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אלי ומריאנו   
מוצ"ש 13.1.18 ב-20:30 באולם המופעים

צמד הקומיקאים אלי פיניש ומריאנו 
אידלמן מציגים מופע מצחיק ובלי גבולות 

עם מגוון דמויות אלתורים וקטעי נונסנס.
עלות כרטיס: 100 ₪ 

רכישה באתר.

 הצגת ילדים "סברסים"
תיאטרון ארצי לנוער 

יום שני 22.1.18 
בשעה 17:30 באולם המופעים 

מחזמר שכולו אהבת הארץ, קסם, טבע 
וצבע. מיטב שירי המשוררים, המוכרים 
והאהובים בסיפור על חברות אמת, על 

שייכות ועל בית. לגילאי: גן- ב'
כרטיס ילד: 60 ₪ / עלות מלווה: 50 ₪ 

איתי אנגל  -  כתב באזורי מלחמה 
שני 29.1.18 בשעה 20:30 במתנ"ס 

מבכירי העיתונאים בארץ. הישראלי היחיד שדיווח מתוך החזית 
מול דאע"ש. בהרצאתו משתף איתי את המראות והתהליכים 

המתרחשים בזמן מלחמה, את סיפורי כניסתו למדינות בהן 
ישראלי אינו רצוי. על הצורך לאלתר ולחשוב מחוץ לקופסא 

והדילמות באזורים כה קשים וטעונים. ההרצאה מלווה בקטעי 
תיעוד בלעדיים.

עלות: 50 ₪ רכישה באתר. 



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

דבר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים,
בימים אלו אנו שוקדים על התקציב השנתי לשנת 2018, מגמת הצמיחה של המתנ"ס 
ממשיכה והתקציב יעמוד בשנה זו על כ-16 מיליון ₪, בתחילת הקדנציה של ההנהלה 

הנוכחית בשנת 2013 עמד התקציב על כ-9.5 מיליון ₪ - בתקופה זו פתחנו ענפי פעילות 
רבים כאשר המרכזיים שבהם: קהילה, קתדרה בתבור וקאנטרי אליאל לצד גדילה 

משמעותית בפעילות מחלקות הנוער, ספורט והתרבות.
ההיענות הרבה של התושבים ומספר המתנדבים הרבים בכל שכבות הגיל מעידה על 

שביעות רצונכם ועל אמונכם בפעילות המתנ"ס ועל כך - תודה.

לאור הביקוש הרב אנחנו ממשיכים בהבאת תכנים איכותיים לאולם המופעים שלנו ולפנינו 
חודש גדוש בהופעת איכותיות כמפורט במידעון זה להנאתכם.

בברכת שנה אזרחית מוצלחת
עודד הלפרין, יו"ר ההנהלה

וחברי הנהלת המתנ"ס

יצירה בספרייה
יצירת תיק/ארנק אישי - רעיון, ביצוע 

והדרכה - חן מור ועמית הנינה, תלמידות 
כיתה ג'

יום שלישי 2.1.18 בין השעות 16:30-18:00
מוזמנים להגיע, ליצור ולהתחדש

כניסה חופשית, לכל המשפחה.

שעת סיפור
"חיבוק דב" מציג שרלי דנינו

יום ראשון, 7.1.18 לאור הביקוש הרב בשתי 
הופעות 16:30 וב17:30

לגילאי 3-7, 15 ₪ לילד בהרשמה מראש.

סיפורי קטנטנים מס' 4
תאטרון פפיון

יום שלישי 23.1.18 בשעה 16:30
לגילאי שנה וחצי (הולכים) עד שלוש

20 ₪ לילד, בהרשמה ותשלום מראש.



קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

"סיפורי גנים"
13.1.18 ביום שבת בין השעות 10:30-12:00

צוות פעילים "שבת בכפר" מזמין אתכם לגן 
המשחקים הזיתים לסיפורים, פעילויות ויצירה!

הביאו אתכם תחפושות של אבירים ונסיכות, 
מחצלות, כריכים והמון מצב רוח טוב!

גילאים 0-10. במקרה של גשם תימסר הודעה 
בפייסבוק המתנ"ס.

פורום נשים

שלישי נשי
2.1 בשעה 20:30 במועדון אביב

שושנה גנז שלנו בתערוכת צילומים מרתקת: 
"רשמים"

הליכות ירח פותחות את השנה האזרחית
יום ראשון, 7.1.18  /  יום רביעי, 24.1.18. יציאה מאולם הספורט בשעה 20:00

 משפחות מטיילות בשבילי ישראל
שבת, 20.1 לירדן הדרומי

לפרטים נוספים: עידית 04-6765555

עומדת ללדת בשעה טובה? 
מכירים יולדת שתשמח לפינוק?
פרויקט "יולדת באהבה" מזמין 

אותך לפנות לאיילה זהבי 
בטלפון 054-7989017

סדר ט"ו בשבט קהילתי 
רביעי 31.1.18  בשעה 17:00 באולם האירועים 

בתכנית: סדר ט"ו בשבט מונחה בשיתוף הקהל, 
הפעלות, ארוחת ערב קלה 

פעילות לילדים ועוד ... 
בהובלת חניכי בני עקיבא קן כפר תבור

20 ₪ למשפחה. הרשמה במתנ"ס. 
נשמח לראותכם !



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

הרצאה "ליצנות רפואית בכל גיל"
מרצים: פרנק ומיכל דונל, ליצנים 

רפואיים בבי"ח פוריה
מפגש מרגש ומצחיק עם בובות 
תיאטרון, קסמים, שירה ויוקללה.

ביום רביעי 3.1 בשעה 18:00 במועדון.
 כניסה 10 ₪. 

הרצאה: "הלל הילמן - יומן מסע"
מנער שהתייתם מאביו, נשלח 

לפנימיה, למנהל כפר הנוער "כדורי".
מרצה בהתנדבות: הלל הילמן

ביום רביעי 10.1 בשעה 18:00 במועדון. 
כניסה: 10 ₪ 

ביקור במוזיאון היהודי יענקל'ס 
שטעטל בכפר חסידים

מרכז מבקרים מלא קסם ואווירה 
המספק חוויה יהודית ייחודית.

ביום רביעי 17.1 יציאה בשעה 9:00 
מחיר: 60 ₪

הרצאה: אמצעי התקשורת כמקור 
השראה באמנות
מרצה: זהר בצר

נלמד כיצד אמצעי התקשורת מיוצגים 
ביצירות האמנות ומהווים נושא ומקור 

השראה ביצירות.
ביום רביעי 17.1 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה: 10 ₪. 

טיול לדרך אלון הדרומית 
בהדרכת חנוך וייזר.

נבקר ונערוך תצפיות מהישובים -
קידה, אש קודש, כוכב השחר, 

רימונים, מעלה מכמש, ונחלת בנימין.
ביום שני 22.1  יציאה בשעה 7:00 

 מחיר: 100 ₪.

קונצרט מוסבר "הבה נצא במחול"
מנשף הריקודים במאה ה-17 ועד 

ההורה והטנגו
עם נגה ישורון וולדימיר שמולנסון

ביום רביעי 24.1 בשעה 18:00 במועדון. 
כניסה: 10 ₪.

מועדון סריגה
לנשים המעוניינת ללמוד או ללמד 
ללא עלות, חומרים מביאים מהבית.
יום רביעי 3.1 בשעה 9:00 במועדון.

לפרטים: ורדה 052-3784181

פתיחת תערוכת ציורים "חדר אושר"
של הציירת אורית שם טוב.

ביום רביעי 10.1 בשעה 17:00 במועדון, 
הכניסה חופשית.



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

הקרנת הדרמה הרומנטית 
"הנשמות שלנו בלילה"

עם רוברט רדפורד וג'ין פונדה
ביום שני 29.1 בשעה 8:30 ובשעה 

10:30 במועדון.
הכניסה חופשית!

סדר ט"ו בשבט קהילתי
ביום רביעי 31.1 בשעה 18:00 במתנ"ס.

הכניסה לגמלאים ללא עלות

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

מפגש ראשון ב-2.1 - מרכיבי האושר
בימי שלישי בשעה 11:00 במתנ"ס

עלות לסדרה (8 מפגשים): 
400 ₪ הרצאה בודדת: 65 ₪

סדנת התנהלות כלכלית בגיל השלישי
מרצה: טליה גלזר, ארגון "פעמונים".

ידע וכלים לניהול התקציב, התנהלות 
כספית עצמאית ומיצוי זכויות.

מפגש ראשון ב-3.1 
בימי רביעי בשעה 11:00 במועדון אביב 

עלות לסדרה (4 מפגשים): 50 ₪ 

קורס היכרות עם הסמארטפון
מנחות בהתנדבות: גילה הראל ורותי דביר. 

הפונקציות השונות של הטלפון החכם.
מפגש ראשון ב-7.1

בימי ראשון בשעה 11:00 במועדון אביב 
עלות לסדרה (8 מפגשים): 50 ₪ בלבד

תורת המשחקים והמשפט הפלילי
מרצה: יוסף זהר, דוקטורנט

משחק עסקאות הטיעון, תורת המשחקים 
ואסטרטגיות החקירה הפלילית

מפגש ראשון ב-18.1
בימי חמישי בשעה  11:00 במועדון אביב. 

עלות לסדרה (8 מפגשים): 250 ₪
הרצאה בודדת: 40 ₪.

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

התחלות העולם, האדם והתרבות. 
בימי שלישי 16:15 במועדון אביב
עלות לסדרה (8 מפגשים): 250 ₪

הרצאה בודדת: 40 ₪. 

מלחמת העולם השנייה
מרצה: עידית פרי.

בימי ראשון (7.1, 21.1, 28.1) בשעה 18:00 
במועדון אביב.

כניסה: 40 ₪.

מופע סיפורים חווייתי
מסיפורי יצחק בשביס זינגר

מספר: יניב שטרייפלר
ביום שני 8.1 בשעה  11:00 במועדון אביב

כניסה: 40 ₪.

זמר שכזה
עם ליאורה בלוך ותמיר וסוף סלע

צבע וטבע ערב מיוחד לחודש שבט.
ביום חמישי 25.1 בשעה 20:00 במועדון 

אביב.  כניסה: 40 ₪.



מוצרט: סוד הקסם
מרצה: סמדר כרמי גיברמן, מוסיקאית.

המיסה הגדולה, קונצ'רטו לפסנתר מס' 24.
ביום ראשון 14.1 בשעה  17:00 במרכז 

המוסיקה, כתת "חיים חפר". כניסה: 80 ₪

קולנוע בתבור
הרצאה ודיון בהנחיית אמיר תומשוב 

והקרנת הדרמה "הסייף"
צעיר נמלט מהמשטרה מגיע לאסטוניה, 

שם הוא מתחיל להדריך נערים סייף.
ביום שני 15.1 בשעה 10:00 באולם 

המופעים במתנ"ס. כניסה: 40 ₪.

מסתרי התרבות היפנית 
מרצה: עדי ענבר שמן, יפנולוגית

משפחה כבסיס החברה היפנית, האמנם?
ביום שלישי 23.1 בשעה 18:00 במועדון 

אביב. כניסה: 40 ₪.

דוקו ישראלי בתבור
הקרנת הסרט "פוטו פארג'" ומפגש עם 

הבמאי קובי פארג'.
מסע אל ההיסטוריה של משפחת פראג' 

שעלתה חסרת כל מעירק וטיפסה בסולם 
ההצלחה אל חנות הצילום המפורסמת 

בדיזינגוף, ועד לסכסוך המשפחתי.
ביום שלישי 9.1 בשעה 19:00 
במועדון אביב. כניסה: 40 ₪. 

מנהל: אייל דיין 

המרכז למוסיקה

שלום לכולם
אנחנו נרגשים לקראת שנת 2018 ובטוחים שגם בה, נמשיך בבית המוסיקה ללמד וליצור עם 
תלמידנו ונמשיך לצעוד דרך שירים ומנגינות. לצד לימודי הנגינה והשירה, פועלים במרכז 2 

הרכבים מוסיקליים, הרכב צעיר והרכב בוגר וכיף לנו להתנסות בנגינה משותפת ומהנה.
תוכלו לטעום מהפעילות שלנו בדף הפייסבוק. מי שלא הצטרף מוזמן לבקר בדף...

ערבי הג׳אם בימי ראשון כבר הפכו למסורת ונערים/ות מהכפר באים קבוע לנגן ולשיר 
איתנו בכיף. 



במהלך החודשים האחרונים התקיימו 
מספר אירועים נפלאים בבית ספר רבין, 
רובם ככולם בתמיכת ובהשתתפות הורי 

בית הספר. בין היתר התקיימו שבוע 
הבטיחות בדרכים, טקס זיכרון ליצחק רבין, 

טקס מרגש לציון כ"ט בנובמבר, יום 
אתלטיקה קלה, יום המורה ועוד ועוד...

בבית הספר פועלת תכנית "ממריאים" – 
תכנית ייחודית לטיפוח המוטיבציה וחתירה 

למצויינות ערכית תוך יישומם בחיי 
היומיום.

לכבוד חג החנוכה התקיימו מספר רב של 
אירועים וביניהם איסוף צעצועים 

ומשחקים לנזקקים, מסיבות חנוכה וטקס 
חנוכה מרגש בסימן העליות ובהשתתפות 

ותיקי הכפר.

בית ספר רבין כפר תבור – בית ספר ב-קהילה

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש ינואר:
ניר אורגד, טל חנוכה, מורן משוב, ליאור פרייפלד, ביטון תומר, ביטון יעל, מאיה נימלמן, 

הדר פניני, שי ביטון, נועה גן, רז קדרון, שובל אלחיאני.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 



חוגים 
מנהלת: גליה בר

ם.... חוגים!!
חוגי

שנה חלפה 

ת 2018 בפתחה 
ושנ

ברייקדאנס
קבוצות הברייקדאנס הוארו באור 

הזרקורים ונתנו הופעה שלא תישכח 
בהפניננג בחנוכה המסורתי.

מחול מזרחי לנשים  חוג מקצועי עם 
מוסיקה סוחפת. שעה של הנאה וקצב. 

מדריכה: יעל זוהר חנטיס
7.1 ביום ראשון ב- 20:00 בסטודיו במתנ"ס.

ג'אז נשים 
בהדרכת עדי בנדס.

בכל יום שלישי בשעה 20:00 במתנ"ס 
אין צורך בנסיון קודם פשוט בואו לרקוד !

חדש חדש!
סדנאות לי ולך - לנשים לאחר לידה 

נעסוק באם ובתינוק ומה שבניהם. 
להרשמה ופרטים לילך סימן טוב 

מחול
הרקדניות של בית הספר למחול יצאו לכנס 

מחול מקצועי שם פגשו מורים מן השורה 
הראשונה ובינהם עדי שרעבי השופט 

מ"נולד לרקוד" שהעביר להן סדנה.

ילדים ונוער
  רכז שכבות ז'-י"ב: דודו פלד מנהלת מח' ילדים ונוער: גילי סלע 050-6309282

מה היה לנו? 
אקדמיה למנהיגות 

החודש עברו חניכי האקדמיה למנהיגות 
הרצאה מרתקת מלוחם קומנדו משייטת 13 

שסיפר להם את סיפור חייו.
איך כנגד כל הסיכויים התקבל ליחידה 

מובחרת וסיים כמצטיין. 
"בזכות האמונה נעשה ונצליח"



מה צפוי לנו ?

פרויקט פולין "פוליקל"
במהלך חופשת חנוכה פרויקט המסע 

לפולין הפיקו והפעילו את הפנינג חנוכה 
קהילתי, סרטים לכל המשפחה, פעילות 

יצירה והקימו דוכן למכירת חומוס כל 
הכבוד לשכבת י"א שמוכיחה לנו כל פעם 

מחדש מהי אחריות קהילתית. 

אקדמיה למנהיגות 
7.1 – הרצאה בנושא ניהול זמן 

21.1 - מפגש 2 ניהול זמן 

ח' שטח וזהות 
11.1 - נצא לסיור שטח בתל אביב "העולם 

שבין רוטשילד לתחנה מרכזית". הסיור 
יתמקד בהבדל הגדול בין דרום לצפון 

כמייצג של האוכלוסיה בארץ.
עלות למי שאינו רשום לפרויקט: 50 ₪.

24.1 - מפגש עם נוער משבלי 
31.1 - נטיעות עם נוער משבלי בנחל תבור

שביל ישראל - לשכבות ט'-יב'
מקטע מספר 2 "המכתש הגדול" 

4-6.1.18  חמישי-שבת, עלות: 280 ₪ 

חורף חם במועדוני הנוער
9.1  –  ערב מרקים לשכבות ז-יב 

12.1 -  טיול לחרמון לשכבות ט-יב  
 יציאה: 5:30 עלות: 110 ₪

16.1 –  ערב סרט שוקו לשכבות ז-יב
23.1 -  ערב מקסיקני לשכבות ז-יב
30.1 –  ערב טורנירים לשכבות ז-יב

פרויקט בני מצווה 
2.1 - פעילות בנושא השפעה במועדון ז-ט 

בשעה 21:00
18.1 - מפגש הכרות עם נוער מצפה נטופה  

במועדון ז-ט.

בני המושבים
רכזת: יפעת טל

סמינר טרומפ"ים "אני והחבר'ה" 
שכבת ט' נפגשו לסמינר קבוצתי בוא 

העמיקו את הקשרים ואת החברות ופיתחו 
את קבוצת המנהיגות הבאה של הקן. 

יישר כח !

מסע חנוכה 
חניכים משכבות י'-י"א זכו בחג לחוויה חד 

פעמית: מסע חנוכה בהרי אילת.

פעילות שכבת ג' 
שכבת ג' מגיעה לפעילות פעם בחודש בקן 

התנועה. שריינו את התאריך 17.1.18 

סמינר טרומפ"ים "מעשים טובים" 
24.1 סמינר בטבריה בו ילמדו ויכירו קצת 

יותר לעומק את החברה הישראלית. 
ההשתתפות לרשומים לתהליך ט' בלבד :)

טיול בוץ 
טיול הבוץ המסורתי של תנועת בני 

המושבים יום שבת 27.1.18 - פרטים 
נוספים בהמשך. 



מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

ספורט  

אירוע חנוכה של  ענף  השחיי ה
לשחיינים הצעירים היתה זו הזדמנות 
ראשונה להציג את יכולתם השנה בפני קהל.
לצד מקצי ראוו ה נערכו  מקצים תחרותיי ם.

אייקי (קרב מגע) 
המצטרף החדש למחלקת הספורט - אייקי   
- קיים ''יום אייקי'' ראשו ן במרכז אומנויות 

הלחימה.
ביום השיא השקיעו המתאמנים ונבחנו על 

התנועות והתרגילים שלמדו.
בסוף היום הציגו המתאמנים הצעירים בפני 
משפחותיהם וקיבלו חגורות חדשות בטקס 

מרגש. ישר כוח

כדורסל   
התקיימו טורנירים לילדי כיתות ד'-ה' 

ומחנה כדורסל של שלושה ימים לילדי 
האגודה המאוחדת (הפועל גליל-תבור-

ירדן).
בנוסף קבוצת ליגת הישובים של הכפר 

התחילה לחזור למסלול הניצחונות וחוזרת 
למקומה הטבעי בצמרת הליגה, הכדורסל 

בצמיחה בואו להיות חלק מהחוויה! כושר קרבי 
כושר קרבי כפר תבור ממשיכים לעלות 
והפעם רצו את הר תבור. פחות משעה. 

כל הכבוד!
בי"ס לכדורגל

חופש חנוכה עבר והרבה אור היה במגרשים
התחלנו עם מפגש של כיתות ה'-ו' נגד 

קבוצת ילדים ג' מכפר כמא.
המשכנו עם מפגש בכפר כמא לכיתות ג'-ד'

וסיימנו עם טורניר של גן וא'-ב' בכפר 
תבור.

תודה להורים על הפרגון ותמיכה. אנו בכפר 
תבור ממשיכים לשים את הערכים בהרכב 

הפותח.

אימון שאי הון (קרטה) אזורי 
לזכרם של איציק דגן ויהל קשת

האירוע המסורתי לזכרם של בוגרי הענף 
התקיים אף הוא בחנוכה.

ברכה דגן, אמו של איציק ז"ל, ושמרית, 
אחותו של יהל ז"ל, ברכו וסיפרו על דרכם 
המיוחדת של הבנים, אשר ברוחה ובאורה 

צועדים החניכים היום.
היה מרגש ומקצועי כתמיד. תודה לכל 

השותפים.
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