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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום חמישי ב' חשון תשע"ג |  18אוקטובר 2012

יום ספורט אליאל
לזכרו של אליאל בן יהודה ז"ל
ביום שישי ה 19.10-החל מהשעה  7:30בפארק המעיין
בהשתתפות :חטיבת גולני ,חברים ותושבי הכפר.
האירוע יכלול פעילויות אתגריות לכיתות ה'-ט'
ותחרויות ספורט בענפי קטרגל ,כדורסל ,משיכת-חבל ורכיבת אופניים אתגרית.
)להרשמת קבוצות מהכפר  -נא לפנות לעמית שחם (052-6673688
 11:30טקס לזכרו של אליאל -באולם הספורט
הקהילה מוזמנת!

חג המעלות  - 2012בני המושבים
במוצ"ש ,בשעה  18:00מאחורי המגרש באלונים
בואו לקבל את השכבה הצעירה  -ילדי כיתות ד'-ח'.
בתכנית :טיול של בני הנוער שיחל בצהרים
בשעה  :18:00טקס וכתובות האש בנוכחות ההורים
בברכת "עלה והגשם!"
דן רכז התנועה054-5606461 :
החלה סדרת קונצרטים של

תזמורת הבמה הישראלית
בקונצרט הראשון תארח התזמורת את להקת UMMAGUMMA

במופע שירי ביטלס מכל תקופות הלהקה
ביום שני ו' חשון  22.10בשעה  20:30באולם המופעים בכפר תבור.
דמי כניסה :בערב המופע  ₪ 60במכירה מוקדמת  .₪ 50כרטיסים :אגף החינוך 04-6628217

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
רכזת המועדון :שגית קריב 053-8223535 -

avivkfartabor@gmail.com

תכנית המועדון לחודש אוקטובר
 22.10יום שני בשעה 8:00
טיול לואדי ערה " -מפגש תרבויות"
יציאה :בשעה  8:00מרחבת הסופר.
הדרכה :הדסה שדה מקיבוץ ברקאי.
מסלול ההליכה קל.
מחיר ₪ 25 + ₪ 55 :כניסות לאתרים.
הרשמה ותשלום מראש במתנ"ס.

 24.10יום רביעי בשעה 18:00
הרצאה" :מי ורדים מפורט סעיד"
הרצאה וסרט :הסופר גדעון תלפז.
הכניסה חופשית!
 26.10יום שישי בשעה  9:30במועדון
ארוחת בוקר לגברים הכניסה חופשית!
 31.10יום רביעי בשעה 18:00
הרצאה" :הליכה נורדית" פעילות
להנאהבוקר
יתרונותארוחת
בשעה 9:30
יום ו'
26.10
ועתירת
חכמה
גופנית
לגברים.
ולשיפור איכות החיים .מרצה :ד"ר חיים
אשכנזי ,מומחה ברפואה פנימית ורופא
ספורט .הכניסה חופשית!

חוגים קבועים המתקיימים במועדון:
התעמלות בריאותית לנשים וגברים  -בימי ראשון וחמישי בשעה 17:00
חוג יצירה  -בימי שלישי בשעה  -16:00בהדרכתה של תרצה שוורץ.
סנוקר ופינג פונג  -מדי יום ג' ו -ה' בשעה .10:00-12:00
חדש!!!! חוג מחשבים  -אנו פותחים חוג מחשבים החל מהבסיס  -הכרת המחשב ,שימוש
באינטרנט ,כתיבת מייל ,טיפול בקבצים ...החוג יתקיים בכתת מחשבים בביה"ס "רבין"
בכפר תבור בימי ג' אחה"צ  -ההשתתפות ללא עלות ,מותנית בהרשמה מראש אצל שגית.

חגיגות  75שנה
לבית הכנסת הגדול
יתקיים ביום רביעי  24.10ח' בחשון בשעה 18:00
ברחבת בית הכנסת.
הציבור מוזמן.

חוגים
רכזת :גליה בר
חוגים  ...חוגים  ...בואו להיות שותפים!!!
חוג אומנות ויצירה עיצוב תכשיטים ,פיסול בחומרים מגוונים )חימר ,עיסת נייר ,פימו
ועוד (...הכרת עולם הצבע והטקסטורה ,טכניקות ותהליכי עבודה שונים.
לילדים לנוער ולמבוגרים.
ציור למבוגרים! בשעה טובה נפתח החוג בימי שני  8:30-10:30וימי שלישי 19:30-21:30
בערב ,אצלנו במתנ"ס ללא צורך בידע קודם.
נגרות חדש  ...חדש .לילדים נוער ומבוגרים בימי שלישי .החוג נפתח .מוזמנים להצטרף.
מחול נגיעות קלאסי לגיל הרך לגילאי  6-7בימי שני בשעה  17:30ולגילאי  8-9בשעה
 18:30עם המורה מורן בסטודיו במתנ"ס.
זומבה ...זומבה חוזרים לשיגרה ביום רביעי בשעה  20:15באולם הספורט.
הורים יקרים אנא הסדירו את תשלומי החוגים במהרה כדי לא ליצור אי נעימויות.
מודים מראש  -רכזי החוגים וצוות המתנ"ס
בקרוב :קורס צילום דיגיטלי !!!
פתיחת הקורס ביום שני  ,29.10בהדרכת שושנה גנז.
אם אתה רוצה יותר...
אם אתה מתאכזב מהתמונות שצילמת ...
אם אתה מחזיק מצלמה מצוינת ומרגיש שאפשר
להוציא ממנה יותר ...עדיין לא מאוחר להרשם !
פרטים נוספים :שושנה גנז shoshgenez@gmail.com 050-5932732

מועדון התבור
ביום שישי  19.10בשעה  21:45במתנ"ס " -תעלי לקפה" ערב מופע קצבי וחצוף על
זוגיות  ,אהבה ,יחסים ו  ...ע"י השחקנים זהר עילם ,ימית קשביץ ,רובין ועדי אלחר.
ביום שישי " - 23.11אופרה מהסרטים" הכרות ראשונה עם עולם האופרה באמצעות
סרטי קולנוע פופולריים עם מרב ברק.
לפרטים נוספים שמעון גדיש 050-5279090 -

נוער
רכז :עודד שחורי
מחלקת ילדים ונוער רוצה לברך את תנועת "בני המושבים" שהתחילה את פעילותה בכפר,
ביום רביעי .10.10 ,תודה לדן ולעומר על ההובלה ,תודה רבה לצוות המדריכים המש"צים,
המד"מים והפעילים שדאגו שתהיה פעילות מהנה וכמובן לחניכים שהגיעו.
עוד רבה וארוכה הדרך! כולם מתכוננים לחג המעלות שיתקיים במוצאי שבת  .27.10יישר
כח!
נגמרו החגים ,מתחילים מחויבות אישית!
שכבת י' מוזמנת לקחת חלק בפרויקט מחויבות אישית במתנ"ס :במזכירות ,בגני הילדים,
בלוגיסטיקה ,באירועים קהילתיים ,בהדרכת מחשבים )פרויקט משולב עם מועדון אביב(
בפרויקט בני מצווה ובפרויקט חונכות אישית בשיתוף בית הספר 'רבין'.
* להרשמה ופרטים נוספים :עודד 052-3392986
* לפרויקט החונכות האישית מוזמנים לפנות החל מכיתה ט' ועד לכתה י"ב.
המועדונים פתוחים בסופי השבוע  -אתם שם? מועדון ז-ט מתחת ל"קן" מועדון י -יב
מעל הפארק .זמני הפתיחה ב -לקראת סופי השבוע.
פייסבוק  -קל להתעדכן
מוזמנים להצטרף לדף ה -שלנו" :ילדים ונוער כפר תבור"
הורים  -רוצים לדבר ,לדעת מה קורה? לשתף ולהשתתף? " :קהילת הורים כפר תבור".
חפשו אותנו ב. -

תנועת בני המושבים בכפר תבור
ב 10.10-התקיימה הפעולה הראשונה לשכבה הצעירה  -פעולת "חפש את המדריך".
הקבוצות עברו בתחנות ,גילו רמזים על מדריכיהם ובסוף פגשו אותם!!
היה גדול !!!!!
ימי הפעילות בתנועה:
ימי רביעי -
יום פעילות לשכבות הצעירות ד'-ח'
ימי שני -
יום פעילות לשכבות הבוגרות ט'-יב'

מוסיכפר
מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית מנהלת אדמיניסטרטיבית :שגית קריב
ממשיכה ההרשמה לכל חוגי הנגינה ,בואו לנגן ,לשיר ולהנות איתנו:
פסנתר ,אורגנית ,גיטרה ,כינור ,כלי נשיפה ,תופים ופיתוח קול
* נותרו מקומות בקבוצות ה"טרום כלי"  -גילאי  - 4-7חוויה מעשירה ומפתחת מאד!
* בתופים  -בואו ללמוד עם יאן  -מורה חדש אצלנו ,צעיר ומוכשר  -בוגר תזמורת צה"ל.
* סקסופון  -ממשיכים במבצע :סקסופון בהשאלה לכל השנה !
לימודי הנגינה מתאימים הן לילדים והן להורים .זה הזמן וזו ההזדמנות להצטרף וללמוד
לנגן בכיף .החוגים מתקיימים כל השבוע  -מיום א' ועד ה' אחה"צ.
כל הפרטים והשאלות ,בטלפון אחד04-6620454 :

ספריה
לפרטים :לפנות לשרה הספרנית 6772631 -

שעת סיפור" :הארנב ממושי"
מאת :שלומית כהן-אסיף
ביום חמישי  18.10בשעה  17:00בספריה
מגישה :אורנה הוכרמן מיועד לגילאי3-5 :
עלות ₪ 15 :לילד ,הורה מלווה בחינם.
משך :כ 45 -דק'
מס' המקומות מוגבל ,אנא הרשמו מראש במתנ"ס!
הספריה תשמח לקלוט מתנדבים .לפרטים לפנות
לשרה.
בשבוע הבא תתבצע החלפת מדפי הספריה.
לצורך כך הספריה תסגר למספר ימים .עקבו אחרי
הפרסומים.

משחקיית 'יופי של עולם'
מתחם ג'ימבורי ,פינת משחקים ,פעילות מתחלפת  -יצירה,
אפייה ,צביעה ועוד הרבה הפתעות .במקום פינת קפה להורים.
ימים א' ,ד' בין השעות  16:30-19:00בפארק המעיין.
כניסה חד פעמית ₪ 15 :כרטיסיה של  5כניסות₪ 70 :
מתאים לגילאי 0-6

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-667-3688
כדורגל
השבוע החלו משחקי הליגה של
ההתאחדות לכדורגל שתי הקבוצות
שמתאמנות בכפר תבור נסעו למשחקי חוץ.
ילדים א  -כיתות ח' הפסידו באיכסל 4-1
ילדים ב  -כיתות ז' ניצחו את כרמיאל-
צפת .4-3
כל הכבוד לכולם!
בוגרים ,ליגה ב'  -ב 3.10פתיחת עונה טובה
לקבוצה המשותפת של כפר תבור וגליל
תחתון עם ניצחון בסיבוב הראשון בגביע
הליגה על גלבוע המעיינות .89-68
ב 24.10-משחק בית ראשון ב.19:00-
המשחקים הביתיים יתקיימו בשעה
מוקדמת מחכים שהחברה הצעירים יוכלו
לבוא ולעודד .מצפים לכם!
ילדים ב' ) -ילדי (2000
קבוצת ילדים ב' פתחה את העונה בהפסד
ביתי  58-56לעמק יזרעאל ,אבל עם
הרגשה טובה שיש על מי לסמוך בהמשך.
פתיחת המשחק לוותה בהתרגשות רבה של
הילדים שלנו שנקלעו לפיגור מוקדם אך
בהמשך הראו אופי וחוזק מנטאלי והצליחו
לחזור מפיגור של  10הפרש .הסיום היה
מותח וההפסד ב 2-נק' הותיר את הילדים
מאוכזבים ,אבל את המאמן והצופים
אופטימיים להמשך .קלעו :רון פוקס ,18

דניאל בר  ,14עידו אביטן ,12דן בבלי ,4
רוס חתוקאי ועומר אידל  3כ"א,
ניר ברוש .2
משחק הבית הבא :יום חמישי 25.10
ב .17:30
צור לביא
מועדון אופניים 2 7 P S I

אנו פותחים קבוצת רכיבת שטח מאתגרת
לכיתות ז'-י' .מתאים גם למתחילים.
המעוניינים להצטרף ו/או להגיע לאימון
ניסיון אנא פנו למשה אורן,
054-8040117
פתחנו דף חדש" :ספורט כפר תבור" .דרך
דף זה יאוגדו הענפים השונים והקבוצות
השונות הפועלות בכפר תבור .הצטרפו
אלינו.
אצטדיון
אנו מבקשים מהציבור להימנע מלהיכנס
לתחומי מגרש הכדורגל )דשא( בשעה
שמתקיימים שם אימוני כדורגל ,זה מסיח
את דעת הילדים ומפריע.
בכל מקרה ובכל זמן נא להימנע מהכנסת
בעלי חיים למתחם.
תודה על ההבנה.

טקס לזכרו של יצחק רבין
יתקיים ביום ראשון  28.10י"ב חשון בשעה
 19:00באולם המופעים במתנ"ס
הטקס במסגרת בית הספר .הציבור מוזמן!

הודעות מתנ"ס ומועצה
תודות לכל מי שתמך ועזר במסע האופניים לזכרה של טל:
תודה למועצה מקומית כפר תבור ולראש המועצה מר
יוסי דולה על התמיכה והעזרה בקיום האירוע ,תודה
למתנס כפר תבור ,למנהלת המתנ"ס רוני קינן ולעובדי
המתנ"ס ,והרמת האירוע בצורה הטובה ביותר ,לניר
חזיזה על התמיכה ,לעודד שחורי על עבודה נפלאה
ובכלל בעזרה בתפעול האירוע ,לאורי ישראל וצוות
המתנדבים ,למושיק רחמים ,לאיילת ואלי אבני שעומדים
לצידנו כל שנה ,וכל מי שעזר .לכל האימהות שטרחו
ואפו עוגות נהדרות .תודה גדולה לכל המשתתפים,
מקווים שנהניתם.
נזכור את טל ,ביתנו האהובה לעד.

משולחן המכתבים
לכבוד מר יוסי דולה,
אני פונה אליך בשל תופעה מכאיבה ומציקה
שהולכת ומתרחבת ויש לשים לה סוף.
בשכונת האלונים מתקיימות באופן קבוע
התכנסויות והתקהלויות תדירות של בני
נוער בין השעות  23:00-04:00מתחת לחלון
ביתי וחלונם של תושבים נוספים.
התגודדיות אלו מלוות ברעשים בלתי
נסבלים ,צרחות ,ניבולי פה והתנהגויות
מסוכנות ומסכנות שכוללות נהיגה פרועה
בטרקטורונים וברכבים פרטיים .חנייה על
המדרכות ,נסיעה ללא קסדות ,הרכבת
אנשים באופן שמסכן את כולם ,תחרויות
ועוד.
מדובר בבני נוער שאינם מתחשבים באף
אחד חוץ מהכיף של עצמם מפריעים את
מנוחתי ומנוחת השכנים  -צורחים ,נוהגים
ברחוב כבשלהם ,ומסכנים את עצמם,
חבריהם ותושבים אחרים .
בהתגודדויות חברותיות אין כל פסול אך
תופעה זו אינה מוגדרת כמשובת נעורים
ואינני מעוניינת להיות זו שתאמר" ,אמרתי
לכם?".
אינני יודעת על מי מוטלת האחריות לפיזורם
של בני הנוער ואכיפת העבירות שהם

מבצעים )חוקי עזר עירוניים וחוקי תנועה(
אך ברור לי שמשהו חייב להיעשות אם
בתחומי המועצה ואם מחוצה לה.
אני מבקשת לפרסם את מכתבי זה בכל
אמצעי והלוואי שיפקח את עיני ההורים
המאפשרים התנהגות נלוזה זו.
בברכת ימים טובים,
ענת משה ,שכ' אלונים 120
***

לתושבים שלום,
מצאתי לנכון להיענות לבקשת הפונה
תושבת הכפר ולפרסם את מכתבה ברבים,
כדי שנלמד נבין ונפעל כולנו יחדיו להתחשב
בכלל ולהנחות את ילדינו לתשומת לב
לפעילותם בלילות המפריעה למנוחת
התושבים ולפגיעה באיכות החיים במושבה.
אני מאמין שבשיחה ובהסברה נכונה של
ההורים עם הנערות והנערים יקחו בנותינו
ובנינו את הנאמר לתשומת ליבם ויתנהלו
באחריות ובהתחשבות.
יוסי דולה ,ראש המועצה

