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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום חמישי יא כסלו תשע"ד |  14נובמבר 2013

’אור בכפר תבור’
27.11-5.12
חוגגים ביחד את חג החנוכה,
 8ימים של אירועים חגיגיים ומגוונים
לכל הגילאים.

מוזמנים להגיע !

פירוט מלא של האירועים נמצא בתיבות הדואר שלכם ,במייל וגם בפייסבוק המתנ"ס.
לפרטים נוספים והזמנות התקשרו למזכירות המתנ"ס 6765555 -

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
רכזת המועדון :שגית קריב053-8223535 ,
רב שיח חברתי )"פרלמנט"(
 17.11יום א' בשעה 19:00
בהנחיית צביקה כ"ץ ,תושב הכפר.
יתקיים בכיתת גלבוע במתנ”ס.
הכניסה חופשית.

 20.11יום ד'
 - 17:00מפגש רעים ונשנושים
 -18:00הרצאה" :פסיכולוגיה
במחצית השנייה של החיים"
מרצה :איתן שפיגל ,פסיכולוג ,מתמחה
בפסיכולוגיה קלינית )תושב הכפר(.
כניסה.₪ 10 :

בוקר של כיף!!! סדנת מגזרות נייר
 24.11יום א'  10:00-13:00במועדון
בהדרכת :ציפורה נאמן.
מחיר ₪ 40 :כולל חומרים .בהרשמה
מראש .מספר המקומות מוגבל.

מסיבת חנוכה
 27.11יום ד' בשעה 17:30
עם דני עמית והגיטרה ,המחזה מקורית
של "רבי קלמן וחנה זלדה" ,סופגניות
ולביבות .המשתתפים מתבקשים להביא
חנוכייה מהבית .בהמשך הערב :מסיבת
יום הולדת לילידי חודש נובמבר
וריקודים סלוניים עם שימי אפרת.
הכניסה חופשית.
ארוחת בוקר לגברים במועדון
 29.11יום ו' בשעה 9:30
חדש !!! סדנת "העשרה
אינסטרומנטלית עפ"י שיטת
פוירשטיין" בהנחיית מיכל פרידלנד,
מרפאה בעיסוק ,תושבת הכפר.
בימי ה' בשעה .16:00-17:30
מפגש ראשון ב .12.12-סה"כ 15
מפגשים .מחיר) ₪ 400-כולל חוברת
עבודה( .בהרשמה מראש במתנ"ס.
מספר המקומות מוגבל.

הקרנת הסרט המרגש "השיר של מריון"
 25.11יום ב' בשעה 10:00
המספר בפשטות את סיפורו של זוג מבוגר הנאלץ
להתמודד עם המשמעות של הפרידה מהחיים והאחד
מן השנייה.
הכניסה חופשית כולל פופקורן ושתיה.

חוגים
רכזת חוגים :גליה בר 04-6765555
יוגה לגוף ולנשמה! לא צריך לנסוע רחוק!
חוג יוגה במתנס באוירה נעימה ורגועה
בימי רביעי בשעה .18:00-19:30
הנכם מוזמנים לבוא ולהתרשם .נא להגיע בלבוש קל ועם
מזרן אישי למי שיש.

חוגים
חוגים
כמעט נגמרו
החרוזים...

עיצוב חיטוב דינמי
לבקשתכם אנו שוקלים לפתוח שיעור נוסף ביום שישי בשעה .9:00
במידה ויהיו מספיק נרשמות תיפתח הקבוצה.

קרמיקה לילדים ונוער
בימי שני בשעה  18:00קיימת קבוצה מיועדת לגילאי כיתות ו'.
המעוניינים להצטרף נא לעדכן במתנ”ס.

חוג ארץ ישראל הרצאות חלק ב’
עם המרצה :איילה הופנהיימר
הנושא :על מה אנו מדברים כשאנחנו מדברים על אומנות?
עלות סידרה בת שבעה מפגשים .₪ 550 :כרטיס חד פעמי.₪ 90 :
מפגש ראשון 24.3.14 :בימי שני אחת לשבועיים.
ההרשמה במתנ"ס.

טיסנאות  -חדש ...חדש ...חדש!
לכל חובבי התחום ולילדים הרוצים
ללמוד ולהכיר תחום חדש.
הרשמו במהרה כדי שנוכל לפתוח את
החוג .בחוג ילמדו יסודות התעופה בניית
גלשנים טיסנים ודאונים ,וכן תלמדו
להטיס אותם .מיועד לכיתות ד' ומעלה.
ימי א' 16:30-18:00
עלות) ₪ 270 :כולל חומרים(.

שירות קבלה למייל
המעוניינים להצטרף שלחו מייל לפנינה ממח’ הגביה:
pnina@kt.matanasim.co.il

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520

ברכות לחיילים ילידי חודש נובמבר:
שחר זינו ,יסמין סימסולו ,מאור אליהו ,אשר סויסה ,שלי סויסה ,דניאל טנצר,
טל בנימין ,בר שלו ,ירדן קוגן ,רן גולדנר ,שחר הרינג ,שגיא הרינג ,נוי אנדלנדר
כמו כן ברכות לירדן אלגרבלי ששמה נשמט בטעות מברכות אוקטובר

שעורים פרטיים
בעקבות הביקוש הרב
הוספנו מורים וימים נוספים:
מתמטיקה פיסיקה ואנגלית
לכתות ו'-י'
ומתמטיקה  3יח'
לכתות י”א-י”ב
המורה :ירון בר אילן ,מהנדס ובעל
נסיון רב.
ימים :ג'+ה' בשעות .14:00-20:00

מיומנויות למידה
ועזרה בהכנת שיעורי בית
בכל המקצועות לכתות א'-ז'
ספרות ,גיאוגרפיה ולימודי סביבה
לכתות ז'-י”ב כולל הכנה לבגרות
המורה :נתן זקס ,מורה ומחנך BA ,בחינוך.
ימים :ב'+ה' בשעה .16:00-20:00

אנגלית לכתות ג'-ז'

קידום קריאה וכתיבה לכתות א'-ב'

המורה :רחל לוי ,דוברת אנגלית שפת
אם.
ימים :א'+ד' בשעות .14:00-20:00

המורה :חנה שיינוק ,מורה בכירה לחינוך
מיוחד עם התמחות בלקויי למידה.
ימים ד' בשעות .14:00-19:00

השעורים יתקיימו במתנ"ס בכתות גלבוע/חרמון .משך השעור 45 :דקות.
מחיר ₪ 280 :לחודש לשעור פרטי ₪ 180 ,לחודש לתלמיד לשיעור בזוג.
הרשמה ותשלום במתנ"ס .שיבוץ השיעורים בתיאום עם שגית053-8223535 :

ילדים ונוער
מנהלת מחלקת ילדים ונוער :נורית מלמוד 057-7489301

רכזת נוער חדשה !
במסגרת הרפורמה במחלקת הילדים והנוער הרצון להרחיב את המענה עבור בני הנוער נכנסה
לתפקיד רכזת י' -י”ב אוריה לוי מכפר קיש .במסגרת תפקידה תהיה אחראית ותוביל אוריה את
הפרוייקטים השנתיים של שכבות אלו .כמו כן תפעיל את המועדון )ליד היקב( ותהיה אוזן
קשבת לבני הנוער .השבוע יתקיימו פגישות היכרות עם השכבות השונות .שימו לב ביום שני
 25.11בשעה  18:30פתיחה מחודשת של המועדון.
פרטים נוספים בהמשך...
בימים אלה אנו עובדים באינטנסיביות על גיוס רכז/ת לגילאי ז’-ט’ ולרכז/ת לתנועת הנוער.

פרוייקט פולין "מטרופולין" יוצא לדרך!
שכבת כיתה י"א החלה פעילות ,במהלך השנה יקחו חלק במס' אירועים קהילתיים,יפעילו את
מזנון הנוער ועוד .אנו מאחלים להם בהצלחה בפרוייקט ועשייה פוריה !

בני המושבים
השבוע עברו חניכי כיתות ד-ו פעולות בנושא דמוקרטיה ושיוויון זכויות.
פעילות זהירות בדרכים התקיימה ביום שישי 1.11
בבית הספר רבין שם לקחו חלק בהפעלת התלמידים
מדריכי שכבה י'.
טיול חנוכה ט'-י"ב 1-4.12
עלות  .₪ 530הרשמה עד  16.11במתנ"ס.
כנס ניצנה/ירוחם לשכבת י"ב  1-4.12פרטים אצל נורית.

שירות צביקה
תיקוני חשמל לבית
מזגנים ,מקררים ,מכונות ומייבשי
כביסה ,מדיחים ,תנורי אפיה,
דודי חשמל.
קיבוץ גזית 054-6633151
tzhadari@gmail.com

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

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-6673688

אופניים

כדורגל – יונייטד

ביום שישי  15.11יצאו קבוצות האופניים של
כפר תבור וגליל תחתון לאירוע רב תרבותי
מיוחד  -מסע אופניים 'מהר להר' בעמק בית
נטופה .המעוניינים להצטרף עצמאית יכולים
למצוא את האירוע באינטרנט ולהירשם.
בהצלחה לרוכבים!
ובהזדמנות זו תודה לאבי הדר על תרומתך
הגדולה והתמיכה למועדון האופניים שלנו.
מעריכים זאת מאוד!

נערים ב' ניצחו בסוף השבוע האחרון את עין
מאהל  7-2והתמקמו במקום השלישי עם
מספר נקודות זהה למקום הראשון.

כדורסל בוגרים
הפועל כ.תבור-ג.ת .הפסידה בסיבוב השני
להפועל מגידו החזקה .ע"מ לקבל מסרונים
עם עדכונים לגבי מועדי המשחקים שלחו
מסרון ל 052-6673688 -עם המילים
'כדורסל בוגרים' .מחכים לכם במגרש.

כדורסל בנות כיתות ג’-ו’
בואו להנות ממשחק חברתי ודינאמי המשפר
יכולות גופניות וקוגנטיביות באווירה
מקצועית ורצינית.
פרטים  -צור.052-7950656 :

כושר בכיף לכיתות ז’-ח’
לאור הביקוש אנו פותחים שוב את
האפשרות להצטרף לקבוצת אימון גופני
ייחודית לכיתות ז’-ח’ .הרעיון הוא להכנס
ולשמור על כושר דרך משחקי כדור שונים
ואימוני אתלטיקה המלמדים את הנוער כיצד
לעבוד עם הגוף נכון ,בהנאה ובאווירה פחות
תחרותית.
לפרטים ושריון מקום :דרור 054-5791262

פינת הפירגון
לעוז בלייזר אשר עושה חייל בקבוצתו בני
הרצליה בליגת העל בכדורסל .עוז זכה
במחזור ה 3-בתואר השחקן הישראלי
המצטיין ,אחרי שדפק לנתניה על הראש 22
) 6מ 7-לשלוש( נק' ו 8-ריב .נציין גם את 2
'הנציגים' הנוספים שלנו בליגות הגבוהות -
איתי שגב )הפועל חולון( ועומר אלעל
)הפועל עפולה( .המשיכו לעבוד קשה
ולהתקדם .עוקבים אחריכם.

ספינינג
החורף בפתח וזה הזמן להצטרף לקבוצות הספינינג שלנו.
מדוושים ,שומרים על כושר ומחטבים את הישבן
באימוני רכיבה באווירת מסיבה עם צוות מקצועי ומיומן.
מבחר של  8שיעורים בשבוע במחיר של  ₪ 150בחודש.
פרטים  -מלי .050-744-8809 :אימון נסיון און דה האוס.

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
פרטים והרשמה בטלפון04-6620454 :

הזמנה -להורי וילדי כיתות א' ב'
פתחנו חוג נגינה קבוצתי בדרבוקות וכלי הקשה עם המורה איציק חנם לילדי א' ב'.
בחוג נהנים הילדים מהעשרה מוסיקלית חוויתית ומנגינה ביחד.
כדאי מאוד לבוא להתרשם  -מפגש היכרות ביום שלישי ה 19.11-בשעה  18:00בבית
המוסיקה.
ממשיכים לקלוט תלמידים לכל הכלים:
כינור ,פסנתר ,אורגן  -החל מכיתה א'
חצוצרה ,תופים  -החל מכיתה ג'
גיטרה ,חליל צד ,קלרינט ,סקסופון  -החל מכיתה ד'
את כלי הנשיפה מקבלים בהשאלה לכל השנה!
פיתוח קול  -החל מכיתה ו'
חדש במוסיכפר  -לומדים לנגן באקורדיאון.

למוסיקה אין גבולות ואין גיל  -לימודי הנגינה והשירה אצלנו מתאימים גם למבוגרים.

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

הודעות מועצה
בקשות לתמיכה מתקציב המועצה לשנת 2014
המועצה מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב  2014עבור :תמיכה
בפעילותם של מוסדות ציבור הפועלים בתחום המועצה המקומית כפר תבור למטרות בתחומי
הקהילה )רווחת הזקן( ,ושימור ההיסטוריה של כפר תבור ,הכל בהתאם לתבחינים שקיבלו את
אישור המועצה.
נוסח התבחינים נמצא במשרד של מזכיר וגזבר המועצה.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על-פי התבחינים ,מוזמן להגיש בקשה ,הכל על-פי
נושא הבקשה לתמיכה .את הבקשות יש להגיש בכתב לגזבר המועצה בליווי כל המסמכים
הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה.
מועד אחרון להגשת בקשת התמיכה הוא .27.11.2013
תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:
 .1בקשות אשר לא ימולאו כראוי ,או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים ,עלולות
להיפסל .ובקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.
 .2המועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד
הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד )" ,(4/2006נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי
הרשויות המקומיות" ואשר ניתן לראותו באתר האינטרנט של משרד הפנים.
 .3המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה ,הן לגבי מטרה
אחת והן לגבי כל המטרות כולן.
שלמה אלקחר,
מזכיר וגזבר המועצה
התקלקל משהו
בבית וצריך לתקנו?
צריך להתקין משהו
חדש ואין לך כלים
או ידע?
מעכשיו יש פתרון!
מקצועי ,מיידי ,מהימן
ובמחיר הוגן
מגוון שירותי תיקונים
והתקנות ביתיים
052-2761959

