פברואר
יוצא מן הכלל

כל האירועים :בפייסבוק "מתנ"ס כפר תבור"
מתנ"ס כפר תבור04-6765555 :
רכישת כרטיסים באתר המתנ"ס
האירועים מתקיימים בהתאם לנהלי משרד הבריאות

ֲא ָנִשׁים ָז ִרים
ֶשֲׁא ִני ִבְּכָלל א ַמִכּיר -
ִמְמּקוֹמוֹת ֲאֵח ִרים
פּה ֵמָהִעיר -
ְו ַגם ֹ
ָה ִייִתי רוֶֹצה
ֶשׁ ָיּ ְדעוּ ֻכָּלּם
ֶשׁ ֵיּשׁ ֶיֶלד
ֶאָחד ָבּעוָֹלם
ְוַה ֶיֶּלד ַה ֶזּה
ֵהוא ֲא ִני.
יהודה אטלס1977 ,
מילים אלו סוגרות את ספרו הידוע והאהוב של יהודה אטלס "והילד הזה הוא אני",
מאז יצא לאור ב .1977זהו ספר ילדים ,אבל ביננו ,הוא מדבר ונוגע בכולם.
כשאנחנו ניגשים לתכנן את חודש פברואר יוצא מן הכלל ,זה שהתחיל אצלנו במתנ"ס
לפני שש שנים והיום מתקיים בכל מתנ"סי הארץ ,אלו המילים המלוות אותנו לאורך
התהליך ,בשיח בין מנהלי המחלקות ומול המדריכים ,המאמנים וצוותי החינוך.
כי כל ילד הוא עולם ,כל אדם הוא יחיד ומיוחד ולכל אחד מהם ,בעצם ,לכל אחד
מאתנו מגיע שיקשיבו לו ,יבינו אותו ויקבלו אותו.
שלכם,
צוות המתנ"ס

2

פברואר
פתיחת תערוכה צילומי טבע וציפורים  -יניב סהר
 - 16:30התכנסות וצפיה בתערוכה
 - 17:00הרצאה מרגשת של יניב סהר ,תושב כפר תבור שעובד איתנו
במועדון אביב .יניב גילה את עולם הצילום לפני כשנה כשרכש מצלמה
מקצועית .למרות קשיים של קשב וריכוז ,הוא לימד את עצמו לבד לצלם.
יניב ישתף אותנו בהרצאה על חוויותיו מהטבע
ומהצילום ,סודות מעולם הצילום וכמה כח,
ביטחון עצמי ומוטיבציה הצילום נתן לו.
הכניסה חופשית ,ניתן ומומלץ לרכוש צילומים.
יום רביעי

16:30

מועדון אביב

05
פברואר

טיול בוץ לנחל ציפורי
לשכבות ד'-ט'
עלות ₪ 75
ההרשמה דרך אתר המתנ"ס
סיום הרשמה31.1.22 :
לפרטים נוספים יש להתקשר לסיון
רכזת התנועה 052-488-2785

09
פברואר

אמנות עכשווית:
המיוחד ,המפתיע
והמוכשר הלא
מפתיע באומנות
עכשווית
מרצה :ירדנה עציון
 ₪ 30לתושבים ₪ 35 /
לאורחים
רביעי

18:00

מועדון אביב

שבת

08:00

נחל ציפורי

09
פברואר

שעת סיפור יוצאת מן הכלל עם פלואיד סנואו
לי ארנן יספר את הסיפור "הנסיכה שלבשה שקית נייר"
מאת רוברט מאנץ'.
בסוף שעת הסיפור תהיה עמדת איפור מקצועית לילדים.
כרטיסים ,₪ 20 :כל משתתף חייב בכרטיס
מספר מקומות מוגבל
לי ארנן )פלואיד סנואו( ,טרנס ,אקטיביסט ואיש חינוך ,פרפורמר ודראג
קינג מעל לעשר שנים.
רביעי

17:00

אולם האירועים

14
פברואר

אימון כדורגל משותף
קבוצת הכדורגל תארח את מעון
רמת טבריה ,מעון לבעלי צרכים
מיוחדים לאימון משותף.

שני

16:30

איצטדיון

הצגת יחיד :כל הדברים הטובים
הצגה מרגשת של הקאמרי בשיתוף תיאטרון אלעד.
דביר בנדק מגלם את דמותו של ילד שמכין רשימה כדי להציל
את אימו ומגלה עם השנים איך הרשימה הצילה אותו.
סיפור מלא חיים ,הומור ופיוט.
 ₪ 60לתושבים  ₪ 70 /לאורחים

16
פברואר

יום רביעי

20:30

אולם האירועים

מתחם
"נא לדעת"
לילדי בית הספר
היסודי רבין.
מתחם "נא לדעת"
חמשת החושים.
בנות שירות יעברו
בין הכיתות בבית
הספר היסודי ויעבירו
סדנאות הנוגעות
לחמשת החושים.
הילדים ילמדו ,יחקרו
ויפעלו במהלך
הפעילויות.

14-17
פברואר

בית הספר היסודי רבין

הצגת ילדים :ילד הטבע
תיאטרון השעה
עיבוד לספר טרזן.
סיפורו המופלא של ילד
הטבע ,תינוק נטוש ,שנאסף
מחופו של ים סוער אל
חיקה של קופת אדם נדירה,
שהופכת אותו לבנה והופכת
אותו לחלק מהמשפחה
האוהבת.

21
פברואר

 ₪ 50לתושבים /
 ₪ 60לאורחים
שלישי

17:30

אולם המופעים

מאה שערים ואני

23

שמולי דייטש שגדל במאה שערים ,התחתן והתגרש בקהילה ,חזר
בשאלה ויגיע למרכז הצעירים לערב אינטימי ומשתף באווירה
אחרת .נתחיל במפגש חברתי עם אוכל ,כיבוד קל וכוס יין ונמשיך
למפגש עם שמולי.
ההרצאה מתאימה לנוער ומבוגרים.
עלות השתתפות  -במכירה מוקדמת ₪ 25 :בערב האירוע₪ 50 :

פברואר

רביעי

24
פברואר

20:00

זמר שכזה באופן שונה
וחד פעמי – "שירים
למקרים מיוחדים"
עם ליאורה בלוך תמיר ,סוף סלע
ואורחים מיוחדים.
 ₪ 30לתושבים  ₪ 35 /לאורחים
חמישי

20:00

אולם האירועים

מרכז צעירים

28
פברואר

קולנוע בתבור :הקרנת הסרט הדוקומנטרי "אני לא"
זוכה פרס הבימוי והצילום בפסטיבל דוקאביב האחרון.
אורן לוי הוא תלמיד פנימייה שרוצה שיאהבו אותו ,אבל נרתע מכל
ניסיון לחיבוק וכועס על כל ההגדרות שניסו להלביש עליו במהלך חייו.
הוא חולם להיות במאי קולנוע ,ודרך תיעוד עצמי בווידאו הוא נאבק
להבין מי הוא.
הסרט עוקב אחר סיפורו המיוחד – האימוץ מגואטמלה ,היחסים
המורכבים עם הוריו ואחותו ,האבחון באספרגר והמסע לארץ הולדתו
בניסיון למצוא את האנשים שהביאו אותו לעולם.
לאחר ההקרנה  -מפגש עם עורך הסרט יניב סגלוביץ ואולי גם עם במאי
הסרט תומר היימן )"מיסטר גאגא"" ,יונתן אגסי הציל את חיי"(.
 ₪ 30לתושבים  ₪ 35 /לאורחים

צילום :איתי רזיאל

שני

10:15

אולם המופעים

28
פברואר

סליחה על השאלה
ערב קהילתי אינטימי בו הקהל
מציג שאלות אנונימיות למשתתפים
ומקבל תשובות אמיתיות מהלב.
משתתפים בפאנל :תושבי הכפר
והסביבה.
מתאים למבוגרים ,ילדים ונוער.
ללא עלות!
שני

19:30

אולם האירועים

אגף חוגים ובית הספר למחול:

רוקדות יוצא מן הכלל
הרקדניות הבוגרות יפיקו כוראוגראפיות וריקודים המדברים וממחישים את הקשיים
והאתגרים אתם מתמודדים אנשים רבים .הבנות תרקודנה בחשכה וריקודים מסוימים
יתבצעו עם קביים .בתוצרים תצפנה הבנות הצעירות במחול והמופע ילווה בשיח
מפרה בין כל המשתתפות.
בשאר חוגי המחול ,כמו בכל שנה יתקיימו שיעורים יוצאים מן הכלל שימחישו
לרקדניות את האתגרים איתם מתמודדים אנשים עם קושי מוטורי/פיזי.

יוצרים מן הכלל
בחוגי האומנויות ישימו
דגש על היכולת ליצור
אומנות גם כאשר
מתמודדים עם קשיים
ואתגרים הממחישים
מוגבלויות שונות.
כחלק ממסורת רבת
שנים .גם השנה לא
נשבור מסורת ונצא
לשמח במחול וזמר עם
הלהקות את בית האבות
"משלב" שבגבעת המורה.

אגף הספורט:

אימונים יוצאים מן הכלל
בכל מחלקות הספורט יתקיימו
אימונים יוצאים מן הכלל במהלך
החודש שימחישו למשתתפים את
האתגרים איתם מתמודדים אנשים
עם קושי מוטורי/פיזי.

ספרייה:

סיפורים יוצאים מן הכלל
במבואת הספרייה ישנה תצוגה של ספרים מתחלפים למגוון גילאים ובשלל נושאים
הנוגעים לנושא .בנוסף ,במהלך הבוקר הכיתות והגנים שיגיעו לשעת סיפור ישמעו
סיפור/שיר יוצאים מן הכלל.
אגף קהילה ונגישות:
במהלך החודש צוות מתנ"ס כפר תבור פותח את חודש
פברואר יוצא מהכלל בהדרכת עובדים בנושא נגישות .כל
עובדי המתנ"ס ישמעו את סיפורה האישי של עדה מזוז
ויעברו ריענון בנושא מתן שירות לאנשים מונגשים.

בוקר יוצא מן הכלל
השנה החלטנו להנעים ולחזק את ידיהם של ההורים
לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,ולאפשר להם יום של
הפוגה והרגעות בטבע הסובב אותנו ,באחד מימי שישי
נצא לטיול שטח במשאית ספארי להפסקה משמעותית
של אוכל טעים וסדנת הרגעות .מידע נוסף אצל מאור
הררי ,רכז הקהילה

מחלקת נוער:
במהלך חודש פברואר בתנועות הנוער יהיו פעולות שיעסקו בתכנים של קבלת
השונה.
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