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

חדר בריחה לשכבות ה'-ו'
ביום חמישי 6.12 

ההרשמה אצל לימור זיו: 054-9732606

סרט פיצה: "שישה גיבורים" 
יום שני 10.12, 10:30 באולם המופעים

"בתים מדליקים" ברחובות כפר תבור
שמות המשפחות ומועדי ההדלקות 

יפורסמו בפייסבוק ובמייל

הפנינג חנוכה קהילתי 
יום רביעי 5.12.18 בשעות 16:00-19:00

60 ₪ במכירה מוקדמת עד 15.12  |  90 ₪ למזמינים ב- 16-27.12  |  כרטיסים באתר המתנ"ס

SILVESTER PARTY 2018
שישי 28.12.18 | 22:00 כפר תבור 

    dj מור דהרי, בר אלכוהול, נישנושים, מתוקים ועוד ועוד 

ורום
30+40+
צעיריםפ



ומפגש עם הבמאי יניב סיגלוביץ'

הקרנת הסרט התיעודי 
"אורי זהר חוזר"

עשרות שנים לאחר חזרתו בתשובה שב 
אורי זהר לביים סרט עלילתי. 

במרכזו עומד סיפורה של רקדנית מצליחה 
שמגלה את האמונה ונקרעת, כמו זהר 

בשעתו, בין עולם התורה לעשייה אמנותית. 
בסוף הצילומים, בדרך הביתה, זהר יספר 

לראשונה את סיפורו שלו.

ביום חמישי 20.12 
בשעה 20:30 

באולם המופעים במתנ"ס
כניסה: 30 ₪

קומדיה נוגעת ללב. מחזה אמריקאי חדש 
מברודווי. אמנית מבוגרת מכריזה מלחמה 

על ילדיה שמתכננים להעבירה לבית אבות. 
היא חמושה בשנינות, בתשוקה עזה 

ובעובדה שהיא מתבצרת בביתה בברוקלין 
עם כמות חומר נפץ שמספיקה כדי לפוצץ 

את כל השכונה. להפתעתה, מתגנב לדירתה 
בנה כריס, שאותו לא ראתה מזה 20 שנה 

והופך למתווך רגיש בינה לבין ילדיה 
האחרים. מחזה מושחז, מצחיק ונוגע ללב 

על השבריריות וכוח החיים המתפרץ. 
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה.

מאת: אריק קובל 
בימוי: איציק ויינגרטן

שחקנים: ליא קניג, תומר שרון,
עלות הצגה בודדת: 90 ₪

יום שני 24.12.18 20:00 באולם המופעים

הצגה למבוגרים: פתאום הגיע סתיו



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

פורום נשים

אורית משה מזמינה אתכן להתארח בסלון ביתה
למפגש מחמם לבבות שבו נחווה רגעי שקט במדיטציה 

משותפת, נחלוק מיצירותיה ונתוודע לסיפורים 
שמאחורי השירים.

אורית היא עובדת סוציאלית, יוצרת, מטפלת ומנחת 
קבוצות, בעלת מרכז סדנאות אור בלב התבור

ביום ראשון, 16.12 בשעה 20.30 רח' הפקאן 8  
הרשמה אצל לילך בספריה. 

הכניסה חופשית, מס' המקומות מוגבל

חדש למנויי הספרייה: השאלה דיגיטלית וספרי שמע לכל הגילאים ובחינם!
1. ספרי שמע: דרך אפליקציית ICAST, ספר בחודש, בחינם למנויי הספרייה.

2. ספרים דיגיטליים: דרך אפליקציית LIBBY. ספרי קריאה וספרי שמע בעברית / באנגלית 
/ ברוסית / בצרפתית, בחינם למנויי הספרייה או ספר בחודש בחינם דרך אפליקצית 

"עברית".
ניתן להרשם דרך המייל librarytavor@walla.com או להתקשר בשעות הפתיחה 

למעוניינים בהדרכה אישית ניתן להגיע לספרייה עם מכשיר הנייד / טאבלט.

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש דצמבר:
שלי בורדה, נבו בר אילן, מעין ורדי, נוי מימון, עידו אביטן, עמרי אילת, עמית טישלר, 

אסף הורוביץ, הילה זכריה, ערן אבוטבול, שיר סדגסי, דור ישראל

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

מסיבת חנוכה
הדלקת נרות ושירי חנוכה 

עם ישי מאיר והצוות.
הרצאה: "על הנסים ועל הנפלאות" 

או "אין סומכין על הנס"?
תרבות ה"סמוך" הישראלית 

והקשרים הסמויים והגלויים בינה 
למצוות "פרסום הנס" בהדלקת נרות 

החנוכה.
מרצה: קובי וייס, מרצה לתרבות 

יהודית.
ביום שלישי 4.12 

בשעה 18:00 במועדון אביב

פתיחת תערוכת ציורים 
"סדנת אומן יבנאל"

מפגשי אמנות בחדוות היוצר
ביום רביעי 12.12  בשעה 17:00 

במועדון. הכניסה חופשית 

קונצרט מוסבר: ״הויולה והבסון״
מיצירות שומן, בנדה, אקולאי 

ולקינוח שירי חנוכה ואור.
בהשתתפות נגה ישורון וולדימיר 

שמולנסון.
ביום רביעי 12.12 בשעה 18:00 

במועדון. כניסה 10 ₪.

פרשת דמיאניוק בישראל
"מדוע זכרנו לשכוח?"

דמיאניוק הוסגר לישראל ועמד 
למשפט ארוך שבסופו זוכה מחמת 

הספק וגורש לארה"ב. בהרצאה 
ניחשף לאירועים בתוך בית המשפט, 

המזכירים עלילה של סדרת מתח 
איכותית, אותם רוב הציבור לא מכיר 
וננסה להבין מדוע הפרשה נשכחה 
ונגלה מה היו מעשיו בזמן המלחמה.

מרצה: תמיר הוד, היסטוריון
ביום רביעי 19.12 בשעה 18:00 

במועדון. כניסה 10 ₪.

הקרנת הדרמה הרומנטית 
"אהבה יוונית"

יוון של המאה ה-21 היא ארץ של 
ניגודים, היופי והרומנטיקה ולצידם 
המצב הכלכלי הקשה. על רקע זה 

מתרחשים 3 סיפורי אהבה של 
זוגות מנוגדים, מקומיים ומהגרים.

ביום שני 24.12 בשעה 9:00 
ובשעה 11:15 במועדון.

הכניסה חופשית!

הרצאה וסדנא: רצפת האגן, 
שרירי הבטן ומה שבניהם

מרצה: טלי גיל פיזיותרפיסטית, 
בעלת הסמכה לשיקום רצפת האגן

ביום חמישי 27.12 
בשעה 9:15-10:45 במועדון

כניסה: 10 ₪



מופע הרצאה: 
"לבחור לראות את הטוב"

חוויה ייחודית ומעצימה בה תקבלו 
כלים לזיהוי חסמים המעכבים אותנו 
ותתוודעו לחשיבה החיובית. במופע 

ישולבו שירים מקוריים, שירים 
מוכרים וכלים יישומיים לקידום 

עשייה פורה.
מרצה ושרה: מיכל זאבי וינטר, 

זמרת, מדריכת הורים (אדלר) ומנחת 
כישורי חיים 

ביום רביעי 26.12 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה 10 ₪.

 ראשית ההתיישבות בעמק יזרעאל: טיול קצר
בהדרכת מורן גלאון

המושבה מרחביה - הטירה הקסומה של אליהו בלומנפלד ובית העלמין.
עפולה - תחנת רכבת העמק, אגד הישנה, כיכר אנדרוז ושדרות האופרה.

ביום שני 31.12 יציאה בשעה 8:00 חזרה משוערת: 13:30, מחיר: 50 ₪

מאחורי הקלעים 
של עולם התקשורת הישראלי

מערך הכוחות שמניע את התקשורת, 
איך נוכל להבחין ולהבין אותו, ולמה 

כל כך חשוב שנדע את זה.
מרצה: מורן שפיצר, עבדה ככתבת, 

מגישה ועורכת ברשת ב'
ביום רביעי 2.1 בשעה 18:00 במועדון

חדש!!! נפלאות הגוף האופטימי
מרצה: ד"ר דינה אייזן, מרצה בנושאי 

בריאות, שמחת חיים וחשיבה אופטימית.
11.12 - היכרות עם גופנו – כיצד פועלים 

הדברים מתחת לפני העור.
18.12 - המערכת האוטונומית - איך 

להחליף את תגובת "הילחם וברח" ב"תרפא 
ותתרפא".

1.1 - למה אנחנו חולים? ואיך אנחנו 
מבריאים?

בימי שלישי, 11:00-12:30 באולם המופעים.
עלות לסדרה (8 מפגשים): 400 ₪

כניסה בודדת: 65 ₪

קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

חדש!!! החיים בגטו
מרצה: עידית פרי, מרצה בתחומי השואה.

6.12 - הרקע ליצירת הגטו
23.12 - גטו ורשה

30.12 - גטו ורשה חלק שני
בימי ראשון, 18:00-19:30, במועדון אביב.

עלות לסדרה (9 מפגשים): 200 ₪
הרצאה בודדת: 30 ₪



"שביל ישראל" נחל עמוד תחתון 
בהדרכת ראובן ארד, 13 ק"מ

דרגת קושי: בינונית 
(למיטיבי לכת)
ביום שני 3.12

יציאה בשעה 6:00, מחיר: 100 ₪

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

מוח וטכנולוגיה, העתיד לאן?
ביום שלישי 4.12 בשעה 10:30-12:00 

באולם המופעים. כניסה: 70 ₪

היצירות שכבשו את המוזיאונים 
הגדולים בעולם - מוזיאון אופיצי

מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות
ביום שלישי 11.12 בשעה 18:00 במועדון 

אביב, כניסה: 30 ₪.

אמהות, בנות ונשים במקרא
- סדרה שנייה -

מנחה: הדס עטיה-פרידמן, תואר שני 
במקרא.

בימי חמישי 12:30-11:00 במועדון אביב
מפגש ראשון ב-13.12

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

זמר שכזה: "סימן שאתה צעיר"
שיריו הבלתי נשכחים של יוסי גמזו עם 

ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע שמארחים 
את הנגן אהוד גולדיק ושלל כליו.

ביום חמישי 13.12 בשעה 20:00 במועדון 
אביב, כניסה: 30 ₪.

קולנוע בתבור - עולמות קסומים 
בראי הקולנוע

הרצאה ודיון בהנחיית עופר קדר והקרנת 
"לשון הפרפר"הסרט  - קשיי קליטה 

בביה"ס של ילד בכיתה א' נפתרים בעזרת 
המורה שלו וחבריו, על רקע המציאות 

השסועה בספרד של שנות ה-30, 
שמערערת את חייו ומשפחתו.

ביום שני 17.12 בשעה 10:00 באולם 
המופעים במתנ"ס. כניסה: 30 ₪ 

הקרנת סרטים דוקומנטריים על 
סופרים ומשוררים

ומפגש עם יוצר הסרטים - עמרי ליאור
18.12 - יהודית הנדל - "כח המילים"
1.1 - אהרון מגד - "החורט במילים"

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

כניסה בודדת: 30 ₪

סיור ליקוט-סתיו-חורף
ליקוט נבטי בר למאכל ולמרפא. זיהוי 

נבטים ושילובם בתזונה היומיומית. לאחר 
הסיור נקיים ארוחה משותפת.

מנחה: יעל עתיר, מדריכת לקטים, מטפלת 
בצמחי מרפא.

ביום שני 24.12 יציאה בשעה 9:00 מהחניה 
של מועדון אביב, עלות סיור: 70 ₪.

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

ספר איוב – מקומו של השטן במסורת 
ישראל.

ביום רביעי 26.12 בשעה 16:30-18:00 
באולם המופעים במתנ"ס.

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

מועדון צלמים
הרצאת אורח שגיא מורן, צלם מקצועי
על העולם המופלא של צילום אדריכלי

ביום ראשון 30.12 
בשעה 10:00 במועדון אביב
פתוח לכולם - כניסה: 30 ₪



חוגים 
052-8917012מנהלת: גליה בר 

חדש 
סדנת אימהות ובנות 

בשיטת לייף דאנס
סדנת ריקוד ייחודית חד 
פעמית לאימהות ובנות 

מצווה, חוויה מרגשת של 
חיבור  תוך כדי ריקוד, 

מוסיקה צחוק והנאה
ללא צורך בידע קודם, 

לגילאי 11-13.
הרשמה אצל שירז 

 050-7516960
ואצל גליה בר במתנ"ס

מחול מזרחי - לכיתות א-ו'
מפגש חשיפה 

13.12 יום חמישי בסטודיו למחול החדש
כיתות א'-ג'-שעה 16:30-17:30

כיתות ד'-ו'-17:30-18:30

סיירים צעירים 
סיירי התבור

לנווט ולרכוש  מיומנויות 
שטח חדשות עם מגוון 

פעילויות  מרתקות.
אחת לשבועיים בימי 

שישי מיד בתום 
הלימודים בשעות 

12:00-13:30
לפרטים נוספים: 

אוהד 052-4000612 
עדי 054-2421220

להקת הזמר הצעירה 
ממשיכים לקלוט זמרים וזמרות מ-ד'-ו'.

הופעות הקלטות והפקת דיסק בסיום 
השנה.

ימי חמישי בשעה 17:00 במתנ"ס
למתעניינים צרו קשר עם גליה בר 



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

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

מה היה לנו?
 מיונים לאדם מילא לשכבת יב'

בפעם הראשונה התקיים יום המיונים של 
אדם מילא לקראת היציאה לשנת שירות 
בתק"מ בכפר. מעל 25 יב' מהכפר הגיעו, 

עברו פעילות, מבחנים ושיחה אישית 
שלבסוף קיבלו את המקומות אליהם הם 

יוכלו להתמיין. נאחל להם בהצלחה בהמשך 
הדרך!!

 סדנת שטח בפרויקט סביבה וזהות
החודש יצאו חניכי הפרויקט ללילה לבן 
בשדות הכפר בסמוך לנחל תבור, כמובן 

שהלכו וחזרו ברגל ונהנו מזריחה מדהימה, 
במהלך הלילה ישבנו סביב המדורה הכנו 

מרק חם ועברנו סדנת היכרות יסודות 
השטח, מחכים כבר לפעם הבאה...

פתיחת סדרת הרצאות הורים
מחלקת הנוער בשיתוף עם הנהגה הורית 

של ביהס רבין פתחנו התרגשות את סדרת 
ההרצאות לשנה זו ביום חמישי ה- 15.11. 

מי שנבחר לפתוח היה שרון כהן שדיבר על 
"מהילד שבי אל הילד שלי". תודה רבה 
להורי שכבת ו' על העוגות הטובות לכל 

ההורים שהגיעו.

 שבת ארגון – תנועת בני עקיבא
ביום שבת ה17.11 ציינו חניכי ומדריכי בני 

עקיבא את שבת הארגון המציינת את 
פתיחת שנת הפעילות. כל הכבוד להורים 

למדריכים על העבודה הרבה בהקמת 
האירוע.



מה צפוי לנו החודש?
l עליה לתבור של פרויקט בני מצווה 

ב-13-14.12 (נדחה מ23.11)

l קרטינג לנוער בחוצות המפרץ ב- 14.12 
עלות 40 ₪

l תחילת ערבי מועדונים בכל יום שלישי

l פעילות של בני מצווה עם נוער ממצפה 
נטופה

l שביל ישראל בתל אביב ב21-22.12 עלות 
250 ₪ (נדחה מ16-17.11)

l סדנת שטח 2 לפרויקט סביבה וזהות

l הרצאה "לפתוח עיניים" בפרויקט צידה 
לדרך ב-30.12 בשעה 21:00

מחלקת ילדים והנוער והנהגה 
הורית ביה"ס רבין גאים להציג: 

"הורים מדברים חינוך"
הרצאתה של רותי ליבנת 

"מתחברים למתבגרים"
יום רביעי 2.1 בשעה 20:30 

באולם האירועים 
כניסה: 30 ₪ 

במקום תתקיים עמדת קפה ועוגה 
שכל הכנסותיה למסיבת הסיום 

של שכבת ו'

בני המושבים
רכזת בני המושבים: זיו קוגן  054-8051158

מה היה לנו החודש?
 מרכז הערכה - מיונים לגרעין עודד

יצאו 8 חברי שכבת יב' למרכז הערכה של 
תנועת בני המושבים לקראת היציאה 

לגרעין עודד שנת השירות של התנועה. 
נאחל להם בהצלחה רבה בתהליך!

 תהליך ט'
כנס ט' 2 התקיים במושב נהלל. במהלכו 
עסקו במעגלי השייכות של הט'רומפים 

ומה תפקידו בשנה משמעותית לפני 
היציאה להדרכה.

סמינר כוחות לצוות ההדרכה
בסופש ה-23-24.11 יצאו 21 חברי צוות 
ההדרכה לסמינר כוחות המחוזי ביפעת. 

במהלך הסמינר הצוות פגש מדריכים 
מרחבי כל מחוז צפון בתנועה. התוכן בו 
התעסקו המדריכים היה יחסי הכוחות 

בחברה הישראלית.

ימי הולדת:
כחלק מתהליך ט' בתנועת בני המושבים, 

חניכי השכבה יפעילו ימי הולדת בתשלום 
בכדי לסבסד את יציאתם לסמינרי ט'. 

להזמנות: לימור זיו - 054-9732606.



מה צפוי לנו החודש?
lשגרת פעולות 

l טיולי חנוכה בוגרת ט'-יב'

l סופגטרון לכיתות ג'-ח' ביום ראשון ה-9.12 בשעה 10:00

l כנס ט' 3 ביום שבת 15.12 בשדמות דבורה

מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

מתחם אומנויות לחימה
יופי של עולם, השם הנוסטלגי של מתחם 

הילדים של כפר תבור שבמהלך השנים רבים 
מילדי הכפר נהנו במקום מפעילויות מהנות 
ומגוונות שינה את פניו לפני כשנה והמקום 

הפך לשמש כמתחם המשמש את פעילויות 
אומנויות הלחימה בכפר. לאחרונה נתלו 

שלטים חדשים סביב המבנה המציינים את 
שמו החדש של המקום כמתחם אומנויות לחימה.

במתחם מתקיימים פעילויות מגוונות, קארטה בשיטת שאי-און בהדרכת המאמן הוותיק 
מישקה דיגלייסקי אשר מאמן ילדים מגילאי הגן ועד בוגרים בעלי חגורה שחורה. ג'ודו 

בהדרכת דקלה נוי, מאמנת קבוצות מגילאי גן ועד כיתות ה' וקרב מגע בשיטת אייקי, 
המועברת ע"י אילן מרגולין ומיועדת מגילאי גן ועד גילאי חטיבת הביניים.

ראוי לציין שתחום אומנויות הלחימה מאפיין בתוכו ערכים של התמדה, סבלנות, 
התמודדות עם קשיים ובמצבי לחץ ובנוסף שיפור היכולות הגופניות והביטחון העצמי.

טניס שולחן
לאחר שנה של הפסקה, ענף הטניס 

שולחן חוזר לפעילות. ספורט 
הטניס שולחן הוא ספורט מהנה 

מאוד ומותאם אין לילדים 
המעוניינים לחוות ספורט ברמה 

החווייתית בלבד והן למי שמעוניין 
בספורט תחרותי והישגי. טניס 

שולחן הינו ספורט שדורש ריכוז 
רב ויכולות קורדינטיביות גבוהות. 
מוזמנים מאוד להגיע ולהתנסות! 

מתאים לכיתות א' עד ו'.

ליגת יישובים
ב-4.11 יצאה לדרך ליגת ישובים כפר תבור 

וגליל תחתון, הליגה מתחילה את שנתה 
התשיעית וממשיכה במסורת של חיבור 

הקהילה לספורט ולכדורסל בכלל, כאשר כל 
קבוצה מייצגת את יישובה בגאווה רבה. השנה 

משתתפות 10 קבוצות מישובים שונים. 
המשחקים נערכים במקבים בארבעת אולמות 

האזור, לביא, גבעת אבני, יבניאל וכפר תבור. 
אנו מזמינים אתכם להגיע ולעודד את הקבוצה 

של כפר תבור שבמהלך שנות הליגה הינה 
שיאנית הזכיות.



פעילויות חנוכה
חופשת החנוכה עמוסה בפעילויות ספורט רבות:

מחנה התעמלות קרקע 4-6.12  בשעות 08:30-13:00
מחנה כדורסל  4-6.12  בשעות 08:30-12:00
מחנה כדורגל  4-5.12  בשעות 16:00-19:00
מחנה שחייה  5-6.12  בשעות 16:00-19:00
מחנה אייקי  4.12  בשעות 08:30-12:30
טורניר כדורגל  9.12  בשעות 16:00-19:00
מפגן קראטה לזכרם של 9.12  בשעות 17:00-20:00

איציק דגן ויהל קשת

בקשות לתמיכה מתקציב המועצה לשנת 2019
המועצה מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2019 עבור: תמיכה 

בפעילותם של מוסדות ציבור הפועלים בתחום המועצה המקומית כפר תבור למטרות 
בתחומים הבאים: מוסדות רפואים, ארגונים העוסקים בהתגוננות האזרחית ושימור 

ההיסטוריה של כפר תבור, הכל בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה.

נוסח התבחינים נמצא במשרד של מזכיר וגזבר המועצה.

כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על-פי התבחינים, מוזמן להגיש בקשה, הכל 
על-פי נושא הבקשה לתמיכה. את הבקשות יש להגיש בכתב לח"מ בליווי כל המסמכים 

הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה.

מועד אחרון להגשת בקשת התמיכה הוא 15.1.2019.

תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

1.  בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות 
להיפסל. ובקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.

2.  המועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של 
משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור 

על ידי הרשויות המקומיות" ואשר ניתן לראותו באתר האינטרנט של משרד הפנים.

3.  המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה, הן לגבי 
מטרה אחת והן לגבי כל המטרות כולן.

בברכה
שלמה אלקחר,

מזכיר וגזבר המועצה

פרטים והרשמה 
באתר המתנ"ס
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