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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום ראשון כ”א אדר ב’ תשע"ד |  23מרץ 2014
איזו חגיגה היתה לנו....
אנו רוצים להודות לכל התושבים הרבים שלקחו חלק:
לחברי המועדונים ולפורום צעירים על מסיבות פרים שמחות.
לכל ועדי ההורים של ביה"ס והגנים – על הובלת ההורים והילדים במהלך
שבוע העגלות והאירוע.
לכל מתנדבי צוות האוכל בהובלת אורי איתן.
לכל בני הנוער שהתנדבו ועזרו לחברי פרוייקט מטרופולין על הקמת
והפעלת התחנות.
למתנדבי המתמיד והמשמר האזרחי.
לכל בעלי העגלות והנהגים שהובילו את העדלאידע ולצוות השופטים המסור.
לחוויית הרוכבים לקרן מעוז ,האחת והיחידה ,שמלווה בכל שנה ומסייעת.
לאורי ישראל וצוות העובדים  -על התרומה לאירוע .לפייסל  -על כל ההשקעה.
ולכל צוות עובדי המתנ"ס שעבד מסביב לשעון.
כי קהילה בריאה היא קהילה שמחה !

נסיעה למחזמר “גבירתי הנאווה”
נסיעה למחזמר "גבירתי הנאווה" ,תיאטרון הבימה,
בהשתתפות :שני כהן ונתן דטנר.
מוצ"ש  ,31.5יציאה ב 19:30 -ל"היכל התיאטרון” קרית מוצקין
מחיר כרטיס כולל הסעה) ₪ 180 :שורה  3או  11באולם(.
להזמנת מקום ישיבה :שגית .053-8223535
הזדרזו להירשם ,מספר המקומות מוגבל !!!

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520
ברכות לחיילים ילידי חודש מרץ :יובל גולני ,עמרי בלנדר,
נדב בלנדר ,רום מנור ,גיא בר ,הילה בן חמו ,מור שני ,אופיר רחמים
ביריד האומנים הקרוב יוקם דוכן של וועדת חיילים .מי שמעונין להכין עוגות למכירה יכול
ליצור קשר עם ענת רוטברט בטלפון  .054-6653520ההכנסות קודש לוועדת חיילים

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
רכזת המועדון :שגית קריב053-8223535 ,
הקרנת הסרט הישראלי "פלאות"
בבימויו של אבי נשר
יום ב'  24.3בשעה  10:30במועדון.
שכונה ירושלמית סוחפת לתוכה מערכת
יחסים המתפתחת בין הדמויות.
הכניסה חופשית כולל פופקורן ושתיה.

סדנת בטן גב ונשימה
בהנחיית בת שבע ברק
יום ה'  3.4בשעה  10:30במתנ"ס
הסדנה מוקדשת להתבוננות בנשימה
ולתרגול .יש להגיע בבגדים נוחים.
כניסה.₪ 30 :

הרצאה" :בטיחות ובטחון אישי"
אמצעי זהירות בבית  /ברחוב ,התגוננות
מפני פריצות לבתים ,מצב חירום  -למי
לפנות ואיך?
מרצה :עופר בר ,שוטר קהילתי
יום ד'  26.3ב 18:15-כניסה.₪ 10 :
החל מ17:30-התכנסות וכיבוד ויום הולדת
לילידי מרץ.

הרצאה מיוחדת לקראת חג הפסח:
"מעבדות לחירות דרך המוסיקה"
יום ד'  2.4בשעה .18:00
החל מ -17:30-התכנסות וכיבוד.
מרצה :אסנת גולדפרב ארזואן,
מוסיקולוגית.
מחיר כניסה.₪ 10 :

טיול לעמק האלה
יום ב' .7.4
יציאה בשעה  7:00מרחבת הסופר.
ביקור במנזר בית ג'מאל ,תצפית
וסיור מתל עזקה ,גן לאומי בית
גוברין-מרשה והאמפיתאטרון הרומי.
מדריך :ניסים אטיאס.
מחיר .₪ 90
יש להירשם מראש במתנ"ס.

תודה מיוחדת לילדי כתה ג' המקסימים ,למחנכת אתי עובד ולוועד ההורים
שהגיעו לבקר אותנו במסיבת פורים והביאו משלוחי מנות מושקעים שאפו
והכינו בעצמם וברכות מחממות לב ,שימחתם וריגשתם אותנו מאד.
תודה ענקית למורדי ואלה הרמתי שחילקו שי לכל משתתף במסיבה.
ותודה לכל החברים שהגיעו וטרחו.

הגיל הרך
רכזת :אילנית שבו שגב

החלה ההרשמה לגני המעון לשנת הלימודים הבאה ,תשע"ה
מעון "אלוני התבור" מיועד לילדים בגילאי שלושה חודשים עד גיל שנתיים ותשעה חודשים
)ביום כניסתם למעון( .שעות פעילות 7:00-16:00 :ובימי שישי עד .13:00
 3ארוחות ביום )א .צהריים בשרית( .המעון מפוקח ומסובסד ע"י משרד התמ"ת.
לתיאום ביקור וקבלת טופסי רישום ניתן ליצור קשר עם אילנית שבו שגב057-2206071 :

למרכז החינוכי אלוני התבור דרוש/ה מטפל/ת לכיתת התינוקות.
תחילת העבודה מיידית.
קורות חיים לכתובת  ganim@kt.matnasim.co.ilאו בפקס 04-6772269
פרטים נוספים אצל אילנית057-2206071 :

הרשמה לצהרון פסח לילדי גן חובה וכיתה א  -ג שאינם רשומים לצהרונים
חלק ראשון :יום א' – ה'  ,6-10.4בין השעות  16:00- 7:30סה"כ  5ימי פעילות
המחיר.₪ 450 :
חלק שני :יום א'  ,13.4יום ד’+ה’  ,16-17.4יום ג'  22.4איסרו חג
המחיר₪ 360 :
הרשמה לכל ימי הצהרון₪ 700 :
כולל ארוחת צהריים )כשרה לפסח(
תכנית פסח כוללת פעילות מגוונת ומותאמת לגילאי הילדים.
לפרטים נוספים :אילנית שבו שגב –  .057-2206071הרישום במתנ"ס ,עד התאריך .31.3

חדש בשיעורים פרטיים
מוכנות לכתה א'
עם חנה שיינוק ,מורה בכירה לחינוך מיוחד עם התמחות בלקויי למידה,
קידום קריאה כתיבה וחשבון לגן חובה וכתות א'-ב'.

אנגלית לכיתות ב' ו-ג'
עם רחל לוי ,דוברת אנגלית שפת אם ,בעלת תעודה להוראת אנגלית
בשיעורים פרטים וקבוצות קטנות.

חדש לסטודנטים !!!
הנחייה בכתיבת עבודות אקדמאיות ,סמינריונים ,אנגלית לפטור ,כתיבה אקדמאית ,הנחייה
מותאמת לסטודנטים ליקוי למידה ועוד .מנחה לילך סימן טוב.
משך השעור 45 :דקות ,השעורים מתקיימים במתנ"ס.
מחירים ₪ 280 :לחודש לשיעור פרטי ₪ 180 .לחודש לכל תלמיד לשיעור בזוג.
שיעורים מרוכזים לפני בחינה ₪ 80 :לשיעור פרטי ₪ 50 ,לשיעור בזוג.
שיבוץ השיעורים בתיאום עם שגית.053-8223535 :
הרשמה ותשלום במתנ"ס.

טקס הכנסת ספר תורה
מתכבדים להזמינכם לטקס הכנסת ספר תורה
לעילוי נשמתם של מרדכי ופרידה עטיה ז"ל
ביום שלישי א' בניסן  1.4בשעה  17:00בבית משה עטיה.
בשעה  18:40תהלוכה לבית הכנסת הגדול,
נשמח לראותכם.

ילדים ונוער
רכזת :נורית מלמוד 050-8272941
ביום ראשון  16.3חגגנו את העדלאידע המסורתית וההפנינג
בפארק  -תודה ל"מטרופולין" שעמלו וטרחו ועזרו.
בערב יום ראשון חגגנו במסיבת פורים בקן לכיתות ד'-ו' היה
קרנבל!
ביום שני  17.3התקיימה הקרנת הסרט פיצה "הדרדסים ."2
היה מהנה במיוחד.

בני המושבים

רכז תנועת בני המושבים כפר תבור :שי כהן
רכז תנועת בני המושבים כפר תבור :שי כהן
צוות ההדרכה בנה מתקנים לקראת העדלאידע שהתקיימה בפארק המעיין.
 11.3יום המעשים הטובים
צוות ההדרכה ושי הרכז יצאו יחד עם ...ל"בית אנוש"
בעפולה ,חילקו משלוחי מנות הפעילו את המתמודדים
בפעילות מיוחדת לפורים ובעיקר שימחו אותם.
 -17.3התקיים טיול הכנה של צוות ההדרכה לטיול פסח
של ד-ו.

מחנה פסח ד'-ו' "היציאה הגדולה"
 6-7.4ימים ראשון ושני .יציאה מהקן בשעה  .8:00לינה בפארק הירדן.
מסלול יום ראשון – נחל יבנאל.
מסלול יום שני – מסלול רטוב בפארק הירדן.
עלות לחניך  ₪ 145כוללת :הסעה ,אבטחה ורפואה ,מזון ,חולצה ,כניסה ולינה בשטח הפארק.
סיום הרשמה 26.3 :במתנ"ס.

טיול פסח ז'-ח' מחוז צפון בני המושבים
 9-11.4ימים רביעי עד שישי .יציאה מהקן ביום רביעי )זמן היציאה יפורסם בהמשך(
יום רביעי – מפגש עם כל ילדי המחוז וטיול בנחל בזלת.
יום חמישי – יציאה בזריחה לטייל בשביל ישראל נחל תבור ומשם טיפוס להר תבור לינה ביער
בית קשת.
יום שישי – יום ניווטים ביער בית קשת להר דבורה.
עלות לחניך  ₪ 370כולל הסעה .סיום הרשמה 30.3 :במתנ"ס.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשי כהן רכז בני המושבים 052-5644062

פרוייקט “דרך ארץ”  2014יוצא לדרך לשכבות י'-י"א
 10-11.4ימים חמישי ושישי.
יוצאים לדרך עם הסטודנטים והחבר’ה הבוגרים של הכפר שרוצים לתת לכם קצת מעבר...
מסלול :ביום הראשון הולכים מכפר תבור ועד בית היערן בבית קשת ) 9.5ק"מ( .לנים בחניון בית
היערן .ביום השני הולכים מבית היערן ועד פסגת הר תבור ) 8.5ק"מ( .עלות למשתתף ₪ 50 :
כולל ארוחות .פרטים והרשמה במתנ”ס.

מה עוד צפוי לנו?
 2.4פעולת הכנה לחניכי ד-ו מחנה פסח.
 24-25.4עלייה לתבור בני מצווה.

חוגים
רכזת חוגים :גליה בר 04-6765555

כנס חבורות זמר
כמידי שנה מארחים אנו במתנ"ס חבורות זמר,
כל פעם מאזור אחר בארץ
הנכם מוזמנים לערב שירה ,קפה וכייף
ביום רביעי  26.3בשעה 20:15
באולם הארועים במתנ"ס
נשמח לראותכם!

חוג נגרות
עדין ניתן להצטרף לחוג זה.
כל פעם עוסקים בפרויקט חדש.
יום ג' בשעות 16:00-17:00
קבוצה .17:00-18:00 -2
מוזמנים למפגש ניסיון.

חוג ארץ ישראל חלק ב' אומנות
סידרת הרצאות זו לא תיפתח מסיבות שאינן תלויות בנו
מקוים שבשנת החוגים הבאה נוכל לחדש מפגשים אלה.

ביודנסה
חוזרים לרקוד אחרי החג בימי חמישי במתנ"ס
בשעה  .20:10-22:00כולם מוזמנים לחוות ולהנות...

כנס מחול וזמר
לזכרה של יערה מאיר
יום שלישי  25.3החל משעה 9:00
באולם המופעים במתנ"ס
הציבור מוזמן !

חוגים....חוגים.....

תגידו ,שיגרה
זה רע?

הורים וילדים יקרים,
אנו נכנסים לישורת
האחרונה בתקופת
פעילות החוגים .ע"מ
שנוכל להביא לסיום
מוצלח את כל
הפרוייקטים ולהגיע לסוף
שנה עם ידע ויכולות
גבוהים אני מבקשת מכם
להקפיד להגיע לחוגי
המחול השונים ולשאר
הפעילויות.
רשמו את התאריך:
יום ד' 18.6
סיום בית הספר למחול
שני אירועי סיום:
הקבוצות הצעירות
ולקבוצות הבוגרות.
פרטים נוספים בהמשך.

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-6673688

כדורשת

המתנ"סיאדה

בנות הקבוצה הייצוגית שלנו בהדרכת דנה
גלוב מתקדמת יפה ובטורניר גביע הצפון
בכדורשת שהתקיים בניר דוד נתנו תצוגה
נאה וסיימו עם ניצחון והפסד .זוהי בסך הכל
עונת הפעילות השנייה של הבנות ועדיין ניתן
להצטרף לקבוצה הייצוגית או לקבוצת
המתחילות.

)ואולימפיאדת המת"נסים לילדים( ה9-
תתקיים בכפר תבור בחופשת פסח
ביום א' .6.4
ניתן להצטרף לתחרויות בענפים:
טניס )כיתות ה' -י”ב בנים בנות(,
טניס שולחן )ד'-י”ב(,
כדורגל )ד'-ח' בנים בנות(,
כדורסל )ד'-ח' בנים בנות( )סטריט בול ,(3*3
התעמלות אומנותית )בנות(.
מיועד למשתתפים הרשומים במתנ"ס אשר
לא רשומים באיגוד או התאחדות.
לפרטים שלחו מייל ל:
sport@kt.matnasim.co.il
או אצל המאמנים.
לילדים אשר יוצאים למחנה תאורגן הסעה
בצהריים בתום המשחקים.

בחסות דוד אבו
הליגה הסדירה הסתיימה בהפסד כפר תבור
ללביא  47-43אחרי משחק צמוד.
הליגה השנה מעניינת במיוחד וכפר תבור
אשר זכתה במקום הראשון בשלוש העונות
האחרונות מוצאת את עצמה במקום ה5-
בלבד עם מאזן .4-3
אך הכל פתוח .בשבת האחרונה
שיחקה הקבוצה בהדרכת
ניצן פיבניק ,בסיבוב הראשון
של הפלייאוף )רבע גמר(
מול לביא.
תוצאות ותמונות ולו"ז חצי
הגמר בפייסבוק ספורט
כפר תבור.

התעמלות קרקע/מכשירים

כדורסל בוגרים
כפר תבור/ג"ת 'גומלת' לעפולה על ההפסד
בסיבוב הראשון ) ,(51-68מנצחת בבית
 77-59ועלה למאזן ) 12-6עדיין מקום .(5
תודה לצופים על התמיכה והאווירה .זקוקים
לכם כמו אוויר לנשימה גם במשחק הבית
הבא ביום ד'  20:00 2.4מול גבת )מקום .(1

ליגת ישובים בכדורסל

תחרות התעמלות תתקיים באולם הספורט
ביום שישי  28.3החל מ .11:30
התושבים מוזמנים לעצור ולהתרשם מפרות
ההשקעה הרבה של המאמנים עומרי פורת
ואתי גלעד ,החניכות והחניכים .בהצלחה!

קיטנת ספורט בפסח
קייטנת ספורט מגוונת וחווייתית
לילדים בכיתות א'-ג'.
חופשת הפסח :ימים א’-ה’6-10.4 ,
שעות8:00-13:00 :
עלות ₪ 360 :לחמישה ימים  ₪ 85 /ליום,
כולל א .בוקר.
רכז :הראל סלע
לפרטים והרשמה052-3963443 :

דרושים למשלחת נוער קיץ בארה”ב 2014
תלמידי כיתות י' בשנה"ל תשע"ד
הכישורים הנדרשים:
תרומה מוכחת לקהילה
זיקה ציונית וישראלית מגובשת
ידע והכרה בנושאים שעל סדר היום הציבורי
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה
סדנת מיון תתקיים ביום ד' 9.4
מוזמנים לשלוח קורות חיים בכתב למשרדי שותפות סובב
כנרת לא יאוחר מ30.3-
לפקס04-6712294 :
לפרטים נוספים04-6712253/61 :

החלו ההכנות
למופע
יום העצמאות
עקבו אחר לוח
החזרות לשירה
ומשחק המתפרסם
במייל ובפיסבוק
המתנ"ס

