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הצגה לילדים: שקשוקה וסוד הלימונים הגדול

תיאטרון אורנה פורת
מישהו גנב את כל הלימונים 
מהעץ בחצר הבית! יולי, 
ה  ל ש ה  ב ל כ ה ו  , ה י ר ב ח
שקשוקה יוצאים בעקבות 

החשוד העיקרי. 
זוהי תחילתה של הרפתקה 
מותחת, מרגשת ומצחיקה, 

שגיבוריה הם חבורת ילדים.
לגילאי 4-9

הצגה למבוגרים: סבוטאז'
התיאטרון העברי

קומדיה מרגשת ומצחיקה עד 
בו של שלמה  כו בכי ת,  דמעו
בראבא. יאצק, יליד פולין, מחליט 
להנהיג את דיירי בית האבות בו 
הוא מתגורר למרד, עקב החלטת 
ההנהלה לשלב בחזרות לטקס 
ום שואה את סימה אלפסי  י

היפיפייה, ילידת מרוקו.
מאת: אילן חצור  

בימוי: גדי צדקה
יום רביעי, 10.10.18, 20:00 באולם המופעים

יום שני 22.10.18,  17:30 באולם המופעים

ניתן לרכוש מנוי תיאטרון לילדים ולמבוגרים באתר המועצה



קאנטרי "אליאל" כפר תבור

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

שעת סיפור 
שרלי דנינו חוזר בסיפור "מרק דלעת"

יום ראשון 14.10.18 בשעה 16:30
לגילאי 3-6, כרטיס 15 ₪ לילד

מספר מקומות מוגבל, יש להזמין מקום מראש
 

שינויים בשעות הפתיחה:
חמישי 25.10  - הספרייה סגורה בבוקר

שלישי 30.10 - הספרייה סגורה

החגים מאחורינו וזה הזמן להיכנס לכושר ולשגרת חיים בריאה.
בריכת הקאנטרי חצי אולימפית, מחוממת ומקורה פועלת במתכונת חורף

יום א': 16:00-20:00
ימים ג', ד': 5:45-12:00, 16:00-20:00 
ימים ב', ה': 5:45-12:00, 16:00-21:00 

יום ו': 5:45-17:00 
יום שבת: 7:00-18:00 

פרטים והרשמה: במזכירות הקאנטרי 04-6620454

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש אוקטובר:
שלי בורדה, יפעת בר, יהב סורסקי, מאי שביט, הילה שחטל, שלמה ברששת, צח מלול, 

שונר משה, ים בלומהיל, עידן כהן, דור אגבבה, לביא מאיה, לביא רומי, טל מעוז

כמו כן ברכות לשיר רחמים עם סיום קורס קצינים ובהצלחה בהמשך

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

הספריה מתחדשת !
בואו להנות מפינות קריאה חדשות



קהילה

עידית מזרחי גרויסלרגל עזיבתה את התפקיד, אנו רוצים להודות ל על תרומתה להקמת 
מחלקת קהילה ונגישות במתנ"ס ולאחל לה הצלחה רבה כמחנכת ומורה לאנגלית בבית 

הספר "רבין". 

ומה היה לנו הקיץ? 
אירוע מרגש בסחנה ובו שחיית ערב, הפעלה מקפיצה 

ותירס חם, בים בם בם! 

, בסימן של העצמה לצד פינוק... מפגש הוקרה לחברות פורום נשים האדירות

 - משפחת סופר-על 2סרט שני במיזם "סינמסחה"

קמפינג קהילתי בפארק המעיין 
מקסים  יריד ילדים בעקבות 

קהילת כפר תבור!
הנכם מוזמנים 

לטקס הוקרה למתנדבים 
וקבלת משפחות חדשות (שרכשו בית)

ביום שלישי, 16.10.18, בשעה 19:15 
באולם האירועים במתנ"ס

התכנסות וכיבוד קלבתוכנית:
ברכת ראש המועצה – יוסי דולה

הענקת אות הוקרה למתנדבים
טקס קבלת תושבים חדשים

בשעה 20:30 הרצאה של יהודה משי-זהב 
"חסד של אמת ללא גבולות" 

מצפים לראותכם !



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

קונצרט מוסבר - ״בין הקיץ לסתיו״
קיץ מתוך עונות השנה של ויואלדי, 
קיץ מאת מוצרט, סתיו במחזות זמר 

ושירי סתיו כחול לבן.   
בהשתתפות נגה ישורון 

וולדימיר שמולנסון.
ביום רביעי 10.10 בשעה 18:00 במועדון

כניסה: 10 ₪ 

טיול לירושלים
נחלת שבעה, עמק רפאים, גבעת 

התחמושת, מנהרות הכותל - "שרשרת 
הדורות", הרובע היהודי והכותל.

ביום שני 15.10, יציאה בשעה 7:30
מחיר: 70 ₪

מאשה שתוקה לאישה נוכחת
סיפור חייה המרגש של בת שבע 

שעזבה את העולם החרדי והותירה 
מאחוריה בעל ושבעה ילדים.

מרצה: בת שבע רוזנפלד
ביום רביעי 17.10 בשעה 18:00 

במועדון. כניסה: 10 ₪

הקרנת הסרט הדוקומנטרי "פניקס" 
ומפגש עם גיבור הסרט 

והבמאית ענת תל
פניקס, בחור בן 32 מקהילת 

האפריקאים העבריים מדימונה, 
שנאנס בילדותו ע"י קרוב משפחה.

ביום רביעי 24.10 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪

סדנת הליכה נורדית
הליכה בעזרת מקלות

המקלות ינתנו בהשאלה, ללא 
תוספת תשלום.

מדריכה: אושרה גרשון
בימי שני בשעה 9:00-10:00 

בכניסה למתנ"ס מפגש ראשון: 15.10
עלות לסדרה (8 מפגשים): 200 ₪

הצגת יחיד: "לא שווה סיכת ראש"
הציירת מגי רום מציגה את ציוריה 

המופיעים על הבמה בהקשרים שונים 
של קו העלילה. בשילוב נגינה על 

פסנתר ושירה. סיפור מטלטל, מלא 
אופטימיות ושמחה. הצגה מרגשת, 

מלאת השראה ומפתיעה. 
ביום רביעי 31.10 בשעה 18:00 

במועדון. כניסה 10 ₪. 



תודה מיוחדת
 לעו"ד כרמית טולדנו, 

עו"ד איילת כהן, 
ד"ר דנה אמיר קליין 

וגב' חווה לינדן, 
תושבות כפר תבור 

שהעבירו הרצאות בהתנדבות 
ב"מועדון אביב" 

קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

מופע פתיחת שנה:
 COM .מיקי

מיקי קם – שחקנית וקומיקאית ענקית, 
מדברת על נפלאות הגיל, דיאטות, 
זוגיות, טבעונות ו...החיים בכלל. 

סבתא עם סמארטפון ששרה, רוקדת 
ומצחיקה בטירוף. 

יום רביעי 3.10.18 בשעה 20:00 
באולם המופעים במתנ"ס כפר תבור.

כניסה: 80 ₪
לרשומים ב"קתדרה בתבור": 50 ₪ בלבד

מועדון צלמים: מבט אל עולם הצילום
מנחה: יפה כפיר, מורת דרך, צלמת וכותבת.

7.10 - תולדות הצילום - למתחילים.
14.10 - מפגש היכרות - למתקדמים.

21.10 - הרצאת אורח: דוד מונסנגו, צלם 
אמן ומשורר - "מסעות מופלאים לצילום".

28.10 - סיור צילום בנצרת וכפר כנא 
בימי ראשון בשעה 10:00-13:00 במועדון 
אביב. עלות לסדרה (16 מפגשים): 400 ₪

סוגיות ופרשיות בביטחון ישראל
מרצה: ד"ר אל"מ (מיל) משה אלעד.

7.10 - מלחמת ששת הימים.
14.10 - פרשת קיבייה 1953.

21.10 - ישראל בין 67' ל-73'.
28.10 - פרשת כפר קאסם 1956.

בימי ראשון בשעה 18:00 במועדון אביב. 
עלות לסדרה (8 מפגשים): 200 ₪

כניסה בודדת: 30 ₪

הקרנת הדרמה הצרפתית 
"להתראות שם למעלה"

היכרות בשדה הקרב של 1918 קושרת 
גורלם של שני גברים, ובאקט של 

הישרדות ונקמה כנגד מפקדם תאב 
הכוח והבצע, הם מתכננים תרמית 

מונומנטלית משל עצמם.
ביום שני 29.10 בשעה 9:00 

ובשעה 11:15 במועדון.
הכניסה חופשית!



 "שביל ישראל"
בהדרכת ראובן ארד.

ממשהד לכעביה - 15 ק"מ
דרגת קושי - בינוני 

(למיטיבי לכת).
ביום שני 8.10 יציאה בשעה 6:00

מחיר: 100 ₪ 

בשביל המוח - העתיד כבר כאן
מרצה: ד"ר רועי תירוש.

9.10 - מהפכה טכנולוגית בחקר המוח.
16.10 - שיפור התפקוד המוחי.

23.10 - ביוטכנולוגיה ומוח.
30.10 - מרשת עצבית לרשת חברתית.

בימי שלישי בשעה 10:30-12:00 
באולם המופעים במתנ"ס. 

עלות לסדרה: 400 ₪, הרצאה בודדת: 70 ₪.

הסוד של השירים הישראליים
מרצה: ד"ר מוטי אדלר, חוקר ומרצה 

למוזיקה, מורה לפסנתר.
9.10 "הסוד של השירים הישראליים" - על 

תכונתן הייחודית שאין לאף עם אחר.
23.10  "נפש הומיה" – על סיפורו המופלא 

של ההמנון הלאומי.
בימי שלישי 18:00-19:30, במועדון אביב. 

עלות לסדרה: 200 ₪, מפגש בודד: 30 ₪

אמהות, בנות ונשים במקרא
מעמדן החברתי והמשפטי של הנשים 
בחברה פטריארכלית, נקודות מבט לא 
ממסדיות ואף חתרניות בהקשר הנשי. 

מנחה: הדס עטיה-פרידמן, M.A במקרא.
בימי חמישי 11:00-12:30 במועדון אביב 

מפגש ראשון ב-11.10.
עלות לסדרה: 200 ₪, הרצאה בודדת: 30 ₪.

היצירות שכבשו את המוזיאונים 
הגדולים בעולם - מוזיאון הלובר
מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות.

ביום שלישי 16.10 בשעה 18:00-19:30 
במועדון אביב

עלות לסדרה: 200 ₪, כניסה בודדת: 30 ₪.

קולנוע בתבור
עולמות קסומים בראי הקולנוע

הרצאה ודיון בהנחיית עופר קדר והקרנת 
הסרט הדוקומנטרי "האומנות בזבל"

ביום שני 22.10 בשעה 10:00 
באולם המופעים במתנ"ס.

עלות לסדרה: 200 ₪, מפגש בודד: 30 ₪ 

זמר שכזה
"זה הזמר שלי ושלך" - צמד הפרברים

ערב זמר עם ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע 
שמארחים את הגיטריסט נרי רבי.

ביום חמישי 25.10 ב-20:00 במועדון אביב
עלות לסדרה: 200 ₪, כניסה בודדת: 30 ₪.

 רואים עולם
צפון קוריאה, החיים בבועה - 

המדינה המסוגרת בעולם, נרים את המסך 
ונבין את הנסתר מאחורי הגלוי.

מרצה: נפתלי הילגר - צלם ומרצה.
ביום שלישי 30.10 בשעה 18:00-19:30, 

במועדון אביב
עלות לסדרה: 200 ₪, הרצאה בודדת: 30 ₪



חוגים 
מנהלת: גליה בר

לשלל לקוחותינו היקרים!
שנה חדשה החלה ואנחנו כבר בפתחו של החודש השני לפעילות החוגית במתנ"ס.

הקבוצות מתמלאות וחוגים חדשים נפתחים ממש בימים אלה. 
חשוב שתעקבו אחרי השינויים שמתרחשים והשעות שמתחלפות.

מחול
הקבוצות הצעירות של בית 

הספר למחול: שימו לב השעות 
הוחלפו בין הקבוצות להלן 

השינוים יום ראשון: (הפעילות 
מתקיימת בסטודיו במתנ"ס)

מחול - 1: 17:30-18:30
מחול - 2: עבר ל-16:30-17:30.

יום רביעי אותן שעות בדיוק 
הפעילות מתקיימת בסטודיו 

מגדל השעון.

ציור
החוג יתחיל פעילותו מחודש אוקטובר.  

חוגי ציור לילדים ונוער עברו ליום שלישי: 
גילאי גן חובה א-ב משעה 17:15-18:15, 

מכיתות ד' - ומעלה משעה 18:15-19:15.
הרשמה באתר. פתיחת קבוצה מותנית 

במינימום נרשמים. 

ממציאים צעירים - חדש!
מפגש חשיפה ביום חמישי 4.10 בשעה 

16:30 במתנ"ס בחדר הגלריה ליד קרמיקה.
חוג טכנולוגי ייחודי הגורם לפיתוח מחשבה 

ותכנון מקדים של מודלים ודגמים שונים. 
שילוב של חוויה הנאה ויצירתיות.

מדריך: מאור בן הרוש.

רובוטיקה אתגרית - חדש!
לבוגרי חוג רובוטיקה המעוניינים לקחת 
צעד אחד קדימה לעמוד בפני אתגרים 

חדשים ולצאת לתחרויות.
קבוצה אתגרית תיפתח ברישום מראש 

פרטים אצל גליה. 

להקות הזמר הצעירה והבוגרת
ממשיכים אודישנים מידיי שבוע וקליטת 

זמרים חדשים ללהקות הייצוגיות שלנו. 
הופעות, הקלטות, אירועים קהילתיים, 

דיסק לכל ילד בתום שנת הפעילות 
הפתעות ועוד. 

אודישנים יתקיימו בימי חמישי בשעה 
16:15 בשבועות הקרובים.



המרכז למוסיקה

חוגי הנגינה יחלו השנה בתחילת אוקטובר עם מיטב המורים ובמגוון כלים:
תופים, כינור, גיטרה, פסנתר, אורגן, סקסופון, קלרינט ופיתוח קול.

שיעורים קבוצתיים: קבוצת פיתוח קול ויוקליילי.

קבוצת פיתוח קול לתלמידות צעירות (גילאי 9  ומעלה) עם המורה אילאיל תמיר 
רובס - מסגרת קבוצתית המותאמת יותר לגילאים צעירים יותר ושמה דגש על עבודה 
קבוצתית, נלמד לעבוד נכון עם הקול שלנו באמצעות תרגילי נשימה ותרגילים קוליים, 

נבחר יחד שירים המתאימים לביצוע קבוצתי ונתרגל שירה ביחד ובנפרד.
השיעור מותנה בהרשמה של 6 משתתפים לפחות ואורכו כשעה.

קבוצת יוקליילי (גילאי 6-7) עם המורה יונתן לוריא – לימוד נגינה בכלי נוח ונעים 
המאפשר התפתחות מוסיקלית ובסיס מושלם להמשך התקדמות.

השיעור מותנה בהרשמה של 6 משתתפים ואורכו כ-45 דקות.

מהרו להירשם! פרטים בטל: 04-6620454
בית המוסיקה מאחל לכולם שנה מוסיקלית מהנה.

ילדים ונוער
מ"מ מנהלת מח' ילדים ונוער: לימור זיו 054-9732606

רכז שכבות ז'-י"ב: דודו פלד 054-6671127

נוער יקר!
שמי לימור זיו (בן עזר), נכנסתי במהלך חודש אוגוסט לנהל את מחלקת ילדים ונוער כמ"מ 

עד לאחר הבחירות. כיף לחזור הביתה למקום שבו גדלתי, עבדתי והתפתחתי. 
מאחלת לנו שנה של צמיחה ושינויים, שנה של עשייה חינוכית ונוער פעיל ואכפתי.

דנית סלעבסוף הקיץ גם נפרדנו מ שניהלה את מחלקת ילדים ונוער במשך שלוש שנים. 
דנית המון תודה על הנתינה, האהבה, היצירה והחינוך. מאחלים לך הצלחה ענקית בדרך 

החדשה אליה את יוצאת.

את השנה שלנו פתחנו עם התחלות חדשות ומרגשות במחלקת הנוער:
במהלך הקיץ נכנסה זיו קוגן כרכזת בני המושבים בכפר, וישר נכנסה לעניינים - מחנה קיץ, 

קייטנה, טיול 8 ימים ועוד... 
קלטנו בסוף אוגוסט חמישה גרעינרים חדשים או בשם בכפר געכ"ת 5 - רותם, עופר, נטע, 

שיר ולירון. בהצלחה.
בחודש ספטמבר קלטנו שלוש בנות שירותבנוסף  במסגרת גרעין שילת אשר יפעלו בבית 

הספר היסודי, עם הגיל השלישי, בתנועת בני עקיבא ושותפות בפרויקטים השונים של 
הנוער בכפר. אז - שירה, אריאלה ואיילת - בהצלחה!



אז על קצה המזלג מה היה לנו הקיץ: 
l קייטנות 

l אקשן על גלגלים

l לילות מונדיאל

l ערב סטילינג 

l טיסה בשמי הארץ 
 לחברי אקדמיה למנהיגות

l מסיבת סיום הקיץ 

l טיול 8 ימים

l קייצת "יוצאת 
 מן הכלל"

מה צפוי לנו החודש?
l שיפוץ מועדון ז'-ט'

l שביל ישראל ה-1 ב-12-13.10 לשכבות ט'-י"ב
l מיונים לאדם מילוא לשכבת י"ב ב-2.11.

הרשמה לפרויקטים של שנת הפעילות החדשה  באתר, הירשמו בהקדם! 
כל הפרויקטים יתחילו מיד אחרי החגים:

l בני מצווה לשכבת ז'      סביבה וזהות לשכבת ח'      צידה לדרך לשכבת י"ב l l

בני המושבים
רכזת בני המושבים: זיו קוגן  054-8051158

מאחלים לכולם שנה מלאת חוויות, 
טיולים ופעולות!

חברי צוות ההדרכה, געכ"ת 5 וזיו

אז מה היה לנו הקיץ:
מחנות, טיולים, בהם הכרנו חברים חדשים 

וצברנו חוויות

מסיבת חילוף גרעין
כמיטב המסורת בבני המושבים נפרדנו 

חברי געכ"ת 4 - רוני, רותם, עטרת, תומר 
ועומר.  

תודה על 
שנה נפלאה 

ומאחלים 
לכם גיוס קל. 

זכרו כי כפר 
תבור זה הבית.



סמינר פתיחת שנה 
בסופ"ש 24-25.8 
התכנסו כל צוות 

ההדרכה וצוות 
הפעילים לסמינר 

פתיחת שנה, לחשיפה, 
גיבוש ותכנון שנה. 

פעילות פתיחה מרגשת לשכבות ד'
תודה לכל החניכים היקרים שהגיעו ולמדו 

קצת על בני המושבים! 
מחכים לכם בהפנינג פתיחת השנה.

מה צפוי לנו החודש?
l 3.10 "מצא את המדריך" 

l 19.10 חלוץ חג מעלות 

הרשמה לפרויקטים של שנת 
הפעילות החדשה באתר

 הירשמו בהקדם!
l תהליך טרומפים להדרכה לשכבת ט'
l צוות הדרכה ופעילים לשכבות י'-י"ב

מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

פעילויות הספורט בכפר תבור ממשיכות בתחילת אוקטובר במלוא המרץ:

קראטה
מישקה דיגלייסקי מתחיל את שנתו ה-34 

כמאמן הקראטה בכפר תבור, מישקה מאמן 
בשיטת שאי-און ומביא למתאמנים ידע רב 

ותשוקה גדולה לענף המיוחד. 
האימונים מתקיימים במתחם אומנויות 

הלחימה בפארק.

אופניים
ענף האופניים שתפס תאוצה בשנה 

האחרונה בישראל בזכות מירוץ ה"ג'ירו 
ד'איטליה" שנערך לאחרונה בארץ. 

הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה עם קבוצת 
"500 וואט" ובאימונים לומדים טכניקות 

רכיבה ויכולת התמודדות במצבים שונים.
ניהול מקצועי: בועז שושן



ג'ודו
ענף ותיק ומוכר מעולם אומנויות הלחימה, 

מיועד לילדים וילדות מגילאי 4 ומעלה. 
האימונים מתקיימים במתחם אומנויות 

הלחימה בפארק.
ניהול מקצועי: דקלה נוי

אייקי
או בשמו המוכר: קרב מגע, הינה שיטת 

לחימה ישראלית שתופסת תאוצה בעולם. 
האייקי מעניק למתאמנים יכולות פיזיות 

מרשימות ומשפרים את תחושת הביטחון. 
ניהול מקצועי: אילן מרגולין. 

האימונים מתקיימים במתחם אומנויות 
הלחימה בפארק.

שחייה
בקאנטרי אליאל מתקיימים שיעורי ואימוני 

שחייה המותאמים לרמת המתאמנים 
ומיועדים לבנים ובנות בכל הגילאים. 

ניהול מקצועי: טל אפרת.

כדורגל
ענף הכדור הפופולארי בישראל, מיועד 
לילדים וילדות מגילאי גן חובה ועד כיתות ו.

האימונים מתקיימים באצטדיון הכדורגל.
ניהול מקצועי: אלכס סקלובין 

כדורסל
מועדון הכדורסל הפועל 

"גליל תבור" משותף של כפר תבור ומועצה 
אזורית ג.ת. במועדון קבוצות ביה"ס 

לכדורסל (גן חובה - כיתות ד') וקבוצות 
ליגה תחרותיות המשתתפות בליגות של 

איגוד הכדורסל. 
ניהול מקצועי: אופיר בן קדר. 

טניס
מתאים לכל גיל ומקנה לילדים הצעירים 

את יסודות המשחק והאהבה לענף. 
האימונים מתקיימים במגרש המקורה.

ניהול מקצועי: דקל עובד

כושר קרבי - הכנה לשירות משמעותי
מיועד לתלמידי י"א-י"ב. הקבוצה מתאמנת 

פעמיים בשבוע ועובדת על כושר גופני 
בעצימות גבוהה ופיתוח הצד המנטאלי 

ויכולות המנהיגות של המתאמנים.
מאמן הקבוצה: דודו פלד.

כדורשת
ענף הכדורשת מזכיר את ענף הכדורעף 
בבסיסו, אך בעל חוקים שונים. מומלץ  

להגיע, להתרשם ולהתאהב.
ניהול מקצועי: דנה גלוב. 

התעמלות - בשיתוף מועדון "סלטה". 
מספר רב של קבוצות התעמלות בכפר 

ומותאמות לרמת המתאמנות והמתאמנים 
בגילאים השונים. השנה נבנתה קבוצה 
ייצוגית שזוכה לתוספת שעות אימון. 
האימונים מתקיימים באולם הספורט 

ובהמשך השנה חלק מהקבוצות יעברו 
להתאמן בחדרים החדשים בקאנטרי 

אליאל. 
ניהול מקצועי: אודי דהאן.
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