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הצגה לילדים: פומי - הטפיר שאיש לא מכיר

תיאטרון ארצי לילדים ונוער
9.12.2019 | יום שני | 17:30 באולם המופעים

על פי הספר 'פומי – סיפור על טפיר' 
מאת: רוני חפר.

גילאי: 3-9

פומי הטפיר אוהב לקרוא ולהקשיב לסיפורים. 
הוא יוצא למסע אל בית הסופר, לברר מדוע 

מעולם לא כתב ספר שהגיבור שלו הוא טפיר.

כרטיס בודד: 55 ₪ לילד / 45 ₪ למלווה 
* המחירים לתושבי כפר תבור. 

לתושבי חוץ - תוספת של 10 ₪
במקום יופעל מזנון ע"י שכבת י"א – ההכנסות לטובת המסע לפולין 

עלויות: 

אירועי חנוכה בכפר תבור

בתים 

דליקים
מ פיצהסרט 

אביבבמועדון מסיבת חנוכה 

" ן י תאמ אם  ם  י ר קו ם  סי י נ "
לנוערחנוכה טיולי 

הפנינג 
חנוכה 
קהילתי

כל זאת ועוד - בפלייר חנוכה



קהילה
רכז קהילה: מאור הררי 058-6795530

(סיום משוער ב-13:00)
במתחם "דה-בר" במושב כפר חסידים

עלות למשתתף: 175 ₪  
להרשמה: שרון 077-6160061

הסדנה סגורה רק לתושבי כפר תבור (ללא ילדים!) 
כמות המשתתפים מוגבלת. 

3 שעות של שיכרון חושים וטעמים

הזדרזו להירשם !

סדנת שף – איטליה על הצלחת

נצחק, נבשל, נאפה, נטעם ובעיקר נהנה מפסטות 
טריות ואוכל איטלקי

יום שישי 13.12 בשעה 10:00 

רביטל ויטלזון יעקבס - סטנדאפ להורים עייפים

10.12 | יום שלישי | 20:30 באולם המופעים 
רביטל ויטלזון יעקבס, סטנדאפיסטית, כותבת, אושייה 

בוואטצאפ של הגן, אמא לחמישה ואמנית זילוף 
בכוסמין.

כרטיסים: 80 ₪ לתושבים, 90 ₪ לאורחים.
בשיתוף פורום נשים כפר תבור.

דוכן "פוליקפה" בכניסה למופע - קונים קפה ועוגה 
ומשלמים כמה שרוצים.

פלטפורמה משותפת למתנ"ס ולעסקים לפיתוח תוכניות אסטרטגיות לקידום העסקים

מפגש פתיחת הפורום - בקרוב

יצירת הזדמנויות עסקיות, בניית קהילה עסקית, למידה משותפת.
museum@kt.matnasim.co.il :מזמינים אותך להצטרף ולשלוח מייל לכתובת

נייד: 054-6258787

חדש! עסקים בתבור – בחסות המועצה ובניהול המתנ"ס

פורום פיתוח כלכלה מקומית בכפר תבור
מרכזת הפורום: איריס הרינג

יש לך עסק בכפר תבור?  הנך תושב כפר תבור ויש לך עסק שלך מחוץ לכפר תבור?
אנו מזמינים אתכם להצטרף לפורום ולהשפיע על עתידכם ועל עתיד כפר תבור

עסקים קטנים



Petite Fleur – פרח קטן, מופע שנסונים אותנטי, בשפה הצרפתית 
גדולי השנסוניירים לדורותיהם נפגשים על במה אחת: שארל אזנבור, אדית פיאף, ז'ילבר 

בקו, איב מונטאן, ועוד רבים וטובים בביצוע צוות של 7 אומנים וירטואוזיים. עיבודים 
מוסיקליים מקוריים, אשר ייקחו את הצופים למסע מעורר זיכרונות ומלא התרגשות.

יום רביעי , 1.1.20 בשעה 20:30 באולם המופעים 
עלות לתושבים 50 ₪, לאורחים 60 ₪ - כולל כוס יין. הזמנות באתר המתנ"ס 

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

שעת סיפור בספרייה לגילאי 3-7
"פינוקיו" מציג: תאטרון השעה הישראלי.

15 ₪ כרטיס לילד, מספר המקומות מוגבל. מומלץ לשריין מקום מראש.

להזכירכם, בחופשת החנוכה הספרייה עובדת כרגיל.

17.12 יום שלישי בשעה 16.30 ובשעה 17:30

חוגגים את ערב השנה האזרחית החדשה

לדבר הנהלה ?

מסיבת פתיחת שנה 2020 

יום שישי, 3.1.20 
חוגגים פתיחת שנה היסטרי !

21:30 באוירת גלאם זוהרת עם די ג'י מור דהארי 

הטבור, מרכז הצעירים בשיתוף פורום צעירים 

והפתעה שלא תרצו להחמיץ.
עלות: 70 ₪ במוקדמות, 90 ₪ בערב 

יין מבעבע, אלכוהול משובח, ריקודים 

(לאורחים 10 ₪ תוספת על המחיר) 

צעיריםפורום



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

הדרכה של מדריך כבד שמיעה: סיפור 
אישי מעורר השראה על התמודדות 

רגשית ותפקודי חיים.

ביום שני 2.12 בשעה 10:00 (סיום 
משוער-13:00) במועדון אביב. 

הכניסה חופשית. לבדיקת סינון 
השמיעה יש להירשם אצל שגית 

יום שמיעה – ניידת השמיעה 
הארצית של ארגון "בקול"

הרצאה של קלינאית תקשורת: 
הגורמים לירידה בשמיעה, מכשירי 

שמיעה, שימוש באביזרי עזר, היבטים 
רגשיים, מידע על זכויות. 

תתאפשר ביצוע בדיקות סינון שמיעה  
וייעוץ פרטני ע"י קלינאית התקשורת.

שירת הויולה והבסון 
קונצרט מוסבר:

בהשתתפות נגה ישורון 
וולדימיר שמואלסון.

ביום רביעי 4.12 בשעה 18:00 
במועדון אביב. עלות: 10/15 ₪

על קול האלט והבס - יצירות 
מקוריות ועיבודים לוויולה ולבסון 

של יצירות ושירים מוכרים ואהובים.

ציור עכשווי: פאוול קוזינסקי, 
מתיו גרבלסקי

עלות: 10/15 ₪.

מרצה: ירדנה עציון, מרצה לאמנות 
עכשווית ואמנות בקהילה. 

ביום רביעי 11.12 בשעה 18:00 
במועדון אביב.

עלות: 100/110 ₪, הרשמה במתנ"ס.

כיכר השעון, כיכר התיאטרון, גן 
הפסגה, גשר המשאלות, סמטאות 

העיר העתיקה, הנמל וחומות הפריצה 
של נפוליאון לעיר.

סיור חוויה, היסטוריה, משחק וסיפור 
בהדרכת בועז כהן, שחקן ומורה דרך.

ביום שני 16.12, יציאה בשעה 7:00, 
חזרה משוערת 19:00

זיכרונות נפוליאון ביפו העתיקה

ביום רביעי 18.12, יציאה בשעה 8:00, 
חזרה משוערת בשעה .13:00

עלות: 50/60 ₪, הרשמה במתנ"ס.

בדרך "הביתה" 
סיור מוזיקלי בעקבות ספרו של אסף 

ענברי, בקיבוץ אפיקים, מלווה 
בסיפורים ובשירים. 

מנחים: רינה כץ ואמוץ ברונטמן



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

משחק ונגינה: מיכל גולדברג אייל ונגה אשד

ביום רביעי 18.11 בשעה 20:00 באולם האירועים בבית יגאל אלון.  
עלות: 10/15 ₪ 

מופע מסיכות קומי-מוסיקלי

הקהל מוזמן לצחוק, לשיר ולהתרגש.                     

מסיבת חנוכה לאזרחים הותיקים
הדלקת נרות ושירי חנוכה

יום הולדת לדודה חדווה - "שש נפשות - שבע ברכות" 

לכבוד יום הולדתה של דודה חדווה, שהגיעה לגבורות, מוזמנות שש נפשות לברך, 
לשיר או לנגן, אך הן נסחפות לספר את סיפור חייהן, כל אחת בדרכה המיוחדת.

הקרנת הדרמה המוזיקלית "רוקטמן" 
מבוססת על השנים בהן אלטון ג'ון פרץ את דרכו אל צמרת המוזיקה העולמית.

ביום שני 23.12 בשעה 9:00 ובשעה 11:15 במועדון אביב. 
הכניסה חופשית!

בימי ראשון בשעה 11:30 במועדון אביב
1.12 - אינזימים

מרצה: ענת ענבר.

8.12 - צירופי מזון

עלות: 60 ₪.

תודעה מזינה

8.12 - חנצ'ה ופרומקה פלוטניצקה- 15.12 - נעים מאד, או שלא - הקנדידה
המחתרת הלוחמת בבנדין.

מרצה: עידית פרי.

15.12 - מאבק הפרטיזנים ביערות.

גבורה יהודית בשואה

בימי ראשון בשעה 18:00 במועדון אביב
1.12 - גטו או יער? הויכוח הרעיוני 

בביאליסטוק נוכח ההשמדה.

22.12 - בלב הגיהנום - התקוממות במחנות 
ההשמדה.

29.12 - הנוקמים
עלות: 30 ₪. 

10.12 - פסיכולוגיה מודרנית וחלימה

בימי שלישי בשעה 11:30 באולם המופעים.

עלות: 60 ₪. 

3.12 - הפסיכולוגיה פוגשת את החלום

חלומות - מכתב מהתת מודע
מרצה: ד"ר רונית נשר.



החברה הישראלית בראי הקולנוע

הרצאה בודדת: 60 ₪. 

בשעה 18:00 במועדון אביב.

אהבה בימי בורקס - מבוא מרתק ומצחיק 
לתולדות הקולנוע הישראלי, משנות ה-60 

ועד ימינו. מרצה: זיו אלכסנדרוני.
ביום שלישי 3.12 

עלות לסדרה: 400/440 ₪

צפונות כדור הארץ

5.12 - דרך היווצרות קרקעות ישראל.
12.12 - דרך היווצרות חופי ישראל.

בימי חמישי בשעה 9:30 במועדון אביב.

19.12 - כיצד נוצרות רעידות אדמה.

מרצה: מוטי זיק.

כניסה: 30 ₪. 

החברה הישראלית בשירים

בימי שלישי בשעה 18:00 במועדון אביב. 

31.12 - "איפה הילד" שנות התשעים, בין 
הסכמי שלום לרצח ראש ממשלה.

עלות: 30 ₪. 

מרצה: ד"ר תמיר הוד

10.12 - "כאן התחנה טרבלינקה... שתי 
אצבעות מצידון" - שנות השמונים בצל 

מלחמת לבנון הראשונה.

בימי שלישי בשעה 11:30 באולם המופעים.

31.12 - הספקטרום האוטיסטי.

מוח ונפש

עלות: 70 ₪. 

מרצה: ד"ר יוסי חלמיש.

17.12 - פחד, חרדה או סקרנות.

מרצה: אורן תירוש. הקרנת הקומדיה-
דרמה הספרדית "סיפורים פרועים"

קולנוע בתבור 

סדרת צירופי מקרים - חשודה על מטוס, 
חתונה שלא הולכת כמתוכנן, עימות בין שני 

נהגים בכביש ומקרה של איש שרק רוצה 
לבטל דו"ח חניה, כל הסיפורים האלו ידחפו 

את גיבוריהם בהדרגה אל הגבולות שלהם 
לאיבוד שליטה.

באולם המופעים במתנ"ס.

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

ביום שני 9.12 בשעה 10:15 

נלווה 3000 שנות קרבה ליהדות, ממלכת 
שבא ועד העלייה לישראל. 

עלות לסדרה: 200/220 ₪

מרצה: זהר נבון.

"רואים עולם" - 

ביום שלישי 17.12 בשעה 18:00 
במועדון אביב. 

 אתיופיה, הקשר היהודי

הרצאה בודדת: 30 ₪.



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

מערכת היחסים המורכבת והמרתקת.

עלות: 30 ₪.

שאול ודוד - בין אהבה לעוינות

בימי חמישי בשעה 9:30 במועדון אביב.

עלות לסדרה: 200/220 ₪

נצא למסע בצרפת עם קטעי קולנוע, 
מוזיקה, שירה ויצירות אומנות.

מרצה: סבין יעקובוביץ'.

מפגש ראשון:

מפגש בודד: 30 ₪.

2.1 - רקדניות בפריז במאה ה-19

 רוח האדםסדרה חדשה:סדרה חדשה: תרבות צרפת

מרצה: ד"ר בינה ניר.
בימי חמישי בשעה 11:30 במועדון אביב.

מפגש ראשון: 2.1

סוגיות יסוד פילוסופיות בנושא טבע 
האדם, ערכיו והתכלית האנושית באמצעות 

טקסטים גדולים של תרבות המערב.

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

מעין ורדי, נוי מימון, נועה פיבניק, עידן אביטן, רז בלוקה, דינה אבן-טוב, עמית אילת, 
אסף הורוביץ, עידו קורן, מאיה אטלי, יואב אלרואי, שחר סדגסי, שי סדגסי.

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש דצמבר:

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 

זמר שכזה: "יש בי אהבה והיא תנצח"

עם ליאורה בלוך תמיר, סוף סלע ואהוד 
גולדיק. 

זוכרים את אריק איינשטיין בשירים. 

בשעה 20:00 במועדון אביב
כניסה: 30 ₪.

ביום חמישי 19.12 



חוגים 
מנהלת: גליה בר 052-8917012

הסדנאות יתקיימו במתנ"ס בימים א'-ה' 
15.12-19.12 בשעות הבוקר 9:30-11:30 

בעלות 100 ₪ ליום פעילות, כולל חומרים.

מיועד לכל מי שחפץ בגילאי 20-120.
לפרטים נוספים והרשמה 054-4305383 ורד

חדש חדש חדש

הסדנאות ייחודיות והנושא משתנה מיום 
ליום. בהנחיית ורד אלבחרי ברימר - "עושה 

עניין מחוט בניין".

סדנאות יצירה מגוונות וחד פעמיות  
והנושא "חוטי ברזל". 

מחול מחול... ועוד מחול!!
ג'אז פתוח לכיתות ד'-ו' ממשיך לקלוט 

בנים ובנות המעוניינים להצטרף זה הזמן.
בימי ראשון בשעה 18:15-19:15 בבית 

הספר למחול.

בימי רביעי בשעה 20:00-21:00 במתנ"ס. 
מוזמנות למפגש נסיון.

הגיע הזמן להצטרף, לרציניות בלבד.
ריקודי בטן - "מחול מזרחי"

 שיעורי קלאסי ומודרני לנשים

השיעורים בהוראתה של עירית ריבק.

נפתחה רשימת מעוניינות אצל גליה.
בימי שישי בשעות 8:00-9:00 בסטודיו 

למחול. פתיחה ברישום עשר בנות.

על מועד פתיחה תעודכנו בפרטי.

לשמחתינו הקבוצות כעת בתפוסה מלאה 
הצטרפות מותנת בשיחה מקדימה עם 

המדריך עומרי פלד.

ברייקדאנס

יצאנו לדרך תרתיי משמע...
"סיירים צעירים" - סיירי התבור

לאחר מפגש חשיפה שנערך בבית הספר 
בהפסקה פעילה מגניבה ביותר, עם עקרב 
קטן ועורות של נחשים הבינו הילדים את 

משמעות החוויה הצפויה להם והגיעו 
בשמחה למפגש הראשון שנערך ביום שישי 

לאחר מכן. בפעילות ראשונה נערכה 
היכרות בין כולם ופעילות המשלבת 

תיאטרון וטבע, הילדים התחפשו לחיות 
והציגו את הטבע במיטבו. לסיום נערכה 

שיחת תיאום ציפיות. וכבר מחכים למפגש 
הבא. גם מי שלא נכח מוזמן להצטרף 

למפגש הבא!!



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

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

אז מה היה לנו החודש?

לפרטים נוספים ניתן לפנות לבנות השירות. 

כמובן שעוד ניתן להצטרף לתהליך 
ולעשייה שרק מתחילה.

ערב חשיפה להקמת מועדונית 
לילדים בעלי צריכים מיוחדים בכפר

איזה ערב שמרגש היה לנו !!
חשפנו בפעם הראשונה בפני הנוער את 

המיזם החדש בכפר.
תודה לעידית מזרחי ששיתפה אותנו 

בסיפורה האישי והעלתה מול בני הנוער 
את הצורך של ילדים אלו בפעילות זאת.

 מונופולין מציגים: פוליקפה
הקפה הקהילתי הראשון

ביום חמישי 21.11 לפני ואחרי הצגת 
תאטרון המבוגרים חשפנו בהתרגשות  

גדולה את המיזם הקהילתי החדש בכפר - 
"פוליקפה" בית קפה בשיטת "כובע".

מחכים לכם בעוד אירועים קהילתיים.

קהילה במיטבה.
בחמישי שישי 14-15.11 אירחנו בכפר תבור 
בני נוער מהישוב ניר ישראל שליד אשקלון. 
ישוב קטן ובו רק כ-300 תושבים. בני הנוער 

שמחו להתארח אצלנו ולקבל הפוגה 
מהימים המלחיצים. הם טיילו בישוב, 

השתתפו בהופעה של פרויקט נעל"ה כדורי 
במתנ"ס ונהנו מארוחות מפנקות, פעילות 

חברתית עם הנוער שלנו עד אמצע הלילה 
ולינה שקטה. הם ביקשו למסור המון תודה 

לכל התושבים שדאגו להם לפינוקים.
וזה הזמן להודות לכם קהילה נפלאה, על 

רוח ההתנדבות, הדאגה והרצון הטוב.
תודה לכל מי שהכין, אפה, קנה והזמין 

אוכל ושתיה.
תודה לעסקים המקומיים שלנו: פיצה פצץ, 
חומוס אינדיה ושרון אוחיון שריכזו הזמנות 

של תושבים ותיגברו בפינוקים נוספים.
תודה לאיתי יחזקאלי שהגיע להנעים את 

זמנם בשירה וניגון.
תודה לקרן מעוז על העזרה בארגון האוכל.

נשתף שאת החטיפים והדברים הטובים 
שנשארו ילדי ניר ישראל לקחו לחלק 

לחיילים שנמצאים בדרום ובכך האירוח 
שלנו מקבל משמעות נוספת...

אירוח בני נוער מדרום הארץ



- האקדמיה  l  פעילות של הפרויקטים
למנהיגות, בני מצווה, סביבה וזהות, 

תהליך ט'.

מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק "מחלקת 
ילדים ונוער"

מה מצפה לנו החודש

l ערבי מועדונים.

ולהתחבר לקבוצות הוואטסאפ השכבתיות 
דרך דודו הרכז 054-6671127

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

העיניים על הצפייה בפורנו 
והשלכותיה.

מופע ל-ט'-י"ב אפקט הפורנו 

יום רביעי 4.12 בשעה 20:00 
באולם המייסדים במתנ"ס
עלות: 15 ₪ הרשמה באתר.

פתיחת פרויקט בני מצווה
במוצ"ש ה23.11 נפגשנו הורים וילדים 

משכבת ז' לפעילות פתיחה חגיגית 
לפרויקט בני מצווה המסורתי.

מחכים לכם לשנה של היכרות, למידה, 
טיולים ובעיקר כיף.

האקדמיה למנהיגות

נאחל בהצלחה לילדי ו' בתהליך אליו נכנסנו 
החודש.

לאחר תהליך של ראיונות ומיון יצאנו לדרך 
עם 30 משתתפים משכבת ו'.

והשנה למדבר יהודה
עלות 620 ₪ 

סיום ההרשמה ב-10.12

 23-26.12
 טיול חנוכה

לשכבות ט'-י"ב 

לפרטים נוספים 

תתקיים ביום שבת 7.12
בשעה 18:30 

מוזמנים לפנות לזהבית הקומונרית 

יציאה מהסניף לכיוון האצטדיון.
בשעה 20:00 תחילת ההופעות בקן. 

 שבת ארגון

050-6478185



מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

ריצת לילה
במוצ"ש 16.11 התקיימה ריצת לילה 

שיצאה מפארק המעיין חצתה מספר 
רחובות בכפר והמשיכה לשדות המקיפים 

את הכפר. מעל מאה רצים לקחו חלק 
בריצה, המשתתפים היו בגילאים מגוונים 
(כל הכבוד לבני השלוש שהפליאו בריצה 
מרשימה) ונהנו ממזג אוויר מצוין. בסיום 

הריצה נהנו הרצים מכיבוד מפנק. לאור 
הצלחת האירוע נקבע תאריך לריצת לילה 

נוספת, הריצה נקבעה ל-11.1.20.

ענף השחייה ממשיך להתפתח ובימים אלו 
אנו עובדים על רישום מועדון באיגוד 
השחייה על מנת שהספורטאים יוכלו 

לקחת חלק בתחרויות האיגוד. במהלך 
חנוכה יקיים ענף השחייה מחנה אימונים 

ובנוסף יקיים בתאריך 23.12 אירוע שחייה 
קהילתי. 

שחיה

כדורגל
קבוצת ילדים ג' (כיתות ו') ממשיכה להוליך 

את טבלת הליגה לאחר פתיחת עונה 
מרשימה בהובלת מאמן הקבוצה טל קמחי. 

במהך חג החנוכה יתקיים מחנה כדורגל 
בניהולו של המנהל המקצועי הותיק, אלכס 

סקלובין.

בתאריך 26.12 יתקיים באולם הספורט 
בשעות אחה"צ אירוע קראטה לזכרם של 

איציק דגן ז"ל ויהל קשת ז"ל. הציבור 
מוזמן להגיע.

קראטה
כחלק מחגיגות היובל של החברה 

למתנ"סים, כל מתנ"ס בארץ בחר דמות 
בקהילה לה הוא רוצה להודות ולהוקיר את 

פעילותו. מתנ"ס כפר תבור בחר להוקיר את 
משקה דגלייסקי שמאמן בכפר ב-37 
השנים האחרונות וגידל תחתיו מאות 

ספורטאים ומעבר לכך בני אדם ערכיים. 
עובדי המתנ"ס וספורטאים וותיקים של 

מישקה הגיעו בהפתעה לאחד מאימוניו של 
משקה עם עוגה גדולה והודו לו על 
העשייה הרבה והמבורכת שלו. אנו 

מאחלים לעצמנו להנות מאוד שנים רבות 
של עבודה משותפת עם מישקה ושיחנך 

עוד ספורטאים רבים. 

קרב המגע בהדרכתו של אילן מרגולין 
ממשיך לתפוס תאוצה, במהלך חג החנוכה 

יתקיים יום אימונים מיוחד לספורטאים 
הצעירים.

אייקי - קרב מגע
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