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חנוכה 2017 
ר  ו  ב  ת  ר   פ  כ  ב 

שני | 11.12 | 17:30 | אולם המופעיםשני | 11.12 | 17:30 | אולם המופעים

הפנינג חנוכה קהילתי 
שני | 18.12 | 16:30-19:00 | אולם האירועים במתנ"ס

"קרקס בלארוס" במופע מרהיב

הפנינג חנוכה קהילתי 
שני | 18.12 | 16:30-19:00 | אולם האירועים במתנ"ס

 במופע מרהיב"קרקס בלארוס"

עלות: 60 ₪ מוקדמת. 80 ₪ ערב המסיבה. תזמינו מראש!

הזמנות: 04-6765555 

ואצל חברי הפורום 

שישי 29.12.17 

22:00 כפר תבור  dj עופר (טקטיקה) 

בר אלכוהול 

נישנושים
ועוד...

ורום
30+40+
צעיריםפ

Silvester party 2018פותחים שנה בפורום צעירים

All inclucive
!



קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

פורום נשים

בימים אלה מתגבש צוות פעילים לפיתוח תהליכים קהילתיים בכפר תבור. בצוות ישתתפו 
תושבים משכונות שונות ובגילאים שונים, שלהם מוטיבציה ורצון להשפיע, להיות מעורבים 

ולהוביל מיזמים קהילתיים. המעוניינים להציע רעיונות ולהיות שותפים מוזמנים לפנות 
לעידית, 04-6765555.

פורום נשים מארח את 

אושרת קוטלר
6.12.17 בשעה 20:00 באולם המופעים במתנ"ס 

פייק ניוז או חדשות האמת?
עלות: 40 ₪

הליכות ירח ממשיכות 
כדי להוריד את הסופגניות! 

יום חמישי, 7.12.17
יום ראשון, 24.12.17

יציאה מאולם הספורט בשעה 20:00

שלישי נשי מציג: 
תגית דאנס, תושבת הכפר תספר לנו:

כיצד ליצור ניסים? 
שינוי ושיפור בחיינו נמצאים בהישג יד 

19.12.17 בשעה 20:30

 משפחות מטיילות בשבילי ישראל
שבת, 23.12.17, יציאה מגן טל בשעה 8:10

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש דצמבר:
יובל בן נון, נבו בר אילן, בן פרלמוטר, ריף נאמן, עמית טישלר, אסף הורוביץ, בר קורן, 

אור וידר, ערן אבוטבול, דור ישראל.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 



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

דבר הנהלת המתנ"ס

קורס מידול במדפסת תלת מימד
8 מפגשים בהם נלמד לתכנן ולהדפיס 

דגמים במדפסת תלת המימד של הספרייה
מפגש ראשון ביום ראשון 31.12:

בשעה 17:00 לילדים ונוער החל מכיתה ד'
בשעה 20:00 נוער ומבוגרים

עלות: 450 ₪ כולל הדרכה וחומרים
עד 8 משתתפים בקבוצה, בהרשמה מראש.

סיפורי קטנטנים מס' 3
תאטרומי חוזרת

יום שלישי 26.12 בשעה 16:30
פעילות הורה-וילד לגילאי שנה וחצי 

(הולכים) עד שלוש
כרטיס: 20 ₪ לילד. 

בהרשמה ותשלום מראש בלבד

שעת סיפור ועוגיה - "מיץ פטל"
ביום ה' 28.12 בשעה 16:30 ובשעה 17:00.

כניסה חינם, יש לשריין מקום מראש. 

"ענן שמנמן" - תיאטרון מריונטות
לקראת החורף הקרב נחווה את המסע 

הקסום של ענן גשם צעיר על פני האדמה
הצגה מקורית מלווה במוזיקה קלאסית 

ומקורית.
יום ראשון 24.12 בשעה 16:30

לגילאי 3-6, 15 ₪ כניסה. 
יש לשריין מקום מראש.

תושבים יקרים,
אנחנו מסכמים חודש גדוש באירועים אשר בשיאו אירחנו את עדי אשכנזי למופע 

סטאנדאפ, לאור הביקוש הרב למופע אנו יוצאים בסדרת מופעי תרבות מתחומים שונים- 
תיאטרון, שירה וסטאנד אפ של האמנים המובילים בארץ ומעתה ישמש אולם המופעים 

כאולם תרבות אשר ינגיש לתושבי האיזור תרבות איכותית ממרכז הארץ בתדירות גבוהה.

אירועי חנוכה בפתח ואנו ממשיכים במסורת חגיגת חג זה באופן קהילתי עם אירועים 
המותאמים לכלל הגילאים. 

מצפים לראותכם!

עודד הלפרין, יו״ר הנהלת המתנס
וחברי ההנהלה



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

הרצאה: "הומור ושמחה במוזיקה 
בתקופה הקלאסית"

ההרצאה מתמקדת בשלושת 
המלחינים: היידן, מוצרט ובטהובן, 

ומדגימה כיצד שילבו הומור במוזיקה.
מרצה: ירון קרשאי, מרצה למוזיקה.

ביום רביעי 6.12 בשעה 18:00 במועדון
כניסה: 10 ₪. 

הקרנת הסרט הדוקומנטרי 
"פיתוי בע"מ"

דרך נקודת מבט נשית ורגישה, מספר 
הסרט על שלושה גברים צעירים 

שהפכו לחלק מתעשייה של קורסים 
שמלמדת גברים כיצד להצליח עם 

נשים ולהיות יותר "גבר".  
מפגש עם הבמאית: ענת וובנובוי.

ביום רביעי 27.12 בשעה 18:00 במועדון
כניסה 10 ₪.

הקרנת הדרמה הצרפתית 
"רופא הכפר"

כשרופא הכפר הוותיק והמסור מגלה 
שהוא סובל ממחלה, אין לו בררה 

אלא למצוא מחליפה.
ביום שני 1.1 בשעה 8:30 

ובשעה 10:30 במועדון
הכניסה חופשית!

תודה מיוחדת 
לשבתאי גלאון, שהדריך בהתנדבות 

טיול מרתק למנחמיה.
לנרי יצחקי מיבנאל 
למוטה הרלב מטבריה

ולראובן בירגר מכפר קיש 
שהעבירו בהתנדבות הרצאות 

במועדון. יישר כח לכל המתנדבים.

קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

  מלגה משמעותיתחדש! בהרשמה לפעילות בקתדרה בתבור לבעלי נכות 20% ומעלה.
להרשמה יש לפנות לשגית.

אושר - אתגר המאה ה-21
מרצה: ד"ר דינה אייזן 

בימי שלישי 11:00-12:30 במועדון אביב. 
עלות לסדרה (8 מפגשים): 400 ₪

הרצאה בודדת: 65 ₪.
מפגש ראשון ב-2.1 - מהו האושר וממה 

הוא מורכב. 

סדנת התנהלות כלכלית בגיל השלישי - 
ארגון "פעמונים"

הקניית ידע וכלים לניהול התקציב, מתוך 
מודעות, מיצוי זכויות בגיל השלישי. 
מרצה: טליה גלזר, ארגון "פעמונים".

בימי רביעי בשעה 11:00 במועדון אביב. 
עלות לסדרה (4 מפגשים): 50 ₪ בלבד.

מפגש ראשון ב-3.1.



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

בימי ראשון 18:00-19:30 במועדון אביב 
כניסה: 40 ₪.

3.12 - סוגיית מזרח ירושלים.
10.12 - מאיומים קיומיים למעצמה 

ביטחונית.

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

ביום שני 4.12 בשעה 11:00 במועדון אביב 
הכניסה חופשית.

חיטוב המוח "נפלאות החושים"- ערבול 
 מרצה: ד"ר רועי תירוש חושים.

ביום שלישי 5.12 בשעה 10:30-12:00 
באולם המופעים במתנ"ס, כניסה: 70 ₪.

תנ"ך - להתחיל מבראשית
מנחה: טליה רייניץ'.

בימי שלישי 16:15-17:45 במועדון אביב. 
עלות לסדרה (8 מפגשים): 250 ₪

הרצאה בודדת: 40 ₪.
מפגש ראשון ב-26.12.

מלחמת העולם השנייה
מרצה: עידית פרי.

בימי ראשון 18:00-19:30 במועדון אביב. 
עלות לסדרה (8 מפגשים): 250 ₪

הרצאה בודדת: 40 ₪.
מפגש ראשון ב-24.12 - מדיניות החוץ 

הנאצית בין השנים 1933-1936. 

"שביל ישראל" בהדרכת ראובן ארד.
מסדקי יפתח לכפר גלעדי

14 ק"מ, דרגת קושי: קל-בינוני. 
(למיטיבי לכת).
ביום שני 4.12 

יציאה בשעה 6:00
מחיר: 100 ₪. 

דוקו ישראלי בתבור 
"הממלכה המופלאה של פאפא אלייב" 

ומפגש עם הבמאי : נועם פנחס 
סיפורה של משפחה בוכרית מוסיקלית, 
מפורסמת וחמת מזג, (הנשלטת על ידי 
הסבא הכריזמטי הפטריאכלי המצחיק) 

ביום שלישי 5.12 ב-19:00 במועדון אביב
עלות לסדרה: 250 ₪, כניסה בודדת: 40 ₪.

קולנוע בתבור
סרט, הרצאה ודיון בהנחיית אמיר תומשוב 
"סאלי: נס על ההדסון" - סרטו של קלינט 

איסטווד המבוסס על סיפור אמיתי של 
נחיתת האונס של מטוס הנוסעים על נהר 

ההדסון.
ביום שני 11.12 בשעה 10:00 באולם 

המופעים במתנ"ס. כניסה: 40 ₪. 



מסתרי התרבות היפנית 
הכתב היפני המסובך והשפה היפנית.

מרצה: עדי ענבר שמן, יפנולוגית.
ביום שלישי 26.12 בשעה 18:00-19:30 

במועדון אביב כניסה: 40 ₪.

סדנת מנדלות
פרח החיים - גיאומטריה מקודשת ויצירה 

חופשית.
מנחה: עדי סונדק.

ביום רביעי 27.12 בשעה 10:45 בכתת 
אמנות במתנ"ס  כניסה: 80 ₪.

סודות על נשים - סקס שקרים ואלימות
ארטמיסיה ג'נטילסקי

מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות .
ביום שלישי 2.1 בשעה 18:00-19:30 

במועדון  כניסה: 40 ₪.

"מועדון צלמים"
תודה ענקית ליפה כפיר, שיזמה והובילה 

בהתנדבות את "מועדון הצלמים" בקתדרה. 
תודה נוספת למיכה הלמן, שהעביר 

בהתנדבות הרצאה על עולם הצילום.
יישר כח.

את התוצרים תראו בתערוכת צילומים 
שתוצג במועדון אביב. 

חיטוב המוח - הרצאת חשיפה ללא תשלום.
מרצה: ד"ר יוסי חלמיש

ביום שלישי 19.12 בשעה 10:30-12:00 
באולם המופעים במתנ"ס.

"זמר שכזה"
ערב זמר עם ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע.

ביום חמישי 21.12 בשעה 20:00 במועדון  
כניסה: 40 ₪.

מנהל: אייל דיין 

המרכז למוסיקה

בית המוסיקה תוסס פעילות. 
שיעורי נגינה פרטניים בכלי נגינה מגוונים שממשיכים להתמלא בעוד ועוד תלמידים, 

התחלנו בעבודה עם להקה של צעירי המרכז ובקרוב נתחיל גם עם הבוגרים,
ערבי הג׳אם בימי ראשון מלאים והילדים מנצלים את המפגש לניגון ויצירה חופשיים.

פתחנו דף פייסבוק והוא מתמלא בחברים מהכפר והסביבה. מוזמנים לבקר ולהתעדכן.

בברכת המשך שנת לימודים פורה ומעניינת לכולנו.
צוות בית המוסיקה



חוגים 
מנהלת: גליה בר

ם.... חוגים!!
חוגי

דול עוטף אותכם
אור ג

חודש חג האורים...

תשמרו על האור שבפנים

סיירים צעירים - "סיירי התבור"
בשיתוף ובהדרכת בית ספר שדה אלון תבור.

ילדי שכבת ד'-ה' מוזמנים להצטרף 
לסיורים המרתקים.

במהלך השנה ילמדו הסיירים הצעירים 
מיומנויות שטח. בסוף השנה יערך טיול 

מסכם דו יומי שיכלול לינת שטח קריאת 
כוכבים מיומנות שימוש באש ועוד... 

החוג מתקיים פעמיים בחודש בעלות של 
120 ₪. רישום באתר המתנ"ס.

 - רובוטיקה
א'-ג' בימי שלישי בשעה 17:00-18:00 
ד'-ו' בימי שלישי בשעה 18:00-19:15

טיסנאות - 
לכיתות א'-ד' בימי חמישי בשעה 

17:00-18:10 במתנ"ס. 
לימוד ובניית טיסנים בכל מיניי גדלים 

ודגמים, חוקי כוח המשיכה ועבודה עם 
סימולטור טיסה.

תאטרון ודרמה לכיתות ג'-ד'
ילדי כיתות ג' מצטרפים לחוגי התאטרון. 

הדרכה מקצועית הקניית כללי עבודה 
ומשחקי תפקידים. מופע בסוף שנה.

המפגשים בימי שני בשעה 17:00-18:15.
בהדרכת סיארי

כנס מחולות מקצועי בשדות ים
השנה הוזמנו להשתתף בכנס מחול, 
המתקיים שלושה ימים בשדות ים. 

הרקדניות יתארחו במקום ויהנו מסדנאות 
מקצועיות. כנס זה מהווה העשרה וחוויה 
מחולית מסוג אחר וכמו כן גיבוש וחיזוק 
הקשרים החברתיים בלהקות. בהצלחה.



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

מה יהיה לנו ?

רכז שכבות –ז'-י"ב: דודו פלד 

פרוייקט האקדמיה למנהיגות 
החודש פתחנו את פרוייקט האקדמיה 
למנהיגות מחזור 3 בהובלתו של ראובן 

צמח, בוגרי האקדמיה וגרעין עודד. 
הולכת להיות שנה מפתיעה במיוחד ...

פרויקט בני מצווה 
פרויקט בני מצווה נפתח בערב חגיגי 

להורים ולחניכים שבמהלכו יצאנו למשחק 
משימות ברחבי הכפר ואחריו התכנסנו 

לערב בו הכירו חניכי הפרויקט והוריהם את 
מחלקת הנוער. 

בהמשך חניכי פרויקט בני מצווה כבשו את 
התבור, וטיפסו את ההר עם רעל בעיניים.

בסוף העלייה חיכתה להם ארוחת בוקר 
מפנקת יחד עם ההורים.

פרויקט ח' שטח וזהות
הפרויקט יצא לדרך בחודש נובמבר, 

החניכים הגיעו לערב פתיחה בו והיכרות. 
בסוף החודש יצאו חניכי שטח וזהות 
לסדנת שטח מרתקת! בסדנא למדו 

החניכים להקשיב לטבע לקורה סביבם, 
להדליק מדורה ועוד המון כלים שיעזרו 
להם בהמשך הדרך בחיים האמיתיים...  

כושר קרבי 
קבוצת הכושר הקרבי החלה להיכנס 

לשגרת אימונים. האימונים קשים מהנים 
ומעל לכל מספקים. אנחנו מזמינים את 

תלמידי י'-י"ב להגיע ולהצטרף אלינו, 
להשתפר ולהתקדם.... 

6.12 -  ערב בנושא השפעה במועדון ז'-ט'
3.12 –  מפגש האקדמיה למנהיגות 

7.12 -  ערב בנים בנות במועדון ז'-ט'
24.12 –  מפגש האקדמיה למנהיגות 

שביל ישראל 
טיול ראשון במסע שביל ישראל היה חוויתי 

מהנה ומאתגר, שבמהלכו הלכנו כמעט 30 
ק"מ טילנו בהרי יהודה וסיימנו בתל עזקה. 
מדהים לראות נערים ונערות מ-4 שכבות 

גיל יוצאים כקבוצה אחת מגובשת. נתראה 
בשביל הבא.



פרויקט פולין 
פרויקט פוליקל מזמין אתכם ל

"פולי-חומוס"
יום שישי 1.12 בצהרים בגן סיפור

חומוס תוצרת ביתית, קפה, מוסיקה 
(פינת יצירה לילדודס) 

וגם... ניקוי רכבים במחיר סמלי 

פתיחת טורנירי החורף בהובלת "פוליקל"
10.12 לשכבות ז'-ט' / 14.12 לשכבות י'-י"ב 

פרטים אצל דודו רכז הנוער: 054-6671127

מחלקת ילדים ונוער מזמינה 
את נוער כפר תבור 

להדלקת נרות מסורתית
ביום שלישי 12.12 בשעה 20:30 

במועדון י'-י"ב (מיועד לשכבות ז'-י"ב) 

בני המושבים
רכזת: יפעת טל

אירועי החודש הקרובמה היה לנו ?
פתיחת פעילות שכבת ג'

השנה, בפעם הראשונה, תהנה שכבת ג' 
מפעילות חודשית בבני המושבים.

פתחנו בפעילות הכרות בקן - משימות 
והרבה כיף :)

נשף חורף צוות הדרכה 
חברי השכבה הבוגרת חגגו את בוא החורף 

בנשף מהסרטים. מוזיקה, נשנושים ותחרות 
הקליפים המפורסמת - 

ברכות לזוכים - מדריכי שכבת ה' !!

סדנאת שטח שכבת ט' 
לילה שלם בשדה התנסו הטרומפים 

בהקשבה לטבע, הדלקת מדורה, בישול 
בתנאי שטח. למדו על עצמם ועל החברים  

וזכו לעוד חוויה מיוחדת שלא ישכחו.

מועצת בני המושבים 
חברי הגרעין ערכו בחירות בבית הספר 
היסודי למועצת בני המושבים שתפעל 
השנה בתוך בית הספר ותערוך פעילות 
שנתית בסימן 70 שנים למדינת ישראל.

סמינר אני והחבר'ה - שכבת ט' לא נחים.
והפעם נפגש לסמינר מרתק בוא נתעסק 

בכוחה של קבוצה, המקום של כל אחד 
בתוך הקבוצה ומי הם חברי לקבוצה.
8.12.17 בין השעות 10:00-16:00 בקן 

סמינר סובלנות - סמינר בו יפגשו כל צוותי 
ההדרכה של מחוז צפון. השנה הסמינר 

בסימן עוולות חברתיות. 
28-29.12.17 בחוף הכרמל.



מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

ספורט  

מועדון הכושר בקאנטרי אליאל 
נותנים לכם יותר

ביום שישי האחרון של נובמבר פינקנו את 
לקוחות מועדון הכושר בבוקר של העשרה 

וכיף.
לאחר התכנסות ונשנושים העלנו פאנל של 
שלושה אנשי מקצוע - עומרי פורת, קטיה 

בר אילן וגליה וולף, שנתנו טיפים ועצות 
מאירות עיניים בנושאי תזונה, כאבי גב 

והפגת מתחים (בהתאמה).
בסיום קיבלו כל המשתתפים תיק מתנה.

היה מהנה ומפרה והמטרה היא להפוך 
בקרים כאלה למסורת. תודה לכל השותפים 

לעשייה וללקוחותנו הנאמנים...

ליגת קמפוליסה בכדורסל 
ליגת הישובים האזורית (13 קבוצות) פרסה 

כנפיים ויצאה לדרך. כפר תבור, האלופה 
המכהנת, עדיין לא נכנסה לקצב ופתחה 

בגמגום עם 2 נצחונות ושני הפסדים.
המשחקים מתקיימים בכל אולמות האזור.  

התעדכנו בדף הפייסבוק - "ליגת 
קמפוליסה"  בלוח המשחקים ובואו לעודד.

אופיר בון קדר - רכז הליגה והכדורסל

ליגה אזורית בכדורסל - גם לנשים
ליגת נשים אזורית נפתחת בקרוב!

הליגה תמנה בעונה הראשונה שש קבוצות 
עממיות מהאזור.

תענוג גדול. ספורט הילדות ונערות באזורנו 
מתפתח ועכשיו גם נשות הכדורסל נכנסות 

לעניינים. את הליגה תרכז דנה גלוב.
בהצלחה לקבוצות ובמיוחד לכפר תבור. 

קפוארה למבוגרים
קבוצת מבוגרים בקפוארה נפתחה בפר 

תבור. קפוארה - ספורט דינאמי המשלב 
אמנות לחימה כמעט ללא מגע, ריקוד, 

ואקרובטיקה ומתאים לכל הרמות.
הקבוצה מתאמנת בהדרכת ברק ירושלמי 
בימי שלישי ב-21:00 באולם הספורט 
(סטודיו למטה). פרטים, ברק: 050-850-7007 קורסי מדריכים מסובסדים בכדורסל 

ושחייה ומאמני כדורסל 
של מכון וינגייט

בשיתוף מנהל הספורט והרשות לפיתוח 
הנגב והגליל, נפתחו החודש בכפר תבור 

ונהנים ממתקני הספורט שלנו ושרותי 
הארגון של מח' הספורט.

מטרת הפרוייקט הינה להגדיל את מספר 
אנשי המקצוע ולקדם את ענפי הספורט 

באזור. בהצלחה!

אירוע קארטה אזורי 
לזכרם של איציק דגן ויהל קשת 

חמישי 14.12
17:30 באולם הספורט

כניסה חופשית! 

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 
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