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www.kefar-tavor.org.il
מתנ"ס כפר תבור04-6765555 :
רכישת כרטיסים באמצעות אתר האינטנרטwww.kefar-tavor.org.il :

חגיגות פורים בכפר תבור
מי שנכנס  -מרבה בשמחה

6.3

עדלאידע ומסיבת
פיג'מות בפארק המעיין

9.3

קריאת המגילה ושוק
פורים בבית הכנסת הגדול

11.3

ערב עמים בקן התנועה

11.3

מועדון אביב וקתדרה חוגגים מסיבת פורים
ומופע בידור עם אמן החושים שרון בגדדי

13.3

הטבור מרכז צעירים מזמין למסיבת פורים
תחפושות מפחידות חובה !
קיבלתם חבילה עוברת מהשכנים או משלוח מנות טעים?
צלמו ותייגו אותנו – מתנ"ס כפר תבור

אירועי תרבות
מנהלת :לימור זמיר

מופע סטנד אפ :בן בן ברוך
יום חמישי  19.3.20בשעה  21:00באולם המופעים
בן ברוך נוגע בנקודות שכולנו מכירים אך מזווית
שונה וייחודית ,ישאיר אתכם עם טעם של עוד
גם אחרי המופע.
כרטיסים ₪ 70 :לתושבים ₪ 80 ,לאורחים
הזמנות באתר המתנ"ס ,הזמינו מראש!

הצגת ילדים" :הדייג ודג הזהב"  -להקת המחול פרסקו
יום שני  23.3.20 ,בשעה  17:30באולם המופעים
האגדה מאת אלכסנדר פושקין מתעוררת
לחיים על הבמה ומפגישה אותנו עם הדייג
טוב הלב ואשתו ,שאף פעם לא שמחה
בחלקה ,ועם דג זהב שבדיוק לומד בבית
ספר של דגים כיצד מגשימים משאלות.
תיאטרון מחול צבעוני בשילוב וידאו-ארט.
כרטיסים במזכירות המתנ"ס04-6765555 :

הצגת תיאטרון" :הרובוטית"  -הבימה
יום שלישי  31.3.20בשעה  20:30באולם המופעים
גבר גרוש בגיל העמידה רוכש לעצמו
רובוטית צעירה ומושלמת ,שתגשים לו
פנטזיות .רק שהוא לא ציפה שהבן שלו
יתאהב בה ,שאשתו תברח עם הבחור
שמכר לו אותה ,ושהרובוטית תתחיל לפתח
רגשות משל עצמה .רגשות שמביאים
אותה לכדי אובדן שליטה.
כרטיסים באתר המתנ"ס

הפנינג קהילתי מעיום
ש
י
טובי ם
 020ם
24.3
2

כל השנה אנחנו מוכוונים לעשיית מעשים טובים
רק הפעם נחגוג את זה יחד בהפנינג קהילתי

בהובלת מועצת הנוער כפר תבור
יום שלישי
 16:15-19:00ברחבת המתנ"ס

הפעלות לילדים | התרמת דם | שוק קח תן קהילתי | עמדת תרומת שיער
| ניידת של מד"א | דוכן מזון שכל הכנסותיו למחלקת ילדים בית חולים פוריה |
עמדת עוגות של ועדת חיילים | מהמטבח של אסנת האהבה
ועוד המון הפתעות משמחות

הגיל הרך
מנהלת :אילנית שבו שגב ,משרד ,04-6772269 :נייד053-2206071 :
הנכם מוזמנים להירשם לגני המעון לשנת הלימודים הבאה ,תשפ"א.
גני המעון מיועדים לילדים בגילאי שלושה חודשים עד שנתיים ותשעה חודשים.
מוזמנים ליצור עימי קשר בכדי להתרשם מאופי ואווירת הלימוד בגנים ,מהשפע הרוחני
והחומרי ,ומהצוות המחוייב והנאמן.
מהרו להירשם ,בכדי להבטיח את מקום ילדכם בשנת הלימודים הבאה.

קהילה
רכז קהילה :מאור הררי 058-6795530

פורום נשים מתרגש להציע "בואי נדבר זוגיות"
סדנה חווייתית בת  6מפגשים לנשים המעוניינות לקבל ידע ,כלים וטכניקות
לטיפוח והתמודדות בזוגיות.
הזדמנות נפלאה להתחבר לנשים אחרות וליהנות מחוכמה ותמיכה נשית
במסגרת מעצימה ומלמדת.
הסדרה תלווה על-ידי מיכל אלוני מרצה ,מגשרת ויועצת זוגית.
מפגש פתיחה 25.3.20 ,המפגשים יתקיימו בשעה 20:00 ,בכיתת חרמון במתנ"ס
עלות הסדנה :לתושבות ₪ 160 :לאורחות ₪ 200 :ההרשמה באתר המתנ"ס
סיום ההרשמה ב ,25.3.2020-מספר המקומות מוגבל.

סיור מודרך עירוני בנצרת  -פורום מקום טוב באמצע

טעמים ,סיפורים ואנשים בהדרכת יאיר זיידנר
שישי  27.3.20בשעה  8:15התכנסות בחניון סטור הום בנצרת.
עלות ההרשמה מוקדמת עד תאריך  ₪ 85 - 16.3לאחר מכן עלות ₪ 100
מותנה במינימום משתתפים  /הסיור ללא ילדים
הרשמה באתר המתנ"ס .פרטים נוספים :מאור  / 058-6795530ליאת 052-5891211

טיול באזור מצפה רמון  - 20-21.3פורום מקום טוב באמצע

מדריך :צחי גלובין
זו בדיוק העונה לראות את המדבר קצת שונה ומעט יותר ירוק.
לינה בחאן באוהל משותף ארוחת ערב משותפת.
עלות :לתושבים  ₪ 200לאורחים ₪ 230
התשלום כולל :לינה ,אוכל מארוחת ליל שישי ועד שבת בצהריים והדרכה.
נסיעה ברכבים פרטיים .המסלולים בדרגת קושי בינונית ,מיועד למבוגרים בלבד.
ההרשמה אצל מאור הררי 058-6795530

הועדה לאזרחים ותיקים פונה למתנדבים מהקהילה

לסיוע לאזרחים ותיקים בעלי ידע בתחומים :חשמל ,שרברבות ,גננות ותיקונים קלים(.
מתבקשים לפנות לאיילה זהבי נייד 054-7989017

המרכז למוסיקה
מנהלת :ימית פורת 04-6620454

הרכב מוסיקה  -כפר תבור

מפגש של פעם בשבוע בהדרכת יונתן לוריא  -מורה לגיטרה וקלידים בבית המוסיקה.
נגן המבקש להצטרף להרכב נדרש לדעת לנגן מקצבים בסיסיים ,וכמובן לעבוד על
התפקידים שיקבל בבית.
לפרטים נוספים והרשמה04-6620454 :

הזמנה לקונצרט  -קלרינט וסקסופון

יום שלישי  17.3.20בשעה  20:00באולם האודיטוריום במרכז המוסיקה ע"ש שנקר צפירה
בכפר תבור.
בהשתתפות נגן קלרינט וסקסופון סלבה טריחוב
בקונצרט יבוצעו יצירות נבחרות של מוצרט ,הנדל ,שוברט ,רוסיני ,גריג ,צ'יקובסקי
ולהיטים גדולים מהמאה ה 20-מתוך רפרטואר של אלביס פרסלי ,ביטלז ,פרנק סינטרה,
לאונרד כהן ואחרים.
עלות כרטיס ₪ 40 :כרטיסים באתר

עסקים בכפר תבור
מנהלת :איריס הרינג 054-6258787

קורס ניהול עסק

פורום עסקים מזמין אתכם לקורס "ניהול העסק"
אשר יתן כלים כיצד להתנהל נכון פיננסית ושיווקית.






זיהוי מחסומים
קבלת החלטות וניהול זמן
תכנון כדאיות עסקית
ניהול תזרים מזומנים
רכישת כלים פרקטיים לניהול העסק בטווח הארוך.

 10מפגשים
 9:30-13:15בימי רביעי
בכיתה בבית יגאל אלון
מפגש ראשון18.3 :
עלות.₪ 1,000 :

לפרטים הרשמה והסדרי נגישות072-2217636 :

ספרייה
מנהלת :לילך סימן טוב ,טלפון04-6772631 :

סדנת פיות ופיונים לפורים

ביום חמישי  5.3.20בין השעות 16:30-18.00
ניפגש ,ניצור ונתקשט בפיות ופיונים.
כניסה חינם ,לכל המשפחה.

שעת סיפור עם אלון זמק

יום ראשון15.3.20 ,
בשעה " 16:30הגוזל שהלך לחפש את אמו"  -גילאי ₪ 20 ,2-4
בשעה " 17:30הילד שהחזיר את החיוך לנסיכה"  -גילאי ₪ 20 ,4-7
יש לשריין מקום מראש ,מספר מקומות מוגבל.
יום שישי  - 6.3.20עדלאידע ,הספרייה תיסגר בשעה 11:00
במהלך חופשת פורים הספרייה עובדת כרגיל!

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

הבגידות בעולם הריגול

מרצה :סער קדמון ,עבד במשרד
ראש הממשלה.
ביום רביעי  4.3בשעה 18:00
במועדון אביב .כניסה.₪ 10/15 :

טיול לגליל העליון

בהדרכת אסתר שמואלי סטפמן
המושבה יסוד המעלה ,מסלול
הליכה בנחל עיון ממטולה ועד
למפל התנור ,אחוזת דוברובין.
ביום שני  ,16.3יציאה בשעה 8:00
מחיר.₪ 100/110 :

סיור אחר ב"יד-ושם"

בהדרכת משה חרמץ
סיור במוזיאון החדש שהוא אחד
המוזיאונים הגדולים בעולם
למורשת השואה.
כולל ביקור באנדרטה המרגשת
והמרשימה "יד לילד".
ביום ראשון  22.3יציאה בשעה ,9:30
חזרה משוערת20:00 :
מחיר₪ 120/130 :
)כולל ערכת שמע אישית(.

אופרה ,אורטוריה ואופרטה

קונצרט מוסבר ממיטב להיטי
האופרות עם נגה ישורון וזמרת
אורחת :ניבה אשד פרנקל.
ביום רביעי  18.3בשעה 18:00
במועדון אביב ,כניסה.₪ 10/15 :

פתיחת תערוכת ציורים של
הציירת סופיה אזבל

ביום רביעי  18.3.20בשעה 17:00
במועדון אביב ,הכניסה חופשית!!!

אמנות בקנה מידה גדול
ג'והאנה וסקונסאליש.

מרצה :ירדנה עציון ,מרצה לאמנות
עכשווית ואמנות בקהילה.
ביום רביעי  25.3בשעה 18:00
במועדון אביב .כניסה₪ 10/15 :

הקרנת הדרמה "הפרידה"

על מנת לאחד את המשפחה
המורחבת שהתפזרה ביפן ובארה"ב,
משפחתה של בילי מפיקה חתונה
פיקטיבית של אחד הנכדים בסין.
ביום שני  30.3בשעה  9:00ובשעה
 11:15במועדון אביב.
הכניסה חופשית!

טיול" :חיפה של מטה"

היסטוריה והתחדשות בעיר
התחתית ,בהדרכת גלי נחום.
מוואדי סאליב לכיכר ההגנה
וקמפוס הנמל.
ביום רביעי  1.4יציאה בשעה ,8:00
חזרה משוערת18:00 :
מחיר.₪ 100/110 :

קתדרה בתבור
מנהלת :שגית קריב053-8223535 ,
סדרה חדשה

סדרה חדשה

מרצה :ד"ר אל"מ )מיל'( משה אלעד
בימי ראשון בשעה  18:00במועדון אביב.
 - 1.3החטיפה הראשונה.
עלות לסדרה,₪ 200/220 :
מפגש בודד.₪ 30 :

מרצה :גלעד יפה.
בימי חמישי בשעה  11:30במועדון אביב.
 - 5.3מיתולוגיה יהודית  -תיבת נוח
ומגדל בבל.
עלות לסדרה₪ 200/220 :
מפגש בודד.₪ 30 :

"פרשיות ריגול ,ביון וטרור"

סדנה חדשה

"שיטת פאולה"  -התעמלות טיפולית
של הפעלת שרירים טבעתיים רצוניים
לשיפור תפקוד איברים פנימיים.
מנחה :שולה וייסקופף.
מפגש ראשון :יום ראשון 1.3
בשעה  8:40בסטודיו למחול.
עלות ל 15-מפגשים.₪ 400/440 :
חדש!!!

קורס מיינדפולנס
לשיפור איכות החיים

מנחה :ענבר שפרוני ,מתרגלת ומנחה של
מדיטציית מיינדפולנס.
בימי חמישי  8:30-11:00במועדון אביב.
מפגש ראשון ,5.3 :עלות.₪ 600 :
כמות המשתתפים מוגבלת.

ארכיאולוגיה ומקרא

החברה הישראלית בראי הקולנוע

 - 3.3קולנוע פלסטיני
 - 31.1הקולנוע של אפרים קישון.
מרצה :זיו אלכסנדרוני.
בימי שלישי בשעה  18:00במועדון אביב.
כניסה.₪ 60 :

לחשוב כמו חוקר  -סודות מחדר

החקירות :מפרשת רמי דותן עד פרשת
הצוללות )חלק ב'(.
מרצה :סא"ל )מיל'( צביקה קרוכמל.
חמישי  12.3בשעה  11:30במועדון אביב.
כניסה.₪ 30 :

עולם הסוד והסתר
של המודיעין הישראלי

מרצה :איציק עזרא ,איש קהיליית
המודיעין לשעבר.
שלישי  24.3בשעה  11:30במועדון אביב.
כניסה.₪ 30 :

החברה הישראלית בשירים

מה קרה לנו מקום המדינה ועד היום.
מרצה :ד"ר תמיר הוד.
שלישי  17.3בשעה  11:30במועדון אביב.
כניסה.₪ 30 :

"רואים עולם  - "1טרק סובב מונבלן -
האלפים במיטבם

"רואים עולם  - "2עולם הולך ונעלם
במיקרונזיה

מרצה :טניה רמניק.
שלישי  24.3בשעה  18:00באולם המופעים.
כניסה₪ 30 :

מרצה :רון ברק.
שלישי  17.3בשעה  18:00במועדון אביב.
כניסה₪ 30 :

שביל ישראל

עם ליאורה בלוך תמיר וסוף סלע.
חמישי  19.3בשעה  20:00במועדון אביב.
כניסה.₪ 30 :

)למיטיבי לכת(
בהדרכת ראובן ארד
מחורבת רקית לנחל מערות
 14ק"מ ,בינוני.
ביום שני  ,30.3יציאה בשעה .6:00
עלות.₪ 100/110 :

קולנוע בתבור  -הקרנת הסרט
התיעודי "אנשים ומקומות"

סיור ליקוט  -חורף

זמר שכזה " -ואלה שמות"

מרצה :עופר קדר.
ביום שני  23.3בשעה  10:15באולם
המופעים בבית יגאל אלון.
כניסה₪ 30 :

מנחה :יעל עתיר.
ביום שני  30.3יציאה בשעה  8:45מהחניה
של מועדון אביב.
עלות סיור.₪ 100/110 :

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

הרצאת הורים "דור האלכוהול"

 3.3יום שלישי בשעה  20:00במתנ"ס
עלות ההרצאה ₪ 20
הרשמה באתר המתנ"ס

יציאה לבאולינג לשכבות ז'-ט'

עלות ₪ 80 :לשני משחקים והסעה.
בחסות מועצת נוער.
 12.3יום חמישי בשעה ...

פתיחת פרויקט צידה לדרך

מיועד לשכבת י"ב
"סדנת פרקטיקום" – מפגש חוויתי-אקטיבי
בו ניתן כלים מעשיים שיכינו אתכם הכי
טוב שאפשר לשנת השירות ,מכינה ,השרות
הלאומי והשרות הצבאי.
 29.3יום ראשון
בשעה  21:00אולם המייסדים
עלות ₪ 15 :למימון הפרויקט בלבד.

מפגש" :לפתוח עיניים"

הקשבה ויחס לסובבים אותנו ומודעות
לקושי הקיים במסגרות תובעניות.
 1.3יום ראשון
בשעה  21:00אולם המייסדים במתנ"ס

מסיבת פורים אזורית לשכבות ו'
יום שני  9.3בשעה  20:00בגבעת אבני
עלות) ₪ 40 :כולל הסעה נקניקיה
בלחמניה וטרופית(

מסע פסח
לכלל חניכי הסניף
31.3-1.4

רכזת :אלמוג וקרט 052-6407015

מפעלי פסח
טיול ד'-ו'

מסע ז'-ח' מחוזי

"מ)ע(פילים אתכם מהרגליים"
כובשים את הכרמל
רביעי-חמישי 1-2.4
עלות ,₪ 235 :סיום הרשמה25.3 :

מטיילים באזור יער יתיר
ראשון-שלישי 5-7.4
עלות ,₪ 450 :סיום הרשמה25.3 :

הרשמה באתר המתנ"ס

"הר תבור שלי"
הנכם מוזמנים לאירוע אמנות קהילתי
לזכרה של שולה ליאני ז"ל
במרכזו  -הר תבור.
 30.3.20יום ב'  17:00באולם האירועים במתנ"ס
בתוכנית:
טקס קצר והצגת מיצגים "הר תבור שלי" תערוכת יצירות פרי ידיה של שולה ליאני ז"ל.
יצירה לכל המשפחה בהנחיית אליס רחמים ,כיבוד קל
הכניסה חופשית ,נשמח לראותכם.
משפחת ליאני

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

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודשים פברואר  /מרץ:
תומר נדל ,אדיר רחמים ,רוני שוורץ  ,עומר אוחיון ,לין ברקוביץ ,מעין ברקוביץ ,אליה כהן,
בן מיכאל הראל ,בן מיכאל יונה ,יונתן בר ,נעם בלנק ,מיכאל שלייזרמן ,בן הלפרין,
בת אל סלע ,תמוז סגל ,עמית בליש ,שי קצוני.
ניר בכרך ,ליאור יחיאב ,עידו לכמן ,אביב עמר ,ענבר פלג ,אביב צורגיל ,טום שביט,
יובל שומר ,גיא שחטל ,עילאי לרר ,נמרוד לרר ,גילד נעמה ,יובל ישראל,
אריאל אבן טוב ,תומר אביטן ,אייזנגוט בארי ,עידן גלובוס ,אביב קובי ,רותם גולדנברג,
אדר אזולאי ,אוהד טל.

חוגים
מנהלת :גליה בר 052-8917012

חוג יוצרים למבוגרים

חוג יצירה מעשיר ,רב גוני ומהנה.
בהדרכת ורד אלבחרי ברימר.
בחוג ניצור במקוון רחב של טכניקות וחומרים :עיצוב בדס,
פיסול בקרטון ,עבודה בחוטי ברזל ועוד ,תוך דגש על
חשיבה יצירתית ופיתוח יכולות טכניות
ימי שלישי 20:00-22:00
עלות₪ 300 :
מותנה בהרשמה מראש אצל גליה052-8917012 :

שיעורים פתוחים ביית הספר למחול

שימו לב ,במהלך חודש מרץ יתקיימו שיעורים פתוחים בבית הספר למחול
בתאריכים 22-24.3
מיועדים לקהל הרחב  -הנכם מוזמנים !

ספורט
מנהל ספורט :עמית אבני 052-8980022

ללכת בשבילי איציק
לזכרו של סמ"ר איציק דגן

השנה ה19-

שישי  27.3.20כפר תבור
מסלולי הליכה ) 2ו 7-ק"מ(
מסלולי אופניים בנופי האזור )כ 25-ק"מ(
ריצת ניווט תחרותית ועממית ברחבי הכפר
הפעלות אתגריות לילדים ולנוער
 8:30התכנסות וטקס פתיחה בפארק המעיין
 9:30זינוק ויציאה למסלולים
 11:30טקס סיום וחלוקת פרסים למנצחים
האירוע פתוח לקהל הרחב ללא עלות .אין צורך ברישום מראש.
לפרטים :משפחת דגן 052-8383234 / 04-6766760
מתנ"ס כפר תבור 04-6765555
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