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ספר הג'ונגל

המחזמר ספר הג'ונגל "חברים לנצח"
 חוויה לכל המשפחה!מוגלי ,גור-האדם שאומץ על ידי להקת
הזאבים גדל ולמד את חוקי הג'ונגל והופך
למנהיג החיות.
המחזה בהשתתפות קאסט שחקנים מרהיב
מוכשר ואהוב.
בואו לצפות בחוויה מרהיבה מהנה ומרגשת
של המחזמר!
מחיר כרטיס ילד ,₪ 60 :מלווה₪ 50 :
נקניקיה  +שתיה חינם בקניית כרטיס ילד !
כרטיסים במתנ"ס04-6765555 :

יום שני  4.11בשעה  17:30באולם המופעים

מקימים פורום נשים !
אם אתן מעוניינות להוביל ולהשפיע
בנושאי חברה ,תרבות ,יזמות עסקית הגיל השלישי ועוד...
אתן מוזמנות למפגש חשיבה ראשוני.
המפגש יתקיים יום שלישי 5.11 ,בשעה  20:30במתנ"ס
לפרטים ושאלות
ניתן לפנות ללימור זמיר רכזת התרבות052-3565662 :

אירועי חנוכה 27.11-5.12
מתוכנן לנו שבוע מלא וגדוש בחוויות מכל הסוגים ולכל הגילאים
השארו בקרבת מקום

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
פרטים והרשמה בטלפון04-6620454 :
לנוחיותכם מצורפת מערכת השבועית שלנו.
כל מי שעדיין לא מנגן מוזמן לבוא ולהתנסות נשמח לקלוט עוד תלמידים למוסיכפר.
יום א’
פסנתר/אורגן
חנה גולדמן
--------גיטרה
אייל אפשטיין
--------סקסופון
רמי אלסטר
--------קלרינט /
פסנתר/אורגן
איתי אלתר

יום ב’
פסנתר
צביקה טל
--------גיטרה
אייל אפשטיין
--------כינור
לב אייזן

יום ג’
פסנתר /
אורגן
חנה גולדמן
--------גיטרה
איתמר יובל
--------פיתוח קול
אבירם פיינברג
--------טרום כלי
איציק חנם

יום ד’
תופים
יאן
--------גיטרה
אייל אפשטיין
--------פיתוח קול
סופי גרינברג

שעורים פרטיים
)יחיד או זוגות(
לכתות ד'-ח' באנגלית ומתמטיקה

יום ה’
פסנתר /
אורגן
רועי שמש
--------חליל צד
נועם שרת
--------פיתוח קול
סופי גרינברג

חדש

השעורים יתקיימו במתנ"ס בימי ב'+ג' משעה .14:00-20:00
השיעורים יועברו ע"י נועם בר ,בוגרת תואר ראשון במדעי
הסביבה וגאוגרפיה ומורה מוסמכת מטעם ביה"ס לחינוך
בבר אילן ,בעלת ניסיון במתן שעורים פרטיים.
משך השעור 45 :דקות.
מחיר השתתפות ₪ 280 :לחודש לשיעור פרטי
 ₪ 180לחודש לכל תלמיד לשיעור בזוג
הרשמה ותשלום במתנ"ס
שיבוץ שיעורים בתאום עם שגית 053-8223535

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

תודה מיוחדת לתושבות הכפר ,שהעבירו הרצאות מרתקות ב"מועדון אביב"
בהתנדבות! לד"ר ענת ירון ענתר  -שהעבירה הרצאה מעניינת על אלימות
ורצח על רקע פסיכוטי ,ליפה כפיר  -ששיתפה אותנו ,בליווי תמונות מרהיבות,
במסע אישי מאד לרפובליקה הדומיניקנית,
ולמיכל פרידלנד  -שהעבירה הרצאה מעניינת על "שיטת פויירשטיין".
 28.10יום ב' בשעה 10:00
הקרנת הדרמה הקומית שובת הלב
"סיני בטייק אווי".
הכניסה חופשית כולל פופקורן ושתיה.
 29.10יום ג' בשעה 17:00
סדנת מחשבים בהדרכת עופר
רובינשטיין בכתת המחשבים בביה"ס
רבין בכפר תבור .משך כל מפגש :שעה
וחצי .מחיר הסדנה 10 :מפגשים.₪ 250-

 30.10יום ד’
 - 17:30מפגש רעים ונשנושים.
 - 18:00הרצאה’ :למה חייכה המונה
ליזה?’ נחשוף כמה מן הסודות החבויים
מאחורי הדיוקן המפורסם ביותר בעולם.
מרצה :שולי בן יעקב ,בעלת תואר שני
בחינוך ובחקר תולדות האומנות.
כניסה.₪ 10 :

 31.10יום ה' בשעה 19:00
יום הולדת לילידי חודש אוקטובר
ומסיבת ריקודים סלוניים עם שימי
אפרת .ילידי אוקטובר מתבקשים ליצור
קשר עם שגית.
הכניסה חופשית .כולם מוזמנים.
 4.11יום ב' בשעה  8:00טיול לחדרה
ביקור בחוות חפצי-בה ,בית פיינברג
ומוזיאון החאן לתולדות חדרה.
הפסקת צהריים בקניון חדרה ולסיום -
ביקור בפארק נחל חדרה.
המחיר כולל הסעה וכניסות.₪ 80 :
 6.11יום ד' בשעה 17:30
 - 17:30מפגש רעים ונשנושים.
 - 18:00חוג ספרות עם מלכה
ג'יבליק ,והפעם" :פראדל" דבורה
בארון .הכניסה חופשית.
 8.11יום ו' בשעה 10:45
נסיעה לבית האופרה ב”א למחזמר
המצליח "סיפור הפרברים".
מחיר  ₪ 130) ₪ 180ללא הסעה(.

חוגים
רכזת :גליה בר

חדש ...חדש ...ריקודי בטן

חוגים חוגים
שימו לב
לחידושים!

עם המורה יעל חנטיס
מפגש חשיפה והכרת התחום
ביום חמישי  31.10בשעה  20:30במתנ"ס.
נא להגיע בלבוש נוח .נשמח לראותכם למפגש חוויתי עם גופכן.

חוג ארץ ישראל לצערנו עקב מיעוט נרשמים סידרת ההרצאות חלק א’ לא תיפתח.
על סדרה חלק ב’ בנושא אמנות נפרסם בהמשך.

חוג ציור עם הציירת והאומנית שילה דבור כשדי
ציור בוקר מבוגרים
לכל חובבי האומנות ולאלה שרוצים ללמוד לצייר הנכם מוזמנים אלינו לבוקר של
למידה והנאה ומשיכה במכחול -אין צורך בידע קודם!
בימי שני בוקר בשעה  8:30-10:30במתנ"ס
למפגש ראשון ניתן להגיע ללא חומרים .עלות החוג  ₪ 220לחודש
ציור לילדים ונוער
לימוד טכניקות שונות הקניית ערכים ואהבה לאומנות ,גירוי חשיבה ודמיון ,מודעות
ובעיקר חוויה וכייף בואו לנסות ולהתרשם.
גילאי  7-10בימי שני בשעה 16:00
גילאי  12ומעלה בימי שני בשעה .17:00

אנגלית עם גלית ...נהנים ולומדים שפה נהנים וגם יוצרים.
חוג ייחודי המקנה לילדיכם חווית למידה עם הקניית ביטחון לדבר בשפה חדשה.
לימוד אוצר מילים רב תוך כדי יצירה וכייף.
בימי רביעי בשעה  16:30-17:30במתנ"ס.
עלות ₪ 155 :כולל חומרים.

קורס צילום דיגיטלי לבעלי מצלמה דיגיטלית
 15מפגשים ,שעורי כיתה – מפגש ראשון ב11.11-
מתקיים בימי שני בשעות  3 + 18:00-20:00סדנאות
צילום בימי ו' בבוקר.
פרטים אצל שושנה גנז050-5932732 :
מיילshoshgenez@gmail.com :

ילדים ונוער
רכזת הנוער :נורית מלמוד 057-7489301

טיול סיום פרוייקט בני מצוה
הטיול המסורתי שבו יצאו ברגל כ  30ילדי כפר
תבור שכבת ח’ מכפר תבור לכינרת.
את הלילה העבירו בחורשה ליד מצפה החללית,
ומשם המשיכו עם הזריחה לעבר חוף שלדג
שבכינרת ,ונהנו מפעילות ימית.
תודה מיוחדת לצוות ההורים שליוו את הפרוייקט
ואת הטיול עצמו!
וכמובן לדודו פלד מדריך הפרוייקט.

בני המושבים
חג המעלות 2013
במוצ"ש  19.10חגגנו את "חג המעלות" בפר תבור.
היום החל בטיול לאורך נחל "השבעה" מבית קשת
ועד לפאתי שכונת האלונים שלאורכו ביצעו החניכים
משימות ברוח "שודדי הקריביים" כשסיפור המסגרת
היה התגייסותו של הקפטן האגדי ג'ק ספארו לסייע
לתושבי מסחה.
את היום המאתגר והמהנה סיכמנו בטקס המסורתי
של חג המעלות ,בו עברו חניכי כיתות ד' בשער האש
כאקט סימלי של כניסה לתנועה ,והשכבות השונות
העבירו זו לזו את התפקידים אותם מילאו.

בברכת “עלה והגשם”

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

כדורסל בוגרים

כדורגל

הפועל כפר תבור /ג .תחתון פותחים את
העונה ברגל ימין ומנצחים בסיבוב הראשון
בגביע שדה יעקב בחוץ ,ובמחזור הליגה
הראשון בבית  89-63את כפר ברוך .הרבה
בזכות הכוחות המקומיים החדשים בקבוצה
דודי רחמים ,איתי ויזל ,עמיאל אהרוניאן
וגיא כהנא.
נקודת האור הבהירה ביותר בסיפור היא
עשרות הצופים בהם ילדים רבים שהגיעו
למשחק הבית ,עודדו ותרמו לאווירה.
משחק הבית הבא – ביום רביעי  30.10מול
מכבי בקעת ב.שאן.

כדורגל יונייטד
נערים ב’  -נגד הפועל איכסל 6-1
תוצאת המשחק משקפת ללא ספק ,יונייטד
שלטו לאורך כל המשחק ניצול הזדמנויות
מול השער ,פרגון ,משחק מסודר ,ומסירות
מדוייקות.

כדורסל בנות נפתח בכפר תבור

אנו מזמינים את בנות האזור לבוא
ולהתנסות.
הענף פועל בשיתוף מועדון הכדורסל של
עמק יזרעאל ,אחד המועדונים הוותיקים
בארץ.
רק בשנתיים האחרונות ארבע שחקניות
התקבלו לקבוצות הנערות של העמק.
בתאום מראש עם צור לביא ,מאמן בעל
נסיון 052-7950656

מועדון האופניים מתרחב ופותח
קבוצת רכיבה לנשים
בואו להנות מפעילות גופנית חברתית
ומאתגרת בטבע .מתקיים בימי שישי.
למפגש ניסיון צרו קשר עם תום דוייטש -
.052-6765269

ע

ילדים ב' נגד הפועל איכסל
הילדים פיגרו לאורך המשחק בשער אחד,
אך הצליחו לאזן את התוצאה ואף להבקיע
בדקות הסיום שער נוסף ,ולנצח בתוצאה
של  .4-3ילדים ב' ניצחו בזכות גיבוש
הקבוצה והרצון לעבוד יחד ולהשיג ניצחון
חשוב במחזור הראשון.

ספינינג
החורף מתקרב ,לא חייבים לרכוב בבוץ.
הצטרפו לחבורת הספינינג הדינאמית של
כפר תבור עם מערכת שעות גמישה
במיוחד ) 8שיעורים בשבוע !( ,מדריכים
ממריצים ומקצועיים.
רק  ₪ 150לחודש  -כמה שיעורים שתרצו!
לתאום שיעור נסיון :מלי )ימי א' ,ג' ,ו'(:
 050-7448809יוהד )ימי ב' ,ד'( -050
7466916

משתתפי החוגים שלום!
אנו מעדכנים כי נוהל ההנחות לחוגים כפי שקבעה הנהלת המתנ"ס הוא הנחה החל
מהחוג השלישי במניין חוגי המשפחה ,לפי החוג הזול מבניהם:
•  5%על החוג השלישי
•  10%על החוג הרביעי
•  15%על החוג החמישי ואילך
שימו לב  -מעונות ,גני ילדים ,צהרונים וחדר כושר אינם נחשבים במניין החוגים.
במידה ותהיה פרישה מהחוג במהלך השנה ,יעשה חישוב מחודש של ההנחה הכללית.
לבירורים ושאלות בכל נושא הגביה ניתן לפנות לפנינה-נאן במייל:
pnina@kt.matnasim.co.il

מאחלים לכם שנת פעילות מוצלחת
פנינה-נאן ,מזכירת גביה מתנ"ס כפר תבור

ד"ר יצחק בלוך
מומחה א.א.ג.
כירורגיה ראש צוואר

ילדים ,מבוגרים בדיקות סיב-אופטי
כללית מושלם :ביטוחים פרטיים
תאום מראש050-8444-824 :

מצפה נטופה ,עפולה,
קרית ביאליק ,כרמיאל

יעוץ וניתוחי אוזניים ,שקדים ,אף ,סינוסים ,גושים צווארים,
מייתרי קול ,בלוטת תריס ,בלוטת רוק

לימוד יומי "חוק לישראל"
לימוד לעילוי נשמת חנה בן נון ז"ל ,תושבת הכפר שנפטרה בח' בתמוז תשע"ג,
מתקיים בכל יום לאחר תפילת מנחה וערבית בשעון חורף בשעה  17:00לערך
למשך חצי שעה בבית הכנסת "עץ החיים" .הציבור מוזמן! לפרטים נוספים :משה בן נון

לתושבי כפר תבור
המשמר האזרחי )משטרה כחולה( בפיקודו של עופר בר ,פעיל בכפר
תבור ,ומדי שבוע יוצאות משמרות בכפר למען ביטחון התושבים.
המעוניינים להתגייס ולתרום לביטחון הכפר נא ליצור קשר עם עופר:
050-6276080
בית להשכרה
לתקופת קצרות )עד שנה(
מרוהט ומאובזר ברמה גבוהה
בשכ' השיקמים .כולל יח' הורים +
חדר קטן ,מרפסת וגינה.
שכ"ד  ₪ 4000לחודש.
050-5462292

משק אהרון קרניאל
מכירת עצי הסקה לחורף המתקרב,
אספקה עד הבית.
מעוניין לטפל במטעים לפי הצורך.
מעוניין לשכור מטעים לתקופה
ארוכה.
אהרון 052-6657973 -

"חזקים ביחד" עפולה
מרכז לחולי סרטן ולבני משפחותיהם שנועד להעניק מערך תמיכה ,לסייע ,לשתף,
להפחית את תחושת הבדידות ומאפשר למשתתפים לשפר את איכות חייהם בתהליך
ההחלמה.
ע

המקום מציע :סדנאות תמיכה וצמיחה תרפיה במוזיקה תרפיה באמנות
סדנת קערות טיבטיות פלדנקרייז יוגה פילאטיס הידרותרפיה
קרמיקה ציור תכשיטנות סדנת בצק סוכר מחשבים הרצאות טיולים
ערבי שירה וחג
כל הפעילויות  -ללא תשלום!
המרכז פועל בחסות האגודה למלחמה בסרטן ,במימון וסיוע ראש עיריית עפולה
ומשפחת שניידר ,התורמים ומאפשרים הפעילות ,בהנהלת דליה פלוזניק ובעזרת
מתנדבים מרחבי העמק.
למרכז דרושים מתנדבים :מדריך/ת יוגה ומדריך/ת ציור
פרטים אצל דליה 054-6597241

