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כפר תבור

יוני 2019

פייסבוק "מתנ"ס כפר תבור"

www.kefar-tavor.org.il
מתנ"ס כפר תבור04-6765555 :
רכישת כרטיסים באמצעות אתר האינטנרטwww.kefar-tavor.org.il :

דבר הנהלת המתנ"ס
תושבים יקרים,
במהלך החודש החולף התקיימו מספר רב של אירועים קהילתיים  -כמיטב המסורת בכפרנו
את אירועים אלו מובילים תושבי הכפר בשיתוף פעולה עם צוות המתנ"ס ומכאן המקום
להודות למתנדבים הרבים ולצוות על הטקסים והמופעים המכובדים.
בימים אלו אנו שוקדים על ההערכות לחופשת הקיץ ולקייטנות לצד פעילות לבני הנוער
הבוגרים יותר וזאת על מנת למלא את זמנם הפנוי של בני הנוער ולתעל אותם לעשייה
קהילתית חיובית במהלך ימי החופש הארוכים.
בריכת השחייה שלנו עתידה להיפתח בימים הקרובים במתכונת הקיץ כאשר המנוי
המשפחתי אפשרי רק לתושבי כפר תבור  -מוזמנים להצטרף למאות תושבים שכבר מנויים
ונהנים ממתחם קאנטרי אליאל.
בברכה,
עודד הלפרין ,יו"ר ההנהלה
וחברי הנהלת המתנ"ס

קהילה
מנהל :מאור הררי 058-6795530

תיקון ליל שבועות בכפר-תבור
סיפורי התנ"ך בנגיעה עכשווית

הרצאות קצרות בסגנון  TEDולימוד מונחה בהובלת תושבי הכפר
ערב שבועות 8.6 ,בשעה  21:45עד חצות באולם האירועים
הנחייה :יצחקי טישלר
סנדרין מואטי  -שרה ,המצפן של אברהם
אושרה גרשון  -בנות צלופחד  -המהפכה הפמיניסטית הראשונה
דנית בן דוב  -הליכה במדבר מפראות לעם מתורבת
ארנון גורליק  -משה רבינו ,מנהיגות במשבר
מוטי אלמוז  -העלאת עצמות יוסף וזכריה באומל
אביגדור גולדנברג ודוד ושאול  -חוק הפעולה והתגובה
הנכם מוזמנים לערב של גבינות ויין ,שירים ולימוד משותף
הכניסה חופשית !

המחלקה לשירותים חברתיים והמשרד לשיווין הזדמנויות מזמינים את התושבים הותיקים

לקורס נאמני חירום

ההכשרה כוללת:
aהיכרות עם מצבי חירום
aקורס עזרה ראשונית בסיסית
aקורס עזרה ראשונה נפשית
aקורס עקרונות עבודה בחירום
ההכשרה ללא תשלום אבל מותנית ברישום מוקדם
ההכשרה תתקיים בתאריכים 25.6.2019 ,18.6.2019 ,11.6.2019 ,4.6.2019
בין השעות  09:00-13:00בחדר ישיבות במועצה המקומית.

ספרייה
מנהלת :לילך סימן טוב ,טלפון04-6772631 :

שימרו את התאריך2.7.19 :

מבצע איסוף ספרי ספרייה
בבית הספר "רבין"

ביום רביעי  19.6.19בשעות הבוקר
אגיע לבית הספר ובעזרת "נאמני הספרייה"
נאסוף את ספרי הספרייה
מוזמנים להביא ספרים של כל בני המשפחה.

הספריות פותחות את החופש בגדול
שעת סיפור "בגדי המלך החדשים"
לגילאי  3-7במתנ"ס
כניסה חופשית בהרשמה מראש!

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש יוני:
יונתן בוגנה ,דן בבלי ,אוריאל כץ ,שיר אמר ,בר אמר ,ניב ראובני ,תומר עמיאל

מסיבת קיץ ופירגון

לחיילים הבודדים

יום שישי  21.6החל מהשעה  12:00במוזיאון חצרות האיכרים
ארוחת צהריים על האש ,מוסיקה וריקודים ,ברכות מתנות ופינוקים.
האירוע מופק על ידי רון פרומרמן ,בשיתוף קהילת כפר תבור וחייליה.

חיילי הכפר מוזמנים להצטרף!
יהיה מעולללהה

מועדון אביב “ -מוסיפים חיים לשנים”
מנהלת המועדון :שגית קריב053-8223535 ,

טיול לטבריה העתיקה בלילה

בהדרכת נפתלי מדר
טיול לילה בטבריה העתיקה בעקבות
השליט הבדואי ד'האר אל עומר.
ביום שני  3.6יציאה בשעה 19:30
מכפר תבור ,חזרה משוערת.23:00 :
עלות השתתפות₪ 50 :

המשמעויות התרבותיות
והלאומיות של חג מתן תורה

נבחן את המשולש "אלוקים-תורה-
ישראל" והשפעתו על התודעה
היהודית לאורך הדורות.
למה דווקא אנחנו נבחרנו ע"י האל?
מדוע הסכמנו לקבל את התורה?
ומה זה אומר עלינו כעם?
מרצה :קובי וייס,
מרצה לתרבות יהודית.
ביום רביעי  5.6בשעה  18:15במועדון
כניסה₪ 10 :

״העמק הוא חלום
על תעופה עברית״

טיול בהדרכת אבי משה סגל
״קבר הטייס״ בשדות משמר העמק,
כפר-יהושע ,גבעת עודד ,אילן ואסף
רמון ז״ל בתל-שימרון ,שרידי כפר
ילדים בשיפולי גבעת המורה,
בית סלצקי בבלפוריה.
ביום שני  17.6יציאה בשעה 8:00
מכפר תבור ,חזרה משוערת.17:00 :
עלות השתתפות₪ 90 :

אמנות עכשווית
ואמנות בקהילה

הרצאה מרתקת בליווי קליפים,
ווידיאו ארט ופעולות אמנותיות
מפתיעות מרחבי העולם.
מרצה :ירדנה עציון ,בוגרת שנקר
בתכנית לאמנות בקהילה
ביום רביעי  19.6בשעה 18:00
במועדון .כניסה₪ 10 :

אדית פיאף ,לשיר את החיים

כיצד הפכה הילדה הענייה מרחובות
פריז לאייקון תרבות ולסמל
הבינלאומי של צרפת? איך ולמה היא
מנצחת את הזמן והאופנה החולפת?
מסע מרתק ומוסיקלי אל עולמה.
מרצה :סבין יעקובוביץ
ביום רביעי  12.6בשעה  18:00במועדון
כניסה ₪ 10

קונצרט סיום מרגש

ויולה ,בסון ,כינור ופסנתר .הרבה
הפתעות לסיום השנה.
בהשתתפות נגה ישורון וולדימיר
שמולנסון.
ביום רביעי  26.6בשעה 18:00
במועדון .כניסה₪ 10 :

הקרנת הסרט התיעודי "שלושה זרים זהים"

ניו יורק .1980 ,שלושה בחורים יהודים בני  19מגלים בדרך מקרה שהם שלושה
אחים שנולדו כשלישייה זהה ,הופרדו בלידתם ונמסרו לאימוץ למשפחות שונות.
האיחוד המשמח הופך את השלושה לסנסציה בינלאומית ,אבל גם חושף סוד
מדהים ומטריד שיכול לשנות את ההבנה שלנו לגבי הטבע האנושי.
ביום שני  1.7בשעה  9:10ובשעה  11:00במועדון אביב .הכניסה חופשית!

קתדרה בתבור
מנהלת :שגית קריב053-8223535 ,

קולנוע בתבור  -מפגש סיום חגיגי

הקרנת הסרט הישראלי "פיגומים" ,הרצאה
ומפגש עם במאי הסרט :מתן יאיר
הנחיה :עופר קדר.
נער הלומד בכיתה של תלמידים שלא
הסתדרו באף מסגרת אחרת ,עוזר לאביו
בעבודות בניין ופיגומים .מורה חדש ,מעודד
אותו לסיים את הלימודים ונותן לו פתח
להשתנות.
ביום שני  3.6בשעה  10:00באולם המופעים
כניסה₪ 30 :

סדנת רישום פנים בחוטי ברזל

מנחה :ורד אלבחרי ברימר
סדנה חוויתית מהנה ומאתגרת  -כל אחד
יכול! תרגילים להכרת החומר ויסודות
הרישום ,הסברים והדגמות ,יצירה חופשית
בהנחייה אישית.
ביום רביעי  5.6בשעה  10:00-13:30בכתת
חרמון )מול הכניסה למתנ"ס(.
מחיר כולל חומרים₪ 150 :
בהרשמה מראש במזכירות המתנ"ס ,מספר
המקומות מוגבל.

נשים מנהיגות

מרצה :מורן גלאון
בימי ראשון בשעה  18:00-19:30במועדון
אביב ,כניסה₪ 30 :
 - 2.6מנהיגת ניל"י שרה אהרונסון
 - 16.6המפקדת עדה סרני
 - 23.6האישה הראשונה ,גולדה מאיר
 - 30.6הפמיניסטית הראשונה ,ציפורה זייד

היצירות שכבשו את המוזיאונים
הגדולים בעולם -מוזיאון המטרופולין

מרצה :אורלי גונן ,מרצה לאומנות.
ביום שלישי  4.6בשעה  18:00במועדון
אביב ,כניסה₪ 30 :

פתיחת תערוכת הצילומים "שייכות"
של מועדון הצלמים

הנחיה :יוסי מעוז ויפה כפיר-סימון.
בתכנית :ברכות ,הצגת העבודות על ידי
המשתתפים ,יפה כפיר :ברלין ,לונדון והבית
במוקד  -לאן אני שייכת?
ביום חמישי  6.6בשעה 18:00
במועדון אביב
הכניסה חופשית

שיעורי התנסות בתנועה ללא תשלום
מחול סביב העולם  -שיעור מחול מיוחד בו
נרקוד לצלילי שנות ה ....70 ,60-ועד
למוזיקה העכשווית שאוהבים היום.
מנחה :מיכל חקוקי ,כוראוגרפית ומורה
למחול.
ביום שני  10:15 ,10.6בסטודיו למחול

"זומבה"  -אימון אירובי בליווי מוסיקה
לטינית מגוונת וסוחפת .מנחה :רותם
חקוקי ,מדריכת פיטנס וזומבה.
ביום רביעי  10:15 ,12.6בסטודיו למחול
בנוף המילים  -סרטים מספרים על
יוצרים הקרנת סרט דוקומנטרי על א.ב
יהושוע "קרא לי בולי" ומפגש עם יוצר
הסרט ,עמרי ליאור.
ביום שלישי  11.6בשעה  18:00במועדון
אביב ,כניסה₪ 30 :

מסע בשביל התנ"ך

סיום קריאת התנ"ך – התנ"ך במבט כולל.
מרצה :הרב ד"ר בנימין לאו.
ביום רביעי  5.6בשעה ,16:15-17:45
במועדון אביב
כניסה₪ 65 :

החוויה הקלאסית

מוסיקה קלאסית בגובה העיניים.
מרצה :ירון קרשאי ,מרצה למוסיקה
קלאסית.
בימי חמישי בשעה  11:30-13:00במועדון
הרצאה בודדת₪ 30 :
 - 6.6קולות מן השמים  -מיטב קטעי
המקהלה בכל הזמנים.
 - 13.6תרועה לתזמורת  -פתיחות
מפורסמות.
 - 20.6רוח צוענית  -מיטב הפולקלור
הקלאסי מאירופה ורוסיה.
 - 27.6מוסיקה בסרטים  -פס הקול הוא
חלק בלתי נפרד ממהותו של כל סרט.

רואים עולם :אלסקה הפראית

כתר היבשת  -נופים פראים בעקבות מגלי
עולם ,רודפי בצע והרפתקנים רומנטיים
שמאסו במוסכמות החברתיות ,ביקור
בקהילה היהודית הצפונית בתבל.
מרצה :נפתלי הילגר ,צלם ומרצה.
ביום שלישי  18.6בשעה ,18:00-19:30
במועדון אביב .כניסה₪ 30 :

הסוד של השירים הישראליים
"הכניסיני תחת כנפך" – על המשוררים

הגדולים בזמר העברי.
מרצה :ד"ר מוטי אדלר ,חוקר ומרצה
למוזיקה ,מורה לפסנתר.
ביום שלישי  25.6בשעה ,18:00-19:30
במועדון אביב .כניסה₪ 30 :

חוגים
מנהלת :גליה בר 052-8917012

הפקות סיום של חוגי המחול והתיאטרון:
הנסיכה השחורה יום חמישי 6.6 ,בשעה 19:00
מאת :רועי מליח רשף | בימוי :ירון רוח
פנטזיה תיאטרלית פסיכולוגית בביצוע קבוצת הנוער.
טל מאשימה את עצמה במצבה הרפואי הקשה של אימה .הן רבו ,והיא פלטה מהפה
משפטים קשים .במטרה לנסות להציל את האם ,היא יוצאת למסע סוריאליסטי
ב"ממלכה השחורה" כדי לפגוש בנסיכה השחורה החורצת דינים .האם תצליח?
השרוטה מהמסדרון מוצ"ש 22.6 ,בשעה 21:00
מאת :נועה ברנר | בימוי :ירון רוח
דרמה קומית חברתית בבכורה ישראלית! ארבע נשים במסדרון ההמתנה בחדר המיון
מתקשות לקבל תשובות בנוגע לטיפול ביקיריהן.
החלטה של הרגע מעמידה אותן במרכזו של אירוע חטיפה ,בו הן משמיעות את קולן,
שהוא אולי קולם של כל אלה שחוסר האונים העביר על דעתם.
"הברווזון" יום שני 1.7 ,בשעה 17:30
קבוצת תיאטרון ילדים נערכת להעלאת ההפקה השנתית .הפעם ,נבחר הסיפור של
"הברווזון המכוער" .אך מה קורה בקבוצה כשכל אחד מגלה איזה תפקיד קיבל?
הצגת הסיום של קבוצת הילדים )כתות ה'-ו'(.
הדרכה ובימוי :ירון רוח

ם
כולמנים
מוז

בית הספר למחול מזמין:
"מופע מחול מהסרטים"

מופע מרגש ,צבעוני ,בסגנונות ריקוד מגוונים.
בביצוע להקות המחול השונות ,קבוצות
הברייקדאנס ולהקת הזמר הצעירה.
יום שלישי 18.6
מופע צעיר  | 17:30 -מופע בוגר 19:30 -
באולם המופעים שבמתנ"ס

"רוקדים באהבה"

מופע מחול מוסיקלי של רקדני הגיל הרך.
רביעי 26.6 ,בשעה  17:00באולם המופעים

ילדים ונוער
מנהלת מח' ילדים ונוער :לימור זיו 054-9732606
רכז שכבות ז'-י"ב :דודו פלד 054-6671127

מה היה לנו החודש?
טקס יום השואה

"לכל שם יש איש" -טקס יום השואה 2019
השנה ,בחרו שכבת יב' לעסוק בטקס
באישה אחת – אלינה בירנבאום אישה
חזקה ,שורדת ,שמאחוריה חיים שלמים.
אין גאים מאיתנו על המחשבה העבודה
הרבה ,על יצירת תערוכה חדשה ואישית
המשקפת ומשתפת על המסע אותו
עברתם וכמובן טקס מכבד ומרשים.

מה צפוי לנו החודש?
 lטיול מתגייסים  -יום רביעי 19.6

מפגש עם סבא יחיאל

ב 20.5-התקיים מפגש עם סבא יחיאל
אלכסנדר ,סבה של נטע הגרעינרית שלנו,
אשר שיתף אותנו בסיפור חייו כילד
בתקופה שלפני המלחמה ,נער צעיר
בשואה ,ועד העליה לארץ והקמת המדינה.
המפגש היה מרתק ,מעניין ומלמד ,המראה
לנו כי תמיד ניתן לעסוק בתחום זה ולא רק
ביום הספציפי בלוח השנה...
"אני לא שורד שואה ,אני שריד שואה"
במשפט זה בחר לסכם יחיאל את סיפור חייו!

מסיבת פתיחת הקיץ
השנה פותחים את הקיץ
ביום האחרון של הלימודים!

 lמסיבת מתגייסים בשיתוף עם
וועדת חיילים  -יום רביעי 19.6

ניפגש ביום חמישי ה 20.6-בקאנטרי

 lטיול לילה סביבה וזהות -
יום ראשון 23.6

ארוחת צהריים ,מתנפח-מים ,מוסיקה
טובה ותחרות שכבות נושאת פרסים.
אוטובוסים לאירוע יצאו ישירות מכדורי

 lטיול לילה לכנרת בני מצווה -
יום חמישי 27.6

בני המושבים

מה היה לנו החודש?
מיני קורס

מה צפוי לנו?
l

תהליך ט' המועצתי ממש בישורת
האחרונה לקראת היציאה לסמינרי ט'
בקיץ!
ביום שישי  17.5יצאו  30חברי ט' למיני
קורס המחוזי באנדרטת הנח"ל ,ליום וחצי
של הכנה לקראת הדבר הסמינר.
הם התחלקו לקבוצות מעורבות מכל
המחוז ,הכירו חברים חדשים ,עברו ק'
ותכנים ,קיבלו את השבת ובעיקר ייצגו
אותנו בכבוד!

l

l

הפנינג סיום פעולות ד'-ו' -
יום רביעי  5.6בשעה 17:00
הפנינג סיום פעולות ז'-ח' -
יום רביעי 19.6
יציאה לסמינרי ט'  -יום ראשון 23.6

פעילויות הקיץ של מחלקת
ילדים ונוער בפתח!
עיר הילדים והנוער ,מסענוער,
אקשן על גלגלים,
קייטנות כובע טמבל -הקייטנה
החלוצית הראשונה!
ביה"ס של החופש הגדול,
קייטנת רובוטיקה ,קייטנת מייקינג,
קייטנה "יוצאת מן הכלל"
מפעלי הקיץ של התנועה טיולים
ועוד....
ההרשמה באתר! מחכים לכם לקיץ
בטוח ומלא חוויות!

המרכז למוסיקה
מנהלת :ימית פורת

קונצרט סיום תלמידים

חלפה שנה מוסיקלית נוספת ,מלאת יצירה בבית המוסיקה.
המורים והתלמידים נרגשים לקראת קונצרט הסיום עליו עמלו במשך כל השנה.
בקונצרט יופיעו נציגי תלמידי בית המוסיקה במגוון כלים ויצירות.
הקונצרט יתקיים ביום חמישי  20.6.19בשעה 18:00
באודיטוריום )כיתת חיים חפר( בבית המוסיקה.
מוזמנים להגיע ולהנות מחוויה מוסיקלית.

ספורט
מנהל ספורט :עמית אבני 052-8980022
שבוע הספורט של ישראל הסתיים בהצלחה
גדולה ,מגוון ועמוס באירועים ,בהובלת
מחלקת הספורט של הכפר ובהירתמות
יוצאת דופן של כל עובדי המתנ"ס:

טורניר "שכנות טובה" בכדורגל:

 12קבוצות מכפר תבור והאזור שהורכבו
מתלמידי כיתות ג'-ו' השתתפו בטורניר
שנוהל ע"י אלכס סקלובין ,מנהל ענף
הכדורגל בכפר .בכיתות ה'-ו' זכו במקום
הראשון זכו קבוצת "האריות" מכפר תבור
שגברו בגמר מרתק על "מכסחי התבור"
לאחר נצחון  6:5בפנדלים .בגמר של כיתות
ג'-ד' ,ניצחו ילדי עין דור את קבוצת
"ג'וניור" מככפר תבור.

משחה  71בריכות ,לציון  71לישראל:

בבריכת הקאנטרי שחו עשרות שחיינים
במשחה  71בריכות ,כגיל המדינה .בכל
מסלול שחו מספר שחיינים וכל שחיין תרם
למאמץ מספר בריכות כפי יכולתו .האירוע
נוהל בהצלחה גדולה ע"י טל אפרת.

טורניר כדורשת משפחות:

ליגת שכונות:

אחרי חודשיים של ליגה צמודה ומרתקת
הגיע הגמר הגדול שהפגיש את שכונות
מייסדים וערמונים לקרב ראש בראש על
הקבוצה הטובה בכפר .בסיום משחק
שהתעלה לרמה גבוהה זכו כאלופי הכפר -
שכונת המייסדים .את הגביעים למנצחים
ולמלך השערים )דודו פלד( של הטורניר
העניק ראש המועצה עודד הלפרין.

טורניר טניס:

השחקנים חולקו לחמש קטגוריות שונות
ע"פ גיל השחקנים .מהנה לעין היה לראות
ילדים שעוד לא מלאו להם  6ולאחר מכן
מבוגרים שכולם מונעים מאהבת הספורט
והטניס בפרט .האירוע נוהל ע"י דקל עובד,
רכז הטניס בכפר.

בהובלת דנה גלוב התקיים טורניר כדורשת
משפחות .שחקניות הכדורשת המקומיות
גייסו את משפחותיהן והציגו טורניר
ספורטיבי ,מהנה ומשפחתי.

מרוץ כפר תבור ה ,2-לזכר טל זינו:

חום כבד המתין לנו לקראת המרוץ השני
לזכרה של טל זינו ,אך לא זה מה שירתיע
את ספורטאי הכפר והאורחים הרבים
שהגיעו לרוץ איתנו .מאות רצים ורוכבי
אופניים לקחו חלק במרוצים לשניים
וחמישה ק"מ ונהנו מאווירה טובה
)ולוהטת( .הרצים קיבלו חולצת מרוץ,
מדליה והפתעות נוספות וסיימו את המרוץ
בשיעור זומבה המוני והתרעננות בבריכה.

טורניר משפחות בכדורסל:

מעל  20קבוצות השתתפו בטורניר כדורסל
משפחות ,כל קבוצה הורכבה מלפחות
שלושה בני משפחה .האירוע נוהל ע"י אופיר
בן קדר והתנהל בצורה נפלאה וקהילתית.

מפעל הפיס והמועצה המקומית כפר תבור מזמינים:

שירי מיימון
צילום :עומר קידר

20:30 | 10.7.19

)פתיחת שערים (20:00

פארק המעיין שדרות קק"ל כפר תבור

עלות₪ 30 :
לפרטים ורכישת כרטיסיםwww.kefar-tavor.org.il :
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טיול בעמק
מועדון אביב
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קתדרה:
שיעור התנסות
במחול
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טיול לילה
לטבריה
העתיקה
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הסרט "פיגומים"
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מופע הסיום
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טיול ומסיבת
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