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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום רביעי י”ד אייר תשע"ג |  24אפריל 2013

שקולנוצרםט רחונקוך

יום חמישי 25 ,באפריל 2013
בשעה  21:00בפארק המעיין
נותרו כרטיסים !!!

אירועי ל”ג בעומר
מדורת ל"ג בעומר קהילתית
מוצ"ש ,27.4 ,בשעה  19:30בשכונת בנימין
שימו לב  -אירוע ל"ג בעומר השנה עובר מקום ,המדורה
המרכזית תהיה בשכונת בנימין.
בתכנית :מדורות שכבתיות ותחרות משיכת חבל בין כיתות,
בשיתוף ועדי ההורים.
אנחנו דואגים לעצים בשפע ,ואתם מוזמנים להגיע...

הפנינג ל"ג בעומר לכל המשפחה
במסגרת פסטיבל התבור בשיתוף מ.א .גליל תחתון
יום ראשון  28.4משעה  16:00-20:00בפארק המעיין
אומגה ,קיר טיפוס ,מתנפחים ,סדנאות הפעלה
בשעה  18:00מופע מטריף לכל המשפחה.
עלות כרטיס₪ 10 :

חג השבועות
ניפגש כולנו בערב החג להפנינג של חגיגה בלבן ,מלא ניחוחות טבע
ביום שלישי ה’ סיון  14.5בשעה  16:30-19:00בפארק
מתכוננים לטקס הביכורים  -הורים לתינוקות שנולדו בשנה החולפת החל משבועות 2012
)חודש מאי( נא להירשם אצל תמי במזכירות המועצה 6769991

תודות על טקסי הזכרון ויום העצמאות
לטובה כהן שיחד עם נועם ברנר – מנהל יח' הנוער ושכבת י"ב הפיקו את טקס יום השואה.
למשתתפי טקס יום הזיכרון ולדני עמית ושגית קריב שיחד עם זמרי הכפר הפיקו א ת
ערב שירי הלוחמים.
ערב יום העצמאות :למרות כל החששות ,המופע היה הצלחה גדולה ,וזה הזמן להודות שוב
לאורי ישראל ועובדי התחזוקה ובמיוחד לפייסל ושרף על עבודתם בהכנת הבמה .למתנדבי
המתמיד ומתנדבי המשא”ז .למושיק רחמים על ליווי כל הטקסים והאירועים.
לצוות התחזוקה של המתנ"ס בראשות אופיר אברמוביץ' :דוד פרג’ ,אדם גצחה ובורהן זינדין
על העבודה הרבה.
לגיגי ותמיר שליוו אותנו על בתאורה .לדני קוריטו על ההקלטות וההגברה.
לקרן מעוז ,אפרת בוגנה ,גלית נבות ובנות י"ב על התפאורה המדהימה.
לקרן מהאנגר "יד שניה" על השאלת התלבושות.
לענבל שפרינצק על קטעי הוידאו ולנדב רחמים על העזרה.
לעומרי מראד על הניהול המוזיקלי ולדורון גואטה וחן על הכוריאוגרפיה ולכוריאוגרפית
הבית שלנו בת אל רחמים האחת והיחידה.
למשה פלד ותמי ישראל ,על תרומת הבית והעסק לצילומי “הבורר”.
לצוות המתנ"ס תודה גדולה על תקופה ארוכה של רצף אירועים מורכבים.
ללימור זמיר רכזת התרבות מפיקת המופע ,לנועם ברנר ,לדודו פלד ,אתי טרגש ולכל צוות
מנהלי הבמה.
ואחרון חביב  -במאי המופע  -ירון רוח.
תודה לכולם על הפרגון הרחב אחרי המופע ,מחמם את הלב ,ההערכה והרצון לראות
יצירה מקומית במיטבה .זכרו“ :לא עוזבים את הכפר עבור אף אחד!”

ספריה
רכזת הספריה :אתי טרגש

שעת סיפור לילדים
הסיפור "איתמר פוגש ארנב" מאת דוד גרוסמן
יום חמישי  2.5בשעה  17:00בספריה
עלות ,₪ 15 :הורה מלווה חינם.

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

"סדנת הבריאות" יצאה לדרך

יומולדת לילידי חודש אפריל .תודה לכל
מי שעזר וכמובן לשימי אפרת

ניתן עדיין להצטרף!!!
הסדנה מתקיימת בימי א' בבוקר.
פרטים על נושאי ההרצאות ,הפעילות
הגופנית וארוחת הבוקר  -אצל שגית.
מחיר הסדנה ₪ 120 :בלבד
או  ₪ 25למפגש בודד.

 26.4יום ו' בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים במועדון

 8.5יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :מלחמת ששת הימים -
המערכה על ירושלים
מרצה :דן קריסטל .כניסה.₪ 10 :

 1.5יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :שימוש מושכל בתרופות
מרצה :אלהאם חאכו -מנהלת הסיעוד
במרפאת כפר תבור של שירותי בריאות
כללית .כניסה.₪ 10 :

 20.5יום ב' בשעה 10:00
הסרט הצרפתי "אלגנטיות של
קיפוד" דרמה כובשת לב המבוססת על
רב המכר העולמי של מוריאל ברברי.

 7.5יום ג’ בשעה 8:00
נסיעה ל"בית התפוצות" בתל-אביב
יציאה מבי"ס "יצחק רבין"
סיור בתצוגת הקבע המציגה את
סיפורו של העם היהודי ,בדגש על
מזרח אירופה ,סדנת סרטים "עולם
שנעלם" ,סיור מודרך בתערוכה
"חוטים של משי" :סיפורה של יהדות
בוכרה .מחיר.₪ 80 :
בהרשמה מראש במתנ"ס.

 21.5יום ג' -המחזמר "קזבלן" באולם
הקימרון ליד בית שאן .מחיר כרטיס
כולל הסעה .₪ 150-פרטים נוספים
אצל שגית.
 24.5יום ו' נסיעה ל"מוזיאון הילדים
בחולון" לתערוכה "דיאלוג עם הזמן"
הסיור מודרך ע"י מדריכים בני .+70
נסיעה משותפת עם ילדי כתה ז'.
מחיר .₪ 90-פרטים אצל שגית

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט

שי יום העצמאות
השי מיועד לחיילות וחיילים בשרות חובה שהתגייסו עד לתאריך 14.4.2013
חלוקת השי בכל יום אחה"צ באולם הספורט ע"י דוד פרג'
חלוקה מרוכזת תיערך במוצאי שבת  27.4.2013החל מהשעה 20:00
איחולים לאלינור משקל עם קבלת דרגת הסג"מ בהצלחה בהמשך הדרך.

חוגים
רכזת :גליה בר

משתתפי חוגים יקרים,

חוגים ...חוגים...

מי בא בלילות
מי בא בימים!

לתשומת ליבכם אנו נמצאים בישורת האחרונה
לפני תום שנת הפעילות החוגית ושתי דקות
לפני מופעי הסיום המוכרים לכולנו היטב
מבקשת בכל בקשה להתמיד ולהגיע ולהנות מהזמן שנותר .אנו באגף החוגים
מתכננים כבר את שנת הפעילות הבאה וזה הזמן לפנות אליכם קהל לקוחותינו מקטן
ועד גדול,רעיונות הצעות מיוחדות ייתקבלו בברכה.

תאריכים חשובים שכדאי לרשום ולשמור:
 - 28.5.13תיאטרון הכפר בהפקה חדשה "מבקר המדינה".
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך...
 - 4.6.13תערוכת ציורים של ציירי החוג לציור התערוכה תוצג במתנ"ס.
 - 19.6.13סיום בית הספר למחול שתי הפקות באותו היום סיום צעירות וסיום
הבוגרות.

חוג ארץ ישראל מטייל לירושלים:
בשעה טובה הרשימות נסגרות המעונינים יכולים להרשם ברשימת המתנה .לכל
הרשומים לטיול במידה ולא כל פירטי הטיול ידועים לכם הנכם מתבקשים ליצור
קשר עם המתנס ולהתעדכן.

לכל חובבי האירובי והפילאטיס  -עם תמי אברהמי
הפעילות ביום ד' עוברת ליום ה' מה 30.4-בשעה  19:30-20:30בסטודיו במתנ”ס.

ילדים ונוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646

יום העצמאות
מופע יום העצמאות היה הצלחה ענקית ואנו מקווים כי מסורת מופע הנוער תמשיך גם
לשנים הבאות .היה כיף לגלות את כל הכישרונות בכתיבה ,הפקה ,משחק ,שירה ,ריקוד
וכמובן צוות הבמה שהיה שם כדי לוודא שהכל יעמוד במקום .תודה לכולם!!!

ועדת נוער
מזמינים את כל המעוניינים להצטרף לועדה .החלו דיונים להרכבת תכנית הקיץ והתכנית
השנתית .לפרטים והצטרפות :דן בכרך .050-6241464

בני מצווה
כבר ביום חמישי  25.4נפגשים כל בני הפרויקט לערב סרטים ולמחרת טיפוס על התבור!!!
המשימה הבאה כבר עומדת בפתח ....יום הישרדות ביער בית קשת 16-17.5
בתכנית :פעילות שטח ,בישולי שדה ,א"ש לילה ובבוקר ניווט עם ההורים.
הרשמה עד יום שישי 8.5

"לא ניתן לגלות אוקיינוסים חדשים ,לפני שאוזרים אומץ לאבד את מראה החוף"
אנדרה ז'יד

בני המושבים
רכזת התנועה :ניצן אדרי 050-7754950

סמינר מיני מדצי"ם
בין התאריכים  9-10/5 -בפארק הירדן תתקיים הכנה לשכבה ט'
לקראת קורס מדצי"ם בקיץ .ההשתתפות בסמינר הינה תנאי להשתתפות בקורס.

ערב הורים וחניכים  -שכבת ט’
ביום שני  29.4בשעה  20:00בקן יתקיים ערב חשיפה לקראת מפעלי הקיץ הצפויים
ולקראת שנת ההדרכה .הורים וחניכים ,בואו לשמוע מה מחכה לכם בחודשים הקרובים
בתנועה...

ערב עמים  - 2013מסע בזמן
ערב העמים המסורתי של תנועת הנוער
יתקיים ב  11.5בשעה 18:00

בואו לחזור איתנו בזמן ולגלות מה מחכה לכם שם...

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
פרטים והרשמה בטלפון04-6620454 :
במוסיכפר ממשיכים לקלוט תלמידים ללימוד נגינה :בכינור ,תופים ,ובכלי הנשיפה:
קלרינט וסקסופון) .את כלי הנשיפה מקבלים בהשאלה לתקופת הלימוד(
כמו כן נותרו מקומות בודדים בפסנתר ,אורגנית וגיטרה.
ימים א-ה בשעות אחה"צ.

קונצרט חגיגי
רסיטל חליל צד וקלרינט

של הנגנים תושבי הכפר ,נעם וענבר שרת
מוצ"ש  4.5בשעה  20:00בבית המוסיקה
זהו רסיטל מודרך ומוסבר הפונה לחובבי מוסיקה קלאסית ולאלו שלא כאחד.
הכניסה חופשית .כולם מוזמנים!

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם shaham.amit@gmail.com 052-667-3688

2 7PS I
מועדון אופניים בכפר תבור

טיול אופניים משפחתי
טיול אופניים סובב כפר תבור
יתקיים בשבת  27.4בשעה 7:30
נצא מאולם הספורט למסלול ידידותי של
 12ק”מ בנופי האזור.
בדרך נעצור לפיקניק ממעשה ידינו.
ציוד :אופניים תקינים ,קסדה ,מים ,ומשהו
טעים לפיקניק.
לפרטים :תום דויטש 052-6765269
בהרשמה מראש במתנ”ס04-6765555 :
ללא עלות

מסיבת סיום
חוגי הספורט
תתקיים ביום שני 20.5.13

חדש!
עמדת לחמים
טריים
באפייה ביתית

אווירה נעימה

שעות פתיחה:
רביעי16:00-20:00 :
חמישי13:00-20:00 :

•

מחירים הוגנים

•

חנייה בשפע

שוק המשק בגלילה ,מרכז כדורי )ליד משרדי המועצה גליל תחתון ,לשעבר אנאבל(

