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יום שלישי 24.9
אתניקס בהופעה
פתיחת שערים,20:00 :
תחילת המופע21:00 :

מחיר כרטיס₪ 30 :
כרטיסים בטלפונים :כפר תבור  04-6765555גליל תחתון 04-6628220

הצגת ילדים :הנסיכה על העדשה
תיאטרון אורנה פורת
נערה מגיעה לארמון ואומרת שהיא נסיכה אמיתית.
המלכה טוענת שהיא שקרנית ,שרק רוצה להתחתן
עם הנסיך ודורשת הוכחה.
יום שני  7.10בשעה  17:30באולם המופעים
כרטיסים במזכירות המתנ"ס.

פותחים שנה בפורום צעירים 40+ 30+

יום חמישי 24.10
בשעה  21:00בבריכה
מחיר כרטיס ₪ 60 :ובערב המסיבה₪ 75 :
מוסיקה ,אלכוהול ובשר מעולה הכל כלול!

חבורת זמר
לחובבי השירה והזמר מכפר תבור והסביבה
חבורת הזמר של הכפר "דרך התבור" מזמינה אתכם לבוא לשיר פעם בשבוע בימי רביעי
בשעה  20:30במתנ"ס .השירה בחבורה היא חוויה של שירה בהרמוניה רב קולית ,ובצידה
גם התקדמות אישית בפיתוח קול ,בשירה ובהגשה.
פרטים והרשמה :במתנ"ס  / 04-6765555 -דני עמית 054-9480116 -

בית מדרש
"בלעדייך אני חצי בן אדם" על זוגיות במקורות
מנחים :הרב דובי חיון והרב שמואל ריינר
ימי רביעי בשעה  20:30בספריה
 12מפגשים ,שעה וחצי כל אחד .עלות למשתתף :רק ₪ 120
פתיחת החוג לאחר החגים ,מותנה במינימום  12משתתפים.
לפרטים והרשמה לימור זמיר רכזת התרבות 052-3565662 :או במתנ"ס 04-6765555

מועדון התבור
ביום שישי  18.10לאוקטובר נפגש לערב מוזיקלי עם טל קרביץ –
מוסיקאי וזמר ,מזה שנים נודד בין מחוזות נדחים ברחבי העולם ,מהם מביא כלי נגינה
נדירים ואת הסיפור שחי עמם.
לפרטים :שמעון גדיש 050-5279090

ספריה
רכזת הספריה :אתי טרגש ,טלפון) 04-6772631 :ימים ב’-ה’ (16:00-19:00
בתאריכים הבאים הספריה תהיה סגורה:
 18-22/9/2013ימים ד'-א' )כולל(  25-26/9/2013 /ימים ד’-ה’ )כולל(

שעת סיפור :עם “הדב הירוק”
יום חמישי 3.10 ,בשעה 17:00

שעת סיפור הכוללת פעילות יצירתית
בעקבות הספר "הזחל הרעב"
מחיר לילד ₪ 20 :הורה מלווה :חינם
מספר המקומות מוגבל !
ההרשמה בספריה .מהרו והירשמו !

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
לפניות ,הצעות ושאלות :שגית קריב ,רכזת המועדון 053-8223535
avivkfartabor@gmail.com

 27.9יום ו' בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים במועדון

 1.10יום ג’ בשעה 16:00 -19:00
חוג יצירה עם תרצה במועדון
חרוזים ,צריבה על עץ ,סריגה,
טלאים ,מפיות ,עיסת נייר...
 2.10יום ד' בשעה 9:00-10:00
חוג אנגלית למתחילים במועדון
בהדרכת רחל לוי .קריאת טקסטים
ושיחות ,אוצר מילים בעזרת משחקים,
אנגלית שימושית לטסים לחו"ל.
 2.10יום ד' בשעה 11:00-12:00
חוג אנגלית למתקדמים במועדון
בהדרכת הלין טלברג .קריאת טקסטים
ושיחה חופשית בנושאים שונים.
 2.10יום ד' בשעה 17:30-18:00
מפגש רעים ונשנושים.
בשעה  -18:00חוג ספרות עם מלכה
ג'יבליק" :הר אדוני"  -ארי דה לוקה.
הכניסה חופשית

 3.10יום ה' בשעה 9:00-10:00
חוג בריאות בתנועה במתנ"ס
בהדרכת אביגיל פורת .שיווי משקל,
התמודדות עם ריבוי מטלות ,תרגול
הריכוז והזיכרון ,שימור ושיפור כוח
שריר ,סבולת לב ריאה וגמישות.
 3.10יום ה' בשעה 20:00
פרשת השבוע במועדון בהדרכת
עמי אטד משרונה .הכניסה חופשית.
 6.10יום א' בשעה 20:00
רב שיח חברתי בבמועדון בהדרכת
צביקה כ"ץ .הכניסה חופשית.

 7.10יום ב’ בשעה 8:00
טיול לפקיעין ולפארק הסלעים
)יציאה מרחבת הסופר(
פקיעין העתיקה ובית הכנסת העתיק,
בית מרגלית זינאתי ,סבתא ג'מילא
יוצרת הסבונים .א .צהריים בפקיעין
)ניתן לקנות במקום או להביא אוכל
מהבית( ,משם נמשיך לפארק הסלעים
בכיסרא שליד תפן  -מסלול מעגלי קל
עם נוף מרהיב .מחיר .₪ 80

חוגים
רכזת :גליה בר

חוגים חוגים

בשעה טובה ב 1-בספטמבר החלו רוב חוגי המתנ"ס
את פעילותם .לכל המתלבטים המהססים ולאלה שלא
בחרו חוג ניתן לפנות ,להתקשר ולהתייעץ עם גליה
רכזת החוגים.
גם לחוגים המתוכננים להיפתח צריך להירשם ולהביע עניין .זה יזרז את פתיחת החוג.

מי לא מגיע

לחוגים?

חוגים שנפתחו וניתן להצטרף במיידי:
נגרות-פסיפס

מיועד לכל הגילאים מגיל  5-120בימי שלישי במתנ"ס.
שעות החוג  -בחוברת החוגים
מדריך :יהודה חן נגר אומן והוא ישמח לראותכם...

חוג ציור לילדים ולמבוגרים

החוג למבוגרים ניפתח בימי שני בוקר ושלישי ערב במתנ"ס .ניתן להצטרף.
החוג לילדים יפתח מיד לאחר סוכות  7.10בשעה  .17:00רישום מראש יקל על חלוקת
הילדים לפי גיל .החוג מתקיים עם הציירת והאומנית :שילה דבור כשדי.

פילאטיס ,עיצוב חיטוב

מדריכה :תמי אברהמי .הפעילות מתקיימת בסטודיו במתנ"ס.
שימו לב ,חלו שינויים בשעות הפעילות והן תיכנסנה לתוקף ב.1.10-
יום א'  18:00-19:00 -פילאטיס  20:30-21:30 /עיצוב  /יום ב'  8:30- 7:30 -עיצוב /
יום ג'  8:00-9:00 -פילאטיס  19:30-20:30 /פילאטיס  /יום ו'  8:00-9:00 -פילאטיס

חוג א"י – חלק א'

המפגש הראשון יתקיים ב  - 4.11ההרשמה החלה !
הנושא :המזרח התיכון המשתנה  -הליכה קדימה או נסיגה היסטורית מאות שנים לאחור.
מרצה :עמוס דותן ,היסטוריון וגיאוגרף ומתכנן ערים.
מחיר לחלק א'  ₪ 400ל  8מפגשים .פירוט מלא של החוג בחוברת החוגים

חוג ארץ ישראל ממשיך לטייל

הנושא :האיסלאם בירושלים .מדריך :ברוך גיאן.
תאריך :יום חמישי ושישי 14-15/11/13
נושאים ואתרים לאורך המסלול :הר הבית ,העיר העתיקה ,האמנות הממלוכית ,
מוזיאון האיסלאם ,הר הצופים .לינה :בבית הארחה ע"ש רבין .פרטים נוספים בהמשך
ההרשמה בעיצומה ,מס' המקומות מוגבל!

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
פרטים והרשמה בטלפון04-6620454 :
השנה החלה בתנופה ובקרשנדו מוסיקלי ,הוספנו חוגים וקלטנו מורים נוספים למרכז
המוסיקה האזורי שלנו.
חלק גדול מחוגי הנגינה כבר החלו בספטמבר וזה הזמן להצטרף לחגיגה  -הקדימו
להרשם ,בואו לנגן איתנו :גיטרה ,גיטרה חשמלית ,פסנתר ,אורגן ,תופים וכינור.
וגם בכלי הנשיפה :חליל צד ,קלרינט ,חצוצרה וסקסופון  -את כלי הנשיפה מקבלים
בהשאלה ,ללא כל עלות )מספר הכלים מוגבל  -כל הקודם זוכה!(

חוג נגינה )טרום כלי( קבוצתי
לגיל הרך
ב 1.10-נמשיך ,זו השנה השלישית את
החוג עם איציק .מיועד ומתאים לילדים
החל מגן חובה ועד כיתה ב'.
בימי שלישי :ב 17:15-קבוצת הגן
וב 18:00 -ילדי כיתה א' ב'.
חוויה מוסיקלית מקסימה ומעשירה עם
פעילויות מגוונות ומשעשעות וגם נגינה
בכלי הקשה ובדרבוקות.
מוזמנים להתקשר ולבוא עם ילדכם
למפגש היכרות.
מחיר ₪ 155 :לחודש.

לגעת במוסיקה  -חדש!
היכרות עם כלי נגינה מהעולם ושירה בציבור
מלהיטי הזמרים הבולטים.
יום שלישי  1.10בשעה  20:00בבית המוסיקה
מנחה :עידן רשף ,מוסיקאי.
יתקיים אחת לחודש ביום ג' הראשון בכל
חודש בבית המוסיקה.
תשלום במזומן במקום .₪30 -גמלאי.₪ 20-

וגם ...אחרי החגים יתחדש הקול ...
לימודי פיתוח קול יתקיימו בימים שלישי
רביעי וחמישי.

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520
ברכות לילידי ספטמבר:
גל ברק ,עומר בוגנים ,ניר בקרמן ,סתיו קובי ,יובל עציוני ,פז רחמים,
נועם טישלר ,גד הורוביץ
תודה מקרב לב לכל מי שתרם מאפים ליריד ,המאפים נחטפו כהרף עין.
תודה לכל התורמים שנחלצו לעזרת וועדת חיילים בזכותכם יכולנו להעניק
לחיילינו היקרים שי לחג ,יישר כוח !!!

ילדים ונוער
רכזת הנוער :נורית מלמוד 050-8272941

ראשית ברצוני לברך את כולם בהתחדש עלינו שנת תשע"ד,
שתהיה השנה הזו ברוכה בפעילות לילדינו
שתהיה השנה הזו שנת התעצמות והתפתחות למדריכות ולמדריכים
שתהיה השנה מלאה בחוויות טובות ומהנות
והכי חשוב ,שתהיה השנה בטוחה ובריאה לכולנו.
פרוייקט בני מצוה

מועדון סרט פיצה

במסגרת הפרוייקט ,יפעילו בנות
ובני המצווה את ילדי בית הספר
יובלים בקייטנת סוכות
בתאריכים .17.9 16.9

והפעם הסרט“ :חלום ליל קיץ”
ביום שני 23.9 ,בשעה 10:30
באולם המופעים.
מחיר כרטיס.₪ 15 :

בני המושבים
רכז התנועה :עוז תומר 052-2261669

מבצע תפוח בדבש
השבוע יצאו מדריכי י'-י"א מהישוב אל הרחובות והגנים
הציבוריים שלנו כדי להגיש תפוח בדבש לעוברים ולשבים
ולאחל לכולם שנה טובה.

מפעל יוסי יפה
חניכי התנועה באירוע פתיחת השנה
של בני המושבים

המפעל השנתי לזכר יוסי יפה של בני
המושבים יוצא לדרך .השנה ישתתפו
תלמידי ט’-י"ב.
מנסיון המפעל חוויתי ומהנה ,וכן ,גם תורם
לסביבה ולארץ .תמונות בהמשך...

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם shaham.amit@gmail.com 052-667-3688

בשל מצב הפרקט באולם הספורט כל פעילויות מחלקת הספורט עברו למגרשים החדשים
ליד הפארק עד להודעה חדשה.
מיום רביעי 18.9 ,ועד יום שבת  ,28.9חופש ,אלא אם נמסר אחרת מצוות הספורט

פותחים מסורת חדשה  -אליפות כפר תבור בשחייה
שבת  28.9החל משעה  11:00בבריכת השחייה בכפר תבור
המקצים ע"פ קטגוריות שונות ועפ"י גילאים בנים ובנות מקצה נשים  /גברים ,שליחים,
מרוץ שליחים משפחתי היתולי על מזרוני ים  /אבובים  /נודלים .מרוץ שליחים פתוח,
מעורב קבוצתי .יתכנו שינויים בקטגוריות בהתאם לרישום.
ההשתפות בתחרות ללא עלות
רישום במתנ"ס או בבריכה ביום התחרות בין .10:00-11:00
להשתתפות קטינים נדרשת חתימת הורים .פתוח לתושבי כפר תבור בלבד.

ליגת ישובים בקטרגל גליל התחתון  -כפר תבור
ע"ש אליאל בן יהודה ז"ל
כפר תבור מפסידים בגמר לפוריה/נווה
עובד .3-2
במוצ"ש לפני שבועיים נחתמה ליגת
הקיץ ,אשר סיפקה רגעים רבים של מתח,
עניין והנאה.
כפר תבור שיחקה היטב אך לא הצליחה
לשמור על יתרון מוקדם  2-0מצמד של
שגיא גרינוולד ,ספגה שלושער מדורון
נמיני והסתפקה במקום השני המכובד.
גל קדרון מכפר תבור זכה בתואר השוער
המצטיין של הטורניר .במשחק המוקדם על
המקום השלישי גברה שרונה על ג .אבני
בתוצאה  .6-2ראשי המועצות יוסי דולה
ומוטי דותן העניקו את הגביעים יחד עם
הוריו של אליאל ,אריה ואסתר ,שנשאה
נאום מרגש.

תודה רבה לטוטו אורן ,לצור לביא ולפז
עפרוני על תמיכתם במפעל היפה ושאפו
להראל סלע אשר ניהל אותו למופת.
להתראות בשנה הבאה.

נפתחה שנת חוגי הספורט
בשעה טובה נפתחה השנה!
שימו לב ,ועקבו אחר השינויים במערכת
השעות .קובץ מעודכן באתר המתנ"ס.
מתלבטים לאיזה חוג ספורט ללכת?
אנא פנו לרכז הספורט או לצוות
המאמנים והתייעצו אתנו .טלפונים של
אנשי הצוות בחוברת החוגים באתר.

טלי  -עוגיות מזרח ומערב
מגוון מתוקי חינה/מימונה )במגשים(
ומבחר עוגיות במארזים
ולרגל החגים  -עוגות דבש ותפוחים.
לכל אירוע וחג שמח  -משהו טעים,
לסופשבוע וגם לחיילים.

חוג כדורשת נשים
החוג ייפתח ביום שני 16.9
לקבלת פרטים ותאום אימון ניסיון פנו
לדנה גלוב052-4511328 :

חפשו אותי בפייסבוק

פרוו

ה

הד"ס :העצמה דרך ספורט
חוג ספורט בקבוצות קטנות להעצמה
ופיתוח יכולות אישיות גופניות,
וחברתיות .פרטים :עמית שחם
כל עדכוני הספורט :בדף הפייסבוק
"ספורט כפר תבור"

שמחת תורה

תתקיים ברחבת בית הכנסת עץ החיים
ביום חמישי  26.9כ"ב בתשרי תשע"ד
 - 19:00התכנסות - 19:30 ,הקפות.
כיבוד קל ,חלוקת דגלונים והפתעות לילדים.
כולם מוזמנים !

להזמנות052-2695752 :
tali_ganor@walla.com

קהילה תומכת גליל
תחתון כפר תבור ויבנאל
בסיוע אשל והמועצות
האזורית והמקומיות
קהילה תומכת הינה תכנית
שמטרתה לספק תמיכה למבוגר
בביתו .לאפשר לו לשמור על
אורח חיים סדיר ,עצמאות
ופרטיות במסגרת הביתית.
התוכנית כוללת שירותים
מגוונים בתחומי הבריאות,
תחזוקת הבית ,בטחון אישי,
פעילות חברתית ושירותי מידע.
לפרטים :אבי פלאצ'י,
נייד050-6658798 :

