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חג שמח לכל בית כפר תבור

מאחלים הנהלת המתנ"ס וצוות העובדים
במחהלך חוה"מ  25/3-1/4מזכירות המתנ"ס תהיה סגורה.
פעילויות עליהן אין הודעה נפרדת יפעלו כרגיל.
הורים ילדים ובני נוער שלום,
החזרות למופע בעיצומן ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל
ר
כתפבור
חזרות הבמה שיחלו מיד לאחר הפסח ביום שלישי ה2.4 -
עד אז...
דרושים עוד רקדנים ורקדניות גילאי א-יב !!
צמאות 2013
ספיישל ע
אנו מזמינים גם את מי שעדיין לא לקח חלק במופע
ומעוניין להצטרף ולהשתתף ליצור עמנו קשר ולהגיע
לחזרות ,אנו נעשה הכל כדי ללמד ולהכניס אתכם לקצב המופע...
גילאי א'-ו' עם בת-אל וכיתות ז'-י"ב עם דורון.
חזרה מסכמת לפני פסח לגילאי א-ו ביום א’ ה 24.3בשעה .....
המידע על החזרות מתפרסם ישירות למשתתפים באמצעות הודעות  SMSובפייסבוק
המתנ"ס וילדים ונוער כפר תבור.
פרטים והרשמה אצל לימור רכזת התרבות052-3565662 :

בפארק

האירוע מתקיים זו השנה ה 12-לזכרו של סמ”ר איציק דגן,
וכולל :מסלולי אופניים ,ריצת ניווט ,מסלולי הליכה ופעילות
לילדים .מסלול האופניים האתגרי )כ 30-ק”מ( מתחיל בכפר
תבור ועובר בנופים היפים של נחל תבור ורמת סירין .המסלול
מיועד לרוכבים מנוסים .במקביל יתקיים מסלול אופניים של
כ 10-ק”מ להורים וילדים.
ילדים המעוניינים להשתתף במסלול הרכיבה מחוייבים
להעביר למתנ"ס או לביה"ס טופס אישור הורים חתום .את
הטופס ניתן לקבל בביה"ס )פרידה( ,במתנ"ס או להוריד מאתר
המתנ"ס .לצערנו ,ילדים אשר יופיעו ללא טופס חתום לא יוכלו
לרכב .הקדימו להסדיר העניין .תודה.
המעיין

לפרטים :משפחת דגן  .052-8383234 -חפשו אותנו ב-

ספריה
רכזת הספריה :אתי טרגש

המפגש עם רם אורן נדחה ליום חמישי 4.11
בשעה  20:00בספרייה
עלות כניסה ,₪ 15 :בהרשמה מראש במזכירות המתנ"ס.
אורן מבטא את הרוח החדשה בהרצאתו משקף את היכולת להצלחה
חסרת תקדים בניהול ,ביצירה ובעריכת תכנים ,שמקור השראתם בהוויה
הישראלית ,מה עומד מאחורי הקלעים של רבי המכר שלו ,ועוד.
הספריה תהיה סגורה בין התאריכים  .1/4 - 25/3חוזרים לשיגרה ב2/4 :

לקראת הפסח המגיע :מנקים? מסדרים? מצאתם ספרים השייכים לספרייה?
נודה לכם אם תחזירו לספריה .חג אביב שמח לכל תושבי הכפר.

גני ילדים
מנהלת הגיל הרך אילנית שבו שגב

יום המעשים הטובים בגן סביון 5.3.13 -
הבוקר שאלנו את הילדים מה זה מעשה טוב? והתשובות היו מעניינות“ ...מדברים ,לצחוק,
לתת יד ,להיפגש ,להתפייס ,לתת פרח ,לפתוח לאמא ואבא את הדלת ,למחוא כפיים
בהצגה” אכן תשובות מעניינות .סיפרנו לילדים שהיום אנחנו נעשה מעשה טוב לכפר שלנו:
ננקה את האיזור של הגן .אספנו ניירות ,בקבוקים ,בגדים ,כוסות ועוד .חזרנו לגן מיינו את
האשפה ,וזרקנו לפח את הניירות ואת הבקבוקים למיחזור.
יהודית ונגר וצוות גן סביון

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
לפניות ,הצעות ושאלות :שגית קריב ,רכזת המועדון 053-8223535 -
avivkfartabor@gmail.com

ניתן עדיין להצטרף לכל החוגים המתקיימים
במסגרת "מועדון אביב":
יום א' " -19:00-20:00הליכה נורדית" בעזרת מקלות,
בהדרכת עידית וד"ר חיים אשכנזי.
יום ג'  -16:00-19:00חוג יצירה עיסת נייר ,חריזה ,צריבה
על עץ ,סריגה ,טלאים ועוד ,בהדרכת תרצה שוורץ.
יום ד'  -10:00-11:00פלדנקרייז מודעות לגוף באמצעות
תנועה  -על מזרונים .בהדרכת מוניקה.
מחיר השתתפות בכל אחד מהחוגים ₪ 100 :לחודש.
בהשתתפות בשני חוגים תינתן הנחה של 10%
ובהשתתפות בשלושה חוגים ומעלה  -תינתן הנחה של
.20%
 20.3יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :סין ,מעצמת העל הבאה,
וישראל .מרצה :מר עמוס נדאי ,מי
שהיה עד לפני מספר חודשים שגריר
ישראל בסין .כניסה.₪ 10-

 21.3יום ה' בשעה 19:00
מסיבת יומולדת לילידי חודש מרץ
במועדון .ילידי חודש מרץ מתבקשים
ליצור קשר עם שגית ולאשר
השתתפות .דרוש מתנדב להכנת עוגה.
 22.3יום ו' בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים במועדון

נשות כפר תבור בטיול נשים

 - 24.3-1.4חופשת פסח
המועדון יהיה סגור ולא תתקיים
פעילות  -חג שמח!!!
 3.4יום ד'
בשעה 18:00
חוג ספרות
עם מלכה ג'יבליק
"קאטרינה" -
אהרון אפלפלד.
הכניסה חופשית.

 10.4יום ד' בשעה 18:00
הרצאה" :ילדי השואה"
מרצה :עידית פרי ,היסטוריונית
וחוקרת שואה .כניסה 10 :ש"ח.

חוגים
רכזת :גליה בר

חלק ב' של חוג ארץ ישראל:
"הנשים באומנות הישראלית"

חוגים ...חוגים...
עד החגים

פעילים
וגם...אחרי החגים

לצערנו עקב מחלתה של המרצה
ההרצאה הראשונה נדחתה ל 8.4
לידיעתכם כל המעוניין להצטרף ניתן
גם על בסיס חד פעמי וגם על ידי רכישת מנוי.
מרצה :איילה הופנהיימר מהמשכן לאומנויות עין חרוד.

חוג ארץ ישראל מטייל :מכמני ירושלים-פניני אדריכלות
תאריכים 2,3 :למאי
מדריך :ברוך גיאן
לינה :אכסניית בית אגרון
מערת צדקיהו ,מנזר סנט אטיין ,מוזיאון רוקפלר ,בית תבור-המכון התיאולוגי השוודי,
מגרש הרוסים ,מתחם רוטרדם ,ארכיטקטורה בריטית בהר הצופים.
תכנית מפורטת תפורסם בחודש אפריל.

ציור למבוגרים ,בוקר או ערב?
לא צריך להיות פיקסו כדי ללמוד לצייר ,ניתן להצטרף לקבוצת הבוקר או ערב
לנוחיותכם בוקר ימי ב' ערב ימי ג'.
הנכם מוזמנים לבוא ולראות את יצירות חברי החוג מוצגות בארון התצוגה ,ולהתרשם.
מורה לציור :שילה דבור כשדי.

זומבה ...זומבה לכל דורש/ת
החום והחמימות של הימים האחרונים מרמזים על הקיץ הקרב ובא ...אין תירוצים לכן
בימי רביעי מגיעים לאולם הספורט בשעה  20:15לשעה של כייף וריקודים לטינים עם
המדריכה :רותם חקוקי.
*****
ביום רבעי האחרון נערך כנס נוסף של חבורות זמר .כמיטב המסורת מידי שנה
המתנ"ס וחבורת הזמר הביתית שלנו "דרך התבור" בניצוחו וניהולו של דני עמית
מארחים חבורות מרחבי הארץ .הערב כולל הופעה של כל חבורה וארוחה חגיגית.
הערב עבר בהצלחה יתרה וכאן המקום להודות :למושיק רחמים ,לאופיר אב הבית,
לדני עמית ולחבורת דרך התבור.

ילדים ונוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646

פרויקט פולילנד של שכבה יא וארגון "לתת" מתגייסים למען נזקקים
כל יום במהלך השבוע התנדבו חברי פרויקט המסע לפולין לאסוף חבילות מזון בסניף
שופרסל בכפר תבור! החבילות מרוכזות דרך ארגון "לתת" ומחולקות לקראת ליל הסדר.
תודה לתורמים ולמתנדבים!

טקס יום השואה קהילתי
שכבה י”ב מסכמת את המסע לפולין ונמצאת בלב ההכנות לקראת טקס יום השואה.
השנה יושם הדגש על
סיפורי ניצולים מתקופת
המלחמה ,דרך העלייה
לארץ ועד המציאות בת
ימינו .כבכל שנה ,מלווה
את הקבוצה טובה כהן ,ועל
כך רב תודות.

אות הנוער הישראלי
שכבה ח' של כפר תבור
יצאה למסע אות הנוער
הישראלי בגלבוע .היה כיף ,מוצלח ומעשיר!

בני המושבים
רכזת התנועה :ניצן אדרי 050-7754950

מחנה פסח ד-ו

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-667-3688

כדורסל

ערב בירות
עיתונאות ספורט מרתק
עם עמיר פלג
ביום חמישי 21.3
ב 21:00-ערב
באולם המייסדים במתנ”ס
אין מכבי ואין תירוצים!

כפר תבור אלופת ליגת ישובים בכדורסל
בחסות חוות 'דאבל קיי'  -שרונה
בשחזור משחקי הגמר של השנתיים
האחרונות ,גם הפעם פגשה כפר תבור את
עין דור/גזית וגם הפעם גברה עליה בתום
משחק חם ,מתוח ומותח .70-67
קלעים:
גזית-עין דור :אריק פולט  ,28רותם מענית
 ,12אילן רייכר  ,7אמוץ אשר  ,6אלמוג
ליפשיץ  ,4שי אבריאל .2
כפר תבור :רזי אפשטיין  ,26שגיא נדן ,9
אמיר שגב  ,10אביב כהן  ,6ליאור צפירה ,3
אסף ג'יביליק  ,3אייל מנדל .3
במשחק על המקום השלישי גברה שדה
אילן על אח"מ .רזי אפשטיין זכה בתואר
השחקן המצטיין .ראש המועצה יוסי דולה
ועמיתו מג.ת .מוטי דותן העניקו יחדיו את
הגביעים .תודה גדולה לחיים מענית ,שריכז
את הליגה ולאיליל קנטי על תרומתה
לליגה בפרט ועל תרומתה לכדורסל בכלל.

ספיניג

השתלמות מפעילי מזכירות במשחקי
כדורסל נערכה בשבוע שעבר .נשמח
לקלוט חברים/ות נוספים להצטרף ולקחת
חלק פעיל במועדון ובמשחקים.

קבוצת בוקר חדשה נפתחה בימי שישי
בשעה  .8:30בואו להתנסות.
בתאם מראש עם איילת 054-9788241

בוגרים
כפר תבור מנצחים בשבוע שעבר בחוץ
בקרב צמרת קשה את אורתודוכסים נצרת
 70-65ושומרים על המקום השני בטבלה.

מתארגנת קבוצת ריצה להקפת התבור.
המעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות
לעמית.

ילדים
הקבוצה ממשיכה להתקדם ומשיגה ניצחון
חוץ נאה על עמק יזרעאל/שמשית .47-41

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט

ברכות לחיילים ילידי מרץ
יובל גולני ,שגיא פניגיל ,עינב סינדר,
גיא בר ,מאי יונה ,הילה בן חמו,
טל שרון ,שחף ערן
מאחלים לכל חיילי וחיילות
כפר תבור  -חג שמח!

חדר כושר
כפר תבור
אל תגידו אחרי החגים .תתחילו כבר
היום להפעיל את השרירים.
מחכים לכם בחדר הכושר.
לפרטים נוספים6769360 :
זמרים המעוניינים לשיר ב”ערב
שירי לוחמים” שיתקיים בערב יום
הזכרון מוזמנים לפנות לדני ושגית
בבית המוסיקה.

תושבים יקרים!

לבסיס ההפעלה מג"ב כפר תבור

דרושים/ות
מתנדבים/ות רציניים ובעלי מוטיבציה
גבוהה
אשר מעוניינים ליטול חלק במערך הבטחון
של הישוב ,לשמור ולהגן על הבית,
לחוות אקשן בפעילויות מגוונות ויוצאות
דופן בשעת חירום ובשגרה.
***
יתקבלו מתנדבים בעלי בריאות תקינה
וללא רישום פלילי
***
לפרטים:
נופר אדרי מפקדת בסיס ההפעלה
מג"ב כפר תבור

050-5781595

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
פרטים והרשמה בטלפון04-6620454 :
במרכז המוסיקה מתקיימים החוגים כרגיל עד וכולל יום ראשון ה .24.3 -החופשה מתחילה
ביום שני ה 25.3 -עד יום שני ה .1.4 -ביום שלישי ה 2.4-יש חוגי נגינה כרגיל.
ממשיכים בתנופה ומזמינים אתכם להצטרף לתלמידינו עוד השנה !
בקלרינט ובסקסופון  -מקבלים את כלי הנגינה  -חינם  -בהשאלה עד תום הלימודים.
יש מקומות בודדים לילדים ולמבוגרים במספר כלים :פסנתר ,אורגן ,גיטרה ,כינור ,תופים
ובכלי הנשיפה.

הודעות מועצה
שביל טיול סובב מסחה
ביום שישי ,ה 8-במרץ  ,2013נחנך שביל טיולים קהילתי/חקלאי/לימודי/תיירותי " -נחל
מסחה  -כפר-תבור”.
השביל תוכנן ובוצע ע"י ביה”ס רבין  -תלמידי כיתות ה' וצוות המורות ,הועדה לאיכות -
סביבה בכפר תבור ,כפרויקט קהילתי.
מטרות הפרויקט :הקמת שביל טיול שישמש את קהילת תושבי הכפר ואת תלמידי ביה”ס,
יתרום להכרת ערכי סביבה וטבע ,ויגביר את ההכרה בחשיבותה של החקלאות הפעילה.
השביל מתחיל בקצה הדרומי מזרחי של הכפר ,בדרך המובילה למכון טיהור השפכים,
ומסתיים בדרך שמעל בית הקברות.
תודה לחקלאים שאפשרו את הצבת השלטים בחלקותיהם .תודה לטלי אלמוז שהדריכה
את התלמידים ,תודה מיוחדת ליצחקי טישלר שהניע את התהליך ובזכותו כולנו נרתמנו
לעשייה .תודה ליוסי דולה ראש המועצה ,על התמיכה לאורך כל הדרך.
הנכם מוזמנים לטייל בשביל וליהנות מיופיו .מצ”ב קישור למצגת:
http://www.youtube.com/watch?v=4Enc6fdsSJg&feature=youtu.be

*****

תחרות אתלטיקה קלה אזורית בכפר
זו השנה ה 19-בה בית ספרינו מארח תחרות
אתלטיקה קלה אזורית באצטדיון שבכפר תבור.
בתחרות השתתפו תלמידי כיתות ה'-ו' משבעה
בתי ספר.
תודה:
למועצה מקומית כפר תבור ולמתנ"ס .לאורי
ישראל ולצוות העובדים המסור ,למושיק רחמים.
להורים המתנדבים במזכירות ובהכנת כריכים
לשופטים .תודה גדולה לשופטים משכבת י"ב
ושכבת ז’ שעשו עבודה נפלאה .בתפקיד הכרוז
מתנדב זו השנה השלישית -אביגדור גולדנברג.
תודה לאביטל יפה מארגנת התחרות במקצועיות
ונועם הליכות.
כל הכבוד לתלמידי ביה"ס רבין שהגיעו להישגים
נאים והתנהגו למופת  -אנו גאים בכם -כל הכבוד!
שלומית קרביארסקי
מנהלת ביה"ס רבין

