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תיאטרון אורנה פורת

גילאי: 3-9
במקום יופעל מזנון מונופולין

4.11 | שני | 17:30 באולם המופעים
ג'ק הקטן מקבל הזמנה מהארמון: 

"כל ילדי הממלכה מזומנים למסיבת 
יום ההולדת של הנסיכה." ג'ק קופץ 

מהתרגשות, אך הוריו אומרים לו 
שלא יוכל ללכת כיוון שאין להם 

מספיק כסף למתנה.

סיפורם המדהים של 10 טייסי ולוחמי 
צה"ל אשר נפלו בשבי המצרי במהלך 

מלחמת ההתשה, ושהו בכלא 
עבאסייה הידוע לשמצה במשך שלוש 

שנים וחצי, עד לשחרורם לאחר 
מלחמת יום הכיפורים.

מאת: גדי ויהונדב צדקה.

התיאטרון העברי 
21.11 | חמישי | 20:30 באולם המופעים 

בימוי: גדי צדקה. 

תיאטרון לילדים:  המתנה של ג'ק

תיאטרון למבוגרים:  לשם ובחזרה

בית הקפה הקהילתי של פרוייקט פולין
חדש - "פולי-קפה"

הזמנת כרטיסים להצגות במזכירות המתנ"ס: 04-6765555



קהילה
רכז קהילה: מאור הררי 058-6795530

7.11 בשעה 20:30 בפארק המעיין או 
באולם האירועים – תלוי במזג האוויר

התשלום באתר המתנ"ס
*האירוע ללא ילדים 

70 ₪ בהרשמה מוקדמת

*מומלץ להתלבש חם

80 ₪ בערב האירוע

הטבור – מרכז הצעירים מזמין אתכם 

מוזיקה מעולה, אוכל ויין 

לפרטים: מאור 058-6795530

בהדרכת צחי גלובין

לטיול בטבע
מועדון אמצע הדרך מזמין אתכם 

ניפגש בשבת 16.11 בשעה 08:00 
ברחבת החניה הסמוכה למועצה. 

עלות הטיול 25 ₪ למשתתף

נטייל בנחל נריה ונחל חביז

הטיול למבוגרים בלבד
סיום ההרשמה ב 11.11 באתר המתנ"ס

החלק העליון והפחות מתוייר של נחל 
כזיב באזור הר מירון

נסיעה שיתופית ברכבים פרטיים

שיספרו את סיפור עלייתם 
והתאקלמותם בישראל.

וביום ראשון 24.11 בשעה 19:00 

הרשמה: מאור 058-679-5530
*מיקום מדוייק ישלח בהמשך

ביום שלישי 19.11 בשעה 20:00 

פרויקט "סיפור על הדרך" 
בהובלת החברה למתנ"סים מספר את 

סיפור עלייתה של 
העדה האתיופית

נארח את אסף גובנה ואת אסתר אסיה

כיבוד יווני, אוזו 

לפרטים נוספים: מאור 058-6795530

בערב המופע: 50 ₪

בקיצור יהיה שמח!

מזמין את הגברים של כפר תבור 

לערב יווני

פורום גמי"ש (גבר מי שבא)

ומוזיקה יוונית

 21:00 באולם המייסדים

ההרשמה באתר המתנ"ס

עלות בהרשמה מוקדמת: 40 ₪

יום חמישי 28.11 



המרכז למוסיקה
מנהלת: ימית פורת 04-6620454 

ולהירשם לחוגי הנגינה עם מיטב המורים במגוון כלים.
ניתן להגיע לפגישת היכרות.

לפרטים נוספים לפנות לימית פורת בטל': 04-6620454

החגים מאחורינו וזה הזמן לחזור לשגרה

ניצן זעפרני, אלה ליבנת אייל, אדווה אבני, בר ויסמן, יהב יונה, ישי ניצן, יאן פלדמן, 
אראל מואטי

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש נובמבר:

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

שעת סיפור לילדים מבית תאטרון פפיון
ביום שלישי 26.11.19 

"חנן הגנן" בשעה 16:30 לגילאי 2-4
 בשעה 17:30 לגילאי 4-6"יונתן בלש ממש"

מספר מקומות מוגבל, יש להזמין מקום מראש.
  

שימו לב לשינויים בשעות הפתיחה:

עלות 15 ₪ לילד, מלווה לא משלם. 

 

למעוניינים בהדרכה אישית ניתן להגיע לספרייה עם המכשיר הנייד/טאבלט.

 
ביום שני 11.11 הספריה סגורה בבוקר באופן חד פעמי.

גם בספרייה שלנו: השאלה דיגיטלית וספרי שמע לכל הגילאים ובחינם!
ספרים בעברית, באנגלית, ברוסית, בספרדית, בצרפתית ובערבית חינם למנויי הספרייה! 
צרו קשר עוד היום למייל librarytavor@walla.com או התקשרו בשעות הפתיחה.

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



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

ביום רביעי 6.11 בשעה 18:00 במועדון 
אביב. כניסה: 10 / 15 ₪

סרט בלתי-צפוי ומצחיק עד דמעות 
על שמוליק, ליצן-נגן רחוב בן 100, 

ומערכת יחסיו הטעונה ומלאת 
ההומור עם המטפלת שלו.

הקרנת הסרט הדוקומנטרי 
"פנטסטאיש"

סרט מיוחד על ניצחון האופטימיות 
ושמחת החיים, הקורא תיגר על הדרך 

שבה אנו תופסים את הזקנה.

במסגרת "חודש האזרח הוותיק"

לאחר ההקרנה יתקיים מפגש ושיחה 
עם הבמאית - עפרה שראל-קורן.

טיול: נצרות סובב כנרת

עלות: 50/60 ₪, ההרשמה במתנ"ס.

בהדרכת יוסי מעוז

ביום רביעי 13.11, יציאה בשעה 
8:00, חזרה משוערת בשעה 13:00.

הר האושר, כנסיית הלחם והדגים, 
כנסיית בכורת פטרוס, כנסיית 12 

השליחים.

סיפורה של אמנית הנקודות 
יאיוי קוסמה

מרצה: ירדנה עציון, מרצה לאמנות 
עכשווית ואמנות בקהילה.

ביום רביעי 13.11 בשעה 18:00 
במועדון אביב. כניסה: 15/10 ₪. 

עלות: 100 ₪ / 110 ₪

טיול בעקבות מסע הרבנים לגליל 
בהדרכת ד"ר שי רוזן.

ביום שני 18.11, יציאה בשעה 8:00
חזרה משוערת: 17:00

על רבנים, חלוצים ומה שבינם

יער האקליפטוסים, כפר הנוער מאיר 
שפייה, תוואי 'רכבת העמק',

'אחוזת פוריה' - תצפית מרהיבה על 
הכנרת וסיפור 'ריקודו של הרב קוק'.

ההרשמה במתנ"ס

בשעה 17:00 במועדון אביב

פתיחת תערוכת ציורים 

של הציירת-ילנה רוזין

הכניסה חופשית

ביום רביעי 20.11 

"על הנייר"



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

הסרט מבוסס על אירועי מתקפת 
הטרור במומבאי בנובמבר 2008. 

טרוריסטים השתלטו על מלון טאג׳ 
האגדי. עובדי המלון, למרות ההזדמנות 

לברוח על נפשם, נשארו להגן בגופם 
ולנסות לעזור לאורחים הלכודים.

ביום שני 25.11 בשעה 9:00 ובשעה 
11:15 במועדון אביב. הכניסה חופשית!

ביום רביעי 27.11 בשעה: 19:00 הקרנת הדרמה "מלון מומבאי"
במועדון אביב. כניסה: 15/10 ₪ 

המסע מהכפר באתיופיה 
לפיקוד על פלוגה בצה"ל

לכבוד חג הסיגד, סיפור עליית יהודי 
אתיופיה מזווית אישית. הגורמים 
לעליה, האתגרים במסע ובישראל.

ככל שהזמן יאפשר ניגע גם בתמורות 
ובשינויים המתרחשים בקהילת יהודי 

אתיופיה בישראל לאור אירועי 
המחאות שהתרחשו לאחרונה.

מרצה: משה ישעיהו, איש חינוך.

קונצרט מוסבר: מילדות לבגרות

בהשתתפות נגה ישורון.

יצירות של מלחינים ומשוררים 
בשלבים שונים בחייהם. מבאך ועד 

נורית הירש.

ביום רביעי 20.11 בשעה 18:00 
במועדון. כניסה: 15/10 ₪.

תודעה מזינה
מרצה: ענת ענבר.

3.11 - הדגנים - מי הם?

24.11 - חומציות ובסיסיות.

בימי ראשון בשעה 11:30 במועדון אביב.

עלות לסדרה: 400/440 ₪

17.11 - מערכת החיסון שלנו.

הרצאה בודדת: 60 ₪

10.11 - הקטניות - מי הן?
בימי ראשון בשעה 7:30-8:30 בכניסה 

למתנ"ס. 

הליכה נורדית 

עלות לסדרה (12 מפגשים): 300/330 ₪ 

מדריכה: אושרה גרשון.

מפגש ראשון ב-3.11

נלמד את השיטה והטכניקה להליכה בעזרת 
מקלות. מקלות ההליכה יינתנו בהשאלה 

ללא תוספת מחיר.

שיטת פאולה

בימי ראשון בשעה 8:40 בסטודיו למחול. 
מנחה: שולה וייסקופף.

עלות לסדרה (15 מפגשים): 400/440 ₪.
מפגש ראשון ב-3.11, 

מועדון צלמים - כל אדם צלם

בימי ראשון בשעה 9:00-13:00 בכתת 
"גלבוע".

מנחים: יפה כפיר ויוסי מעוז.



(למיטיבי לכת) 
שביל ישראל 

4.11 - ממגדל לטבריה עלית- 12 ק"מ, 
דרגת קושי: בינונית.

בהדרכת ראובן ארד

25.11 - מכעביה לכפר חסידים- 16 ק"מ, 
דרגת קושי: בינונית.
בימי שני, יציאה בשעה 6:00

עלות לסדרה (5 טיולים): 400/440 ₪
טיול בודד: 100/110 ₪. 

הפיכת תמונות בודדות לסרטון קצר, 
קולאז', מצגת, יצירת אלבום תמונות 

ב"לופה".

לעשות משהו טוב עם התמונות שלי

מנחה: שושנה גנז.

עלות לסדרה (8 מפגשים): 300/330 ₪.

בימי שני 16:30-18:30 אחת לשבועיים, 
מפגש ראשון ב-4.11.

מרצה: ד"ר רונית נשר.
בימי שלישי בשעה 11:30 

חלומות - מכתב מהתת מודע

במועדון אביב.
5.11 - מבוא לחלומות

19.11 - הפסיכולוגיה פוגשת את החלום
עלות לסדרה: 400/440 ₪

הרצאה בודדת: 60 ₪. 

ויהי בימי החלוצים - הסרטים הראשונים 
של הקולנוע הישראלי.

ביום שלישי 5.11 בשעה 18:00 במועדון.
עלות לסדרה: 400/440 ₪

הרצאה בודדת: 60 ₪. 

מרצה: זיו אלכסנדרוני.

החברה הישראלית בראי הקולנוע

הקרנת הדרמה האיטלקית "נעורים"
מלחין ובמאי נמצאים בנופש במלון יוקרתי 

ומתבוננים על חייהם, על חיי ילדיהם, על 
אמנות, יופי, אלוהים, כדורגל ועל שאר 

אורחי המלון המגוונים. 
ביום שני 11.11 בשעה 10:15 

עלות לסדרה: 200/220 ₪  מפגש בודד: 30 ₪ 

מרצה: אורן תירוש.

באולם המופעים במתנ"ס.

קולנוע בתבור - מסע עולמי מבעד 
למסך הכסף    



מרצה: יורם פורת.

האי היווני שבו האנשים מסרבים למות 
אורח החיים הייחודי של תושבי האי, מהו 

סוד אריכות הימים והדרך להגשמתו. 

ביום שלישי 19.11 בשעה 18:00 במועדון.
עלות לסדרה: 200/220 ₪

הרצאה בודדת: 30 ₪ 

"רואים עולם" - איקריה

צפונות כדור הארץ

עלות לסדרה: 200/220 ₪

מרצה: מוטי זיק.

הרצאה בודדת: 30 ₪. 

בימי חמישי בשעה 9:30 במועדון אביב.

שאול ודוד - בין אהבה לעוינות
מערכת היחסים המורכבת והמרתקת.

מנחה: הדס עטיה-פרידמן.
בימי חמישי בשעה 11:30 במועדון אביב.

הרצאה בודדת: 30 ₪.
עלות לסדרה: 200 ₪/220 ₪

בימי שלישי בשעה 11:30 במועדון אביב.

26.11 -  מצב רוח תקין ומצב רוח מופרע -
מה ניתן לעשות בנידון?

12.11 -  המצב הפסיכוטי- הכאוס הנפשי 
בהתגלמותו.

מוח ונפש
מרצה: ד"ר יוסי חלמיש.

עלות לסדרה: 400/440 ₪
הרצאה בודדת: 70 ₪. 

12.11 - ירושלים של זהב.... ירושלים של 
ברזל - שנות השישים, המלחמה 

וקולות ראשונים של מחאה.

החברה הישראלית בשירים
מרצה: ד"ר תמיר הוד.

בימי שלישי בשעה 18:00 במועדון אביב. 

26.11 - הבטחתם יונה? - שנות השבעים, 
עשור של מהפכות פוליטיות 

וחברתיות.
עלות לסדרה: 200/220 ₪

הרצאה בודדת: 30 ₪. 

מרצה: עידית פרי.
בימי ראשון בשעה 18:00 במועדון אביב.

17.11 - מרד גטו ורשה בראי הזמן שחלף
24.11 - דפים מן הדליקה

עלות לסדרה: 200/220 ₪

גבורה יהודית בשואה

10.11 - מרד גטו ורשה

הרצאה בודדת: 30 ₪. 



ילדים ונוער

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

פרויקט פולין
אז מה היה לנו החודש?

פרויקט פולין או בשמם המקצועי 
"מונופולין" פתחו שנה בענק, תודה לכל מי 
שקנה ופרגן במסחג וכמובן בא לסרט פיצה 

באסרו חג.
מוזמנים להמשיך לפרגן במהלך השנה.

אחרי קיץ עמוס בעשייה מועצת 
הנוער פותחת שנה.

בחירות למועצה יתקיימו במהלך 
נובמבר.

אז חניכי ח'-י"ב רוצים להוביל 
ולשנות? מוזמנים לפנות ללימור 

לפרטים נוספים.

מועצות נוער

l ערבי מועדונים בימי שלישי בשעה 19:30 
במועדון ז-ט

מה מצפה לנו החודש

l פתיחה חגיגית של הפרויקטים של 
מחלקת ילדים ונוער

מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק "מחלקת 
ילדים ונוער"

ולהתחבר לקבוצות הוואטסאפ השכבתיות 
דרך דודו הרכז 054-6671127

אנו מאמינים בשותפות ומעורבות הורים 
לקיום קהילה חזקה ונוער חזק.

התנועה החדשה

ביום שבת 12.10 - 250 חניכי ומדריכי התנועה חגגנו וציינו את טקס חג המעלות בתנועה. 
התחלנו את היום מוקדם בבוקר כשיצאנו לטייל מגזית לכפר תבור (מעל 8 קילומטר) דרך 

שדות האזור. 

חג מעלות

הגענו לכפר, אכלנו ארוחת ערב והתחלנו להתארגן לכניסה לשטח חג המעלות. השנה חניכי 
שכבת י"ב בהובלת מאיה סגי ורותם דהן הפיקו ויצרו את חג המעלות. הצוות חשב על כל 

הפרטים הקטנים, ודאג להוביל את שאר חברי הבוגרת.
תודה ענקית לכל מי שהגיע ולקח חלק!

עלות 15 ₪ הרשמה באתר.

מופע המשלב הצגה, הרצאה ושיחה, 
שמצליח לדבר עם בני הנוער בגובה 

העיניים על צפייה בפורנו 
והשלכותיה.

באולם המייסדים במתנ"ס
יום רביעי 4.12 בשעה 20:00 

מופע לט'-י"ב: "אפקט הפורנו"



מה מצפה לנו החודש:
l ימי פעולות

l מרכזי הערכה לשכבת י"ב

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לזהבית 
הקומונרית 050-6478185

מאחלים לכולם חורף בריא ומחכים לכם 
לפעילויות הבאות!

סניף בני עקיבא ציין את סיום תקופת 
החגים באסרו חג ביום פעילות חוויתי. 

החניכים נהנו מלימוד על ידי המדריכים, 
שיחקו משחק אקטיבי ברחבי הכפר והכינו 
ארוחת צהריים מגבשת. נהנינו לראות את 
הנוכחות היפה של החניכים (30 חניכים!!!)

הפעם התארחנו במועצה האזורית מטה יהודה. יצאו 30 חניכים משכבות ט'-י"ב לטיול 
המסורתי לזכרו של יוסי יפה ז"ל. השנה התנדבנו לעבוד במסיק זיתים, ניקשנו עשבים באמפי 
בית גוברין. טיילנו במצפה משואה בשפלת יהודה, ניפגשנו ועברנו מעגלי שיח בנושאים 

אקטואליים.

יוסי יפה 2019 

תודה רבה לגעכחת 6 האלופים עופרי, דניאל, מאיה וגיא על הובלת הטיול והדאגה לחניכים.

בני עקיבא



חוגים 
מנהלת: גליה בר 052-8917012

"סיירי התבור" 
בשיתוף בית ספר שדה אלון תבור.

חוג סיירים יתחיל החודש את פעילותו עם 
צוות מדריכים חדש, מלא אנרגיה וידע. 
בימי שישי פעמיים בחודש בתום מועד 

הלימודים בבית הספר רבין. הקבוצה תצא 
בכל מפגש לסיור מרתק ומלמד בו יגלו 

הילדים דברים חדשים אודות הטבע, 
השרדות, צמחייה, בעלי חיים ועוד.

הרשמה באתר המתנ"ס.
מחכים לכם, לעוד שנה של חוויות והנאה.

יוגה לילדים
בהדרכת אביגיל.

כיתות ב'-ד' - בימי חמישי, 16:30-17:30
גן חובה-כיתות א' - בימי ד', 17:30-18:30

כיתות א'-ו' בחלוקה לקבוצות, יוצרים, 
נהנים, מפתחים כישורים וגם יוצאים עם 

תוצרים. בימי שני במתנ"ס.

בהדרכת ורד ברימר.
חוג חדש - "חוג יוצרים"

מפגש ראשון: 6.11 יום רביעי.
ההרשמה נפתחה באתר.

נשמח לראותכם.

קורס יסודות הצילום

להקה בוגרת של צעירי כפר תבור
אז להקה צעירה כבר יש לנו... כעת אנחנו 

בחיפוש ואיתור זמרים נערים ונערות   
מכיתות ז'-ט' ללהקה הבוגרת של צעירי 

כפר תבור.

לרישום מקדים נא ליצור קשר עם זיו בן 
שמחון המנהל המוסיקלי של הלהקות:

050-8340110 או גליה בר בשעות הפעילות 
במתנ"ס.

במהלך חודש נובמבר נערוך אודישנים 
נוספים להקמת הלהקה. 

בימי חמישי בשעה 18:30 במתנ"ס 

סדנאות ציור למבוגרים
ואן גוך! שאגאל! פיקאסו!

כל חודש צייר מפורסם מתולדות האומנות 
יהווה מקור השראה. 

בהדרכתה של שילה דבור כשדי.

תכנית מיוחדת המוצעת בשנת הפעילות 
הנוכחית לנרשמים לחוג ציור למבוגרים 
בשעות הבוקר בימי שני בין 9:30-12:30

נלמד ונכיר לעומק בהתבוננות עיונית 
ומעשית את הציירים המוזכרים טכניקות 

סגנון וביטוי אישי. כל חודש האישיות 
תתחלף וכך נייצר תהליך מעניין ומעצים 

מבחינה ציורית. 
הנכם מוזמנים לשיעור ניסיון.

ידע בציור אינו נדרש אלא נרכש. 
הנכם מוזמנים.



מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

משחקי הקבוצה יתקיימו בימי רביעי בשעה 20:30.

הקבוצה המאומנת ע"י אמיר בלוקה נבנתה במטרה אחת ראשית, לעלות 
לליגה א'. במועדון הכדורסל הבינו שעל מנת לייצר אופק לילדי הכפר, חשוב 
מאוד לייצר קבוצה אטרקטיבית. על מנת לעמוד ביעד העלייה הוחתם 
בקבוצה ברק פלג, שחקן נבחרת ישראל בעבר שהספיק לאמן בשנים 

האחרונות בליגת העל ובליגה הלאומית. 

כדורסל

נשים ארצית
קבוצת הנשים שעלתה בסיום העונה לליגה הארצית לאחר זכיה באליפות ליגה א', תשאף 
לסיים את העונה בצמרת הליגה הארצית. את הקבוצה יאמן המאמן הותיק רוני אלטמן 

ומשחקי הבית יתקיימו בימי חמישי בשעה 20:00.

2 קבוצות נוער מחוזית ישחקו העונה במסגרת מועדון הכדורסל כאשר שתיהן מיועדות 
להתמודד על עליה לנוער ארצית. קבוצת הנערים ארצית תנסה להתבסס בליגה כאשר 
מיקום בחלק העליון של הטבלה, יחשב כהצלחה. קבוצת הילדים לאומית תנסה גם כן 
להתברג בין חמשת הקבוצות הראשונות בטבלה. שאר הקבוצות הצעירות במחלקה 
משחקות בליגות אזוריות וימשיכו להתקדם ולצמוח בתקווה בעתיד להגיע לקבוצות 

הבכירות במועדון.

קבוצות מחלקת הכדורסל החלו את עונת המשחקים הרשמית בסערה כאשר התקיימו שמונה 
משחקי גביע המדינה ובימים הקרובים כל שאר קבוצות הליגה יכנסו למעגל המשחקים.

קבוצת בוגרים, ליגה ב':

כדורגל
לאחר ההצלחה בחיבור בין כפר תבור לגליל תחתון 
בכדורסל, הוחלט על שיתוף פעולה בכדורגל והוקם 
מועדון כדורגל משותף, הפועל גליל תבור. הקבוצה 
הייצוגית של המועדון, תלמידי כיתה ו' החלה במהלך 
אוקטובר את משחקי הליגה ובמחזור הראשון יצאה 
למשחק חוץ במעלות תרשיחא. ילדי גליל תבור 

הציגו משחק נפלא וקבוצתי ובסיום ניצחו 15:6.

התעמלות
בשבת 26.10 התקיימה אליפות 
אירופה באקרובטיקה לשנת 2019 
ל  ת ש ר ח ב נ ה ת  ו נ ב  . ן ו ל ו ח ב
ההתעמלות נסעו באופן מאורגן 
לאליפות וזכו לחוויה קסומה, היה 

נפלא!

ריצת לילה
במוצ"ש, 16.11 בשעה 19:00 נצא לריצת 

לילה ישובית מפארק המעיין. 
שלושה מסלולי ריצה: 10/5/2 ק"מ.
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