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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום חמישי ו’ שבט תשע"ג |  17ינואר 2013

חוגגים ט"ו בשבט
פיקניק משפחות

משחק משימות לילדים ,פינות יצירה מהטבע,
פיתות על הסאג' ועוד הרבה הפתעות.

בבו

ביום שבת 26.1 ,בין השעות  10:00-13:00בפארק המעיין
הכניסה חופשית! מומלץ להצטייד בארוחת פיקניק קלה.
במקרה של גשם  -האירוע ידחה

ערב

וב

בירה ונשירה
עם להקת ע”ש לילה
מוצ"ש  26.1בשעה 20:30
באולם האירועים

ערב שירה בציבור באווירה תוססת
מחיר כרטיס ₪ 25 :כולל בירה שירים ונשנושים
לנוער י' -י”ב  -כניסה חופשית !

שעת סיפור בספריה:

"תופים וקולות מן הטבע"  -חגיגת חורף
סיפור תיאטרון מפתיע בהנחיית המוסיקאי והיוצר עמנואל אלמוסנינו
ביום ראשון  20.1בשעה  17:00מיועד לגילאי  3ומעלה
מחיר כרטיס ₪ 15 :הורה מלווה :חינם!
שימו לב  -יום הבחירות הינו יום שבתון  -המתנ"ס סגור!

קר

הקרנת סרט“ :להיות כמו אבי”
יום רביעי  23.1בשעה  18:15באולם המופעים
בהשתתפות הצוות החינוכי  -בי"ס כדורי.
הופק בתמיכת יס דוקו והקרן החדשה לקולנוע
ולטלוויזיה .הסרט הוקרן בפסטיבל חיפה וזכה
להצלחה רבה בקטגוריית סרטי התעודה.
הכניסה חופשית !
בימוי :ענבל שפרינצק  -בת הכפר .הפקה :נעם פנחס .סיפור התבגרותם של שלושה
חברים ,פליטים שנמלטו מאפריקה והשאירו את משפחתם מאחור ,הלומדים היום בכפר
הנוער "כדורי" שבגליל וחולמים להיות כמו אבי )לשעבר איברהים( ,הפליט האפריקאי
היחידי שהצליח לקבל תעודת זהות ישראלית ולהתגייס לצה"ל) .ישראל  50 ,2012דקות(

בית מדרש בכפר תבור
בחסות הקהילה המסורתית "מוריה" בחיפה
הנושא :הרע ויצר הרע במקורות ישראל )היבט פילוסופי(
מנחה :הרב והדוקטורנט צבי ברגר )לשעבר רבה של כפר ורדים(
 12מפגשים ,שעה וחצי כל מפגש.
בימי ראשון  20:00בספריה ,מפגש ראשון ב 27.1.13
שימו לב עלות למשתתף :רק  120ש"ח .מותנה במינימום  12משתתפים.
לפרטים והרשמה נא לפנות ללימור זמיר052-3565662 :

הצגת ילדים מחסן השטוזים תיאטרון ארנה פורת
עפ"י שיריה של הסופרת והמלחינה דתיה בן דור
יום שני  12.1בשעה 17:30
באולם המופעים בכפר תבור
מחיר :לילד  ,₪ 65להורה מלווה₪ 50 :
לגילאי 3-7
כרטיסים במזכירות המתנ"ס
04-6765555
עדיין נותרו כרטיסים להצגה "קברט ז'בוטינסקי"ביום שישי  18.1בשעה 21:30
עלות כניסה להצגה למי שאינו חבר “מועדון התבור”  .₪ 50 -אל תחמיצו !
לפרטים נוספים :שמעון גדיש 050-5279090

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

ביום חמישי האחרון חגגנו יומולדת לשישה מחברי המועדון-
ילידי חודש ינואר -כל אחד מהחוגגים סיפר קצת על עצמו ,היו
ברכות ,מתנות ,עוגה ונרות ...וריקודים סלוניים בהדרכת שימי
אפרת ,היה ערב מהנה ומרגש ונפגש בחודש הבא.
 23.1יום ד' בשעה 18:00
הסרט "להיות כמו אבי" במתנ"ס.
הכניסה חופשית.
 24.1יום ה' בשעה 18:00
"סדר ט"ו בשבט" כהלכתו במועדון.
נשיר משירי החג ,ונשתעשע בחידונים
בהנחיית שכבה ט' מתנועת הנוער.

 29.1יום ג' בשעה 9:00-10:00
תחל סדנא בת  6מפגשים "שביל
הזהב” סדנא המשלבת מידע ודרכי
התמודדות בנושאים הקשורים לגיל
השלישי כגון :התמודדות כלכלית,
התמודדות עם רשויות ,התמודדות עם
שינוי ואובדן.
הסדנא תתקיים במועדון ,מיועדת
לנשים בלבד ,ללא עלות כספית,
בהרשמה מראש אצל שגית.
מנחות :ריבי צייטלר ורותי בריקמן.

 25.1יום ו' בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים במועדון
 29.1יום ג' בשעה  18:30הופעה
בבית המוסיקה :מקהלת הנשים
"נגה"  -ראו פירוט במידעון.

 27.1יום א' בשעה 10:00
הסרט הישראלי "העולם מצחיק"
בבימויו של שמי זרחין במועדון  -כולל
פופקורן ושתיה .הכניסה חופשית.

 30.1יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :הסערה המדעית סביב עצם
קיומה של הממלכה המאוחדת של
דוד ושלמה  -חידושים במחקר
הארכיאולוגי ומשמעויות לחיינו אנו.
מרצה :הארכיאולוג אחיה כהן תבור.
כניסה.₪ 10-

חוגים
רכזת :גליה בר
תאטרון ודרמה לילדים
יום הפעילות של החוג זז מיום ראשון ליום חמישי
באותן שעות .זאת ההזדמנות לאותם ילדים הרוצים
להצטרף רגע לפני שנכנסים להפקה.
עם הבמאי ירון רוח.
יום ה שעה 18:00 :כאן במתנ"ס מחכים לכם.

חוגים ...חוגים...

סופות
וגשמים

הרצאות חוג ארץ ישראל חלק א’
למשתתפי החוג ולמתעניינים נוספים ההרצאה שבוטלה תוחזר ביום ב' ה.18.2.13-
בשעה  19:00בבית המוסיקה.
חוג ארץ ישראל חלק ב'-נשים באמנות הישראלית
ההרשמה נמשכת  ...אנא מהרו להירשם.
סדנת תכשיטנות עם שרון אסרף
סדנת תכשיטנות בת  12מפגשים.
בתאריך  22/1תיפתח סדנת תכשיטנות במתנ"ס.
הסדנה תתקיים בימי שלישי ,בשעות .20:00-22:00
מחיר הסדנה  900שקלים ל 12-מפגשים
אין צורך בידע מוקדם!!!
שרון אסרף )(050-4405366
זומבה...זומבה לזוז בכייף!...
בימים הקרים הגוף רוצה להתחמם אין כמו זומבה והמקצבים הלטינים לחמם את הגוף
והנשמה בואו והצטרפו אל רותם המדריכה בימי ד' בשעה 20:15

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט
ברכות לחיילים ילידי ינואר החוגגים יום הולדת:
נועה ברייר ,בר ויצמן ,גוני כהן ,חן משוב ,דור טסה ,מור מנור ,זהר סויסה ,דניאל טנצר,
ענבר רזניק ,עמית תורג'מן ,נעם רוזנר ,גיל רחמים.
ברכות גם לטליה יודקובסקי לקבלת דרגת הסגן  -עלי והצליחי!

נוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646
חילופי תפקידים במחלקה
מחלקת ילדים ונוער נפרדת מרפאל מויאל לאחר תקופת עבודה של יותר משנה .אנו
מאחלים לרפאל הצלחה רבה ומודים לו על העבודה הקשה והמאמצים עבור הנוער בכפר
תבור.
בימים אלה נכנס לתפקיד מדריך נוער חדש  -דודו פלד .דודו ירכז ויוביל פרויקטים
ותהליכים חינוכיים במחלקת הנוער.
דודו פלד 054-6671127 :

טיול שלג  -אתר החרמון
ביום שישי ה 1.2-אנו יוצאים לטיול שלג שכולו רק כיף ,הנאה וקורררררר.
הטיול כולל כניסה לאתר החרמון ,מזחלות הרים ,איש שלג ,תה חם והרבה
הרבה ביחד.
הטיול מיועד לגילאי ו' עד י”ב .הרשמה במתנ"ס .עלות השתתפות .₪ 100

בני המושבים
רכזת התנועה :ניצן אדרי
מדגם הנוער לבחירות  ,2013שכבות ט'-י”ב
ביום שני 21.1.13 ,בשעה  19:00יתקיים בקן "הפנינג בחירות" .במסגרת האירוע נחשף
למצעי המפלגות השונות ,נדון בנושאים החברתיים המעניינים אתכם ובסוף האירוע נקיים
הצבעה אמיתית! בואו ללמוד ,להצביע ולהשמיע את הקול של הנוער בכפר תבור!
טיול ט"ו בשבט ,שכבות ד'-ז'
ביום שישי 25.1.13 ,בשעה  12:00נצא לטיול ט"ו בשבט בין שקדיות הכפר.
בתוכנית :טיול רגלי ,הפעלות בשטח והרבה כיף!
יש להצטייד בנעליים סגורות ,בגדים שאפשר ללכלך ,בקבוק מים וכובע.
* יש אפשרות להגיע ישר מבית הספר ולהשאיר את הילקוטים בקן.
פייסבוק בני המושבים כפר תבור
הורים וחניכים ,חפשו את "בני המושבים כפר-תבור" בפייסבוק ותישארו
מחוברים.
בפייסבוק שלנו תוכלו לקבל עדכונים על אירועי שיא וימי פעילות בתנועה ,לראות תמונות
ולהרגיש חלק מהפעילות.

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-667-3688
כדורסל בוגרים  -ליגה ב’
כפר תבור  /ג"ת מפסידה ברבע גמר גביע
האיגוד למכבי בני טבריה 77-69
מאת :איליל קנטי
ביום רביעי האחרון סיימנו את דרכנו
במשחקי הגביע.
אחרי שניצחנו את הקבוצה החזקה הזאת
לפני שבועיים ,הגיעו הטבריינים נחושים
לנצח בכל מחיר .המשחק היה צמוד
ובשליטתנו בשלושת הרבעים הראשונים
אבל ברבע האחרון כשאנחנו כמעט כבר
בלי אויר הצליחו מכבי טבריה לפתוח פער
ולנצח.
תודה ענקית לקהל הרב שבא ,דחף ועודד
בצורה נפלאה.

ספריה
יש לנו מנהלת ספריה חדשה  -אתי טרגש
שמחכה לכם עם המון ספרים חדשים
למבוגרים נוער וילדים כולם מוזמנים לבוא
להכיר לקרוא ולהנות.
שעות פעילות הספריה מפורסמות באתר
המתנ”ס.

ילדים ב’
כפר תבור מנצחים את עמק יזרעאל  /גורן
.52-40
ליגת ישובים בכדורסל בחסות 'חוות
דאבל קיי שרונה’ מחזור  - 4מוצ"ש
האחרון .כפר תבור מנצחים את הזורעים
ושומרים על המקום השני אחרי גזית  /עין
דור .שאר התוצאות ומידע נוסף בפייסבוק.
מחזור  - 5מוצ"ש  19.1.2013באולם
הספורט בכפר תבור
 19:30כ .תבור  -שדה אילן/הודיות
 20:30שרונה  -גזית/עין דור
מועדון כדורגל יונייטד
סיכום סוף שבוע במועדון:
ילדים ב :תיקו  3-3במשגב
ילדים א :תיקו  2-2נגד קצרין
נערים ג :ניצחון  7-0על נין
נערים ב :ניצחון  6-1על ריינה
כל הכבוד ,המשיכו כך!

פורים בפתח
ואנחנו במתח ...

תושבים המעוניינים לקחת חלק בארגון
מסיבת פורים למבוגרים
מוזמנים לפנות ללימור זמיר רכזת
התרבות 052-3565662
tarbut@kt.matnasim.co.il

טל ,04-6620454 :מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
אנו שמחים לשתף שנוספו שעות לשיעורי:
כינור ,תופים ,כלי נשיפה ,פסנתר ,אורגנית ,גיטרה קלאסית ,חשמלית ,בס ופיתוח קול,
ולקבוצות נגינה לגיל הרך והצעיר )טרום כלי(.

מקהלת הנשים "נגה"
תופיע במבחר יצירות ייחודי ומגוון ביום שלישי  29.1בשעה  18:30בבית המוסיקה.
שירי עמים וקטעי מוסיקה קלאסית שיש בהם מן ההומור והקריצה.
הכניסה חופשית.

חבורת הזמר "דרך התבור"
מצרפת זמרות וזמרים
חדשים
אנו פונים אל כל אוהבי השירה
מהכפר והסביבה לבוא להנות
ממפגש שבועי של שירה בהרמוניה
קסומה ובחברה נעימה.
לפרטים נוספים התקשרו למנצח
החבורה דני עמית 054-9480116 -

להשכרה
יחידת דיור  2.5חדרים,
כניסה נפרדת ,קומה  ,2עם מרפסת
נוף מקורה יפהפייה .כניסה מיידית
לפרטים :מיכל 054-5519605

המ ח וד
ש ת! ! !

מרפאת שיניים ד"ר עמי ואניש

כאן בכפר תבור כל טיפולי השיניים  -גם לילדים!

שכ' החרובים )בסמוך לאולם הספורט(

טלפון04-6769946 :

רפלקסולוגיה

טווי-נא

הטיפול בכפות הרגליים הינו עתיק
יומין .הטיפול מתבסס על זרימה
אנרגטית .הרפלקסולוגיה עוזרת
לגוף לטפל בעצמו ללא התערבות
של חומרים כימים או פיזיים.

טווי-נא היא שיטת עיסוי טיפולית
הפועלת באופן מקומי להזרמת
אנרגיה ודם ,מחזירה לפעילות
רקמות שנפגעו ,ומתקנת סטיות
של עצמות ומפרקים.

טיפול ב * :כאבי ראש וסינוסים
כואבים או מודלקים * בעיות פנימיות
* מערכת העיכול * פריון ובעיות
דם
מחזור * ליווי הריון * חום ולחץ
*
ואחרות
דלקות פרקים ,כליות
*
דיכאון * חוסר שקט נפשי.

טיפול בכאבי צוואר וכתפיים ,ברכיים
וגב ,כולל במקרים של פריצת דיסק
* אסטמה * כאבי ראש ומיגרנות
* סינוסים * שיתוק פנים )פציאליס(
* לחץ דם גבוה.

חיים סינדר ~  25שנות נסיון
רפלקסולוג בכיר ,מוסמך בטווי-נא ,מאסטר ריי-קי ,מורה לצ'י קונג
טלפון ~ 054-3311238 ,04-6760661 :כפר תבור

