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16-17.10
חוה"מ סוכות
ימים רביעי-חמישי

פסטיבל רחוב

הרמת כוסית
חגיגית

ערב הוקרה למתנדבים
וקבלת תושבים חדשים בכפר
חמישי  26.9.19בשעה  19:30באולם האירועים במתנ"ס
בתוכנית :ברכות ,הוקרת המתנדבים ,קבלת תושבים חדשים,
חלוקת מלגות פרוייקט פולין ומופע מצחיק של קומיקזה
מצפים לראותכם

מסיבת הקיץ
של פורום צעירים

 | 5.9חמישי |  | 21:00קאנטרי אליאל
שרים עם להקת "פור לתבור"
רוקדים עם דיג'י עם אורי חן
אוכל ואלכוהול  -הכל כלול
עלות לתושב  ₪ 75עלות לתושב חוץ  ₪ 85הזמנות באתר

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

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש ספטמבר:
עמית בן נון ,עדן אשכול ,איתי יחזקאל ,גל כהן ,זיו אדרי ,דנה מלינגר

תיאטרון יידישפיל מציג" :העיקר שנפגשים"
חמישי  19.9בשעה  20:00באולם המופעים ,מתנ"ס כפר תבור
הצגת בידור מוזיקלית צבעונית ומרשימה בשילוב של מוזיקה והומור...
מופע חדש ומרגש שאסור להחמיץ.
בהשתתפות :האחיות רייפר ,נתן הכט.
במאי :ששי קשת ,מחזאי :נתן הכט ,ניהול מוזיקלי :מישה בלכרוביץ.

הכניסה ללא תשלום

קהילה
רכז קהילה :מאור הררי 058-6795530

פורום נשים פותח את שנת הפעילות תש"פ
מפגש נשים בסלון

יום ראשון 8.9.2019 ,בשעה 20:00
בביתה של תמי סמון ברחוב נרקיס  12בכפר.
הכניסה למפגש ללא עלות .מבקשות להירשם מראש אצל תמי
בסוף המפגש תערך מכירה ע"י אלונה למי שתתעניין במוצרים ותרצה לרכוש.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לתמי סמון 050-309-3800
ערב מצחיק עד דמעות עם

הסטנדאפיסטית סיגל כהנא

במופע סטנד-אפ חד ,שנון וקורע מצחוק על כל מה שרציתם ולא העזתם
לומר בקול רם ...מחשבות אסורות על הגיל ...הפנטזיות לעומת המציאות...
המוח הגברי מול המוח הנשי ...איך גדלנו פעם לעומת היום ...מה הכי טוב
בתאילנד ...משפטים שרק הורים אומרים ...איך זה להיות ישראלי באמריקה...
ולמה כן כדאי לגור בארץ!
יום שני  16.9.2019בשעה  20:30באולם המופעים
מוזמנות להגיע כבר מ 20:00-למינגלינג ,כיבוד ושתיה חמה
תושבות הכפר ₪ 40 :תושבות הסביבה₪ 50 :
המחיר כולל קפה ומאפה .הזמנת כרטיסים באתר המתנ"ס

מרכז צעירים הטבור מזמין לסדנאות הכשרה ולימוד:
לידי קפיטל ,התנהלות כלכלית נכונה

"הכסף שלי ואני" היא סדנה בת  4מפגשים שמאפשרת למשתתפים הבנה על כסף
והפחד והחשש שלהם מולו ,הבנה איך הוא לא בא בקלות ועם זאת איך אנחנו משנים
גישה לעושר.
 - 09.09הכסף ואני
 - 07.10כבר בגיל צעיר אני דואג לעתיד

 - 23.09לחיות את החיים מהרגע להרגע
 - 28.10כל אחד יכול להגיע לאושר ועושר

ההשקעה בכל מפגש₪ 40 :
כל מפגש עד כשעה וחצי .מותנה במינימום  10משתתפים בכל מפגש.
הרשמה אצל מנהל מרכז צעירים ,מאור הררי058-6795530 ,

סדנאות למבחן מיון

מכון נועם מבצע הכנה למבחני מיון לעבודה ,מבחני מיון קבלה למוסדות השכלה
גבוהה )מבחן פסיכומטרי ,מבחן אמי"ר ,מבחן יע"ל וכו'( ולצה"ל.
 - 10.9מפגש הכנה לדינמיקה קבוצתית
 - 24.9מפגש הכנה למבחני אישיות

 - 17.9מפגש הכנה לראיון עבודה
 - 6.10מפגש הכנה למבחנים פסיכוטכניים

מותנה במינימום  10משתתפים למפגש .עלות מפגש₪ 50 :
הרשמה  -מורן050-7504830 :

קורס הכנה לפסיכומטרי של "קידום"

מחיר מיוחד לצעירי כפר תבור ₪ 4,210
מינימום לפתיחת כיתה 17 :משתתפים .רישום פרטני אצל מאור058-6795530 :

הגיל הרך
מנהלת :אילנית שבו שגב04-6772269 ,
לילדי המעון והגנים ,להוריהם ולנשות צוות החינוך בכפר תבור,
שלוחה ברכת שנה טובה ,שנת לימודים פוריה,שנה של למידה ,עשייה מבורכת ושמחה.
מאחלת לכולנו ,שנמשיך לקבל מדי יום ילדים מאושרים ,שיהנו עמנו בכיתות המעון והגן,
שההורים ידעו שילדיהם בטוחים ואהובים.
ושנשכיל להבין ולדעת מה חשוב ומה עיקר.
אמן.

שנה טובה

אילנית שבו שגב
מנהלת הגיל הרך

מאחלים לכם
שנת פעילות מלאה ומעניינת

שנה טובה
עודד הלפרין ,ראש המועצה ויו"ר הנהלת המתנ"ס
וצוות העובדים

מועדון אביב “ -מוסיפים חיים לשנים”
מנהלת המועדון :שגית קריב053-8223535 ,
תוצרת הארץ:
מפגש נוסטלגי עם שיריו של אריק איינשטיין
מופע סיפורים מוסיקלי מלווה בגיטרה
ע"י גבריאל הדר
ביום שלישי  3.9בשעה 20:30
ב"חצרות האיכרים" בכפר תבור.
 ₪ 20לתושב ₪ 30 ,לתושב חוץ.

הקרנת הסרט )דוקודרמה( "גבורות"
אירוע נטישת הקיבוצים שער הגולן
ומסדה ,בקרבות במלחמת העצמאות.
שני הקיבוצים נכבשו ונהרסו.
אחרי ההקרנה יתקיים מפגש עם
הבמאי והמפיק יואב ארזי ויתלוו
חברים מקיבוץ שער הגולן.
ביום רביעי  4.9בשעה  18:00במועדון.
 ₪ 10לתושב ₪ 15 ,לתושב חוץ.

פתיחת תערוכת ציורים
"ציורי סבתא"
 3ציירות :ג'ודי רכס מכפר תבור ,נעמי
סיוון וענת בלומנזון משדמות דבורה.
ביום חמישי  5.9בשעה  18:00במועדון.
הכניסה חופשית.

כאב ,אבחון וטיפול בליקויים ופציעות
במערכת שלד-שריר
הכרת התסמינים של הליקויים,
הבדיקות הרפואיות והגופניות ,סוגי
פציעות ,שיטות טיפול.
מרצה בהתנדבות :רומן ברזובסקי,
קינזיותרפיסט ,מומחה ליציבה
ומערכת התנועה.
ביום ראשון  8.9בשעה  11:30במועדון.
 ₪ 10לתושב ₪ 15 ,לתושב חוץ.

סיור במוזיאון ובעקבות הראשונים
בכפר תבור
ביום שני  9.9בשעה 8:00
קבלת פנים ,סיור מודרך במוזיאון
המושבה ובחצרות האיכרים כולל
הקרנת סרט.
הליכה לאורך רחוב המייסדים,
בהדרכת אלי זהבי ,נצר למשפחת
מייסדים במושבה
עלות :ללא תשלום לתושבי הכפר,
 ₪ 14לגמלאי תושב חוץ) ,התשלום
במזומן בכניסה למוזיאון(.

קונצרט מוסבר " -קול המילים"
מיצירות א.ב .יהושוע ,בוריס פסטרנק,
מוצרט ,שוברט...
עם נגה ישורון וולדימיר שמולנסון.
ביום רביעי  11.9בשעה  18:00במועדון.
 ₪ 10לתושב ₪ 15 ,לתושב חוץ.

הקרנת הסרט הדוקומנטרי
"הדודה מסחנין"
מסע חיפוש אחר סבתי הביולוגית
אשר נטשה את ביתה כשאבי היה בן
חצי שנה ,התאסלמה והתחתנה עם
ערבי וכיום מגדלת משפחה בסח'נין.
אחרי ההקרנה יתקיים מפגש מרתק
עם יוצר הסרט ,דורון דהן.
ביום רביעי  18.9בשעה  18:00במועדון.
 ₪ 10לתושב ₪ 15 ,לתושב חוץ.

טיול :צפת עיר המקובלים
בהדרכת ניר קינן
סיור בעקבות האר"י הקדוש .דרגת
קושי :בינונית )עליות ,ירידות ומדרגות(.
ביום שלישי  24.9יציאה בשעה 8:00
מכפר תבור ,חזרה משוערת.18:00 :
 ₪ 100לתושב ₪ 110 ,לתושב חוץ.
ההרשמה במתנ"ס.

הרמת כוסית לשנה החדשה
מופע הרצאה" :עובדים עלינו"
סיפורה של שלישיית הגשש החיוור
עם סיפורים מאחורי הקלעים,
המערכונים והשירים שהשפיעו כל כך
על התרבות הישראלית.
עם גיא שלזינגר ,מוסיקאי.
ביום רביעי  25.9בשעה 18:00
באולם האירועים במתנ"ס.
 ₪ 10לתושב ₪ 15 ,לתושב חוץ.

ניהול עזבון ותפקיד מנהל העיזבון
מהו עיזבון? מתי ובאילו מצבים ממנים
מנהל עיזבון? מה תפקידו?
חלוקת העיזבון והמיסוי עליו.
מרצה בהתנדבות :עו"ד איילת כהן.
ביום ראשון  22.9בשעה  18:00במועדון.
 ₪ 10לתושב ₪ 15 ,לתושב חוץ.

הקרנת הדרמה "בחזרה לבורגונדי"
ז'אן לאחוזה המשפחתית ,למפגש עם
אחיו ועליהם להחליט במשותף על
עתידו של העסק המשפחתי המפואר.
ביום שני  23.9בשעה 9:00
ובשעה  11:10במועדון אביב.
הכניסה חופשית!

מה לציבור חופשי מדת וליום כיפור?
לימוד משותף עם קטעי שירה.
מנחה :טלי גורן-ספיר ,חברת קיבוץ
גזית ,רבה חילונית-הומניסטית.
ביום רביעי  2.10בשעה  18:00במועדון.
 ₪ 10לתושב ₪ 15 ,לתושב חוץ.

חוגים
מנהלת :גליה בר 052-8917012

לייף דאנס לילדים  -חדש!

בהדרכת ליאת טביביאן.
שיעור ריקוד המשלב סגנונות שונים
וריקודים מכל העולם.
מיועד לגילאי 7-11
ימי שלישי בשעה  17:00-18:00בסטודיו
שבמתנ"ס .יום חשיפה ביום שלישי 3.9
)מפגש היכרות ללא תשלום(

יוגה לילדים ונערות

בהדרכת אביגיל רחמים
חוג יוגה לילדים משלב בתוכו משחקי
תנועה ,תנוחות יוגה ,נשימות ,היכרות עם
גופינו ,הרפייה ורוגע.
גן חובה כיתות א' :ימי רביעי17:30-18:30 ,
כיתות ב'-ד' :ימי חמישי.16:30-17:30 ,
בסטודיו למחול )במגדל השעון(
נערות :ימי חמישי בשעות 17:30-18:30
מפגש היכרות וחשיפה ללא עלות,5.9 ,4.9 :
.12.9 ,11.9

"יוצרים" חוג אומנות לילדים ונוער

בהדרכת ורד אלבחרי ברימר
חוג יצירה עשיר ,רב גוני הנוגע בתחומי
יצירה שונים ,לימוד טכניקות ועבודה עם
חומרים רבים בדגש על חשיבה תכנון.
כיתות א'-ג' :בימי שני בשעה 16:15-17:30
לכיתות ד'-ו'17:30-19:00 :
נוער-ז' ומעלה .19:15-20:45 :מפגש ראשון
ב 2.9-מפגש חשיפה.

"להקת צעירי כפר תבור"

בניהולו של זיו בן שמחון.
גם השנה אנו פותחים באודישנים לזמרים
הצעירים המעוניינים להצטרף ללהקה.
האודישנים מכיתה ד'-ז' לבנים ולבנות,
יתקיימו ב 12.9-יום חמישי במתנ"ס בשעה
 .16:30על כל משתתף להגיע עם שיר אחד
או שניים.
זמרי הלהקה משנה שעברה מוזמנים להגיע
למפגש הקבוע ביום חמישי  5.9בשעה
 17:00בסטודיו.

שפע חוגים שלא פורסמו כאן נמצאים באתר או בחוברת החוגים.
כדאי להיכנס להתרשם ולהרשם .אשמח לעמוד לעזרתכם בכל שאלה ועניין.

המרכז למוסיקה
מנהלת :ימית פורת 04-6620454
שנת הלימודים החדשה בפתח  -וזהו הזמן להירשם לחוגי הנגינה.

בבית הספר למוסיקה תוכלו ללמוד החל מכיתה א' ועד מבוגר במגוון כלים:

גיטרה )קלאסית ,בס וחשמלית( ,פסנתר ,אורגן ,כינור ,תופים ,סקסופון ,קלרינט ופיתוח קול.
שיעורי הנגינה הינם שיעורים פרטניים עם מיטב המורים בתחום.
לפרטים והרשמה נא לפנות לימית פורת בטלפון .04-6620454
מהרו והירשמו על מנת להבטיח את מקומכם.
שנה מוסיקלית מעשירה ופורה לכולנו !

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

מה היה לנו החודשיים?
אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש...
אז אחרי חודשיים גדושים וחוויתים הגיע הזמן לסכם !
אז מה היה לנו?  2מחזורים של קייטנות לא'-ו' ,קייטנת המדע ,אקשן על גלגלים ,טיולים,
פק"ללל שניפגש ,ערבי סרט ,מועדונים ,מסענוער ,אליפות קטאן ,מסיבת פתיחת קיץ
מסיבת סוף קיץ ועוד...
אנחנו רוצים להגיד תודה לנוער כפר תבור על קיץ בלתי נשכח מהמדריכים בקייטנות
והחניכים בטיולים ,ועד אלו שבאו למשרד על בסיס שבועי .מקווים שנהנתם לפחות כמונו.

מסענוער ז'-ח' ו-ט'-י"א

מסורת חדשה יצאה לדרך!
מסענוער  -טיול בו הנוער לוקח חלק
בבנייתו ,הוא מגייס את החברים לטיול הוא
עושה את הקניות ומבשל זה מסע שכולו
נוער.
כיתות ז'-ח' טיילו בנחל השופט ,מחנה
המעפילים בעתלית ,אנדרטת האסון
בכרמל ,הגשר התלוי בנשר ואחרי לינה
בקיבוץ מצובה ,יצאנו למערת קשת ,ראש
הנקרה וקינחנו במשחק משימות ביער
אחיהוד.
כיתות ט'-י"א טיילו בעין חרדלית ,מערת
קשת ,קיבוץ סאסא התצפית ללבנון באביב,
מצפה בניה לעמק החולה והחרמון ולאחר
לינה בקיבוץ דן טיול אופניים לאורך הירדן
ואירוח ולימוד על המורשת הדרוזית בעין
קיניא.
היה פשוט תענוג ,וכבר מחכים לפעם
הבאה...
תודה רבה לגבי הראל שהצטרפה אלינו לחודשיים האחרונים והייתה חלק בלתי נפרד
מהקיץ שעברנו ,גבי בהצלחה בלימודים מחכים לך ליולי .2020

מחלקת נוער מנגישה את המיונים והיציאה לשנת שירות ומכינה

 7.9יום שבת  19:00במועדון י'-י"ב
מיועד לכל תלמידי שכבת י"ב בין אם חשבתם על שנת שירות או לא אנו ממליצים לבוא
ולשמוע ,תמיד טוב לדעת...
במהלך הפאנל בוגרי הכפר יספרו על החוויות שלהם מהשנה ועל המיונים עצמם
לאחר מכן בשעה  21:00יתקיים פאנל המיועד להורי שכבה ,אנו מזמינים אתכם לבוא
ולשמוע ולשאול את כל השאלות שמעניינות אתכם לקראת התקופה אליה ילדכם שואף
ב 13.9-יום שישי נקיים בבית איציק ,הקן ,יום הערכה מטעם "אדם מילא" לקראת המיונים
לתק"מ מהרו להירשם.
לפרטים נוספים – דודו רכז הנוער

תנועת הנוער – התנועה החדשה

אז למי שלא יודע תנועת בני המושבים שינתה מעט פניה ומהיום נקראת
"התנועה החדשה" התחילו לשנן ;(
אנחנו רוצים להגיד תודה רבה מכל הלב ל 5-הגרעינרים היוצאים שלנו שהחודש עוזבים
אותנו ישירות לצבא ,כל אחד ואחד ממכם תרם רבות במהלך השנה האחרונה לתנועה,
לנוער ,לכפר .נטע ,לירון ,שיר ,רותם ועפר – תודה רבה על הכל ואל תשכחו שתישאר לכם
פה בכפר פינה חמה תמיד...
וברכות לגרעין הנכנס ,גיא ,דניאל ,מאיה ,ועופרי מאחלים לכם שנת עשייה מספקת ומהנה
בכפר תבור.

בוגרת כפר תבור

 7.9יום שבת סמינר פתיחת שנה!
שיבוצים ,ישב"צ ראשון ,והכנת הפנינג
פתיחת שנה ,כבר לא יכולים לחכות.
חניכי שכבות י'-י"ב שלא לוקחים חלק
בתפקידי ההדרכה מוזמנים בחום לקחת
חלק במהלך השנה בפעילויות הקן ,בואו
לקחת חלק!

הפנינג פתיחת שנה ד'-י"ב

 11.9יום רביעי
גלה את המדריך ,הכר את הגרעינר ,ובעיקר
פתיחת שנת פעילות מטורפת של "התנועה
החדשה" אל תרשו לעצמכם לפספס!

מהאימפריה שכל אחד מהם לקח חלק
בבנייתה ,תודה רבה לגרעין היוצא על
היוזמה ,ולכל אחד מהגרעינרים לאורך
השנים .במהלך הכנס הגיע נוער כפר תבור
לחלוק חוויות ולהיפגש ,איזה כיף...

כנס געכ"ת הראשון!!!

אז לאט לאט בלי לשים לב סגרנו  5שנים
של גרעין בכפר תבור ,אז היינו חייבים
לעשות איחוד קטן ,בשבת האחרונה
התקיים כנס גרעין עודד כפר תבור ראשון
ובו לקחו חלק כל הגרעינרים שהיו בכפר
תבור ,שיתפו ,דיברו ובעיקר שבעו נחת

ספרייה
מנהלת :לילך סימן טוב ,טלפון04-6772631 :

מפגש עם ניר כהן על ספרו "רעיס -
שובן של השכונות הנעלמות"

יום שני  9.9.19בשעה 20:15
נפגש ונדבר על תהליך העבודה ,התחקיר,
השפה והשכונות הנעלמות בירושלים.
 30הנרשמים הראשונים )מתושבי הכפר(
יזכו בספר מתנה ,הרשמה בספרייה.
 ₪ 20לתושב הכפר ₪ 30 .לתושב חוץ.

שעת סיפור :הצב של אורן

יום ראשון  22.9.19בשעה 16.30
לגילאי  ,2-6כרטיס  ₪ 15לילד
מומלץ לשריין מקום מראש.
מספר מקומות מוגבל.

יצירה בספרייה:
הכנת ברכות לראש השנה

יום חמישי  19.9.19בין השעות 16.30-18.30
הפעילות תתקיים בסבבים של כחצי שעה.
מספר מקומות מוגבל ,בהרשמה מראש
בלבד ,חינם.

ספורט
מנהל ספורט :עמית אבני 052-8980022
לאחר תקופת פגרת קיץ מהפעילות השוטפת של החוגים במחלקה ,אנו מוכנים לשנת
פעילות פוריה ומגוונת.
 12ענפים ספורט ,ענפים שונים ומגוונים ,ענפי ספורט קבוצתיים ואישים ,תחרותיים
ועממיים ,על מנת שכל ילדה וילדה יוכלו להתאים את ענף הספורט המדויק ביותר עבורו.
בעונה האחרונה ענפי הכדורסל והכדורשת היו הענפים היחידים בכפר שהיו תחרותיים,
בעונה שבפתח יצטרפו עוד שלושה ענפים למסגרת תחרותיות ,כדורגל ,שקבוצת ילדים ג'
תשחק במסגרת הליגה של ההתאחדות לכדורגל ,התעמלות קרקע ושחייה ,שבכל אחד
משני הענפים יקחו חלק בלפחות ארבע תחרויות שנתיות )מדובר על הספורטאים שיהיו
בנבחרות התחרותיות ,במקביל הן בשחייה והן בהתעמלות ימשכו קבוצות עממיות וקבוצות
של ספורטאים צעירים שיוכשרו לתחרויות בעתיד(.
ענף הטניס שולחן שחזר במהלך השנה החולפת לכפר תבור אחרי מספר שנים שלא שוחק
כאן ,ימשיך לצמוח בשנה הקרובה כאשר ענף הטניס ימשיך לפעול במגרש המקורה
ובמגרש הטניס המחודש צמוד למגרש הקטרגל ע"ש אליאל.
קבוצות הכדורשת יפעלו במתכונת של שתי קבוצות ,תחרותית ,שתשחק במסגרת ליגת
הכדורשת ועממית שמתאימה לכל אישה ובכל גיל שרוצה להנות מחוויה ספורטיבית
קבוצתית ומהנה.
ענפי הקרב מגע ימשיכו לפעול במתחם האומניות לחימה המרשים שלנו ,קראטה ,ג'ודו
ואייקי-קרב מגע.
תיכוניסטים לפני צבא יוכלו להנות מאימוני כושר קרבי והכנה לצבא ,פעילות נפלאה
שמוכיחה את עצמה בכפר כבר מספר שנים בהצלחה רבה.
מועדון הכדורסל המשותף שלנו עם גליל תחתון ,הפועל גליל תבור ממשיך בתנופה שלו
וגדל במספר קבוצות.
וגולת הכותרת לקראת פתיחת
שנת הפעילות ,ענף חדש בכפר,
טריאתלון ,הספורט האהוב
והמאתגר שמשלב בתוכו
שלושה ענפי ספורט סזיפיים,
שחייה ,אופניים וריצה.
לפרטים על כל אחת
מהפעילויות ,מוזמנים להכנס
לאתר המתנ"ס.
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