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ויהי אור

היכונו לאירועי חנוכה  2012ושריינו תאריכים
סרט פיצה“ :ספיידרמן המופלא”
9.12
מסיבת חנוכה במועדון אביב
10.12
פעילות בני המושבים
 10-13.12כנס ירוחם בני המושבים

במסגרת פסטיבל אורות של מ.א .גליל תחתון,
אנו שמחים לארח את המופעים הבאים:
הצגת ילדים" :על ניסים ונפלאות"
10.12
אברהם טל בהופעה
11.12
הצגת ילדים" :הילד הזה הוא אני"
16.12

אימון קארטה שאי הון
11.12
הפנינג חנוכה קהילתי מופע הקרקס המונגולי
12.12
 13-16.12טיול נוער למדבר בני המושבים
טורניר שכונות בכדורסל
15.12
פורום צעירים  40+ 30+היכונו למסיבת סילבסטר 28.12.12
כל הפרטים המלאים בפרסום חנוכה ובפייסבוק המתנ"ס

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

avivkfartabor@gmail.com

חדש!!! בעקבות הצלחת ההרצאה פתחנו חוג שבועי
"הליכה נורדית” בהדרכתם של עידית וד"ר חיים אשכנזי.
החוג מתקיים מדי יום א' בשעה .18:30
יציאה מ"מועדון אביב".
עלות ₪ 25 :למפגש )תשלום במזומן במקום(.
 28.11יום ד'  :8:45-9:30שירת רבים
כ"ט בנובמבר  -שירי מולדת והרקדה
באולם הספורט בביה"ס רבין.
 28.11יום ד' בשעה 18:00
הרצאה וסרט" :וילפריד ישראל -
המציל מברלין  -סיפורו של גיבור
שנשכח" .מספר ומקרין-ד"ר אילן בר.
הכניסה חופשית.

 30.11יום ו' בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים  -במועדון.
 5.12יום ד' בשעה 18:00
חוג ספרות
עם מלכה ג'יבליק  -מ”פניני השירה בת
זמננו" .הכניסה חופשית.
 10.12יום ב'17:00-19:00 ,

מסיבת חנוכה
שירי חנוכה בלווי דני עמית ,הופעת
שירה של בנות מרכז המוסיקה ,הדלקת
נרות וסיפורי החג ,משחק בינגו נושא
פרסים ,וכמובן  -סופגניות ולביבות...

 17.12יום ב' -טיול לעכו העתיקה מדריך :ניסים אטיאס
ביקור באולמות האבירים ,מוזיאון עוקשי לאומנות ,מנהרת הטמפלרים ,וחמאם אל
באשה )הבלן האחרון( .מחיר  60ש"ח 33+ש"ח כניסות לאתרים ) ₪ 60תשלום מראש
במתנ"ס ₪ 33+להביא במזומן ביום הטיול לכניסה לאתרים(.
בנוסף כל החוגים הקבועים מתקיימים במועדון כרגיל.
לפרטים פניות ,הצעות ושאלות -שגית קריב ,רכזת המועדון 053-8223535
avivkfartabor@gmail.com

קבוצת מורשת
הרצאה" :לחגוג על המדרגות הרבנות" עם אסתר פולטהיים.
במוצ"ש פרשת ו"ישלח" ב 1.12-בשעה  20:30בדיוק נפגש באולם המייסדים במתנ"ס כפר
תבור אנו מרחיבים את החוג לקהל מסורתי נוסף המעוניינים להצטרף נא לפנות לחנה
בן נון .054-4543652

חוגים
רכזת :גליה בר

חוגים  ...חוגים  ...לקראת חג האורים!
ציור למבוגרים
עם האמנית והמורה שילה דבור כשדי.
בואו להתנסות ,לנוחיותכם גם שיעורי
בוקר וגם ערב.
בוקר ימי שני 8:30-10:30
ערב ימי ג' 19:30-21:30

תאטרון "הכפר" למבוגרים בלבד
קולטים חברים חדשים!
ונשמח לכל אחד ואחת שיגלו עניין ויגיעו
וכל זאת לפני שנכנסים להפקה חדשה.
ימי א' בשעה .20:00-22:00
זומבה ...זומבה
לרקוד ולנוע עם המקצבים הלטיניים וגם
לשרוף קלוריות ,עם המדריכה רותם.
ימי ד' בשעה 20:15-21:15
נגרות ו ...או פסיפס למבוגרים
כאן אצלנו במתנ"ס לא צריך לנסוע או
להתרחק עם כל הציוד והכלים.
ימי ג' בשעה 19:00-20:30

פיסול קרמי
בקבוצת ערב מבוגרים יום א’ נותרו
מקומות ספורים ,הנכם מוזמנים להגיע,
אין צורך בידע קודם.
ימי א'  19:00-21:30במתנ"ס.
תאטרון ודרמה ילדים
עדיין ניתן להצטרף ,הדיווחים מהשטח
טובים מאד והחוויה והלמידה מרובים.
בואו לקחת חלק ולהיות שותפים.
ימי א' בשעה  18:15במתנ"ס.

חדשות בית הספר למחול!
בחנוכה יוצאות בנות קבוצת מחול 3
אדומות לייצג את המתנ"ס
ב"גימנסטרדה" תחרות ארצית למחול
והתעמלות אומנותית.
בעבר ייצגו הבנות והביאו זכיות וכבוד
למתנ"ס ולקהילה .זכות נוספת נפלה
בחלקינו ובמסגרת התחרות מספר בנות
מלהקת רעות התבור תופענה בריקוד
שהכינו לנסיעה לפולין.
מחזיקים להן אצבעות !

נוער
רכז הנוער החדש :נועם ברנר 054-2497646
"פולי-לנד" פרויקט פולין  2013יוצא לדרך....
אחרי ישיבות קבינט ארוכות ,שכבה יא של כפר תבור יוצאת לדרך במבצע גיוס כספים
לקראת המסע לפולין .למרות שם הפרויקט ,חברי השכבה מבטיחים כי הכסף יגיע
למטרות הנכונות ...את הנוכחות ,השילוט והאמביציה תתחילו לראות בקרוב מאוד!
" - "Makeoverביום שישי הקרוב ,23.11 ,אנו עורכים שיפוץ במועדון ז-ט יחד עם
הנוער .בתכנית :מאמץ משותף של צבע ,סדר וניקיון .מי שצובע משפיע...
מהנחל אל ההר  -בסוף השבוע הבא ,30.11-1.12 ,שכבה י' של הכפר יוצאת לטיול
מאתגר הכולל לינה בשטח סמוך לקיבוץ גזית ,קבלת שבת משותפת ולמחרת צעידה דרך
נחל תבור אל עבר מצודת כוכב הירדן.
"אם יוצאים מגיעים למקום נפלאים) ”....ד"ר סוס (

בני המושבים
אל תנועת בני המושבים בכפר הצטרפה רכזת תנועה חדשה  -ניצן אדרי בת כפר תבור.
אתם מוזמנים להכיר ,לשמוע ולהעלות רעיונות .עלי והגשימי!
כנס ירוחם ערבה לשכבת יב 10-13.12
כנס ירוחם ערבה הינו כנס המאורגן על ידי התנועה הקיבוצית בו לוקחת חלק שכבת יב
של בני המושבים .הכנס מתמקד בגיוס משמעותי לצה"ל ומשלב תחנות העוסקות בחברה
הישראלית יציאה לשנת שירות ועוד .הכנס מורכב מארבעה ימים של מסע אופניים באזור
ירוחם ,מעלה עקרבים וקבול הירדן .בחלק יקחו חלק דמויות
מפתח בחברה הישראלית ובצה"ל )יאיר לפיד ,שלי יחמוביץ,
טל רוסו ועוד(.
עלות הכנס  ₪ 495הרשמה עד .30.11
טיול חנוכה שכבה בוגרת ט-יא 13-16.12
"צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח"...
בתכנית טיול נודד המתחיל בציר הנפט מנחל גוונים ומסתיים
בחניון נחל צין .בואו לקחת חלק בחוויית טיול אמיתי של טבע,
נופים עוצרי נשימה ,מדורות ,כוכבים ,שירים ,גיטרה ואתגרים.
תאריך אחרון להרשמה .30.11
לפרטים והרשמה ניצן אדרי 050-7754950 -

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט
ברכות לחיילים ילידי חודש נובמבר:
חן אשכנזי ,אורטל בורדה ,שגיא הרינג ,שחר הרינג ,יסמין סימסולו ,מאור אליהו
שלי סוויסה ,שחר זינו ,טל בנימין ,ירדן קוגן ,רן גולדנר
ברכות לחן משוב ,גלי בן עזר ואופיר יוסף לקבלת סיכת מ"מ ובהצלחה בהמשך!

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית

מנהלת אדמיניסטרטיבית :שגית קריב

ממשיכים בתנופה וקולטים תלמידים נוספים בכל הגילאים:
החל מגיל  4לקבוצות ה"טרום כלי"  -מנגנים ונהנים עם איציק.
בואו עם הקטנטנים למפגש הכרות בימי רביעי ב.17:30 -
לאור הביקוש הוספנו ימי לימוד ומורים ל -כינור ,פסנתר ואורגנית  -החל מכיתה א’
גיטרה ,תופים ,כלי נשיפה ופיתוח קול  -החל מכיתה ד'.
פרטים והרשמה מוסיכפר 04-6620454 -

מועדון התבור
ביום שישי  23/11בשעה  21.45באולם האירועים לערב שכולו "אופרה מהסרטים" ,נעשה
היכרות ראשונה ,נגישה ,מפתיעה ,מרגשת ,משעשעת ומהנה עם עולם האופרה ,חוויית אופרה
אחרת  -עם מירב ברק דוקטורנטית בפקולטה לאומנויות באוניברסיטה תל-אביב.
לפרטים נוספים שמעון גדיש 050-5279090 -

ספריה
לפרטים :לפנות לשרה הספרנית 6772631 -
שעת סיפור" :העציץ הריק" מאת דמי
עיבוד וביצוע :גילי עברי
סיפור עם מרגש וצבעוני על חשיבותה של האמת,
המוגש באמצעות תיאטרון פיזי ומסיכות.
דרך הסיפור נצא למסע בעולם של דמיון ,ונפגוש
שלל דמויות ססגוניות.
יום חמישי 29.12 ,בשעה  17:00בספריה
מיועד לגילאי3-10 :
עלות ₪ 15 :לילד ,הורה מלווה חינם.
מספר המקומות מוגבל! אנא הקדימו להגיע.

במהלך חופשת החנוכה הספריה תהיה סגורה
בימים חמישי  13.12ובראשון .16.12

בואו
להתנדב
ולעזור
בספריה
לפנות לשרה 6772631

הימים מתקצרים ובחוץ כבר קר -
בואו להעביר אחה”צ של כיף במשחקייה.
ימים א’ ,ד’ בין השעות  16:30-19:00בפארק

שיעורים פרטיים
מורה בחינוך המיוחד
והוראה מתקנת,
לקויי למידה
ומדריכה שפתית
)שיטות קריאה
והבנת הנקרא(
לילדי כיתות א-ו
054-6251444

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-667-3688
קרטה  -שאי הון
אימון קרטה אזורי מיוחד לזכרם של איציק דגן )כפר תבור( ויהל קשת )שרונה( ,בוגרי ענף
הקרטה של כפר תבור ,יערך באולם הספורט בכפר ביום שלישי  11.12החל מהשעה .17:00
פרטים אצל המאמן מישקה .050-200-8081
כדורסל
בוגרים :לאחר הפסד בפתיחת העונה ,כ .תבור/ג .תחתון מנצחת בפעם השלישית ברציפות,
הפעם בבית ,יפיע אוסאמה  .78-71נשמח לראות אתכם תורמים למאמץ ביציעים.
משחק הבית הבא ביום ד'  28.11מול נצרת הבלתי מנוצחת.
ילדים )ז-ח( :למרות הפסד בית לשמשית ,הקבוצה נראית טוב וממשיכה להתקדם.
כל הכבוד לשחקנים על ההשקעה.
משחק הבית הבא :יום ה'  22.11מול ראש פינה ב .18:00

“עושים שכונה”
טורניר שכונות בכדורסל
הטורניר המסורתי חוזר השנה במוצ"ש של חנוכה .15.12
בואו להשתתף בערב חורף של כדורסל ,סופגניות דיאט וכיף.
פרטים וחלוקת השכונות בהמשך .להצטרפות נא לפנות לרזי אפשטיין054-595-1541 :
ליגת שכונות בקטרגל
ליגת קטרגל בין השכונות בכפר עומדת להתחיל ,הליגה מיועדת לבני  16ומעלה.
מהרו וצרו קשר עם רכז השכונה שלכם:
שכונת השזיפים ארז אלעל 052-6205946
שכונת הרימונים גילעד שרף 054-9277107
שכונת השקדים דודו פלד 054-6671127
שכונת הזיתים עודד הלפרין 052-8757674
שכונת הגפנים גד הורביץ 052-6876460
שכונת האלונים עומר גולני 050-2919788
בברכה הועדה המארגנת.....
הצטרפו לדף הפייסבוק החדש" :ספורט כפר תבור”.

ביום ראשון  18.11יצאו חברי "מועדון אביב"
לטיול באגמון ושמורת החולה
נסענו ב"עגלת מסתור" ,צפינו בעגורים ובשלל
הציפורים ובעלי החיים מקרוב.
למרות הטילים בדרום ,מזג האוויר היה מקסים,
האווירה היתה טובה ,ונהננו מאד ...להתראות
בטיול הבא...

"מועדון אביב" פתח קורס מחשבים לחבריו
הקורס מועבר ע"י מתנדבים מהכפר  -ד"ר חיננית
לויפר פלד ואייל אברהם.
את ה"סטודנטים הבוגרים" חונכים "סטודנטים
צעירים"  -ילדי כתות ה'-ו' מבי"ס "יצחק
רבין"בתיווכה ותרומתה של שושנה גנז.
הפגישה והחיבור בין המבוגרים לצעירים היתה
מרגשת ,נוצרו קשרים ,וכולם יוצאים נשכרים.
התמונות המרגשות מדברות בעד עצמן...

חג המעלות 2012

