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פסטיבל 
כפר תבור ה-2

8-9/10
עולם ומלואו

שדרות רוטשילד    

     כפר תבור

16:00-21:00

חוה"מ סוכות, ימים ראשון-שני

1 16

ראשון 8.10 בפארק המעיין
19:30 פתיחת שערים

20:30 ההופעה

כרטיסים: 30 ₪ 
www.kefar-tavor.org.il :באתר

יובל דיין
ה ע פ ו ה ב



8.10

פסטיבל 
כפר תבור ה-2

אספסוף מוסיקלי - מופע מוסיקלי מסביב לעולם
מופע בו עוברים דרך ארצות רבות בעזרת כלי נגינה 

16:30 בסוכה לגילאי גן-ו'

חנוכת פסל הברונית דה רוטשליד
17:30 בכיכר הברונית במעמד יו"ר מפעל הפיס מר עוזי דיין

"עולם עגול" מופע המשלב ריקוד עם חישוקים, מקצבים וצלילים, הלקוחים 
ממסעות ותרבויות מהעולם - ג׳ולי על ההולה הופ ודניאל על התופים 

18:30, 19:00, 20:00 על הדשא

מופעי מחול להקות הפולקלור כפר תבור, שיבלי, כפר קמא
18:00 ברחבה המרכזית

הרקדת סלסלה סוחפת
20:00 ברחבה המרכזית עם ניצן אדרי וחברים

מופע רוק לכל המשפחה     עלות: 30 ₪
20:30 בפארק המעיין

kfar-tavor.org.il :הזמנות באתר המתנ"ס

ראשון  |  י"ח תשרי  |  חוה"מ סוכות
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9.10
מופע פלמנקו סוחף

הרקדנית ירדן עמיר, הזמר והגיטריסט יהודה שוקי שוויקי והמתופף חגי לשם 
חוברים יחדיו למופע פלמנקו מיוחד המשלב שירה, גיטרה וריקוד.

19:00 ,18:00 ,17:00

מופע הקרקס האפריקאי 
17:30 ברחבה המרכזית 

מפות חשיבה – הדבר הבא ! 
משחק חשיבה קבוצתי תחרותי ייחודי המשלב חידות, 

משימות ורמזים. פרס לקבוצה המובילה !
16:30 - סבב 1 
18:30 - סבב 2  

לגילאי 10 ומעלה, מינימום 8 אנשים בצוות, בהרשמה מראש.

סוכת שיח בנושא רב תרבותיות
מפגש בהשתתפות הקהל הרחב, פרופ' יוסי כץ, 

ומובילי דעה נוספים מהאיזור 
18:00 בסוכה 

שרים עם עינת שרוף 
חגיגה ישראלית אמיתית של שירה וריקודים. 

19:30 ברחבה המרכזית

שני  |  י"ט תשרי  |  חוה"מ סוכות

ברחבה המערבית



מה חדש בהנהלת המתנ"ס
תושבים יקרים,

במהלך החודש החולף ציינו שני אירועים אשר גרמו לנו לגאווה רבה:
הראשון, טקס הוקרה למתנדבים בו נכחו מספר רב של תושבים אשר לוקחים חלק בעשייה 
היומיומית בחיי הקהילה בכפר במגוון תחומים - מחמם את הלב לראות שמספר המתנדבים 
הפעילים גדל בכל שנה וכך גם היקף הפעילות והעשייה של המתנ"ס שמתרחב לעוד ועוד 

תחומי עשייה לרווחת כלל שכבות האוכלוסייה.

השני הינו טקס חלוקת המלגות לסטודנטים ובני הנוער אשר יצאו למסע לפולין - גם כאן 
הערך המוביל הינו תרומה לקהילה - הסטודנטים התנדבו במהלך השנה והשתלבו 

בפעילויות מחלקת הנוער כחונכים ומלווים ואילו בני הנוער השתלבו בפעילויות המתנ"ס 
ותרמו לקהילה בתמורה לקבלת המלגה.

יישר כח למתנדבים הרבים,
עודד הלפרין, יו"ר ההנהלה

וחברי הנהלת המתנ"ס

קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

פורום נשים
החום נרגע 

והליכת ירח ממשיכה
בימי ראשון 15.10 / 29.10 

בשעה 20:00
התכנסות: באולם הספורט
ציוד נדרש: בקבוק מים 

ומצב רוח מרומם
לפרטים: 053-3346800 גלית / 

050-8856565 אורלי

טקס חנוכת גן סיפור 
ע"ש אופירה נבון

ביום חמישי, 19.10 בשעה 10:00
עם ילדי הגנים 

ובמעמד ראש המועצה

לון
א

ה 
מי

ם: 
לו

צי

לתלמידים בכיתות א'-י”ב
השיעורים מתקיימים בזוגות או באופן פרטני, בכל ימות השבוע. משך השיעור: 45 דקות.

עלות חודשית: 280 ₪  לשיעור פרטי  /  180 ₪ לכל תלמיד לשיעור בזוג.
שיבוץ השיעורים בתיאום עם יפעת 050-9023652

הרשמה ותשלום באתר המתנ”ס

שיעורים פרטיים בכל מקצועות הלימוד 



ספריה
מנהלת: לילך סימן טוב, טלפון: 04-6772631

מנהל: אייל דיין 

המרכז למוסיקה

מעבר לפעילות השוטפת של לימוד פרטני בכלי הנגינה 
השונים, צפויה לנו שנה מלאה בפעילויות, לימוד ויצירה.

 נוער מג'אמג'אם
שיתוף פעולה חדש בין מחלקת נוער למרכז למוסיקה 

מסורת של מפגשי נוער אחת לשבוע בימי ראשון 
ב-20:00-22:00.

מזמינים אתכם לנגן, לשיר, להנות מהמוסיקה שאתם אוהבים ויוצרים ובעיקר - להיות ביחד !

להקות של תלמידי המרכז מתגבשות ובקרוב נתחיל לעבוד בשאיפה ליצור עוד 
הרכבים שינגנו ביחד.

מקלט המרכז מתרגל לרעיון שהוא כבר מוכן ומזומן לכל מי שרוצה לנגן בו.
מוזמנים להגיע לראות, לפגוש ולנסות מוזמן בחום

לפניות צרו קשר עם ימית 054-9507721

סדנת יצירה - הכנת קישוטי סוכה 
המסורתית שלנו

יום ראשון 1.10 בין השעות 16:30-18:30
הילדים מוזמנים להגיע ולהכין קישוטים 

לסוכה. כניסה חופשית.

סיפור ועוגייה בספרייה - "מיץ פטל"
יום שלישי 17.10 בשעה 16:30

מציגות: רעות גורליק, גילי קולומבוס ויהלי 
אפשטיין. קריינות: לילך סימן טוב.

גילאי 3-6, כניסה חופשית. 

"סיפורי קטנטנטים"
מפגש ראשון עם תאטרומי

יום שלישי 24.10.17 בשעה 16:30
פעילות הורה-ילד לגילאי שנה וחצי 
(הולכים) - סיפורים, תנועה ומוזיקה.
מוגבל ל20 משתתפים! 20 ₪ לילד, 

בהרשמה ותשלום מראש.

שינויים בשעות הפתיחה:
ימים רביעי-ראשון 4-8.10 סגור

ימים חמישי-שישי 12-13.10 - סגור 
ימים ראשון-שני 22-23.10 - סגור



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

הרצאה: "ענף הזית בארץ ובעולם"
ייצור, צריכה, בדגש על איכות, 

שמן הזית וההיבט הבריאותי.

מרצה: ראובן בירגר, אגרונום.
ביום רביעי 18.10 בשעה 18:00 במועדון 

כניסה: 10 ₪

טיול לבקעת סחנין 
בהדרכת: מוטי שחר

ישוב עתיק, קבר של תנא יהודי, 
כנסיה וקתדרלה, מוזיאון מורשת 
מרתק, גלריה מודרנית, אצטדיון 

מפורסם ועוד.
ביום שני 23.10 יציאה בשעה 8:00 

מחיר: 100 ₪

מעגל שיח 
עם גילה הראל

ביום רביעי 25.10 בשעה 10:30 במועדון 
הכניסה חופשית

הרצאה: 
"מסע משפחות הגרים למוצאם בחבל 

אסטראחן שבשפך הוולגה"
טיול ברוסיה הלא מוכרת ומפגש מרגש 

עם שורשי משפחות הגרים שתרמו 
רבות לראשית ההתיישבות בארץ 

ישראל.
מרצה בהתנדבות: נרי יצחקי מיבנאל.

ביום רביעי 25.10 בשעה 18:00 במועדון 
כניסה: 10 ₪

נסיעה למחזמר "פשוט לאהוב"
-ת. הקאמרי בתיאטרון הצפון

ביום חמישי 26.10 יציאה בשעה 19:00 
מחיר: 180 ₪ כולל הסעה              

המקומות בשורות 5+6+8 באולם

הקרנת הדרמה "מאחורי המספרים"
סיפורן של 3 נשים אפרו-אמריקניות, 

המוח מאחורי השיגור של 
האסטרונאוט ג'ון גלן לחלל 
ביום שני 30.10 בשעה 8:30 

ובשעה 10:50 במועדון
הכניסה חופשית!



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

"מועדון צלמים"
מנחה: יפה כפיר

בימי ראשון בשעה 11:00 במועדון אביב
15.10 - מפגש היכרות וחשיפה ללא תשלום 

22.10 - תולדות הצילום בארץ ובעולם
29.10 - פייסבוק - פרויקט צילום ברשת 

החברתית. מרצה: נורית ירדן, צלמת אורחת.

"סוגיות בביטחון ישראל"
מרצה: ד"ר אל"מ (מיל) משה אלעד

בימי ראשון 18:00-19:30 במועדון אביב
15.10 - שורשי הסכסוך הישראלי–ערבי

22.10 - ישראל גדרות סביב לה
29.10 - ביטחון לאומי וזכויות אדם

עלות לסדרה: 250 ₪. הרצאה בודדת: 40 ₪.

"שביל ישראל" 
בהדרכת ראובן ארד

מכפר גלעדי לקיבוץ דן - נחל עיון, כפר 
יובל, מעין ברוך, נחל שניר וחלק מפלגי הדן. 

12 ק"מ, דרגת קושי: קל. מחיר: 100 ₪
ביום שני 16.10 יציאה בשעה 6:00 

חיטוב המוח "נפלאות החושים"
מרצים: ד"ר יוסי חלמיש וד"ר רועי תירוש

בימי שלישי 10:30-12:00 בבמתנ"ס
17.10 ראיה - החוש שמייצר אשליות. 

24.10 טעם וריח - החנות והמפעל לתבליני 
החיים.

31.10 מגע - עיבוד נתוני המישוש.
עלות לסדרה: 440 ₪. הרצאה בודדת: 70 ₪.

"סוגיות באמונת המקרא"
מנחה: הדס עטיה-פרידמן.

בימי חמישי 11:00-12:30 במועדון אביב
מפגש ראשון: 19.10

עלות לסדרה: 250 ₪. הרצאה בודדת: 40 ₪.

"זמר שכזה"
ערבי זמר עם ליאורה, בלוך תמיר וסוף סלע.

בימי חמישי (אחת לחודש) בשעה 20:00 
במועדון אביב.

עלות לסדרה: 250 ₪. מפגש בודד: 40 ₪.
19.10 - ותן ברכה על פני האדמה - שירי 

התחלה, שירי ברכה ותפילה.

"סודות על נשים"
מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות 

בימי שלישי 18:00-19:30 במועדון אביב
24.10 - הציירת ששינתה את חוקי המשחק
עלות לסדרה: 250 ₪. הרצאה בודדת: 40 ₪.

חוגי הקתדרה השנתיים שנפתחים החודש:
מפגש ראשון ללא התחייבות!

ברידג' למתחילים / תיאטרון / ערבית 
מדוברת למתחילים / אנגלית / ספרדית

פרטים והרשמה באתר המתנ"ס:
www.kefar-tavor.org.il

"מסתרי התרבות היפנית"
מרצה: עדי ענבר שמן, יפנולוגית 

ומדריכת טיולים.
בימי שלישי 
 18:00-19:30

במועדון אביב
17.10 - מבוא 

לתרבות היפנית - 
דת וגיאוגרפיה. 

עלות לסדרה: 250 ₪. 
הרצאה בודדת: 40 ₪.



ברכות לחיילים החוגגים יום הולדת באוקטובר:
יפעת בר, שניר חזן, מאי שביט, הילה שחטל, עמרי יונה, גלי איתן, צח מלול, שונר משה, 
מיכל ויסבורד, עידן כהן, שיר היימליך, בליש תומר, לביא רומי, לביא מאיה, דור אנגל, 

טל מעוז, בן נחום.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

חוגים 
מנהלת: גליה בר

חדש! ג'אז נשים 
בשעה טובה ומוצלחת קבוצת הג'אז 

נפתחה. מוזמנות להגיע ולהתנסות 
בימי שלישי בשעה 20:00 במתנ"ס.

בהדרכת עדי בנדס, מורה לג'אז לירי.

חוג קרמיקה - לילדי גן חובה 
יום ראשון 16:00-16:45. 
משך הפעילות: 45 דקות

הקבוצה מותאמת ל-8 ילדים בלבד. 
כל הקודם זוכה !

עלות: 150 ₪ כולל חומרים.

קרמיקה פיסולית למבוגרים
קבוצת יום ראשון בערב ויום שני בוקר 

נותרו מספר מקומות. מוזמנים להגיע 
ולהתנסות.

 
סיירים צעירים לכיתות ג'-ד', ה'-ו'. 
מפגש חשיפה יתקיים ב-27.10 יום שישי 
בתום יום הלימודים בשעה 11:55. איסוף 

ע"י המדריכים מבית הספר ומשם יצאו 
לסיור הראשון.

בהרשמה מוקדמת במתנ"ס. 
 

טיסנאות 
שתי קבוצות נפתחו כיתות א'-ג' ו-ד' 

ומעלה. ימי חמישי במתנ"ס.

תיאטרון 
קבוצת הנוער - ז'-ח' קולטת שחקנים 

חדשים בואו להתנסות ותגלו דברים 
נפלאים על עצמכם.

יום שני בשעה 17:30-19:00 במתנ"ס
 

תיאטרון מבוגרים 20-120 
נותרו מספר מקומות לקבוצת התיאטרון

ימי שני בשעה 20:30 במתנ"ס 
 

מחול
בחודש החולף קבוצות מסלול חמש ושש 

ולהקת "רעות התבור" הספיקו לחלץ 
עצמות מהחופשה שחלפה ולחזור מהר 

לעניינים: עם המופע המרגש בטורניר אלון 
ששודר ב live בערוץ חמש וטקס קבלת 

תושבים חדשים. 
גם כל שאר תחומי ומסלולי המחול נפתחו, 

זמן טוב  להגיע ולהצטרף. ניתן לראות 
מערכת בית הספר למחול באתר המתנ"ס.



ילדים ונוער
מנהלת מח' ילדים ונוער: גילי סלע 050-6309282

מחלקת ילדים ונוער מאחלת לכל התלמידים שנה מלאה בהגשמה, אהבה, אור והצלחה.

"כל מה שנער/ה צריך, זה מבוגר אחד שיאמין בו"
אנחנו מאמינים. תזכרו תמיד אתם הכי טובים!

סיום פרויקט בני מצווה 
שכבת ח' נפגשה באישון לילה, עם תיקים 

על הגב, ציפייה בעיניים וחברים סביב.
הם הוכיחו ש-20 ק"מ מכפר תבור לכנרת 

הם רק ההתחלה של תקופה חדשה.
את המסע לכנרת קינחה הקבוצה  באקווה 

כייף, וסיכמה שנת מצווה מיוחדת במינה.

מה יהיה לנו ?
ראיונות לתכנית האקדמיה למנהיגות - 15-29.10

כנס שנת שירות בכדורי בשת"פ מחלקת נוער כפ"ת - 18.10 
פתיחת תכנית בני מצווה - 28.10 בשעה 19:30

מפגש פתיחה תכנית "שטח וזהות" שכבת ח' - 31.10
שביל ישראל בהרי ירושלים - 3-4.11  

ההרשמה לפרויקטים בעיצומה !

כל ההרשמות באתר המתנ"ס: 

ww
w.k

efa
r-ta

vor
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il



בני המושבים
רכזת: יפעת טל

מה היה לנו ?
מסיבת חילוף – נפרדנו באירוע מרגש מחברי געכ"ת 3 וקיבלנו בשמחה והתרגשות את 

חברי געכ"ת 4. נאחל לכולם בהצלחה בדרכם החדשה.

הפנינג פתיחת שנה
חניכי שכבות ד'-ט' החלו את שנת הפעילות בתנועה, נפגשו עם המדריכים החדשים,

הכירו את הקבוצות איתן הם יבלו השנה הקרובה.

פתיחת תהליך ט'
את שנת הטרומפים המיוחדת התחלנו 

בקבלת שבת חגיגית בקן. 
אם גם אתם רוצים להיות חלק משנה 

מאתגרת ומלאת למידה וחוויות זה הזמן 
להצטרף !! 

פתיחת שנה צוות הדרכה 
את שנת ההדרכה התחלנו במפגש חגיגי 

לכבוד השנה החדשה עם  הורי וילדי צוות 
ההדרכה 2017-18. 

במפגש חשפנו את התכנית השנתית של 
צוות ההדרכה וסיימנו בברכות ותקוות 

לשנה החדשה. 

מה יהיה לנו ? 
כיף צוות הדרכה – את שנת ההדרכה נפתח בכייף צוות ב-3.10

– 8-11.10 ברמת נגב, המפעל ה-40 לזכרו של יוסי יפה לשכבות ט'-י"ב 
מסע מיוחד במרחבי המדבר המשלב עשייה התנדבותית וטיול בנופי הנגב.

21.10.17 - חג המעלות !  

זמני פעולות 
שכבת ד' + שכבת ו' רביעי 17:15-18:15
שכבת ה' + שכבת ז' רביעי 18:30-19:30
שכבת ח' + שכבת ט' רביעי 20:00-21:00
שכבת י' + שכבת י"א שני 19:00-20:30



מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

טורניר 'אלון' בכפר תבור
טורניר יגאל אלון המסורתי בכפר תבור חזר 

בגדול. איתי שגב ועוז בלייזר מכפר תבור 
עמדו במרכז החגיגה.

4 קבוצות מהטופ של הכדורסל הישראלי - 
מכבי ת"א (הופעה ראשונה) הפועל חולון, 

מכבי חיפה וה'מקומית' הפועל גלבוע/גליל 
נפגשו לטורניר מרובע בכפר תבור. 

השחקנים נתנו את המיטב שלהם על 
הפרקט ואווירה אנרגטית שררה ביציעים.

מאות מתושבי העמק והגליל הצטופפו 
באולם החם של כפר תבור ונהנו מחגיגת 
ספורט אשר משכה עניין רב, זימנה לאולם 
שלנו בכירים מהספורט הישראלי ואף 
שודרה במלואה בערוצי הספורט. בסופו של 
דבר הפועל חולון, אשר ניצחה בחצי הגמר 
את מכבי ת"א בקרב מותח,  גברה בגמר 
(80:78) על גלבוע גליל, אשר עברה בחצי 

הגמר את מכבי חיפה, והניפה את הגביע.  

תופעה ייחודית עמדה במרכז הטורניר 
כאשר עוז בלייזר, קפטן מכבי חיפה (סגנית 
האלופה), ואיתי שגב, קפטן מכבי תל אביב, 

המקומיים נפגשו למשחק ראש בראש.  
שניים מהשחקנים הישראלים הבכירים 
בארץ, שני קפטנים, שני שחקני נבחרת 

ישראל, שניהם גדלו והחלו את דרכם 
באולם הצנוע בכפר תבור הקטנה. גאווה!!! 

ספורט  

אתנה – ממשיכות את הדרך
רשויות כפר תבור והגליל התחתון זכו 

במשותף במכרז לפרויקט המשך אזורי 
אשר נועד לקדם ספורט בנות.   רשויות 

רבות בארץ ניגשו למכרז ואנו גאים להיות 
בנבחרת.  המשמעות היא שתקציבים 

מיוחדים יוקצו לבנות כיתות ג-ו  בענפי 
הספורט : ג'ודו, כדורסל, טניס שולחן 

והתעמלות קרקע ומכשירים. ספורטאיות 
העתיד ייהנו גם מהשתתפות באירועים 
מיוחדים ובפעילויות העשרה והעצמה 

נוספות.
תודה מגיעה לרכזת הפרויקט, דנה גלוב.  

ילדות שמעוניינות להצטרף, מוזמנות ליצור
glovmd@bezeqint.net  :אתה קשר

052-4511328

שחייה
אל תסתפקו בלצוף על פני המים.

הרישום לחוגי השחייה בקאנטרי נמשך.  
דגיגונים מתחילים בני שש, מתקדמים, נוער 

ובוגרים המעוניינים לשפר סגנון ו/או 
להתחרות מוזמנים ליצור קשר עם טל 

אפרת, רכז הענף, לתאום מבדקי שיבוץ 
לקבוצה המתאימה לכם: 052-3249540 

יוסי דולה ועודד הלפרין, ראש המועצה 
וסגנו, ברכו את השניים בשם התושבים 

והעניקו להם תשורה. הקהל מצידו העניק 
לאיתי ועוז אהבה רבה ותשואות מרגשות.

תודה גדולה למועצה המקומית כפר תבור 
על התמיכה במפעל ובספורט בכלל. תודה 
ענקית לצוות המסור מהמתנ"ס, המועצה 

ובכלל על עבודה מאומצת ואכפתית 
ובמיוחד לרעות קרמר ממחלקת הספורט 

על הזכויות בהצלחת הטורניר.




