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www.kefar-tavor.org.ilמתנ"ס כפר תבור: 04-6765555               פייסבוק "מתנ"ס כפר תבור"

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

קאנטרי אליאל
הזנקות החל מ-17:00 

מסלולים:

2 ק"מ ריצה, משפחות, עגלות
5 ק"מ ריצה, תחרותי, עממי

10 ק"מ ריצה, תחרותי, עממי
5 ק"מ מסלול אופניים לילדים

ל"ג בעומר 3.5.18

Tavorun.sportweb.co.il :רישום ופרטים באתר
פרסים לזוכים. הפנינג ספורטיבי בדשא הקאנטרי לכל המשפחה: די ג'י, ריקודים, סדנאות, דוכנים, 

 הגרלות ועוד (כניסה חופשית לבריכה לנרשמים באתר)

לזכרה של טל זינו
1 מירוץ 
כפר תבור 

19:30 פתיחת שערים
21:00 תחילת מופע

כרטיסים: מכירה מוקדמת 70 ₪  ערב המופע 90 ₪ 
חיילים: 50 ₪ בערב המופע ובהצגת חוגר

הזמנות: באתר המתנ"ס
 www.kefar-tavor.org.il

 www.glt.org.il או באתר מ.א. ג.תחתון

דודו טסה בהופעה
חמישי, 10.5.18 

בפארק המעיין כפר תבור 



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

דבר הנהלת המתנ"ס

סיפורי קטנטנים מספר 7
יום ראשון 13.5.18 בשעה 16:30 

"סיפורי גמדים" תאטרון טוליק מותאם 
לגילאי שנה וחצי-שלוש

20 ₪ לילד. מספר מקומות מוגבל 
יש להזמין מקום מראש

שעת סיפור "גמד קטן לחש לי סוד"
תאטרון טוליק

יום ראשון 13.5.18 בשעה 17:30 לגילאי 3-6
מפגש משעשע עם בובות קטנטנות, מלא 

סיפורים, דקלומים, שירים ומשחקים- 
כולם על גמדים חמודים. לסיום נכין ספרון 

שירים קטן, לקחת הביתה.
15 ₪לילד, מספר מקומות מוגבל 

יש לשריין מקום מראש

סיפור ועוגייה בספרייה: 
מר זוטא ועץ התפוחים

יום חמישי 24.5.18 בשעה 16:30 וב17:30
מציגות: נאמנות הספרייה מכיתה ג-ה 

תפאורה: הכינו תלמידי כיתה י' במסגרת 
מחויבות אישית

כניסה חופשית, בואו להנות ולפרגן לילדות 
המוכשרות הללו

תושבים יקרים,
חגיגות יום העצמאות ה-70 עברו בהצלחה גדולה, גם השנה שמרנו על המסורת של מופע 

קהילתי- על הבמה הופיעו מאות תושבים, מטף ועד דור תש״ח, במהלך החזרות נרקמו 
חברויות חדשות ובני הנוער שלנו הפעילו את דוכני המזון - תודה למתנדבים הרבים, יש 

במה להתגאות.

במהלך לג בעומר נקיים את מירוץ כפר תבור הראשון לזכרה של טל זינו - מצפים לראותכם 
רצים וזוכרים יחד עימנו. 

בברכה
עודד הלפרין, יו״ר ההנהלה

וחברי הנהלת המתנס.



פורום נשים

קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

טקס והפנינג שבועות קהילתי
יום שישי, 18.5 בין השעות 16:30-18:45 

טקס שבועות תשע"ח מתקיים כמיטב המסורת בפארק 
המעיין עם פינות הפעלה, טקס ביכורים ומתגייסים, 

הופעות מחול, הפעלות  ועוד.
השנה, בפעם הראשונה בכפר תבור: תחרות קינוחים 
כחול-לבן לשנת ה-70! הביאו את הקינוח הכי מוצלח, 

הכי ישראלי שלכם, 
ואולי תזכו בפרס: סוף שבוע בצימר מפנק! 

להרשמה ולפרטים נוספים: עידית 04-6765555

תיקון ליל שבועות לתוך הלילה
מוצ"ש 19.5 החל משעה 21:45 

לימוד משותף בהובלת תושבי הכפר באווירה שמחה ומחברת.
Ted עשר הדיברות - הרצאות קצרות על כל דיבר מעשרת 

הדיברות ומשמעותו עבורנו.
מוטי אלמוז, שבתאי גלאון, דנית בן דב, סער סלע, ארנון גורליק, 

יצחקי טישלר, נורית רייכל, מיקי מלכה. 
לימוד מונחה בחברותות, טעימה ממדפי ארון הספרים היהודי 

גבינות ויין, שירי חג. בואו ברינה.

הליכות ירח חוזרות ובענק! 
חמישי, 24.5, בשעה 20:00 יציאה מאולם הספורט. 

בואו להזרים את הדם ולהתחדש עם התחממות מזג האוויר לשעה של 
צעדה ושיח. 

והפעם: טיפים לחיזוק הגוף

שלישי נשי אחרון לתשע"ח 
שלישי, 22.5, בשעה 20:30

מארח את ליאת ציון בנושא ויסות חושי. 
יש לנו יותר מחמישה חושים והם משפיעים על כל היבט בחיינו. 

הרצאה חובה עבור אמהות וגם עבור עצמנו. 

ת
עו

בו
ש



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

חגיגת יום הולדת 90 למשה בן חור
ביום רביעי 2.5 בשעה 17:00 במועדון. 

הכניסה חופשית 

"אהבה זה דבר מצחיק - 
הומור וזוגיות בקולנוע" 

מרצה: רפי שרגאי- תסריטאי, במאי 
ומרצה לקולנוע.

ביום רביעי 2.5 בשעה 18:00 במועדון. 
כניסה 10 ₪.

טיול לזיכרון יעקב והסביבה 
בהדרכת דויד בנימין "משקפת"
ביום שני 7.5 יציאה בשעה 8:00 

חזרה משוערת 18:00
מחיר: 50 ₪

"ניצנים נראו בארץ – על אהבה חיזור 
ונישואין במקרא: לתיקון שבועות"

מרצה: אריאל הכהן, 
"כשתנ"ך פוגש תיאטרון" 

ביום רביעי 9.5 בשעה 18:00 במועדון
כניסה 10 ₪

מחלקת נוער (פרוייקט בני מצווה) 
כפר תבור מזמינה 

את גמלאי כפר תבור לתחרות 
"מאסטר שף" לקראת "שבועות"
נקיים תחרות בישול בין קבוצות 
ובסיומה נאכל יחד את המטעמים.

ביום רביעי 16.5 בשעה 18:00 
באולם האירועים במתנ"ס

כניסה: 10 ₪

קונצרט מוסבר "לעבד מבלי לאבד"
עיבודים לכינור ולפסנתר.
בהשתתפות נגה ישורון 

וולדימיר שמולנסון
ביום רביעי 23.5 בשעה 18:00 במועדון 

כניסה 10 ₪ 

פתיחת תערוכת צילומים של 
"מועדון צלמים" 

הצגת עבודות ע"י המשתתפים  
בלווי שקופיות של הצילומים.

הרצאה "לגעת ברגש – לגעת באור" 
מרצה: יפה כפיר.

ביום רביעי 30.5 בשעה 18:00 
במועדון, הכניסה חופשית



נסיעה ל"תאטרון מוצקין" למחזמר "סלח שבתי" 
הפקה חדשה ומרהיבה לרגל חגיגות 70 שנה למדינה.

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

מחיר: 170 ₪ כולל הסעה. ישיבה בשורות 5-8 באולם.                
לבחירת מקום ישיבה: שגית 053-8223535 

ההרשמה במתנ"ס 04-6765555 

קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

חדש!!!  סדנת רוח וחומר
מסע של יצירה אמנותית והתבוננות 

עצמית, הכרות עם חומרים שונים 
וטכניקות בציור. 

מנחה: ריקה רוסו סינה, מנחת קבוצות 
בשילוב אמנויות.

בימי חמישי החל מה-3.5 
בשעה 10:00-13:00, 

בכתת אומנות במתנ"ס.
עלות לסדרה (8 מפגשים): 500 ₪ 

"אישים ופרשיות היסטוריות"
מרצה: מורן גלאון, חוקר מושבות ומדריך 

טיולי תוכן.
חגים לאומיים וחגי ישראל במושבות 

העלייה הראשונה.
יום ראשון 6.5 בשעה  18:00-19:30 

ב"מועדון אביב". כניסה: 40 ₪.

"קולנוע בתבור"
הרצאה ודיון בהנחיית אמיר תומשוב 

והקרנת הדרמה האיטלקית "נולד פעמיים" 
- אישה נשואה משכונה שלווה ברומא, 

מקבלת טלפון מפתיע ממי שהיה פעם חבר 
קרוב, המחזיר אותה לעברה הרחוק ומוביל 

אותה לצאת למסע. 
ביום שני 14.5 בשעה 10:00 ב"אולם 

המופעים" במתנ"ס. כניסה: 40 ₪. 

הקרנת הסרט 
"שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי"

ביום שני 21.5 בשעה 9:00 ובשעה 11:15 
במועדון. הכניסה חופשית!



"מסתרי התרבות היפנית" 
אקירה קורוסאווה עם הסרט "חלומות".

מרצה: עדי ענבר שמן, יפנולוגית ומדריכת 
טיולים.

ביום שלישי 15.5 בשעה 18:00-19:30 
במועדון אביב, כניסה: 40 ₪.

"שביל ישראל" בהדרכת ראובן ארד.
מחוף פולג לחוף בית ינאי
12 ק"מ, דרגת קושי: קל 

(למיטיבי לכת).
ביום שני 21.5 

יציאה בשעה 14:30
מחיר: 100 ₪. 

"דוקו ישראלי בתבור" 
הקרנת הסרט "המחברות של אליש" 

ומפגש עם הבמאי גולן רייז.   
לאחר מותה של אמם, מפנים ילדיה את 

ביתה ומוצאים שם יומנים שכתבה בסתר 
לכל אחד משבעת ילדיה, אותם מעולם לא 

חיבקה או נישקה וקוראים את תיעוד 
חייהם המרגש.

ביום שלישי 22.5 בשעה 19:00 במועדון 
אביב. כניסה: 40 ₪. 

"זמר שכזה"
"עיר ואם" - ירושלים בשירים

ערב זמר עם ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע.
ביום חמישי 24.5 בשעה 20:00 ב"מועדון 

אביב", כניסה: 40 ₪.

"סדנת מנדלות" 
הבינדו - הנקודה ממנה יצא האור ומאיר 

לכל, ממנה מתפתחת המנדלה.
מנחה: עדי סונדק.

ביום רביעי 30.5 בשעה 10:45 בכתת אומנות 
במתנ"ס, כניסה: 80 ₪.

"מתחילים בראש"
מרצה: שירלי קמינגס, ייעוץ תזונתי 

וסדנאות.
יום שלישי 1.5  - מזונות על

יום שלישי 8.5 - טבעונות בתבונה
11:00-12:30 ב"מועדון אביב". כניסה: 40 ₪.

"סודות על נשים"
פרידה קאלו - כאב תשוקה ואמנות.

מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות
ביום שלישי 8.5 בשעה 18:00-19:30 

ב"מועדון אביב", כניסה: 40 ₪.



חוגים 
מנהלת: גליה בר

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש מאי:
גל אסרף, אייר ומאי גבאי, אופיר חנינה, אביה מלכה, יובל ויסבורד, יואב אלרואי, 

יובל יצחק. כמו כן נברך את גיא בריקמן ששמו נשמט בחודש אפריל

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

ם... חוגים...
חוגי

כינו יומנים
ה

רשמו תאריכים

בקרוב הפקות תאטרון

מחול וארועים נוספים 

"אומרים שהיה כאן שמח"
אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות חלפו 
עברו ביעף ורקדניות בית הספר למחול 
שנטלו חלק בשני האירועים המרכזיים 

נותרו שמחות ונרגשות מהחוויה. להקות 
המחול חשות כבוד וגאווה לייצג את 

המתנ"ס בארועים הקהילתיים.
תודה לעדי המורה לג'אז על הכוראוגרפיה 
ולעירית רכזת המחול על הלימוד והליווי  

המקצועי. יישר כוח. 

מופע סיום בית הספר למחול
בית הספר למחול יציין השנה במופע 

הסיום 70 שנה של ישראליות. 
מופע חגיגי על טהרת המוסיקה העברית 

והפתעות נוספות. 
.Save the date - 5.6-המופע יתקיים ב

"סינדרלה - 
הסיפור האמיתי"

תאטרון ילדים כיתות ג-ד גאה 
להציג את ההצגה הראשונה 

שלהם במסגרת הפקת סוף שנה.

במהלך השנה קיבלו הילדים כלים 
ראשונים ביסודות המשחק 

ובמחצית השנייה החלו לעבוד על 
ההצגה. סיפור ההצגה הוא מוכר 

וידוע רק משוחק בזויות מעניינות 
משולב בקסם והומור. 

ההצגה תתקיים בתאריך 28.5 
באולם המייסדים שבמתנ"ס



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

בני מצווה
אחרי כל חגיגות החודש האחרון נפגשו 
פרויקט בני מצווה לפעילות של חזרה 
לשגרה, בה נפגשו ודיברו על המסרים 

שמאחורי השירים הפופולאריים של ימינו.
תמיד נחמד לגלות משהו חדש!

פרויקט פולין
פרויקט פולין לומר תודה לכל תושבי הכפר 

שבאו קנו ופרגנו בדוכני יום העצמאות, 
שמחו להפוך את ערב יום העצמאות 

לפסטיבל של ממש!

צידה לדרך שכבת י"ב –  
ערב יום הזיכרון לשואה והגבורה

"אני רוצה שתזכור, כי הייתי אדם והנורא 
שבדבר, גם הם היו בני אנוש."

שכבת י"ב ומחלקת הנוער בהובלתה של 
מתת שוורץ הפיקו טקס מרגש ומעורר 

השראה. 
לפני הטקס כל חניכי כיתות ד'-ז' קיימו 

מעגלי שיח בנושא יום השואה בו דנו 
בשאלנו מהותיות על קיימו של העם 

היהודי.
את תערוכת יום השואה השנה הקימו גרעין 

עודד בני המושבים בהובלת קרן מעוז. 
בתערוכה הוצגו סיפורי חייהם של ניצולי 

השואה מהכפר. הציפורים ציינו את הדרך 
אותה עברו הניצולים מסיום השואה עד 
העלייה ארצה והחיים בארץ המובטחת.

הרצאה: אמא מאמנת 
"מאחורי כל ילד שמאמין בעצמו נמצא 

הורה שהאמין בו קודם."
הורי כפר תבור נהנו מהרצאה מעוררת 

השראה של  אפרת לקט - "אמא מאמנת"
בהרצאה נתנה אפרת כלים מעשיים 

בהתמודדות עם חינוך ילדינו.
תודה רבה לצוות ההנהגה ההורית של בית 

הספר רבין על שיתוף הפעולה, נתראה 
בהרצאה הבאה.    

שכבת ח'
החודש נפגשו חניכי שכבת ח' לערב גיבוש 

עם סרט, פופקורן והרבה יחד.



בני המושבים

מה היה לנו ?

מה צפוי לנו
בני מצווה

16.5 - תחרות מסטאר שף בשיתוף גימלאי 
כפר תבור

31.5 - נצא ללילה ביער בית קשת נעבור 
פעילות ערב ולמחרת ניווט ספורטיבי יחד 

עם ההורים.

שטח וזהות
במהלך מאי יצא הפרויקט לסיור בירושלים 

הכולל ביקור בכנסת ושיחה עם ח"כ.
פרטים בהמשך .....

צידה לדרך שכבת י"ב
תחילת עבודה ותכנון טיול גיוס שיתרחש 

במאי, אנחנו בונים את הטיול שלנו

ערב עמים
המסורת ממשיכה ובגדול!!

בתאריך 9.5.18 בשעה 18:00 
יוצגו בקן תנועת בני המושבים חדרים 
מרשימים בנושא "תקופות" שעבדו 

עליהם מדריכי וחניכי התנועה.
הפנינג צבעוני לכל המשפחה

זכינו לחודש בו טעמנו הכל מהכל – טיולים, 
קהילה, חינוך והרבה ביחד !

החודש נפרדו המדריכים הפעילים וחניכי 

כיתות ט' מ יפעת טל, רכזת בני 
המושבים שלוותה אותם בשנתיים 

האחרונות. 
הפרידה הייתה מרגשת ועצובה ביחד. 

נתגעגע מאוד!

6.5 - שיחה להורי שכבת ט' 20:00 בקן 
לקראת היציאה למדצי"ם.

25-26.5 מיני קורס - הכנה לסמינרי ט'.
30.5 הפנינג סיום שנה בבני המושבים.

לפתוח יומנים בני המושבים:



מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

ספורט  

מועדון כושר - קאנטרי אליאל 

תחרות כושר גופני
מסורת נוספת אשר אנו פותחים. תחרות 

כושר גופני במועדון הכושר בקאנטרי 
אליאל בחודש יוני.

מטרת התחרות היא לתת עניין ומוטיבציה 
ללקוחותינו  ויהיו בהו אלמנטים של 

סיבולת אירובית וכוח (לא פיתוח גוף!), 
בטוחים ומותאמים לנשים וגברים מגילאי 

14 ומעלה.
פרסים לזוכים!

פרטים במועדון
כפר תבור

אם באמת תרצה, תצליח!
קבוצת כושר קרבי טיפסה את התבור 

בפעם השלישית השנה בממוצע של 35 
דקות למתאמן, כל הכבוד המשיכו כך!

דודו פלד, מאמן הקבוצה

בשעה טובה התחלנו את ההכנות למופע סיום השנה 
שיתקיים ביום חמישי 21.6 בשעה 17:30 במתנ"ס 

המופע השנה יהיה מגוון ועשיר, תלמידנו המתקדמים ינגנו את מיטב היצירות אותן למדו 
במהלך השנה, את חלקם ילוו מורי בית המוסיקה.

להקת הצעירים של בית המוסיקה תנגן ממיטב שירי הרוק  ויהיו עוד המון הפתעות 
בשאיפה שהאירוע יהיה כיפי ומעשיר לכולם.

 
מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו ולהתעדכן בנעשה אצלנו.

מוזמנים ליצור קשר בימים א-ה בשעות 8:30-16:00 בטלפון 04-662-0454

מנהל: אייל דיין 

המרכז למוסיקה



בימוי, כוריאוגרפיה ונהול אומנותי: אפי אשכנזי
הפקה מוסיקלית ועיבודים: נעם זלטין

כתיבה: אפי אשכנזי + שיכבת י"ב ודודו פלד 
וידאו - צילום ועריכה: ענבל שפרינצק ואופיר פרג'ון
וידאו אנימצית פסלים: אורן סטלקול - מסר הפקות 

דיבוב פסלים: גלי אשכנזי - לוין , ועומרי הכהן
תפאורה: קרן מעוז ועובדי המועצה

בינוי במה: פייסל זועבי 
הפקה טכנית והגברה: דני קוריטו

עוזרי הפקה טכנית: מושיק רחמים ועומר אוחיון
תאורה: מור דהארי, תמיר שטרית

מפעיל תאורה: עומר אוחיון 
מסכי לדים: לד ויז'יון מערכות וידיאו - ולדי

מפעיל הקרנה: איתן כספי 
הפקת תערוכת צילומי דור תש"ח: שושנה גנז

גיוס דור תש"ח למופע: ישי מאיר
צוות עובדי המועצה בראשותו של אורי ישראל
צוות עובדי המתנ"ס: אופיר, עומר, דוד ואברהם

ביה"ס למחול: גליה בר, עירית ריבק ועדי
עוזר הפקה ופולו: דורון וייס

עוזרי הפקה: מאי הדר, בר שליו, רולי, עומר, רוני תומר
הפקה בפועל: לימור זמיר

הפקה: מתנ"ס כפר תבור - בראשות המנהלת רוני קינן
משתתפי המופע: תושבי כפר תבור לדורותיהם!

מופע עצמאות 70 - 'היה ונשאר כאן שמח...!'
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