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אליעד נחום בהופעה
במסגרת בימות פיס

יום רביעי 18.7.18 
20:30 בפארק המעיין

כרטיס: 30 ₪

מסיבה יוונית
להיטים יוונים מקפיצים מכל הזמנים 

להקת "הטברנה" אוכל יווני , אוזו ויין והרבה שמח 
יום שישי 27.7.18 בשעה 18:30 בחצרות האיכרים 

בואו לבושים בלבן – ט"ו באב שמח
כרטיס: 50 ₪ ברכישה מוקדמת

70 ₪ בערב המסיבה

 הפנינג קיץ רטוב
הפנינג קיץ עם מתנפחים ומתקנים 

לצינון חום יולי 
יום רביעי 11.7.18 בשעה 17:00 

בפארק המעיין 
עלות: 15 ₪. תשלום במזומן במקום

ורום
30+40+
צעיריםפ



דבר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים, 
בתקופה האחרונה אנחנו נפרדים משני עובדים שהיוו חלק מרכזי בחיי היום יום של קהילת 

כפר תבור וברצוני לנצל את הבמה על מנת להוקיר להם תודה בשם הנהלת המתנ"ס ותושבי 
הכפר.

דוד פרג' - לאחר מעל שני עשורים בהם מילא מגוון תפקידים אנו נפרדים מדוד, במהלך 
שנותיו במתנ"ס דוד נרתם לכל משימה ומילא אותה על הצד הטוב ביותר, במקצועיות, 

צניעות, ובנועם הליכות, תודה על פועלך ובהצלחה בהמשך הדרך.
עמית שחם - לאחר תקופה של כשמונה שנים בהם ניהל את מחלקת הספורט של המתנ"ס 

ולקח חלק משמעותי במחלקת הכדורסל ממשיך עמית לאתר הבא, במהלך שנותיו פיתח 
עמית בכפר תבור ענפי ספורט רבים, תוך שילוב תהליכים חינוכיים והקניית ערכים לילידנו, 

בהערכה גדולה על פועלך והצלחה בדרך החדשה.

בהזדמנות זו נאחל בהצלחה לבעלי התפקידים החדשים, לקראת תקופה של עשייה 
משמעותית יחדיו.

בברכה,
עודד הלפרין, יו"ר ההנהלה

וחברי הנהלת המתנ"ס

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

הספריות פותחות את החופש הגדול
יום שני 2.7.18 בשעה 17:30

בהצגה "ג'ק ואפון הפלא"
כניסה חופשית בהרשמה מראש. 

לאחר מכן ניצור דף צביעה ענק יחדיו

סיפורי קטנטנים מספר 9
יום שלישי 24.7 בשעה 16:30

"האח של איתמר" 
מספרת גליה מתאטרון פפיון

גילאי שנה וחצי-שלוש, 20 ₪ כרטיס

שעת סיפור לגילאי 3-6
יום שלישי 24.7 בשעה 17.30

"סיפורי איתמר" גליה מתאטרון פפיון

שינוי בשעות פעילות (חד פעמי)
יום שני, 2.7.18 הספרייה תיסגר בבוקר 

יום שישי 27.7.18 הספרייה תיסגר בבוקר 



קהילה
מנהלת: עידית מזרחי גרויס 

הגיל הרך
04-6772269מנהלת: אילנית שבו שגב, 

רישום לצהרונים 
פעילות הצהרונים תתקיים בין התאריכים 1.9.18-30.6.19 בבית הספר רבין

משעות סיום הלימודים ועד השעה 16:00 
מיועדים לילדי א-ג 

פעילות תלמידי כיתות א במבנה החדש (מבנה כיתות ה-ו) 
תלמידי ב-ג יפעלו במבנה אולם הספורט 

בחופשות משרד החינוך יפעל הצהרון 7:30-16:00- ללא תוספת תשלום 
ילדי הצהרון נהנים כל השנה מאורחת צהריים בשרית חמה ומאורחת כריכים ופירות .

ניתן להירשם ל-3 ימים קבועים בשבוע, 4 ימים קבועים בשבוע או שבוע מלא.
פרישה מצהרון תתאפשר עד לתאריך 30.3.19 

ganim@kt.matnasim.co.il - לאחר פניה בכתב לאילנית שבו

בירה ומים :
מסיבת רחוב באלונים! 

שישי, 6.7, החל מהשעה 16:30
תוציאו כיסא מתקפל וגיגית

או בריכה עם מים
אנחנו נדאג למוזיקה ולבירה... 

קמפינג בפארק המעיין - חמישי, 2.8, משעה 19:00
אתם מוזמנים ללילה של קמפינג קהילתי תחת הכוכבים

הביאו אוהל, שק שינה וארוחת ערב
הפעילויות עלינו! 

סינמסחה ממשיך:
משפחת סופר-על 2

שלישי, 7.8, בשעה 18:30 
סרט לכל המשפחה באולם המופעים 

מחיר כרטיס 20 ₪ 
הרשמה באתר המתנ"ס 

רחצת ערב בסחנה
המסורת ממשיכה! 

חמישי, 30.8, בין 18:00-23:00 
(רחצה במים עד 20:00)

מחיר כרטיס: 40 ₪ 
הרשמה באתר המתנ"ס 



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

טיול ערב לירושלים
גן לאומי עמק צורים, מוזיאון "אסירי 
המחתרות" ומופע "הללויה" המוקרן 

על גבי עתיקות עיר דוד.
יום שני 9.7 יציאה בשעה 12:00
מחיר: 90 ₪, ההרשמה במתנ"ס.

קונצרט "נגינה קאמרית או ליווי?"
יצירות מוכרות ואהובות בכינור 

ובפסנתר.
בהשתתפות נגה ישורון וולדימיר 

שמולנסון
ביום רביעי 4.7 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה: 10 ₪.

השמיעה בעידן הטכנולוגי של ימינו
מרצה: הילה בחכמה.

ביום שלישי 10.7 בשעה 11:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪.

גנטיקה של אריכות ימים
הרצאה ואפשרות להשתתף במחקר

מרצה: פרופ' גיל עצמון, ראש 
המעבדה לחקר גנטיקה ואריכות 

ימים באוניברסיטת חיפה.
ביום שלישי 10.7 בשעה 18:00 

במועדון. כניסה: 10 ₪.

תורת הקבלה: "אוי אם אגלה, 
"אוי אם לא אגלה

מרצה: ד"ר נטע סובול, חוקרת 
ספרות הזוהר ומרצה.

ביום רביעי 11.7 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪.

תכנון משפטי לאזרחים ותיקים
 ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים 

ורפואיים
מרצה: עו"ד כרמית טולדנו.

ביום ראשון 15.7 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪.

הקרנת הדרמה הביוגרפית "מודי"
מודי מתקבלת לעבודה כעוזרת בית, 
ומתחילה לצייר על קירות הבקתה. 

ביום שני 16.7 בשעה 9:00 
ובשעה 11:15 במועדון.
הכניסה חופשית!

לחייך בפה מלא... שיניים
סוגי שיניים, הרכב, תפקידים, 

אפשרויות הטיפול להשלמת חסרים, 
טיפים ועוד...

מרצה: ד"ר דנה אמיר-קליין, רופאת 
שיניים, תושבת כפר תבור.

ביום שלישי 17.7 בשעה 11:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪



"שירים בג'ינס ושירים מכופתרים" 
אריק איינשטיין ויהורם גאון.

נשוחח, נאזין להקלטות וגם נשיר ביחד 
משיריהם היפים.

מרצה: ד"ר מוטי אדלר, מוזיקולוג 
ומורה לפסנתר.

ביום רביעי 18.7 בשעה 18:00 במועדון. 
כניסה: 10 ₪

כאבי גב תחתון
מדוע כואב? טיפים למניעה, 

תרגול ותפקוד נכון.
מרצה: עדי שגיב כנפו, 

פיזיותרפיסטית.
ביום חמישי 19.7 בשעה :11:00 

במועדון. כניסה: 10 ₪

צוואות ירושות ופרק ב' בזוגיות
סוגי צוואות, מה קורה כשאין צוואה? 

מרצה: עו"ד איילת כהן
ביום ראשון 22.7 בשעה 18:00 במועדון. 

כניסה: 10 ₪.

מחשבות מסלול מחדש
נשים אמניות, פורצות דרך 

מרצה: חווה לינדן
ביום שני 23.7 בשעה 11:00 במועדון. 

כניסה: 10 ₪

כאב נשימות ומה שביניהם
הסבר על מבנה מערכת העצבים 

והקשר לכאב.
מרצה: אלון בן ארי, מורה לטאי-צ'י 

וצ'י-גונג, מטפל בגישה הנוירו-
התפתחותית

ביום שלישי 24.7 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪.

הבוחר הישראלי בין ימין לשמאל
מאפייני המערכת הפוליטית בארץ, 

התנהגות הבוחר הישראלי, 
והאפשרות של חילופי שלטון בעתיד.

מרצה: ד"ר מרדכי לוי, מרצה על 
פוליטיקה ישראלית.

ביום רביעי 25.7 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪.

הקרנת סרט אנימציה ביוגרפי 
"לאהוב את וינסנט"

ביום שני 30.7 בשעה 9:00 
ובשעה 11:00 במועדון.
הכניסה חופשית!

טיול סבים/סבתות ונכדים 
לפארק הירדן

בהדרכת צחי גלובין, כולל מסלול 
הליכה, רחצה במים ופיקניק.

ביום ראשון 5.8 יציאה מכפר תבור 
בשעה 16:00, חזרה משוערת 21:30.

מחיר: 50 ₪ למשתתף.
ההרשמה במתנ"ס.



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

מסיבת סיום שנה של "קתדרה בתבור" ו"מועדון אביב"
בישיבה סביב שולחנות ובאווירה נעימה, נשיר, נברך וניפרד מהמורים בחוגים השונים.

ביום שלישי 31.7 בשעה 19:00 באולם האירועים במתנ"ס.

מופע לכבוד ט"ו באב: "משוררים אוהבים" 
מוטי זעירא על סיפורי חייהם ואהבותיהם של משוררי 

שתשיר משיריהם. מיטל טרבלסי הארץ והזמרת 
ביום שלישי 31.7 בשעה 20:30 באולם המופעים במתנ"ס.

מחיר מיוחד לרשומים בסדרות או חוגים בקתדרה בתבור: 20 ₪ 
מחיר רגיל: 50 ₪

 מועדון התבור מזמין לערב שירי תל אביב הקטנה
עם השחקנית אביטל לבני

יום שישי 20.7.18 בשעה 21.30 במועדון אביב
עלות ליחיד: 60 ₪  / לחברי המועדון ע"ח המועדון.

לפרטים: שמעון גדיש 050-5279090

במסגרת פסטיבל "הללויה" 

70 שנות זמר עברי עם 

יהורם גאון 
יום חמישי 30.8 בשעה 20:30 בפארק המעיין

עלות: 60 ₪ ברכישה מוקדמת, 80 ₪ בערב המופע 
Kefar-tavor.org.il   www.glt.il :כרטיסים באתרי המועצות

סדנת התעמלות פנים לנשים
עם זהבה לוינקרון

יום חמישי 5.7 בשעה 9:00 במועדון



חוגים 
מנהלת: גליה בר

רגע לפני מעבר לחופשת הקיץ בואו וניזכר 
ברגעים מהפקות הסיום של אגף תאטרון 

ובית הספר למחול בחודש יוני:
70 שנה למולדת מופע הסיום של בית 

הספר למחול בהשתתפות כל רקדני 
ולהקות בי"ס למחול. 

במופע השתתפו השנה גם להקות הזמר 
הצעירה והבוגרת והאירוע הפך למופע 

עברי יוצא מן הכלל של כחול לבן.
לא הספקנו להחליף תלבושות והצגות  

התאטרון עלו לבמה, שלוש הפקות  הפקת 
ילדים והצגת נוער כפולה. תפאורה 

תלבושות והמון חזרות. 
התסריטים להצגות עסקו באחר, בשונה 
ובקבלתם לחברה. כל הכבוד לשחקנים 

הצעירים ששיחקו באופן נפלא והראו את 
אהבתם לבמה.

קינחנו במופע סיום הגיל הרך "ילדות 
ישראלית" - גילאי שלוש עד שש עלו 

באומץ רב 
על הבמה 

ורקדו והופיעו 
במתיקות רבה 
שתמיד גונבת 

את ההצגה.

פעיליות החוגים ביולי:
חדש! קורס תאטרון קיץ לנוער יחודי 

29.7-3.8. רישום באתר

קרמיקה בוקר וערב למבוגרים - יפתח 
במינימיום משתתפים

ציור מבוגרים - יום ב' ניתן להצטרף. 
בשעות 9:00-12:00 

לייף דאנס נשים - יום ב' 
בשעות 20:00-21:00 בסטודיו למחול 

במגדל השעון

תודות מכל הלב: 
לכל המדריכים והמורים של אגף החוגים 

על שנה נפלאה שעברה במהרה ולכל 
לקוחותינו צעירים כגדולים קיץ קל ונעים 

שובו במהרה.



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

נוער יקר! 
החופש הגדול הגיע... קצת זמן לנוח ולעשות חיים...                                                    

יש לנו בקשה קטנה - תנצלו את הזמן לחשוב קצת עם עצמכם, מה עשיתם השנה? 
ומה אתם מצפים מעצמכם לשנה הבאה? 

וגם... תנסו לא לעשות שטויות ונצלו את הזמן כמו שצריך!
אנחנו פה כל הקיץ. זמינים בשבילכם לכל הצעה, רעיון או סתם לשבת ולהעביר את הזמן...

שלכם, מחלקת ילדים ונוער

סיום אקדמיה למנהיגות 
מסעות, מפגש עם טייס, שייט, קפיצת 
האמונה , קיר טיפוס , סדנאות אין סוף 

ובעיקר למידה עמוקה על כמה רחוק 
אפשר להגיע בעזרת כח הרצון והאמונה.

תודה רבה על עוד שנה נפלאה לראובן 
ואמי צמח.

סיום פרויקט בני המצווה  
"תראה לי מה הגבולות שלך ואוכיח לך 

שהם נקודת הזינוק שלך..."
אחרי שנה גדושה בפעילויות בהן למדו, 

הכירו, הלכו, הקשיבו דיברו, התארחו 
והתנדבו חניכי פרוייקט בני מצווה סיכמו 

את השנה במסע זריחה של 22 ק"מ.
ניפגש שנה הבאה בפרויקט שטח וזהות.

סיום פרויקט שטח וזהות
ביקור בכנסת, התנדבות, פעילויות העשרה, 

סיור בדרום תל אביב, סדנאות שטח ועוד...                                                                                                                              
והדובדבן שבקצפת לילה במעיין החמישה 

- מדורה עם פויקה, תה, מוסיקה ואנשים 
שנהנים אחד מהשני יותר מזה לא צריך! 

ניפגש בשנה הבאה – שנת ההכנה להדרכה, 
טרומפים!



"צידה לדרך" שכבת י"ב
החודש נפרדנו משכבת י"ב היקרה שלנו, 

מסיבת סיום מדהימה, נשף ורונדו 
מרשימים ולבסוף מסיבת מתגייסים 

בבריכה, מאחלים לכם המון בהצלחה בכל 
המסגרות אליהן תגיעו בשנה הקרובה.

אקשן על גלגלים 
אקווה כיף – 2.7

פיינטבול – 5.7
מרכז קנדה + איי ג'אמפ - 9.7 

קארטינג – 12.7
לילה בכנרת+ספורט ימי+לונה גל - 16-17.7

טיול 8 ימים 8-15.8
מפגש הכנה להורים ולחניכים יתקיים ב-4.7 

בשעה 20:00 באולם המייסדים.
המפגש הינו חובה למען טיול מוצלח יותר.

טיול גיוס 
19-20.7 חמישי-שישי

אז רגע לפני שבאמת תצאו מהקן מוזמנים 
לטיול גיוס אחר...

צפון ים המלח, מעיינות, כיף וקצת נחת רגע 
לפני...

פרטים נוספים והרשמה אצל דודו פלד 

כושר קרבי
כושר קרבי כפר תבור מסכמים שנה באימון 

מהאגדות 
שנה בה למדנו שמעבר לכושר עלינו להיות 

קודם כל קבוצה וחברים אחד של השני!
יוצאים לפגרה. נשוב בספטמבר.

לילות מונדיאל בקאנטרי אליאל 
חצי גמר - 10.7 – כולל הרצאת ספורט 

מרתקת ושלל פינוקים. עלות: 15 ₪ 

בני המושבים

סיום פעילות תנועת בני המושבים 
"דבר בעולם לא חשוב כמו להיות דמות להערצה בשביל החניך..."

החודש הסתיימה לה שנת הפעילות של בני המושבים
שנה מלאה בכל טוב, חג מעלות, טיולים, מפעלים, ערב עמים ועוד ים של חוויות.
תודה רבה ענקית לגעכ"ת 4 שלנו - תומר עומר רותם עטרת ורוני על שנה טירוף 

ולצוות ההדרכה והפעילים על שנה מלאה בעשייה ונתינה למען ילדי כפ"ת.

שכבת ט
הייתם אוסף, בנינו קבוצה, אתם יוצאים 

כצוות.
25 חניכים משכבת ט' יצאו לסמינר בן 10 

ימים בו ילמדו איך להיות לא רק אדון 
לעולמם, אלא אדון לעולמות של אחרים.

בהצלחה בקורס מד"צים!



מה מצפה לנו ?
מחנה קיץ לבוגרי ד'-ו' 25-27.7 

מסע פלמ"ח לבוגרי שכבת ז' 30.7-2.8 

מסע בעקבות לוחמים לבוגרי שכבות ח' 
 30.7-2.8

קורס מד"מים לבוגרי שכבת י' 8-13.8  

קורס משצי"ם לבוגרי שכבת י"א 8-13.8  

רוצים לומר תודה לצוות ההדרכה 
והפעילים של תנועת בני המושבים 
19.7 – בשעה 13:30 נצא לכנרת לארוחת 

צהריים ספורט ימי ועוד שלל פינוקים. 
(רישום אצל הגרעינרים)

מנהל ספורט: עמית שחם 052-6673688

ספורט  

יום היוגה הבינלאומי 
לראשונה הצטרפה גם כפר תבור למיליוני 

החוגגים בתרגול פתוח תחת כיפת השמיים 
מול נוף הר תבור המרהיב.

התרגול הועבר ע"י המורות ליוגה שלנו, 
גליה וולף ומילה דן. מיכל כהן שמחה 

ליוותה, בנגינה על קערות קריסטל.
האווירה היתה נעימה וקסומה, הבריזה 

ליטפה, השאירה טעם של עוד, ובהמשך 
לדרישת הקהל אנו מכריזים בזאת על: 

לילות יוגה בקיץ
הצטרפו אלינו לתרגול יוגה כיפי וקהילתי 

בימי חמישי בשעה 19:00 (החל מ-5.7) 
ברחבה בשדרות רוטשילד אל מול ההר.

פרטים בקאנטרי אליאל.

לימוד שחייה
קבוצות הלימוד הראשונות עומדות לסיים 
את הקורס וביולי נפתחים קורסים חדשים.
לראשונה אנו מציעים 2 מסלולים:  מסלול 

לימוד בסיסי (10 שיעורים סגנון חזה) 
ומסלול מתקדם (15 שיעורים) סגנונות גב 

וחתירה.

מופע סוף שנה של ענף ההתעמלות
המופע המרהיב זיקק לתוכו את כל 

העבודה הקשה שעשו הילדים במהלך 
השנה. 

כל הכבוד לצוות ולמתעמלות/ים.

מחנות התעמלות וכדורסל
יתקיימו במהלך הקיץ במתקני הספורט.  

כמו כן יתקיימו אימוני מצויינות בכדורסל 
במהלך חודש יולי.  פרטים אצל הרכזים.



משהו חדש מתחיל... 

לפני שמונה שנים קיבלתי לידי בגאווה את ניהול מחלקת הספורט בכפר תבור.
במהלך התקופה צמח הספורט, נוספו ענפי הכדורשת, ג'ודו, אייקי ושחייה. הכדורסל 

התרומם חזרה מעשרה משתתפים והיום יש רכז נפרד לענף. נולדו אירועי ספורט רבים כמו 
ליגת הישובים בכדורסל, מירוץ כפר תבור לזכר טל, הגליליאדה על שלל תחרויותיה וחזר 

טורניר אלון המיתולוגי בכדורסל. הצוות גדל משבעה מאמנים ל-20+. 

הספורט בכפר כיום ממותג כמוצר איכות המגיע לפלחי אוכלוסייה רבים, נרקמו קשרי 
עבודה ושיתופי פעולה מעולים עם ישובי הסביבה, בית הספר, מכללות הספורט, וגורמים 

חיצוניים נוספים רבים, הכפר פעיל, המתקנים ברמה גבוהה וכך גם המודעות לספורט.

מעל לכל אני גאה בכך שהוטמעה ההבנה שהספורט הנו, בראש ובראשונה, כלי חינוכי 
ממדרגה ראשונה אשר באמצעותו ניתן להטמיע ביעילות ערכים רבים מעבר לנצחון.

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש יולי:
גיל יחזקאל, ניב מלכה, רעות אסתרי, טל ויסבורד, אור קינן, מיכאל מוסל, שקד אביב, מור 

גרינוולד, גיא הקר, שני גוהריאן, אילן מרקו, ארד קוצר.

ומזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש אוגוסט:
נועם גלעד, תום ניר, איתי פיש, נעה בן דב, אורן אלבז, זיו יוסף, מיכל שהם, איה פיורקו, 
תאיר בן חמו, גיא אטלי, צור גולדנברג, שחף רז, מתן הורוביץ, ניב רחמים, הודיה רחמים.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

רוצה להודות לכל האנשים 
הרבים שהיו לצידי לאורך הדרך, 

וכמובן לכל לקוחות מחלקת 
הספורט. 

היתה לי זכות והנאה גדולה 
לשרת את תושבי הכפר 

והסביבה, לצמוח יחד אתכם, 
ללמוד וללמד.

להתראות ושמרו על קשר, 
עמית
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