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אירועי קיץ בכפר תבור

 | 3.7רביעי |  17:00באיצטדיון

הפנינג מים
לכל המשפחה

מתקנים מתנפחים רטובים ,מזנון נוער,
מגרש חול ,ועוד ועוד.
עלות ,₪ 15 :תשלום במזומן במקום
מומלץ להגיע עם בגדי ים ומגבות

מפעל הפיס והמועצות כפר תבור וגליל תחתון מזמינים:
 | 15.8חמישי |  20:30בפארק המעיין

מוקי – בהופעה

 20:00פתיחת שערים |  20:30תחילת מופע
כרטיס₪ 30 :

 | 10.7רביעי |  20:30בפארק המעיין

שירי מימון – בהופעה

 20:00פתיחת שערים |  20:30תחילת מופע
כרטיס₪ 30 :
פרטים מלאים וכרטיסים באתרי האינטרנט ובפייסבוק מתנ"ס כפר תבור  /גליל תחתון

קהילה
מנהל :מאור הררי 058-6795530
התחדשנו.

מרכז הצעירים בכפר תבור
מזמין את צעירי הכפר בגילאי 18-30

לאירוע השקה

שיערך ביום שישי 26.7.19
 17:30בחצרות האיכרים
אלכוהול וכיבוד מפנקים ,חלוקת מלגות,
מוזיקה טובה,
הצגה של התוכנית לחודשים הקרובים
ובעיקר הזדמנות טובה להיפגש אחד עם
השנייה.

מהכפר אל הסחנה

רחצה לילית בסחנה גן השלושה
יום חמישי  27.8בין השעות 17:30-23:00
כרטיס לבודד₪ 40 :
רכישה באתר המתנ"ס

קמפינג בכפר

חמישי-שישי 1-2.8
משעה  17:30בפארק המעיין
יריד ילדים
מופע לכל המשפחה :קאסטה
קומזיץ וסרט
הכניסה חופשית !

הגיל הרך
מנהלת :אילנית שבו שגב04-6772269 ,

הצהרון החברתי

ילדי כיתות א'  -ג' מוזמנים להצטרף אלינו לצהרוני בית הספר.
הצהרונים יפעלו מ 1.9.2019-עד  - 30.6.2020מתום יום הלימודים ועד השעה  16:00במבנה
בית הספר רבין.
הילדים נהנים מארוחת צהרים חמה ובשרית ,ממגוון חוגים מקצועיים  -ספורט ,שחמט
ויצירה ומפעילות חברתית ויצירתית.
בימי חופשות משרד החינוך ,הצהרון פועל בין השעות  7:30-16:00ללא תוספת תשלום.
בשנה הבאה נפעיל שלוש קבוצות ,ע"פ החלוקה השכבתית ,לכל קבוצה צוות מקצועי
ומבנה משלו.
הצהרון פועל חמישה ימים בשבוע ,ללא ימי שישי ,עם זאת ניתן להירשם לצהרון חלקי -
שלושה או ארבעה ימים קבועים בשבוע.
הרישום לצהרונים יחל בתאריך  -15.7.19הרישום הינו מקוון באתר המתנ"ס ,באתר יופיע
כל המידע הרלוונטי.
לפרטים שאלות או בקשות ניתן לפנות לאילנית שבו053-2206071 ,

ספרייה
מנהלת :לילך סימן טוב ,טלפון04-6772631 :

הספריות פותחות את החופש בגדול!
יום שלישי  2.7בשעה  17:30שעת סיפור
בו-זמנית במעל  100ספריות ברחבי הארץ
ואצלנו "בגדי המלך החדשים" ,כניסה
חינם בהרשמה מראש בספרייה!
שימו לב ,ההצגה תתקיים במתנ"ס

שעת סיפור בספרייה

יום שלישי  6.8נארח את אבי שדה בספרייה
בשעה  16:30לגילאי  2-4בסיפור "היום המיוחד של שי"
בשעה  17:30לגילאי  4-8בסיפור "המכשף שרצה לעוף"
 ₪ 15כרטיס לילד
מספר מקומות מוגבל ,מומלץ לשריין מקום מראש
 22-30.8הספרייה יוצאת לחופשת הקיץ

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

הקרנת הסרט התיעודי
"שלושה זרים זהים"

שלושה בחורים יהודים בני  19מגלים
בדרך מקרה שהם נולדו כשלישייה
זהה ,הופרדו בלידתם ונמסרו
לאימוץ .האיחוד הופך את השלושה
לסנסציה בינלאומית ,אבל גם חושף
סוד מדהים.
ביום שני  1.7בשעה 9:10
ובשעה  11:00במועדון אביב
הכניסה חופשית!

הרצאה :לשמוע את הקולות

סיפורה המיוחד של משפחתו של דודו
שעלתה מתוניסיה .מלווה במסמכים
אותנטיים ,תמונות משפחתיות
וצילומים ממסע השורשים.
מרצה בהתנדבות :דודו מואטי ,תושב
הכפר ומנהל תיכון ברנקו וייס טבריה.
ביום רביעי  10.7בשעה  18:00במועדון
אביב .כניסה₪ 10 :

בעקבות ספרו "סעיד"

בנקאות דיגיטלית

כלים מעשיים לשימוש בשירותים
הדיגיטליים הבנקאיים שיאפשרו
לבצע בקלות ובנוחות פעולות
בנקאיות רבות.
מרצה :גיל גולדמן ,בנק ישראל.
ביום רביעי  3.7בשעה 10:15
במועדון אביב .הכניסה חופשית

סיפורה של יהדות בבל ,המחתרת
הציונית והסיפור האישי של הבריחה
מעירק ,העלייה והקליטה בארץ.
מרצה :רן כהן ,ח"כ לשעבר,
שר לשעבר ואלוף משנה במיל'.
ביום רביעי  17.7בשעה 18:00
במועדון אביב .כניסה₪ 10 :

הרצאה :להתאהב בעצמך כל
בוקר מחדש

מוזיקה נושאת זיכרון

על כוחה של מוזיקה לשאת זיכרון
בהיבטי חיים שונים.
מרצה :טל בן אור ,מוסיקאי ,מוביל
תהליכי שינוי בחיים דרך מוסיקה.
ביום רביעי  3.7בשעה 18:00
במועדון אביב .כניסה₪ 10 :

נקבל טיפים על התאמת צבעים,
טשטוש ,הבלטה ועוד...
מלווה במצגת ובאביזרים
נלווים להדגמה.
מרצה :מיכל סיון זינגר,
סטייליסטית.
ביום ראשון 21.7
בשעה  11:30במועדון
כניסה ₪ 20

סרט" :בן חזר הביתה"

בערב חג המולד חוזרת הולי )ג'וליה
רוברטס( הביתה עם ילדיה הקטנים
ומגלה שבנה הבכור ,בן ,הגיע לביקור.
סרט על משפחה ,אהבה ,וכמה רחוק
נלך בשביל אלו שאנחנו אוהבים.
ביום שני  22.7בשעה 9:10
ובשעה  11:15במועדון אביב
הכניסה חופשית!

שיווי משקל ומניעת נפילות

עם הגיל הגוף משתנה ,יש ירידה
בשיווי המשקל והיציבות .רוב
הנפילות קורות דווקא בבית.
בהרצאה יינתנו טיפים מעשיים
ופשוטים.
מרצה :עדי שגיב כנפו,
פיזיותרפיסטית ,מנהלת מרכז שגיב
לפיזיותרפיה ובריאות בכפר תבור.
ביום חמישי  25.7בשעה 10:15
במועדון אביב
כניסה₪ 20 :

תרמילאות מבוגרים בהודו -
מסע אישי

"גיבורי אגדות הילדים
בורחים לירושלים"

משחק בריחה ומשחקי חשיבה
פעילות חוויתית ,יצירתית ומאתגרת.
מנחה :ורד בנדיקט ,יוזמת ומנהלת
של "קלאס"  -מרכז משחוק
בעמק המעיינות.
ביום שלישי  23.7בשעה 10:30
במועדון אביב כניסה₪ 20 :

הרצאה סוחפת :מאומצת

מסע מופלא מלא בתובנות ,מסרים,
רגש וסגירת מעגל.
ביום רביעי  24.7בשעה 18:00
במועדון אביב כניסה₪ 10 :

לפעמים זה מתגבר :הלב רוצה
למרחקים .ואז אני יוצאת לדרך,
לעולם .כשהגעתי לגיל  65ידעתי,
הגיע הזמן  -הודו.
שלושה חודשים מחוץ למציאות
זה הסוד  -ואין בלתו.
מרצה בהתנדבות :יפה כפיר ,צלמת,
מורת דרך ,כותבת ומרצה.
ביום ראשון  28.7בשעה 18:00
במועדון אביב
כניסה₪ 10 :

סדנת משחקי תקשורת

יצירת משחקים לפעילות משפחתית,
פעילות חוויתית ומאתגרת.
מנחה :ורד בנדיקט ,מורה ומחנכת,
בעלת  MAבייעוץ חינוכי.
יוזמת ומנהלת של "קלאס"  -מרכז
משחוק )שילוב אלמנטים משחקיים
בתוך זירות לא משחקיות על מנת
ליצור הנעה והנאה( בעמק המעיינות.
ביום שלישי  30.7בשעה 10:30
במועדון אביב כניסה ₪ 20

טיול סבים/ות ונכדים
לגן לאומי כוכב הירדן

סדנת חרבות ומגנים ,מסלול אימון
לאבירות ,משחק ניווט ומשימות.
פיקניק ארוחת ערב )כל משפחה
תביא אוכל ושתיה לעצמה(
סיור קצר לאור התאורה.
מומלץ לנכדים מגיל  5ומעלה.
ביום ראשון  4.8יציאה בשעה 16:00
מכפר תבור ,חזרה משוערת .21:30
עלות השתתפות₪ 50 :
ההרשמה במתנ"ס

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

מזל טוב לחיילים החוגגים יום הולדת בחודשים יולי-אוגוסט:
גיל יחזקאל ,אביב צורגיל ,אור קינן ,גל קריב ,מור גרינוולד ,אילן מרקו ,דניאל בר,
נועה גלעד ,נועה בן דב ,אורן אלבז ,זיו יוסף ,נעה ראובני ,מתן הורוביץ ,הודיה רחמים.
כמו כן ברכות לעמית בליש בסיום קורס קצינים ובהצלחה בהמשך.

קתדרה בתבור
מנהלת :שגית קריב053-8223535 ,

החוויה הקלאסית

קומיקאים במוזיקה  -מפגש מרתק ומצחיק
בין קומדיה למוזיקה.
מרצה :ירון קרשאי ,מרצה למוסיקה
קלאסית .כניסה₪ 30 :
ביום חמישי  11:30-13:00 ,4.7במועדון.

רואים עולם

מרצה :נפתלי הילגר ,צלם ומרצה
בימי שלישי בשעה  18:00-19:30באולם
המופעים במתנ"ס .כניסה.₪ 30 :
 - 2.7מרכז אמריקה  -על החיים ועל המוות
מסע בעקבות בני המאיה

 - 9.7אתרי אונסק"ו ,מסע בעקבות האתרים
היפים בעולם

סדנת איור בחוטי ברזל

בהנחיית ורד אלבחרי ברימר" ,עושה עניין
מחוט בניין"
סדנא חוויתית ומהנה  -כל אחד יכול!
ביום ראשון  7.7בשעה  11:30-13:00בכתת
חרמון )מול הכניסה למתנ"ס(.
מחיר כולל חומרים ,₪ 50 :יש להירשם
מראש במזכירות המתנ"ס ,מספר המקומות
מוגבל.

מסיבת סיום שנה
של "קתדרה בתבור"
ו"מועדון אביב"
ביום רביעי 31.7
19:00
באולם האירועים
מסיבת הסיום ברכות ,וכיבוד
20:30
באולם המופעים
המופע:

"איזו מדינה"
עם יורם טהרלב

מחול סביב העולם

שיסכם את  71שנות המדינה
בסיפורים מצחיקים ומרגשים
מלווה בעופר כץ בשירה

שיעור מחול מיוחד בו נרקוד לצלילי שנות
ה ....70 ,60-ועד למוזיקה עכשווית.
בהנחיית מיכל חקוקי ,כוראוגרפית ומורה
למחול.
בימי שני  8.7ו 29.7 -בשעה 10:15
בסטודיו למחול.
כניסה) ₪ 20 :ללא עלות למי שרשום
ב"תנועה ללא הגבלה"(

זומבה

אימון אירובי בליווי מוסיקה לטינית מגוונת
וסוחפת.
בהנחיית רותם חקוקי ,מדריכת פיטנס
וזומבה.
ביום רביעי  24.7בשעה 10:00
בסטודיו למחול.
כניסה) ₪ 20 :ללא עלות למי שרשום
ב"תנועה ללא הגבלה"(

מחיר רגיל₪ 50 :
מחיר לרשומים בקתדרה₪ 20 :

חוגים
מנהלת :גליה בר 052-8917012

תמה חלפה לה עוד שנת חוגים.

חודש יוני היה עמוס בהפקות סיום :בבית
הספר למחול העלו  4מופעים !!!
העבודה המקצועית והמושקעת לאורך
השנה הציגה תוצרים ושמחנו לשתף אתכם
בהם.
תודה גדולה לכל צוות המורים והמדריכים
ניפגש במהרה אחרי החופשה.

פתיחת תערוכת ציורים

יום שלישי  23.7.19בשעה  19:00תוצג
תערוכת הציורים של אומני החוג לציור.
התערוכה תוצג קומת הגלריה שבמתנ"ס.
מוזמנים להגיע !

קורס קיץ במחול  2019לגילאי ו' -י"ב
לאחר הצלחת הקורס שנה שעברה פותחים
קורס קיץ נוסף
חוויות למידה והנאה עם המורים המובילים
בארץ בתחומי הריקוד השונים.
תאריכים 9) 7.7-16.7 :ימים(
 10:00-15:00בסטודיו למחול )מגדל השעון(
עלות ₪ 1,100 :הרשמה באתר המתנ"ס

מחנה קיץ אזורי בתאטרון לבני נוער
ז'-ח' ו-ט'-י"ב
קורס קיץ בתאטרון  -העשרה והעמקה
מקצועית בתחומי התאטרון והבמה דרך
שיעורים חווייתיים.
המודל מרחיב את יריית הפתיחה מהקיץ
האחרון ופונה כעת גם לשכבת הגיל
הצעירה יותר.
הסדנאות יפעלו בשתי קבוצות גיל
במקביל.
תאריכים13.8-20.8 :
עלות₪ 950 :
ההרשמה תיערך באתר המתנ"ס
אנא מהרו להירשם

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

אז מה היה לנו החודש?
פרויקט בני מצווה סוגר שנה

עוד שנה עברה ואנחנו ממשיכים עם
המסורת!
ב 27.6-יצאו יותר מ 30-בני נוער משכבת ז'
למסע זריחה לכנרת.
יצאנו מכפר תבור עצרנו בחללית לשהיית
לילה קצרה ובאור ראשון עלינו על שביל
ישראל עד לירדנית – כבר לא יכולים
לחכות לשנה הבאה...

ככה בלי ששמנו לב יש לנו 30
מדצ"ים חדשים!

ברכות לבוגרי שכבה ט' אשר יצאו לקורס
המדצ"ים – כבר לא יכולים לחכות להתחיל
את שנת ההדרכה...

החודש נפרדנו משכבת י"ב היקרה

פרויקט סביבה וזהות סוגר שנה

עם תחילת הקיץ וסיום הפרויקט יצאנו
לסיבוב מעיינות בעמק המעיינות .ביקרנו
בעין מודע ,נחל הקיבוצים ועין שוקק .היה
כיף ומרענן!

יצאנו לטיול גיוס ברמת הגולן ,קטפנו
דובדבנים ,נכנסו למעיין וסיימנו במשחק
משימות ביער מבוא חמה .לאחר מכן הגענו
לבריכה בכפר למסיבת מתגייסים מפנקת
בניצוחה של ועידת חיילים וההורים
המתנדבים.
שכבת י"ב ,פ"ב היקרה שיהיה לך בהצלחה
בהמשך אוהבים המון מחלקת נוער

אז מה מחכה לנו?
אקשן על גלגלים

הרשמה לאטרקציות בודדות פתוחה
ותתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
 – 2.7משחק  HIDE N SEEKבתל אביב
 WHITE POOL – 11.7בכרמיאל
" – 16.7המרוץ למיליון" בעכו העתיקה
 21.7פארק המים שפיים
 – 25.7לונה פארק
 – 4-5.8יומיים של מים וכיף באזור הכנרת +
ספורט אתגרי

פק"ל שניפגש

סרט במועדון ז-ט

בכל יום רביעי ניפגש במועדון ז'-ט' ונצפה
יחד בסרט  -הישארו מעודכנים

מסענוער

נוער כפר תבור יוצא ליומיים
של מסע ייחודי וחוויתי תחילתה של
מסורת.
ז'-ח' |  |12-13/8שני שלישי
ט'-י"ב |  | 14-15/8רביעי חמישי
עלות250₪ :
פרטים במחלקת הנוער

בכל יום ראשון ושלישי בלילה ,נפתח
מחצלות ופק"ל קפה במיקומים שונים
בכפר
תשלח הודעה בקבוצות הנוער בבוקר
המפגש.

מסעות תנועת הנוער

מחנה למסיימי ד-ו 23-24.7
מחנה למסיימי ז 29.7-1.8
מחנה למסיימי ח 29.7-1.8
פרטים נוספים בהמשך...
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המרכז למוסיקה
מנהלת :ימית פורת

ביום חמישי 20.6
התקיים קונצרט סיום של בית המוסיקה
בקונצרט ניגנו ושרו תלמידי בית המוסיקה
במגוון כלים.
העשייה המוסיקלית של התלמידים
והכישרונות במהלך השנה הוצגו בפני הקהל
הרחב .היה מרגש יפה ומקצועי.
מוזמנים להירשם לשנת הפעילות הבאה
בטל.04-6620454 :
חופשה נעימה ,הנהלת בית המוסיקה

ספורט
מנהל ספורט :עמית אבני 052-8980022
מחנות ואירוע ספורט במהלך קיץ :2019

יוגה בשקיעה ,מול התבור

בכל יום חמישי בערב ,בשעה ,19:00
יתקיים תרגול יוגה פתוח לכולם ללא עלות.
התרגול יתבצע ברחבה בשדרות רוטשילד.
יש להגיע עם מזרון יוגה ובגדים נוחים.
לפרטים :מילה דן ,054-9143887
גליה וולף .054-3344437

מחנה כדורגל מקצועי למסיימי
כיתות ג'-ז'

 8ימי אימון במהלך חודש יולי,
כל מפגש  3שעות.
המחנה ינוהל ע"י אלכס סקלובין ויאמנו בו
מאמנים עם נסיון רב עם דגש על עבודה
ופיתוח שחקנים צעירים.
הרשמה באתר המתנ"ס.
לפרטים :אלכס סקלובין 054-9788076

מחנה קיץ בהתעמלות ואקרובטיקה

אימוני קיץ בכדורסל

אימוני יכולות אישיות ויכולות גופניות
שיעזרו לכם להשתפר וישאירו אתכם
בכושר לקראת העונה הבאה.
מיועד למסיימי ילדים ב' ומעלה.

ליגת צעירים ביישובים

ליגת כדורסל לצעירים ביישובים שונים,
בכפר תבור ורחבי הגליל התחתון.
הזדמנות נהדרת לשחק כדורסל עם חברים,
קרוב לבית .מיועד למסיימי ד'-ו'.
מחנה כדורסל של המועדון למסיימי ד'-ו',
יתקיים במסגרת קייטנות גליל תחתון,
הסעות יצאו מכפר תבור.
מיטב מאמני המועדון יאמנו במחנה.
לפרטים והרשמה:
אופיר בן קדר 052-4434116

מוזמנים למחנה התעמלות מהנה ,מאתגר
ומדליק ,בהדרכת צוות מאמנים מסור
ומנוסה.
המחנה יתקיים במים א'-ה' -11/8/19
 15/8/19בשעות  ,8:30-13:00ומיועד לבנים
ובנות בכיתות א'-ח'.
במהלך שבוע האימונים נחווה אימונים
מגוונים  -מזרונים ,ארגז ,ספסל ,מיני
טרמפולינה ,מזרן מתנפח,AIR FLOOR ,
גלגולים ,סלטות ,גלגלונים ,סדנת
אקרובטיקה אווירית ,פירמידות ועוד...
הרשמה באתר המתנ"ס.
לפרטים :אודי דאהן .054-5408096

אירועי כדורסל ,מועדון כדורסל
הפועל גליל תבור

"הקלעי של המועדון" ,סדנאות קליעה
משולבות בתחרויות קליעה.
הסדנאות יתקיימו בתאריך  15.7ובתאריך
 12.8באולם הכדורסל בכפר.
מיועד לשחקני המועדון ,ממסיימי קט-סל
א' ומעלה.
פרסים שווים למנצחים!

סדנת איור
בחוט ברזל

25

11

4
טיול סבים
ונכדים לכוכב
הירדן

28

21
הרצאת
סטיילינג
במועדון אביב

14

7

1

8

26

12

5

29

22
סרט:
"בן חזר הביתה"

15

הברווזון  -הצגת הסיום של
תיאטרון הילדים
סרט במועדון אביב

ראשון

שני

31

27

13

6

3

28

14
שחיה
לילית
בסחנה

7

מסיבת סיום
שנה קתדרה
ומועדון אביב

24

הרצאה:
"סעיד"
הרצאה
במועדון אביב:
מאומצת

17

10

שירי מיימון
בהופעה

הפנינג מים
לכל המשפחה

שעות סיפור :היום
המיוחד של שי /
המכשף שרצה לעוף

30

23

משחקי
בריחה וחשיבה
במועדון אביב

16

יולי

פתיחת
תערוכת ציור

9

2

שעת סיפור
"בגדי המלך
החדשים"

שלישי

רביעי

30

8אוגוסט 9
 15מוקי 16

2

26

31

17

10

3

29

1

קמפינג בכפר

בהופעה

25

אירוע פתיחה
למרכז צעירים

27

18

19

20

11

12

5

6

13

4

חמישי

שישי

שבת

