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שנה טובה
טקס קבלת תושבים חדשים
הנכם מוזמנים לחגיגת ראש השנה תשע"ג
ביום חמישי  20.9.12בשעה  19:00באולם האירועים במתנ"ס
בתוכנית:
טקס קבלת תושבים חדשים | הרמת כוסית
ברכת ראש המועצה | טקס הענקת מלגות
למשתתפים במסע לפולין | כיבוד קל
מיד לאחר הטקס נרד כולנו לפארק
למופע חגיגי של להקת הגבעטרון
עם מיטב הזמר העברי
הכניסה חופשית ,מצפים לראותכם!

 11.10.12בכפר תבור
מכירת כרטיסים החל מתאריך 19.9

מנוי תיאטרון ילדים
החלה ההרשמה לעונת המנויים 2012-2013

דירה להשכיר
התיאטרון שלנו

גלי
14.1.20
13

מחסן השטוזים
של דתיה
11.2.2013

תיאטרון אורנה פורת

תיאטרון אורנה פורת
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חוגים
רכזת :גליה בר
בשעה טובה ומבורכת נפתחה שנת החוגים החדשה במתנ"ס  -כולכם מוזמנים להגיע,
להתרשם ,לברר ולהירשם.
אודישנים לקבוצת תיאטרון ייצוגית לכיתות ט'-י"ב
לכל אלה שחיידק הבמה מקנן בהם ורוצים לחזור לפעילות ...הפקה חדשה !
יום אודישנים מרוכז  23.09 -בשעות .18:00-19:30
עליכם להכין מונולוג קצר )עד  4דקות( ,הזמרים שבינכם מוזמנים להוסיף שיר .הרציניים
יוכלו להשתתף ולהנות בהפקה חדשה בחסות המתנ"ס עם הבמאי ירון רוח.
תיאטרון מבוגרים  -תיאטרון הכפר פתיחה באוקטובר .פרטים והרשמה במתנ"ס.
חוג אומנויות עם שרון  -החוג נפתח !!! שעות וימים  -בחוברת החוגים.
חוג נגרות  -החוג נפתח ,ההרשמה נמשכת .מכיתות א' ועד מבוגרים.
לפרטים ניתן לפנות אחה"צ לגליה רכזת החוגים בכל עניין ושאלה.
במידה ואינני השאירו טלפון ושם ואחזור אליכם...
בברכת שנת פעילות פוריה ומהנה ,גליה

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
רכזת המועדון החדשה :שגית קריב 053-8223535 -
הפעילויות מתקיימות ב"מועדון אביב" שממוקם מעל חדר הכושר )עם מעלית(.

תכנית המועדון לחודש ספטמבר
פעילויות קבועות:
בימי שלישי וחמישי  - 10:00-12:00משחקים במועדון סנוקר  +פינג פונג.
בימי ראשון וחמישי בשעה  - 17:00התעמלות בריאותית  -מתבצעת בצורה איטית
ומבוקרת על כסאות ובעזרת מכשירי עזר ,בהדרכתה המקצועית של שימרית קשת.
 19.9יום ד' בשעה 18:00
חוג ספרות עם מלכה ג'יבליק
אידיליה "לביבות" ,שאול טשרניחובסקי.
 24.9יום ב' בשעה 10:00
לקראת יום כיפור:
הקרנת הסרט הישראלי
"כיפור".

 28.9יום שישי בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים.

כל הפעילויות במועדון פתוחות לכלל
האוכלוסייה והכניסה חופשית.
נשמח לראות חברים חדשים
בפעילויות השונות.

מתנדבים:
אנו זקוקים למתנדבים מכל גיל ,המוכנים להתנדב למען הקהילה ,בכל תחום  -מדריכי
טיולים ,רופאים ,עורכי דין או כל מקצוע מעניין אחר שמוכנים להעביר הרצאה בתחום
עיסוקם ,אנשי מחשבים שמוכנים להדריך את האוכלוסייה הבוגרת כיצד להשתמש
במחשב ,אינטרנט ,כתיבת מיילים ,כל הצעה ורעיון יתקבלו בברכה.
אשמח לקבל פניות עם בקשות ורעיונות:
שגית קריב 053-8223535 :מייל aviv@kt.matnasim.co.il -

מועדון התבור
לחברי מועדון התבור ולאנשי הכפר !
החופש הגדול מאחורינו ,בפתחנו מתחילה שנה חדשה הבאה עלינו לטובה ,נפגש הפעם
ביום שישי ה  14/9 -ב"חצר כנרת" ,הגעה לקבוצת כנרת בשעה ) 19:00ברכבים פרטיים(.
בברכת חג שמח ושנה טובה  -שמעון גדיש 050-5279090

קבוצת מורשת
רכזת :חנה בן נון
סיור סליחות לירושלים
ביום חמישי  .13.9בשעה  17:00יציאה מרחבת הסופר
בהדרכתו של :אבטליון שרעבי
עלות הסיור) ₪ 40 :מותנה בכמות הנרשמים(
לפרטים והרשמה 054-4543652 :או 052-2569761

נוער
רכז :עודד שחורי
תודה נוספת :לטיול  8ימים המוצלח הצטרפה גם זיו קוגן,
תלמידת כתה י"ב שיצאה לטיול בהתנדבות .תודה רבה על הסיוע
והדוגמא האישית ששימשת לבני הנוער שיצאו לטיול .אשרי
הקהילה שאלו מתנדביה.
מועדוני הנוער חזרו לפעילות מלאה!!!
מועדון ז-ט )מתחת למבנה תנועת הנוער( מועדון י-יב )ליד היקב(
המועדונים פתוחים עבורכם בסופי השבוע  -פרטים ב.f -
מחויבות אישית במתנ"ס :מזכירות ,גני הילדים ,לוגיסטיקה ,אירועים קהילתיים ,פרויקט
בני מצווה ופרויקט חונכות אישית בשיתוף בית הספר 'רבין'.
להרשמה ופרטים נוספים :עודד .052-3392986
שכבת י"א היכונו לפרויקט פולין  - 2013נפתחה קבוצה ב .f -מהרו להרשם.
לפרטים נוספים :רפאל .052-5116686
חלוקת מלגות פרויקט פולין  :2012חברי המשלחת למסע לפולין ומשפחותיהם ,נפגשים
ביום חמישי  20.9בשעה  19:00באולם האירועים שבמתנ"ס.

לכל הילדים והנוער  -שנה טובה ,שנת עשייה ואושר

בני המושבים
דן קרוביארסקי ממלא את תפקיד רכז תנועת הנוער בכפר תבור
החל מחודש אוגוסט  .2012טלפון.054-5606461 :

 - 10.10אירוע פתיחת השנה

יהיה !!! 10

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט
ברכות לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש ספטמבר:
גל ברק ,יובל מקוב ,ניצן אדר ,אלה צרפין ,תמר אופיר ,אוריאל מויאל ,מתנאל מדינה,
סתיו סימנה ,סתיו קובי ,ניר סאסי ,רחמים קרן

מוסיכפר
מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
מנהלת אדמיניסטרטיבית :שגית קריב
מרכז המוסיקה החל את שנת הפעילות.
כיתות המוסיקה נצבעו והוכנו לקראת
התלמידים ,והנגינה והשירה כבר ממלאים
את המרכז.
המורים שלנו מקצועיים ומוכשרים כל אחד
בתחומו ,ואנחנו מלמדים בכל כלי הנגינה:
כינור פסנתר אורגנית וקלידים  -החל
מכיתה א' ועד בכלל.
גיטרה ,תופים ,כלי נשיפה  -החל מכיתה ד'.
)בכלי הנשיפה ניתן להשאיל כלי נגינה לכל
השנה !(
בתחום השירה  -עובדים אצלנו שני מורים
לפיתוח קול מאוד מבוקשים  -הקדימו
להרשם!
גם השנה נפתח חוג הנגינה "טרום כלי"
לילדים מגיל  4עד  8ומתקיים בקבוצות
קטנות )על פי גילאים( .בשיעורים אלה
חווים הילדים את המוסיקה ויסודותיה דרך
האזנה ,משחק ,תנועה ,מקצבים ונגינה,
בהדרכתו של איציק חנם  -מורה למוסיקה
בעל תואר אקדמי והתמחות לגיל הרך.
כל לימודי הנגינה מתאימים לילדים
ולמבוגרים.
הפעילות מתקיימת בימים א'-ה' בשעות
.14:00-21:00

מחירים:
 ₪ 370לחודש ,לשיעורים של  45דקות,
פעם בשבוע.
 ₪ 280לחודש ,לשיעורים של  30דקות,
פעם בשבוע) .רק בחלק מהכלים(
 ₪ 155לחודש ,לשיעור קבוצתי של 45
דקות בחוג "טרום כלי".
ניתן לתאם שיעור ניסיון ללא התחייבות
כספית )במידה וממשיכים בחוג ,משלמים
עבור שעור הנסיון(.
למידע נוסף והרשמה:
מרכז המוסיקה ,04-6620454 -
דני  ,054-9480116שגית .053-8223535
כתובת מייל musikfar@ccc.net.il -

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-667-3688
בשעה טובה נפתחו חוגי הספורט במתנ"ס.
שמחנו לראות היענות גבוהה של ילדים מכפר תבור ומישובים רבים בסביבה .אם יש ילדים
שמתלבטים ,נשמח לתת לכם ייעוץ מקצועי .אפשר לפנות אל רכז הספורט או למאמנים.
אנו מבקשים מההורים לרשום את הילדים בהקדם .נשמח לקבל הארות ,הערות והצעות
בכל עניין כדי שנוכל לשפר את השירות .צרו איתנו קשר בכל דרך.
בהצלחה לילדים והצוות ושתהייה שנה של למידה ,צמיחה והנאה.
מועדון אופניים
2 7PS I
מועדון אופניים בכפר תבור

ענף אופני השטח הגיע סוף סוף לכפר
תבור .בואו והצטרפו לענף מלא אדרנלין,
שטח ואתגר .בשלב הראשון ייפתחו
קבוצות עממיות כשהכוונה היא גם לפתח
רוכבים תחרותיים.
לפרטים :משה אורן 054-80-40-117

חברים לכושר
)כושר גופני למבוגרים(:
לאחר  8שנות פעילות בנהלל' ,חברים
לכושר' מגיע לכפר תבור.
בואו לשמור ביחד על כושר באווירה
משפחתית ,מקצועית ולא תחרותית.
לפרטים :עמית 052-667-3688

ספריה
לפרטים :לפנות לשרה הספרנית 6772631 -
הנכם מוזמנים לצפות במיטב החומרים לחגי תשרי
בשולחן החגים של הספריה.
דפי צביעה לחגים לילדים.
ספרים ...ספרים ...חדשים לכל הגילאים  -בואו לטעום ולהינות
הספריה תשמח לקלוט מתנדבים .לפרטים לפנות לשרה 6772631-

הודעות מתנ"ס ומועצה
מכרז  - 21/12השכרת מבנה מעל קופ"ח מאוחדת )מרכז למידה לשעבר(
מועצה מקומית כפר תבור מציעה בזה להשכרה מבנה בגודל  70מ"ר הנמצא מעל קופ"ח
מאוחדת.
חומר למכרז ניתן לרכוש במועצה תמורת  ₪ 100שלא יוחזרו.
הגשת ההצעה עד  20.9.2012שעה  12:00במזכירות המועצה.
סיור במבנה ייערך ביום  13.9.2012בשעה  13:00או בתיאום עם שלמה ,גזבר המועצה.

דוחות כספיים
לתושבים שלום,
בהתאם לתקנות משרד הפנים ,מובאים בזאת לעיונכם תמצית הדוחות הכספיים לשנת
 ,2011בתאם לביקורת שנערכה ע"י רואה חשבן חיצוני מטעם משרד הפנים.
בברכה ,יוסי דולה
ראש המועצה

מדור פרסומי
לדגנית ,עופר ואורי אקר מכפר תבור !!!

מזל טוב להולדת בנכם עידו

 lדור שישי במושבה כפר תבור "מהמייסדים".
 lנכד חמישי לגאולה ודוד אופיר  -דור רביעי במושבה כפר תבור "מהמייסדים".
 lנין חמישי לחסיה אופיר  -דור שלישי במושבה כפר תבור "מהמייסדים" ממשפחת לובנוב.

מזל טוב ,הרבה אושר ונחת ותמשיכו בהרחבת המשפחה
מאחלים :המשפחה המורחבת מכפר תבור
משפחות אופיר ,מנדל ,חיים ,אברמוביץ' ,גולדנר וכהן.

שיעורים פרטיים במתמטיקה
להתחיל את השנה ברגל ימין...
שיעורים פרטיים לכל הגילאים ,כולל
הכנה לבגרות.
דניאל ,מהנדס וסטודנט לרפואה,
ניסיון בהוראה פרטנית054-2525997 .

שיעורים פרטיים
מורה בחינוך המיוחד והוראה
מתקנת ,ליקויי למידה
ומדריכה שפתית )שיטות
קריאה והבנת הנקרא(,
לילדי כיתות א'-ו'
054-6251444

מסאג' טיבטי מקורי
מרגיע כאבים ,מחזק ומרענן
מטפלת ממוצא טיבטי-נפלי
עם ניסיון של שנים בחו"ל ובארץ
בעלת תעודה.
052-7520498

להשכרה בירושלים בחגים
דירת גן  4חדרים מרווחת ומאובזרת
כניסה פרטית,
תחבורה ציבורית נוחה ,אוטובוסים
ורכבת קלה ,מינימרקט קרוב.
 $ 150ללילה
052-3698100

