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טקס יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה 

בהנחיית שכבת י"ב 
ביום רביעי, כ"ו בניסן 

11.4.2018 בשעה 19:45 
באולם המופעים במתנ"ס

יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות האיבה 

ערב שירי לוחמים 
17.4.2018 בשעה 21:00 

באולם האירועים במתנ"ס

טקס הנחת זרים
ביום רביעי ג' באייר 

18.4.2018 בשעה 10:50 
בבית העלמין בכפר תבור

טקס יום הזיכרון 
ביום שלישי, ב' באייר 

17.4.2018 בשעה 19:45 בפארק

www.kefar-tavor.org.il :חדש רכישת כרטיסים באמצעות אתר האינטנרט

יום העצמאות 
בסימן חגיגות 70 
למדינת ישראל 

יום רביעי, ערב יום העצמאות,
ג' אייר תשע"ח 18.4.2018 

בשעה 20:00 בפארק

ברכת ראש המועצה, מר יוסי דולה 
מצעד דגלים והצדעה לחיילי הכפר

 מופע קהילתי "היה ונשאר פה שמח!"

מופע זיקוקים מרהיב

מסיבת אפטר עצמאות בפארק
מסיבה עברית לתוך הלילה: מוסיקה, דוכנים, הפעלות 

לילדים, מרתון סרטי "בורקס" ועוד ועוד...



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

דבר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים,
בשעה טובה אישרנו את הדו"חות הכספיים של המתנ"ס לשנת 2017, יש לציין כי מתנ"ס 

כפר תבור הינו בין המתנ"סים הראשונים בארץ אשר מאשר את הדוחות הכספיים מה 
שמעיד על ההתנהלות הארגונית הבריאה.

בתחילת הקדנציה של ההנהלה הנוכחית בשנת 2013 היה המתנ"ס בגרעון של כ-284,000 ₪ 
- אני שמח לבשר כי לאחר ארבע שנים סגרנו את הגרעון וכיום אין למתנ"ס גרעונות כלל 

ועל כך מגיע קרדיט רב לחברי ועדת הכספים של המתנ"ס, למנהלת המתנ"ס ולמנהלת 
הכספים שלנו.

במהלך חודש אפריל נציין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזכרון לחללי צה"ל ואת יום 
העצמאות, כלל הטקסים מובלים על ידי כוחות מקומיים ובהשתתפות תושבים מכל קשת 

הגילאים- מצפים לראותכם זוכרים יחד עימנו את השואה והתקומה, את יקירנו שנפלו 
במערכות ישראל ולחגוג יחדיו את יום הולדתה ה70 של המדינה.

בברכת פסח שמח,
עודד הלפרין, יו"ר ההנהלה

וחברי הנהלת המתנ"ס 

שעת סיפור "הזמיר"
יום שלישי 24.4 בשעה 16:30. 

הצגה סוחפת בשלל צבעים ודמויות על 
מסע משותף וידידות מופלאה בין מלך סין 

וזמיר אחד קטן. 
15 ₪ כרטיס לילד, מספר מקומות מוגבל, 

מומלץ לשריין מקום מראש.

שינויים בשעות הפתיחה:
1-7.4 - סגור לרגל חופשת פסח

יום חמישי  19.4 - סגור לרגל יום העצמאות

השאלה דיגיטלית וספרי שמע לכל 
הגילאים ובחינם 

 ICAST 20 ספרי שמע: דרך אפליקציית
שעות הקשבה בחודש, בחינם למנויי 

הספרייה.
ספרים דיגיטליים: דרך אפליקציית 

LIBBY. ספרי קריאה, ספרי שמע וספרים 
באנגלית. בחינם למנויי הספרייה.

הרשמה דרך הטלפון או להגיע באופן אישי 
לספרייה עם המכשיר הנייד/טאבלט 

להרשמה במקום והדרכה אישית.



פורום נשים

קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

יום המעשים הטובים נחתם בהמון כיף תוך נתינה! 
תודה לקהילת כפר תבור על אימוץ כל שלושת הכלבים 

שחיפשו בית חם, תרומה של 6 צמות שיער לעמותת 
זיכרון מנחם, 15 כרטיסי אד"י ושני ארגזים של ציוד 

להקמת בית ספר באוגנדה, החלפת מוצרים בשוק קח-תן 
וקבלת הדרכה מצוות מד"א כפר תבור. 

גולת הכותרת: גייסנו מספיק כסף למחנה פסח עבור חניכי 
"בית הילד" המקסימים בכפר יחזקאל. 

חברי מועדון אביב נהנו מארוחת בוקר מפנקת עם ילדי 
המעון, וצוות בית הספר פינק את עובדי המועצה. 

תודה לכל מי שהתגייס והשקיע ביום הזה! 

 "סיפורי גנים" יוצא לפגרה
ויחזור כשמזג האוויר יתקרר... 

זיכרון בסלון 
יום ראשון 8.4
בשעות הערב

זיכרון בסלון חוזר לשנה שניה 
בכפר תבור באירוח בארבעה בתים 

ברחבי הכפר. 

הקפידו להירשם באתר זיכרון בסלון
www.zikaronbasalon.com את בחופשת לידה? 

אנו שמחים להודיע 
על פתיחת קבוצה של נשים בחופשת 

לידה שתיפגש בימי רביעי.  
למידע והצטרפות עידית 052-6130313

חדש! נשים מארחות נשים – נפגשות בסלון
29.4 בשעה 19:30 תמי סמון מארחת את תמי עטיה, גרפולוגית 

ונומרולוגית הוליסטית, לערב נשים אינטימי
עלות: 30 ₪, מוגבל ל-40 משתתפות. הרשמה במתנ"ס 04-6765555



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

נסיעה ל"תאטרון מוצקין" 
למחזמר "סלח שבתי" 

בהפקה חדשה ומרהיבה 
לרגל חגיגות 70 שנה למדינה.

בהשתתפות עשרות זמרים, שחקנים 
ותזמורת חיה. 

נתן דטנר הוא סלח שבתי.
ביום שלישי 29.5 יציאה בשעה 19:15  

מחיר: 170 ₪ כולל הסעה.                 
המקומות בשורות 7+8+9 באולם.            

לבחירת מקום ישיבה לפנות לשגית
ההרשמה במתנ"ס 04-6765555 

טיול "בין סג'רה למסחה בתש"ח" 
מקרב בית קשת למבצע דקל 
בהדרכת ד"ר אסתי ינקלביץ

נבקר בחוות ההכשרה בסג'רה, מרכז 
המבקרים בכפר הנוער כדורי ונשמע 

סיפורי קרבות מרתקים.
ביום רביעי 11.4  יציאה בשעה 8:00, 

חזרה משוערת 13:00, מחיר: 50 ₪

"מירהל'ה - סיפור אישי של הישרדות"
הדס עטיה-פרידמן תספר את סיפור 

ההישרדות המופלא של אמה, מרים.  
במפגש יוקרן סרט שמתאר את קורות 

חייה של מרים והופק ע"י הדס וחברתה 
איה שפרן. 

ביום רביעי 11.4 בשעה 18:00 במועדון. 
כניסה 10 ₪

"יוון ההררית"
חלק בלתי נפרד מן הבלקן - הנוף, 

האוכל, המוזיקה, הדרכים 
שמתפתלות והאווירה החמה, 

הבוזוקי, הקשתות של גשרי האבן 
והדרכים קוראות לנו לצאת ולנסוע – 

ליוון ולבלקן.
מרצה: צחי גלובין, תושב כפר תבור, 
 MEDRAFT מדריך ראשי בחברת

המתמחים בטיולי טבע והרפתקאות 
ברחבי העולם.

ביום חמישי 12.4 בשעה 16:30 
במועדון. הכניסה חופשית. 

"איפה היית ומה עשית 
כשהכריזו על קום המדינה?"

נשוב במנהרת הזמן 70 שנה לאחור 
ונשמע מכם הוותיקים, איפה הייתם 

ומה עשיתם באירוע המכונן ההוא של 
הכרזת המדינה. מוזמנים מאוד כל אלה 
שהיו וזוכרים וגם אלה שלא זוכרים. מי 

שיש לו חפץ או תמונה שקשורים 
להכרזת המדינה - נא הביאו.

מנחה: גלית אסקיו ישראל, שחקנית 
בתאטרון "פלייבק" ומנחת קבוצות.

ביום ראשון 15.4 בשעה 11:30 במועדון. 
הכניסה חופשית.



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

טיול: "עכו הצלבנית" 
בהדרכת ענת פלד.

תצפית מן החומות, אולמות האבירים, 
סיור ברובעים האיטלקיים, אזור הנמל 

וסיום במנהרה הטמפלרית.
ביום שני 23.4 יציאה בשעה 8:00.

מחיר: 100 ₪.

"מסביב לעולם בסירת מפרש"
מסע הפלגה חוצה אוקיינוסים שנמשך 

כמעט עשור. איך הכל התחיל, דרך 
החיים במהלך המסע, מפגשים 

מרתקים, הקשיים וההתמודדויות לצד 
הרגעים היותר מתוקים.

מרצה: טניה רמניק.
ביום רביעי 25.4 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה 10 ₪. 

הקרנת הדרמה הביוגרפית 
"להתראות כריסטופר רובין"

מערכת היחסים בין סופר הילדים 
א.א מילן ובנו כריסטופר רובין, 
אשר הצעצועים שלו היוו את 

ההשראה לעולם של ספר הילדים 
"פו הדוב".

ביום שני 30.4 בשעה 9:00 ובשעה 
11:00 במועדון.

הכניסה חופשית!

חדש!!! סדרת "אישים ופרשיות 
היסטוריות"

מרצה: מורן גלאון, חוקר מושבות ומדריך 
טיולי תוכן.

8.4 - הבלוט שהפך לאלון- יגאל אלון.
15.4 - הזקן מנהריים - פנחס רוטנברג.

22.4 - ארגנטינה הארץ היעודה - הברון 
הירש.

29.4 - ארמון רב תפארת - משפחת טריידל 
מכנרת.

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

כניסה בודדת: 40 ₪.

חדש!!! סדרת "מתחילים בראש"
מרצה: שירלי קמינגס, ייעוץ תזונתי 

וסדנאות.
10.4 - עולם צמחי המרפא

24.4 - תזונת נשים
1.5 - מזונות על

בימי שלישי, 11:00-12:30 במועדון אביב. 
עלות לסדרה (8 מפגשים): 250 ₪

כניסה בודדת: 40 ₪.

זמר שכזה - שרים 70
שירים שאוהבים את ישראל

ערב זמר עם ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע.
ביום חמישי 26.4 בשעה 20:00 במועדון 

אביב. כניסה: 40 ₪.



"שביל ישראל" בהדרכת ראובן ארד.
מטבריה עלית לירדנית

12 ק"מ, דרגת קושי: קל 
(למיטיבי לכת).

ביום שני 9.4 
יציאה בשעה 6:00

מחיר: 100 ₪. 

הקרנת הסרט "דב"א - סיפורו של גיבור 
.מקומי" ומפגש עם הבמאי לוי זיני

באפריל 1989, כשמחלת הסרטן מתפשטת 
בגופו, דן בן אמוץ עורך 'מסיבת מות'.  

הסרט דב"א חוזר אל המסיבה המיתולוגית 
כדי לספר את סיפורו.

ביום שני 9.4 בשעה 11:00, במועדון אביב
כניסה: 40 ₪.

"דוקו ישראלי בתבור" 
, זוכה  "הסודות של איידה"הקרנת הסרט 

פרס הקהל בפסטיבל "דוקאביב" 2016 
ומפגש עם הבמאי אלון שוורץ.   

שני אחים שנולדו במחנה העקורים ברגן 
בלזן מיד לאחר המלחמה, הופרדו כתינוקות 

ולא ידעו אחד על קיומו של השני במשך 
כשישה עשורים. כניסה: 40 ₪. 

ביום שלישי 10.4, 18:00 במועדון אביב. 

"קולנוע בתבור"
הרצאה ודיון בהנחיית אמיר תומשוב 
והקרנת הדרמה "אשתו של שומר גן 
החיות" - סיפורם של מנהל גן החיות 

בוורשה ואשתו, שסייעו ליהודים רבים 
להימלט ולהסתתר מפני הנאצים.

ביום שני 16.4 בשעה 10:00 באולם 
המופעים במתנ"ס. כניסה: 40 ₪.

"סודות על נשים" - מיס אנג'ל
סיפורה של אמנית שציוריה ועיצוביה הפכו 

למותג. מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות.
ביום שלישי 24.4 בשעה 18:00-19:30 

במועדון אביב. כניסה: 40 ₪.

סדנת מנדלות
השחור והלבן - עבודה עם שחור ולבן בלבד 

בנושא מרכות יחסים - מנדלה משקפת.
מנחה: עדי סונדק.

ביום רביעי 25.4 בשעה 10:45 בכתת אומנות 
במתנ"ס. כניסה: 80 ₪.



חוגים 
מנהלת: גליה בר

"סיירים צעירים" 
ילדי החוג השתתפו במיזם מיוחד, שימור 

נחלי האזור בשיתוף עם החברה להגנת 
הטבע. "נחל שרונה" קיבל טיפול מסור  
הבוץ שנסחף אליו הוסר, זרימת המים 

חודשה. הסיירים נותרו עם חווית עשייה 
משמעותית... כל הכבוד המשיכו בפועלכם. 

בהדרכתו של חנן.

"לראות או לא לראות?"
עיבוד מיוחד ל"בגדי המלך החדשים"

בביצוע קבוצת "תאטרון הכפר".
מזימה פוליטית ונקמה אישית 

מכניסים ממלכה שלמה לסחרחורת 
אפנתית כשמלך (לא יציב במיוחד) 

מחליט לאמץ קולקציה חדשה 
שנראית לעין למביני עניין בלבד... 
האם יצליחו קולות שפויים לעצור 

את הטירוף המידבק בזמן? 
קומדיה על העמדת פנים, אופנה, 
תאטרון וטעם אמנותי משובח... 

4 הצגות בלבד!
יום שני 30.04 – 19:30, 21:00

יום שלישי 01.05 – 19:30, 21:00
עלות: 15 ₪

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש אפריל:
רוני ביניה, עוז ביניה אורי בנג'ו, אייל רחמים,שירה אבני, אופק בר ששת, ניר אופיר, 

אור אביגד, טל בן עזרא, הדס גולן, עומר שני, יובל דהן, שקד לרון, עידן אדרי, מאור כהן.

תודה לכל מי שאפה עוגות ולכל מי שקנה ותרם לועדת חיילים.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

עמותת מוזיאון המושבה מזמינה את תושבי הכפר לביקור מודרך 
עם ההיסטוריון מורן גל און 

יום שישי, 13.4.18 בשעה 10:00 במוזיאון 
מותנה בהרשמה מראש: 04-6765844, 052-2844084

במהלך החג 1-5.4 המוזיאון יהיה פתוח לתושבי הכפר. הכניסה חינם.
מומלץ להצטייד עם סמארטפון עם יישומון ברקוד

מוזיאון המושבה



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

הורים מדברים חינוך
"אמא מאמנת" - מאת אפרת לקט  
בהרצאה נלמד להתרגש מהילדים 

ולהתאהב בהורות שלנו מחדש.
בנוסף נלמד לסמוך על הבחירות 

שלנו כהורים. 
ביום שלישי 24.4 בשעה 20:30 

באולם המופעים
עלות: 30 ₪ כולל קפה ועוגה 

כל ההכנסות לטובת מסיבת הסיום של 
שכבת ו'. כרטיסים דרך אתר המתנ"ס 

אקדמיה למנהיגות 
"מי שחדל לחלום - חדל לחיות" - מלקולם 

פורבס
החודש יצאו חניכי האקדמיה למנהיגות, זו 

השנה השנייה ל"מסע לחלום" יחד עם 
מועדון הטייסת. המסע נקרא כך על מנת 

להדגיש את המשמעות של יצירת חלומות 
בחיינו. חלומות שעלינו לתכנן ולפעול 

בהתמדה כדי להגשימם.
החניכים זכו לעבור מסלול רצוף אתגרים 
כמו סחיבת אלונקות, זחילות, מכשולים, 
נחל בוץ, ריצות ועוד. סיימנו יחד עם כל 
משתתפי המסע מכל רחבי הארץ בטקס 

עוצמתי בבסיס רמת דוד. 

פרויקט בני מצווה
איזה קבוצה מדהימה מתעצבת לנו מול 

העיניים... החודש פרויקט בני מצווה אירח 
את חניכי בית הגלגלים נוער עם שיתוק 

מוחין, באהבה, פתיחות, בגרות והקשבה. 
החניכים העבירו  לנוער  פעילות הכירות 

ברחבי הכפר. גאווה גדולה !

פוליקל  שכבת יא 
במהלך חודש מרץ נפגשו חברי הפרויקט 

במועדון ודנו בשאלות חשובות לקראת 
המסע, במטרה לתת משמעות נוספת 

למסע הכל כך חשוב ולהבין למה אני יוצא 
ומה אני לוקח ממנו...

פרויקט שטח וזהות שכבת ח
התנדבות לקראת החג - כמו כל שנה גם 

הפעם הנוער שלנו יצא לארוז חבילות 
למעוטי יכולת לקראת החג. 

לתת מעצמך לטובת אלה שידם אינה 
משגת זו מעלה ואנו נמשיך לפתח מעלה זו 

כל עוד אנו יכולים למען עתיד טוב יותר, 
תודה לכל מי שהגיע ונתן מעצמו. 



צידה לדרך שכבת יב
החודש נפגשו חניכי שכבת י"ב לכתוב 

במרץ את מערכוני יום העצמאות. 
הולך להיות מצחיק במיוחד.

דרך ארץ  שכבות י-יב 
פרויקט דרך ארץ ממשיך גם השנה!!! 

החודש נפגשו חברי השכבות לערב פויקה 
והיכרות עם המדריכים המתנדבים שהם 

כולם בוגרי הכפר.

עדלאידע 
נוער כפר תבור עשה זאת שוב ובגדול!

את היום התחלנו בעדלאידע עם עגלה 
מלאה בהרצלים מזוקנים, והמשכנו אל 

הפארק שם חיכו לנו שלל תחנות מגניבות 
ומתקנים מטורפים פרי ידם של בני הנוער 

הפועלים. גאים בכם מאוד!

רשמו ביומנים 
8.4 - מפגש האקדמיה למנהיגות 

12-13.4 - פרויקט שטח וזהות יוצא ללילה 
במעיין החמישה שבשדמות דבורה

22.4 - אקדמיה למנהיגות סיור בטייסת .

23.4 – פרוייקט בני מצווה  מפגש "מאחורי 
השירים" במועדון ז-ט.

24.4 - צידה לדרך שכבת יב' ניפגש במועדון 
י'-י"ב נדבר על שירות משמעותי ואיך 

אנחנו ממצאים את הפוטנצייל שלנו.

26-27.4 - טיול דרך ארץ לשכבות י-יב, נלך 
בשדות סביב הכפר כמו תמיד, ונדבר על 

דברים שלא יוצא לדבר עליהם במהלך 
היום-יום.

בני המושבים

מה היה לנו ?
את יום המעשים הטובים פתחנו עם ריקוד  

פלאש מוב ענקי בכדורי !
המשכנו בשיפוץ קן בני המושבים 

ולקינוח פינקנו בפעילות ניווט בכפר 
לשכבת ג' שבכל תחנה גרמנו לאנשים 

לחייך ולשמוח ! 

שכבת ט'
סמינר חברה וקהילה בבית שאן - יומיים 
של אושר ונחת – טיול בעמק המעיינות, 

פעילות בבית ספר לילדים עם צרכים 
מחנות פסח !!!מיוחדים, ערב קבוצה והרבה זמן טוב ביחד! 

מחנה פסח ד'-ו' – חזרנו לתקופת הקמת 
המדינה והפכנו לחברי קיבוץ. יומיים של 

טיולים ופעילויות מיוחדות ובעיקר חוויה 
אחת גדולה ובלתי נשכחת !! 

מחנה פסח ז'-ח' – הישרדות יער יתיר! 
40 חניכים מהכפר כבשו את הדרום ושרדו 

בענק !



מה צפוי לנו החודש בקן ?
8.4 - מימונה לשכבות י 

23.4 – ערב כייף לשכבת יא 

נפרדים מיפעת 

"קחי אותו לאט את הזמן
העולם עוד יחכה בחוץ 

קחי עוד שאיפה מן הזמן... 
שתי דקות לפני ההתפכחות"

 רוצים להודות ליפעת טל, 
רכזת תנועת בני המושבים, 

על שנתיים של עשייה מבורכת ופיתוח 
אימפריית תנועת בני המושבים, 

מאחלים  לך הצלחה בדרכך החדשה 
אוהבים ומעריכים 

מחלקת נוער וצוות מתנ"ס כפר תבור
דרוש/ה 

מנהל/ת אירועים 
לקייטרינג זמן גליל - 

טעימה מהטבע 

מתאים לסטודנט/ית, אחרי צבא.

קו"ח לשלוח ל:
 sharon@teamtech.co.il

או לפקס 04-6772525

מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

ספורט  

שבילי איציק
גם השנה נערך בפעם ה-17 אירוע הספורט 

לזכרו של איציק דגן יקירנו שהלך בטרם עת.
מאות רצים, נווטים, רוכבי אופניים וטיילים 

צעירים שטפו את רחובות כפר תבור 
והדרכים היפות בשדות המושבה ואפילו 
הגשם שירד לא עצר אף אחד ולא קלקל 

את החגיגה.

תודה גדולה למחלקת הנוער, לחברים, 
לשותפים למועדון הניווט ולכל מי שנטל 

חלק ולהתראות בשנה הבאה.

הגליליאדה השלישית - הנה זה בא
אירוע הספורט הגדול של השנה מתקרב 

ויהווה חלק משבוע הספורט של ישראל גם 
השנה בתאריכים 27.4-4.5.

להלן האירועים:
27.4 - גמרים טניס (מוקדמות ב-20.4)

29.4 - טורניר שכנות טובה בכדורגל
30.4 - אליפות שחייה פתוחה
1.5 - סטריט-בול כדורסל 3*3

2.5 - אליפות הכושר בחדר הכושר - 
קאנטרי אליאל (מנויים בלבד)

3.5 - ג'ודו  /  מירוץ כפר תבור הראשון!!!
פרטים בפייס....



ליגת ישובים בכדורסל
שדה אילן - הושעיה אלופים

א רוע  השיא של הליגה סיפק את הסחורה.   
משחק פיזי ומותח ברמה גבוהה בליווי

מאות אוהדים הגיעו למשחק ויצרו אווירה 
ססגונית ומשולהבת. בסיום המשחק 

הצליחה שדה אילן סופסוף לזכות באליפות 
(לאחר הפסדים בשני גמרים רצופים) לאחר 

ניצחון על כפר תבור בתוצאה 62-55.
המתח במשחק לא גרע מהאווירה   

הספורטיבית ובטקס הסיום הורגשה אחוות 
ספורטאים ושכנים אמיתי ת.

תודה רבה לכל מי שנטל חלק באירוע   
ובמיוח ד לאופיר בן קדר, רכז הכדורסל, 

אשר הוביל את המפעל בכבוד ובהצלחה.

אליפות אתלטיקה אזורית
אליפות בתי הספר האזורית לכיתות ה-ו 
התקיימה השנה בכפר תבור בפעם ה-24 
ברציפות. מאות תלמידים מחמישה בתי 

ספר מהאזור (כפר תבור יחד עם כפר כמא, 
כדורי, ג.אבני ולביא) צבעו את האצטדיון 

והביאו הרבה כבוד לענף האתלטיקה, לבתי 
הספר אותם יצגו ולספור בכלל.

רבין זכה במקום הראשון הכללי אבל 
הספורטיביות והרעות היו העיקר.

כל הכבוד, באמת הרבה כבוד למורים 
לחינוך גופני מכל האזור, לדפנה שלנו 
ובעיקר לאביטל יפה האינסופית אשר 

מפיקה את הפרויקט בתשוקה רבה מיומו 
הראשון. שאפו!

כדורשת נשים
הרבה כבוד בטורניר הבינלאומ י.

קבוצת הכדורשת התחרותית של כפר 
תבור, דורבנות התבור, לקחה חלק בטורניר 

הבינלאומי בכדורשת שהתקיים במרץ
באילת. הקבוצה שיחקה בכדורשת חופים 

ובאולמות. הטורניר כלל קבוצות מכל 
הארץ וקבוצות מספרד ורומניה. דנה גלו ב
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