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תיאטרון ארצי לנוער

יום שני 19.3.18 
בשעה 17:30 באולם המופעים 

מופע תיאטרון, מחול ווידאו-ארט 
מרהיב וססגוני המביא את אחד 

מסיפורי התורה הסוחפים והמרתקים.
סיפורו של משה רבנו ויציאת מצרים.

עלות כרטיס ילד: 60 ₪ 
עלות מלווה: 50 ₪ 

טלפון להזמנות: 04-6765555

הצגת ילדים "נסיך מצרים"

פורום נשים חוגג את יום האישה הבינלאומי

"נשים מדברות נשים" 
חמישי 8.3, בשעה 20:30

באולם המופעים כפר תבור

פורום נשים מזמין אתכם הגברים 
למופע שיפתור לכם את כל הבלבול!
חמש שחקניות מוכשרות ותוססות 

בדרמה קומית מצחיקה, שנונה וסוחפת.
 עלות: 50 ₪ כרטיסים באתר המתנ"ס

החלו ההכנות למופע 70 שנה לעצמאות ישראל !
תחילת החזרות: 4.3

מוזמנים לקחת חלק ולהשתתף. 
ההשתתפות במופע מכיתה א' עד 120 ומותנית בהשתתפות בחזרות.

עקבו אחרי הפרסומים 



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

דבר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים, 

חודש פברואר יוצא מן הכלל הסתיים, ואנחנו במעבר חלק לתוך חודש מרץ שכל כולו 
עשיית טוב בין השמחה של חודש אדר ועד לדרור שמסמן פסח. החודש צפויות במתנ"ס 

פעילויות קהילתיות מרגשות במיוחד: יום המעשים הטובים, שבילי איציק, מעשיות וניגונים 
לשבת עם קובי אפללו, מופע לכבוד יום האישה הבינ"ל לנשים וגברים כאחד, הצגות, 

הרצאות, סדנאות והפעלות. 

במהלך החודשים האחרונים אנו עדים לצמיחה גדולה בהיקף הפעילויות הקהילתיות 
במתנ"ס אשר רובם ככולם מתבססות על מעורבות מתנדבים, אנו גאים לראות את מספר 

התושבים הרב אשר לוקחים חלק בפעילויות- צעירים ומבוגרים כאחד, כן ירבו!
  

מצפים לראותכם במגוון הפעילויות, 
עודד הלפרין, יו"ר ההנהלה

וחברי הנהלת המתנ"ס 

במידה ויתקבל תקציב משרד התרבות תהיה שעת סיפור לקראת פסח 

יום המעשים הטובים 
מוזמנים להביא ספרים לתרומה ליום המעשים הטובים 13.3.18 בבית הספר רבין.

ספרי ילדים, נוער ומבוגרים. 
ניתן להביא עד 12.3 לספרייה בשעות הפתיחה (בבקשה לא להשאיר מחוץ לדלת) 

סיפור ועוגיה בספרייה
יום חמישי 29.3 בשעה 16:3 ובשעה 17:00

והפעם "עץ התפוחים של מר זוטא". 
סיפור מקסים שיציגו נאמנות ספרייה מכיתות ג-ה.

לגילאי 3-6, כניסה חופשית. 
מוזמנים להגיע, להנות ולפרגן לילדות המוכשרות הללו.

שינויים בשעות הפתיחה
יום חמישי ושישי 1-2.3 - סגור לרגל חופשת פורים

יום חמישי 8.3 - סגור בבוקר
יום שישי 9.3 - הספרייה תסגר בשעה 11:30
יום שישי 8.4 - 30.3 - חופשת פסח תפתח 



מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודשים פברואר - מרץ:
גל הראל, יובל יונה, יונתן בר, עופרי רהט, מיכאל שלייזרמן, אלון פז, ניתאי כודרגי, 

נווה ויטלי, אלה זאודר, עפרי עציוני, גל אדרי
ליאור יחיאב, עידו לכמן, ארד משקל, גל אשכנזי, עמית מייסון, בר אידל, מור אדרי, 

רז עטיה, אביב שוורץ, חן סגל, ניר הורוביץ, שלי רחמים, דן שירוג.

כמו כן ברכות לשיר רחמים עם סיום קורס קצינים

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

הגיל הרך
מנהלת: אילנית שבו שגב 

אל הורי הגיל הרך,
אנו מזמינים אתכם להירשם לגני המעון לשנת הלימודים הבאה, תשע"ט.

הרישום יחל בתאריך 25.2.18 ויסתיים 25.3.2018.
מעון "אלוני התבור", שוכן בשכונת האלונים, ומיועד לילדים בגילאי שלושה חודשים עד 

גיל שנתיים ותשעה חודשים (ביום הראשון ללימודים 1.9.18) לפי החלוקה הבאה:
תינוקות – ילדים בגיל שלושה חודשים עד שנה ושלושה חודשים.

פעוטות – ילדים בגיל שנה ושלושה חודשים כל גיל שנתיים.
בוגרים – ילדים מגיל שנתיים עד שנתיים ותשעה חודשים.

המעון מפוקח ע"י משרד הכלכלה ופועל בין השעות 7:00-16:00 בכל יום ובימי שישי עד 13:00.
הילדים נהנים מ-3 ארוחות ביום: ארוחת בוקר ישראלית, ארוחת צהרים חמה ובשרית מדי 

יום וארוחת ארבע פירות - כריכים ומאפים. המזון מבושל במטבח אלוני התבור מדי יום.
התכנית הפדגוגית בהנחיית רשת 'התחלה חכמה', מטעמה של החברה  למתנ"סים.

הנכם מוזמנים להגיע ולהתרשם מאופי ומאווירת הלימוד בגנים, מהשפע הרוחני והחומרי 
ומהצוות המחוייב והנאמן.

לתיאום ביקור וקבלת טופסי רישום ניתן ליצור קשר
אילנית שבו שגב - משרד 04-6772269



קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

יום המעשים הטובים חוזר לכפר תבור!
שלישי, 13.3 בשעות הבוקר פעילויות בכל רחבי הכפר

פעילות בוקר: 
ילדי המעון יארחו את מועדון אביב לארוחת בוקר מפנקת

נוער נעל"ה יתארחו בגן "תמר" לפרויקט חממה משותף
בכל הגנים ובבית הספר נקודות איסוף בגדים ומשחקים לילדים נזקקים

בבית הספר:
מועצת התלמידים בהפסקה פעילה ומיוחדת  
איסוף כלי כתיבה למשלחת מתנדבים לאוגנדה
התלמידים יחליפו ליום את צוות עובדי הניקיון

צוות המורות יפנק את עובדי המועצה של בית הספר בארוחת בוקר 

16:00-18:30 הפנינג מעשים טובים בבית הספר "רבין":
l פינת אימוץ כלבים בהפעלת "אדם וחיה"

l פינת תספורת של חן עזרן ותרומת שיער לפאה 
l בית קפה ודוכני אוכל ומכירת ספינג' חם בהפעלה של אסנת ודנית רחמים 

l ניידת תרומת דם ובדיקות מח עצם בהפעלת מד"א כפר תבור
l שוק קח-תן - כל ילד מביא מראש אביזרים מהבית ומקבל תלושים ל"קניית" מוצרים

כל ההכנסות תרומה ל'בית לילד' בכפר יחזקאל - הביאו כסף קטן למטרה גדולה! 

"סיפורי גנים"
שבת, 24.3, בשעה 10:30 בגן טל
סיפורים, הפעלות והמון הנאה!
מומלץ להביא ארוחת פיקניק 
לבילוי מושלם עם הקטנטנים

ייום ע
ם ש יםבמ 1820טו

כמיטב 

המסורת!

קול קורא
צוות פעילים לבינוי קהילתי 

מחפש נציגים לקבוצת הגיל 40+.
כל המעוניינים להשפיע ולהשקיע 

בקהילה ובבית מוזמנים ליצור 
קשר עם עידית 04-6765555

משפחת פרג' מבקשת להודות לכל קהילת כפר תבור 
על התמיכה, האיכפתיות וההתענינות.

בתקופה הכי קשה שלנו, לא נשארנו לבד. 
ועל זה תודה גדולה לכולכם - חנה וכל משפחת פראג'



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

כשתנ"ך פוגש תאטרון 
"זכר ונקבה ברא אותם"

על מעמדה של האישה במקרא, על 
נשים, גברים ואלוהים.

סיפורי התנ"ך על הבמה במשחק, 
בשיר, בהומור, במוסיקה ובמחשבה. 

ביום רביעי 7.3 בשעה 18:00 במועדון. 
כניסה 10 ₪

 חוזרים להרודיון
טיול בהדרכת אוריאל פיינרמן.

סיור מקיף בהרודיון, מהמרשימים 
מבין מפעליו של המלך הורדוס. 

ביום שלישי 13.3  יציאה בשעה 7:00 
מחיר: 100 ₪

יום המעשים הטובים:
ארוחת בוקר במתחם גני אלונים

מוזמנים לארוחת בוקר מושקעת 
במתחם גני הילדים בשכונת 

אלונים.
ביום שלישי 13.3 בשעה 9:45 

הכניסה חופשית

פתיחת תערוכת ציורים 
"גלגולם של בדים"

של האמנית הילדה בוצמה  מרוז, 
תושבת כפר תבור.

ביום רביעי 14.3 בשעה 17:00 במועדון
 הכניסה חופשית

הרצאה הומוריסטית 
"לראות דרך משקפיים ורודים"

מרצה: דני אור פוקס.
סיפורו של ילד שנולד בטעות, גדל 

והצליח כנגד כל הסיכויים. ההרצאה 
מועברת באמצעות משחק, סרטונים 

ומונולוגים שנונים ומצחיקים. 
ביום רביעי 14.3 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה 10 ₪. 

הקרנת הדרמה הביוגרפית 
"משחק החיקוי"

סיפורו של האיש שהצליח לפצח את  
מכונת ההצפנה בה השתמשה 

גרמניה הנאצית להעברת מסרים.
ביום שני 19.3 בשעה 9:00 ובשעה 

11:15 במועדון.
הכניסה חופשית!



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

מגידו – התל שראה הכל 
סיור מודרך בגן לאומי תל מגידו

נבקר בשער העיר, בשרידי הארמונות 
והאורוות מימי מלכות ישראל ובמפעל 

המים התת קרקעי.
ביום שלישי 20.3  יציאה בשעה  8:30  

חזרה משוערת 13:00
 מחיר: 50 ₪

 מעגל שיח
עם גילה הראל

ביום רביעי 21.3  בשעה 11:00 במועדון 
הכניסה חופשית.

קונצרט מוסבר "הקנאים לרומנטיקה"
רחמנינוב, ברהמס, דבוז'אק ויוני רכטר.

בהשתתפות נגה ישורון 
וולדימיר שמולנסון

ביום רביעי 21.3 בשעה 17:30 במועדון
כניסה 10 ₪. 

הרצאה: "משמעותן של עבדות וחירות 
בזמן הזה"

מהי התכלית של שעבוד מצרים, ומהי 
המשמעות לדורנו של היציאה משם?

מרצה: הרב יהודה גלעד.
ביום רביעי 28.3 בשעה 18:00 במועדון 

כניסה: 10 ₪. 

מפגש לאוהבי ספרות
בהנחיית מלכה ג'יבליק

על סופרים שליוו את יקיריהם "עד קצה 
הזריחה" ורגעי הפרידה.

ביום שני 5.3 בשעה  11:00 במועדון אביב 
הכניסה חופשית

מסתרי התרבות היפנית - 
התפתחות האמנות ביפן

מרצה: עדי ענבר שמן
הדפסי העץ והשפעות אמנותיות בין מזרח 

ומערב.
ביום שלישי 6.3 בשעה 18:00-19:30 

במועדון אביב  כניסה: 40 ₪.

תורת המשחקים והמשפט הפלילי
מרצה: יוסף זהר

מה באמת קרה במשפט או.ג'יי סימפסון
ביום חמישי 8.3 בשעה  11:00-12:30 

במועדון אביב כניסה: 40 ₪.

מוצרט - סוד הקסם
מרצה: סמדר כרמי גיברמן

הסימפוניות 40, 4 "יופיטר", לאודטה דומינום 
ביום ראשון 11.3 בשעה 17:00-18:30 במרכז 

המוסיקה  כניסה: 80 ₪.



קולנוע בתבור
הרצאה ודיון בהנחיית אמיר תומשוב 

והקרנת הדרמה "הכלוב המוזהב"
זוג מהגרים פורטוגזים. אשר הם רוצים 

לשוב לפורטוגל, קרוביהם ושכניהם 
מתגייסים יחד להשאירם בפריז. 

ביום שני 12.3 בשעה 10:00 באולם המופעים 
כניסה: 40 ₪ 

דוקו ישראלי בתבור 
הקרנת הסרט "במרחק פעימה" ומפגש עם 

הבמאי נועם פנחס.   
קרדיולוג ילדים ישראלי נשלח לאפריקה 

ונאלץ לבחור מתוך מאות ילדים רק בקומץ 
קטן לניתוח מציל חיים הנערך בישראל. 
ביום שלישי 13.3 בשעה 19:00 במועדון 

אביב. כניסה: 40 ₪ 

סדנת מנדלות 
הטורוס - תבנית הולוגרמית, עבודה עם 

מחוגה וראייה קליידוסקופית רב מימדית.
מנחה: עדי סונדק.

ביום רביעי 14.3 בשעה 10:45 בכתת אומנות 
במתנ"ס, עלות לסדרה 250 ₪ (4 מפגשים)

כניסה בודדת: 80 ₪

זמר שכזה - לחם האוהבים
השירים האהובים של נעמי שמר

ערב זמר עם ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע.
ביום חמישי 15.3 בשעה 20:00 במועדון 

אביב כניסה: 40 ₪

ערב חווייתי לנשים בלבד
"המקווה ככלי להתפתחות אישית וניקוי רוחני"

054-5742-689כניסה חופשית | בר עשיר

יום ד'
14.3.18

מתנ"ס כפר תבור
20:00

במפגש: 
 הרצאה: כח הטבילה במקווה

 סטנד-אפ לנשים: חנה כהן אלורו
 שאלות ותשובות



חוגים 
מנהלת: גליה בר

חוגים חוגים 

חבר מביא חבר

אף פעם לא לוותר... 

משנכנס אדר 

מרבים בשמחה!

חודש יוצא מן הכלל 
להקות הזמר הצעירות של המתנ"ס ולהקות 

המחול נסעו ביום המשפחה לבית האבות 
לשמח את ותיקי העם בריקוד וזמר.
המפגש עם 70 ילדי כפר תבור יצר 
התרגשות גדולה וזכרונות נעימים.

קבוצת הנוער "תאטרון הכפר" במיצג רחוב 
מרגש שהעביר מסר חדונוגע ללב על קבלת 

האחר. כל הכבוד על ההשקעה והביצוע.

אגף האומנויות 
בחוג לקרמיקה כל ילד עיצב כלי שהפך 

למשלוח מנות מתוק ונשלח למחלקת 
ילדים בבית חולים "העמק" יישר כוח.

בגיל הרך ציינו את יום המשפחה בשיעורים 
פתוחים "אמא ובלרינה", האימהות היו 

שותפות ורקדו יחד עם בנותיהן בשיעור. 
זמן איכות וחשיפה לתכנים הנלמדים.

ומה מחכה לנו החודש?
במהלך חודש מרץ יתקיימו שיעורים 

"פתוחים" בחדרי המחול בבניין השעון.
כל תחומי הריקוד הנלמדים ייחשפו בפני 

ההורים ומתעניינים מבחוץ.

חוגי ציור ילדים
ממשיך לקלוט ילדים המעוניינים ללמוד 

טכניקות שונות. בימי שני בשעה 17:00 
בחדר ציור. מוזמנים לשיעור ניסיון.

"תאטרון הכפר" קבוצת הבוגרים וקבוצת 
ט'-י' יצאו ב12.3 להצגה "צייד המכשפות".

יריד אמנות ומתנות
לכבוד פסח 2018

15.3 יום חמישי 16:00-20:00  |  16.3 יום שישי 9:00-14:00
ברחבת המועצה בכפר תבור



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

מסכמים את חודש האחר 
במחלקת ילדים ונוער 

אקדמיה למנהיגות
בחר לך כוכב ואל נא תפנה את פניך ממנו, 

והוא יגרום לך להגיע רחוק ללא עייפות 
וללא מאמץ." ~ אלכסנדרה דויד ניל 

החודש זכו חניכי האקדמיה למנהיגות 
להיפגש עם האסטרונאוט מייקל ברט 

לשיחה מעוררת השראה. זו רק ההתחלה.....

"אין מרגישים את היופי של העולם, כי אם לפי המידה של היופי שיש בפנימיותה של הנשמה" 
הרב קוק 

פרויקט שטח וזהות
זה דבר אחד לגור אחד ליד השני אבל מה 

עם להכיר? באווירת החודש שעברנו אירחו 
חניכי פרויקט שטח וזהות את נוער שיבלי, 

במהלך המפגש נטעו עצים יחד ועברו 
פעילות גיבוש בה למדו להכיר דרך 

משימות מגוונות, רצו, צחקו, דיברו והבינו 
שבסופו של יום המרחק הוא לא כזה גדול 

כמו שחושבים וכולנו אותו דבר. 

שביל ישראל
הטיול השלישי לשנה זו יצא לדך הפעם 
במקטע נחל דישון-וקרן נפתלי, במהלך 

השביל הנוער דיבר ראה גילה והכיר דברים 
חדשים אחד על השני ויותר מזה על עצמו. 

יוצא דופן לראות מסורת של 4 שכבות נוער 
מטיילות יחד ופשוט נהנים אחד מהשני. רק 

אצלנו בנוער כפר תבור.
ניפגש בשביל הבא... 

פרויקט בני מצווה
שיתוף הפעולה המסורתי עם מצפה נטופה 

נמשך, לאחר שאירחו את נוער מצפה 
נטופה החניכים עברו שיעור בבית הכנסת 
מפי הרב ארנון גורליק ובשבת יצאו חניכי 

הפרויקט לשבת הלכתית בה התארחו כ-40 
ילדים אצל משפחות במצפה נטופה, 

במהלך השבת הילדים שמרו שבת, נגמלו 
מהפלאפונים ופשוט נהנו מהפשטות, 

מהביחד, מהתפילות בבית הכנסת, ובעיקר 
גילו אורך חיים שלא הכירו עד עכשיו 

ולמדו לאהוב אותו. תודה רבה למשפחות 
מצפה נטופה על האירוח המחמם.

עד הפעם הבאה... 



מה צפוי לנו ? שכבות ז-יב
חרמון: נוער כפר תבור יצא לכבוש את 
החרמון! היה חם והיה קר אבל העיקר 

שהיינו עם אנשים טובים.

ערבי מועדונים: במהלך החודש נפגשו 
חניכי ז-יב לפעילות משותפת מגניבה

אז מה היה לנו ?
ערב מקסיקני, ערב מרקים, יציאה לארץ 

נהדרת, ערב ישראלי וזה עוד ממשיך ....

שכבת י"ב 
לעולם לא תבין אדם עד שלא תדע במה 

הוא מאמין ולמה.... 
החודש נפגשו חברי שכבת יב להרצאה 
מרתקת על האסלאם, איך הכל התחיל, 

האסלאם המודרני מאת נוחי קירצמן. 
המפגש היינו חלק מתכנית "צידה לדרך" 
בה מקבלת שכבת יב כלים וידע לקראת 

החיים הבוגרים... עד הפעם הבאה...

2.3 – נוער כפר תבור מעיר את הכפר 
בעדלאידע

3.3 – פרויקט פולין פותח דוכן בחצי גמר 
ליגת ישובים בכדורסל

4.3 - פרויקט בני מצווה יעברו פעולה 
בנושא שעמום

7.3 - שכבות ז-י – שיחה עם השוטר 
הקהילתי בנושא שוטטות אלכוהול וסמים .

8.3 - שכבת ז פרויקט אקדמיה למנהיגות 
תצא למסע לזכרו של של אילן רמון

10.3 – חברי פרויקט בני מצווה ושכבת יב 
יארחו את עמותת בית הגלגלים נוער עם 

שיתוק מוחין

11.3 - חזרות יום השואה לשכבות יב

15.3 – שכבת ו פרויקט אקדמיה למנהיגות 
תצא "למסע אל" החלום לזכרו של של 

אסף רמון

20.3 – פרויקט בני מצווה ופרויקט שטח 
וזהות יצאו ליום התנדבות לאריזת חבילות 

מזון לקראת פסח

22.3 - נוער כפר תבור יוצא ליום כייף 
בחמת גדר

24.3 – ערב פויקה לקראת יציאה לטיול דרך 
ארץ לשכבות י-יב

סרט פיצה

"צוות ג'ונגל כוח הצלה"
חמישי 1.3 ב- 10:30 באולם המופעים
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בני המושבים
רכזת: יפעת טל

אז באמת היה לנו חודש יוצא מן הכלל ...
זכינו לחודש בו טעמנו הכל מהכל – טיולים, 

קהילה, חינוך והרבה ביחד !

הפנינג 'נא לדעת' - 
"ואהבת לרעך כמוך"

פעילות בה נחשפו תושבי הקהילה, הורים 
וילדים, לחיי היומיום של קבוצות שונות 
בחברה. האירוע כלל תחנות הפעלה בהן 

הומחשו מוגבלויות, נפתחו עולמות 
והתקרבו לבבות.

טיול בוץ -
חניכי ומדריכי תנועת בני המושבים יצאו 

לטיול מלכלך במיוחד ונהנו מכל רגע ! כייף 
גדול שיש לנו נוער שיכול להוביל, להצעיד 
וללמד. וחניכים שבאים לעשות כיף ביחד, 

לאהוב ולהנות.
תודה רבה למתנדבי המתמיד ולהורים 

המלווים שנרתמים כל פעם מחדש.

פאנל מנהיגות - טרומפים
שכבת ט' החלה בתהליך הכשרה מקצועי 

בהובלתה של אתי יונה - מנחת סדנאות 
לבני נוער בתחומי חינוך ומנהיגות. התהליך 

יכלול מס' מפגשים שמטרתם גיבוש קבוצה 
מאוחדת, יצירת מוטיבציה, ופיתוח זהות 

מובילה.

'נעים להכיר' ערב מפגשים מרתק 
לבני הנוער.

שכבות ז'-ט' נפגשו עם ספיר מזרחי, בוגרת 
ביה"ס כדורי. לשיחה על קבלה, אהבה ללא 

גבולות ואיך לא לתת לשום דבר לעצור 
אותך בדרך אל החלום.

שכבות י'-י"ב נפגשו עם אייל עצמון, חבר 
בעמותת 'בשביל המחר'.

לשיחה על חוויות ממלחמה ועל הבחירה 
להמשיך קדימה ולצמוח מהקושי.

זמן ליומנים !
8.3 - ערב בנות ליום האישה לשכבות י-יב

14.3 – פעילות שכבת ג' – מעשים טובים
15-16.3 – סמינר חברה וקהילה – שכבת ט'

17.3 – הכנת מדריכים לקראת מחנה פסח
25-26.3 – מחנה פסח ד'-ו'
27-29.3 - מחנה פסח ז'-ח'

25-26.3 – מחנה פסח ד'-ו'
27-29.3 - מחנה פסח ז'-ח'



מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

ספורט  

מורן סמואל - אלופה אמיתית
23.2. כבוד גדול היה לארח את מורן סמואל 

מדליסטית פרא-אולימפית בריו, קפטנית 
נבחרת ישראל לשעבר בכדורסל כסאות 

גלגלים ואדם מיוחד.
ספורטאים מכל האזור והוריהם זכו לשמוע 

סיפור חזק עם מסר אוניברסלי אשר נכון 
לכל דבר שחשוב לנו להצליח בו.  

ללכת בשבילי איציק

השנה ה-17

שישי 16.3.18 כפר תבור

האירוע פתוח לקהל הרחב ללא עלות. אין צורך ברישום מראש.
לפרטים: משפחת דגן 04-6766760 / 052-8383234

מתנ"ס כפר תבור 04-6765555

 מסלולי הליכה (2 ו-7 ק"מ)
 מסלולי אופניים בנופי האזור (כ-25 ק"מ)

 ריצת ניווט תחרותית ועממית ברחבי הכפר
 הפעלות אתגריות לילדים ולנוער

8:30 התכנסות וטקס פתיחה בפארק המעיין
9:00 זינוק ויציאה למסלולים

12:00 טקס סיום וחלוקת פרסים למנצחים

לזכרו של סמ"ר איציק דגן

בי"ס רוטמן, כדורי, חט"ב כדורי, רבין 
כ. תבור - מפגש מעורר השראה

בתאריך 14.2 נערך מפגש ספורטיבי באולם 
הספורט בין ילדים אוטיסטים מבי"ס רוטמן 
עם ילדי שכבת ו' מרבין ותלמידים מחט"ב 
כדורי אשר עובדים ומשתפים פעולה עם 

רוטמן על בסיס קבוע.

היתה חוויה מיוחדת לראות ילדים צעירים 
מנחים ומלווים בכזאת רגישות והקשבה 

את החניכים המקסימים. 
 

כל הכבוד ושאפו גדול לאביטל יפה מרבין 
על ארגון וחניכת הילדים, לקרן ואתי על 

שיתוף הפעולה, ולצוות המדהים מרוטמן. 
תענוג!



מעון רמת טבריה - על הגובה
11+21.2.  זו השנה השלישית שדיירי מעון 

רמת טבריה, מעון למבוגרים המוגבלים 
בשכלם מגיעים לאימונים משותפים עם 
ספורטאי כפר תבור הצעירים.  הדיירים 

ערכו אימונים משותפים עם קבוצות מענפי 
הטניס, כדורגל וכדורסל ולכולם היתה 

חוויה ייחודית.
הרבה מהילדים סיפרו כי בהתחלה חששו 

מהמפגש, אפילו פחדו קצת, אך לאחר 
שהכירו את האנשים ושיחקו איתם, ראו 

כמה הם נחמדים ומאד נהנו.
אנה ארמה מכפר תבור, מנהלת המעון, 

ערכה שיחת הכנה מקדימה עם הילדים 
ואמרה: "כפי ששרשרת נמדדת בחוזק 

החולייה החלשה שלה, כך גם תפקידנו  
לדאוג ולשלב ולחזק את החלשים וכך 
החברה שלנו תהייה טובה וחזקה יותר.

תודה לרכזים דקל, אלכס ואופיר על הובלת 
הפעילויות.

גשר הספורט 
ספורט הינו אמצעי מעולה לקשר בין 

תרבויות שונות, אנשים שונים עולמות 
שונים. את זה אנו רואים כל השנה בכל 
מקום והחודש בכפר תבור הדבר מקבל 

זרקור נוסף בצורה יוצאת מן הכלל אשר 
דווקא כן מעידה על הכלל.

מרוץ כפר תבור ה-1
שימו נעלי הריצה וצאו להתאמן.

מרוץ כפר תבור הראשון. 2-5-10 ק"מ. 
ל"ג בעומר. 3.5.2018.

כ-ו-ל-ם  שם!!!

רגע קטן וחשוב
ב-16.2 דקלה נוי וקבוצת הג'ודו שלה 

הזמינו את הכיתה התקשורתית מרבין 
לאימון משותף והגיע ילד אחד מהכיתה.

הוא לא כל-כך התעניין באימון אך הילדים 
התעניינו בו, הזמינו אותו לשחק וזכו להכיר 

ילד כמוהם, אבל שונה.
תודה לדקלה האלופה על היוזמה ונקווה 

שהקשר יתעצם ויתהדק בהמשך.

גמר ליגת קמפולסה
בשבת 24.2 נערך חצי גמר ליגת הישובים  

באירוע ססגוני, כאשר במפגש הראשון 
גברה כפר תבור האלופה המכהנת על 

אלומות בתוצאה 65-44. בחצי הגמר השני 
עלו  שדה אילן/הושעיה אחרי נצחון 51-40  

על לביא במשחק מרתק וקשוח.
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