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מסיבת פורים 
פורום צעירים

22.3.19 | שישי | 22:00 באולם האירועים 

למה אמריקה? כי אנחנו אוהבים להגזים וגם בגלל הברביות, הטראמפים, 
האינדיאנים, הוליווד, דיסני, וגיבורי על

וגם בגלל ההמבורגרים, הפנקייק, והגלידה האמריקאית

Dj - נדב זיגלמן 

עלות: 70 ₪ במכירה מוקדמת בלבד, עד 20.3.19
100 ₪ למזמינים מ-20.3.19  ובקופה בערב המסיבה.          

המסיבה היא של כולנו
נפגשים לקשט ב-21.3.19 בשעה 18:00 באולם האירועים 

כולם מוזמנים!! 
רכישת כרטיסים באתר האינטנרט

22.3.19 | שישי | 10:00-13:00 

יציאה מכיכר הבנים לכיוון פארק המעיין 
מייצגים של כל שכבות הגיל – גנים, בית ספר, נוער וגימלאי הכפר
בהמשך - הפנינג פורימי ענק עם תחנות יריד, תחרות תחפושות, 

מוסיקה, דוכני אוכל...
הכניסה חופשית !  כרטיסיית אוכל: 15 ₪  

הפנינג הכנת תחפושות, לפי שכבות ונושאים: 
ביום רביעי 20.3.19 משעה 16:00 בקן התנועה 

ורום
30+40+
צעיריםפ



סיכום "פברואר יוצא מן הכלל" 

תושבים יקרים,
את חודש פברואר אנחנו מסכמים 
עם גאווה גדולה, בכל המתנ"סים 

מפורסמים אירועי החודש והם 
כולם מרגשים. לא מאמינים 

שהחלום שלנו לעורר מודעות 
בקהילה שלנו התפשט לכל רחבי 

המדינה. 
הנה סיכום קצר של אירועי 

החודש אצלנו:
בקהילה - קיימנו מפגש למידה 

של "כלים שלובים" ובחנו את 
הדרכים של שילוב אנשים עם מוגבלויות. חגגנו את יום המשפחה עם "משפחות יוצרות מן 

הכלל". 
בספורט - קיימנו אימונים משותפים עם תלמידי בי"ס רבין, רוטמן ומעון רמת טבריה.

במועדון אביב - התרגשנו לגלות "שהכל עוד אפשרי" בתערוכת ציורים של אילן חסון 
קיימנו מספר הרצאות מעוררות השראה.

בנוער - בני נוער משכבות ז'-ט' ערכו התרמה ברחבי הכפר לעמותת אקי"ם. יצרנו את 
המתחמים "נא לדעת" ו"נעים להכיר", הקרנו סרטים וקיימנו פעולות בנושא. 

במחלקת תרבות - צפינו בהצגת הילדים "לציונה יש כנף אחת" ובהצגת המבוגרים 
"האנרכיסט" והפקנו ביחד עם סנדרין מואטי את סיפור חייה לתוך הצגת יחיד בבימוי של 

 ירון רוח.
בחוגים - תלמידי החוג לתיאטרון העלו 

מיצג מקורי בנושא: קבלת השונה. 
ילדי החוג לקרמיקה הכינו עבודות נפלאות 

שנשלחו לילדים חולים בבתי החולים.
וכ-50 רקדנים ורקדניות ולהקת זמר אחת 
יצאו לשמח קשישים בבית אבות משלב. 
בספריה - נפגשנו עם המשורר נעם חורב 

ושמענו ממנו על "מתנות קטנות" ועוד. 
לימדנו על האתגרים של תסמונות טורט 

דרך הספר המיוחד "זה כל הטריק". אחרי 
ההקראה ניהלנו שיחה פתוחה, על חרם 

חברתי ועל קבלת האחר.

החשוב מכל לסיכום חודש מיוחד זה 
שהחינוך למודעות והחשיפה חייבת 

להמשיך ולהאיר את דרכינו בכל רגע נתון. 
ולא רק בחודש אחד.



יום שני 11.3.19 בשעה 17:30 באולם המופעים 
מופע מחול לילדים בהשראת האגדה מאת הנס 
כריסטיאן אנדרסן, מבית להקת המחול פרסקו.

סיפורו של חייל צעצוע עשוי בדיל טהור בעל 
רגל מעץ, המגיע אל ממלכת צעצועים שאיבדו 
את הצחוק והשמחה, לאחר שהשתלט עליהם 

גנרל רשע וחזק. 

עלות כרטיס ילד: 60 ₪ עלות מלווה: 50 ₪ 
הזמנת כרטיסים טלפונית: 04-6765555

הצגת ילדים: חייל הבדיל האמיץ

הצגה אחרונה למנוי 

הנכם מוזמנים לאירוע אומנות קהילתי 
לזכרה של שולה ליאני ז"ל 

יום רביעי, 13.3.19 בשעה 17:00 באולם האירועים 
בתוכנית: טקס קצר והצגת מיצגים "הר תבור שלי"

תערוכת יצירות פרי ידיה של שולה והסיפורים שמאחוריהן
עמדות יצירה לילדים לפיסול וציור בהנחיית אליס רחמים

התוצרים יוצגו בתערוכה בגלריית המתנ"ס
הכניסה חופשית !

"הר תבור שלי"

יום שלישי 26.3.19 בשעה 21:00 באולם המופעים 
יש אנשים שלא צריך להציג שלומי קוריאט הוא אחד כזה  

ועכשיו הוא עם מופע סטנד אפ  חדש שנון חושפני שלא 
דופק חשבון לאף אחד ובעיקר מצחיק בטירוף

עלות: 75 ₪  
www.kefar-tavor.org.il :לרכישת כרטיסים

שלומי קוריאט בהופעה



קהילה

נפגשות בסלון
"חופש כלכלי זה בידיים שלך!" / נירית דוולצקי

יום שלישי 12.3 בשעה 20.30. 
נירית דוולצקי תחלוק איתנו איך היא גילתה את הסוד 

כיצד להביא לשינוי בניהול הכספים. 
נירית תחלוק איתנו טיפים ורעיונות לחופש כלכלי.

כניסה חינם, מספר המקומות מוגבל
הרשמה אצל לילך בספרייה 

מנהל: מאור הררי 058-6795530

דורין אטיאס
"דורין לא סותמת"

מי שמתחזקת קריירה מרשימה בתחום הסטיילינג 
והאופנה, בעלת פינה קבועה בתוכניתו של גיא פינס

במופע חדש מלא בתובנות על אופנה, עצות 
סטיילינג, "תחזוקת" משפחה, גידול ילדים, זוגיות, 

דיאטות ועוד...

9.3.19 מוצ"ש
מתנ"ס כפר תבור

19:30 יריד נשים יוצרות
20:30 דורין אטיאס

פורום נשים גאה להציג:

{

יום האישה 2019

מחיר 40 ש"ח כולל קפה ומאפה. הזמנת כרטיסים באתר המתנ"ס

יום רביעי י"ג אדר 20.3.19 החל משעה 20:00 בבית הכנסת הגדול
19:15 שוק פורים, הרקדה וכיבוד כיד המלך, משלוחי מנות והפתעות  

20:10 ערבית וקריאת מגילה
20:30 קריאת מגילה לנשים ע”י נשים

בשיתוף עם: חניכי בני עקיבא, המועצה הדתית וצוהר 

קריאת מגילה לכל המשפחה



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

שעת סיפור "שאול החתול"
ביום ראשון 17.3.19 בשעה 16:30

מציג: אסף אלברשטיין מתאטרון קמגולם. 
לגילאי 2-5

עלות: 15 ₪ כרטיס
מספר מקומות מוגבל, מומלץ לשריין מקום.

הספרייה הדיגיטלית הישראלית
הידעת? כל תושב/ת להם מנוי ספרייה 

פעיל יכולים להנות גם מהשאלה דיגיטלית 
והשאלת ספרי שמע (בעברית, באנגלית, 

בצרפתית וברוסית)
דרך הספרייה הדיגיטילית הישראלית 

ובחינם. 
פרטים נוספים בספרייה, מומלץ להגיע עם 

המכשיר הדיגיטלי

יצירה נשית מקומית
נשים כותבות המעוניינות להקריא 

מיצירותיהן בערב שירה נשית מקומית  
שנקיים בחודש הקריאה לפנות לספרייה 

ו/או לאורית משה.

חוגים 
052-8917012מנהלת: גליה בר 

בית הספר למחול - שיעורים פתוחים 
בין התאריכים 10.3-15.3 יתקיימו שיעורים 

פתוחים במחול.
השיעורים יתקיימו עפ"י מערכת השעות 
הרגילה. ראו זאת כהזמנה פתוחה לכולם.

חוג ציור לילדים
הצלחנו לפתוח קבוצת ציור לילדים 

בימי שלישי בשעה 17:30 בחדר הציור 
שבמתנ"ס הנכם מוזמנים להגיע להתרשם 

ולהרשם...

סיירים צעירים - סיירי התבור 
ניתן להצטרף לחוויות טבע ונוף היכרות עם 

החי הצומח  והסובב לו. 
אחת לשבועיים בימי שישי בתום יום 

הלימודים למשך שעה ומחצה.
תאריך הפעילות הבאה: 15.3 בשער בית 

הספר רבין.



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

"האביב הערבי"
על התהפוכות שהתחוללו 

במדינות ערב. 
מרצה: דורון סקל 

ביום רביעי 6.3 בשעה 18:00 
במועדון אביב. 

כניסה 10 ₪

פתיחת תערוכת ציורים: 
"נקודת מבט"

הצייר יצחק לייבוביץ 
ביום שלישי  19.3 בשעה 17:00 

במועדון אביב
הכניסה חופשית

תולדות המחול על קצה המזלג
מהבלט הקלאסי ועד למחול העכשווי.

מרצה: תמה קסל, מורה למחול 
ביום רביעי 13.3 בשעה 18:30 במועדון 

אביב. כניסה 10 ₪ 

יום כיף בחמת גדר 
ביום רביעי 6.3 יציאה בשעה 8:00 

חזרה משוערת: 15:00
מחיר להסעה + כניסה + ארוחת 

צהריים: 80 ₪בלבד
ההרשמה במתנ"ס

מסיבת פורים
מופע סטנד אפ:

"ננסי ברנדס חי"
מופע חדש, מלא חיים במיטבו

מוזמנים להגיע מחופשים,
תהיה תחרות עם פרסים מפתיעים,

ולהביא כיבוד קל.
ביום רביעי 20.3 בשעה 19:30
 באולם האירועים במתנ"ס

ביוזמת המשרד לשוויון חברתי 
הכניסה חופשית



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

 הקרנת הדרמה הביוגרפית "רפסודיה בוהמית"
עלייתה המטאורית של להקת "קווין" דרך 

השירים הבלתי נשכחים והסאונד המהפכני. 
ביום שני 25.3 בשעה 9:00 ובשעה 11:30 במועדון

הכניסה חופשית! 

״פוליפוניה מרהיבה״
קונצרט בארוק 
בביצוע אותנטי.

מיצירות קורלי, טרטיני, 
באך ושירים ישראלים 

בעיבוד פוליפוני מדהים. 
בהשתתפות נגה ישורון 

וולדימיר שמולנסון.
ביום רביעי 27.3 בשעה 

18:15 במועדון
כניסה 10 ₪

ארכיאולוגיה של ארץ ישראל
מרצה: גלעד יפה, ארכיאולוג.

3.3 - מרד היהודים הרומאי - העדות 
הארכיאולוגית. 

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

סיור ליקוט - חורף
חגיגה של עלים ירוקים. לאחר הסיור נקיים 

ארוחה משותפת.
מנחה: יעל עתיר, מדריכת לקטים, מטפלת 

בצמחי מרפא.
ביום שני 4.3 יציאה בשעה 8:45 מהחניה של 

מועדון אביב, עלות סיור: 70 ₪.

תרבות היהדות החילונית
מרצה: רותי בידץ, רבה חילונית.

5.3 - שפינוזה, ניטשה, אחד העם-הבסיס 
הפילוסופי של החילון.

בימי שלישי, 11:00-12:30, במועדון אביב
כניסה: 30 ₪

אינטרפול ופשיעה בינלאומית
מרצה: עו"ד ענת גרנית, לשעבר ראש 

אינטרפול ישראל בפריס.
.DNA 7.3 - זיהוי פורנזי: מטביעת אצבע ועד

בימי חמישי, 11:30-13:00, במועדון אביב.
כניסה: 30 ₪.

זמר שכזה - "שיר במתנה"
שיריה הנפלאים של זמרת העל חווה 

אלברשטיין, בהשתתפות ליאורה בלוך 
תמיר וסוף סלע שיארחו את הזמרת טל 

מלכינסון והנגן אהוד גולדיק עם שלל כליו.
ביום חמישי 14.3, 20:00 במועדון אביב 

כניסה: 30 ₪.



קולנוע בתבור - 
עולמות קסומים בראי הקולנוע

הרצאה ודיון בהנחיית עופר קדר והקרנת 
הסרט "איילים" – איסלנד, 2015

מחלה קטלנית תוקפת את עדרים באיסלנד 
ושני אחים מסוכסכים  צריכים לשתף 

פעולה כדי להגן על מה שבאמת יקר להם.
ביום שני 11.3, 10:00 באולם המופעים 

כניסה: 30 ₪

רואים עולם
מרצה: נפתלי הילגר, צלם ומרצה.

הפרדוקס האיראני - מסע לפרס 
העתיקה ואיראן העכשווית.

ביום שלישי 12.3 בשעה 18:00-19:30, 
באולם המופעים במתנ"ס 

כניסה: 30 ₪

היצירות שכבשו את המוזיאונים 
-  הגדולים בעולם

הגלריה הלאומית לונדון
מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות

ביום שלישי 19.3, 18:00 במועדון אביב 
כניסה: 30 ₪

בנוף המילים - 
סרטים מספרים על יוצרים

הקרנת סרט דוקומנטרי על טוביה ריבנר - 
"שירה מעומק השדה" ומפגש עם יוצר 

הסרט - עמרי ליאור.
ביום שלישי 26.3, 18:00 במועדון אביב 

כניסה: 30 ₪

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

ספר דניאל – ספרות אפוקליפטית 
שנכנסה למקרא.

ביום רביעי 27.3, 16:15-17:45, במועדון 
אביב, כניסה: 65 ₪

מדור פרסומי:



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

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

מה היה לנו החודש?

l פעילות לשכבות י'-יב'- התנהלות כלכלית - 4.3
lמפגשים של מועצת הנוער 

l המסע לחלום שכבת ו' - ילדי האקדמיה למנהיגות - 12.3
l22.3 - עדלאידע - תחפושת משותפת לכלל הנוער והפעלת תחנות בפארק 

מה צפוי לנו החודש?

מועצת נוער
אז בחודשיים האחרונים מתחת לפני השטח 
התקבצה לה קבוצת נערים ונערות משכבות 
ח'-יא' והקימו את מועצת הנוער של הכפר. 
ערכנו בחירות לתפקיד יו"ר המועצה אשר 

נבחר בארי טל תלמיד שכבת יא' אשר יוביל 
את המועצה בשנה הקרובה.

מטרת המועצה היא להביא ולהשמיע את 
קולות הנוער בכפר. 

מבטיחים לעדכן בעשייה שלהם, נאחל להם בהצלחה!!

מסיבת פורים אזורית לשכבת ו' - מסיבה עברית
יום חמישי 21.3 בשעה 19:30, באולם הגדול בקן

עלות כניסה: 20 ₪ (כולל - לחמנייה ונקניקיה, טרופית ופופקורן)
המסיבה באחריות פרויקט "פוליווד" שכבת י"א 

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש פברואר:
רוני שוורץ, עומר אוחיון, הראל בן מיכאל, יונה בן מיכאל, יונתן בר, רותם וייס, עופרי רהט, 

מיכאל שלייזרמן, בת אל סלע, תמוז סגל, ניתאי כודרגי, עמית בליש, נווה ויטלי.

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש מרץ:
ליאור יחיאב, עידו לכמן, אור פוטל, אביב צורגיל, טום שביט, עילאי לרר, נמרוד לרר, 

רום מאירסון, תומר אביטן, מור אדרי, עדי הר חול, עידן גלובוס, רז עטיה, אביב שוורץ, 
דור אגבבה, רותם גולדנברג, ניר הורוביץ, שלי רחמים.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 



בני המושבים
רכזת בני המושבים: זיו קוגן  054-8051158

מה היה לנו החודש?

מה צפוי לנו?
l 8-9.3 -הכנת מדריכים לקראת טיול פסח 

 המחוזי שכבות ז-ח.
l כנס ט' חמישי - 14-15.3 בנושא התנדבות 

 ותרומה לקהילה.
l פאנל מנהיגות לשכבת ט יועבר ע"י בוגרי 

 הכפר שבחרו להנהיג ולהיות 
 משמעותיים בסביבתם.

טיול בוץ לשכבות ד-ט
ביום שבת ה 2.2 יצאו כ 250 חניכים וצוות 

הדרכה לטיול בוץ המסורתי של בני 
המושבים. הטיול היה מגבש, חוויתי 

ומלכלך. מחכים לכם בטיולים הבאים.

מפגש מחנכים
בתאריך ה 28.2 התקיימה שיחה לצוות 

הבוגרת ולשכבת ט' עם מדריכי ומובילי 
תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" בסניף 
טבריה. תודה רבה שהגעתם לשתף אותנו.

טיול פסח ד'-ו' - 14-15.4
טיול ז'-ח' מחוזי - 16-18.4

טיולי פסח



מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

כדורסל - מועדון כדורסל גליל-תבור
הסיבוב הראשון של הליגות התחרותיות הסתיים כאשר ניתן לציין את קבוצת הנשים 

הנאבקת על המקום הראשון המקנה עליה לליגה הארצית ואת קבוצת נערים א' מחוזית 
שמובילה את הליגה ונאבקת על עליה לליגה הארצית לנערים. 

כל קבוצות המחלקה מראות התקדמות גדולה ויש שיפור ממשחק למשחק 
ובטוחים שההתקדמות תמשך גם במהלך הסיבוב השני של עונת המשחקים. 

מוזמנים להכנס לניוזלטר – "מסכמים מחצית" הפועל גליל תבור בכתובת:
www.online.flipbuilder.com/yvzd/ysge  או דרך סריקת הקוד:

שבילי איציק – 
מודעה 

ללכת בשבילי איציק

השנה ה-18

שישי 29.3.19 כפר תבור

האירוע פתוח לקהל הרחב ללא עלות. אין צורך ברישום מראש.
לפרטים: משפחת דגן 04-6766760 / 052-8383234

מתנ"ס כפר תבור 04-6765555

 מסלולי הליכה (2 ו-7 ק"מ)
 מסלולי אופניים בנופי האזור (כ-25 ק"מ)

 ריצת ניווט תחרותית ועממית ברחבי הכפר
 הפעלות אתגריות לילדים ולנוער

8:30 התכנסות וטקס פתיחה בפארק המעיין
9:00 זינוק ויציאה למסלולים

11:30 טקס סיום וחלוקת פרסים למנצחים

לזכרו של סמ"ר איציק דגן

ליגת ישובים אזורית
ליגת היישובים המסורתית בהובלת מחלקת הספורט של כפר תבור הסתיימה החודש 

בהצלחה רבה. מחודש נובמבר התחרו כעשר קבוצות מישובי הסביבה. הטורניר היה מותח 
לכל אורכו ודוגמא נפלאה לכך היה ערב חצאי, כאשר במשחק הראשון ניצחה קבוצת 

אשדות יעקב את הקבוצה המשותפת של גזית/עיןדור/שרונה, ובמשחק השני גברה קבוצת 
אלומות לאחר שתי הארכות על הקבוצה שלנו מכפר תבור במשחק שיזכר עוד זמן רב. 

בגמר ניצחה קבוצת אשדות יעקב את אלומות.

טורניר שכונות 

בכדורגל 

חוזר ובגדול!

עקבו אחר הפרסומים

מחכים לכם במגרש
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