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כולל כוס יין. הזמנות באתר המתנ"ס 

יום רביעי , 1.1.20 בשעה 20:30 באולם המופעים 

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.

עלות לתושבים 50 ₪, לאורחים 60 ₪

Petite Fleur

חוגגים את ערב השנה האזרחית החדשה

שישי 3.1.20 
2020

70 ₪ במכירה מוקדמת 90 ₪ בערב (לאורחים 10 ₪ תוספת) 

21:30 באולם האירועים

ת ב י ס מ

פתיחת שנה

צעיריםפורום



גילאי: 3-9 
עלות: 55 ₪  לילד, 45 ₪ למלווה 

יום שני 13.1 בשעה 17:30 באולם המופעים.

הצגת ילדים: "זרעים של אמת" 

עדיין ניתן להצטרף למנוי 3 הצגות.

בממלכת פיטוניה הרחוקה, המלך מחפש 
יורש. הוא מחלק לכל ילדי הממלכה זרעים 
ומכריז, שהילד שיצמיח מהזרע את הצמח 

המרהיב ביותר, הוא אשר יזכה. כל הממלכה 
רוחשת וגועשת בעקבות התחרות. 

כרטיסים במזכירות המתנ"ס: 04-6765555
לאורחים תוספת 10 ₪ על המחירים 

שחקנים: דן שפירא, ערן מור, מירב פלדמן/ 
דנה מיינרט, דויד בילנקה/ שלומי אברהם, 

גיל כהן, שלום כורם/ רפי קלמר

יום רביעי, 22.1.19 בשעה 20:30 אולם המופעים 

כרטיסים באתר המתנ"ס   

הצגת מנוי "אויב הציבור" תיאטרון הקאמרי 

תומס שטוקמן, רופא צעיר ואידיאליסט מנסה לעשות את הדבר הנכון ולהציל את עירו 
מזיהום מים קטלני, אבל נקלע לעימות עם אחיו ראש העיר ועומד מול שרשרת של 

אינטרסים כלכליים, תקשורתיים ופוליטיים לצד פופוליזם המוני שהופכים אותו לאויב 
הציבור. הקשר בין הון, שלטון ותקשורת 
הוא הנושא העיקרי והאקטואלי להפליא 

של מחזה קלאסי משנת 1882 מאת הנריק 
איבסן בשם "אויב העם", הזוכה כאן לעיבוד 

מודרני ובלתי צפוי המשלב ווידיאו ארט 
ומוזיקה חיה המבוצעת ומנוגנת חי על ידי 

השחקנים.
בימוי: יונתן אסתרקין

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

נפרוס בפינות שונות בספרייה משחקי קופסא ומשחקי קלפים שונים ומגוונים
משפחות מוזמנות להגיע לספרייה, להכיר משחקים חדשים ולהנות יחדיו. 

יום שלישי 21.1.2020 בין השעות 16.30-18.00 
משפחה משחקת יחדיו

יש שלל משחקים לשלל גילאים.



קהילה
רכז קהילה: מאור הררי 058-6795530

הרצאה על משפחתיות, זוגיות וחוויות חד פעמיות.
מוצ"ש, 11.1.2020, 20:30 במרכז הצעירים 

(צמוד למועדון י-יב, בכניסה העליונה לפארק)

"לטייל עם ילדים"
כשהיינו אחרי הצבא זה היה פשוט. 
עכשיו כבר אי אפשר...  אז זהו שלא!

ָהַטּבּור – מרכז הצעירים מזמין אתכם 

טל ועמית יסבירו איך אפשר וישתפו במחשבות, 
תובנות, קשיים ואתגרים. 

פורום מקום טוב באמצע מזמין

מדריך: צחי גלובין. פירוט המסלולים והתאריכים מופיע באתר המתנ"ס
סדרת טיולים בשנת הפעילות 2020

(כל יום טיול נוסף בתוספת של 45 ₪ למשתתף)
*עלות 3 טיולים חד יומיים + סוף השבוע** 270 ₪ 

 *נסיעות, אוכל ומים באחריות המשתתפים.

הטיולים למבוגרים בלבד, ללא ילדים.

טיול ראשון לתל יודפת, הר עצמון ומעיינות אבליים יתקיים בשבת 18.1.20 

** לינה באוהלים משותפים בחאן סמוך לאזור המסלול.

ההרשמה באתר המתנ"ס, לפרטים נוספים: מאור הררי 058-6795530

פורום ׳מקום טוב באמצע׳ מזמין אתכם לערב חוויתי 
חמישי, 16.1.2020 בשעה 21:00 באולם המייסדים (בית יגאל אלון)

 .TED התכנסות, יין ונישנושים ולאחר מכן ההרצאות קצרות בסגנון

ליאת דהן - בריאות בזוגיות, הפכים משלימים.
גיא סורסקי - פרשת הצוללות, היה או לא היה?

 TED ערב

מיכה הלמן - קפיצה קטנה להודו, סיפור מסע לחבל רג׳יסטאן.

מורן גלאון - הסיפור האמיתי על השיר ׳הרחוב במסחה׳.
ענת ענתר - טירוף עד מוות, רצח מתוך אי-שפיות הדעת.

עלות: 15 ₪ בהזמנה מוקדמת, 20 ₪ במקום.
לפרטים נוספים: מאור הררי 058-6795530 או קרן מעוז 054-9574787.



חדש בכפר:
קורס קידום עסקי 

בפייסבוק ובאינסטגרם
להעצים את נראות העסק

שלכם בפלטפורמות המובילות

 בניית תכנית עבודה עסקית

פרטים והרשמה: 072-2217636. 

 תרגול מעשי

 יצירת קמפיינים ממומנים

מפגש ראשון: 18.2 בבית יגאל אלון
5 מפגשים 9:30-12:45 בימי שלישי

 יצירת קהלים, מעורבות ועוד

afula@1.maof.co.il :או במייל

 לניהול העסק בטווח הארוך.

 ניהול תזרים מזומנים

לפרטים והרשמה: 072-2217636 

עלות: 1,000 ₪.

 זיהוי מחסומים

מפגש ראשון: 18.3 

afula@1.maof.co.il :או במייל

קורס ניהול עסק

10 מפגשים 9:30-13:15 בימי רביעי

 רכישת כלים פרקטיים

 תכנון כדאיות עסקית

לנהל עסק נכון זו מומחיות:

 קבלת החלטות וניהול זמן

    יצירת הזדמנויות עסקיות בניית קהילה עסקית למידה משותפת

אנו מזמינים אתכם להצטרף לפורום ולהשפיע על עתידכם ועל עתיד כפר תבור

הנך תושב כפר תבור ויש לך עסק שלך מחוץ לכפר תבור ?

מפגש פתיחת הפורום בקרוב

יש לך עסק בכפר תבור ?

רוצה להיות יותר מעורב ?

פלטפורמה משותפת למתנ"ס ולעסקים לפיתוח תכניות אסטרטגיות לקידום 
העסקים.

בעלי עסקים יקרים

עסקים בתבור – פורום פיתוח כלכלה מקומית בכפר תבור

מוזמנים להצטרף לפורום עסקים לאיריס הרינג, נייד 054-6258787.

בחסות המועצה ובניהול המתנ"ס

רוצה לקבל יותר מידע ?
אנחנו מזמינים אותך להצטרף ולהשפיע

רוצה להיות יותר חזק ?

עסקים בכפר תבור



מנהלת המועדון: שגית קריב, 053-8223535 

מועדון אביב - “מוסיפים חיים לשנים”

באומנות עכשווית
אנדי גולדסוורסי, יוקו אונו, 

ביום רביעי 8.1 בשעה 18:00 במועדון 
אביב. כניסה: 10/15 ₪

רבקה לואיס לורסב.
מרצה: ירדנה עציון, מרצה לאמנות 

עכשווית ואמנות בקהילה. 

טבע טבעיות ועל טבעי 

ביום שני 13.1, יציאה בשעה 7:00, 

שכונת השומרונים בהר גריזים, 

הליכה קלה.

חזרה משוערת 19:00
טיול נוסף: 20.1 מותנה בכמות נרשמים.

טיול להר גריזים 
בהדרכת צחי גלובין

עלות השתתפות: 100/110 ₪

כניסה לאתר הארכיאולוגי ותצפית 
לבקעת שכם, שכם והר עיבל. 
הפסקת בוקר במפגש הבקעה, 
א.צהריים יש להצטייד מהבית, 

הרשמה במתנ"ס.

סיפורה של פרשיית הברחת כמות 
אדירה של אמל"ח לארץ על ידי 

איש דת נוצרי בכיר, שונא ישראל 
שנהנה מאמון השלטונות ולא נבדק 

במעברי הגבול.

מרצה: יגאל גרייבר 

"הארכיבישוף הנהנתן" - 
השב"כ בעקבות קפוצ'י

ביום רביעי 15.1 בשעה 18:00 
במועדון אביב. כניסה: 10/15 ₪.

"שקית של גולות" 
הקרנת הדרמה הצרפתית: 

ובשעה 11:15 במועדון אביב. 
ביום שני 20.1 בשעה 9:00 

לקראת יום השואה הבינלאומי:  

פריז, 1941. שני אחים יהודים 
צעירים מתבשרים שלא יוכלו 

להישאר בפריז הכבושה. 
הם נפרדים מהוריהם ואחיהם 
ויוצאים למסע ברחבי צרפת 

שישנה את חייהם לנצח.

הכניסה חופשית!



קתדרה בתבור
מנהלת: שגית קריב, 053-8223535 

ביום רביעי 29.1 בשעה 18:00 במועדון אביב. כניסה: 10/15 ₪
בהשתתפות נגה ישורון.

קונצרט מוסבר: שוברט - האיש והאגדה 
קונצרט אינטימי המוקדש למלחין פרנץ שוברט ולממשיכי דרכו.

בימי חמישי בשעה 9:30 במועדון אביב.

מפגש בודד: 30 ₪

סדרה חדשה - תרבות צרפת

עלות לסדרה: 200/220 ₪
2.1 - רקדניות בפריז במאה ה-19.

מרצה: סבין יעקובוביץ'.

סדרה חדשה - רוח האדם
סוגיות יסוד פילוסופיות בנושא טבע האדם, 

ערכיו והתכלית האנושית באמצעות 
טקסטים גדולים של תרבות המערב.

מפגש ראשון: 2.1
עלות לסדרה: 200/220 ₪

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

מפגש בודד: 30 ₪

מרצה: יעל ליפשיץ, מרצה ומנחה, 
 ספרותסדרה חדשה -

5.1 - "כאן על פני האדמה" - רחל המשוררת.

תואר שני בספרות.

עלות לסדרה: 200/220 ₪
מפגש בודד: 30 ₪

בימי ראשון בשעה 11:30 במועדון אביב.

מרצה: ניר קינן, מדריך טיולים ומרצה.
בימי ראשון בשעה 18:00 במועדון אביב.

5.1 - קדושת הארץ התפיסה היהודית- 
השילוש הקדוש היהודי - עם ישראל, ארץ 

ישראל, תורת ישראל.

סדרה חדשה - דתות ועדות

עלות לסדרה: 200/220 ₪
מפגש בודד: 30 ₪

לקראת יום השואה הבינלאומי: 
הקרנת הסרט 

ומפגש עם הבמאית שוני ליפשיץ.
"אור בקצה המגף" 

שלוש ישראליות יוצאות למסע בזמן 
למחוזות לידתן באיטליה ומאתרות 
את מי שהכירו את הוריהן, ניצולי 
השואה. הסרט מציג את טוב הלב, 
החמלה והאנושיות של האיטלקים.

ביום רביעי 22.1 בשעה 18:00 
במועדון אביב, כניסה: 10/15 ₪.

סיור מודרך בסליק: הקרנת סרט, 
ירידה לבור, תצוגה של כלי נשק.

מוזיאון "וילפריד ישראל" בקיבוץ 
הזורע: הסרט "וילפריד ישראל – 

המציל מברלין", סיור מודרך 
במוזיאון ובתערוכה "מרחב נשימה". 

טיול בעמק

עלות השתתפות: 60/70 ₪, 
ההרשמה במתנ"ס.

ביום רביעי 22.1, יציאה בשעה 8:00 
חזרה משוערת בשעה 13:00



מרצה: אורן תירוש.

נער יווני למד את רזי המטבח מסבו והפך 
לבשלן אנין טעם אך שכח לתבל מעט את 

חייו.

כניסה: 30 ₪ 

קולנוע בתבור 

הקרנת הסרט "אהבה, פלפל וקינמון"

ביום שני 6.1 בשעה 10:15 באולם המופעים 
בבית יגאל אלון.

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

7.1 - הסמלים הנעלמים של החלומות 
הקלאסיים

כניסה: 60 ₪. 

בימי שלישי בשעה 11:30 באולם המופעים 
בבית יגאל אלון.

14.1 - "כוכב נולד.... ומת"  צמיחתן של 
תכניות המוסיקה והשפעתן על החברה 

הישראלית. כניסה: 30 ₪. 

מרצה: ד"ר תמיר הוד.
בימי שלישי בשעה 18:00 במועדון אביב. 

החברה הישראלית בשירים

שירי הזמר של נתן אלתרמן. עם ליאורה 
בלוך תמיר וסוף סלע. 

ביום חמישי 16.1 בשעה 20:00 במועדון 
אביב. כניסה: 30 ₪.

זמר שכזה - "ניגון עתיק"

שביל ישראל 
(למיטיבי לכת)

לינה בבית הארחה בביה"ס שדה שדה בוקר.

19.1 - משמורת פורה לדביר - 14 ק"מ קל 

בהדרכת ראובן ארד

21.1 - המכתש הגדול - כולל עליות וירידות 
משמעותיות - 14 ק"מ, קשה.   

טיול 3 ימים לדרום

20.1 - ממישור ימין לעין ירקעם - 14 ק"מ 
בינוני-קשה.

ההרשמה במתנ"ס 04-6765555

בימי שלישי בשעה 11:30 באולם המופעים 
בבית יגאל אלון. כניסה: 70 ₪. 

מוח ונפש
מרצה: ד"ר יוסי חלמיש.

21.1 - לפתח אישיות גמישה בעולם נוקשה.

"רואים עולם" - הכישלון המוצלח 
בהיסטוריה 

כניסה: 30 ₪ 
ביום שלישי 21.1 בשעה 18:00 במועדון. 

מרצה: נועם סגן כהן.
630 ימי התמודדות במרחבי הים הקפוא 

של אנטארקטיקה עם ארנסט שקלטון 
ו"המשלחת הטרנס אנטארקטית 

המלכותית".

סיור ליקוט: סתיו-חורף

ביום שני 27.1 יציאה בשעה 8:45 מהחניה 
של מועדון אביב, עלות סיור: 100/110 ₪.

ליקוט נבטי בר למאכל ולמרפא, נלמד 
לזהות ולשלב אותם בתזונה היומיומית.

מנחה: יעל עתיר, מדריכת לקטים, מטפלת 
בצמחי מרפא.

החברה הישראלית בראי הקולנוע

כניסה: 60 ₪. 

"גבר הולך לאיבוד" - הסרטים של (הרב) 
אורי זהר - תפניות חדות בין בידור 

פופולארי לאומנות גבוהה וביקורתית.

ביום שלישי 7.1 בשעה 18:00 במועדון.
מרצה: זיו אלכסנדרוני.



נשמח לראות את כולכם באים ומנסים 
חוגים חדשים ומגלים ששינוי קטן מביא 

שמחה גדולה.

חוגים 
מנהלת: גליה בר 052-8917012

חוג "יוצרים"
חוג אומנות המשלב בתוכו תכנים מגוונים 

מהנים ומלמדים מכיתה א'-ו' מגיעים 
יוצרים ורק מחכים לפעם הבאה.

חוג ציור לגילאי א'-ו' 
ימי שלישי בשעה 18:00 במתנ"ס חוויה 

אומנותית מסוג אחר. 

ערכות הרכבה טכנולוגיות המעשירות בידע 
דמיון ופיתוח מחשבה. 

ממציאים צעירים

טיסנאות 
ניתן עדין להצטרף למעיפי הטיסנים 

הצעירים שמידי שבוע מעלים את רמת 
בניית הטיסן מטיסים אותו יוצרים 

ומעצבים במו ידיהם.

בית הספר למחול 
בקבוצות המחול הצעירות מכיתה א'-ו' 
ניתן בדיוק כעת עוד להצטרף ולהספיק 
להצטרף להכנות לקראת מופעי הסיום.

שלוש קבוצות המסלול המקצועיות שלנו 
הלהקה הצעירה, הבוגרת והייצוגית יצאו  

במהלך חודש ינואר לפסטיבל חורף במחול 
המתקיים בשרון בו הן תופענה ותייצגנה 

את המתנ"ס בריקודים בסגנונות שונים מול 
אולפנות למחול מרחבי הארץ. 

נאחל להן בהצלחה גדולה.

גם קבוצות המסלול מחול 3 תשמח לקלוט 
בנות חדשות או חוזרות.

בנושאי חוגים ומחול: 

אשמח לענות גליה בר 052-8917012
התייעצות, שינויים והצטרפויות 

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש ינואר:
עמית גולדנברג, יובל נחמיאס, אלכסנדר רוצקי, נועם אריה, הדר פניני, יובך כוגן, 

עמית לרום, שירה צוקר, עומר משה, ירדן שטיינהאור, עמרי שגב, איתי הקר, בר ישראל.

יו"ר ועדת חיילים: ענת רוטברט 054-6653520

מדור חיילים 



ילדים ונוער

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

אז מה היה לנו החודש?

פתיחת מועדונית "קשת" לילדים 
 בעלי צריכים מיוחדים בכפר

המועדונית תפעל במבנה י'-י"ב מעל 
הפארק, בימי ה' בין בשעות 17:00-18:30. 

ביום חמישי 12.12 נפתחה בהתרגשות רבה 
מועדונית "קשת" בכפר. 

החניכים והמלווים למדו להכיר אחד את 
השני, ציירו ביחד, שיחקו בכדור.

למידע נוסף ניתן לפנות לבנות השירות או 
ללימור.

סדנה "אפקט הפורנו"

שחקנית - הילה נס

המופע שם את הפורנו במרכז ומדבר אותו 
מול הנוער בלי רגשי אשמה ובלי להתעלם 
ממה שכל כך ברור. השיח כנה ופתוח ונותן 

לילדים במה להקשיב וגם לענות.

ולאוריה יבלנובסקי שהוא גם בוגר בית 
הספר כדורי.

ביום רביעי 4.12 בערב נהנו כ-100 בני נוער 
משכבות ט'-י"ב מהמופע, הרצאה, שיחה - 

"אפקט הפורנו".

במאי - עודד אור
תודה רבה רבה ליוצרי המופע 

פרויקט בני מצווה
ביום רביעי 11.12 התקיים מפגש ראשוני 

עם שכבת ז' ממצפה נטופה לקראת השבת 
המשותפת.

 הנוער בלי יותר מידי הסברים ישר התחיל 
להתחבר, להכיר, להצטלם ביחד וכבר קבע 

תוכניות ופעילויות לסוף שבוע המשותף. 

נציגי י"א - אורי דור, עומר אוחיון, רותם 
גולדמן ושני גרינוולד.

נציגי י"ב - לטם מעוז, עמית הורוביץ ונעם 
עמית.

נציגי ח' - ליטל בוריקס, סער גלאון, רוני 
ציון, שיר גומון.

נציגי י' - לילי הרמן, מיה גולדנברג, עמית 
חבר.

מועצת הנוער יצאה לדרך...

נציגי ט' - מאירי בן נון, אור גרטי, גאיה 
סלע, ליעד טרבלסי, עופר שמר, עידו 
גרוטס, רומי שטיינבאור, וניר בן הרוש.

לאחר פגרה קצרה, התכנסו הנציגים 
החדשים של כל שכבה והתחלנו לחלום, 
לייצור ולהביא את קול הנוער ולהתחיל 

להוביל דברים למען הנוער בכפר.
המועצה נפגשת פעם בשבועיים בימי שני 

בשעה 20:00.



l פרויקט סביבה וזהות - נסיעה למרכז 
"מהותי" בתל אביב ביום חמישי 16.1

l פרויקט בני מצווה - אירוח שבת במצפה 
נטופה ב 17-18.1 

מה מצפה לנו החודש
l ערבי מועדונים 

l מפגשי האקדמיה למנהיגות בתאריכים 
.19.1 ,5.1

l טיול שביל ישראל לערד - לשכבות ט'-
י"ב בסופ"ש 10-11.1 עלות: 250 ₪ 

פרטים נוספים אצל דודו.

מלקות ללמידה"

יום שלישי 7.1 בשעה 20:00 באולם 
האירועים במתנ"ס

עלות: 30 ₪, תשלום באתר המתנ"ס

מחלקת ילדים ונוער בשיתוף עם 
הנהגות הורים של ביה"ס "רבין" 

וביה"ס "כדורי" גאים להציג:

"מהפרעה לקשב, 

הרצאתו של שמר ארזי

מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק "מחלקת 
ילדים ונוער" ולהתחבר לקבוצות 

הוואטסאפ השכבתיות דרך דודו הרכז 
 054-6671127

l פעילות פתיחת לשכבת ג' 
בשישי 3.1 פרטים אצל לימור

l כנס ח' - סמינר בהובלת צוות 
ההדרכה של ח' 3-4.1 

פרטים אצל צוות המדריכים

l כנס ט' 3 בתל אביב
יום חמישי 16.1

מה מצפה לנו החודש:

ההרשמה באתר המתנ"ס

שבת 25.1

לשכבות ד'-ט' 

ינואר הגיע ואיתו 

טיול בוץ המסורתי

עלות: 75 ₪, סיום הרשמה: 20.1

השנה נטייל נחל ציפורי 

כל הכבוד לצוות ההדרכה בהובלת 
זהבית על הפקת ערב מרגש ומכבד

תודה לנירית ונעמה שליווי את 
פעילות התנועה בשנה האחרונה.

לאחר חודש של עבודה, למידה 
וצביעת המקלט מחדש, נפגשו ביום 

שבת 7.12 כל חניכי, מדריכי והורי בני 
עקיבא לציין ולחגוג את שבת הארגון 

המרגשת במיוחד.
במהלך הטקס כל שכבה מ-ד'-ח' 

קיבלה שם חדש אשר ילווה אותה 
בשנת הפעילות הקרובה. שכבת ט' 
קיבלו את השם לשבט סיני שילווה 

אותה בשנים הקרובות.

לפרטים נוספים על פעילות בני 
עקיבא מוזמנים לפנות לזהבית 

הקומונרית 050-6478185



מנהל ספורט: עמית אבני 052-8980022

ספורט  

באולם הספורט ברחוב הפלמ"ח

ריצת ליל ירח
מוצ"ש 11.1 בשעה 19:00 

2/5 ק"מ 

בסיום הריצה (20:00) יחל באולם 
הכדורסל משחק בוגרים בין שתי 
הקבוצות המובילות את הטבלה. 
הקהל מוזמן להגיע ולדחוף את 

הקהל המקומי לניצחון.

המאמנים בנו מערכי אימון מותאמים 
וההורים לקחו 

חלק פעיל 
באימון. 

בחודש דצמבר התקיימו אימוני הורים-
ילדים בכל קבוצות מחלקת הספורט. 

מפגשי הורים-ילדים (תמונה)

התגובות של 
ההורים וילדיהם 
הספורטאים היו 

מצוינות 
והמאמנים זכו 

לקרדיט רב על 
הפעילות שהעבירו.

כדורגל
הקבוצה המאוחדת של הפועל גליל-תבור 
המשחקת בילדים ג' (כיתות ו'), ממשיכה 

להוביל את הליגה תוך כדי תצוגות כדורגל 
מרשימות. מאמן הקבוצה טל קמחי עושה 
עם הספורטאים הצעירים עבודה מצוינת 
והתוצאות מורגשות כל שבוע מחדש על 

המגרש.
קארטה

אימון קארטה מיוחד נערך במהלך חג 
החנוכה לזכרם של איציק דגן ויהל קשת 
ז"ל בוגרי קבוצת הקארטה בכפר. באימון 

נכחו ספורטאים רבים שבאו לכבד את 
האירוע ולהנות מאימון מושקע ברמה 

גבוהה מאוד. את האירוע הוביל מישקה 
דגלייבסקי.

סופגניאדה
גם השנה התקיים במהלך חנוכה אירוע 

שחייה פתוח לכלל תושבי הכפר. עשרות 
ספורטאים צעירים ובני משפחותיהם קפצו 

למים ושחו במשחים שונים. בסיום חגגו 
בהדלקת חנוכיה ואכילת סופגניות.

עלות ליחיד 60 ₪ להזמנות: ניתן לפנות לשמעון גדיש 050-5279090

למופע דרום אמריקאי - מופע של הלהקה טריו אינדיו 
מועדון שישי בתבור מזמין את אנשי הכפר 

ביום שישי 17.1 בשעה 21.30 במועדון אביב 

מועדון התבור
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