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סופגטרון
הפנינג חנוכה לחניכי תנועת בני המושבים

רביעי 13.12 בשעה 17:00 בקן 

חנוכה 2017 
ר  ו  ב  ת  ר   פ  כ  ב 

טיולי חנוכה
 15-18.12

מסע מנהיגים שכבת ט' לאזור המכתשים - 580 ₪ 
מסע חנוכה שכבות י'-י"ב להרי אילת - 580  ₪

בסיבסוד מחלקת נוער 

יום שני 11.12.17 בשעה 17:30 באולם המופעים
מופע קסום ואינטראקטיבי לכל המשפחה

מבית היוצר של המופע הבינלאומי "אלומיניום" 
חוויה בימתית מלאת קסם המשלבת תנועה, 

תיאטרון ויזואלי מוסיקה והומור.

60 ₪ לילד / 50 ₪ למלווה (ניתן גם להזמין 
במסגרת מנוי הצגות ילדים)

יום שני 11.12.17 בשעה 17:30 באולם המופעים
מופע קסום ואינטראקטיבי לכל המשפחה

מבית היוצר של המופע הבינלאומי "אלומיניום" 
חוויה בימתית מלאת קסם המשלבת תנועה, 

תיאטרון ויזואלי מוסיקה והומור.

60 ₪ לילד / 50 ₪ למלווה (ניתן גם להזמין 
במסגרת מנוי הצגות ילדים)

מאירים את כפר תבור
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק 

גם השנה במיזם קהילתי 
בו נציב את החנוכיות על אדן החלון 

בדומה לערים ירושלים וצפת.

ניתן לרכוש חנוכיות אקווריום 
המותאמות לשהייה בחוץ.

חנוכיה קטנה: 65 ₪, גדולה 75 ₪  
ניתן להזמין גם שמן 45 ₪ 

ההרשמה באתר המתנ"ס:
kefar-tavor.org.il

רכישה עד 25.11

 בחנוכה 2 סרטים!סרט פיצה

חמישי 14.12 / 20.12
10:30 באולם המופעים 20 ₪ כולל פיצה וטרופית



הפנינג חנוכה קהילתי 
בשיתוף פרויקט המסע לפולין "פוליקל" - שכבת י"א

יום שני 18.12.17 
16:30-19:00 באולם האירועים במתנ"ס

בתכנית: הדלקת נרות חגיגית עם הלהקה הצעירה 
ולהקת הברייקדנס, עמדות הפעלה ויצירה לילדים בכל 

הגילאים, ג'ימבורי לקטנטנים, והמופע המרכזי - 

"קרקס בלארוס" במופע אקרובטי, תרגילי כח, 
הולה הופ ועוד הרבה אפקטים מרהיבים.

בסיום חלוקת סופגניות וממתקים מסביבון ההפתעות            
כרטיסיית הכל כלול: 20 ₪ 

כרטיסיית אוכל: 15 ₪ 
הזמינו מראש!

מחנה כדורסל חנוכה 2017
17-19.12

לכיתות ד'-י' באולם הספורט 
מחנה אזורי מקצועי עם מיטב המאמנים, יתנו לשחקנים 
כלים משמעותיים וילמדו את הספורטאים כיצד לעבוד 

חכם יותר ולשפר את עצמם מבחינה גופנית, טכנית 
ומנטלית.

עלות: 350 ₪  הרשמה באתר המתנ"ס 

מתנ”ס כפר תבור  טלפון: 04-6765555

    חפשו אותנו בפייסבוק: מתנ”ס כפר תבור

מסיבת חנוכה "מועדון אביב"
רביעי 20.12

17:30 באולם האירועים במתנ"ס
טקס הדלקת נרות, מופע של תזמורת 

כלי פריטה "הר ועמק".    
עלות: 10 ₪ 

סביבון אישי בתלת מימד
נלמד איך לעצב ולקשט סביבון יחודי אותו נדפיס 

במדפסת תלת מימד. 
חמישי 7.12 שעה 16:30 / שלישי 12.12 שעה 

16:30
שישי 15.12 בשעה 10:30

החל מכיתה ד'. פרטים והרשמה בספרייה

אירוע קארטה אזורי 
לזכרם של איציק דגן ויהל קשת 

חמישי 14.12
17:30 באולם הספורט

כניסה חופשית! 


