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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

הצגה לילדים: שועלון מחפש חברים 
הצגה מוזיקלית על חברּות 
על פי ספר מאת אדם רלף. 

זהו יום ההולדת של שועלון הקטן. הכל 
מוכן, יש בלון ועוגה, וכעת נותר שהוא 

יבחר לעצמו מתנה. 
שועלון מחליט שהגיע הרגע שבו יהיה לו 

חבר, או חברה - וזוהי המתנה שהוא 
מבקש לעצמו! 

עלות: 60 ₪ לילד, 50 ₪ למלווה (מגיל 12)
הזמנה במזכירות המתנ"ס 04-6765555

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 שלישי, 13.11.18, 20:00 באולם המופעים

יום שני 12.11.18 17:30 באולם המופעים

ניתן לרכוש מנוי תיאטרון לילדים ולמבוגרים באתר המועצה



מופע סטנד אפ רותם אבוהב
רותם אבוהב במופע סטנד אפ שלא תרצו להחמיץ - אישי, נשי, חושפני ומצחיק

השחקנית והקומיקאית רותם אבוהב תכניס אתכם לחייה בדרכה האמיתית, המרגשת 
והמצחיקה.

יום חמישי 22.11.18 
בשעה 21:00 באולם המופעים כפר תבור

www.kefar-tavor.org.il :עלות: 70 ₪ להזמנות

נלחמים ומנצחים יחדיו – ערב התרמה
נוי לוי, תלמידה בכפר הנוער כדורי בכיתה י"א, 

חייכנית, אוהבת לשיר, ילדה די רגילה. בעיצומה של 
שנת לימודים בכיתה ט', אובחנה עם גידול סרטני 

אגרסיבי בארובת העין.
חלומה של נוי לאחר שהבריאה הוא לסייע לילדים 

שסיימו את טיפוליהם וכעת נאבקים על מנת לחזור 
לשגרה.

רועי בר אילן, מנהל כפר הנוער כדורי התרגש לנוכח 
רצונה האלטרואיסטי.

חלומו של רועי הוא להטיס את נוי, להופעה של 
הזמרת קייטי פרי, אותה נוי מעריצה. 

השניים החליטו לצאת בקמפיין של מימון המונים.
לשם כך נוי בנתה הרצאת "TED" מקצועית, 

שמתארת את שעברה.
ביום שני  26.11.18 בשעה 20:30 באולם המופעים  - 

מופע הסטנדאפ "קומיקזה" 
אבי גרייניקמארחים את: 

מחצית מההכנסות יתרמו לפרויקט.
https://bit.ly/2ACW5Ta :עלות: 66 ₪ להזמנות



מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש נובמבר:
ניצן זעפרני, מישל ספיאנק, יהב טיבי, נעם פניני, עמית צאירי, יהב יונה, ישי ניצן, ניב קוצר, 

אורני בבלי, נועה אטלי, הדר מעוז.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

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

ביום ראשון 18.11.18 בשעה 16:30 
מופע נגינה תיאטרלי בשילוב סיפורים מוסיקליים 

 תוך הכרת חלילים מרחבי העולם
בהשתתפות הילדים. 

בסיום תתקיים סדנה ליצירת חליל
גילאי 4-8, מחיר: 20 ₪ לילד. 

מספר מקומות מוגבל יש לשריין מקום מראש. 

ספריית גן סיפור הקהילתית 
נפתחה מחדש

מוזמנים להגיע עם הילדים לקרוא, להנות 
ולהחזיר למקום. 

הספרייה ממוקמת בליבו של גן סיפור 
ע"ש אופירה נבון ברחוב שיזף. 

פורום נשים
שלישי נשי

הרצאה: מעולם החקירות הפרטיות לעולם הסחר הדיגיטלי. 
שלישי 27.11 בשעה 20.30 בפינה בכפר

מרצה: עדי דוד
 הכניסה חופשית, מספר המקומות מוגבל 

בהרשמה מראש



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

סדרה של 3 הרצאות 
מטעם "יד ושם" 

בשיתוף "המשרד לשוויון חברתי" 
על ניצולי השואה 
והחברה הישראלית
מרצה: בילי לסקר.

בימי רביעי 
בשעה 18:00 במועדון אביב

כניסה: 10 ₪

7.11 - לחזור ולחיות
התחושות המעורבות של ניצולי 
השואה עם שחרורם. האירועים 
המרכזיים שעברו עליהם דרך 

התמודדותם עם העבר והאובדן, יחד 
עם יצירת חיים חדשים.

 14.11 - החברה הישראלית והשואה 
נקודות המפנה המרכזיות ביחסה של 

החברה הישראלית לשואה מתום 
המלחמה ועד ימינו.

  21.11 - גלגולה של משפחה
המאמץ הסיזיפי לגלות עקבות 

נעלמים מתקופת השואה, בשילוב 
סיפורים אישיים על מציאת קרובים 

וחיבורי משפחות.

טיול קצר לחיפה
ביקור ב"מוזיאון רכבת ישראל" 

וב"סטודיו של רנה"- קרמיקה ארמנית 
בעבודת יד.

ביום רביעי 14.11, 
יציאה: 8:00, חזרה משוערת: 13:30

מחיר: 50 ₪

טיול לכוכב הירדן, ירדנה 
וסוסיתא

בהדרכת אסתר שמואלי סטפמן.
ביום שני 19.11, יציאה בשעה 

7:15, חזרה משוערת 17:30
מחיר: 100 ₪

הקרנת הדרמה הביוגרפית: 
"בחזרה מטואיצ'י"

צעיר ישראלי, יוצא לטיול בדרום 
אמריקה וחובר לידידים הרפתקנים 

אל מעמקי יערות האמזונס.
החלום הופך לסיוט כאשר הוא מוצא 
את עצמו  מנסה לשרוד לבד בג׳ונגל.

ביום שני 26.11 בשעה 9:00 
ובשעה 11:15 במועדון

הכניסה חופשית!

קונצרט מוסבר: 
״רגע אינטימי עם הפסנתר״

יצירות מאת שופן, שוברט, באך, 
ויוני רכטר.  

בהשתתפות נגה ישורון.
ביום רביעי 28.11 

בשעה 18:00 במועדון. כניסה: 10 ₪



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

חדש!!! מסע בשביל התנ"ך
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו.

ספר משלי – קליטת ודחיית ספרי החכמה 
בתנ"ך.

ביום רביעי 28.11 בשעה 16:30-18:00, 
באולם המופעים במתנ"ס. 

עלות לסדרה (8 מפגשים): 400 ₪, 
כניסה בודדת: 65 ₪. 

חדש!!! בנוף המילים - 
סרטים מספרים על יוצרים

הקרנת סרטים דוקומנטריים על סופרים 
ומשוררים ומפגש עם יוצר הסרטים: עמרי 

ליאור.
6.11 - חיים גורי - "אני מלחמת אזרחים"

20.11 - יהודית הנדל - "כח המילים"
בימי שלישי בשעה 18:00 במועדון אביב, 

עלות לסדרה (8 מפגשים): 200 ₪
כניסה בודדת: 30 ₪

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

4.11 - סוריה 2018 - תמונת מצב
11.11 - פרשת אוטובוס הדמים 1978

18.11 - לבנון 2018 - תמונת מצב
25.11 - פרשת חיסולו של אבו ג'יהאד

בימי ראשון בשעה 18:00 במועדון אביב 
כניסה: 30 ₪

שביל ישראל 
בהדרכת ראובן ארד
מכפר קיש לירדנית

23 ק"מ, דרגת קושי - קשה (למיטיבי לכת).
ביום שני 5.11 יציאה בשעה  6:00 

מחיר: 100 ₪ 

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

6.11 - מרשת עצבית לרשת חברתית.
13.11 - טכנולוגיה מתקנת מוח.

20.11 - המוח הרובוטי.
27.11 - טכנולוגיה נגישה לשיפור הריכוז 

והזיכרון.
בימי שלישי, 10:30-12:00 באולם המופעים 

כניסה: 70 ₪

אמהות, בנות ונשים במקרא
מנחה: הדס עטיה-פרידמן, תואר שני 

במקרא.
בימי חמישי 11:00-12:30 במועדון אביב. 

כניסה: 30 ₪

סיור ליקוט - קיץ סתיו
לאור הביקוש נפתחה קבוצה נוספת!

נפגוש את פירות היער הארץ ישראלים. 
אורנים, אלונים, בלוטים, צבר, שומר וחרדל.
מנחה: יעל עתיר, מדריכת לקטים, מטפלת 

בצמחי מרפא.
ביום שני 19.11 יציאה בשעה 9:00 מהחניה 

של מועדון אביב
עלות לסדרה: 200 ₪, סיור בודד: 70 ₪



היצירות שכבשו את המוזיאונים 
הגדולים בעולם - מוזיאון הפראדו

מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות
ביום שלישי 13.11 בשעה 18:00-19:30 

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

זמר שכזה - "רק הד קולך"
השירים היפים והאהובים של נחום היימן. 
ערב זמר עם ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע.

ביום חמישי 15.11 ב-20:00 במועדון אביב
עלות לסדרה: 200 ₪, כניסה בודדת: 30 ₪

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

למוזיקה, מורה לפסנתר.
"אתם זוכרים את השירים" – ההיסטוריה 

המוזיקאלית של ישראל.
ביום שלישי 27.11 בשעה 18:00-19:30, 

במועדון אביב. כניסה: 30 ₪

קולנוע בתבור: 
עולמות קסומים בראי הקולנוע

הרצאה ודיון בהנחיית עופר קדר והקרנת 
הסרט "אנשי התחנה" - גבר גמד שתחביבו 

העיקרי הוא רכבות, נאלץ לעבור לגור 
בתחנת רכבת זנוחה, נפגש עם דמויות 
בודדות נוספות הגורמות למהפך בחייו.

ביום שני 12.11 
בשעה 10:00 באולם המופעים במתנ"ס

עלות לסדרה: 200 ₪, מפגש בודד: 30 ₪

המרכז למוסיקה

חוגי הנגינה החלו החודש בבית המוסיקה בהצלחה רבה!
מיטב המורים במגוון כלים: 

גיטרה, תופים, פיתוח קול, פסנתר, אורגן, סקסופון, קלרינט וכינור. 
מוזמנים להגיע למפגש היכרות ללא עלות בתיאום מראש, מומלץ להירשם בהקדם!!!

חוג מוסיקה חדש לילדים בעלי צרכים מיוחדים
מפגשי מוסיקה אישיים לילדים בעלי צרכים מיוחדים עם תאיר גמליאל צברי.

המוסיקה היא ערוץ תקשורת נפלא, המאפשר חיבור ישיר ללב.
המטרה במפגשים היא פשוט להיות אנחנו, עטופים בבועה של צלילים ומקצבים, 

שירה וריקוד.
חוויה של אהבה טהורה, אשר אינה תלויה בדבר. החוג מיועד לילדים בגיל הרך.

לפרטים והרשמה נא לפנות לימית 054-9507721



חוגים 
מנהלת: גליה בר

רגע לפני חודש חדש העומד לפנינו נזכיר 
ונציין את להקות המחול שלנו קבוצות: 
4,5,6 "רעות התבור" שחברו יחדיו כדי 
להופיע ולייצג את המתנ"ס בכנס של 

החברה למתנ"סים שהתקיים השנה בכפר 
כמא. 

1500 איש הגיעו לאירוע חגיגי זה נהנו 
והריעו לרקדניות שלנו.

להקת הזמר הצעירה 
בהופעה בטקס קבלת תושבים חדשים.

למרות הזמן הקצר שעמד לרשותם הגיעו 
מוכנים ומלאי שמחה להופיע בטקס חשוב 

זה. כל הכבוד והמשך עשייה פוריה לכל 
העוסקים במלאכה.

זה המקום להזמין רקדנים ורקדניות 
להצטרף לקבוצות המחול השונות וזמרים 
וזמרות מכיתות ד'-ו' ללהקות הזמר שלנו. 

אודישנים למעוניינים להצטרף ללהקה 
הצעירה יתקיימו בימי חמישי בשעה 16:15 

מה חדש החודש? 
 סיירי התבור

במהלך חודש נובמבר תחל פעילותנו, 
המעוניינים מתבקשים להירשם באתר, 

בהסתמך על רישום זה תפתח קבוצה 
ונעדכן על מועד המפגש הראשון. 

מחול מודרני בנגיעות ג'אז
פרטים אצל גליה רכזת החוגים

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

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

החגים הסתיימו ואיתם התחלנו את שנת הפעילות של מחלקת ילדים ונוער!
במהלך חודש אוקטובר נפגשנו עם תלמידי השכבות בכדורי והצגנו בפניהם את הפרויקטים 

המיוחדים לנוער בכפר תבור והזמנו אותם להירשם ולקחת חלק פעיל.

מחלקת ילדים והנוער והנגה הורית ביה"ס רבין גאים להציג:
הרצאתו של שרון כהן:

"מהילד שבי אל הילד שלי"
יום חמישי 15.11 בשעה 20:30 באולם האירועים

כניסה: 30 ₪ 
במקום תתקיים עמדת קפה ועוגה 

שכל הכנסותיה למסיבת הסיום של שכבת ו'



אז מה היה לנו החודש?
פאנל שנת שירות לשכבת י"ב

כ-35 חניכי שכבת י"ב נפגשו עם בוגרי 
הכפר ששיתפו מדוע בחרו לצאת לשנת 

שירות ומכינות, מה הוביל אותם בבחירה, 
על תהליך המיון והמשימות השונות שהם 

עשו במהלך השנה. תודה רבה לצוות 
הפאנל עדן רוזנבליט, ניר פוטל, נועם בר, 

שקד לרום וחן גור אריה. 

נוער כפר תבור מטייל בשביל ישראל!
בסופ"ש האחרון התחלנו את השנה 

השלישית בה הנוער שלנו מטייל בשביל 
ישראל!

ואין כמו הכרמל לסיפתח מושלם כמו שהיה 
לנו, הלכנו, ישבנו, שתינו קפה, אכלנו פויקה 
. . . ו וגם דיברנו סביב המדורה על עצמנ

השביל הבא ב16-17.11 ניפגש!!!

מה צפוי לנו החודש?
l ראיונות לאקדמיה למנהיגות

l מיונים לאדם מילא לשכבת י"ב - 2.11

l סדנת שטח במסגרת פרויקט סביבה 
 וזהות ביום חמישי 8.11

l פתיחת האקדמיה למנהיגות - 15.11

l שביל ישראל ה-2-ט'-י"ב - 16-17.11

l שבת ארגון לבני עקיבא - 17.11

l טיפוס התבור - בני מצווה - 22-23.11

יצאנו לדרך!
פרויקט סביבה וזהות נפתח ביום 

ראשון 21.10 בהשתתפות של 30 חניכי 
שכבת ח', ניפגש בפעילות הבאה ב-8.11.

פרויקט בני מצווה נפתח ביום שבת 
27.10 בהשתתפות הורי וחניכי שכבת ז', 

ניפגש בפעילות הבאה ב-22-23.11.

בני המושבים
רכזת בני המושבים: זיו קוגן  054-8051158

אז מה היה לנו החודש?
תהליך ט'

ב- 15.10 התקיימה אספת הורים וילדים 
בקן, במהלכה חשפנו את עיקרי תהליך ט' 

ההולך להתקיים השנה.
כנס ט' ראשון התקיים ב-19-20.10 כחלוץ 

חג המעלות. הטרומפים עברו יחידות תוכן, 
בנו, יצרו, הציגו, הפעילות והיו חלק בלתי 

נפרד מהצלחת החג מעלות!



חג מעלות 2018
חגגנו את חג המעלות המציין באופן רשמי 

את תחילת שנת הפעילות. 
בבוקר יצאו 250 חניכים, מדריכים ופעילים 

לטיול משרונה דרך שדמות דבורה ועד כפר 
תבור. 

האירוע הסתיים במופע מרגש של הצוות 
הבוגר ומופע אש מרשים. 
תודה לכל מי שלקח חלק

ימי הולדת
כחלק מתהליך ט' בתנועת 

בני המושבים, חניכי 
השכבה יפעילו ימי הולדת 
בתשלום בכדי לסבסד את 

יציאתם לסמינרי ט'. 
להזמנת הפעלה יש לפנות 

ללימור זיו.

מה צפוי לנו החודש?
l תחילת שגרת פעולות!! 

l מרכז הערכה לשכבת י"ב - מיונים לגרעין עודד 2-3.11

l כנס ט' 2 9-10.11

l סמינר כוחות לחברי צוות ההדרכה 23-24.11

מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

יום ההליכה העולמי:
גם השנה תושבי כפר תבור זכו לקחת חלק ביום ההליכה העולמי כחלק מהליכות מרוכזות 

שבוצעו בעשרות מוקדים בארץ בהובלת משרד הספורט ומשרד הבריאות. ההליכה 
המקסימה יצאה מ"בית איציק" והסתיימה בפארק המעיין ואורכה היתה כחמישה ק"מ. 

עיקר הצועדים היו החניכים הצעירים של תנועת בני המושבים בהובלת זיו קוגן, רכזת 
התנועה בכפר. את הצועדים ליוו והובילו חניכי קבוצת הכושר קרבי בהדרכת רכז הנוער 

ומאמן הקבוצה דודו פלד.



כדורסל נשים
קבוצת הנשים של הפועל גליל תבור, 

מועדון הכדורסל המשותף של כפר תבור 
וגליל תחתון החלה את העונה בסערה 

לאחר שהביסה במשחק גביע ביתי את 
היריבה מכרמיאל תוך כדי תצוגת כדורסל 
מרהיבה. קבוצת הנשים שמה לה כמטרה 

לסיים את העונה הסדירה במקום הראשון 
בליגה ובכך להבטיח עליית ליגה. מוזמנים 

לעקוב אחר לו"ז משחקי הקבוצה ולבוא 
לתמוך ולעודד, החוויה מובטחת!

כדורגל
פעילות הכדורגל בכפר ממשיכה להראות 

שספורט הוא המקום הנכון לחינוך לערכים 
וסבלנות. קבוצת הכדורגל המקומית 

בהדרכתו של רכז הכדורגל הוותיק אלכס 
סקלובין אירחה למפגש את השכנים מכפר 

כמא. המפגש כלל משחק ברמה גבוהה 
שגרם הנאה גדולה לילדים על המגרש 
ולמשפחותיהם ביציע. המפגש התנהל 

באווירה מקסימה והיה מרשים לראות את 
הקשר שנוצר בין שחקני שתי הקבוצות 

בסיום המשחק.

טקס חניכת הפארק 
היה מרשים מאוד כאשר רוכבים רבים 

מקבוצת הרכיבה המקומית "500 וואט" 
הגיעו לקחת חלק בחניכת המסלול ואליהם 

הצטרפו תושבים סקרנים רבים. את 
האירוע הובילו הרוכבים המקצועיים 

מחברת bikecontrol שהרשימו בתצוגת 
רכיבה מרהיבה. ראש המועצה יוסי דולה 

בירך את הנוכחים ולנו נשאר לאחל לציבור 
התושבים להנות מהמתקן המיוחד ולזכור 

לרכב באופן בטוח ואחראי!

טקס חניכת חדרי חוגים חדשים
חדרי חוגים חדשים נחנכו בקאנטרי אליאל. 

באגף החדש יתאמנו חלק מקבוצות 
ההתעמלות של הכפר ורובו יוקדש 

למתאמני הקאנטרי. בטקס מרגש בנוכחות 
ראש המועצה היוצא, מר יוסי דולה והוריו 
של אליאל שעל שמו קרוי המקום, תקעו 

מזוזה ונהנו מאימון לדוגמא של בנות 
ההתעמלות.עם פתיחת חדרי הסטודיו 
החדשים, נוספו אימונים חדשים כגון 

אימונים פונקציונאלים, HIT, זומבה ועוד.
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