מנהיגות  -ילדי שכבת ט' יארחו פאנל מנהיגות ,אליו יוזמנו מרצים מעוררי
השראה לשיח פתוח בתחומים חברתיים וערכיים  -רביעי 15.2 ,בקן.
שכבת י' תשתתף בסדנא חווייתית המציבה את האמת
מול העיניים .המדריכים הצעירים ייצאו לחקור את היחס
לשונה בחברה - .שני 20.2 ,ברחבי הכפר
 22.2מתחם "נעים להכיר" בקן
בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד קן ואת מי תזכו לראות?
שכבות א'-ו'  17:30-19:00ייחשפו לעולם תוכן יוצא דופן,
בו יתנסו הילדים בשלל פעילויות השואלות מיהו האחר
בחברה .ילדי א'-ג' מוזמנים לבוא ולהכיר את הקן ודייריו.
שכבות ט'-י"ב יתכנסו בשעה  19:30לפגישות מרתקות עם
אנשים וסוגיות שקשורות לכולנו ובכל זאת קצת רחוקות.

ספריה
"מרק דלעת" מאת הלן קופר
סיפור על חברות ואיך לכל אחד יש מה לתת ,גם אם
הוא החיה הכי קטנה בחבורה.
מספר :אבי שדה ומיועד לגילאי .3-7
יום ראשון ,5.2.17 ,בשעות  16:30ו.17:30-
כרטיס .₪ 15 :שריינו כרטיס מראש.
סיפור ועוגייה
עמית שחם ,רכז הספורט ,יצטרף לסיפור "עץ המיץ"
של יוסי מערבי שמספר על קהילה שלומדת לעבוד
יחד כדי לשמור על העץ המיוחד שלה.
לגילאי .3-6
יום שלישי ,14.2 ,בשעה .17:00
הכניסה חופשית!
פברואר בכפר תבור 2017
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מועדון אביב  /קתדרה בתבור
"שירת הטבע בצבעים"
פגישה והדגמה עם הציירת ברכה
פישל ,אמנית ציור בפה ,שתספר כיצד
הפכה להיות נכה ואיך עזרו לה
הציורים ונתנו לה כוח להתמודד עם
המצב החדש.
ביום רביעי  1.2בשעה  17:00במועדון.

"שונה אבל שווה" דברים
שלמדתי מבני האוטיסט
מסע של התמודדות עם הנפש
הפנימית ,ועם החברה שבחוץ.
מרצה :דני אור פוקס ,העוסק
בקידום זכויות האוטיסטים.
רביעי  15.2בשעה  18:00במועדון.
כניסה ₪ 10

הרצאה" :יוצא מהבועה”
הכרות עם עולם החרשים
מרצה :סמי סירואה ,מנכ"ל חברת "קול
הסימנים" ומתורגמן הטלוויזיה בשפת
הסימנים.
רביעי  1.2בשעה  18:00במועדון.
כניסה ₪ 10

"חתונה מנייר"
דרמה ישראלית ,צעירה עם לקות
שכלית קלה ,עובדת במפעל לנייר
טואלט וחלומה הגדול ביותר הוא
להתחתן.
שני  ,6.2בשעה  10:30במועדון.
הכניסה חופשית!
מפגש ספרות" :התיק השחור"
מאת יהושע קנז ,בהנחיית מלכה ג'יבליק
קשר בין ילד לאביו ,שמגדל אותו לאחר
שאמו נטשה אותם.
יום שני ,27.2 ,בשעה  11:00ב"מועדון
אביב" .הכניסה חופשית!
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סרט" :מי יאהב אותי עכשיו?"
זוכה פרס הקהל בפסטיבל ברלין2016 ,
סרט ומפגש עם הבמאי ברק היימן.
שנים לאחר שסער יצא מהארון ועזב
את הקיבוץ הדתי ללונדון ,הוא יוצא
למסע רגשי מטלטל בחיפוש אחר בית.
יום שלישי  14.2בשעה  18:00באולם
המופעים במתנ"ס .כניסה.₪ 45 :

ספורט
מפגשים ספורטיביים
מפגשים חווייתיים של ספורטאי כפר תבור עם קבוצות מקבילות ממעון רמת טבריה
לאנשים עם מוגבלויות שכליות התפתחותיות .הספורטאיות והספורטאים יערכו
אימונים משותפים בכדורשת וכדורסל ,ובהמשך השנה גם בטניס ובכדורגל.
כמו כן ,קבוצות מכפר תבור יערכו מפגש ספורטיבי עם מתבגרים עם  ASDמביה"ס
רוטמן-כדורי.
מפגש עם עומר פורת  -שחקן ומאמן כדורגל לשעבר ,תושב הכפר ,אשר נולד
עם מום בידו ,שלא מנע ממנו לעסוק בספורט ולהצליח בכל תחומי החיים .מיועד
לילדי חוגי הכדורגל .ביום ראשון  12.2.17בשעה .17:30
הרצאה" :להפוך חסרונות ליתרונות"  -מורן סמואל
מפגש עם ספורטאית פאראלימפית ,אלופת העולם ) ,(2015ובעלת מדליית ארד
פאראלימפית )ריו דה ז'ניירו  (2016בחתירה ,ולשעבר שחקנית נבחרת ישראל
בכדורסל.
מפגש עם קבוצת סל-גל " -ניצחון
הרוח" בשיתוף בית ספר רבין.
ספורטאים המשחקים בליגת העל של הכדורסל
 על  -גלגלים )סל-גל(.מפגש מלהיב המשלב משחק ראווה וירטואוזי
תוך שיתוף הקהל בחוויה רגשית -ספורטיבית.
לאחר המפגש יערך דיון מרתק על תעצומות
הנפש ושדרוג המחשבה החיובית.
יום שני .13.2.17

חוגים
ביה"ס למחול הילדות והילדים בחוגי המחול ישתתפו בחוויה חושית ,עוצמתית
ומאתגרת שתמחיש להם כיצד ילדים עם מוגבלויות נעזרים בסביבה כדי להתגבר על
הקשיים ולהצליח בריקוד ובחיים.
חוגי האומנות הילדים יתנסו ביצירה מרתקת תוך ויתור על אחד החושים שלהם,
כמו ראייה או שמיעה ,או תוספת מגבלה כמו יצירה ביד אחת.
פברואר בכפר תבור 2016
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