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וגם... מזנון שתייה, נקניקיה בלחמנייה, פינת קפה, פופקורן ועוד - כל הכנסותיו תרומה! 
הביאו כסף קטן למטרה גדולה (הכניסה להפנינג חופשית)

השנה הפעילות המרכזית של יום המעשים הטובים 
ברחבת המתנ"ס, בהובלת מחלקות קהילה ונוער

יום שלישי 2.4.19
16:00-18:30 ברחבת המתנ"ס

עמדת 
צילום

שוק קח תן 
קהילתי

צביעת פוסטר
קהילתי

פינת אימוץ כלבים
בהובלת מרפאת אדם וחיה

עמדת 
כרטיסי גירוד

עמדת חתימה 
על כרטיס של אד"י

עמדת 
"מילה טובה"

רולטת 
ההפתעות 

עמדת מכירת 
ספרים יד 2

עמדת מכירה של אסנת 
'מהמטבח באהבה' 
תרומה לוועדת חיילים

 בנוסף להפנינג יתקיימו פעילויות נוספות ברחבי הכפר:

 ארוחת בוקר משותפת במעון אלוני התבור עם מועדון אביב
הכנת אדניות תבלין במועדון אביב

אימוץ מבני ציבור בכפר על ידי תלמידי ביה"ס רבין
ארוחת בוקר לצוות עובדי המועצה בביה"ס רבין

הכנת פינת קפה אקולוגית בשדות הכפר בהובלת חניכי כושר קרבי
הכנת פוסטר ברכות בספריה

התרמת דם
מד"א

דוכן של
וועדת חיילים 

קהילה
מנהל: מאור הררי 058-6795530

ייום םע ש יםבמ טו
1920

צביעת איגרת 
יום הולדת לחיילים



גמי"ש – גבר מי שבא ! 
פורום קהילתי חדש לגברים בלבד 
עם מפגשים שמעניינים גברים  
והפעם ערב מצחיק ומעשיר עם 

לימור בנדל
יום שני 8.4.19, בשעה 20:30 

באולם המייסדים 

כניסה: 60 ₪ כולל שתיה וכיבודים 
כרטיסים אצל צחי כהן: 054-3108006

הערב מיועד לגברים בלבד

זיכרון בסלון 
צוות זיכרון בסלון מזמין את התושבים 
לאירוח בסלון הבית לערב מרגש ומלא 

משמעות עם ניצול שואה. 

שלושה חלקים לערב: 

 1. עדות של ניצול שואה
 2. כל אורח מוזמן לשתף חוויות 

  ותחושות אישיות - לשיר, לספר 
  ולחלוק רגשות.
 3. שיחה פתוחה.

נשמח לראותכם אצלנו בסלון. 
יש להירשם באתר זיכרון בסלון בקישור:
https://zikaronbasalon.herokuapp.

com/he/pages/home

האירוחים יהיו בתאריכים
29.04 ו-30.04

חדש ! 

מונודרמה
מאת סנדרין מואטי ובביצועה

עריכה ובימוי: ירון רוח

מוצ"ש 13.4.2019 
20:30 באולם המופעים

  הרגעלנשום את 
ביקור אופטימי ומחוייך בתחנות השונות 

בחייה של סנדרין - אם לנערה עם 
צרכים מיוחדים, המספק הצצה אל רגעי 
השבר ונקודות האור. מסע אמיץ וחשוף, 

המתחיל בלידה בלתי צפויה, עובר דרך 
מסדרונות בתי החולים, ונכנס אל תוך 

חדרי הבית והלב.

עלות: 20 ₪ 



מופע יום העצמאות בסימן האירוויזיון
כפר תבור גאים לארח השנה את תחרות שירי האירוויזיון המקומי

אנו מזמינים את כולם לקחת חלק ולהשתתף בתחרות בשירים ריקודים 
ובהנחיית האירוע 

מיועד לגילאי: ילדים מכיתות א' עד 120
מתחילים בחזרות ביום ראשון 31.3.19 
רוצים להשתתף? פשוט תגיעו לחזרות!

לוח החזרות יפורסם במייל ובפייסבוק המתנ"ס 
פרטים נוספים במחלקת תרבות ואירועים קהילתיים

tarbut@kt.matnasim.co.il

במהלך חופשת הפסח בין התאריכים 19-27 באפריל המתנ"ס יהיה סגור לפעילות 

אנו מאחלים לכל תושבי כפר תבור חג אביב שמח 

שבילי איציק – 
מודעה 

ללכת בשבילי איציק

השנה ה-18

שישי 5.4.19 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



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

חוגים 
052-8917012מנהלת: גליה בר 

יום המעשים הטובים 
יום שלישי 2.4.19 החל מהשעה 16:00

נקיים מכירה של ספרים יד שניה בעלות 
של 10 ₪ לספר, אז לא לשכוח לבוא עם 

כסף קטן.
כל הכסף יופנה למטרות טובות. 

תושבים מוזמנים להביא לספרייה מראש 
או לדוכן הספרייה ביום המעשים הטובים 

ספרי קריאה בלבד!!!! ילדים, נוער 
ומבוגרים בעברית ובאנגלית. 

ארץ הצללים - תיאטרון מריונטות
יום ראשון 14.4.19 בשעה 16:30
לגילאי 4-7, כרטיס 15 ₪ לילד

מספר מקומות מוגבל, מומלץ לשריין מקום 
מראש.

שימו לב לשינויים בשעות הפתיחה:
2.4 הספרייה סגורה - יום המעשים הטובים

9.4 הספרייה סגורה - בחירות
19-26.4 הספרייה סגורה - חג פסח

בית הספר למחול 
במהלך החודשים האחרונים  הפעילות בבית הספר למחול  בשיאה!

הרקדניות השתתפו בכנס געתון שחגג 20 להיווסדו. בחודש "פברואר יוצא מן הכלל" 
הרקדניות של בית הספר הופיעו מול דיירי בית אבות בגבעת המורה. במהלך מרץ נערכו 
שיעורים פתוחים בכל תחומי המחול והורים ואורחים באו לצפות בשידור "חי" במתרחש 

בין כותלי בית הספר. הקבוצות הצעירות (הכנה למחול) זכו להפנינג פורים  משלהן  
והשמחה היתה רבה. מה שחתם את חודש מרץ היתה תחרות בינלאומית ובה השתתפו 

רקדניות החוג לריקודים סלונים והביאו כבוד רב בזכייתם במקום השני והשלישי בקטגוריות 
השונות. השנה הגדילו לעשות וגם להורים ניתנה הזדמנות להשתתף בתחרות וגילינו 

"שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ"...

מה צפוי לנו ?
במהלך אפריל הלהקות יוצאות לכנס מחול אביבי 
בתל אביב עם מורים מכל העולם ללמידה חוויות 

והופעות ולילה לבן שכולו מחול.  
שמרו את התאריך מופע סיום מחול בתאריך 18.6.

מופע סיום מחול לגיל הרך ב26.6. 



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

"יום המעשים הטובים" 
ארוחת בוקר במתחם גני אלונים

מוזמנים לארוחת בוקר מושקעת 
במתחם גני הילדים בשכונת אלונים.

ביום שלישי 2.4 בשעה 9:45 
הכניסה חופשית

"לה טראוויטה"
ויולטה, הגברת עם הקמליות, 

ואלפרדו אהובה, מנהלים רומן "אסור" 
על רקע חיי הצביעות של האצולה 

הפריזאית. 
מרצה: ניצה יולביץ, מוזיקולוגית 

בעלת תואר שני, המתמחה באופרות. 
ביום רביעי 3.4 בשעה 18:15 
במועדון אביב. כניסה 10 ₪

"קול העם והאדמה״ מוסיקה 
 עממית מסביב לעולם

בהשתתפות נגה ישורון וולדימיר 
שמולנסון.

ביום רביעי 10.4 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה 10 ₪. 

הקרנת הדרמה הביוגרפית 
"הספר הירוק" 

סרט מסע על פסנתרן ג'אז מחונן 
בעל שם עולמי, שנהנה בעיקר 

מהדברים היוקרתיים שיש לעולם 
להציע ועל הנהג הפרטי שלו, 

השניים יוצאים למסע הופעות 
ברחבי דרום ארה"ב במהלכו ייאלצו 

להתמודד עם גזענות וסכנה.
ביום שני 15.4 בשעה 9:00 ובשעה 
11:30 במועדון. הכניסה חופשית! 

יציאת מצרים, בין זיכרון להיסטוריה
מרצה: ד"ר ענבר רווה, מרצה וחוקרת 

ספרות עברית. 
ביום רביעי 17.4 בשעה 18:00 
במועדון אביב. כניסה 10 ₪.

טיול: "מישור חוף הכרמל" 
בהדרכת גלי נחום

בעקבות אמנים בעין הוד ובעין 
כרמל, פרשת לזרוביץ, חוות מקורה 

בכרם מהר"ל וג'אסר-א-זרקא.
ביום שני 29.4 

יציאה בשעה 7:30 מכפר תבור, 
חזרה משוערת: 17:30.  
עלות השתתפות: 90 ₪ 



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

תרבות היהדות החילונית
מרצה: רותי בידץ, רבה חילונית.
ביום שלישי 2.4, במועדון אביב

מחיר להרצאה: 30 ₪.
בשעה 9:30 - מוסר חילוני והומניזם.

בשעה 11:15 - חגים עבריים ביישובי הגליל 
בראשית הציונות והיום.

הסוד של השירים הישראליים
"פרחים בקנה ובנות בצריח" – שירי 

מלחמות והלהקות הצבאיות.
מרצה: ד"ר מוטי אדלר, חוקר ומרצה 

למוזיקה, מורה לפסנתר.
ביום שלישי 2.4 בשעה 18:00-19:30, 

במועדון אביב. כניסה: 30 ₪

מסע בשביל התנ"ך
ספר דברי הימים – על הנראטיב ההיסטורי 

של שבי ציון.
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו.

ביום רביעי 3.4 בשעה 16:15-17:45, במועדון. 
כניסה: 65 ₪.

אינטרפול ופשיעה בינלאומית
על עבירת הרצח להבדיל מהריגה

מרצה: עו"ד ענת גרנית, שירתה כראש 
אינטרפול ישראל בפריס.

ביום חמישי 4.4, 11:30-13:00, במועדון.
כניסה: 30 ₪.

מועדון צלמים - "העולם הוא צבע 
ושחור ולבן"

על הבחירות בין צילום בצבע לצילום 
בשחור ולבן. 

מרצה: קרן מעוז, צלמת.
ביום ראשון 7.4 בשעה  10:00 במועדון.

כניסה: 30 ₪.

ארכיאולוגיה של המקרא - האם יש 
אמת בסיפורי דוד ושלמה?

מרצה: גלעד יפה, ארכיאולוג.
ביום ראשון 7.4 בשעה 18:00-19:30, 

במועדון אביב. כניסה: 30 ₪

סיור ליקוט - אביב
קטניות, דגנים ופריחה. לאחר הסיור נקיים 

ארוחה משותפת. מנחה: יעל עתיר.
ביום שני 8.4 יציאה בשעה 8:45 מהחניה 

של "מועדון אביב", עלות סיור: 70 ₪.

זמר שכזה - "יש לי שיר"
משיריו היפים של המלחין מוני אמריליו 

ושירים אביביים, ליאורה בלוך תמיר וסוף 
סלע יארחו את אייל מלכינסון והצ'לו 

ואפרת תענך והחליל. 
ביום חמישי 11.4 בשעה 20:00 במועדון 

אביב, כניסה: 30 ₪.

"מה זאת אהבה?" ביאליק ודורו 
ביחסם לאהבה ולאישה

הרצאה מלווה בהרכב מוסיקלי.
מרצה: פרופ' יוסי גמזו, משורר. 

שירה וגיטרה: ליאורה בלוך תמיר. 
פסנתר: עידן יונגמן.

ביום שני 8.4 בשעה 19:00 במרכז המוסיקה, 
השומר 8, בכפר תבור, כניסה: 30 ₪



רואים עולם
מה שלא ידענו על סעודיה - 

הרים ומדברית, ערים 
עתיקות ומטרופולין פוסט 
מודרני, הסיבות לשינויים 

הדרמטיים שמרעידים את 
סעודיה.

מרצה: נפתלי הילגר, 
צלם ומרצה.

ביום שלישי 16.4
בשעות 18:00-19:30

באולם המופעים במתנ"ס. 
כניסה: 30 ₪. 

היצירות שכבשו את המוזיאונים הגדולים בעולם
המוזיאון לתולדות האמנות וינה

מרצה: אורלי גונן, מרצה לאומנות.
ביום שלישי 30.4 בשעה 18:00 במועדון אביב, כניסה: 30 ₪.

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש אפריל:
רוני ביניה, עוז ביניה, עדן נחום, אייל רחמים, רעות אשכול, שירה אבני, הדס גולן, עומר שני, 

יובל דהן, עידן אדרי, דורון רוזנר, איתי גלילי, שי שעיבי, מאור כהן.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

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

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

מה היה לנו החודש?

l יום המעשים הטובים 2.4
l3.4 - 'פעילות התנדבות לשכבות ז'-ח 

l ערבי מועדונים
l קייטנת ניצנים של חופשת פסח לכיתות 

 א'-ג'
l "סרט פיצה" 16.4 

מה צפוי לנו החודש?

אריזת משלוחי מנות בשיתוף מועצת 
נוער וועדת חיילים

ביום שלישי 12.3 נפגשנו נציגי וועדת 
חיילים ומועצת הנוער וארזו ביחד 165 

משלוחי מנות לחיילי הכפר.
תודה רבה לכל הילדים והנוער על 

ההירתמות באיסוף הממתקים. 

פרויקט חדש נולד במחלקה" 
השיעורים שלא תלמדו בבית הספר" 

היום נפגשנו בפעם הראשונה בפרויקט 
המחלקה החדש "השיעורים שלא תלמדו 

בבית הספר" לתלמידי כיתות י'-יב'. נפגשנו 
עם נירית דולצקי, יועצת כלכלית ודיברנו 

על אשראי, ריבית, תקציבים וחסכונות 
ולמדנו על שפה כלכלית בסיסית.

היה מהנה ומלמד! נשמח לראותכם 
במפגשים הבאים!

האקדמיה למנהיגות - 
המסע לחלום כעוף החול 

ביום שלישי 12.3 יצאו חניכי שכבת ו' 
למסע לחלום כעוף החול לזכרה של רונה 

רמון וברוחם ובדמותם של אילן ואסף רמון.
תודה ללירון ונטע הגרעינרים על ליווי 

הילדים במהלך המסע.
כמו כן תודה גם ללטם מעוז ועומר אוחיון 

בוגרי התוכנית על העזרה היום.
ואחרונים חביבים, המון תודה כמובן לראובן 

ואמי צמח על הפקת המסע המשמעותי 
והחוויתי היום, והדאגה לפרטים הקטנים.



בני המושבים

מה צפוי לנו?מה היה לנו החודש?
l2.4 יום המעשים הטובים 
l10.4 פעילות הכנה לטיולי הפסח 

כנס ט' חמישי 
ביום חמישי האחרון נפגשו הטרומפים 

שלנו בקן בני המושבים לכנס ט' חמישי! 
בכנס דיברנו על מה המשמעות שלנו 

כבוגרים שנה הבאה בקן, בישלנו ביחד 
ארוחת ערב והחלק הכי חשוב, התנדבנו 

בבית חולים העמק במחלקות השונות 
ושימחנו חולים באווירת הפורים!

היה כנס מרגש ומהנה במיוחד!

טיול ד-ו לגלבוע 
14-15.4

לינה בחניון גן לאומי מעיין חרוד
מסלול יום 1- מצפור רמי להר שאול

מסלול יום 2- מהחניון להר שאול
עלות: 230 ₪ 

סיום הרשמה 7.4

טיולי פסח  
טיול ז-ח לגולן

16-18.4
לינה באמפי גולן

מסלול יום 1- מגבעת יואב לאמפי גולן
מסלול יום 2- מצבור חמה לשמורת נחל מיצר

מסלול יום 3- גן לאומי סוסתיא עד לעין גב
עלות: 400 ₪ 

סיום הרשמה 3.4 

גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות

גיזום בגובה
ניקוי וגיזום דקלים

טיפול בעצים מסוכנים
העתקת עצים

גיזום גובה
ף זמיר סא

asafale73@gmail.com  |  052-7908242  |  כפר יחזקאל

מדור פרסומי:



מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

ג'ודו ילדי גן - 
עוברים חגורה ומדלית זהב בג'ודו    

ביום שלישי לפני פורים, נפגשנו הורים 
וילדים על המזרון לטקס מעבר חגורה 

בג'ודו.
הילדים לימדו את ההורים איך לרתק 

ולהחזיק חזק האחד את השני, בד בבד 
ליצור קשר עין עם בן הזוג שלי.

ברכות לכל הילדים המקסימים שהתגברו 
על ההתרגשות הרבה ועברו דרגה בג'ודו.

תודה לכם ההורים על 45 דקות של תנועה 
שמחה על המזרון.

בנוסף לח'ברה הצעירים, אנו מצליחים 
להחזיק מועדון ג'ודו לתפארת שבו 

הבוגרים מצליחים להביא הישגים. והפעם - 
תושב כפר תבור - ברכות לאוהד ברגר על 

זכייתו במקום הראשון בגביע האיגוד 
רעננה. כל הכבוד אוהד!

דקלה נוי

ענף השחייה - פורים 2019
בחג הפורים התקיים אירוע פורים בענף 

השחייה. בנים ובנות מגילאי 6 ועד 45 
התחרו והחליפו משלוחי מנות. 

במקצה המסורתי - מירוץ השליחים 
למשפחות ל100 מ' - ניצחה משפחת קרר 

בזמן של 01:10.99.

ליגת השכונות בכדורגל, 
חוזרת ובגדול

ליגת השכונות בכדורגל חוזרת לפעול 
בעידודו ויוזמתו של ראש המועצה עודד 

הלפרין. 6 קבוצות ירכיבו את הליגה קבוצת 
המייסדים-רימונים-חרובים, קבוצת 

אלונים, קבוצת ערמונים-שזיפים, קבוצת 
כרמים-בנימין, קבוצת ברושים-זיתים-
זמורה-גפנים, קבוצת שקדים-ברושים-

תאנים-סמטת היקב.
הליגה תשוחק בימי שישי בצהרים, כאשר 
כל מחזור יהיה מורכב משלושה משחקים, 

מהשעה 15:00 והילך. 
המחזור הראשון שוחק בתאריך 29.3.19 

והגמר יתקיים ביום שישי 24.5.19, כחלק 
מפעילויות שבוע הספורט של ישראל.

התעמלות קרקע
במהלך חופשת הפורים, יצאו 70 מתאמנות 
מקבוצות התעמלות הקרקע לאימון חוויתי 
מיוחד במכון הלאומי לספורט, מכון וינגייט. 

הבנות חווי אימון באולם מקצועי, גדול 
מימדים עם ציוד מיוחד. הבנות חזרו 

מלאות חוויות וכבר מחכות לנסיעה הבאה.
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