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מופע סיום "הכנה למחול" לגיל הרך  

"ילדות ישראלית" 
יום רביעי 27.6 בשעה 17:30 באולם המופעים

בית הספר למחול
מזמין למופע סיום חגיגי במיוחד

"רוקדים ושרים לך מולדת - 70"
יום שלישי 5.6 באולם המופעים

ע

17:30 מופע להקות הריקוד הצעירות 
19:15 מופע להקות הריקוד הבוגרות

ע

בשילוב להקות הזמר הצעירות

נשמח לראותכם  - הכניסה חופשית!

* * * * *

* * * * *

הפנינג סיום 
בית הספר למוסיקה 

יום חמישי 21.6.18 
בשעה 17:30 בגן סיפור

הופעות תלמידים 
במגוון כלים 

ועוד הרבה הפתעות 

הכניסה חופשית 
נשמח לראותכם



דבר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים,
מירוץ כפר התבור הראשון לזכרה של טל זינו מאחורינו וזו ההזדמנות להודות לכל מי 

שהגיע, היה אירוע מרגש, מחזק ומכבד - זו כוחה של קהילה, נתראה בשנה הבאה.

אנו עם הפנים לחופשת הקיץ ומתחילים בהיערכויות לקייטנות, לפתיחת עונת הרחצה 
ולפעילויות מחלקת הנוער - ננצל את במה זו על מנת לקרוא לכם ההורים להיות ערניים 

ומעורבים בנעשה בתקופה זו, להתנדב וללוות את הילדים ובני הנוער היכן שניתן, על מנת 
שנעבור יחדיו קיץ שקט ובטוח.

בברכה,
עודד הלפרין, יו"ר ההנהלה

וחברי הנהלת המתנ"ס

בא לי קיץבא לי קיץ
החלה ההרשמה לפעילויות הקיץ באתר המתנ"ס 

www.kefar-tavor.o
rg.il

הגיל הרך
04-6772269מנהלת: אילנית שבו שגב, 

במסגרת פעילות עם שותפות 2000.
פנו אלינו, גן סביון בכפר תבור ליצור קשר עם גן בארה"ב בעיר 

מדיסון שבויסקונסין.
מאוד התרגשנו, מאוד שמחנו ועדין לא ידענו איך? כמה?
בשיחת ועידה משותפת החלטנו לשתף בעשיה שלנו בגן 

במספר נושאים:
ט"ו בשבט, פורים, חג העצמאות והעשיה ביום שישי בגן.

אנחנו שולחים סירטונים. תמונות. משלוחי מנות וגם מקבלים 
מארה"ב חומר.

את התמונות אנחנו מפתחים ותולים בגן בכניסה כדי לשתף את 
ההורים. כמו כן תלינו את דגל ארה"ב ודגל ישראל בכניסה.

שיתוף פעולה מבורך שמיישם את שאנו חורתים על דגלנו מדי 
יום החינוך יביא לשינוי בכל תחומי החיים.



פורום נשים

קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

הליכת ירח 
חמישי, 21.6, בשעה 20:00 יציאה מאולם הספורט.

דקלה מנדלוביץ', מדריכת פילאטיס, 
תנחה אותנו בהליכה שהיא גם למידה על בריאות הגוף.

אירועי שבועות תשע"ח – מה היה לנו? 
השנה חגגנו את שבועות בהפנינג וטקס מרגשים ובתיקון שבועות עם 

הרצאות TED לתוך הלילה!
ברכות ליוזמי תיקון שבועות הראשון מסוגו בכפר תבור – למשפחת גורליק וליצחקי טישלר

על ארגון והנחייה, ולמנחי עשרת הדיברות בסגנון TED על סשן מרתק.
תודה לנועם בן-נון על סלפי קהילתי ראשון בפארק בצילום רחפן, תודה למשתתפי תחרות 

הקינוחים הראשונה מסוגה וברכות לזוכות המוכשרות, תודה לנוער על ההתגייסות בתחנות, 
תודה ללימור זיו ולספיר מאיר על החזרת מסורת ריקוד התינוקות, תודה לפרלה ולילדי גני 

החובה המקסימים על ריקוד גנים, תודה לרקדניות ולזמרים הנפלאים, ותודה מיוחדת 
לאלעד דרוקר על הנחיית הטקס.

קבלת שבת קהילתית
בגן סיפור חוזרת!

שישי, 15.6, בשעה 16:30
שירה בצוותא, פעילות לילדים 

ואווירת שבת נעימה



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

הקושיה הפלשתינאית, אש"פ 
ואגודות הכפרים 

תובנות חדשניות וסיפורים מרתקים 
מאירועים שהיה מעורב בהם אישית.

מרצה: מיכאל יגאל מימון. 
ביום רביעי 6.6 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה: 10 ₪. 

"דני קיי - נסיך הליצנים והאדם 
רב הפעלים שעשה בחייו 

(כמעט) הכול" 
ההרצאה מלווה במצגת ובשילוב קטעי 

סרטים. מרצה: ארז בר.
ביום רביעי 13.6 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה 10 ₪. 

הקרנת הסרט: 
"סיפור אהבה ארץ ישראלי"

פגישה מקרית באוטובוס מציתה 
בפנינה אהבה ממבט ראשון לעלי בן 

צבי, בנו של הנשיא יצחק בן צבי 
ופלמ"חניק מקיבוץ בית קשת. 

ביום שני 18.6 בשעה 9:00 ובשעה 
11:00 במועדון. הכניסה חופשית!

"עולם בתנועה" - ציור, מיצב, 
מוסיקה - על אמנות קינטית מרתקת
מעבודותיהם של יעקב אגם, וויקטור 
ווזארלי, דרך איו טינגלי ועד לפסלי 
הרוח המהפנטים של אנטוני הווה.

מרצה: ד"ר ירדנה דגן.
ביום רביעי 20.6 בשעה 18:00 במועדון.

כניסה: 10 ₪. 

טיול מרתק באזור הגלבוע
ביו-תור, שדה אליהו - חקלאות 

אורגנית, הדברה ביולוגית וקהילה 
שיתופית. 

מלכישוע – כפר שיקום לנפגעי סמים, 
אלכוהול ותרופות מרשם. 

מרכז המבקרים של חוות הרוח בגלבוע 
- הפקת חשמל מאנרגית הרוח.

ביום שני 25.6 יציאה בשעה 8:00
חזרה משוערת 17:00, מחיר: 100 ₪.

מוסיקה ופסקול בקולנוע
חשיבות המוסיקה והפסקול בקולנוע, 

היסטוריה, סוגי סאונד ומוטיבים 
מוסיקליים, מלחינים מרכזיים בקולנוע 

ההוליוודי. מרצה: עופר קדר.
ביום רביעי 27.6 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה 10 ₪. 



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

"אישים ופרשיות היסטוריות"
מרצה: מורן גלאון.

סיפור אהבה ארץ ישראלי - פנינה 
דרומי ועלי בן צבי.

יום ראשון 3.6 בשעה 18:00-19:30 במועדון.
כניסה: 40 ₪.

מפגש חוויתי, מופע סיפורים 
"רעיית הקולונל" מאת סומרט מוהם.

מספר: יניב שטרייפלר. כניסה: 40 ₪.
יום שני 4.6 בשעה  11:00-12:30 במועדון.

"מוצרט - סוד הקסם"
מרצה: סמדר כרמי גיברמן.

הרקויאם - פרקים נוספים, אווה ורום.
ביום ראשון 10.6 בשעה  17:00-18:30 

במרכז המוסיקה, כתת "חיים חפר".  
כניסה: 80 ₪.

"קולנוע בתבור"
הרצאה ודיון בהנחיית אמיר תומשוב

הקרנת הדרמה האמריקאית:
"איש המסילה"

קצין בצבא הבריטי שמעונה כשבוי מלחמה 
במחנה עבודה יפני במלה"ע השנייה. 

ביום שני 11.6 בשעה 10:00 באולם 
המופעים במתנ"ס. כניסה: 40 ₪.

"מתחילים בראש"
מרצה: שירלי קמינגס, ייעוץ תזונתי 

וסדנאות. כניסה: 40 ₪.
סדנת מתוקים, ללא נקיפות מצפון
הכנת קינוחים טעימים ובריאים בקלות.
ביום שלישי 12.6, 11:00-12:30 במועדון 

"סודות על נשים"
מגי רום - בוחרת בחופש

מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות .
ביום שלישי 12.6 בשעה 18:00-19:30 

במועדון אביב. כניסה: 40 ₪.

"דוקו ישראלי בתבור" 
הקרנת הסרט:

 "מדינת ישראל נגד אירית ואשר"
ומפגש עם הבמאית שירלי ברקוביץ'.   

אשר ואירית שאבו את זרעו של בנם, חייל 
שנהרג, ומבקשים להקים לו צאצא מאם 
פונדקאית ותורמת ביצית, ולגדלו בביתם.

ביום שלישי 5.6 בשעה 19:00 במועדון.
כניסה: 40 ₪. 

"מסתרי התרבות היפנית" 
מסע ליפן מהכורסא

מרצה: עדי ענבר שמן. כניסה: 40 ₪.
ביום שלישי 19.6, 18:00-19:30 במועדון.



"סדנת מנדלות" 
מפגש סיום - עבודה בזוגות - פעילות סיום כיפית שקשורה בנתינה וקבלה.

מנחה: עדי סונדק.
ביום רביעי 20.6 בשעה 10:45 בכתת אומנות במתנ"ס. כניסה: 80 ₪.

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

סיפורי קטנטנים 8
יום שלישי 12.6.18 בשעה 16:30

"מי חמוד של אמא" נטע מתאטרון הצליל
לגילאי שנה וחצי עד שלוש. 20 ₪ כרטיס. 

מספר מקומות מוגבל יש לשריין כרטיס 
מראש

שריינו את התאריך 2.7.18 
בשעה 17:30 - שעת סיפור בו זמנית בכל 

הספריות הציבוריות בארץ.
ג'ק ואפון הפלא של תאטרון הקוקיה 

ולאחר מכן נצבע ביחד ציור ענק. 
כניסה חופשית בהרשמה מראש! 

ההצגה תתקיים באולם המייסדים במתנ"ס

מנהל: אייל דיין 

המרכז למוסיקה

אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיום השנה ועם זה ההכנות לקראת מופעי הסיום 
בעיצומם.

תלמידנו שוקדים על היצירות והשירים הנבחרים שלמדו במהלך השנה כדי שיהיו מוכנים 
ויעלו על הבמה בביטחון והנאה.

לתלמידים שאינם מופיעים ולאלו ששוקלים לימודי מוסיקה לשנה הבאה, אנו ממליצים 
בחום להגיע ולחוות מקרוב את מה שאולי יהיה שלהם בעתיד הלא רחוק ובכלל.

21.6 בשעה 17:30 בגן סיפור.



חוגים 
מנהלת: גליה בר

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש יוני:
ליאור רחמים, נעם שי, יונתן בוגנה, שיר ובר אמר, מתן צפירה, ניב ראובני, עמית פלג

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

ם... חוגים...
חוגי

קיץ, כולם נמצאים בחוף

ובמתנ"ס הפקות סיום 

לי סוף...
ב

מוזמנים!
הורים,ילדים, תושבים יקרים !

שנת החוגים חלפה עברה לה כמו חלום 
שרק התחיל אתמול וכעת אנחנו במחר, 

המביא איתו את כל תוצרי השנה שחלפה 
ובפתחם של הפקות הסיום של אגף 

החוגים.

סיום תיאטרון 

ההצגה "שני כסאות לידך" 
קב' תאטרון ילדים  ה'-ו'  

כיתה בבי"ס יסודי מתמודדת לראשונה 
עם המושג "מצוקה כלכלית" 

כשאחת מתלמידות הכיתה  מחליטה 
שאין לה במה להתבייש.

יום שני 11.6 
בשעה 18:30 אולם המופעים 

ההצגה "גלים אחרים" 
בביצוע קבוצות הנוער 
כתיבה ובימוי: ירון רוח

לשכבת כיתות ח' בתיכון "גלים" נכנסים, 
שני תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
כניסתם של השניים לאותה הכיתה 
מעוררת שאלות חשובות על קבלת 

ה"אחר" בחברה המודרנית 

יום רביעי 13.6 
באולם המופעים שבמתנ"ס 

הצגה 1 בשעה 18:00 
הצגה 2 בשעה 20:00

הכניסה חופשית!

קרמיקה ילדים ונוער
סדנת יצירה משותפת וחוויתית של הורים 

וילדים
הסדנאות יתקיימו בתאריכים: 

10-11.6 ו- 17-18.6  
מיועד לילדי והורי החוג בלבד!

חדש !
קורס קיץ במחול 

קורס קיץ בתאטרון 
פרטים בקרוב ....



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

אקדמיה למנהיגות 
החודש יצאו חניכי האקדמיה לפעילות 

בדוב הלבן, שם קפצו את קפיצת האמונה 
ושחררו מעליהם את כל הפחדים.

בנוסף ביקרו החניכים בטייסת 117, שם 
נהנו משיחה מרתקת עם טייס שהסביר על 

משמעות החיים במדינת ישראל ועל 
האמונה בדרך למטרה.

בני מצווה שכבת ז'
החודש נפגשו מועדון אביב ופרויקט בני 

מצווה לתחרות מאסטר שף אמיתית! 
לנוער יצא להכיר את גמלאי הכפר לשמוע 

סיפורים ולהנות מהביחד.
ברכות לקבוצה המנצחת: השקשוקה של 

מני ביטון, אירית חן, נויה דיגמי ועידו 
אוחיון. שזכו בכרטיסים לסרט בבית 

גבריאל.
חניכי הפרוייקט יצאו ללילה ביער בית קשת, 

לינה בשטח בישולי שדה, מדורה ותה. 
בנוסף עברו החניכים פעילויות תוכן ובבוקר 

למחרת ביצעו ריצת ניווט ביער בית קשת 
יחד עם הוריהם! 

תודה רבה לברק מינדל הוכמן משכבת י' 
שאירגן את ריצת הניווט. 

פרויקט שטח וזהות שכבת ח' 
"עלינו תמיד לדעת ולהכיר את העומד 
בראשנו, למען יום אחד נהיה במקומו" 
החודש ביקרנו בכנסת ישראל, במהלך 

הסיור למדנו על המשכן והקמתו, לאחר 
מכן התקיימה שיחה עם חברי הכנסת 

קארין אלהרר ואלעזר שטרן שסיפרו על 
החיים והעבודה בכנסת.

תודה רבה לאיריס הרינג על העזרה וארגון 
המפגש עם חברי הכנסת.

מה מצפה לנו?
בני מצווה - 20.6 מסע סיום פרויקט בני 

מצווה! נצא מכפר תבור נרד לכנרת במהלך 
הלילה ובבוקר נשכשך בכנרת. 

שטח וזהות – 14.6 ערב סיום פרויקט שטח 
וזהות, נצא מכפר תבור רגלית למעין 

החמישה נבלה שם אתה הלילה ועם צאת 
השמש נחזור.

מסיבת מתגייסים - 21.6  
ה - מסיבה שחיכיתם לה 12 שנים מגיעה! 

אוכל טוב מוזיקה טובה ומתנות ...

פרויקט פולין - 22.6 שישי צהריים מפננננק 
ניפגש בדוכן של פוליחומוס

שביל ישראל מסלול 4 יוצא לדרך! - 8-9.6
והפעם נחל עמוד עליון ותחתון, נלך, נבשל, 

נדבר, נטבול במים ונקשיב אחד לשנייה ... 
שכבות ט'-י"ב הרשמה באתר המתנ"ס 

בעלות של 150 ₪  פרטים אצל דודו.

אקדמיה למנהיגות - 14.6 
מסיבת סיום פרוייקט האקדמיה למנהיגות, 

הורים וילדים.



בני המושבים

ערב עמים
החודש הפיקו חניכי ומדריכי תנועת בני 

המושבים ערב עמים.
אין מילים שיכולות לתאר את רמת 

ההשקעה, היצירתיות, והשמחה הגדולה 
שעטפו את הקן.

ישר כוח לגרעינרים, למדריכים ולחניכים 
על החוויה הצבעונית שחווינו!

מה מצפה לנו ?
6.6 - הפנינג סיום תנועת בני המושבים 

נחגוג ביחד את סיום הפעילות השנתית בקן 
בני המושבים. בשעה 17:30 בפארק המעיין.

24.6-3.7 – סמינרי ט' קורס הדרכה באורך 
של 10 ימים לשכבת ט'.

25-27.7 – טיול קיץ ד'-ו'

30.7-2.8 –  מסע פלמ"ח לשכבת ז' 
  ובעקבות לוחמים לשכבת ח'

8-12.8 –  קורס מד"מים לשכבת י' 
 וקורס מש"צים לשכבת י"א



מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

ספורט  

הפנינג פתיחת עונת הרחצה 
שבת 2.6 בשעות 11:00-15:00

מתנפחים לכל המשפחה 
פתוח למנויים / בעלי כרטיסיות 

תושב בלבד.
לפרטים והרשמה 04-6024933

III גליליאדה
במהלך שבוע הספורט ישראל, נערכה בכפר 

תבור הגליליאה ה-3.
סידרה של ארועי ספורט עם דגש על 

הקהילה, המשפחה והביחד, לצד הרצון 
לקחת את המדליה.

טניס
את השבוע פתח שלב הגמר של אליפות 

הטניס האזורי.   מעל   40 טניסאיות 
וטניסאים מכל הגילאים השתתפו.  

עומר שדה, תומר מנדלוביץ, אוריה אסולין, 
ליטל בוקריס זכו במקומות הראשונים 

בקטגוריות שלהם. תודה לדקל רכז הטניס.

טורניר סטריט בול משפחות
למעלה משלושים משפחות לקחו חלק 

בטורניר בפורמט החדש שלו. היה 
אינטנסיבי ומותח אך  הרוח הספורטיבית, 

העידוד והמשחק המשפחתי היו חוויית 
כדורסל מהנה ומוצלחת לכולם. תודה 
לאופיר בן קדר ואיליל קנטי על ארגון 

משובח.

אליפות כפר תבור הפתוחה בשחייה
באליפות כפר תבור הפתוחה בשחייה 

התקיימו מקצי יחידים, ובראש התחרות גם 
מקצי שליחים של 100 מ'. 

במקום הראשון זכתה "משפחת" שחייני 
המאסטרס של מתנ"ס כפר תבור, בזמן של 

1:04.10! כל הכבוד למשתתפים והזוכים 
בקטגוריות השונות.

חוגי שחיה בקאנטרי אליאל
חוגי השחייה נפתחים בחודש יוני וקופצים 

מדרגה מקצועית עם המאמן החדש טל 
אפרת. ישנם מסלולים של 10/15 שיעורים.

פרטים אצל טל - 0523249540 

כדורשת - אלופו ת
כל הכבוד לקבוצת הכדורשת האדירה 
שלנו, דורבנות התבור על עונה נהדרת.

אומנם הפסידו אמש בגמר ליגת הגלבוע  
לעמק הירדן אך יצגו אותנו ואת הספורט 

הנשי בכבוד רב.
שאפו לדנה גלוב המאמנת-שחקנית, לבנות, 

ותודה למשפחות על התמיכה והדחיפה.

סטריט גול

טורניר שכנות טובה בכדורגל
מעל מאתיים שחקנים בקבוצות   מעשרה 
ישובים , משלל דתות ותרבויות צבעו את 

המגרש הירוק בחגיגת ספורט.
זוכי ם:

כיתות ג-ד: מקום 1 – מכבי כפר תבור
 מקום 2 – אריות התבור

 מקום 3 - בית קשת
כיתות ה-ו: מקום 1 – מכבי כפר תבור

 מקום 2 – מ.ס. כמא
 מקום 3 - מתנ"ס נצרת עילית

תודה רבה לאלכס.



ליגת הקיץ בקטרגל 
לזכרו של סרן אליאל בן יהודה חוזרת

ע 

המחזור הראשון של הליגה בחסות 'טוטו אורן' יתקיים בכפר תבור  במו צ"ש 2.6  
עם שלושה משחקים החל מ-20:00 (כפר תבור - שדמות דבורה המשחק הראשון). 

כפר תבור, אלופת העונה שעבר ה, תנס ה להגן על התואר. נקווה לליגה מותחת וספורטיווית.
בהצלחה לכולם. עקבו אחרינו בפייס של הספורט - גל קדרון, רכז הליג ה

מרוץ כפר תבור הראשון
לזכרה של טל זינו  

אירוע השיא של הגיליאדה אשר נדחה בשל מזג האויר, היה פיילוט מוצלח ביותר.
כ-700 משתתפים, מהם כ-400 רצים ורוכבים רשומים יצרו אירוע ספורטיבי קהילתי ושמח.

בני 3 עד 63. תושבי הכפר, רצים מיזרעאל, כפר קרע ואבן יהודה, נשים וגברים סבים סבתות 
ונכדים. יחד רוכבים ו/או רצים. 2, 5 ו- 10 קילומטר.

הרבה שותפים היו להצלחה ולהם הזכויות:  
ליוסי, עודד, שלמה, מוטי וצוות המועצה, על התמיכה הלוגיסטית והכלכלית.

  לרוני שהיתה בכל מקום  וצוות המתנ"ס הע סו ק שמצא זמן גם ל זה. 
לרעות קרמר על המרוץ ובכלל / תודה לנוער הנהדר שלנו שנרתם בהמוניו ולקח תפקיד גדול בהפקה.

למושיק ועומר /  לאורי ישרא ל ולמתמיד ים. 
 לחברה הכלכלית של המתנ"סים על הסיוע בהפקה, ל-b-timing על המדידות האלקטרוניות.
 לאור פוטל מההתעמלו ת /  לדי ג'י רז לוי על הבי ט /  לאלון תבורי וגיל שטיינפלד על התופים. 

 ל'דרך האופניי ם '  שחילקה ים פרסים /  לבנק הפועלים  שאת המתחרים הלביש.
חוץ מהבריזה בקאנטרי נעזרנו ברוח גבית של עוד אנשים טובים שפשוט באו לעזור לפני  ו/או תוך כדי:

מרב לוי משפיר, יובל גולדנברג, אמיר בלוקה, כרמית חכים ושקד גולדמ ן.
וכמובן.... חיה ומשפחת זינו היקרה שנרתמה לאירוע לזכר יקירתם טל שנשארה בת תשע. התרגשנו אתכם 

ותודה שאתם חלק.
שוב תודה לכל מי שבא, להתראות בשנה הבאה ואל תפסיקו לעשות ספורט.

עמית ומחלקת הספורט, דנית, דודו ומחלקת הנוער
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