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כפר תבור

אוקטובר 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 :

17.10.19
יום חמישי בשעה  21:00בפארק המעיין
פתיחת שערים 20:30
כרטיסים ברכישה מוקדמת :לתושבי כפר תבור  ₪ 80לאורח ₪ 90
כרטיסים בקופת האירוע :לתושבי כפר תבור  ₪ 100לאורח ₪ 110
רכישה באתר המתנ"סhttps://bit.ly/2kzwJAF :

פסטיבל
כפר תבור ה4-

חוה"מ סוכות
ימים רביעי-חמישי
16:30-20:30

16-17.10
פסטיבל רחוב

מופעים ,אומנים ומיצגים – מוסיקה ,תיאטרון ,קרקס ומחול  -לכל המשפחה
דוכני אוכל ואומנים ,מתוצרת מקומית.
מוזיאון 'חצרות האיכרים' פתוח למבקרים.
והכל עם הכנסת האורחים ה"מסחאית" הידועה שלנו
הכניסה לפסטיבל חופשית | חלק מהפעילויות בתשלום | טלפון04-6765555 :
לתכניה המלאה של הפסטיבל היכנסו לאתר| www.kefar-tavor.org.il :
שדרות בנימין כפר תבור

מתנ"ס כפר תבור

פסטיבל רחוב
 16.10יום רביעי
 17:00פנטסטיק  -מופע לילדים בבמה הקטנה
 18:00סדנת אקרובלנס על הדשא
19:30

מופע להקת "פור לתבור"
בבמה הקטנה

שטיפה קוסמית
סדנת תכשיטים לילדים
מתחם נינג'ה אתגרי לילדים ונוער
ברייקדאנס ,מרי פופינס  -מופעים
של המתנ"ס

 17.10יום חמישי
 17:00מנגינת היער  -מופע לילדים בסוכה
 18:30רומנטיקה וסכנה  -מופע קרקס
לכל המשפחה
 19:30שירה בציבור עם להקת גשר התבור
בבמה הקטנה

20:30

עילי בוטנר וילדי החוץ
בפארק המעיין

סדנת קרקס
מתחם נינג'ה אתגרי לילדים ונוער
מגנטים | מתחם נינג'ה | איפור | הולכי קביים | צלמנייה | דמות בלונים

תושבים יקרים

החלה מכירת המנויים
להצגות ילדים ומבוגרים לעונה 2019/20
שריינו מקומות ובואו ליצור תרבות בכפר תבור
ההרשמה באתר המתנ"ס

קהילה
רכז קהילה :מאור הררי 058-6795530

בועות
סבון

מרכז צעירים מזמין
את המשפחות הצעירות

לבוקר שבת שמח

ביום שבת  5.9משעה  9:00בפארק המעיין
פעילויות לילדים
שוק קח תן של צעצועים ומשחקים )ללא עלות(
הרונדו הראשון שלי )קישוט אופניים ,בימבות
וכו'( בואו עם כלי רכב של הילדים
להרשמהhttps://katzr.net/415443 :

ה
יהיהקיאנו
משעפתוח
 :30ה
10

המרכז למוסיקה
מנהלת :ימית פורת 04-6620454

החלה שנת הפעילות בבית המוסיקה.

תלמידים ותיקים וחדשים הצטרפו למעגל התלמידים המוכשרים שלנו.
בכל אדם קיימת מלידה אינטליגנציה מוסיקלית .זוהי היכולת לקלוט מוסיקה ,ליהנות ממנה
ולמצוא בה משמעות .ככל שיכולת זאת מתפתחת יותר כך ניתן להשתמש בה יותר במהלך
החיים.
המוסיקה תורמת ליכולות הקונטיביות והרגשיות בילדים ומבוגרים.
מוזמנים לתאם פגישת היכרות עם מיטב המורים במגוון כלים הנלמדים בבית המוסיקה.
בית המוסיקה מאחל לכל תלמידיו שנה טובה ומתוקה.
לפרטים והרשמה :נא לפנות לימית 054-9507721

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

מה לציבור חופשי מדת
וליום כיפור?

לימוד משותף עם קטעי שירה
והגות של יוצרים בני זמנים שונים.
מנחה :טלי גורן-ספיר ,רבה
חילונית-הומניסטית.
ביום רביעי  2.10בשעה 18:00
במועדון אביב .כניסה.₪ 15/10 :

"סיפור פשוט"

מסע לאורך מסילות הברזל
ההיסטוריות
עם טרקטור "פרגזון ,"65
סיפור המסע כולל הקרנת סרט קצר.
מרצה :ירון גולן ממושב יעד.
ביום רביעי  23.10בשעה 18:00
במועדון אביב.
כניסה ₪ 10 :לתושב
 ₪ 15לתושב חוץ.

הקרנת הדרמה "טובת הילד"

שופטת מכובדת מתבקשת לשפוט
בתיק שסובב סביב בחור צעיר
ומבריק עם השקפת עולם שהיא
פשוט לא מבינה.
ביום שני  10.7בשעה  9:00ובשעה
 11:15במועדון אביב.
הכניסה חופשית!

טיול לואדי ערה

בהדרכת מיקי מלכה
תצפית מרהיבה אל העיר אום אל
פאחם ,ביקור במסגד איסכנדאר
המקומי .ביקור בישוב טל שחר ,מפגש
עם אורטל ,אם לשבעה שהקימה
מפעל ייחודי .תצפית ברטעה וסיפורו
המוזר של הכפר ,ביקור ביישוב קציר.
ביום רביעי  ,23.10יציאה בשעה ,8:00
חזרה משוערת בשעה 13:00
עלות ₪ 50 :לתושבי הכפר₪ 60 ,
לתושבי חוץ ,ההרשמה במתנ"ס.

"מנורות שבעה קנים"

טיול לרמת הגולן בהדרכת חן כ"ץ.
בית הקברות של כפר חרוב העתיקה,
כפר פיק העתיק וירידה קלה אל
המעיין .אפק המקראית ,הכפר הסורי
הנטוש פארג' ,דיר עזיז ומעיין כנף.
הליכות קצרות באתרים בשטח.
ביום שני  28.10יציאה בשעה ,8:00
חזרה משוערת 18:00
עלות השתתפות ₪ 100 :לתושבי
הכפר ₪ 110 ,לתושבי חוץ.
ההרשמה במתנ"ס.

אמנות רחוב ,דיאלוג בציורים

בנקסי ,סת' גלובפיינטר ,דיויד זין.
מרצה :ירדנה עציון ,מרצה לאמנות
עכשווית ואמנות בקהילה.
ביום רביעי  30.10בשעה  18:00במועדון
אביב .כניסה.₪ 15/10 :

קתדרה בתבור
מנהלת :שגית קריב053-8223535 ,

תודעה מזינה

נכיר את השיטה ,נקבל כלים חשובים
לתודעה ולתזונה שיאפשרו לנו תהליך
שינוי פשוט.
מרצה :ענת ענבר.
ביום ראשון  27.10בשעה  11:30במועדון
עלות לסדרה₪ 400/440 :
הרצאה בודדת) ₪ 60 :תמונה(

מועדון צלמים  -כל אדם צלם

הזמנה למופע פתיחת שנה:

אין כמו סבא חוץ מסבתא
מאת יואל ריפל
בהשתתפות :יואל ריפל ונתן נתנזון
ליד הפסנתר :ארתור גורביץ.

מופע סטנדפיסטי ,מוסיקלי ,נוסטלגי
וסטירי ,המעלה בחיוך ,עקיצה ואהבה
את נושאי הסבאות ,פער הדורות,
משפחה ,ישראליות ,עברית ומה לא?
ביום חמישי  31.10בשעה 20:00
באולם המופעים במתנ"ס כפר תבור.
מחיר₪ 50 :
לרשומים ב"קתדרה בתבור"₪ 20 :
התשלום במזומן במקום.

מפגש פתיחה חגיגי  -הצגת עבודות ע"י
צלמים אורחים וצלמים מהמועדון.
מנחים :יפה כפיר ויוסי מעוז.
הרצאה"-הצילום במאה ה-21-או איך הכל
קורה ומשתנה כל כך מהר"
ביום ראשון  27.10בשעה  18:00במועדון
הכניסה חופשית .כולם מוזמנים ,גם מי
שלא רשום ב"מועדון הצלמים"

מוח ונפש

שפיות ואי שפיות בעולם המערבי
מרצה :ד"ר יוסי חלמיש.
ביום שלישי  29.10בשעה 11:30
באולם המופעים במתנ"ס
עלות לסדרה לתושבי כפר תבור₪ 400 :
עלות לסדרה לתושבי חוץ₪ 440 :
הרצאה בודדת.₪ 70 :

צפונות כדור הארץ

דרך היווצרותם של תאי מגמה בעומק כדור
הארץ .מרצה :מוטי זיק.
ביום חמישי  31.10בשעה  9:30במועדון
עלות לסדרה לתושבי כפר תבור₪ 200 :
עלות לסדרה לתושבי חוץ₪ 220 :
הרצאה בודדת₪ 30 :

החברה הישראלית בשירים

"פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא
עם"  -שנות החמישים והחברה המגויסת
בכור ההיתוך.
מרצה :ד"ר תמיר הוד.
ביום שלישי  29.10בשעה  18:00במועדון
עלות לסדרה לתושבי כפר תבור₪ 200 :
עלות לסדרה לתושבי חוץ₪ 220 :
הרצאה בודדת.₪ 30 :

שאול ודוד  -בין אהבה לעוינות

מערכת היחסים המורכבת והמרתקת.
מנחה :הדס עטיה-פרידמן.
ביום חמישי  31.10בשעה  11:30במועדון
עלות לסדרה לתושבי כפר תבור₪ 200 :
עלות לסדרה לתושבי חוץ₪ 220 :
הרצאה בודדת.₪ 30 :

ספרייה
מנהלת :לילך סימן טוב ,טלפון04-6772631 :

הכנת קישוטים לסוכה

ביום חמישי  10.10בין השעות  16.30-18.00נקיים
סדנה להכנת קישוטים לסוכה
כניסה חינם לכל המשפחה.
שריינו את התאריך:

שעת סיפור לילדים
מבית תאטרון פפיון

ביום שלישי 5.11.19
בשעה " 16:30חנן הגנן" לגילאי 2-4
בשעה " 17:30יונתן בלש ממש" לגילאי 4-6
עלות  ₪ 15לילד ,מלווה לא משלם.
מספר מקומות מוגבל,
יש להזמין מקום מראש.

חוגים
מנהלת :גליה בר 052-8917012

בית הספר למחול

חזרנו לפעילות ושערי בית הספר פתוחים ומזמינים כל מי
שמעוניין ללמוד באחד מתחומי המחול הקיימים אצלנו.
נעשית התאמה אישית גם לבנות בוגרות המעוניינות
להשתלב באחד המסלולים .לאחר קורס קיץ במחול
שהתקיים זאת השנה השנייה ועבר בהצלחה רבה חזרו
הבנות עם חדוות למידה ורצון להמשיך לרכוש ידע,
מקצועיות ולעלות שלב.
ריקודים סלוניים בהדרכת וורה גורמן
הפעילות מתקיימת בימי חמישי בשעה 16:30-18:00
מכיתות א'-ה' .הבנות יוצאות לתחרויות מקצועיות
ומופיעות באירועים השונים בכפר .מגוון סגנונות
ומקצביים שונים.
לנשים המעוניינות בלימודי מחול מודרני ,קלאסי וגאז ,ניתן לפנות לפרטים והרשמה
מוקדמת לגליה במתנ"ס.
מחול מזרחי  -יפתח לפעילות ,מותנה במספר נרשמות ,מפגש נסיון נוסף .יום רביעי 2.10
בשעה  20:00במתנ"ס.

להקת "צעירי כפר תבור"

בניהולו המוסיקלי של זיו בן שמחון.
שלב האודישנים הראשוני מאחורינו
והעבודה הרצינית עוד לפנינו ,התחדשנו
בזמרים חדשים מלאי מוטיבציה ,מגוון
שירים חדשים ובעבודה משותפת נרים
מופע חדש .הלהקה תייצג באירועי
המתנ"ס ובמופעי חוץ.
כל מפגש הוא שעה ורבע.
מי שאוהב לשיר ,מוזמן בימי חמישי
לאודישן בשעה  16:50מותנה ברישום
מראש מכיתות ד' ומעלה.

יום אודישנים נוסף "ללהקת נוער
כפר תבור" לכיתות ז' ח' ט' יערך בתאריך
 4.10יום חמישי בשעה  18:15במתנ"ס.
עליכם להכין שני שירים .מיועד לבנים
ובנות רציניים ואוהבי במה.

קורס יסודות הצילום כאן בכפר תבור.
פתיחת הקורס ב 6.11-יום רביעי.
 10מפגשים שמתוכם  7מפגשים בימי ד'
אחה"צ ,ו 3-סיורי צילום בימי ו'.
לימוד מושגי יסוד וטכניקות בסיסיות
בצילום ,היבטים אומנותיים ,סיורים מונחים
בשטח ליישום הנלמד.
דרישות הקורס :מצלמה ואהבה לצילום,
מוכנות להתבונן על העולם בעיניים
סקרניות.
ליצירת קשר :שושנה  050-5932732מותנה
במספר נרשמים .ההרשמה באתר תיפתח
בתחילת נובמבר .רישום ראשוני אצל גליה
או שושנה.
שנה משובחת ומוצלחת בריאות ,שפע,
שמחות לרוב ונתראה בקרוב....
מאחלת :גליה בר ,אגף חוגים מחול

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

שנת תש"ף  2019/20אנחנו מגיעים!

מחלקת נוער מזמינה אתכם לקחת חלק בפרויקטים החודשיים של כל שכבה –
האקדמיה למנהיגות שכבת ו' – פרויקט העצמה לשכבת ו' בו החניכים עוברים תהליך
אישי וקבוצתי על הובלה ,על קבלת אחראיות וכל זאת בשילוב של פעילויות ייחודיות
ואנשים מרתקים .הפרויקט בהובלת ראובן צמח.
מוזמנים להירשם לראיון היכרות מול דניאל – 052-5192109
פרוייקט בני מצווה לשכבת ז' – פרויקט שנתי בו חניכי השכבה לוקחים חלק בפעילויות
שונות ומגוונות כמו – טיפוס התבור בזריחה ,התנדבות לקראת החגים ,לילה בשדות הכפר,
שבת במצפה נטופה ,מסע סיום ועוד ...מהרו להירשם באתר המתנ"ס
פרויקט שטח וזהות לשכבת ח' – פרוייקט המשך לבני מצווה ,פעילויות אשר עוסקות
באני העצמי שלי אל מול הסביבה ולילות שטח.
סיור בדרום תל אביב ,ביקור בכנסת ,סדנת הישרדות בלילה ,סדנת זהות וכו'...
מהרו להירשם באתר המתנ"ס.
פרויקט פולין – פרויקט המיועד לתלמידי שכבת י"א ומטרתו שותפות חברי השכבה
באירועים קהילתיים והגברת המעורבות תוך כדי סבסוד המסע לפולין.
הפרויקט מיועד לכל תלמידי השכבה בלי יוצא מן הכלל ,מחכים לכם!
פרטים נוספים אצל דודו רכז הנוער
צידה לדרך לשכבת י"ב – פרויקט המאגד יחד את כל פעילויות השכבה ,כולל הרצאות
ופעילויות הכנה לחיים שאחרי בית הספר ,הישארו מעודכנים!

חג מעלות !2019

 /שבת  / 12.10חניכים  08:30בקן יוצאים ליום טיול /
 /הורים  18:15באיצטדיון /
מהרו להירשם באתר המתנס!
ניתן לרכוש חולצות תנועה פרטים בקבוצות הוואטסאפ

שנה חדשה התחילה!
סמינר פתיחת שנה לבוגרת
)שכבות י'-י"ב( עבר בהצלחה!
מגבש ומלמד שמטרתו להכין
את המדריכים לקראת שנת
ההדרכה בקן.

הפניניג פתיחת שנה "גלה את
המדריך"! גם שכבות ד'-ח'
התחילו את שנת הפעילות על ידי
המדריכים הבוגרים בקן כבר
מחכים להיפגש מרביעי לרביעי...

כמיטב המסורת תנועת הנוער חילקה תפוח בדבש לשנה
החדשה ,והשנה עברו החניכים בית בית וביקרו את
האזרחים הותיקים בכפר והעניקו להם תפוח בדבש עם
ברכה לשנה מתוקה!

 11-12.10שישי-שבת
תהליך ט' – טרומפים פותח שנה! עם הקמות לחג המעלות.

השנה מחלקת הנוער שמה דגש רב על תהליך ההכנה להדרכה בתנועה אליו מוזמנים כל
חברי השכבה! מהרו להירשם באתר.
חלוץ חג מעלות בו שכבת ט בונה ומקימה במשך היום והלילה את התפאורה וכתובות האש
לקראת החג מעלות יהיה אש!
הישארו מעודכנים בקבוצות הוואטסאפ ודרך הגרעינרים...
לכל שאלה ומענה מוזמנים לפנות אל דודו רכז הנוער 054-6671127
מדור פרסומי

ספורט
מנהל ספורט :עמית אבני 052-8980022

ריצת ליל ירח

יום חמישי  14.11.19נצא בשעה 20:00
לריצת ליל ירח יישובית.
מסלול משפחות 3 :ק"מ ומסלולים נוספים
של  5ו 10-ק"מ.
צפויה חוויה ספורטיבית קסומה!
פרטים נוספים ישלחו לקראת מועד הריצה.

חדש !
קבוצת טניס למתחילות עם המאמן
הוותיק והמסור דקל עובד.
הקבוצה תתאמן בימי ראשון ושלישי
בשעה  20:30במגרש המקורה.
לפרטים 050-5618770 -

ג'ודו

חוזרים לשגרה  -חוזרים לאימונים
לקראת החזרה לאימוני הג'ודו במועדון הג'ודו
שבכפר תבור ,הגיעו חלק מספורטאי הכפר ליום
חשיפה שנערך בבית ספר רבין .לא מעט ילדים
נרגשים ומלאי מרץ הגיעו להתנסות בענף ספורט
שמאפשר מגע עם בן זוג ,עוזר ללמוד ולהכיר את
גבולות ועוצמות הגוף ובהתאמה גם את היכולות
הפנימיים של כל ילד.

ביום חמישי האחרון של חודש ספטמבר ,קיימה מחלקת הכדורסל של הפועל גליל
תבור ערב תחילת שנה מהנה ומוצלח מאוד .שחקנים מכל הקבוצות לקחו חלק פעיל

באירוע כאשר בני משפחותיהם הגיעו לצפות ולציין את עונת הפעילות .השנה יפעלו מספר
שיא של קבוצות במחלקת הכדורסל ומנהלי המועדון הציבו מספר יעדים שאפתניים -
התברגות קבוצת הנשים בצמרת הליגה הארצית ,עליית ליגה של קבוצות הבוגרים והנוער,
וניסיון של קבוצות הנערים ארצית והילדים לאומית להיות בחלק העליון של הטבלה .אך
היעדים היותר משמעותיים הינם להמשיך ולהתפתח כמותית ולייצר תרבות ספורט
וכדורסל באזור.

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

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש אוקטובר:
הילה שחטל ,אורן אזרד ,שיר בן מיכאל ,שרל עמית ,אופק בר ששת ,צח מלול ,רון גילת,
דן רוח ,עפרי סיבור ,ים בלומהיל ,עידן כהן ,יהודה עמוס
תודה לכל חיילינו ושנה טובה ומוצלחת!
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