פברואר
יוצא מן הכלל
את אירועי החודש הקרוב נקדיש לקידום המודעות לעולמם של אנשים עם
מוגבלויות ושילובם בקהילה
אנו שמחים להזמינכם לקחת עמנו חלק בפעילות אחרת  -שתוקדש כולה להסתכלות
אחרת על מה שאינו דומה לי ואני לא דומה לו.
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מתנ"ס כפר תבור04-6765555 :

כל האירועים בפייסבוק "מתנ"ס כפר תבור"

'פורום נשים' מזמין להרצאה
'כנגד כל הסיכויים'  -פסקל ברקוביץ
בהרצאתה המרגשת מביאה פסקל ברקוביץ
את סיפור התמודדותה הלא יאמן מאז הרגע
בו איבדה את שתי רגליה בתאונת רכבת
קשה .היא סוחפת את קהל שומעיה ומהווה
מופת של דבקות במטרה ,אומץ ,חתירה
למצוינות ואופטימיות בלתי נלאית.
יום חמישי 11.2.16
בשעה  20:30באולם המופעים.
עלות ₪ 40 :כולל קפה ומאפה.
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מועדון אביב
הסרט הדוקומנטרי 'ילד הסוסים'
זהו סיפורה של משפחה המוכנה ללכת עד
לקצה העולם כדי למצוא את הפתח דרכה
תוכל לחדור לתוך עולמו הסגור של בנם
האוטיסט .סרט בלתי נשכח ,מעניק
אופטימיות ,השראה ,תקווה ואומץ.
ביום שני  1.2בשעה  10:30במועדון.
הכניסה חופשית.

בוקר של תיאטרון פלייבק -
סיפורים חיים
אנחנו מזמינים אתכם למפגש אנושי
חם של תאטרון פלייבק .אתם תספרו
ואנחנו 'השיקופיות' נקים את הסיפורים
לחיים באלתור .בואו איתנו לחגוג את
החיים.
שחקניות :לילה אליעזרוב-פור ,אורית
אלניר ועליזה פרוכטמן
ביום שני  22.2בשעה  10:00באולם
האירועים.
עלות₪ 25 :
לפרטים נוספים  -שגית 053-8223535

הרצאה' :קרב חיי  -טרשת נפוצה'
סיפורה של עינת מילר ,בעלת חגורה שחורה
בקרב מגע המתמודדת עם טרשת נפוצה.
סיפור שיש בו קשיים ,אי-וודאות ,התמודדות,
אתגרים ,אופטימיות ,קבלת המציאות ,הכלה,
ושמחת חיים.
מרצה :עינת מילר ,בעלת חגורה שחורה
ומדריכת קרב מגע.
ביום רביעי  3.2בשעה  18:00במועדון.
כניסה .₪ 10

הדרמה הצרפתית 'מנצחים'
סיפור אמיתי של אב המחליט לקחת חלק
בתחרות "איש הברזל" ביחד עם בנו הלוקה
בשיתוק מוחין.
ביום שני  29.2בשעה  10:30במועדון.
הכניסה חופשית.
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ילדים ונוער
תנועת בני המושבים
בחודש פברואר נציין בתנועת בני
המושבים את חודש הסובלנות .בחודש זה
חניכי התנועה יעמיקו בנושא הסובלנות בין
אדם לחברה ובין אדם לעצמו.

במהלך החודש יוקרן בפני כל השכבות
והמדריכים הסרט 'בחזית הכיתה' ,סרט
איכותי ומרגש המבוסס על סיפור אמיתי,
על בחור בשם בראד כהן הסובל מתסמונת
טורט ועל ההתמודדות שלו באופן מעורר
התפעלות .סרט שמלמד הרבה על היחס
לאדם עם מוגבלויות ועל היחס שלנו
למכשולים והפרעות.

מתחם 'נא לדעת'
יום רביעי 17.2
בשעה  17:00באולם האירועים
הנכם מוזמנים לפעילות ערכית
וחווייתית לכל המשפחה.
במתחם יפעילו חניכי תנועת בני
המושבים תחנות שימחישו מוגבלויות
שונות ושימוש בכל החושים.
הכניסה חופשית.

שכבת ז'
ביום חמישי  11.2בשעה  18:00במועדון
מפגש עם נערה ,תושבת הכפר ,שתספר לנו
על דרכי ההתמודדות של ילדה עם
מוגבלות בחברה הכללית.

שכבת ח'
ביום שלישי  - 16.2מפגש עם נציג
מהקהילה הגאה.

שכבת ט'
בשישי-שבת  - 19-20.2מפגש עם קהילה
שכנה במושב נהלל.

שכבות י' -י"ב
ביום חמישי  - 18.2מפגש חברתי עם נער
תושב הכפר שיספר על החיים עם
מוגבלות.
ביום ראשון  - 21.2התנדבות בקהילה
במעון 'רמת טבריה'  -בית לאנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית.
4
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הצגה' :מלאך עם תסמונת דאון'
שחקנים :עופר ודקל שקרצי
מחזה המגולל את סיפור חייהם המרתק
של שני אחים ,דקל הלוקה בתסמונת דאון,
ואחיו הגדול עופר.
לאחר  14שנים שעופר התעלם מאחיו
הצעיר נפתחת דלת ביניהם ,החיבור
המאוחר מחולל מהפך.
בתום ההצגה מתקיימת שיחה עם הקהל,
כאן מתרחש אירוע מפתיע שבו קמים
אנשים לדבר בכנות ,מנימי הנפש הדקים
ללא סייגים על מה שהמפגש הזה מעורר
בחייהם הפרטיים.
יום רביעי 24.2
בשעה  18:00באולם האירועים.
לשכבות ז' – י"ב .הכניסה חופשית.

הגן התקשורתי
ב

כ

פ

ר

ת

ב

ו

ר

גן תמר הוא גן חדש שנפתח השנה בכפר
תבור ,בשיתוף פעולה בין המועצה ,משרד
החינוך והעמותה לילדים בסיכון .הגן
מאפשר לילדים מהכפר ליהנות ממסגרת
חמה ומקצועית בתוך הבית ולהימנע
מנסיעות ארוכות לגנים רחוקים .פתיחת גן
התקשורת ,ובהמשך מסגרות נוספות עבור
ילדים עם אוטיזם ,היא חלק מהתארגנות
לפיתוח כלים ושיתוף מידע בנושא אוטיזם
בתוך כפר תבור ,בשיתוף עם עמותת
אלו"ט .משפחות לילדים על הספקטרום
האוטיסטי מוזמנות ליהנות מכלים ועזרה
בתחומים שונים ,החל מסדנת תזונה וסדנת
שילוב ,דרך הרצאות על זכויות וחידושים
במחקר ,וכלה במפגשים חברתיים וערבות
הדדית.

פורום 'אכפת לנו' של המתנ"ס הוקם
מתוך מטרה לאפשר לכל ילד בכפר
תבור להיות שותף שווה בקהילה.
הפורום משתף פעולה עם ארגונים כמו
עמותת "קשר" ופועל לשלב בתכנית
השנתית של המתנ"ס פעילויות,
אירועים תרבותיים ושיח פתוח ומקבל.
אתם מוזמנים לקחת חלק בעיצוב
תכנית העבודה לשנת תשע"ז !
ליצירת קשר :עידית
igroiss@hotmail.com
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ספריה
סדנת יצירה בנושא חושים
יום חמישי  11.2בין השעות 16:00-18:00
ניצור ,נחווה ונחוש בסדנת יצירה להכנת
כרית ריח בעיצוב אישי .מומלץ להביא
סבון בריח אוהב.
הכניסה חופשית לכל המשפחה.

הסרט 'דירה להשכיר'
ביום שלישי 23.2
בשעות17:30 ,17:00 ,16:30 :
לגילאי  .2-6הכניסה חופשית.

שעת סיפור ' -משהו אחר'
ביום ראשון 28.2.16
בשעה  16:30ובשעה 17:30
שרלי דנינו חוזר והפעם בסיפור
לגילאי  ,3-7כרטיס לילד .₪ 15
יש להזמין כרטיסים מראש בספריה.

תצוגת ספרים
יוצגו על השולחן ספרי קריאה לפעוטות,
ילדים ונוער ומבוגרים וכן ספרי עיון
מקצועים רלוונטיים.
6

פברואר בכפר תבור 2016

הצגת ילדים
'חבר מכוכב אחר'
תיאטרון ארצי לנוער
שחר ,ילד בודד ,משקיע את רוב זמנו
במשחקי חלל ,גלקסיות וכוכבים אחרים .יום
אחד נכנס לחייו של שחר חבר חדש ,קסום
ובלתי שגרתי .בין השניים נרקמת ידידות
מופלאה ,חייו של שחר משתנים והופכי מלאי
הרפתקאות...
פנטזיה מוסיקאלית קסומה אודות כוחה
המופלא של חברות לשנות מציאות.
יום שני  15.2בשעה 17:30
באולם המופעים במתנ"ס.
עלות כרטיס ₪ 60 :לילד ₪ 50 ,להורה.

ספורט

בי"ס למחול

מפגש של ספורטאים והורים עם
נועה אטלי וחן סוויסה

מארח את המופע' :רק לגעת' -
Dance2Touch

נועה  -חברת סגל נבחרת ישראל לספיישל
אולימפיקס.
חן – חיילת ,בוגרת מגמת תקשורת בכדורי
יוצרת הסרט "במילים שלי".
קודם למפגש תתקיים רכיבה משותפת של
הורי וילדי קבוצת האופניים עם נועה
והרוכבים.
יום שני 29.2 ,בשעה  16:15יציאה לרכיבה
מאולם הספורט.
ב 18:00-מפגש חברתי באולם האירועים.
הורים וילדים מוזמנים!

יום ראשון  21.2בשעה  19:00באולם
המופעים
המחול שזורם בעורקיו ,האהבה למוסיקה
והיצירתיות של אורן במפגש עם זהבה,
שחלמה על ריקוד ,הביאה עימה רוח
אתגרית ,אמונה ויכולת הגשמה ,ביחד הניבו
יצירות מחול בשילוב הרגל והגלגל.
מפגש בין שני עולמות במופע מחול ייחודי.
מיועד לכל תלמידות בית הספר למחול.
עלות סימלית₪ 10 :

מפגשים מהסוג השלישי...
מפגשים ספורטיביים חוויתיים מיוחדים
מאד של ספורטאי כפר תבור עם
קבוצות ספורט מקבילות ממעון רמת
טבריה לאנשים עם מוגבלויות.
כדורסל  -ילדים ב'
יום שלישי  9.2בשעות 16:00-17:15
באולם הספורט.
טניס  -נבחרת כיתה ט'
יום שלישי  9.2בשעות 16:00-17:00
במגרשי הטניס בפארק המעיין.
כדורגל  -ילדים ב'
יום שלישי  16.2בשעות 16:00-17:30
במגרש הכדורגל בכפר תבור.
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