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Happy New Year

אלכוהול וסושי חופשי!

 ₪ 60במכירה מוקדמת ₪ 80 ,בערב המסיבה

מטורף!!!

28.12.12

סילבסטר

מוזיקה מעולה
 22:00בפאב הלולה

ריקודים

יום שישי

2013

להזמנת כרטיסים04-6765555 :

חגגנו חנוכה מלא אור

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

avivkfartabor@gmail.com

חגגנו את חנוכה במועדון באווירה נעימה.
תודה לציון היזמי שסיפר על החג ,לדני עמית על הליווי
השירה והנגינה ,לבנות המקסימות ששרו ולכל מי שעזר
בארגון ובהכנת הכיבוד.
חדש!!! שביל הזהב
סדנא המשלבת מידע ודרכי התמודדות בנושאים הקשורים לגיל השלישי כגון :התמודדות
כלכלית ,התמודדות עם רשויות ,התמודדות עם שינוי ואובדן.
הסדנא מיועדת לנשים בלבד 6 .מפגשים של שעה וחצי.
ימי ג' בשעה  9:00-10:30ב"מועדון אביב" -ללא עלות כספית ,בהרשמה מראש
מנחות :ריבי צייטלר ,יועצת גרונטולוגית וכלכלנית.
רותי בריקמן ,פסיכותרפיסטית ,עו"ס ומנחת קבוצות.
חדש!!! ריקודים סלוניים
ביום ה'  20.12בשעה 20:00
הדרכה  +ריקודים ,מיועד לנשים
וגברים בכל הגילאים ומכל הרמות.
בהדרכת :שימי אפרת.
הכניסה חופשית.

 26.12יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :יחסי גוף ונפש  -מסע
היסטורי פסיכולוגי מהמקורות ועד
לתפיסה המודרנית.
מרצה :ד"ר מנחם עמית,
פסיכולוג קליני בכיר.
הכניסה חופשית.

 28.12יום ו' בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים  -במועדון.

 30.12יום א' בשעה  -10:00הקרנת
הסרט זוכה האוסקר" :נאום המלך"
כולל פופקורן ושתיה.
הכניסה חופשית.

 2.1יום ד' בשעה 18:00
חוג ספרות עם מלכה ג'יבליק
מסיפורי אידה פינק ועוד) ...משתתפי
החוג מתבקשים להביא את חוברת
השירים שקיבלו(.

הגיל הרך

להורי תינוקות בכפר

רכזת :אילנית שבו שגב

הנהלת המרכז החינוכי לגיל הרך "אלוני התבור" בודקת אפשרות לפתיחת קבוצת תינוקות
נוספת ,בהתאם לצורך ולביקוש הורי הגיל הרך .הורים לילדים בגילאי שלושה חודשים עד
שנה ושלושה חודשים מוזמנים לפנות לאילנית בטלפון  057-2206071או .04-6772269

חוגים
רכזת :גליה בר

חוזרים לחוגים מחג האורים!
בי"ס למחול
בחג החנוכה יצאו שתי קבוצות של רקדניות לייצג את המתנ"ס בתחרות הגימנסטרדה
בחיפה בתחרות זאת משתתפות קבוצות מכל הארץ התחרות היתה מקצועית ועם מופעים
איכותיים ושמחנו לקחת חלק בתחרות זו.
לשמחתנו הרבה קבוצת מחול  3אדומות זכתה במקום המכובד השלישי בקטגורייה
מקצועית  -לגילאי  ,13-17ונציגות להקת רעות התבור דור דהאן ,מעיין זכריה ועומרי
בלנדר זכו במקום הראשון בקטגורייה מקצועית לגילאי  13-18עם ריקוד מרגש איתו
הופיעו באנדרטת רפפורט בפולין במסגרת המסע לפולין.
ברכות חמות לזוכות וגאווה גדולה לכפר תבור !
תודה למורות לעירית ריבק רכזת המחול ,לאלה הכוריאוגרפית של הריקוד ,לרויטל
וכמובן לרקדניות המדהימות.
חוג תיאטרון בהנחיית הבמאי ירון רוח
הזדמנות אחרונה להצטרף לקבוצת התיאטרון ילדים
מתקיים בימי ראשון  18:15-19:45במתנ"ס
חוגי אומנויות
ניתן להצטרף לחוגים :קבוצת צעירים ב'-ד’
קבוצת בוגרים ה' ומעלה
פרטים נוספים אצל שרון050-4405366 :
חוג מחול לגילאי  6-7עם המורה מורן
החוג מתמקד בהכנה למחול קלאסי
מתקיים בימי שני בשעה  17:30במתנ"ס
נותרו מקומות בקבוצה !

נוער
רכז הנוער החדש :נועם ברנר 054-2497646
פרויקט בני מצווה  2013יוצא לדרך...
בשבוע הבא אנו מזמינים את כל הורי שכבת ז' למפגש תכנון והכנה לקראת פרויקט בני
מצווה  .2013יום שני  24.12בשעה  20:30במתנ"ס .תבואו לשמוע ולהשמיע.
פרויקט בני המצווה הנוכחי  2012טרח בשבוע
האחרון על שיפוץ המעבר התת-קרקעי .אתם
מוזמנים לראות את הניקיון ,הסדר ,האור וכמובן
הפסיפס החדש והיפה שמעטר את קיר המנהרה.
תודה לאמניות שהנחו.
אירועי חנוכה היו הצלחה גדולה עבור כל הילדים
שהשתתפו .אתם מוזמנים לצפות בתמונות וסרטונים באתר האינטרנט של המתנ"ס
ובפייסבוק.

בני המושבים
גם אנחנו מסכמים אירועי חנוכה מוצלחים .בתמונות :השכבה הבוגרת מפעילה את ילדי
ד’-ו’ במשחק במכבים וטיול נוער במזרח הר רמון:

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-667-3688
אימון קראטה לזכרם של איציק דגן ויהל קשת  -חנוכה 2012
כמאה לוחמים צעירים מכפר תבור והאזור עלו לפרקט לתצוגת תכלית משכנעת.
תודה ענקית למשפחות על התמיכה במפעל הזה.
תודה למאמן שלנו מישקה ,אשר קיבל בתחילת הערב חגורה אדומה-לבנה דאן  ,6שהפכה
אותו מ'סנסאי' )מורה( ,למאסטר .אין די מילים לתאר את תרומתו להתפתחות הילדים
והנוער שלנו בכל המובנים  -פיסי ,גופני ונפשי.
תודה למאמנים האורחים הבכירים והנכבדים ,למשתתפים ומשפחותיהם ,על הנוכחות
וההשקעה ,ולהתראות בשנה הבאה.
אליפות שכונות בכדורסל  -טורניר מקוצר של כדורסל.
המשחק היה איכותי ומעניין ,באווירה ספורטיבית ונעימה .בקבוצות שיחקו חברה ותיקים
לצד צעירים וכולם שותפו ותרמו .את המשחק שפט אסף ז'יבליק.
תודה רבה לרזי אפשטיין ,לראשי הקבוצות ולמתת שוורץ על הסיוע בארגון.
כדורסל בוגרים  -ליגה ב’
 5.12הקבוצה סופגת הפסד שני העונה לאחר  4נצחונות רצופים בחוץ מול דברת .בעקבות
ההפסד יורדת כפר תבור למקום השלישי.
המשחק הבא בבית מול טבריה )מקום  (1ביום רביעי  26.12זקוקים לתמיכתכם.
יום ספורט לקטקטים
בבוקר נר רביעי של חנוכה נערך יום ספורט לילדי הצהרונים באולם הספורט בהדרכת
עמית שחם .כ 40-ילדים מגילאי גן
עד כיתה ב' רצו ,קפצו ופעלו
בהנאה בתחנות מאתגרות.
טורניר חנוכה כדורגל
נערך בהשתתפות כל קבוצות
בי"הס לכדורגל של כפר תבור
וכפר כמא .עשרות שחקנים
צעירים מלווים במשפחותיהם
צבעו את מגרש הכדורגל באדום
ולבן וחגגו ערב של ספורט ושכנות
טובה.
תמונות ועדכונים מלאים מהארועים בפייסבוק 'ספורט כפר תבור’.

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט
ברכות לחיילים ילידי חודש דצמבר:
אורנית אנידג'ר ,ליעד כנס ,שקד הרוניאן ,הדס קנטור ,שי מייזלס ,מטר בן עזרא ,פלא מרוז.

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
לאור הביקוש הוספנו יום ללימודי אורגן ,אורגנית ופסנתר בסגנון מוסיקה קלה עם מורה
מוכשר מאוד בתחום  -איתי אלתר  -קלידן מעולה שמלמד בשיטה ייחודית.
ממשיכים לקלוט תלמידים בכל הגילאים לכל
הכלים:
גילאי  - 4-5הטרום כלי  -ימי רביעי בשעה
 17:30עם איציק .מוזמנים לשיעור הכרות.
תופים  -לומדים עם יאן  -מורה צעיר ומוכשר
בוגר תזמורת צה"ל.
גיטרה קלאסית ,חשמלית ובס  -עם אייל
ואיתמר.
סקסופון  -לומדים עם רמי ומקבלים כלי בהשאלה  -חינם לכל השנה.
פסנתר וקלידים  -עם שלושה מורים  -צביקה ,חנה ואיתי.
פיתוח קול  -עם המורה סופי.
לפרטים נוספים והרשמה  -מוסיכפר 04-6620454

מודעת פרסום

כנפיים

מרכז אימון והעצמה לילדים ונוער.
לקידום ההישגים ,העלאת תחושת
המסוגלות ,חיזוק הביטחון העצמי.
יצירת מרחב של הצלחה לימודית וחברתית.
לפרטים :הראל גילה 052-3903052
במוזיאון כפר תבור.

דנה פרימור

,
כל הכבוד ל
תושבת הכפר ,שהצטרפה
לתכנית התנדבות "תן" של
הסוכנות היהודית ונסעה
לגונדר שבאתיופיה כדי
לעבוד עם ילדים במקום.
מחזקים את ידייך!

ספריה
שרה בלומין הספרנית בשלוש השנים האחרונות סיימה את עבודתה.
אנו רוצים להודות לה על תרומתה בקידום הספריה ומאחלים הצלחה רבה בהמשך הדרך.

מכרז לספרן/ית
תיאור התפקיד:
עבודה בסביבה ממוחשבת.
מתן שירות ספרני לאוכלוסייה מגוונת.
פיתוח יוזמות בנושאים חברתיים ותרבותיים.
עמידה בדרישות המקצועיות של המחלקה לספריות.
אחריות על ניהול תקציב המחלקה לספריות.
כפיפות למנהלת המתנ”ס האחראית על הספריה.
דרישות התפקיד:
ניסיון מקצועי
השכלה אקדמית ,חובה .לימודי מידע  /ספרנות  -יתרון.
שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת ובאינטרנט ,אוריינטציה טכנולוגית ופתיחות לחידושים.
יכולת לימוד ונכונות להשתלם מקצועית.
בעל/ת תקשורת אישית מעולה ,יכולת עבודה עם קהל ,תודעת שירות גבוהה.
יכולת עבודה עצמאית.
שעות עבודה גמישות.
בעל/ת יכולת בניית תוכנית עבודה ,ניהול כספי.
מגורים בכפר תבור יתרון.
כישורים אישיים:
יחסי אנוש טובים.
נכונות ויכולת לעבודה מול ציבור ,יכולת עבודה תחת לחץ.
נכונות ללמידה ,הקשבה והשתלבות בעבודת צוות.
היקף משרה .75% :תחילת עבודה מיידית.
קורות חיים יש לשלוח עד  26.12.12למיילroni@kt.matnasim.co.il :

או לפקס04-6769585 :

בואו להעביר אחה”צ של כיף במשחקיית ’יופי של עולם’

הודעות מועצה
איכות הסביבה
לתושבים שלום,
הנני גאה להביא לידיעתכם את מכתבו של מר רועי שמחה מהמשרד לאיכות הסביבה
המסמיך את ביה"ס היסודי שלנו ע"ש רבין כבי"ס ירוק .זו גאוה גדולה לנו על פעילות
התלמידים והצוות וכן הזדמנות להודות למר יצחקי טישלר שריכז ודחף את הנושא יחד
עם מנהלת ביה"ס.
כה לחי  -יוסי דולה  -ראש המועצה
לכבוד גב’ שלומית קרוביארסקי
מנהלת ביה”ס יצחק רבין
הנדון :הסמכה לבית ספר ירוק
ועדת ההיגוי התרשמה מהמאמצים של צוות בית הספר לכלול את התכנים של איכות
הסביבה בתכנית הלימודים ,מהמסירות הרבה של צוות המורים ומהמעורבות של התלמידים.
בית הספר נדרש לעמוד בארבעה מדדי איכות סביבתית:
 .1תכנית לימודים בהיקף של  30שעות לתלמיד.
 .2פרוייקט קהילתי סביבתי .ביה”ס הציג את פרוייקט שביל כפר תבור ,פרוייקט רב עשייה
ושיתופי פעולה בין חקלאים ,רשויות ,תלמידים והורים .כמו כן ראוי לציון פרוייקט
“שקי-קקי” .הועדה התרשמה מהמחוייבות וההעמקה בשלבי הפרוייקטים.
 .3שחמוש מושכל במשאבים .ראויים לציון המאמצים המרשימים לצמצום צריכת החשמל,
המים והנייר.
 .4פעילות המועצה הירוקה .הוועדה התרשמה מיכולת הביטוי הגבוהה של התלמידים
ומפעילותה של מועצה ירוקה רבת משימות ואחריות.
ראויות לציון צוות המורות היצירתיות ובראשן המורה יפה גמר ועמיתותיה ויטי ודורית
וההורה יצחק טישלר ,אשר גילו מחוייבות יוצאת דופן להצלחת התהליך.
ועדת ההסמכה מברכת אתכם ומאשרת את ההסמכה של בית הספר כבית ספר ירוק.
בהצלחה בדרככם החינוכית סביבתית
רועי שמחה ,מרכז בכיר חינוך והסברה  -המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון

מפת רחובות
לתושבים שלום,
תשומת לבכם למפת הרחובות המעודכנת ,בה ניתן לצפות באתר המועצה המקומית
לאחר שינויים שנעשו ע"י ועדת השמות.
קישור לאתר:
http://www.kefartavor.muni.il/image/users/207565/ftp/my_files/moaza

בברכה יוסי דולה  -ראש המועצה

מבנה להשכרה

חיסוני כלבת

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.

ביום רביעי  26.12בין השעות 15:00-16:30
במחסן המועצה המקומית כפר תבור,
יינתנו חיסוני כלבת.
שבב | ₪ 70 :חיסון בלבד₪ 145 :
חיסון כלב מעוקר | ₪ 50 :חיסון חתול₪ 30 :
חיסון חתול מעוקר.₪ 15 :
ניתן לשלם במקום
או מראש אצל יובל במועצה.
ד"ר סמדר  -וטרינרית רשותית

לשותפות סובב כנרת

דרושים שליחים צעירים
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