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טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה  
ביום רביעי, כ"ו בניסן 1.5.19 

19:45 באולם המופעים במתנ"ס

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות האיבה 

ביום שלישי, ב' באייר 7.5.19 
19:45 בפארק

ערב שירי לוחמים 
21:00 באולם האירועים במתנ"ס

טקס הנחת זרים
ביום רביעי ג' באייר, 8.5.19 

10:50 בבית העלמין

אירועי יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה 
ולחללי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות האיבה

בתוכנית:
טקס עצמאות

ברכת ראש המועצה, 
מר עודד הלפרין 

מופע קהילתי: התבוריזיון 
בהשתתפות תושבי כפר תבור

בימוי וכוריאוגרפיה: אפי אשכנזי

מופע זיקוקים מרהיב 

יום העצמאות 
ה-71 למדינת ישראל 

מצפים לראותכם
מתנ"ס כפר תבור  

TA

ערב יום העצמאות
יום רביעי ג' באייר 8.5.19

בשעה 20:00 בפארק



קהילה
מנהל: מאור הררי 058-6795530

גמישי"ם
הערב הראשון של הגמישי"ם (גבר מי שבא) של 

כפר תבור היה מצחיק עד דמעות. 
60 גברים אירחו את לימור בנדל לערב של למידה 

וחוויה על כוס של יין. הערב הקסום הזה אורגן, 
נוהל ותופעל כולו על-ידי צוות מתנדבים גברי 

ומדהים במקצועיות וחיוך. תודה לכם!!! מחכים 
לפעילות הבאה...

"הגמישים" מזמינים אתכם שוב לדבר על מה 
שגברים אוהבים לשמוע ולדבר גברית עם נישנוש 

ושתיה (גם אלכוהולית).
יום חמישי, 16.5 בשעה 20:00 בחצר המוזיאון 

חדש! מועדון אמצע הדרך 
פעילות "מועדון אמצע הדרך" 

מיועדת למבוגרים בכל גיל. שכנים, 
חברים ותושבים מוזמנים להיפגש 

ולעשות רק מה שמבוגרים אוהבים 
לעשות... 

החודש במועדון:
טיול רגלי בנחל קדש

ביום שבת 18.5 נצא בבוקר, ברכבים 
פרטיים, לטייל בצפון הירוק לטיול 

נעים בהדרכתו של צחי גלובין. 
כל אחד מביא אוכל ומים למהלך 

הטיול ובסוף הטיול נשב יחד 
לפריסה משותפת ומפגש חברים. 

עלות הטיול למשתתף: 25 ₪. 
הטיול מיועד למבוגרים בלבד, 

ללא ילדים. הרשמה: מאור
058-6795530 עד 13.5.

דבר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים,
חג האביב מביא עימו רוחות של התחדשות וברוח זו אנו עורכים רענון בועדות התוכן של 

הנהלת המתנ"ס, תושבים אשר מעוניינים לקחת חלק בעשייה,להתנדב ולהשפיע על 
הנעשה בחיי הקהילה שלנו מוזמנים ליצור קשר עם מזכירות המתנ"ס ולהשתבץ לאחת 

מועדות התוכן.
בימים אלו אנו נערכים לחגיגות יום העצמאות, גם השנה נמשיך במסורת הכה ייחודית 
לכפרנו ונציין את יום העצמאות במופע קהילתי אשר נשען כולו על תושבים מתנדבים 

ממגוון גילאים.
לצד החזרות האינטנסיביות לעצמאות אנו לא נחים ובמהלך החודש האחרון קמו והתהוו 
להם שני תחומי תוכן חדשים למרכז הקהילתי שלנו- פורום גברים ומרכז צעירים, יוזמות 

אשר עלו מן השטח ובעזרת צוות המתנ"ס קרמו עור וגידים ויוצאות לדרך לרווחת 
התושבים - מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים ולקחת חלק בפעילויות.

בברכת חג פסח שמח לכל בית כפר תבור
עודד הלפרין, יו"ר הנהלת המתנ"ס

וחברי ההנהלה



זיכרון בסלון 

מופע של להקת "שבלול" 
עם שירים ישראליים מכל השנים 

ביום חמישי 30.5 בשעה 20:30 
בחצר מוזיאון חצרות האיכרים

עלות למשתתף 65 ₪ 
הרשמה באתר המתנ"ס 

"יוגה, לא מה שחשבתן" 
נשות כפר תבור מוזמנות למפגש עם 
מילה שוורצמן, לשיחה ותרגול יוגה. 

יום שלישי 21.5 בשעה 20:30 
באולם המייסדים.

 הרשמה אצל לילך 054-4687877

המועצה המקומית והמתנ"ס שמחים לבשר על הקמת

מרכז צעירים בכפר שיתן מענה לצעירים בגילאים 18-40 
במרכז ניתן לקבל יעוץ במימוש הפוטנציאל האישי, סיוע והכוונה מקצועית לתחום 
התעסוקה וההשכלה, עזרה בפיתוח מיומנויות אישיות וכישורי חיים, תרבות ופנאי, 

פרויקטים חברתיים בעלי אוריינטציה קהילתית ועוד ועוד. 
נשמח אם תירשם / תירשמי בקישור המצורף בכדי שנוכל להיות אתך בקשר: 

https://goo.gl/forms/PWLVlFO7QZWOAXo63

חדש! גינה קהילתית
צוות קהילה מעוניין להקים גינה קהילתית משותפת. בגינה הקהילתית נשתול צמחים, 
נשחק משחקים, נקטוף עלים לסלט, ניפגש ללמוד ולהתנסות באורח חיים השומר על 

המשאבים כמו שימוש חסכוני במים, מחזור ופסולת ולהכיר את הטבע שליד הבית.
אנחנו מחפשים שותפים לצוות החשיבה לקראת הקמת הגינה.

לפרטים והרשמה נשמח שתפנו למאור הררי, רכז קהילה, 058-6795530 
kehila2@kt.matnasim.co.il או במייל

סרט ומפגש עם היוצרת והגיבורה. סרט תעודה, 40 דקות, ישראל 2018
נעמה אגוזי עובדת 'יד ושם' לקחה על עצמה את אתגר חשיפת המידע 

החסר להשלמת זהותם האבודה של ניצולי שואה ובני הדור השני 
והשלישי.

לאחר ההקרנה שיחה עם יוצרת הסרט: ענבל שפרינצק ועם גיבורת 
הסרט: נעמה אגוזי - מרצה בכירה בתחום השואה.

ביום חמישי 2.5 בשעה 19:00 באולם המופעים במתנ"ס.
כניסה: 30 ₪, במזומן במקום. 

'סוכנת זיכרון' 

האירוחים יתקיימו בתאריכים 29.04 ו-30.04 
תודה גדולה למשפחות המארחות: גבאי, סמון, גורליק וכהן. 

תודה ענקית לסבתא יהודית, ארוין ושיפרה שחולקים איתנו את 
שעברו בשואה.

מועדון "אמצע הדרך" מזמין:



הגיל הרך
04-6772269מנהלת: אילנית שבו שגב, 

מעון אלוני התבור  פעיל בקהילה
השנה שמנו לנו למטרה להתערות בחיי הקהילה , 

לפעול, להפעיל ולהשפיע.
באירוע שנערך לזכרה של שולה ליאני ז"ל 

השתתפו ילדי גן סביון, והכינו דגם של הר תבור.
משפחתה של שולה זיכתה את גן סביון בפרס 

בסך 150 ₪. 
בכספי הפרס רכשנו לגו שנתרם למחלקת הילדים 
בבית חולים העמק, כשהגיעה יהודית ונגר לחנות 

הצעצועים וסיפרה על מטרת בואה, תרמה גם 
רוחה בעלת החנות משחק לגו נוסף.

תודה רבה לכפר השעשועים, טבריה.

יום המעשים הטובים
כמדי שנה אירחנו צוות וילדי המעון את חברי מועדון אביב 

לארוחת בוקר מפנקת, תוצרת גני המעון.
קדמה לארוחה, הצגה בחסות צוות המעון, בהצגה לקחו הילדים 

חלק פעיל והיו מאושרים.
חברי מועדון אביב העניקו לנו תמונות קיר שמתעדות את 

האירוח מדי שנה, מאז 2015 – מודים לכם מאוד ושמחים על 
שיתוף הפעולה ביננו.

תושבים יקרים, הנכם מוזמנים אלינו למעון – לראות את קיר התודות שלנו.
אנו גאים להיות חלק מקהילת כפר תבור, ומחנכים את ילדנו לתת מעצמם, לתרום 

ולהשפיע. אנו מקווים שערכים אלו יחלחלו וילכו עמם באשר ילכו ויגדלו.
תודה מיוחדת לצוות אלוני התבור. צוות מובחר, שהנתינה היא נר לרגליו.

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש מאי:
רימון בר, אייר גבאי, מאי גבאי, מאי גרוטס, אופיר ג'ורנו, יובל יצחק, תום שוורץ, 

נועם בן ישי, מאי הדר, מור סמירה, אבישי עמוס.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

המדינה שבדרך כפי 
שמשתקפת בשירי הטור 
השביעי של נתן אלתרמן

נאיר את אירועי 'המדינה שבדרך' 
באמצעות שירתו של אלתרמן 

ונבדוק את עמדתו הערכית.
מרצה: יעל ליפשיץ - מרצה בנושאי 

ספרות ותרבות יהודית-ישראלית.
ביום רביעי 15.5 בשעה 18:00 
במועדון אביב. כניסה: 10 ₪.

"בעקבות מבצרים צלבניים 
בגליל העליון המזרחי"
טיול בהדרכת ענת פלד.

מצודת הונין, שמורת הבניאס, 
מיצד עתרת בצד גשר בנות יעקב. 
ביום שני 20.5 יציאה בשעה 7:30 

מכפר תבור, חזרה משוערת: 18:00.  
עלות השתתפות: 100 ₪ 

"סובבתהו בכחש"
מאת יהודה בורלא 

סיפור ירושלמי, בעברית נפלאה, 
שכבר לא כותבים ושומעים 
כמותה, ועדיין לא נס ליחה. 

בסיפור הזה מתכתב בורלא עם גי 
דה מופאסאן בסיפוריו הקלאסיים 

ומביא עמו ניחוח מיוחד.
מספר - יניב שטרייפלר, שחקן, 

מספר סיפורים.
ביום רביעי 22.5 בשעה 18:00 
במועדון אביב. כניסה 10 ₪.

הקרנת הדרמה הקומית
"אהבה מריקוד ראשון" 

סנדרה מגלה שבעלה מזה 40 שנה 
מנהל רומן מהצד עם חברתה 

הטובה ביותר. היא נמלטת מחייה 
הבורגנים ומביתה המפואר אל בית 

אחותה מלאת החיים, אותה לא 
ראתה שנים רבות, שרוקדת 

בקבוצה במועדון הקהילה. סנדרה 
מגלה שהיא חיה בתוך עולם סגור 

ומשעמם עד היום, אך החיים 
מכינים לה הפתעה מכיוון לא צפוי...

ביום שני 27.5 בשעה 9:00 
ובשעה 11:15 במועדון. 

הכניסה חופשית!

"האדם תבנית נוף מולדתו" 
כיצד משפיעים האקלים והטבע על 

יצירת האומן. מיצירות מנדלסון, 
גריג, דביוסי ומרק לברי.
בהשתתפות נגה ישורון 

וולדימיר שמולנסון.
ביום רביעי 29.5 

בשעה 18:00 במועדון
כניסה 10 ₪. 



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

חדש!!! נשים מנהיגות
הקשיים איתם התמודדו נשים מרכזיות 
שהצליחו להגיע לעמדות מפתח ביישוב 

היהודי בסביבה גברית טיפוסית.
מרצה: מורן גלאון

בימי ראשון, 18:00-19:30 במועדון אביב.
עלות לסדרה (8 מפגשים): 200 ₪. 

הרצאה בודדת: 30 ₪
5.5 - המהפכנית, מניה שוחט

12.5 - ראשונה בין שווים, רחל ינאית בן צבי  
19.5 - אם הפועלות, חנה מייזל  

26.5 - אם הילדים, הנרייטה סאלד

קולנוע בתבור:
עולמות קסומים בראי הקולנוע

הרצאה ודיון בהנחיית עופר קדר והקרנת 
הסרט "לחזור הביתה", סין, 2014

בעיצומה של "מהפכת התרבות" בסין, 
משפחה נאלצת להיפרד. שנים לאחר מכן, 
האב משתחרר מהכלא, שב הביתה ומגלה 

שאשתו לא מצליחה לזהות אותו.
ביום שני 6.5 בשעה 10:00 
באולם המופעים במתנ"ס.

כניסה: 30 ₪

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

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

בצמחי מרפא.
ביום שני 13.5 יציאה בשעה 8:45 מהחניה 

של מועדון אביב
עלות סיור: 70 ₪

"שביל ישראל" 
מהרצליה לתל אביב

בהדרכת ראובן ארד.
טיול אחה"צ מחוף המרינה בהרצליה, דרך 

חוף תל ברוך והטיילת עד לרידינג. סיום 
מול גני התערוכה.

12 ק"מ, דרגת קושי-בינונית-קשה 
(למיטיבי לכת).

ביום שני 13.5 יציאה בשעה 13:30
חזרה משוערת: 23:00 

מחיר: 100 ₪

בנוף המילים:
סרטים מספרים על יוצרים

הקרנת סרט דוקומנטרי על נידאא חורי 
"קריאה לשתיקה" ומפגש עם יוצר 

הסרט, עמרי ליאור.
ביום שלישי 14.5, 18:00 במועדון אביב 

כניסה: 30 ₪

מסע בשביל התנ"ך
ספר דברי הימים ב' – נביאים שנבראו בספר 

דברי הימים.
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו.

ביום רביעי 15.5 בשעה 16:15-17:45, 
במועדון אביב

כניסה: 65 ₪



חדש!!! החוויה הקלאסית
מוסיקה קלאסית בגובה העיניים

מרצה: ירון קרשאי
בימי חמישי, 11:30-13:00 במועדון אביב.

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

- הוואלסים היפים של  קסם הוואלס 16.5 - 
המוזיקה הקלאסית והרומנטית.

רוח לטינית23.5 -  - מיטב הפולקלור 
הקלאסי מספרד ודרום אמריקה. 

מארשים וניצחונות מפורסמים30.5 -  - 
חגיגה של מוזיקה קצבית וסוחפת.  

רואים עולם
תימן, סיפור אישי - כפרים 

ציוריים על פסגות צוקים בנוף 
עוצר נשימה, אדריכלות 

מרהיבה, שווקים ססגוניים של 
תבלינים, רובים ותכשיטים.
מרצה: נפתלי הילגר, צלם 

ומרצה.
ביום שלישי 21.5 

בשעה 18:00-19:30, 
באולם המופעים במתנ"ס. 

כניסה: 30 ₪

זמר שכזה - "תמיד עולה המנגינה"
יורם טהרלב - השירים והסיפורים. 

עם ליאורה בלוך תמיר, סוף סלע ואהוד 
גולדיק. 

ביום חמישי 23.5 בשעה 20:00 במועדון 
אביב, כניסה: 30 ₪.

הסוד של השירים הישראליים
"אח יא רב יא רב"– על מפגש התרבויות 

בזמר העברי.
מרצה: ד"ר מוטי אדלר, חוקר ומרצה 

למוזיקה, מורה לפסנתר.
ביום שלישי 28.5 בשעה 18:00-19:30, 

במועדון אביב. כניסה: 30 ₪

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

שעת סיפור: שלושת הפרפרים
יום ראשון 12.5 בשעה 16:30

לגילאי 2-5
15 ₪ כרטיס לילד

מספר מקומות מוגבל
מומלץ לשריין מקום מראש.



חוגים 
052-8917012מנהלת: גליה בר 

קבוצת הנוער של "תאטרון הכפר", פותח את הפקות סיום שנה בהצגה: 
סוף העולם* (*שלי)

מדריכה בתנועת נוער מתכננת פעילות בנושא איכות הסביבה. היא טוענת שאם לא יתגייס 
כל אדם בכדור הארץ לשמור עליו – סוף העולם שלנו קרוב מתמיד. אבל את חניכיה, בני 
נוער מתבגרים, מטרידות צרות אחרות. עם כל הכבוד לכדור הארץ והסכנות האורבות לו, 

עסוק כל אחד מהם בסוף העולם הפרטי שלו. ואם תשאלו אותם, הוא קרוב מתמיד!
הפקה שנתית בהשתתפות 18 שחקני קבוצת הנוער הצעירה העוסקת במתח התמידי בין 

הפרטי לציבורי, בין בעיות אישיות לבעיות חברתיות גדולות. ההצגה פותחת צוהר לשאלת 
הפרופורציה בעולמו של מתבגר מודרני, עולם בו כל חוויה עשויה לטלטל את הנפש. 

בימוי: ירון רוח 
הצגה אחת בלבד! יום שלישי 28.5.19 בשעה 19:00 באולם המופעים.

הכניסה חופשית !

בית הספר למחול
בחופשת הפסח יצאו הבנות לכנס מחול 

בינלאומי בן יומיים כולל לילה לבן 
שהתקיים בתל אביב. 

הכנס נקרא"נקודת מפגש" ואכן זאת היתה 
הזדמנות יוצאת דופן להיפגש וללמוד עם 

מורים בעלי שם שהגיעו מחמש יבשות 
שונות כדי ליצור חוויה ייחודית של 

תרבויות וגישות שונות במחול מהמוכר 
והידוע. הרקדניות חזרו עם חיוך וחוויות אין 

ספור.
חשוב ביותר למתעניינים: קורס קיץ במחול  יתקיים בין התאריכים 7.7-18.7 עם מיטב 

המורים למחול, לימוד סגנונות שונים וחוויות לרוב. פרטים נוספים בהמשך ...

מדורת ל"ג בעומר קהילתית
יום רביעי 22.5 בשעה 18:00 בשכונת אלונים (ליד מגרש הכדורגל)

בתכנית: קומזיץ משותף לפי גילאים, תחרויות הורים וילדים 
התארגנות בשיתוף מחלקת ילדים ונוער וועדי הורים של הכיתות וגני הילדים 



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

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

מה היה לנו החודש?
מועצת נוער 

מועצת הנוער שלנו, ישבה, חקרה, למדה 
ויצרה לתושבי הכפר תערוכה של 11 

מפלגות מרכזיות שמתמודדות בבחירות 
הקרובות. התערוכה הוצגה במתנ"ס. 

סקר בחירות בקרב הנוער
לקראת יום הבוחר, נערכו בחירות בקרב 

נוער כפר תבור, ביקשנו מהם להצביע 
למפלגה אחת המתמודדת לכנסת ה-21. 

על הסקר השתתפו 143 בני נוער משכבות 
ז-יב.

יום התנדבות פרויקט בני מצווה 
וסביבה וזהות

ביום חמישי ה11.4 בשעות אחה"צ יצאו 
חניכי פרויקט בני מצווה וסביבה וזהות 
להתנדב ב"עמותת שכן טוב" בטבריה.

הם התחלקו לצוותי עבודה שונים, עבדו 
עם המתנדבים הנוספים של העמותה.

מה צפוי לנו החודש?
l 5.5 אקדמיה למנהיגות - נסיעה 

 ל"אקסטרים לנד" 
l 24-25.5 דרך ארץ לשכבות יא-יב

l מפגשי מועצת נוער



בני המושבים

מה היה לנו החודש?
טיול פסח ד-ו לגלבוע

ביום ראשון 14.4 יצאו 200 חניכי ד-ו, 
הטרומפים וצוות ההדרכה לטיול פסח 

המועצתי המסורתי. 
השנה לגלבוע. החניכים עברו הדרכות על 

האזור, על חברות. 
שכבת ו' שזהו הטיול המועצתי האחרון 

שלה חוו פעילות מיוחדת שבסופה עברו 
השבעה מרגשת.

תודה רבה לכל צוות ההדרכה על העבודה 
הרבה בגיוס, הדרכה, שמירה על החניכים 

הצעירים.

פעילות תנועתית לז-ח 
בעקבות מזג האוויר טיול ז-ח לא התקיים 

כמתוכן. 
במקומו נפגשו חניכי ז-ח ביום רביעי 17.4 
לפעילות תנועתית בקן, נהנו מערב פויקה 

מפנק, ערב חברתי ולינה משותפת. למחרת 
בבוקר יצאו לטיול מחוזי עם צוות ההדרכה.

כל הכבוד לצוות ז-ח על הארגון, הגיוס 
והרצון ליצור פעילות משמעותית לשכבות 

אלו במהלך הפסח.

מה צפוי לנו?
l 17-18.5 מיני קורס לחניכי שכבת ט 

l אספת הורים ט' -
 ביום רביעי 14.5 בשעה 20:00

l סיום הרשמה לסמינרי ההדרכה של 
 התנועה

המרכז למוסיקה
מנהלת: ימית פורת 

בחול המועד פסח התקיימה סדנת הקלטות ויצירה בבית 
המוסיקה, בהובלתו של יונתן לוריא, מורה בבית המוסיקה 

ומלווה את הרכב התלמידים 
בסדנא עבדו התלמידים עם תוכנות מוסיקה שונות תוך 

שימוש במקצבים שונים ורבים, אפקטים, מכונות תופים, 
הקלטות לייב ולופר. התלמידים נהנו מאוד מהחוויה 

והיצירה.



מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

בשבילי איציק 2019
קיימנו בפעם ה-18 ברציפות את "בשבילי 

איציק", לזכרו של איציק דגן ז"ל. תחרויות 
ניווט התקיימו בתוך הכפר, כאשר נווטים 

רבים הגיעו מכל רחבי הארץ. תלמידי 
ביה"ס רבין ותושבים רבים לקחו חלק. 

לאורך המסלולים תחנות מעניינות בהובלת 
מחלקת הנוער, בפארק המעיין התקיימו 

הפעלות לילדים, מסלול מכשולים, מסלול 
ניווט מהיר ופינת פיתות בטאבון.

נשאר לנו להמתין בציפייה לפעם הבאה. 

שבוע הספורט 
שבוע הספורט של ישראל יתקיים השנה בשבוע שבין 19-25.5 

ויאופיין במגוון אירועי ספורט רבים:

יום א' 19.5 - טורניר כדורגל שכנות טובה - בין השעות 16:00-20:00 יתקיים באצטדיון 
הכדורגל בכפר טורניר בין מספר ישובים ושכונות מהאזור בסימן "שכנות טובה". 

הטורניר מיועד לתלמידי שכבות ג'-ו', לפרטים: אלכס סקלובין, 054-9788076.

יום ב' 20.5 - משחה לציון 71 שנה למדינת ישראל. בשעה 17:00 תצא הזנקה ל-71 בריכות, 
כל בריכה תציין שנה למדינת ישראל. המשחה מתאים לכל הגילאים, כמות הבריכות של כל 
שחיין יקבע ע"פ יכולתו האישית. כאשר ניתן לבצע את השחייה בקבוצות. האירוע יתקיים 

בבריכת הקאנטרי. לפרטים, טל אפרת, 052-3249540.

יום ב' 20.5 - טורניר משפחות בכדורסל X33 באולם הספורט בכפר. 
הטורניר יחל בשעה 16:00 ויחולק ע"פ קטגוריות. לפרטים: אופיר בן קידר, 052-4434116.

יום ג' 21.5 - טורניר טניס יישובי. הטורניר יתקיים במגרש המקורה בכפר ויחולק לארבע 
קטגוריות:

1. מיני טניס-קטנטנים  2. שלושת רבעי מגרש - רמה ב'  3. שלושת רבעי מגרש- רמה א'
4. מגרש שלם. לפרטים: דקל עובד, 050-5618770.

- מדורות!יום ד' 22.5 

יום ה' 23.5 - מרוץ כפר תבור השני לזכרה של טל זינו. המרוץ יחל בשעה 17:00 בקאנטרי 
אליאל. במרוץ יתקיימו מספר מקצים - 2 ק"מ, 5 ק"מ, 10 ק"מ ו-5 ק"מ אופניים. 

tavorun.sportweb.co.il לפרטים והרשמה

יום ו' 24.5 - גמר ליגת השכונות בקטרגל! בשעה 17:00 יתקיים במגרש הקרטגל ע"ש יוסי 
אליאל גמר טורניר ליגת השכונות של הכפר.
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