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חברות אמיצה בין פרדי הכלב לבין עידו, 
ילד בן 10, שמבודד מחבריו. בין השניים 

נרקמת מערכת יחסים מיוחדת מלאת רגש 
והומור, שמעניקה להם תחושת בטחון, 

אהבה ושייכות. 

עלות כרטיס ילד: 60 ₪ 
עלות מלווה: 50 ₪ 

הזמנת כרטיסים בטלפון: 04-6765555

הצגה למבוגרים:
סוס אחד נכנס לבר

הצגה לילדים:
החבר הכי טוב שלי 

מופע הסטנד אפ של דובלה ִג'י יוצא 
משליטה ותופס תפנית מצמררת.

מול הקהל, שבו יושבים גם שני חברי 
ילדות, הוא עורך חשבון נפש נוקב. 

רכבת השדים נעה במהירות בין הומור 
שחור לסאטירה ארסית, בין אהבות 

לבגידות, געגועים וחרטה. 
עלות: 90 ₪  

הזמנת כרטיסים באתר המתנ"ס 

14.1 | שני |  17:30 באולם המופעים 

17.1 | חמישי |  20:00 באולם המופעים 

עפ"י סיפרו 
של דויד גרוסמן. 
במאי: דרור קרן 



הפנינג ט"ו בשבט קהילתי לכל המשפחה

שני 21.1.19 בשעה 17:00 באולם האירועים 
סדר טו בשבט בהנחיית עינב טל ויניב כהן 
מלווה במצגת שירים וברכות, "סלטרון", 

שירה בציבור ארוחת ערב קלה ופעילות יצירה לילדים.
עלות למשפחה: 20 ₪  רכישה במזומן במקום 

נשמח לראותכם

סדר ט"ו בשבט קהילתי

קהילה

יום שבת, 19.1.19 בין השעות 9:30-12:30 
בתכנית:

הקרקס הירוק במופע "בארץ אפשר גם אחרת" 
מופע קרקס אקולוגי לכל המשפחה 

מסלול טיול מעגלי, יציאה מפארק המעיין והפעלות לאורך הדרך, 
פיקניק, ופעילויות שונות: יצירה, פיתות בטאבון, תה צמחים ועוד...

הכניסה חופשית, כולם מוזמנים ! 

משפחות "מדליקות" יקרות,
תודה על שפתחתם דלת תודה על שחיממתם לבבות 

שהדלקתם אור גדול והוספתם ערך מוסף לחיי הקהילה פה בכפר.



פורום נשים פותח שנה

נויה - פרנויה  
מופע סטנד אפ שנון, מקורי ומאוד מצחיק 

העוסק בפרנויות של כולנו: בזוגיות, גידול ילדים, 
דיאטות, מסורת יהודית ועוד... ועוד... בדרכה 

הקומית הייחודית מגישה נויה מופע סטנד אפ בו 
כל אחד ימצא את עצמו, יזדהה עם הנושאים 

עליהם היא מדברת ובעיקר מאוד מאוד יצחק!

יום רביעי 9.1 בשעה 20:45 באולם המופעים 
עלות: 40 ₪ (כולל כיבוד) הזמנת כרטיסים באתר המתנ"ס 

שלישי נשי 
"תווית תזונתית - איך אפשר לקרוא את זה?"

ההרצאה תינתן על ידי ניצה יונתני, 
טכנולוגית מזון ומנהלת רגולציה מוצרית בחברת שטראוס.

יום שלישי 29.1 בשעה 20:30 בספריה
הכניסה חופשית מספר מקומות מוגבל

הרשמה מראש אצל לילך בספרייה: 04-6772631

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

שעת סיפור "זה שלי"
תיאטרון השעה הישראלי

מבוסס על ספרו של רן כהן אהרונוב
יום ראשון 20.1.19 בשעה 16:30

לגילאי 3-7
עלות: 15 ₪ 

מספר מקומות מוגבל, מהרו לשריין מקום

בחודש פברואר יוקדש המידעון שלנו 
לאירועי פברואר יוצא מן הכלל

בימים אלו אנו עובדים יחד עם הקהילה על התכנית המלאה 
ומזמינים את כולכם לקחת חלק בה.



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

מאחורי הקלעים של עולם 
התקשורת הישראלי

מערך הכוחות שמניע את 
התקשורת, איך נוכל להבחין ולהבין 

את מה שקורה שם ולמה כל כך 
חשוב שנדע את זה.

מרצה: מורן שפיצר, עבדה ככתבת, 
מגישה ועורכת ברשת ב'.

ביום רביעי 2.1 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪

טיפוס - צוקים, הרים ומה שביניהם
על העולם הוורטיקלי, מה מושך 

אנשים לטפס על צוקים והרים, איך 
מאבטחים בדרך למעלה ולמטה.

בהרצאה ישולבו חוויות וסיפורים 
אישיים על הקשיים והסיפוק הרב 

ב"לכבוש" את הפסגה.
מרצה בהתנדבות: צחי גלובין, 
מדריך טיולים, תושב כפר תבור.

ביום רביעי 9.1 בשעה 18:00 
במועדון. 

כניסה: 10 ₪

סדר ט"ו בשבט חגיגי 
"גלגולו של מועד"

טעמים, סיפורים ושירים
נקרא בהגדה של ט"ו בשבט, נטעם 

מכל טוב הארץ, ונשיר שירים.
מנחה ומנגן: אודי מילוא, 

אקורדיוניסט, מדריך טיולים, 
ארכיאולוג ומרצה.
ביום רביעי 16.1 

בשעה 18:00 במועדון. כניסה 10 ₪

טיול יומיים לדרום 
בהדרכת צחי גלובין

יער יתיר, חירבת ענים ובית הכנסת 
העתיק, המערה בכפר דריג'את. 

לינה במלון "אירוס המדבר" בירוחם. 
אגם ירוחם, תצפית על המכתש 

הגדול, עין ירקעם, סיור מודרך אצל 
קהילת העבריים בדימונה, ממשית.

בימים שני-שלישי 21-22.1
יציאה בשעה 7:00 מכפר תבור, 

חזרה משוערת: 19:00

קונצרט מוסבר: ״רומנטיקה רוסית״
מיצירות קורסקוב, צ'ייקובסקי, 

בלקירב ועוד.
עם נגה ישורון וולדימיר שמולנסון.

ביום רביעי 23.1 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה: 10 ₪



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

ארוחת בוקר לזכרם של 
חיים קובל ושרגא לוסטיגמן ז"ל

חיים קובל ושרגא לוסטיגמן ז"ל, היו היוזמים 
והמתפעלים של "מועדון ארוחת הבוקר 

לגברים", שהתקיימה אחת לחודש בימי שישי 
ביום שישי 25.1 בשעה 9:30 
נקיים במועדון ארוחת בוקר 

משותפת לגברים ונשים לזכרם.
את האוכל יביא הקהל המשתתף. 

מבקשים לאשר השתתפות ולהודיע מה 
מביאים לארוחה לגבי הנדל 054-7839639 

הקרנת הדרמה הרומנטית 
"מועדון גרנזי לספרות 
ולפאי קליפות תפודים"
מבוסס על רב המכר. 

סופרת צעירה מקבלת 
מכתב מאחד החברים 

במועדון קריאה מסתורי. 
היא מחליטה לצאת 
ולבקר באי, שם היא 

פוגשת חבורה מיוחדת 
במינה. סודות ימי 
המלחמה נחשפים.

ביום שני 28.1 בשעה 9:00 
ובשעה 11:15 במועדון.

הכניסה חופשית!

מופע הרצאה: "סיפורים, ניגונים והמוח האנושי"
איזו השפעה יש למוזיקה ול-Storytelling על המוח שלנו? 

אילו תגובות נוירולוגיות גורמות לנו להרגיש שאנחנו חלק מהסיפור? 
ההרצאה מלווה בסיפורים מהפולקלור העולמי ומחיי היומיום 

ובניגונים על חלילים.
מרצה ומנגן: גיל אגמון, מוזיקאי, מספר סיפורים, ליצן רפואי.

ביום רביעי 30.1 בשעה 18:00 במועדון. כניסה: 10 ₪

חדש!!! רואים עולם
מרצה: נפתלי הילגר, צלם ומרצה.

צפון קוריאה, החיים בבועה - המדינה 
המסוגרת בעולם, נרים את המסך ונבין את 

הנסתר מאחורי הגלוי.
ביום שלישי 22.1 בשעה 18:00-19:30 

באולם המופעים במתנ"ס.
עלות לסדרה (8 מפגשים): 200 ₪, 

כניסה בודדת: 30 ₪. 



בנוף המילים:
סרטים מספרים על יוצרים

סרטים דוקומנטריים על סופרים ומשוררים 
ומפגש עם יוצר הסרטים עמרי ליאור.

1.1 - אהרון מגד - "החורט במילים"
29.1 - יונת ואלכסנדר סנד - "דועט"

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

החיים בגטו
מרצה: עידית פרי, מרצה בתחומי השואה

6.1 - גטו לודז', הגטו ששרד הכי הרבה זמן
13.1 - גטו לודגז' חלק שני

20.1 - גטו קובנה
27.1 - גטו וילנה

בימי ראשון בשעה 18:00-19:30 במועדון 
אביב כניסה: 30 ₪

"שביל ישראל" 
בהדרכת ראובן ארד

ממגדל לטבריה עלית
12 ק"מ, דרגת קושי: בינונית (למיטיבי לכת).

ביום שני 7.1 יציאה בשעה 6:00 
עלות: 100 ₪

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 7.1 יציאה בשעה 8:45 מהחניה של 
מועדון אביב, עלות סיור: 70 ₪

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

למוזיקה, מורה לפסנתר.
"אקליפטוס ברוח"  נופי הארץ בשירים.

ביום שלישי 8.1 בשעה 19:30-18:00, 
במועדון אביב כניסה: 30 ₪

קולנוע בתבור - עולמות קסומים 
בראי הקולנוע

הרצאה ודיון בהנחיית עופר קדר והקרנת 
הסרט "הסוכן" – אירן, 2016

זוג צעיר מאירן נאלץ לעזוב את דירתו 
בעקבות עבודות תשתית מסוכנות. 

ביום שני 14.1 בשעה 10:00 
באולם המופעים במתנ"ס כניסה: 30 ₪

היצירות שכבשו את המוזיאונים 
 הגדולים בעולם

והפעם: מוזיאון ד'אורסה
מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות.

ביום שלישי 15.1 בשעה 18:00 במועדון 
אביב כניסה: 30 ₪

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

מגילת שיר השירים: על החול ועל הקודש 
בשירת המקרא.

ביום רביעי 16.1 בשעה 16:15-17:45 באולם 
המופעים במתנ"ס כניסה: 65 ₪

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

בריאות, שמחת חיים וחשיבה אופטימית.
1.1 - למה חולים? ואיך אנחנו מבריאים?

1.8 - עונג וכאב ואיך להפחית מסמכותם.
15.1 - התמכרויות ועקרונות הגמילה.

29.1 - איך חוסן נפשי מחזק מערכת החיסון.
בימי שלישי בשעה 11:00-12:30, באולם 

המופעים במתנ"ס.
כניסה: 65 ₪.



 אמהות, בנות ונשים במקרא
(סדרה שנייה) מנחה: הדס עטיה-פרידמן, 

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

עלות: 30 ₪

זמר שכזה "שושנת תימן"
שיריה של מלכת הזמר העברי 

שושנה דמארי.
ביום חמישי 24.1 בשעה 20:00 

במועדון עלות: 30 ₪

המרכז למוסיקה

הישג מרשים למרכז למוסיקה שלנו 
בתאריך 6.12.18 התקיימה תחרות שירה בינלאומית 

בשם "באוטיק ישראל טלנט".
בתחרות ייצגו את בית המוסיקה סופי גרינברג 
המורה לפיתוח קול יחד עם תלמידתה נוי לוי.

נוי זכתה בתואר הנכסף גראנד פרי – שנחשב מעל 
למקום הראשון, והקנה לה את הזכות לטוס ללטביה 

ולהשתתף בגמר.
אנו גאים בהישגיה המרשימים של נוי שלוותה 

בשנים האחרונות ע"י סופי בייצוג המתנ"ס ובית 
המוסיקה בתחרות בינלאומית.

מאחלים לנוי בהצלחה בגמר.

חדש בבית המוסיקה
השנה התווסף כלי נגינה נוסף למערך הכלים המוצעים לנגינה בבית המוסיקה - כינור.
כינור הוא כלי קשת בעל הצליל הגבוה ביותר במשפחת כלי מיתרים מותאם לגדולים 

ולקטנים כאחד.
הכינור הכרחי כמעט בכל סוגי התזמורות וההרכבים, והוא אחד מן הכלים הסולנים ביותר.

מוזמנים לתאם פגישת היכרות עם ריטה איומין המורה לכינור.

בבית המוסיקה נלמדים עוד מגוון כלים: פסנתר, אורגן, תופים, כינור, סקסופון , 
קלרינט ופיתוח קול.

השיעורים הינם פרטניים.
מוזמנים להתקשר ולתאם פגישת היכרות בטל: 04-6620454.

מועדון צלמים
הרצאת אורח של אסא ארנון, מצלם מהלב,

עין רגישה עם יכולת טכנית ומיומנות בעיבוד תמונה. 
מפגש של יופי וצבע. ביום ראשון 20.1 בשעה 10:00, 

במועדון אביב. פתוח לכולם - כניסה: 30 ₪



חוגים 
052-8917012מנהלת: גליה בר 

חוג רובוטיקה 
לכיתות א-ה'

חוג המציע למידה 
חווייתית מרתקת, 
במהלכה נחשפים 

התלמידים לתחום 
הרובוטיקה ופיתוח התוכנה. 

הלמידה משולבת בהתנסות המאתגרת את 
התלמידים לפתור בעיות הקיימות 

במציאות ובתחומים שונים. התחום מעודד 
פיתוח חשיבה המצאתית תוך חשיפה 

לתחומים מתקדמים כמו הנדסה, תוכנה, 
פיסיקה ולוגיקה. התוכנית שמה דגש על 

נושאים כגון עבודת צוות, שיתוף, יצירתיות 
וחשיבה מחוץ לקופסא.

בימי שלישי בשעה 17:00 במתנ"ס

ציור למבוגרים 
קבוצת מבוגרים לומדים ומציירים 

ומייצרים אומנות.
כולם יכולים כל אחד בדרכו. 

החוויה וההנאה עליכם ההנחייה עלינו עם 
האומנית והציירת שילה דבור כשדי.

בימי שני בשעות 9:00-12:00 במתנ"ס.

להקת "צעירי כפר תבור" 
לאחרונה הלהקה נפרדה  מחן הררי המנהל 
המוזיקלי שולחים תודה גדולה על תקופה 

יפה. את חן יחליף זיו בן שמחון.
הלהקה פותחת שעריה לזמרים חדשים 

וישנים המעוניינים להצטרף לעשייה 
מקצועית רפרטואר חדש פיתוח קול, 

העמדה על במה, הקלטות באולפן, מופעים 
ואירועים בקהילה ומחוצה לה.

בימי חמישי בשעה 17:00 במתנ"ס.

בית הספר למחול
הגענו למחצית השנה והזמן רץ לו בקצב ...

בנות ובנים המעוניינים לנסות ולהתנסות 
בברייקדאנס היפהופ צעיר וג'ז צעיר

זה הזמן להצטרף רגע לפני שנכנסים 
לארועי סוף שנה...

פרטים נוספים אצל גליה: 052-8917012 
עירית: 052-2646849

העמוד מושק היום כחלק מחזונו של ראש 
המועצה עודד הלפרין, ככלי מרכזי לשיפור 

השירות של המועצה המקומית ועל מנת לחזק את 
הקשר בין התושב למועצה.

אנו מזמינים אתכם לתת לנו לייק, לשתף את דף 
המועצה, להזמין חברים נוספים לעקוב אחרינו 

ובכך להעצים את הקהילה הנהדרת שלנו גם 
בפייסבוק.

דף חדש בפייסבוק למועצה המקומית כפר תבור 



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

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

מה היה לנו החודש?
פעילויות חנוכה במחלקת ילדים ונוער עברו 

בהצלחה: חנכנו את מועדון ז'-ט' המחודש 
והדלקת נרות 

נהנו ממסיבת פול מול לשכבות ד'-ו' 
בהובלת פווליוד, חדר בריחה לשכבות ד'-ו' 

בהובלת צוות ההדרכה של בני המושבים, 
נסענו לסרט בקריון לשכבות ז'-ט' וקינחנו 
בהקרנת הסרט 8 גיבורים בהובלת פווליווד.

פרויקט בני מצווה
חניכי הפרוייקט נפגשו לפעילות במועדון 
ז'-ט' ובאור ראשון התחילו לטפס את הר 
תבור. בסיום העלייה חיכתה להם ארוחה 

מפנקת שאורגנה ע"י ההורים - תודה 
ליפעת שומר על הארגון.

בנוסף, חברי הפרויקט נפגשו עם חניכי 
שכבת ז' במצפה נטופה כפעילות היכרות 

לקראת האירוח בחודש הבא. 

ערב חם במועדונים
החורף הגיע ואיתו מסורת שלישי חם 

במועדוני הנוער.
במועדון ז'-ט' התקיימה פעילות של מלך 

הטרוייה
במועדון י'-י"ב התקיימה פעילות של מלך 

Kahoot-ה
מחכים לכם בעוד ערבים כייפים.

l שלישי חם במועדוני הנוער - מועדון ז-ט בשעה 19:00 ומועדון י-י"ב בשעה 21:00
l מפגש פרויקט בני מצווה בבית הכנסת הגדול - ביום רביעי 9.1

l שביל ישראל דרומי - בסופ"ש 11-12.1
l בני מצווה אירוח במצפה נטופה - בסופ"ש 18-19.1

l צידה לדרך שכבת י"ב - מור"ק ומרק ביום הראשון 20.1
l סביבה וזהות - סיור בתל אביב בנושא פערים חברתיים ביום חמישי 24.1

מה צפוי לנו החודש?



בני המושבים
רכזת בני המושבים: זיו קוגן  054-8051158

מה היה לנו החודש?
מסע מנהיגים 

למסע מנהיגים התנועתי לשכבת ט' יצאו 9 
חניכות ולירון הגרעינר. 

הם טיילו באזור שדה בוקר, הקימו חממה 
ובישלו על מדורות. 

תהליך ט'
כנס ט' 3 התקיים במושב שדמות דבורה. 

הכנס עסק בנושא כוחות בחברה 
הישראלית.

למדנו תכנים מגוונים על נושאים שונים 
ובוערים בחברה שלנו. 

מה צפוי לנו?
lשגרת פעולות 

l נשף חורף לבוגרת ביום חמישי 10.1 
l17.1 נשף חורף לצוות ההדרכה ביום חמישי 
l24.1 כנס ט' 4 בתל אביב ביום חמישי 
l25-26.1 טיול חורף בני המושבים ט-יב בסופ"ש 

l טיול בוץ לשכבות ד'-ח' ביום שבת 2.2 
l טיול פסח ד-ו - 13-14.4

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש ינואר:
ניר אורגד, ליאור פרייפלד, אלכסנדר רוצקי, עמית גולדנברג, תומר ביטון, יעל ביטון, 
מאיה נימלמן, שי ביטון, נועה גן, עמית לרום, ירדן שטיינהאור, רז קדרון, עומר שגב, 

שובל אלחיאני, בר ישראל.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 



מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

מחנה כדורסל
מועדון הכדורסל הפועל גליל תבור, שיתוף 

פעולה של כפר תבור וגליל תחתון קיים 
בחנוכה מחנה אימונים שהוקדש לשיפור 

היכולות האישיות של השחקנים תוך שימת 
דגש לנושא הטכניקה, יכולות גופניות 

ואינטנסיביות. בהובלת אופיר בן קדר רכז 
ענף הכדורסל ומנהל הפועל גליל תבור. 

מחנה אייקי - קרב מגע
בחנוכה התקיים מחנה אימונים בהדרכתו 
המקצועית של אילן מרגולין והמדריכים 

הצעירים בארי אייזנגוט ויואב שגיא. 
למחנה הגיעו המתאמנים במוטיבציה 

גבוהה ובנחישות רבה לבצע את תרגילי 
קרב המגע בסימולציות שונות. המתאמנים 

מתכוננים לקראת טקס קבלת החגורה, 
שיתקיים ב-29.1 במתחם אומנויות 

הלחימה. נאחל להם בהצלחה וישר כוח.

מחנה כדורגל
מחנה הכדורגל משך אליו ילדים רבים 

שנהנו מאימונים ברמה גבוהה בניהולו של 
רכז מחלקת הכדורגל בכפר, אלכס סקלובין. 

הילדים לא חששו ממזג האוויר החורפי 
והתאמנו בקור ולעיתים אפילו בגשם קל. 

טורניר כדורגל
בנר שמיני של חנוכה התקיים באצטדיון 
הכדורגל בכפר, טורניר עם קבוצות רבות 

אורחות מהאיזור, הטורניר אורגן ע"י אלכס 
סקלובין וניר עדיין מאמני הכדורגל בכפר. 
בסיום נערכה הדלקת נרות משותפת. כיף 

לראות איך לאחר שמסיימים להתחרות על 
המגרש, ניתן לחגוג ביחד. 

מפגש שאי-און - קראטה 
לזכר איציק דגן ויהל קשת

במהלך נר שמיני של חנוכה התקיים אירוע 
הקראטה המסורתי של הכפר לזכרם של 

איציק דגן ויהל קשת בוגרי שיטת שאי-און 
בהובלתו המקצועית של מישקה 

דיגלייסקי. מישקה ארגן אירוע למופת 
שמשך אליו עשרות רבות של מתאמנים 

מכל האזור. טקס הזכרון לזכרם של איציק 
דגן ויהל קשת ריגש מאוד את המשתתפים. 

סיכום מחנות ואירועי חנוכה בספורט

פאמפטרק כפר תבור
פארק האופניים החדש בכפר תבור 

("פאמפטרק") מהווה מקום מפגש של 
ילדים ובני נוער שנהנים מחווית רכיבה 

ייחודית. תושבי הכפר מוזמנים להמשיך 
ולהנות מהמתקן. הכניסה הינה עם צ'יפ 

כניסה שיש ברשות כל משפחה בכפר. 
תאורה בשעות החשיכה ניתן להדליק דרך 

יוסי שי בטלפון: 050-7333222. תהנו!

חוגים חדשים בקאנטרי אליאל
חדרי הסטודיו החדשים שנחנכו לפני 

חודשיים בקאנטרי תופסים תאוצה וחוגים 
חדשים נפתחו: רצפת אגן (לגיל השלישי 

ולנשים בהריון), זומבה, אימון בשיטת
fasicial fitness. בנוסף הוכנסו שיעורים 

יותר חזקים ועוצמתיים כגון אימונים
פונקציונאלים ו- HIT. אימונים אלו נוספו 
למגוון האימונים הרחב שמתקיים אצלנו 

בקאנטרי. זה הזמן להצטרף!
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