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פותחים את החורף חם באולם המופעים שלנו 

חדש באולם ! 
הצגות איכות למבוגרים עם הרפרטואר המוביל של התיאטרון בארץ 

'משהו טוב'
התיאטרון הלאומי הבימה

יום חמישי, 30.11.17 
20:30 באולם המופעים

סיפורן של שלוש נשים, סבתא, אמא 
ונכדה, במהלך שנה יוצאת דופן.

קומדיה מרגשת, שהפכה להיט בינלאומי, 
אודות גברים ונשים, לידה ומוות, סקס 

ושיעורי ריקוד. 
משך ההצגה: כשעה ורבע ללא הפסקה. שחקנים: ליא קניג, טטיאנה קנליס-אולייר, מורן רוזן

עלות כרטיס: 75 ₪  

הצגה ראשונה במנוי הצגות הילדים:

'פרצוף חמוץ'
תיאטרון אורנה פורת

יום שני 13.11.17  
17:30 באולם המופעים 

סיפורה של מלכה אחת מאוד לא מרוצה שכל הזמן רק מתלוננת, כועסת ורוגזת על כל דבר, 
בטוחה שבממלכה אחרת החיים אחרים לגמרי... 

לגילאי: 4-9 
עלות מנוי ל-5 הצגות: 225 ₪ מנוי ילד / 200 ₪ למלווה 

עלות כרטיס ילד: 60 ₪ / עלות מלווה: 50 ₪ 

הזמנות במזכירות המתנ"ס: 04-6765555 



קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

משפחות מטיילות בשביל 
ישראל – מסע בעקבות 

 הצלבנים בגליל התחתון. 
מקרני חיטין לנבי שועייב, סיור 

במבצר שסטלה וצהריים בנהריים. 
שבת, 11.11.17, יציאה בשעה 8:00

עלות לרכב: 150 ₪. 
לפרטים והרשמה 04-6765555.

 קבלת שבת קהילתית בגן סיפור
ביום שישי, כ"א בחשוון, 10.11.17, 

בשעה 14:30, בגן סיפור ע"ש אופירה 
בתוכנית: שירה וניגון בצוותא, 

פינת יצירה לילדים. 

פורום נשים
מזג האוויר מתקרר, 

והליכות ירח ממשיכות! 
נפגשות בימי ראשון, 12.11 

ו-26.11 בשעה 20:00 
באולם הספורט. 

בתוך ים של פסטיבלים ברחבי הארץ, פסטיבל מסחג בלט בצבעוניות שלו, באוירה הנעימה 
ובהכנסת האורחים שלנו. במהלך היומיים ביקרו בפסטיבל אלפי אנשים מכל רחבי הארץ 

שהצביעו ברגליים ובחרנו בנו. 
אנו מודים גם לכם תושבי כפר תבור שלקחתם חלק והזמנתם אורחים.

אנו מודים לכל האומנים וכל בעלי הדוכנים שתרמו לצבעוניות ולמרהיבות של הפסטיבל, 
וכמובן לכל עובדי מתנ"ס ומועצה שבלעדיהם כל זה היה נשאר בגדר חלום.

תודה אחרונה למועצה האיזורית הגליל התחתון על שיתוף פעולה באירועי הקיץ ובמופע 
של יובל דיין.

נתראה במסחג 3 

פסטיבל מסחג 

צילום: מאיה אלון תושבת הכפר



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

שעת סיפור - ג'ק ואפוני הקסם
מבוססת על האגדה הקלאסית מבית 

תיאטרון עולם הדמיון
יום ראשון, 5.11.17 בשעה 16:30.

לגילאי 3-7 
15 ₪ כרטיס. יש לשריין מקום מראש.

סיפורי קטנטנים - מפגש שני 
"סיפורי כלבים"

יום שלישי 24.10.17 בשעה 16:30
פעילות הורה-ילד לגילאי שנה וחצי 

(הולכים) עד שלוש.
סיפורים, תנועה, מוזיקה ובילוי משותף.

מוגבל ל20 משתתפים! 
20 ₪ לילד, בהרשמה ותשלום מראש

פרטים נוספים בספרייה.

ספריית גן סיפור קהילתית
בגן סיפור על שם אופירה נבון הוקמה 

ספריית ילדים לבאי הגן.
אנו ממשיכים במבצע איסוף ספרי ילדים. 

מי שיש לו ספרי ילדים 
במצב טוב מוזמן להביא אותם לספרייה 

הציבורית ואנו נסמן אותם ונכין אותם 
לספריית הגן.

מתנדבים לספריית גן סיפור
אנו מגייסים מתנדבים צעירים המעוניינים 

לעזור ולהפעיל את הספרייה הקהילתית.

שינויים בשעות הפתיחה
בתאריכים 27-28.11.17, ימים שני-שלישי 

הספרייה סגורה.

דבר הנהלת המתנ"ס
תושבים יקרים,

במהלך חודש אוקטובר אירחנו בפארק המעיין ערב הוקרה לעובדי מחוז חיפה והעמקים 
של החברה למתנ"סים, ברוח זו אנצל את הבמה על מנת להודות לעובדי המתנ"ס שלנו על 

עבודתם האינטנסיבית בתקופה החולפת.
בזמן שרובנו ניצלנו את תקופת החגים לנפוש ולצבור כוחות, עובדי המתנ"ס עבדו מסביב 

לשעון ועמלו על פסטיבל מסחג, מופעי תרבות, טורניר אלון, פתיחת שנת הפעילות בחינוך 
הבלתי פורמלי, בתנועה ועוד.

בשם כל בית כפר תבור תודה על ההשקעה והמסירות, זכינו בצוות איכותי שמוביל את חיי 
הקהילה התרבות והפנאי בכפרנו למחוזות שטרם ראינו.

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

וחברי הנהלת המתנ"ס



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

פתיחת תערוכת צילומים 
"בקצה השמיים בסוף המדבר"

של הצלמת שושנה גנז.
ביום רביעי 8.11 בשעה 17:00 במועדון

הכניסה חופשית

הרצאה:
"המשפחה והחברה הסינית העכשווית"

נקודות מבט על החברה הסינית 
המודרנית על גווניה, על השינויים שהיא 
עוברת והאתגרים שבפניה, בעיניים של 

ישראלי הנשוי לסינית.
מרצה: גילי שיינר, מדריך טיולים לסין.
ביום רביעי 8.11 בשעה 18:00 במועדון 

כניסה: 10 ₪ 

טיול קצר למנחמיה 
בהדרכת שבתאי גלאון.

סיור רגלי במושבה, מוזיאון "בית 
הרופא", מצפה נח כינרתי.

ביום רביעי 15.11 יציאה בשעה 8:00 
חזרה משוערת 13:00, מחיר: 50 ₪

קונצרט מוסבר "מילים מנגנות"
מוסיקה בהשראת מיטב הספרות 

הקלאסית עם נגה ישורון.
ביום רביעי 15.11 בשעה 18:00 

במועדון כניסה: 10 ₪

טיול "סודות הכנרת" 
בהדרכת מורן גלאון.

סיפורים נשכחים על אנשים, מקומות 
ופרשיות מרתקות סביב הכנרת 

שהסעירו את הישוב היהודי בארץ.
ביום שני 20.11 יציאה בשעה  8:00 

מחיר: 80 ₪

הרצאה: "סבתא, תעשי לי לייק"
הפייסבוק כגשר בין דורי על 

הטכנולוגיה המשתנה בקצב מסחרר 
ואיך רותמים אותה לטובת הגיל 

השלישי.
מרצה: יעל כרמי, מרצה ומנחת 

סדנאות לכתיבה.
ביום רביעי 22.11 בשעה 18:00 

במועדון. כניסה 10 ₪

הרצאה "תמונות ישראליות 2017"
מצבה של המדינה והחברה, מיתוסים 
בתרבות הישראלית, הומור ישראלי, 
החברה הישראלית ככור היתוך ועוד.

מרצה: עופר ענבי, סוציולוג.
ביום רביעי 1.11 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה 10 ₪. 



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

הקרנת הדרמה הישראלית 
"לב שקט מאד"

פסנתרנית תל אביבית, עוברת לגור 
בירושלים, מתחילה ללמוד עוגב אצל 

נזיר פרנציסקני ומתאהבת בו. אלא שאז 
מגיעים אליה מכתבי איומים, שתובעים 

ממנה לעזוב את השכונה.
ביום שני 27.11 בשעה 8:30 

ובשעה 10:30 במועדון.
הכניסה חופשית!

מעגל שיח 
עם גילה הראל

בימי רביעי 8,29.11, בשעה 10:30 
במועדון. הכניסה חופשית.

הרצאה: 70 שנה להחלטת החלוקה 
(כ"ט בנובמבר)

לציון החלטת האו"ם על הקמת שתי 
מדינות לשני עמים, ניתוח היסטורי-

מדיני צבאי של התהליכים והאירועים.
מרצה: מוטה הר לב, היסטוריון צבאי.

ביום רביעי 29.11 בשעה 18:00 במועדון 
כניסה: 10 ₪

סדנת הכנה לפרישה
מיועדת לאנשים עובדים שעומדים בפני 

פרישה ומעוניינים לקבל ידע וכלים 
להתנהלות כלכלית נכונה ולמיצוי זכויות. 

מרצה: יעל הוכמן, ארגון "פעמונים".
בימי חמישי, 18:00-21:00 ב"מועדון אביב". 

עלות לסדרה (4 מפגשים): 50 ₪ בלבד.
מפגש ראשון ב-2.11.

"מועדון צלמים"
בימי ראשון בשעה 11:00 ב"מועדון אביב".

כניסה: 40 ₪.
מפגש ראשון: 5.11 - המסע שלי אל עולם 

הצילום - מיכה הלמן.

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

בימי ראשון 18:00-19:30 ב"מועדון אביב".
כניסה: 40 ₪.

מפגש ראשון: 5.11 - הסכמי אוסלו.

"מפגש לאוהבי ספרות"
"פחד" שטפן צווייג, בהנחיית מלכה ג'יבליק 

ביום  שני 6.11 בשעה 11:00 ב"מועדון 
אביב". הכניסה חופשית.

"שביל ישראל"
בהדרכת ראובן ארד.

מחורבת חממה לנחל מירון
13 ק"מ, דרגת קושי: בינוני. 

(למיטיבי לכת).
ביום שני 6.11 יציאה בשעה  6:00.

מחיר: 100 ₪. 

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

בימי שלישי 10:30-12:00 ב"אולם 
המופעים" במתנ"ס. כניסה: 70 ₪.
מפגש ראשון: 7.11 - שיווי משקל.



"מוצרט - סוד הקסם"
מרצה: סמדר כרמי גיברמן.

חמישית כלי קשת, קטעים מחליל הקסם.
ביום ראשון 12.11 בשעה 17:00-18:30 

במרכז המוסיקה, כתת "חיים חפר".  
עלות לסדרה (4 מפגשים): 250 ₪

מפגש בודד: 80 ₪.

"קולנוע בתבור"
הרצאה ודיון בהנחיית אמיר תומשוב 

והקרנת הדרמה "טרומן - חברים עד הסוף" 
- שני חברי ילדות נפגשים ומבינים 

שהביקור יהיה כנראה מפגשם האחרון.
ביום שני 13.11 בשעה 10:00 ב"אולם 

המופעים" במתנ"ס. 
עלות לסדרה: 250 ₪. 
כניסה בודדת: 40 ₪. 

"מסתרי התרבות היפנית" 
היסטוריה - יפן מאז ועד היום

מרצה: עדי ענבר שמן, יפנולוגית ומדריכת 
טיולים.

ביום שלישי 14.11, 18:00-19:30 ב"מועדון 
אביב". כניסה: 40 ₪.

"זמר שכזה"
שיר שלכת אדומה - ערב שירה סתווי.

ערבי זמר עם ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע.
ביום חמישי 16.11 בשעה 20:00 ב"מועדון 

אביב". כניסה: 40 ₪.

"סודות על נשים"
כנגד כל הסיכויים - לביניה פונטה
מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות.

ביום שלישי 21.11, 18:00-19:30 ב"מועדון 
אביב". כניסה: 40 ₪.

"סדנת מנדלות" - מגן דוד
מנחה: עדי סונדק.

ביום רביעי 22.11, בשעה 11:00 בכתת 
אומנות במתנ"ס. 

עלות לסדרה (4 מפגשים): 250 ₪.

"דוקו ישראלי בתבור" 
הקרנת הסרט "מוחי" ומפגש עם הבמאי 

תמיר אלתרמן. 
ילד פלסטיני שנולד בעזה עם תסמונת 

רפואית נדירה, מטופל בישראל כבר 7 שנים 
כשהוא מלווה ע"י סבו.

ביום שלישי 7.11 בשעה 19:00 ב"מועדון 
אביב".

עלות לסדרה: 250 ₪
כניסה בודדת: 40 ₪. 

להשכרה משרד 
במרכז המסחרי (מעל הקצבייה)

בדבר פרטים נא לפנות לאסף: 
050-8299995



ברכות לחיילים החוגגים יום הולדת בנובמבר:
גיל אורגד, ניצן זעפרני, רוני חיות, יהב טיבי, נעם פניני, עמית צאירי, אופק שבו, ניב קוצר, 

ענבל אסתרי, אורני בבלי, נעה אטלי, מעין כהן, הדר מעוז, עומר רחמים

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

חוגים 
מנהלת: גליה בר

ם... חוגים... 
חוגי

חיוך על הפנים
עם 

ץ לחוגים !!!
חוזרים במר

זה הזמן לבחור... להחליט... ולהצטרף  
למגוון החוגים הרחב שלנו.

חוג ציור לנוער
בהדרכת שילה דבור כשדי

גם חוגי הציור שלנו יעמדו השנה בסימן 70 
שנה למדינה. בתום שנת הפעילות נערוך 

תערוכה מרשימה שתציג את התוצרים 
והתהליכים שעברו האומנים הצעירים.

נפתחה קבוצת הרשמה במתנ"ס. מותנה 
במספר נרשמים.
גילאי 10 ומעלה.

חוגי הציור לילדים נפתחו ונשמח 
למצטרפים חדשים. 

חדש! ריקודים סלוניים למבוגרים 
ליחידים וזוגות 

בהדרכת וורה גורמן
ליחידים – ימי חמישי בשעה 21:30, 

בסטודיו החדש. מפגש ראשון  9.11.17 
בשעה 20:00 

לזוגות - ימי שני בשעה 20:00 במתנ"ס 
מותנה במינימום משתתפים.

זומבה
לזוז במקצבים הלטיינים ששורפים לנו את 

הגוף הקלוריות והנשמה.
ימי שני ורביעי בסטודיו למחול החדש 

במגדל השעון.
חדש! פעם בשבוע בעלות של 160 ₪

ריקודי בטן מחול מזרחי
בהדרכת יעל חנטיס 

יום ראשון 5.11, 20:30 בסטודיו במתנ"ס. 
כל מפגש הופך למסיבה!

מחול
הלהקה הצעירה הספיקה לייצג את 

המתנ"ס בגאווה בפסטיבל מסחג  ביחד עם 
להקות הפולקלור של שיבלי, אום אלגאנם 

וכפר כמא.
בהמשך השנה מחכה עשייה רבה כנסים 

מופעים והרבה שעות ריקוד והנאה.

ג'אז נשים 
ימי  שלישי בשעה 20:00 במתנ"ס מוזמנות 

להצטרף.



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

מה יהיה לנו ?
פרויקט בני מצווה - 4.11 פתיחת פרויקט 
בני מצווה הורים וילדים אולם האירועים 

.19:30

שביל ישראל - 3-4.11 נצא למקטע 
הראשון שלנו השנה בטיול טיול בהרי 

יהודה. עלות 200 ₪. 

פרויקט שטח וזהות - 14.11 פעילות פתיחת 
פרויקט שטח וזהות שכבת ח' 

אקדמיה למנהיגות – פתיחת פרויקט 
האקדמיה למנהיגות.

פרויקט בני מצווה - 23.11 נצא למסע 
הראשון של הפרויקט. 

פרויקט שטח וזהות - 30.11 נצא לסדנת 
שטח לתוך הלילה עם מומחה הישרדות! 

בסדנה נלמד דברים חדשים ונחדד חושים 
ויכולות שהיו אצלנו כל הזמן ופשוט לא 

ידענו איך להשתמש בהן. 

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק גם 
השנה במיזם קהילתי 

מאירים את כפר תבור
בו נציב את החנוכיות על אדן החלון 

בדומה לערים ירושלים וצפת 
ניתן לרכוש חנוכיות אקווריום 

המותאמות לשהייה בחוץ
חנוכייה קטנה: 65 ₪
חנוכייה גדולה: 75 ₪
(ניתן להזמין גם שמן)

הזמנות דרך אתר המתנ"ס:
kefar-tavor.org.il 

רכז שכבות –ז'-י"ב: דודו פלד 

"פוליקל" 2018 – פרויקט המסע לפולין 
של שכבת י"א יצא לדרך גם השנה. 

את הסיפתח הראשון עשינו בפסטיבל 
מסחג בדוכן שמח, עשיר וצבעוני ומשם 

המשכנו לסרט-פיצה לכל המשפחה.
מחכים לראותכם בפעילויות והדוכנים 

בהמשך השנה! 

ההרשמה לפרויקטים של מחלקת 
נוער בעיצומה ! 

בני מצווה (ז') 
פרויקט שטח וזהות (ח') 

הכנה לשנת הדרכה - טרומפים (ט')    

כושר קרבי כפר תבור!
לשכבות י'-יב' הרבה יותר מכושר קרבי! 

הכנה לימיי הסיירות ולגיבושים 
"זה לא משנה איך אתה מתחיל זה 

משנה איך אתה מסיים"



בני המושבים
רכזת: יפעת טל

מה היה לנו ?
המפעל ה-40 לזכרו של יוסי יפה

בחוה"מ סוכות יצאנו ל-4 ימים ששילבו 
בצורה המושלמת טיול ועשייה במועצה 

האזורית רמת נגב - כל יום נהנינו ממסלול 
מקסים בשבילי הנגב ומעבודה התנדבותית 

מגוונת - סידור נוף, פריצת שבילים ועוד. 
סה"כ זכינו לעוד חוויה משמעותית !!

מה צפוי לנו ? 
מתכוננים לטיולי חנוכה המסורתיים 

וממליצים לכם לשריין את התאריכים - 
15-18/12/17 לשכבות ט'-י"ב.

סדנת בדד בשטח לשכבות ט' - 23.11.17 - 
לרשומים לתהליך ט' בלבד !!

21.10.17 - חג המעלות !  

 חג המעלות !!!
שבוע עבודה אינטנסיבי של השכבה 

הבוגרת והטרומפים הסתכם ליום אחד 
מיוחד ומרגש - כנס ט' ראשון, 200 חניכים 

מטיילים, טקס פתיחת שנה, מפגן אש 
מרשים ומשפחה אחת גדולה ומאושרת - 

משפחת בני המושבים בכפר תבור.
תודה לכל מי שלקח חלק.

שתהיה לנו שנת פעילות פוריה ומוצלחת 
ושנמשיך לעשות דברים פנטסטיים :)

איזו מדינת ישראל אתם רוצים? 
(חדר רבין)

לקראת יום הזכרון ליצחק רבין העבירו 
חברי הגרעין פעילות לשכבות ז'-ט' בכדורי. 

בפעילות התמודדו החניכים עם שאלות 
מעניינות לגבי מדינת ישראל כיום 

בהשראת נאום של רבין בו התייחס לשאלה 
- איזה מדינת ישראל אתם רוצים ?

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



מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

ספורט  

יום ההליכה הבינלאומי 2017
קיבל גם השנה ייצוג נכבד בישובנו כאשר 
תלמידי בי"ס רבין, בהובלת מח' הספורט 

יחד עם הנוער הנהדר שלנו  'פשטו' על 
רחובות כפר תבור בבוקר שישי האחרון של 

אוקטובר.
הילדים הפכו את הכפר למרחב אימונים 

גדול: ספסלים רגילים הפכו לספסלי כושר, 
מדרגות סתם למדרגות ארוביות ואביזרים 

שונים ברחוב למתקנים לחיזוק הגוף 
ושיפור שיווי המשקל.

כדורסל 
הפועל כפר תבור-גליל תחתון

גם קבוצת הבוגרים היצוגית בליגה ב' של 
איגוד הכדו רסל פתחה את העונה ולאחר 

הפסד דרמטי בנקודה לאורטודוכסים נצרת 
בגביע, ניצחה הקבוצה במחזור הראשון את 

עמק יזרעאל לאחר שפיגרה בשמונה 
נקודות דקה וחצי לסוף.

קרדיט גדול עבור הניצחון מוענק לעשרות 
אוהדי האולראס של הקבוצה 'הקרנפים 
הכחולים', אשר יצרו אווירה יוצאת דופן 

לאולמות הליגה.
הקבוצה משחקת בימי רביעי.  בואו לדחוף 

אותנו קדימה.

מועדון שחייה
כפר תבור עובר לחתירה

קליטת שחיינים למועדון המתפתח 
בקאנטרי 'אליאל' 

נפתחה גם קבוצת מאסטרס לבוגרים 
עכשיו זה הזמן להפוך את השחייה לחלק 

מהחיים.
לפרטים ותאום מפגש נסיון פנו לטל אפר ת 

.052-3249540 ליגת הישובים   

כפר תבו ר - גליל תחתון
בחסות קמפוליסה  יצאה לדרך!

13 קבוצות מ-16 ישובים מ-6 רשויו ת 
שונות יתחממו החורף על המגרש. הליגה 

מתחילה את שנתה השמינית וממשיכה 
במסורת של חיבור הקהילה לספורט בכלל 
ולכדורסל בפרט, כאשר כל קבוצה מייצגת 

את ישובה בגאווה רבה.
המשחקים נערכים במקביל בחמשת 

אולמות האיזו ר.
לעוד עדכונים היכנסו לדף הפייסבוק:  
"ליגת ישובים גליל תחתון כפר תבור"

אופיר בן קדר - רכז הליג ה  

אוהבים כדורעף ?
אם כן, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה 

שמשחקת בכייף בימי רביעי בשעה 21:00 
באולם הספורט בכפר תבור.

לפרטים: שמוליק 054-4598354

קאנטרי אליאל
יום העשרה מקצועי ללקוחות מועדון 

הכושר יתקיים בחודש נובמבר עם הרצאות 
וסדנאות בנושאים שונים הקשורים לאימון 

ושמירה על אורח חיים פעיל ובריא.  
פרטים במועדון ובדף הפייסבוק  





26

18
17

12

ני
ש

שי
לי

ש
שון

א
ר

עי
בי

ר
שי

מי
ח

שי
שי

ת
שב

5

15

2821

81 2922

136
7

19
20

14

27

92 3016 23

ה:
דר

ת
ק

ה 
כנ

 ה
ת

דנ
ס

שה
רי

לפ
דה

הו
י י

הר
 ל

אל
שר

ל י
בי

ש
 -

ר 
וע

נ

ר 
פו

סי
ת 

שע
יה

רי
ספ

ב

ה: 
דר

ת
ק

ל 
א

שר
ל י

בי
ש

ון
יר

מ
ל 

נח
ל

ת 
שב

ת 
בל

ק
ת

תי
יל

קה

ת 
חו

שפ
מ

ת 
לו

טיי
מ

אל
שר

ל י
בי

ש
ב

ץ 
מו

 ח
וץ

רצ
פ

ם 
די

יל
 ל

גה
הצ

ת
ור

 פ
נה

ור
א

ת. 
ר 

קצ
ל 

יו
ט

יה
מ

נח
מ

ל
ה 

כז
ש

ר 
מ

ז
מר

ב ז
ער

ת
נר

לכ
ל 

יו
ט

ה  
א

רצ
ה

ון:
עד

מו
ב

שי 
תע

א 
ת

סב
ק

יי
 ל

לי

רי 
פו

סי
ם 

ני
ט

טנ
ק

יה
רי

ספ
ב

ון:
עד

מו
 ב

ט
סר

אד
מ

ט 
ק

ש
ב 

ל
ב 

טו
הו 

ש
מ

ם 
רי

וג
מב

ת 
צג

ה
ה 

מ
בי

 ה
של

24
25

3

114

10



הודעות מועצה 
בקשות לתמיכה מתקציב המועצה לשנת 2018

המועצה מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2018 עבור: תמיכה 
בפעילותם של מוסדות ציבור הפועלים בתחום המועצה המקומית כפר תבור למטרות 

בתחומים הבאים: מוסדות רפואים, ארגונים העוסקים בהתגוננות האזרחית ושימור 
ההיסטוריה של כפר תבור, הכל בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה.

נוסח התבחינים במרדי המועצה: כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על-פי 
התבחינים, מוזמן להגיש בקשה, הכל על-פי נושא הבקשה לתמיכה. את הבקשות יש 
להגיש בכתב  לח"מ בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה.

מועד אחרון להגשת בקשת התמיכה הוא 15.1.2018.
תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

1.   בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות 
להיפסל. ובקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.

2.   המועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של  
משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות 
ציבור על ידי הרשויות המקומיות" ואשר ניתן לראותו באתר האינטרנט של משרד 

הפנים.

3.  המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה, הן לגבי 
מטרה אחת והן לגבי כל המטרות כולן.

בברכה
שלמה אלקחר, 

מזכיר וגזבר המועצה


