
www.kefar tavor.org.il  |  kfartavo@kt.matnasim.co.il  |  04-6769585 :טל: 04-6765555  |  פקס-

מרכז קהילתי כפר תבור
תשע"ח 2017-2018

"מאחורי 
כל הדברים 

הנראים לעין, 
יש דבר מה 
גדול יותר"

אנטואן דה סנט 
אכזופרי, מתוך 

"הנסיך הקטן"

116

רוצים להישאר מעודכנים? היכנסו לדף הפייסבוק שלנו 'מתנס כפר תבור' רוצים עוד? הורידו את אפלקציית המתנ"ס לסמארטפון שלכם



ברכות

תושבים יקרים,
אני מזמין אתכם לקחת חלק פעיל בפעילויות שמציע המתנ"ס שלנו.

מתוך הבנת חשיבותה של פעילות המתנ"ס בקהילה, זוכה המתנ"ס לתמיכה של המועצה בתקציבים ובמבנים, בהם 
מתקיימים מגוון רחב של חוגים ופעילויות. 

תודה מיוחדת וחשובה לכם המתנדבים התורמים מכל הלב. ההתנדבות והעזרה ההדדית יוצרים קהילה חמה, חזקה 
ותומכת. תודה להנהלת המתנ"ס ולכל השותפים לדרך ולעושים במלאכה, בראשם למנהלת המתנ"ס, רוני קינן קוך, 

לצוות העובדים על העבודה המסורה והמאמץ. 

שנה טובה ומבורכת
שלכם, יוסי דולה, ראש המועצה

תושבים יקרים,
אנו שמחים לפתוח אתכם שנת פעילות חדשה.

גם השנה היקף הפעילות של המתנ"ס גדל באופן משמעותי והותאם לצרכי הקהילה המשתנים לאור הקליטה 
המבורכת של תושבים חדשים בכל הגילאים. 

הודות למועצה המקומית והעומד בראשה מר יוסי דולה עומדים לרשותנו תשתיות ומתקנים ברמה הגבוהה ביותר 
כאשר אנו נהנים מחדרי מחול חדשים וממתחם הקאנטרי אשר פועל לאורך כל עונות השנה- במהלך שנת פעילות זו 
מתוכננת בנייה של שלושה חדרי חוגים אשר יצטרפו למתחם חדר הכושר לרווחת המתאמנים ואנו מתכננים להגדיל 

ולהעשיר את סל החוגים שלנו.

הנהלת המתנ"ס מורכבת מנציגי הקהילה וככזו דוגלת בערוץ תקשורת פתוח עם התושבים- אני קורא לכם לפנות 
אלינו בכל נושא, רעיון או יוזמה - אתם התושבים מהווים את לב ליבו של המרכז הקהילתי שלנו ומעורבתכם היא סוד 

ההצלחה פעילות המתנ"ס.
לסיום, ברצוני להודות לצוות עובדי המתנ"ס בראשות רוני קינן-קוך על המסירות, החריצות והעבודה המקצועית 
כאשר לנגד עיניהם תמיד נמצאת טובת תושבי כפר תבור, לחברי להנהלת המתנ"ס אשר משקיעים זמן רב 

בהתנדבות מלאה לטובת הקהילה ולמתנדבים הרבים אשר לוקחים חלק בועדות השונות.

בברכת שנת פעילות פורייה ומוצלחת.
עודד הלפרין, יו"ר הנהלת המתנ"ס



ברכות / אודות המתנ"ס 

חזון המתנ"ס: 
המתנ"ס כבית לקהילתנו, משמש מרכז חברתי ותרבותי 
ומשרת את הקהילה על כל רבדיה תוך קיום שיתופי 

פעולה עם קהילות שכנות. 
אנו פועלים בתשומת לב לטיפוח סובלנות, כבוד הדדי, 
מקצועיות ותודעת שירות גבוהה מתוך רצון לאפשר לכל 
תושב, בכל גיל להשתתף בפעילויות המגוונות של 

המתנ"ס.

צוות עובדי המתנ"ס: 

n מנהלת המתנ"ס – רוני קינן קוך

צוות  רכזים:
n מנהלת תחום חוגים ומחול – גליה בר

n מנהלת תרבות, שיווק ואירועים – לימור זמיר

n מנהל בית הספר למוסיקה – אייל דיין

n מנהל ספורט ואורח חיים בריא - עמית שחם

n מנהלת תחום ילדים ונוער - גילי סלע  

n מנהלת גיל הרך ומשפחה - אילנית שבו–שגב

n מנהלת מועדון אביב, קתדרה בתבור – שגית קריב 

n מנהלת הספריה - לילך סימן טוב  

n מנהלת אדמינ' קאנטרי אליאל – ימית פורת

n מנהלת קהילה - עידית מזרחי גרויס

צוות מנהלה:
n מנהלת לשכה - אתי דהאן 

n מזכירות - פנינה נאן, רעות קרמר

n מנהלות חשבונות - לימור אוחנונה, כרמית מנור

n אבות בית ותחזוקה – אופיר אברמוביץ, דוד פרג', 

 אברהם אזולאי, יריב גרנט
n ניקיון – שרה שיבלי, סמירה שיבלי, פאתנה שיבלי

תושבים יקרים 
אנו שמחים וגאים להציג לכם את חוברת הפעילות 
לשנת 2017-2018, השנה אנו נשים דגש על עבודה 
קהילתית במטרה להעמיק את תחושת השייכות 
והמעורבות שלכם, ביחד אתכם נוביל ונלווה יוזמות 

קהילתיות העולות מן השטח. 

השקענו מחשבה רבה בפתיחת תחומי תוכן ופעילויות 
חדשות שיתנו מענה מיטבי לכל אחד מכם, אנו 
מאמינים שיחד נוכל לקלוט את התושבים החדשים 

ולתת לכולנו תחושה שהכפר הוא בית חם.   
מצפים להמשך שיתוף פעולה אמיתי וכנה אתכם גם 

בשנה הקרבה.

                                                                                                    
שלכם, 

רוני קינן קוך 
מנהלת המתנ"ס
וצוות המתנ"ס 



ש ד ח

לוח חופשות
2ראש השנה   0 - 2 2 . 9 . 1 7

2יום כיפור    9 - 3 0 . 9 . 1 7

4 - 1 2 . 1 0 . 1 סוכות   7

1 4 - 1 9 . 1 2 . 1 חנוכה   7

2 8 . 2 - 3 . 3 . 1 פורים   8

3 0 . 3 - 7 . 4 . 1 פסח   8

1ערב יום השואה  חוגים עד 19:00  1 . 4 . 1 8

1ערב יום הזכרון  חוגים עד 19:00  7 . 4 . 1 8

1יום העצמאות   8 - 1 9 . 4 . 1 8

1שבועות    9 - 2 0 . 5 . 1 8

רשימת טלפונים:
0 4 - 6 7 6 5 5 5 מזכירות   5

0 4 - 6 7 7 2 6 3 ספריה   1

0 4 - 6 0 2 4 9 3 קאנטרי אליאל  3

0 4 - 6 7 6 6 4 7 בית הנוער  8

0 4 - 6 6 2 0 4 5 בית המוסיקה  4

0 4 - 6 7 6 7 8 9 אולם הספורט  6

0 4 - 6 7 7 2 2 6 מתחם גני "אלוני התבור" 9

ימים בהם יש חופשה בביה"ס וחוגים מתקיימים כרגיל

איסרו חג שמחת תורה  שישי 13.10.17

זאת חנוכה   רביעי 20.12.17

2 2 - 2 9 . 3 . 1 שבוע לפני פסח   8

3 . 5 . 1 י 8 ש י מ ל"ג בעומר   ח

2 1 . 5 . 1 8 י  נ איסרו חג שבועות   ש

אודות המתנ"ס 

שעות קבלת קהל במתנ"ס:
ימים א'-ה' 8:00-14:00, 16:00-19:00

הרשמה לפעילויות וחוגים 
דרך האתר:

www.kefar-tavor.org.il



תקנון ונהלי הרשמה 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות 
הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי 

הרישום ואופני התשלום הבאים:

n חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מ-1.9.17, ועד 
סוף יוני 2018. 

n בחודש ספטמבר יתאפשר שיעור ניסיון ללא 
תשלום. חוץ משיעורי מוסיקה ושיעורי למידה 
והעשרה. משתתף שימשיך באותו החוג יחויב 

בתשלום מלא כולל שיעור הניסיון. 
n פתיחה של כל חוג וקיומו מותנה במספר מינימאלי 

של נרשמים המשתנה מחוג לחוג. 
n משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר תהליך 

ההרשמה וסיום נוהל תשלום.
n תושבים שטרם הסדירו את חובם הכספי למתנ"ס 

לא יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה או 
להשתתף בפעילויות אלא עם הסדרת החוב.

n התחלת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל 
השנה מראש בפריסת תשלומים שווים, ללא ריבית 

והצמדה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או צ'קים 
דחויים. (תשלום בכרטיס אשראי - בתוכנה מיוחדת 

שאינה "תופסת" את מסגרת האשראי).
n הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות 
בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם 

השתתף בחוג פחות מחודש, או באופן חלקי.
n המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים 

בתכני ובזמני החוגים / פעילויות. 
 כמו כן המתנ"ס רשאי להפסיק  השתתפות הנרשם 

במידה ואינו עומד בתשלום או בדרישות החוג. 
n בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא 

תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר 
תמורה.

n חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 36 מפגשים 
במשך כל עונת החוגים (לפי פעם בשבוע).

n ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות 
החוגים.

ביטול השתתפות
n בקשות לביטול השתתפות בחוג/פעילות יכנסו 
לתוקפן רק לאחר מילוי "טופס ביטול" הנמצא 

באתר המתנ"ס.
n יש ליידע לגבי הפסקת ההשתתפות בחוג עד ה-15 

בחודש. הפסקת תשלום תחול החל מהחודש 
שאחריו.

n אין ביטול רטרוקאקטיבי והחזר כספים בגינו.
 החל מ 1.4.18 ואילך לא יאושרו ביטולים ולא 

יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד 
סוף השנה.

n משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ 
לישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת 

הפגישה בה לא ישתתף. אם חלה המשתתף במחלה 
ממושכת או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה 
בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך 

האירוע. במקרה זה יזוכה באופן יחסי.
n שיק חוזר יישא עמלת בנק שתשלום ע"י המשתתף.

n זיכוי בתעודה (זיכוי במערכת) תקף לשנה בלבד.

לעניין מרכז הגיל הרך "אלוני התבור", מרכז המוסיקה, 
מועדון הכושר וצהרונים יש להתעדכן בדבר נוהלי 

הרישום והתשלום וכן נוהלי הביטול הספציפיים 
לפעילויות אלו. 

ביה"ס למחול והמרכז להתעמלות - שימו לב להנחיות 
הרישום והשיבוץ לקבוצות.

ההרשמה לחוגים (כולל הרשמה טלפונית) מהווה 
הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.



נשמח ליוזמות ורעיונות נוספים

התנדבות בקהילה

אם יש לכם קצת זמן פנוי ותרצו להרגיש משמעותיים, חיוניים ומעורבים בקהילה.... זה הזמן להתנדב !
הפנייה מיועדת למתנדבים בכל גיל.

"מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז" / 
איזופוס, משל האריה והעכבר

אות המתנדב - כחלק מהוקרת המתנדבים הפועלים, אנו מקיימים ערב 
הוקרה קהילתי, בו מוענק "אות המתנדב המצטיין"

תחומי ההתנדבות: 
הרצאות וחוגים - הדרכת חוגים, סדנאות והרצאות למען הקהילה, 

בתחומים שונים.

צילום ועריכה - צילום במצלמת סטילס/וידאו של אירועים שונים בכפר.

ביקורי בית ידידותיים לקשישים - שיחות ליצירת קשר אישי, איסוף 
תרופות מבית מרקחת, תיקונים קלים ועוד.

מחשב וסמארטפון - עזרה והנחייה בשימוש במחשב ובטלפון חכם.

זהב בגן - תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים בתחומי יצירה, 
סיפור, משחק וקשר אישי. 

בית ספר יסודי "רבין" - חונכות, הרצאות העשרה, תגבור לימודי, בטיחות 
בדרכים, "קריאה בהנאה", טיפול בבע"ח בפינת החי ועוד.

סיוע לימודי - לתלמידים מכל הגילאים, בכל המקצועות, בשעות אחה"צ.

ספרייה - עזרה בהפעלת הספרייה, שעת סיפור ועידוד תלמידים לקריאת 
ספרים.

קופת חולים - סיוע בתפעול, מתן שירות ועבודות משרד בקופת חולים.

מל"ח - סיוע בשעת חרום.

יחידת המתמי"ד - (מתנדבים במדים) השתלבות במערך הביטחון 
ההתנדבותי בכפר תבור (מגיל 16).

avivkfartabor@gmail.com  053-8223535 מנהלת: שגית קריב



מועדון אביב 
avivkfartabor@gmail.com  053-8223535 מנהלת: שגית קריב

המועדון מהווה מקום מפגש חברתי, פנאי איכותי ומשמעותי, היוצר תחושת שייכות וקהילתיות.
בפעילויות המועדון משתתפים גמלאים בני 55+ מכפר תבור ומכל יישובי הסביבה.

המועדון מנהל את פעילותו באופן עצמאי בעזרת חברי "פורום היזמות" - 
מתנדבים הלוקחים חלק בכל החלטות ניהול המועדון. 

המועדון ממוקם בקומה השנייה של מגדל השעון (יש מעלית).
"קתדרה בתבור" פועלת במקביל ובשיתוף פעולה מלא עם המועדון. 

את קירות המועדון מקשטות תערוכות מתחלפות של אומנים מכפר תבור והסביבה. 
אומנים הרוצים להציג את יצירותיהם במועדון יפנו לניסים אדר: 052-8753270.

פעילות
פעילויות קבועות ללא תשלום

קולנוע במועדון - הקרנת סרטים איכותיים.
בימי שני, אחת לחודש.

מועדון פתוח - למשחקי סנוקר, רמיקוב, דמקה, שש 
בש, קלפים....

בימים - ראשון, שלישי וחמישי בשעה 9:00-11:00
מעגל שיח - להכיר אנשים, להתחבר, לשוחח, לדון 

בדילמות במרחב פתוח ובטוח.
בימי רביעי בשעה 10:30, אחת לחודש, 

בהנחיית גילה הראל. 
טניס שולחן - משחק חופשי

בימי שני בשעה 10:30-12:00.
פטאנק - משחק חופשי במגרש שמאחורי המועדון.

בימי שני ורביעי בשעה 16:00-18:00
מסיבות בחגים - ראש השנה, חנוכה, ט"ו בשבט, 

פורים.
חגיגות ימי הולדת (עגולים) - לבני 60 ועד 120

פעילויות עם הקהילה - עם ילדי הגנים, בית הספר 
ועוד...

הדרכת מחשבים פרטנית - ע"י מתנדבים מהקהילה.



קתדרה בתבור 

"קתדרה בתבור" - מרכז לימודים לאנשים סקרניים הנותן חוויה אינטלקטואלית 
וחברתית לקהל מתעניין ואיכותי מכפר תבור וישובי הסביבה. 

חוברת מפורטת עם מגוון החוגים והקורסים האיכותיים נשלחה אליכם בנפרד. 
ההרשמה בעיצומה עד ה-19.9.17 במתנ"ס: 04-6765555

www.kefar-tavor.org.il  :ההרשמה מתבצעת באינטרנט דרך אתר המתנ"ס

פעילויות בתשלום
הרצאות - הרצאות מתחלפות במגוון נושאים: אקטואליה, היסטוריה, מוסיקה, אומנות, חינוך, בריאות, מסעות כורסה 

ועוד. בימי רביעי בשעה 18:00, מחיר: 10 ₪.

טיולים ברחבי הארץ - טיולים ליעדים שונים בארץ - אחת לחודש טיול ארוך של יום מלא, 
בנוסף: 5 טיולים קצרים (עד הצהריים) ליעדים בסביבה הקרובה.

בחודש אוגוסט - טיול סבים/סבתות ונכדים.
(פירוט תאריכי ויעדי הטיולים מופיע בחוברת "קתדרה בתבור")

סדנאות שונות במגוון נושאים

נסיעות להצגות ומופעים

סדנת הליכה נורדית - בהדרכת אושרה גרשון. 
מחיר הסדנה: 100 ₪ ל-4 מפגשים. 

מקלות ההליכה בהשאלה ללא תוספת מחיר. 
מותנה במינימום נרשמים.

חפשו אותנו בפייסבוק - "קתדרה בתבור" ו"מועדון אביב"

avivkfartabor@gmail.com  053-8223535 מנהלת: שגית קריב



קהילה
kehila.kt@kt.matnasim.co.il  04-6765555 ,052-6130313 מנהלת: עידית מזרחי גרויס

"טוב שכן קרוב מאח רחוק" משלי כ"ז, י'

פברואר יוצא מן הכלל 
קהילת כפר תבור והמתנ"ס מקדישים את כל השנה 
לסובלנות ולקבלת כולם וחודש פברואר שם זרקור על 
אנשים עם יכולת או צורך מיוחדים. כל מחלקות 
המתנ"ס – ספורט, חוגים, נוער, תרבות, מועדון אביב, 
וקתדרה בתבור – נותנות מקום ללמוד על השונה 

והשווה. 

זיכרון בסלון 
יוזמה חברתית - עולמית שמציינת את יום השואה 
בדיון ושיתוף, בו תושבים פותחים את ביתם לנותני 

עדות וניצולי שואה לצד מתארחים בכל הגילאים.

גן סיפור - ברחוב שיזף נפתח "גן סיפור" ע"ש אופירה 
נבון, מונגש לכל, שמשובץ פסלים של דמויות מתוך 
סיפורים אהובים בעיצוב של הפסלת המקומית 

המוכשרת, מירי קולן, ובשיתוף ספריית כפר תבור. 

קליטה עם חיוך 
וללוות את  יד  תושבי כפר תבור מוזמנים לתת 

התושבים החדשים בקהילה. 

קהילת משפחות מטיילות יוצאת לדרך! 
אתם מוזמנים להצטרף לטיולים חודשיים בשביל 
ישראל באזור הצפון. לפרטים נוספים צרו קשר עם 

עידית.

פורום נשים
פורום נשים מורכב ממתנדבות שמובילות מיזמים 
לרווחת הקהילה ואירועים בהפקה של נשים למען 

נשים.

חדש: "נשי עסקי"
מיזם בשלבי פיתוח שנועד לתמוך בנשות עסקים 
בכפר תבור ולתת להן ליווי והדרכה בשיווק, בניהול, 

בנטוורקינג ועוד.

“יולדות באהבה"
לקראת לידה? בדיוק ילדת? נשות כפר תבור שמחות 
להגיע ולתת מילה טובה, שי צנוע ועזרה באוכל 
ובעוגות במהלך התקופה הראשונה. צרי קשר בטלפון: 

 ayalazav@gmail.com :054-7989017 או במייל

“שלישי נשי"
מדי חודשיים יום שלישי מוקדש לסדנא או הרצאה 
בשלל נושאים, החל מתרבות וחינוך, דרך עיצוב 

ובריאות וכלה בהעצמה אישית.

אירוח ילדי נעל"ה
בואו לתת לנוער מנעל"ה מפנימיית כדורי, שנמצא 

בארץ ללא משפחה, תחושה של בית בחג ובשבת.



מחלקת הגיל הרך אחראית על הפעלת מעון אלוני 
התבור וצהרוני בית הספר

מעון אלוני התבור 
בשבעת גני המעון מתחנכים  מעל 100 ילדים בגילאי 

3 חודשים עד 3 שנים, ע"פ חלוקה גילאית שנקבעה 
ע"י משרד הכלכלה. זהו מעון מוכר ורשמי, המפוקח 

ע"י משרדי הממשלה הרלוונטים ותלמידיו זכאים 
לסבסוד שכר הלימוד ע"פ מבחן הכנסה ודירוג שנקבע 

ע"י המדינה.

בתפיסה החינוכית שלנו אנו משתייכים לרשת 
"התחלה חכמה" של החברה למתנ"סים, שדוגלת 

בחינוך לעצמאות, ששמה את הילדים במרכז 
באמצעות פעילות חינוכית ופדגוגית מגוונת וכן ע"י 

חשיפה לחומרים רבים תוך שימת דגש על כישורי 
חיים ועל הייחודיות של כל ילד וילדה המתחנכים 

אצלנו.

המעון פועל בין השעות 7:00-16:00 ובימי שישי עד 
השעה 13:00, הילדים נהנים משלוש ארוחות ביום, 

עליהן טורח צוות המטבח המרכזי שלנו, הממוקם בלב 
ליבו של המעון. התפריט כולל ארוחות בוקר 

ישראליות, ארוחות צהרים חמות ובשריות וארוחות 
כריכים ופירות.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר ולבוא ולהתרשם.

gamin@kt.matnasim.co.il  04-6772269 ,053-2206071 ,מנהלת: אילנית שבו שגב

מחלקת הגיל הרך

צהרוני בית הספר
מדי יום מגיעים רבים מתלמידי כיתות א'-ד' אל 

פעילות הצהרון.
הצהרונים נותנים מענה משעת  סיום הלימודים עד שעה 

16:00, ובחופשות משרד החינוך החל מהשעה 7:30.
ילדי הצהרון נהנים מפעילות מגוונת, מארוחות חמות, 

מצוות מקצועי שמלווה אותם ומחוגים נבחרים.
הצהרונים פועלים בבית הספר.

צהרון א'
השנה, יפעלו ילדי כיתות א' בקבוצה נפרדת, שתפעל 
במבואה התחתונה של מבנה הבוגרים (האגף החדש).

מובילת קבוצה: ליאת הרמן.

צהרון ב'-ד'
ילדי כיתות ב'-ד', יפעלו במבנה הצהרון, בקומה 

התחתונה של אולם הספורט.
מובילת הקבוצה: אורלי רדיע.

תכנית הצהרון בשתי הקבוצות, כוללת חוגי ספורט, 
חוגי יצירה ואומנות, חוג מוסיקה, וחוג משחקי חשיבה.

בכל יום יהנו הילדים בחוג מתחום מסויים. החוגים 
נמשכים 45 דקות, ויועברו על יד מדריכים מקצועיים.

בחופשות משרד החינוך נפעיל תכניות פעילות מלאה 
ועשירה.

הצהרון שלנו נותן מענה נעים, מהנה ואיכותי - 
מוזמנים להצטרף אלינו.



    gilidanitsela@gmail.com  050-6309282 מנהלת: גילי סלע

חזון 
מחלקת הנוער תאפשר לילדים ובני הנוער מגוון 

פעילויות בתחומי חינוך, תרבות פנאי וקהילה. פיתוח 
אחריות חברתית במטרה לשפר איכות החיים בכפר. 

מטרות המחלקה
n המחלקה תשאף להגיע לכל  בני הנוער באופן שכל 

 נער ונערה יהיו מעורבים בקהילה.
n בניית  מנהיגות צעיריה אשר מקדמת יזמות ומובילה 

 פרויקטים מגוונים. 
n הורים רבים ככל שניתן יהיו מעורבים בפעילות 

 למען קידום וטיפוח הנוער.

תוכניות מחלקת הנוער
מבנה התכניות בכל שכבת גיל עוסק סביב נושא מרכזי, המורכב מפעילות שנתית מגוונת אשר מקדמת את חזון 

מחלקת ילדים ונוער.

שכבת ו' -  פרויקט "האקדמיה למנהיגות" מציע לבוגרי בית הספר היסודי מעבר מפתח ומעשיר לקראת יציאתם 
לחטיבת הביניים. מטרת האקדמיה לעורר השראה בקרב הילדים, לעצב מנהיגות חיובית תוך פיתוח מסוגלות אישית, 

הערכה עצמית, אחריות חברתית וחתירה למצוינות.

שכבת ז' - פרויקט "בני מצווה" מתייחס לשנת בני- בנות מצווה כנושא מרכזי. הפעילות עוסקת בתכנים של תהליך 
ההתבגרות, טיולי העשרה, מפגשים רב תרבותיים ופיתוח אישי. הפרויקט בליווי רכז נוער ותנועת בני המושבים.

שכבת ח'- בשכבה זו ניתן ביטוי לפיתוח יזמות עסקית וחשיבה יצירתית. יינתן דגש על הכרת שבילי הארץ דרך 
יציאה לפעילויות בשטח.

שכבת ט' - שנת התפתחות מנהיגותית והדרכתית. שכבה זו מהווה את הפלטפורמה לפיתוח קבוצת הדרכה ביישוב.

שכבת י' - כחלק פרוייקט "מחוייבות אישית" נערי שכבת י' משובצים בפעילות התנדבותית מגוונת. בנוסף, בוגרי 
קורס המד"צים ידריכו לאורך השנה קבוצות גיל צעירות ויובילו פרויקטים ייחודים. 

מחלקת ילדים ונוער



שכבת י"א - השכבה תיחשף לתכנים מקדמי שירות 
צבאי משמעותי, שירות לאומי- אזרחי, יציאה לשנת 

שירות ומכינות. צעירי שכבת י"א יובילו פרויקט 
שבמסגרתו יגייסו בני הנוער מימון למסע לפולין, ע"י 

מעורבות אקטיבית בפעילויות מחלקת הנוער.

שכבת י"ב - תוביל פרויקט חינוכי ערכי עם השכבות 
הצעירות ובכך תשאיר חותם משמעותי בקהילה. 

בנוסף השנה תלווה בהכנה משמעותית לשירות צבאי 
או שירות לאומי-אזרחי, יציאה לשנת שירות ומכינות. 

מועדוני נוער: 
n מועדון ז'-ט'     מועדון י'-י"ב n

כחלק מחברת נוער פעילה ומפעילה, בני הנוער יפעילו 
את המועדונים בשעות הערב ויהיו אחראים לתפעולם 
השוטף. המועדונים פתוחים במהלך השבוע לפעילות 

חינוכית/ חברתית ובסופי השבוע כפעילות חופשית.

שביל ישראל - תהליך שנתי המיועד לשכבות ט'-י"ב, 
בו נוער כפר תבור ממשיך את תהליך ההתפתחות 

וההתבגרות "מחוץ לכותלי הבית". מטרת הפרויקט 
העצמה ופיתוח של כל נער ונערה. שאיפה למצוינות 

אישית וקבוצתית כדרך חיים. השטח מאפשר 
בייחודיותו ליצור בסיס אופטימי ומחבק, בה מקבלים 

כל אחד, על מעלותיו וחסרונותיו.  



תנועת בני המושבים
רכזת:  יפעת טל 050-9023652

noarkfartavor@gmail.com

התנועה הינה תנועה ציונית המחנכת למעורבות 
בקהילה ובחברה, על מנת ליצור  חברה ישראלית 

צודקת, שוויונית, סובלנית ושוחרת שלום. התנועה 
מהווה נדבך משמעותי וחלק אינטגראלי לכלל 

הפעילות הבלתי פורמאלית של מח' ילדים ונוער.
הפעולות השבועיות מעניקות לחניכות מקום שיחה 

ומפגש ערכי וחברתי ומתקיימות ב"קן" התנועה. 
 

כמו כן במהלך השנה אירועי שיא שונים: חג 
המעלות, מחנות, מסעות, טיולים, סמינרים ועוד 

המון חוויות שלא תרצו לפספס...

את הפעילות מובילים מדריכים (בני הנוער הבוגרים) 
וחברי גרעין עודד שנמצאים במסגרת שנת השירות 

שלהם. 

שכבה צעירה ד'-ו': פעילות שבועית ביום רביעי. 
בדגש על יצירת קבוצה והכרות עם התנועה.

שכבת ביניים ז'-ח': פעילות שבועית ביום רביעי. בדגש על פעילויות חוץ ושטח.

שכבת ט' – טרום פעילים: שנה ייחודית ומאתגרת המכשירה את בני הנוער לשנת הדרכה משמעותית. במסגרתה 
פעילות שבועית בימי רביעי, כנסי ט' וסמינר הדרכה.

שכב"ג – י'-י"ב: מובילי הפעילות בקן, החולמים, המתכננים והמבצעים של כלל פעילויות התנועה במהלך השנה. 
בנוסף יועשרו בפעילות שבועית בימי שני אשר תמנף את יכולות ההדרכה שלהם.

חדש! שכבת ג' - תתנסה בפעילות תנועתית חוויתית שתכין את החניכים לקראת כניסתם לתנועה. 

מזמינים אותך להיות חלק מהמשפחה



השיעורים מתקיימים בזוגות או באופן פרטני, בכל 
ימות השבוע במתנ"ס. משך השיעור: 45 דקות. 

מקצועות הלימוד השונים:
n הכנה לבגרות 

n עזרה בהכנת שיעורי בית
n קידום קריאה וכתיבה לכתות א'-ב'

n שיעורים מרוכזים לפני בחינה
n אסטרטגיות למידה במקצועות רבי מלל

שיעורים פרטיים 
יפעת  050-9023652לשיבוץ השיעורים בתיאום עם 

עלויות: 
280 ₪ לחודש לשיעור פרטי.

180 ₪ לחודש לכל תלמיד לשיעור בזוג. 
שיעורים מרוכזים לפני בחינה. 

(80 ₪ לשיעור פרטי, 50 ₪ לשיעור בזוג).
הרשמה ותשלום במתנ”ס.

לתלמידים בכיתות א’-י”ב

מדור פרסומי



Librarytavor@walla.com  04-6772631 ,מנהלת הספרייה: לילך סימן טוב

חפשו אותנו בפייסבוק: 
“ספריית כפר תבור"

הספרייה הקהילתית 

הספריה מתחדשת ומנויי הספרייה נהנים: 
n חוגי תלת מימד - העתיד כבר כאן בספרייה, מדפסות תלת מימד. בואו ללמוד כיצד מרעיון אנו יוצרים דגם תלת 

ממדי מפלסטיק. קורסי בסיס וקורסי מתקדמים, התנסויות חד פעמיות, ניתן לחגוג יום הולדת משמעותית 
ומיוחדת ל-8 משתתפים שבסופה כל אחד יוצא עם מחזיק מפתחות/תליון/מעמד לטלפון ועוד אפשרויות 

ורעיונות ולשימוש אישי להדפסת דגמים למבוגרים וילדים מכיתה ד'. למחירון ולתיאום פעילויות פנו לספרייה.
n ספרים קוליים באפליקציה אייקסט וספרים דיגיטליים למנויי הספרייה ובחינם. 

n תוכנת מג'יק של Let's Talk לליקוי ראיה, זמינה למשתמשי הספרייה.
n מערכי פעילות לפעילות מובנת לגן סיפור ע"ש אופירה נבון בשכונת השזיפים. משאילים ומבלים עם הילדים.

n תיבה להחזרת ספרים זמינה 24/7
n בקרוב, מעקב אחר כרטיס הקורא באפליקציה של הספרייה!

בנוסף אנחנו ממשיכים להרחיב את פעילויות הספרייה:  
n סדרה של 5 מפגשים חווייתיים וצבעונים בשילוב סיפורים, בובות ואביזרים. 

לילדים מגיל שנה וחצי-שלוש. מספר מקומות מוגבל.
n פעם בחודש נמשיך עם אירועי התרבות לילדים (שעות סיפור, תיאטרון 

בובות, סדנאות יצירה ועוד) בחינם ובתשלום.
n הקרנות סרטים, סיפור בקלטת, אירועי חודש הקריאה ועוד.

n תוכנית לעידוד קריאה בשיתוף פעולה עם בית הספר "רבין".
n פינת משחקי קופסא לילדים ופינות משחק ברחבי הספרייה

n שרותי מידענות וחיפוש מידע ברשת.
n "נאמני ספרייה" מסגרת התנדבות למבוגרים ולילדים החל מכיתה א'.

שעות פתיחה:
יום שני,  חמישי ושישי – 9:00-13:00

יום ראשון, שלישי וחמישי - אחה"צ 16:00-19:00



תרבות ואירועים קהילתיים
tarbut@kt.matnasim.co.il  052-3565662 מנהלת: לימור זמיר

גם השנה נחגוג יחד עם הקהילה את חגי ישראל ונציין את הטקסים. נמשיך 
להביא הצגות ומופעים קרובים לבית, לילדים, מבוגרים ולכל המשפחה. 

האירועים, החגיגות, ההפקות המקוריות, ההצגות - כל אלו ועוד מתקיימים 
בקהילה שמשלבת תרבות כחלק משמעותי בחייה, ומתוך הדדיות בין 

המתנ"ס לתושבים.
אנו מצפים להמשך עבודה משותפת עם כל אנשי התרבות ואנשים 

שהתרבות יקרה ללבם פה בכפר תבור.
רעיונות, בקשות, ומתנדבים יתקבלו בברכה!

אירועים קהילתיים
במהלך השנה אנו מקיימים אירועים לקהילה ומציינים את החגים הישראלים וחוגגים קהילה ביחד. 

פסטיבל מסחג, עדלאידע, מופע יום העצמאות, אירועי הקיץ ועוד ועדו כל אלו כבר מזמן הפכו לאירועים איזוריים
     ששמם הולך למרחוק ומוסיפים גאוות יחידה לכפר תבור.

אולם המופעים 
מארח את מיטב ההצגות והמופעים הקיימים היום בארץ במטרה 

להביא אלינו קרוב את הטוב  ביותר. 
חדש באולם!  סרטי קולנוע לילדים ומבוגרים. 

אולם האירועים אולם המכיל עד 500 איש ומשמש את הקהילה, את 
תושבי האיזור וחברות מכל הארץ כאולם כנסים ואירועים משפחתיים. 

פורום +30 +40 
פתוח לכולם, מזמין את כולם!

פורום התנדבותי, הפורום הותיק ביותר (קיים כבר 7) שנים ומורכב 
מנציגות התושבים, פועל לטובת העשרת חיי הקהילה של צעירי הכפר. 

הפורום מארגן אירועי תרבות, מסיבות - פורים וסילבסטר, הרצאות 
סרטים ועוד... 

מתוך חזון שבילויים משותפים יוצרים קהילה חזקה ומגובשת. 

ורום
30+40+
צעיריםפ



עלויות: 
5 הצגות - 225 ₪ מנוי ילד / 200 ₪ למלווה 
4 הצגות – 200 ₪ מנוי ילד / 180 ₪ למלווה 
3 הצגות - 165 ₪ מנוי ילד / 150 ₪ למלווה

*מותנה בהזמנת ההצגות מראש

כרטיס בודד: 60 ₪ ילד /  50 ₪ למלווה. במקום יופעל 
מזנון ע"י שכבת י"א – ההכנסות לטובת המסע לפולין. 

הצגות איכות לכל המשפחה 
5 הצגות למגוון גילאים ממיטב תיאטראות הילדים 

המובילים בארץ.

פרצוף חמוץ - 13.11.17
מלכה מאוד לא מרוצה, שכל הזמן רק 
מתלוננת, כועסת ורוגזת על כל דבר, ובטוחה 

שבממלכה האחרת, החיים אחרים לגמרי.

אלומיני - 11.12.17
מבית היוצר של המופע הבינלאומי – 

"אלומיניום". מופע קסום ואינטראקטיבי.

סברסים - 22.1.18
מחזמר שכולו אהבת הארץ, קסם, טבע וצבע.

טרופותי - 12.2.18 
מחזה מוסיקלי, מעובד עפ"י הספר רב 

המכר. עכבר מטייל ביער, שמח וטוב לב, 
בדרך הוא פוגש בשועל רעב, ינשוף ונחש 

שמנסים להפוך אותו לארוחה.

נסיך מצרים - 19.3.18
מופע מרהיב וססגוני המביא את אחד 

מסיפורי התורה המרתקים, סיפורו של 
משה רבנו ויציאת מצרים.

1

2

3
4

5

ח
ל.
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בית הספר למחול 
מנהלת בית הספר: גליה בר  /  רכזת מקצועית: עירית ריבק

קבוצה

מחול 1 הכנה לקלאסי

מחול 2 קלאסי צעיר 

מחול 3 

מחול 4 

מחול 5 – קדם להקה

מחול 6 - להקה 

קבוצת מצויינות

שילוב שני תחומים

תוספת היפ הופ לבנות מסלול

תחום ריקוד אחד

כיתה 

א'-ב'

ג'-ד'

ה'-ו'

ז'-ח'

ט'-י'

י"א-י"ב

יום 

א', ה' 

א', ה'

א', ג', ו'

א', ג', ו'

א', ג', ו'

א', ג', ו'

תוספת

מחיר 

₪ 220

₪ 260

₪ 360

₪ 390

₪ 400

₪ 400

₪ 100

₪ 310

₪ 80

₪ 170

בית הספר למחול מציע מגוון רחב של פעילויות מחול בסגנונות שונים, ומאפשר למידה ומיקוד על ידי  צוות מקצועי 
ומיומן בעל השכלה מתאימה להדרכת המחול, ומציע תוכניות העשרה ומסלולי ריקוד לרמות שונות של הרקדנים 

תוך ליווי ויחס אישי חם .
במהלך השנה משתתפים הרקדנים בתחרויות, פסטיבלים, אירועים ומופעים בקהילה וברחבי הארץ.

התחומים הנלמדים: הכנה לקלאסי, מחול קלאסי, מודרני, ג'אז לירי, היפהופ, מחול מזרחי, ברייקדנס.
משכנינו החדש והמקצועי מזמין כל מי שאהבת המחול בליבו ורוצה לחוות וללמוד לרקוד.

"לאף אחד לא איכפת אם אתה 
יכול לרקוד היטב רק קום ורקוד 
רקדנים מצויינים אינם מצויינים 

בגלל הטכניקה שלהם, הם 
מצויינים בגלל התשוקה שלהם". 

(מרתה גרהם)



תחומי הלימוד הנוספים 
בבית הספר למחול: 

n קבוצת ג'אז היפ הופ / קבוצת היפ הופ - 
למתחילות ולמתקדמות.

n מסלול הכנה להיפ הופ ה'-ו', הכנה לג'אז ד'-ה'.

n ג'-ד' מודרני בלבד.

- ברייקדנס בנים א'-ג'. חדש !   n

n ברייקדנס בנים ד' ומעלה.

n מחול מזרחי א'-ב'.

- מחול מזרחי ג'-ד'. חדש !   n

n קבוצת נשים קלאסי ג'אז מודרני.

להקת המחול "רעות התבור"
קבוצת הבנות הבוגרות פועלות מס שנים ורוקדות: 
קלאסי, ג'אז, מודרני, פלמנקו והיפ הופ. הרקדניות 

המצטיינות של הלהקה רוקדות במסגרת מסלול 
מצוינות  של הלהקה הקיבוצית, ומייצגות את המתנ"ס 

ברחבי הארץ.         

צוות מורי בית הספר למחול: 
עירית ריבק – מנהלת מקצועית ומורה למחול קלאסי 

ומודרני, נסיון של 30 שנים בהוראת המחול. בעבר
רקדנית בלהקת בת שבע 2 ובאקדמיה המלכותי

.r.a.d באנגליה
עדי בנדס - מורה לג'אז לירי והכנה להיפ הופ.

מורן סטולוביצקי – הכנה למחול קלאסי – מחול 1,2.
יעל זוהר חנטיס - מחול מזרחי וגיל הרך.

עמרי פלד - ברייקדאנס בנים.
חן חן - מורה לג'אז והיפ הופ.

תקנון בית הספר למחול: 
n המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לא לאפשר 
השתתפות במסגרת לימוד המחול, במקרה של אי 
התאמה לרמת הלימוד בקבוצה ו/או בעיות משמעת 

והתנהגות.  
n בסמכות מנהלת ורכזת ביה"ס למחול, בשיתוף 

מורות ביה"ס, לשבץ תלמידות לקבוצת לימוד, על 
פי שיקול דעת ואבחון מקצועי, חברתי והתנהגותי. 
n תלמידה שתעדר יותר מחמש פעמים, במהלך שנת 

הפעילות (למעט סיבות בריאותיות) תישקל 
השתתפותה במופעים.

n תשלום חד פעמי עבור ביגוד ומופע סיום ייגבה 
במהלך השנה.

n במהלך השנה יתקיימו לימודי העשרה בנוסף על 
התכנים הקיימים, בעלות נפרדת (כנסים, הופעות, 

מופעים וכד').

חדש !קבוצת "מצוינות"  
מיועד לרקדנים שהריקוד זורם בנשמתם עם רקע 

קודם מוטיבציה ומשמעת גבוהים.
ראיונות יערכו בתאריך שיתפרסם בהמשך.

לגילאי ז' ומעלה. תנאי קבלה: חובת השתתפות באחת 
מקבוצות המסלול.

הקבוצה תייצג בכנסים תחרויות וסל תרבות.
מערכת שעות עדכנית תפורסם בסמוך למועד פתיחת 

השנה באתר המתנ"ס ובפייסבוק.



ריקודים סלונים
מדריכה: ורה גורמן

לימוד מקצועי של מגוון המקצבים, ריקודים הקלאסיים, עבודה על טכניקה.
במהלך השנה השתתפות במופעים ואירועים קהילתיים ובתחרויות ארציות.

כיתה 

א-ד חדשות

מתקדמות 

בוגרות

יום 

ב, ה

ב, ה

ב, ה

שעה 

16:15-17:00

17:00-18:15

18:15-19:30

מקום 

סטודיו חדש

סטודיו חדש

סטודיו חדש

עלות

 ₪ 180

₪ 190

₪ 190

ריקודים סלוניים גם למבוגרים, לזוגות ויחידים - לימוד מהצעד הראשון סגנונות שונים מקצביים וטכניקה.

ברייקדאנס לבנים
מדריך: עמרי פלד

ריקוד המאופיין בתנועות קטועות וחדות, המושפע מקפוארה 
והיפ הופ, לימוד טכניקה מבסיס ועד מקצוענות.

חדש !לגילאי א'-ג' - 
לגילאי ד' ומעלה.
מתקיים ביום ב'.

עלות: 170 ₪.

מחול מזרחי - נשים
מדריכה: יעל זוהר חנטיס.

לימוד טכניקות של ריקוד הבטן הקלאסי לצד 
הבעה אישית ושחרור.

נחשף ללימוד שליטה על חלקי הגוף השונים, 
פיתוח שמיעה מוזיקלית וקצב.
מתקיים ביום א', 20:30-21:30.

עלות: 170 ₪.

חוגים
  galiabar11@walla.com  מנהלת: גליה בר

הדרך, התהליך ובעיקר החוויה  וההנאה... 
והרצון לחזור שנה אחר שנה.



לייף דאנס 
מדריכה: שירז כהן

שיעורי ריקוד סוחפים על טהרת המחול 
  Life Dance בשיטת

מודרני, לטיני, פלמנקו, ג'אז, היפהופ, מזרחי, הודי, 
אפריקאי, ועוד.

מתאים לכל אישה שרוצה להכניס תשוקה וכושר לחייה.
ימי ב' בשעה 19:30 בחדרי המחול החדשים.

₪.עלות: 180 

חוגי תנועה לגיל הרך
מחול, תנועה וצליל לבנים ובנות

מדריכה: יעל זוהר חנטיס
פעילות גופנית בשילוב משחקי מחול, 
פיתוח וגמישות מפרקים, שיווי משקל 

ובטחון עצמי באווירה מוסיקלית כיפית 
ומהנה.

הכנה למחול
החוג מעניק הכרות בסיסית עם 

שפת המחול, קורדינציה, 
גמישות הכרות עם מקצבים 

שונים.
החוג מהווה הכנה להמשך בבית 

הספר למחול.

שם החוג 

מחול, תנועה וצליל

הכנה למחול 1

הכנה למחול המשך 2

גיל

3-4

4-5

5-6

יום 

ד'

ד'

ד'

שעה 

16:15-17:00

17:00-17:50

18:00-19:00

עלות

 ₪ 150

 ₪ 160

 ₪ 160

זומבה 
ממשיכים לרקוד עם קבוצת הזומבה. מוסיקה סוחפת, 

אדרנלין וקצב. והעיקר - שומרים על כושר והנאה.
מדריכה: רותם חקוקי

ימי ב' בשעה 20:30, ימי ד' בשעה 19:30 
בביה"ס החדש למחול.

עלות: 190 ₪.



חוג "סיירי התבור"
בשיתוף בית ספר שדה אלון תבור.

לאוהבי הטבע וארץ-ישראל, יוצאים לשנת סיירות 
נוספת. 

לבוגרי הסיירים - כיתות ה' - ו'.
לניצני סיירים – כיתות ג' - ד'.

בימי שישי, פעמיים בחודש, מיד בתום הלימודים 
בשעות: 11:50-13:30

לבוגרים – יתקיימו מס' טיולים במהלך השנה הכוללים 
לינת שטח.

מותנה במינימום ב-8 ילדים.
עלות: 120 ₪. הסעות יתומחרו בנפרד.

רובוטיקה 
למידה חווייתית מרתקת הפותחת שער לעולם המדע. 

החוג מקנה ידע בבנייה ותכנות רובוטים.
כל ילד רוכש ערכה המלווה אותו במהלך השנה.

לגילאי: א'-ג' / ד'-ו'. 
עלות: 180 ₪ + ערכה בעלות נפרדת.

חדש !טסים גבוה - חוג טיסנאות 
חוג מרתק המשלב בתוכו בניית טיסנים.

חידוד המוטוריקה העדינה הטסה הטיסנים בשילוב 
סימולטור ולימוד חוקי התעופה.

לגילאי א'-ג' / ד'-ו'
ימי חמישי.

עלות: 185 ₪ כולל חומרים.

חדש !מדענים צעירים 
חוג המיועד לצעירים שבחבורה בגילאי 4-6

חוג לילדים סקרנים המגלים את העולם. הילדים יתנסו 
בבניית תחנת רוח 'טיסן' ו'מכונית מרוץ', ילמדו על 

טבע עולם החי, חוקי מדע וניסויים שונים.
חוג חווייתי מלמד ומהנה גם יחד.

ימי חמישי.
עלות: 180 ₪ כולל חומרים



פיסול קרמי לילדים, נוער ומבוגרים
מדריכה: עדי שרעבי

שם החוג 

קרמיקה שימושית ואובניים

קרמיקה שימושית ופיסולית 

קרמיקה שימושית ופיסולית

פיסול קרמי - נוער 

קרמיקה ילדים 

קרמיקה ילדים 

גיל / כיתה 

מבוגרים 

מבוגרים 

מבוגרים 

נוער - ז - ומעלה 

א-ג

ד-ו 

יום 

א 

א 

ב 

א

א / ב

ב

שעה 

9:00-11:30

19:30-22:00

9:00-11:30

18:00-19:30

16:30-18:00

18:00-19:30

מחירים: 
ילדים ונוער - 200 ₪ 

כולל חומרים. 
מבוגרים - 285 ₪ 

לא כולל חימר.

ציור
מורה ואומנית: שילה דבור כשדי   

מטרת החוג פיתוח כישורים בציור ורישום, טכניקות שונות בלימוד הציור, הקניית ערכים ואהבה לאומנות.
חדש !  חוג ציור לנוער. 

למבוגרים - לימוד יסודות הרישום והציור, טכניקות צבע - אקריליק, אקוורל, ועוד. קבוצות בוקר וערב.
חדש !  סדנאות נושא - יפורסמו במהלך השנה. שימו לב.

הערותיוםגיל / כיתהשם החוג מקום עלותשעה

ילדים  

נוער 

מבוגרים

מבוגרים

11-6

12 ומעלה 

ב

ב

ב

ג

17:00-18:00

 18:00-19:30

9:00-12:00

19:30-21:30

מתנ"ס 

מתנ"ס 

מתנ"ס

מתנ"ס  

  ₪ 160

  ₪ 160

 ₪ 270

 ₪ 220

כולל חומרים 

כולל חומרים

לא כולל חומרים

לא כולל חומרים  



חוג משחק ותיאטרון
בהנחיית הבמאי ירון רוח. מדריכת חוג ילדים חדש: סיארי סאמר נאיי

"תאטרון הכפר" - קבוצות התאטרון של תאטרון ה"הכפר" מזמינות אתכם ללמוד משחק בדרך מקצועית, חווייתית, 
ומעצימה. סדנאות תיאטרון שבועיות החושפות את המשתתף לעולם הבמה והדרמה ומעניקות כלי עבודה 

לשחקנים, יכולות אלתור, הבנה מעמיקה בתהליך הפקת במה על כל שלביה ועוד...
קולטים שחקנים חדשים – מוזמנים להצטרף !

שם החוג 

חדש !ילדים - 

ילדים 

נוער

נוער 

מבוגרים

גיל / כיתה 

ג' - ד'

ה' - ו'

ז' - ח'

ט' ומעלה

יום 

ב

ב

ב

ב

ב

שעה 

17:00-18:15

16:00-17:30

17:30-19:00

19:00-20:30

20:30-22:00

מקום 

מתנ"ס

מתנ"ס 

מתנ"ס 

מתנ"ס

מתנ"ס 

עלות

  ₪ 170

  ₪ 170

 ₪ 180

 ₪ 180

 ₪ 180

להקת "צעירי כפר תבור" 
מנהל מוסיקלי: חן הררי 

2 להקות ייצוגיות המציעות הזדמנות ללמוד 
שירה ע"י צוות מקצועי. נלמד את יסודות 
המוסיקה והשירה, נעבוד על דיסק שירים 

באולפן הקלטות ונופיע באירועים קהילתיים 
והופעות חוץ.

חדש ! כתיבה והלחנת שיר

ניתן להצטרף לקבוצות:
להקה צעירה לגילאי: ד'-ו'

להקת נוער: לגילאי ז'-ט'
עלות חודשית: 200 ₪ 

אודישינים יתקיימו ב- 14.9.17 
בשעה 16:30 במתנ"ס. 



פעילויות
ג׳אם שבועי לנוער - אחת לשבוע המרכז יפתח את 
חדר החזרות למפגש חברותי מוזיקלי פורה וחופשי. 

בליוי מבוגר אחראי ומדריך מוזיקלי.

מפגשי להקה - נגינה משותפת בהרכב מוזיקלי 
המשלב מספר כלים בו זמנית ועובד על הקשבה, 

שיתוף ויצירה.

הופעות תלמידים - תלמידים יוכלו להופיע עם 
השירים והקטעים שלמדו, ויקבלו במה נוחה, מפרגנת 

ולא רשמית.

כיתות אמן - מפגשים עם מוזיקאים שיספקו ויחשפו 
את תלמידנו לעולם המוזיקלי דרך סיפורם האישי.

מנהל מקצועי: אייל דיין / ניהול אדמיניסטרטיבי: ימית פורת / טל: 04-6620454 

מוזיקה היא כלי בעל יכולות קסומות.
היא מסוגלת להעניק ולתת לכל מי שרוצה לגעת, 

להתעניין ולהתמיד. היא מעצימה ומפתחת את 
השורשים שלנו ועוזרת לנו לצמוח ולגדול.

קשב, ריכוז, קורדינציה, ביטחון עצמי ביטויי אישי 
וכישורים חברתיים הם הדברים שאנו מפתחים כשאנו 

מתעסקים במוזיקה.

חוויה מוזיקלית מעשירה ופורה:
טרום כלי (גילאי 4-7)

חוג קצב והעשרה מוזיקלית - משחקי קצב, תיפוף גוף 
ועוד. בואו לטיול מדהים מסביב לעולם בשבילי הקצב.

קבוצת יוקליילי - לימוד נגינה בכלי נוח ונעים המאפשר 
התפתחות מוזיקלית ובסיס מושלם להמשך התקדמות. 

מרכז המוסיקה

כלי נגינה / מקצועות
לימוד אישי ומקצועי עם מיטב המורים:

גיטרה - קלאסית / אקוסטית / חשמלית / בס
פסנתר / אורגן - קלאסי / ג׳אז / פופ ועוד.

תופים / כלי הקשה
סקסופון  / מפוחית / אקורדיון

פיתוח קול / שירה

עלויות
שיעורים פרטניים:

שיעור 30 דקות - 290 ₪ / שיעור 45 דקות - 385 ₪ 

שיעורים קבוצתיים:
יוקלילה / טרום כלי - 170 ₪ 

הרכב:
תוספת עבור הרכב לתלמידי בית המוסיקה - 75 ₪ 

תשלום עבור הרכב בלבד (לתלמידים שאינם לומדים 
בבית המוסיקה): 155 ₪ 

כלי + הרכב 30 דקות - 365 ₪ 
כלי + הרכב 45 דקות - 460 ₪ 



shaham.amit@gmail.com  מנהל מחלקת הספורט: עמית שחם

"מחקרים הראו שאנשים שעסקו בספורט לאורך זמן 
היו אנשי עסקים טובים יותר, אנשי משפחה טובים 

יותר ובכלל דמויות משפיעות ומשמעותיות בחברה. 
לכן, גם אם ההישגים אינם כפי שציפינו, כל עוד הם 
נהנים מהעיסוק בספורט, סל הכלים שהם מרוויחים 

ישרת אותם לאורך כל החיים הרבה יותר מעוד מדליה 
מזהב עם אבק על הקיר... ההתמדה בספורט 

משתלמת."  מיכל יערון –  פסיכולוגית ספורט

מטרות מחלקת הספורט:
n באמצעות הספורט לסייע למשתתפים להיות בני 

אדם ערכיים ובריאים יותר.
n הפעלת מסגרות ספורט אשר יתאימו למגוון 

הגילאים והרצונות הספורטיביים הרחב ביותר 
שניתן.

n שינוי 'סטיגמה' והגדלה משמעותית של מספר בנות 

הפעילות בספורט.
n סיוע ותמיכה לספורטאים השואפים להתקדם, 

להתפתח ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם.
n חיבור וגישור בין קהילות ותרבויות מגוונות.

n הפקת אירועי ספורט לקהל הרחב.

החוגים והפעילויות:
מובאים כאן בראשי פרקים. עבור תכניות מפורטות 

בקרו באתר המועצה / בפייסבוק "ספורט כפר תבור".

מחלקת הספורט – רצים לקראתך!

טניס שולחן
משחק אישי וקבוצתי מהיר וקצבי, הדורש יכולות 

גופניות גבוהות.  
מפתח היטב את יכולות החשיבה והקואורדינציה.

הילדים המתחילים ילמדו את יסודות הענף, ילמדו 
חבטות, תנועה ואת חוקי המשחק.

הילדים המתקדמים ישפרו את יכולתם, ילמדו חבטות 
חדשות ויצברו ניסיון בתחרויות.

צלמת: מאיה אלון



חדש !אייקי קרב מגע  
זה לא רק חוג זה אימון לחיים!

רכז: אילן מרגולין

שיטת הגנה עצמית ייחודית המשלבת חינוך להרמוניה, 
שלוות נפש וסובלנות יחד עם היכולת להתמודד מול 

מצבי אלימות שונים.  
n הטכניקות פשוטות, יעילות מאוד ויוצרות תחושת 

הצלחה וערך עצמי.
n כולם יכולים! אין חשיבות לגודל ומשקל (קטן יכול 

לבצע מול גדול)
לגילאי א' - נוער

יום פעילות: שלישי

ג'ודו
לדעת לעמוד על שלך!

רכזת: דקלה נוי  
 

n אומנות לחימה יפנית בעלת אופי ספורטיבי 

שמטרתה הטלת בן הזוג תוך כדי הוצאה משיווי 
משקל. 

n מיועד לכל הילדים בלי יוצא מן הכלל- כל אחד 

מצליח!
לגילאי גן-ו'

ימי פעילות: שלישי ושישי

שאיהון
ברגע האמת 

רכז: מישקה דיגלייסקי 
תורת לחימה המבוססת על ארבעה ענפי אמנות 

לחימה שונים – קראטה, ג'ודו', ג'יוג'יטסו והגנה עצמית.  

n קבוצות לכל הגילאים והרמות מגן חובה ועד 
מבוגרים.

n השתתפות בתחרויות, אירועים  ואימוני חוץ 
מיוחדים.

ימי פעילות: שני וחמישי

אומנויות לחימה
בשנים האחרונות עולה המודעות לחשיבות בלמידה 

ותרגול של אומנות לחימה.
בשלושת ענפי אומנות הלחימה בכפר תבור תזכו 
למסגרת משמעותית בה הילדים רוכשים ערכים, 
כישורי חיים (משמעת, התמדה וכו') מחזקים את 

ביטחונם העצמי, משפרים את הכושר הגופני ומפתחים 
יכולות תנועתיות המאפשרות התפתחות תקינה.



טניס
חבטת הפתיחה שלך להצלחה

רכז: דקל עובד  
ת:  ות רבו י פנ ו ת ג לו כו המשחק מפתח ומשפר י
קואורדינציה, זריזות וכוח; יכולות מנטאליות כמו יכולת 

ריכוז, עמידה בלחצים, ביטחון עצמיו קבלת החלטות.
n קבוצות ילדים מכיתות א' ומעלה – מתחילים 

 ומתקדמים.
n קבוצת מבוגרים.

n עבודה בקבוצות קטנות.
n אפשרות להשתתפות בטורנירים ותחרויות. 

בית ספר לכדורגל  
'חינוך וערכים בהרכב הפותח'

רכז: אלכס סקלובין 
מאמן: הראל סלע

הקניית אהבה למשחק, שיפור היכולות הגופניות של 
הילד, לימוד שיפור יכולות טכניות וטקטיות, פיתוח 

היכולות החברתיות של הילדים באמצעות הקבוצה, 
לימוד חוקי המשחק ויישומם.

n חוגים מגיל גן חובה עד כיתה ו'.

n טורנירים ומשחקי ידידות.

n החוג מיועד לבנים ובנות כאחד.

שחייה 
"שחייה היא מצבי הטבעי. שם אני רגוע ונינוח. שחייה 

היא ביתי".
רכז: טל אפרת

מאמן: אלון סביר

מעוניינים לרכוש מיומנויות במים וללמוד לשחות? 
לשפר סגנון? לשפר את הכושר הגופני והבריאות?

אתם במקום הנכון!
בבריכת קאנטרי 'אליאל' שבכפר תבור יתקיימו חוגי 

שחייה לכל הרמות והגילאים במהלך כל שנת הפעילות.
מבחני רמה, שיבוץ לקבוצה המתאימה וקבלת ימי 

ושעות פעילות הקבוצה יתבצעו בימים א'-ג' 
בתאריכים 27.8-29.8 בשעות 16:00-19:00 

בבריכת קאנטרי 'אליאל' שבכפר תבור.

n קבוצות לימוד שחייה החל מגיל 6
n קבוצות שיפור סגנון

n קבוצות מתקדמים
n קבוצת נוער

n קבוצת מאסטרס לבוגרים
ימי חוגים: א-ב-ד-ה

צלמת: מאיה אלון



כדורשת נשים
רוצה, שווה, יכולה!
מאמנת: דנה גלוב

משחק הכדורשת הינו משחק כדור קבוצתי 
וקליט המתאים לנשים בכל גיל ובכל רמת 

כושר. את הידע והמיומנויות, רוכשות 
המשתתפות על המגרש. המשחק מהנה 
ביותר וטומן בחובו ערך מוסף חברתי רב.

n קבוצת כדורשת עממית – נשים. 
n קבוצת כדורשת תחרותית (משחקת 

בליגה) ”דורבנות התבור“.
יום פעילות: ראשון

מועדון כדורסל כפר תבור  
"דחוף עצמך שוב ושוב. אל תוותר אפילו על סנטימטר 

אחד עד שנשמעת השריקה לסיום." לארי בירד 
רכז: אופיר בן קדר 

הצטרפו למועדון כדורסל מקצועי ששם את ערכי 
המצוינות הספורטיבית בראש עם מצוינות כבני אדם.

בית ספר לכדורסל 
מאמנים: אופיר בן קדר, אמיר בלוקה, דרור תבורי, ארד 

משקל ועמית שחם. 
n בית ספר לכדורסל לבנים ולבנות גן טרום חובה - ו'

אגודה משותפת 
גליל - תבור - ירדן

(ג.תחתון, כ.תבור, 
עמק הירדן)

n כיתות ה' –י'
n קבוצת בוגרים – 

 ליגה ב'
n מרכז מצוינות 

SPORT FOR LIFE
רכז: דרור תבורי

מפעל ספורט נהדר הפועל בארץ כבר מעל 10 שנים 
ומטרתו קירוב לבבות, בניית גשר בין תרבויות וקידום 
יחסי שכנות טובה. בשיתוף אוניברסיטת קלן, גרמניה.

מיועד לילדים בכיתות ג'-ו'
בנות: כדורסל וכדורשת

צלמת: מאיה אלוןבנים: כדורגל



כשאת עושה ספורט – 
את תמיד מנצחת !

רשויות כפר תבור וגליל תחתון בשיתוף אתנה – 
הפרויקט הלאומי לקידום ספורט נשים בישראל, 

מזמינות אותך להצטרף לפרויקט האזורי ולקחת חלק 
באחת מקבוצות הספורט הפעילות באזור בענפי 

הספורט: התעמלות, ג'ודו, טניס שולחן וכדורסל.     
הסעות המועצה לחוגים השונים, יעמדו לרשות הבנות 

בימים שני וחמישי.
לפרטים: דנה גלוב - רכזת פרויקט אתנה אזורי –

052-4511328 ,glovmd@bezeqint.net

התעמלות קרקע
ומכשירים

״אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עצמתה אלא 
מכוח התמדתה״

רכז: אודי דהאן - חבר נבחרת ישראל  
בהתעמלות קרקע ואלוף ישראל לשעבר 

(בשיתוף עם בית ספר 'סלטה').
מאמנים: עדי לנג, גושה זלבסקי

המשתתפים יפתחו יכולות גופניות שונות - 
יציבה, ביטחון עצמי, כוח, זריזות גמישות 

וקואורדינציה תוך כדי הנאה מרובה. אנו שמים 
דגש רב על ערכים של התמדה, מחויבות ואמונה 

עצמית שהכול אפשרי...
n מיועד לבנים ובנות מגילאי 3.5 ומעלה. 

n מסלול חוגי/ עממי.
n מסלול נבחרות ייצוגיות.

n מתעמלים מתאימים יופנו למסלול התחרותי.
ימי פעילות: שני וחמישי

צלמת: מאיה אלון



פעילות ספורט חופשית
פעילות

קטרגל מבוגרים

קטרגל צעירים

קטרגל צעירים

כדורסל מבוגרים 18+

כדורעף מבוגרים

כדורסל 'חיילים’ 18+

יום

ב + ד

ו

ג

ג

ד

ו

שעות

משעה 20:30

משעה 15:00

משעה 20:00

21:00-22:30

21:30-23:00

16:30-18:00

מתקן

מגרש קטרגל

מגרש קטרגל

מגרש קטרגל

אולם הספורט

אולם הספורט

אולם הספורט

n הפעילות על אחריות המשתתפים בלבד.
n מומלץ לבצע בדיקות גופניות (ארגומטריות) 

לפני ההשתתפות.
n ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים.

מועדון אופניים 500 וואט
רוכבים כדרך חיים

מדריך הקבוצה: בועז שושן
מפתח ספורטאים צעירים בתחום רכיבת אופני ההרים 

בדגש על אורח חיים בריא, שאיפה למצוינות, אהבת 
האדם והטבע - דרך האופניים. 

הרשמה במועדון 500 וואט: 04-6070083

רוגבי 
מהירות מחשבה, כוח והנאה  

עבודת הצוות מעל הכול,  היפה בענף הוא הפשטות 
שלו ובכך שכמעט כל אחד ואחת יכולים להשתלב. 

רוגבי, משחק שמתאים לכולם!

n מתאים לבנים ובנות מכיתות ו'-ט'.
n השתתפות בטורנירים.

צלם: צחי רייזל

צלמת: מאיה אלון



ארועי מחלקת הספורט
n ליגת ישובים בקטרגל ע"ש אליאל בן יהודה יוני – 

אוגוסט 2017
n טורניר יגאל אלון בכדורסל 14+16.9.2017   

n טורניר כדורסל נשים לזכרה של כוכה כהן-אלטמן 

נובמבר 2017
n ליגת ישובים בכדורסל נובמבר 2017 – מרץ 2018 

n יום ההליכה הבין לאומי 

n אירוע שאי הון (קרטה) אזורי  -לזכרם של איציק 

דגן ויהל קשת – דצמבר 2017
n חודש יוצא מן הכלל – פברואר 2018

n "ללכת בשבילי איציק" – אירוע אזורי של ריצה, 

רכיבה וניווט ספורטיבי - מרץ 2018
n הגליליאדה השלישית – מאי 2018

 n אליפות כפר תבור בשחייה 

 n אליפות כפר תבור בטניס

STREETBALL אליפות n 

 n אליפות כפר תבור בג'ודו

 n טורניר שכנות טובה בכדורגל לילדים

 n טיול אופניים לזכרה - של טל זינו

n טיול משפחות באופניים – סובב כפר תבור

SPORT FOR  LIFE n – שנתי. פסטיבל במאי

n קייטנות ומחנות ספורט בחופשים

n פרוייקט 'פרחי ספורט' - שנתי

כושר קרבי 
פרויקט המעודד את בני הנוער לפעילות גופנית נכונה, 
אימונים אישיים ופיתוח מסוגלות אישית, עמידה בפני 
אתגרים וניצול מקסימאלי של היכולות הטמונים בכל 

אחד מהמשתתפים.
הכנה מיטבית לשירות ביחידות מובחרות. 

מיועד לשני המינים.



כפר תבור

קאנטרי אליאל

מועדון בריאות וכושר
כל מה שצריך בשביל להיות בכושר.באווירה ביתית 

ומקצועית.

מתחם אימון כוח וסיבולת
n מכשירים לפיתוח סיבולת - הליכונים, מכשירים 

 אליפטיים, אופני כושר וכו'.
n מתחם משקולות חופשיות

n מכשירים מתקדמים לפיתוח כוח
TRX, KETTLEBELL,– ציוד לאימון פונקציונאלי n

  BOSO וכיו"ב.   

n תכנית אימון אישית לכל מתאמן אשר מתעדכנת 
 אחת לתקופה.

מתחם חוגים 
n סטודיו מאובזר.

n מגוון רחב של חוגים לאוכלוסיות מגוונות.
n פילאטיס, יוגה, ספינינג, תעמלות בונה עצם, אירובי, 

.BOXFIT, FITBALL ,עיצוב 
n שיעורי בוקר וערב.

מנהל מקצועי חדר כושר: עמית שחם / מנהלת ארגונית: ימית פורת
koshertavor@gmail.com :טלפון: 04-6024933   מייל

"מועדון בריאות 
וכושר כפר תבור"

ומעל הכל:
n צוות מאמנים מקצועי, אכפתי ומסור אשר מחויב 

לעזור לכם להשיג את מטרותיכם ולהעניק לכם 
חווית אימון.

n אפשרות לרכישת אימונים אישיים שיאפשרו לכם 
להשיג מטרותיכם מהר יותר, חכם יותר, מעניין יותר 

ובצורה מהנה יותר!
n יעוץ ופרטים אצל המאמנים או עמית.

כניסה לחדר הכושר מגיל 12 ומעלה.
תנאים מיוחדים לגמלאים, נוער, חיילים בשירות חובה 

וסטודנטים.



בריכת הקאנטרי
בריכה מקורה, חצי אולימפית עם מסלולי שחייה, 

סאונה יבשה ורטובה, עטופה בכרי דשא רחבים 
ומקומות ישיבה מוצלים, נוף עוצר נשימה לתבור, אויר 

צח ואוירה ספורטיבית.
במקום בריכת פעוטות, גן שעשועים מוצל וקפיטריה.
בתקופת החורף הבריכה מקורה לחלוטין, מי הבריכה 
מחוממים לטמפרטורה קבועה של 28 מעלות ועל כן 

היא תמיד מזמינה ונעימה.
ניתן לרכוש מנוי חורף, מנוי קיץ ומנוי משולב שנתי עם 

חדר הכושר.
n חוגי התעמלות במים

n אפשרות לרכישת לוקרים
n מלתחות ותאי הלבשה מסודרים.

פרטים ורשמה במזכירות הקאנטרי בטל: 04-6024933

שעות פעילות מועדון הכושר:
א', ג': 5:45-11:00, 16:00-22:00 
ב':  5:45-13:00, 16:00-23:00 
ד':  5:45-11:00, 16:00-23:00 
ה':  5:45-13:00, 16:00-22:00 

ו':  5:45-16:00 
שבת: 7:00-12:00, 16:00-22:00



כלי כתיבה, ציוד משרדי, הדפסות סובלימציה, צילום ומתנות

מימוריז ארט רח' הבזלת 2 - מתחם 'מול התבור', כפר תבור, טל: 04-8337097

חוזרים לבית הספר 
רק במימוריז ארט

ART Mובשירות מעולה !במחירים מטורפים מהמותגים המובילים  אלפי מוצרים 
EMORIES 

תנו
שו או

חפ

כלי כתיבה ציוד משרדי, חזרה לבית ספר, אמנות, משחקי קופסא, מולטמידיה ומחשבים, הדפסת תמונות, 

הדפסה על מתנות (סובלימציה), צילום ומתנות




