111

72
מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום חמישי כ”א טבת תשע"ג |  3ינואר 2013

תבור פוליטיקה:
מפגש עם ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג
יום שלישי  8.1בשעה 20:30 :באולם האירועים
בואו לדבר פוליטיקה!

הצגת ילדים "גלי"  -תיאטרון אורנה פורת

גלי היא ילדה אופטימית ,מלאת דמיון ואוהבת טבע .היא מתרגשת לקראת עלייתה
לכיתה א' ,ומשתפת בתחושותיה את חבריה הטובים .מחזמר עם שיריו המוכרים
והאהובים של אהוד מנור :ברוש ,אחותי הקטנה ,גלי ,נחליאלי ,מי אוהב את השבת ועוד.
יום שני  14.1בשעה  17:30במתנ"ס
מחיר כרטיס לילד ₪ 65 :הורה מלווה * ₪ 55 :טלפון להזמנות04-6765555 :
ניתן לרכוש דיסק עם שירי המופע ב ₪ 15-במתנ"ס

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(

ט"ו בשבט  -פיקניק משפחות
משחק משימות ,פינות יצירה לילדים ,פיתות על הסאג'
ועוד הרבה הפתעות.
שבת 26.1 ,בין השעות  10:00-13:00בפארק המעיין
הכניסה חופשית! במקרה של גשם  -האירוע ידחה.

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 :

מועדון התבור
לאנשי הכפר שמעוניינים להצטרף למועדון התבור -
ביום שישי  18.1בשעה  21:30הצגה " -קברט ז'בוטינסקי"  -התיאטרון העברי בשיתוף
“מועדון החברותרון” מגליל תחתון.
סיפורה של לאה ישורון ,מוותיקי ובוני הארץ .סיפור אישי מצחיק ,משמח וכואב ,אך מלא
אמונה בשמחת הקיום .כניסה להצגה למי שאינו חבר מועדון .₪ 50 :אל תחמיצו !
לפרטים נוספים :שמעון גדיש 050-5279090

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
רכזת המועדון :שגית קריב 053-8223535 -
החוגים המתקיימים במסגרת "מועדון אביב":
הליכה נורדית  -הליכה בעזרת מקלות הליכה מיוחדים המחזקת את הגוף והיציבה -
ימי א' בשעה  ,19:00בהדרכת עידית וד"ר חיים אשכנזי ,בכניסה למתנ"ס.
יצירה  -אומנות שימושית-עיסת נייר ,חריזת חרוזים ,צריבה על עץ ,סריגה ,טלאים,
מפיות...מתקיים מדי יום ג' בשעה  16:00-19:00בהדרכת תרצה שוורץ ב"מועדון אביב".
פלדנקרייז  -פיתוח המודעות לגוף באמצעות תנועה -מתקיים על מזרונים ,מדי יום ד'
בשעה  10:00-11:00בהדרכת מוניקה במתנ"ס.
avivkfartabor@gmail.com

החוגים פתוחים לכולם  -וניתן עדיין להצטרף .שעור ראשון ניסיון  -חינם.
החל מה 1.1.13-ההשתתפות בכל חוג תעלה  ₪ 100לחודש למשתתף .חוג שני  -תינתן
הנחה של  10%ובחוג שלישי ומעלה  -תינתן הנחה של ) .20%ההנחות הן לכל בית אב.
בעל ואשה שמשתתפים כל אחד בחוג אחד -יקבלו 10%הנחה(.
 9.1יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :אנטרקטיקה ואיי
ג'ורג'יה הדרומית  -רשמי מסע
מצולם.
מספר ומקרין :דר' שי כנעני -
גיאוגרף .כניסה.₪ 10 :

 14.1יום ב’
טיול בעקבות רכבת העמק ורכבת ישראל
"רכבת העמק" בכפר יהושע )כולל קפה
ומאפה( ,תחנת הרכבת באלרואי  -נחום לוי,
"מוזיאון הרכבת" בחיפה ,סיפור של פסים
וקטרים  -חן מלינג ,מנהל המוזיאון.
מחיר כולל הסעה כניסות והדרכה.₪ 80 :
)בהרשמה מראש במתנ"ס(.
 16.1יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :תזונה ואורח חיים בריא
מרצה :שירה סולו-ג'יבליק ,דיאטנית קלינית.
כניסה.₪ 10 :

 10.1יום ה' בשעה 19:00
מסיבת יומולדת לילידי חודש
ינואר במועדון .ריקודים סלוניים
בהדרכת שימי אפרת .הכניסה
חופשית) .ילידי ינואר מתבקשים
ליצור קשר ולאשר השתתפות(.

 29.1יום ג' 9:00-10:00
סדנא בת  6מפגשים "שביל הזהב"
בנושאים הקשורים לגיל השלישי.
לנשים בלבד ,ללא עלות ,במועדון.
מנחות :ריבי צייטלר ורותי בריקמן.

חוגים
רכזת :גליה בר
תיאטרון ודרמה לילדים
הזדמנות אחרונה להצטרף לחוג .בימי א'
בשעה  18:15עם קבוצת התיאטרון.
חוג א"י
שימו לב פתיחת חלק ב' של החוג
מותנית בכמות הנרשמים ,המעוניינים נא
להירשם במתנ"ס בהקדם!
חלק ב'  -נשים באמנות הישראלית
מבט אל הציירות שפעלו באמנות
הישראלית לאורך כל תולדותיה.
מרצה :איילה אופנהיימר  -המשכן
לאומנות עין חרוד.
 7מפגשים המתקיים בימי שני ,אחת
לשבועיים בין השעות .19:00-21:00
במסגרת חוג א"י טיול לירושלים
בתאריכים  2-3במאי  -שריינו את
התאריך.

סדנת תכשיטנות בהנחיית שרון אסרף
הסדנה תתקיים בימי שלישי ,בשעות
 20:00-22:00במתנ”ס.
מפגש ראשון.22.1 :
ניתן להתרשם מהתכשיטים שנלמד בחוג,
על פי תאום  -אצל שרון ).(050-4405366
מחיר הסדנה ₪ 900 :ל 12-מפגשים.
אין צורך בידע מוקדם!!!
חוגי האמנות עם שרון אסרף
שינוי  -עברו ליום חמישי.
ילדי כיתות ב'-ד' בשעות .16:00-17:30
כיתות ה' ומעלה בשעות .17:30-19:30
חוג נגרות לכל הגילאים
לאור הביקוש אנו שוקלים להרחיב את
החוג ולהביא שולחן עבודה נוסף.
לרציניים בלבד !
הרשמה במתנ''ס במזכירות.

יוגה  -עם מיכל כהן שימחה
בואו להתרשם בימי רביעי,
בשעה  18:00-19:15בסטודיו במתנ"ס.
מערכת שעות מעודכנת לחוגי פילאטיס ,אירובי ועיצוב הגוף
בהדרכת תמי בהיר אברהמי
יום ו
יום ה’
יום ד
יום ג
יום א
פילאטיס
עיצוב הגוף
בוקר עיצוב הגוף פילאטיס
8:00-9:00
8:00-9:00
8:00-9:00
8:00-9:00
פילאטיס
פילאטיס
ערב פילאטיס
18:00-19:00 19:30-20:30 18:00-19:00
עיצוב וחיטוב
עיצוב וחיטוב
20:30-21:30
20:30-21:30

נוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646
טקס פתיחת פרויקט בני מצווה 2013
אנו שמחים להזמין את הורי ובני שנת המצווה להצגת התכנית השנתית של הפרויקט
ולאחר מכן תחרות "לא נפסיק לשיר" .תתכוננו להפתעות נוספות.
 12.1.13מוצאי שבת באולם האירועים במתנ"ס.

אות הנוער הישראלי
השבוע השקנו את תוכנית אות הנוער הישראלי בכפר .התכנית מיועדת לשכבה ח' ומובלת
על ידי תובל שודלנריין ,סטודנט למדעי ההתנהגות מכפר קיש .מטרת התכנית היא הקניית
אורח חיים בריא לנוער דרך חוויות משותפות ,מפגש קבוצתי וקשר אישי .הפעילויות יחולו
כל שבוע במתנ"ס או בבית הנוער .מוזמנים להצטרף  -פרטים אצל נעם או תובל.
תובל שודלנריין 052-5307564 -
אקטואליה בגובה העיניים
אנו פותחים חוג אקטואליה לנוער שיועבר כל יום חמישי בערב בשעה  18:00במתנ"ס.
החוג הינו מפגש פתוח על הנושאים שעל סדר היום הציבורי .המפגש ללא עלות ומועבר
בהתנדבות על ידי צביקה כץ מוותיקי היישוב .מיועד לגילאים 12-14

בני המושבים
פייסבוק בני המושבים כפר תבור
הורים וחניכים ,חפשו את "בני המושבים כפר-תבור" בפייסבוק
ותישארו מחוברים.
בפייסבוק שלנו תוכלו לקבל עדכונים על אירועי שיא וימיי פעילות
בתנועה ,לראות תמונות ולהרגיש חלק מהפעילות.

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט
ברכות מקרב לב ליניב קובי ועוז בלייזר ,ילידי דצמבר
ששמם נשמט בטעות .בהצלחה בהמשך הדרך.

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-667-3688
ספינינג
יונתן נילי ,מדריך הספינינג מסיים את תפקידו .אנו מודים לו ומאחלים לו הצלחה בהמשך.
את יונתן יחליפו שתי מדריכות חדשות ומוכשרות :איילת צ'נסי ומלי יונה.
שעות האימונים לא משתנות 18:00 :ו ,19:00-שיעורים נוספים יפתחו בהתאם לביקוש.
בואו לדווש ולהיכנס לכושר באווירה אנרגטית וקצבית.
כדורסל :ליגת ישובים בחסות 'חוות דאבל קיי  -שרונה'
נפתחה ליגת יישובים בכדורסל .זוהי השנה השלישית שמחלקת הספורט כפר תבור
מפיקה את הליגה להנאת ספורטאי האזור ,המשפחות והאוהדים .נערכו
 2מחזורים ,בראשון ניצחה כפר תבור את מצפה נטופה בקלות ובשני הפסידה  60-56ל...
גזית  /עין דור .משחקים נוספים סיפקו מתח והנאה לצופים בואו לעודד את כפר תבור
במשחקה הבא במוצ"ש ,נגד שרונה ,ב  .18:30סיקורים נוספים בפייסבוק.
כדורסל בוגרים
ברביעי שעבר ניצחון איכותי ומפתיע לכ/.ג .תחתון על המדורגת ראשונה  -הפועל טבריה
 ,69-65לאחר משחק חם וקשוח ,מי שלא הגיע הפסיד.
אריק פולט הוביל עם  22נק' ,יוסי יוסף  ,18עמית שחם )מאמן שחקן(  ,11שלומי צברי ,9
אסף זייבליק  ,3ארי מובסוביץ  3אילן רייכר  .2לא קלעו אך תרמו רבות  -בועז קניאל,
חיים מענית ,ירון יוסף.
עכשיו מתכוננת כפר תבור לרבע גמר גביע הליגה מול .....אותה הפועל טבריה ,ביום רביעי,
 19:30 ,9.1בכפר תבור .כולם ,אבל כולם  -חייבים לבוא לדחוף את הקבוצה לחצי הגמר.
מועדון האופניים  2 7 P S Iמדווש למעלה
קבוצת המתחילים כבר מדוושת בעליות וקבוצת מתקדמים חדשה נפתחה .ניתן להצטרף.
החורף לא מרתיע והרכיבות מעניינות ומאתגרות .כל חובבי האופניים ,ומי שרוצה לבדוק
מה זה ,מוזמן להצטרף .לומדים טכניקת רכיבה נכונה ,שימוש נכון בגוף ובאופניים
ומשפרים את היכולות והביצועים .פרטים אצל תום המדריכה052-6765269 :
כדורגל  -יונייטד  -תוצאות משחקי סוף השבוע שעבר
ילדים ג :ניצחון  10-11על מג'דל שמס  /ילדים ב :הפסד  5-1לעכו
ילדים א :ניצחון  4-2על כאבול )מברוק על הניצחון הראשון בליגה(
נערים ג :תיקו  1-1מול עפולה  /נערים ב :ניצחון  0-4על כאוכב
גאים בכל הקבוצות !
תמונות ועדכונים מלאים מהארועים בפייסבוק 'ספורט כפר תבור’.

חדר כושר
קבוצת "חיות הבר" )כושר קרבי(
ביום כייף בפיינטבול.....
תמשיכו בעבודה הטובה שלכם!!!
תודה רבה ליוסי שי על העזרה באירגון האוכל.
צוות חדר הכושר עופר ועדי.

איכות הסביבה
מימוש חוק האריזות בכפר-תבור
לפני כשבועיים ולאחר עבודת הכנה שנמשכה מספר חודשים ,חתמה המועצה על הסכם
עם תאגיד ת.מ.י.ר )המוסמך מטעם המדינה( להפעלת חוק האריזות .בכך נכללת כפר-
תבור בין  40הרשויות הראשונות במדינה )מתוך כ  (250שמחילות בתחומן את החוק.
במסגרת ההסכם יוצבו בקרוב ברחבי הכפר מיתקנים לפסולת אריזות זכוכית )למשל
צנצנות ללא פיקדון( ,ולפסולת אריזות מתכת )למשל :קופסאות שימורים(.
אלה יתווספו ל  16המיתקנים הקיימים ברחבי הכפר  -לפסולת אריזות פלסטיק )בקבוקים
למינהם ועוד( ,ל  44המיתקנים לפסולת הנייר ול  3מיתקני פסולת הקרטון.
הפרדת פסולת ל  2זרמים
בחודשים האחרונים נעשית בכפר-תבור עבודת בדיקה בשיתוף יועץ סביבתי חיצוני,
לביצוע הפרדת פסולת ל  2זרמים  -פסולת יבשה ופסולת רטובה .התהליך הוא כחלק
ממגמה ארצית ובינלאומית להפחתת כמויות הפסולת המופנות להטמנה במזבלות.
יישום התהליך כרוך בהוצאות ראשוניות רבות )קניית פחים חדשים ,שינוי שיטת פינוי
הפסולת ,הדרכות לתושבים( ,ועיתוי הפעלה ההפרדה בכפר-תבור ייקבע בהתאם
לתוצאות התחשיב הכלכלי ולגובה הסיוע שנקבל מהמדינה.
נאמני ניקיון בכפר-תבור
"נאמן ניקיון" הוא אזרח המקבל סמכויות להגשת דו"חות על ליכלוך ברשות הרבים
במסגרת "חוק שמירת הניקיון" .תושבי כפר-תבור המעוניינים לעבור הכשרת הסמכה
כ"נאמני-ניקיון" מתבקשים להעביר את פרטיהם למזכירות המתנ"ס.
אם יהיו מספיק מעוניינים ,יגיע נציג המשרד להגנת הסביבה להעביר הסמכה בת כשעתיים.
פרטים נוספים והנחיות לתושבים יפורסמו בלשונית איכות הסביבה באתר המועצה.
בברכה,
יצחקי טישלר ,יו"ר ועדת איכות הסביבה

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 -

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
מקהלת הנשים "נגה"
תופיע במבחר יצירות ייחודי ומגוון ביום שלישי 29.1
בשעה  18:30בבית המוסיקה.
שירי עמים וקטעי מוסיקה קלאסית שיש בהם מן ההומור
והקריצה .הכניסה חופשית.
בואו ללמוד לנגן ולשיר במוסיכפר ,הצטרפו לעשרות הילדים והבוגרים שכבר מנגנים
ונהנים :כינור ,תופים ,כלי נשיפה ,פסנתר ,אורגנית ,גיטרה קלאסית ,חשמלית ,בס
ופיתוח קול.
קבוצות נגינה לגיל הרך והצעיר )טרום כלי(  -גילאי  4-5בימי רביעי ב  .17:30אפשר
עדיין להצטרף בואו עם הילדים )הנכדים (...לשיעור היכרות.
שיעורי הנגינה הפרטניים בכל הכלים מתאימים גם למבוגרים ,אף פעם לא מאוחר...
פרטים במוסיכפר 04-6620454 -

מבנה להשכרה
שטח מבונה בגודל  37מ"ר בחצרות האיכרים יושכר
למטרות הבאות בלבד:
 .1גלריה.
 .2בית מלאכה ומכירה לתכשיטים  /קרמיקה /
עבודות עץ וכו'.
 .3מטרות דומות ייבחנו ע"י הנהלת העמותה לגופה
של בקשה ואין התחייבות לקבל כל הצעה  /רעיון.
לפרטים נוספים :מזכירות העמותה,
טל,04-6765844 :
מיכה הלמן ,יו"ר עמותת המוזיאון.

דרוש/ה עובד/ת לצרכניה
בשדמות דבורה
לפרטים לפנות 04-8241519

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

