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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום שני י”ב אייר תשע"ד |  12מאי 2014

יהודית רביץ

בשיתוף

בהופעה

יהודית רביץ עם רפרטואר עשיר ואנרגטי
עם כל השירים האהובים והמרגשים.
כרטיס ₪ 70 :במכירה מוקדמת
ע ₪ 90בערב המופע
מכירה באגף החינוך  04-6628217שלוחה 1
ובמתנ”ס כפר תבור 04-6765555

חגיגות ל”ג בעומר

תחרות משיכת חבל בין כיתות ,שירים ואווירת
חג .למען שמירה על איכות הסביבה והבריאות של
כולנו נשמח אם תצומצם כמות המדורות ויתרכזו
למדורה מרכזית אחת .אנו נדאג לעצים לבערה,
ואתם מוזמנים להגיע עם שמיכות מחצלות וכלי
נגינה.

הפנינג לכל המשפחה

חמישי 15 ,במאי 2014
תחילת
פתיחת
 19:30שערים  21:00מופע

בפארק המעיין בכפר תבור

ראשון 18 ,במאי 2014
משעה 19:00
בשכונת האלונים
בשיתוף

בפארק המעיין
קיר טיפוס ,אומגה,
מתנפחים
וסדנאות הפעלה.
בשעה - 18:00
מופע מטריף לכל המשפחה
כרטיס ₪ 10 :בכניסה לפארק

שני 19 ,במאי 2014
בשעות16:00-19:00 :
בפארק המעיין בכפר תבור

פורום נשים
 20.5יום שלישי בשעה  20:00בספריה
מפגש פורום נשים והפעם בנושא "שינויים בחיים והתחלות חדשות".
נארח את קרן אור כספי ,תושבת הכפר שתספר את סיפורה מעורר ההשראה.
פרטים נוספים אצל לימור רכזת התרבות.

 26.5יום שני 20:30 ,באולם המופעים
פורום נשים מזמין למפגש עם ליהיא לפיד ,סופרת ועיתונאית
המספרת על הנשיות החדשה.
ערב שבו לא נדבר על הצלחה ולא על איך נשיג עוד ,אלא
נעצור רגע ונחשוב איך אנחנו יכולות להיות קצת יותר טובות
אל עצמנו.
כניסה.₪ 40 :

תודות ליום העצמאות והטקסים
ראשית נפתח בתודה גדולה לראש המועצה מר יוסי דולה ועודד הלפרין על כל התמיכה והעזרה לאורך
הדרך.
למתת שורץ ושכבת י"ב על הפקת טקס יום השואה .לכל משתתפי טקס יום הזיכרון ללהקת המחול
ולעירית ריבק ,לדני עמית ושגית קריב ,לזמרי הכפר על ערב שירי לוחמים מעניין ואיכותי.
לכל אנשי המעטפת ,לאורי ישראל ועובדי התחזוקה ובמיוחד לפייסל זועבי איש הבמה לשרף ויוסי על
עבודתם בהכנת הבמה .למתנדבי המתמיד ומתנדבי המשמר האזרחי.
למושיק רחמים על ליווי כל הטקסים והאירועים.
לצוות התחזוקה של המתנ"ס בראשות אופיר אברמוביץ' ,דוד פרג ,אדם אברהם ומעוז על העבודה
הרבה סביב השעון .לגיגי ותמיר על התאורה .לדני קוריטו על ההקלטות וההגברה .תודה לאלונה רוח על
הקליפ הבוגרים מחו"ל .לעומרי מראד על הניהול המוזיקלי .לרותם אלמוז ומורן פרידמן "מחיפושית
צלמים" על עריכת קטעי הוידיאו .לנדב רחמים על צילום המופע .לספיר שוורץ על הכוריאוגרפיה
לריקוד הילדים והנוער .ליפה וישי מאיר על הכוריאוגרפיה לריקוד המבוגרים .לקרן מעוז על התפאורה
המדהימה.
למשפ' ברונפן על צילום הקליפ בביתם.
לצוות המתנ"ס תודה על תקופה גדולה של
רצף אירועים קשים ומורכבים.
לבמאי כותב ויוצר המופע ...ירון רוח.
לכל התושבים שהשתתפו בדרך זו או אחרת –
תודה רבה! בלעדיכם זה לא היה קורה.

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
רכזת המועדון :שגית קריב053-8223535 ,
חוג ערבית מדוברת נפתח השבוע ומתקיים
בשתי קבוצות :בימי ד' ו-ה' ,9:00-10:30
בכתת גלבוע במתנ"ס.
ניתן עדיין להצטרף .אם יהיה ביקוש תיפתח
גם קבוצה נוספת אחה"צ.
סרט ישראלי "בלדה לאביב הבוכה"
יום ב'  12.5בשעה  10:30במועדון.
הכניסה חופשית כולל פופקורן ושתיה!
הרצאה" :להרגיש טוב יותר בארבעה
צעדים" כלים יעילים ופשוטים לשחרור
מיידי ולמניעה של מתח ,לחץ וחרדה.
מרצה :דפנה דקל.
יום ד'  14.5בשעה .18:00
מ 17:30-התכנסות וכיבוד .כניסה.₪ 10 :
טיול לתל אביב ביקור ב"מרכז שרונה"
ובשדרות רוטשילד .בהדרכת :אבי משה סגל
ומיכל ששון ביבי )לאור הביקוש הרב ,יוצאים
 2אוטובוסים(
יום ב'  ,19.5יציאה בשעה  7:00מרחבת
הסופר ,מחיר.₪ 90 :
נותרו מקומות בודדים ,ההרשמה במתנ"ס.
הרצאה" :מחול השדים :הרפתקה
סיציליאנית מעוררת חושים" הצצה נדירה
אל החיים הסיציליאניים האמיתיים .מרצה:
רוית חבשוש ,אנתרופולוגית הרפתקנית,
צלמת גיאוגרפית ו"מספרת סיפורים".
יום ד'  21.5בשעה .18:00
מ 17:30-התכנסות וכיבוד .כניסה.₪ 10 :

חדש!!! סדנת "הליכה נורדית"
)בעזרת מקלות( למתחילים.
 4מפגשים בהדרכת אושרה גרשון
ויפה מאיר ,תושבות הכפר.
ביום א'  25.5בשעה 8:00
ביום ב'  26.5בשעה 18:00
ביום ג'  27.5בשעה 18:00
וביום ד'  28.5בשעה 8:00
מחיר הסדנה .₪ 100 :יש להירשם
מראש במתנ"ס.
בתום הסדנה יתקיימו מפגשי הליכה
קבועים ללא תשלום ,בימים א' ו -ג'
בשעה 18:00
הקרנת הדרמה האמריקאית
"אוגוסט :מחוז אוסטייג” בכיכובן של
מריל סטריפ וג'וליה רוברטס
יום ב'  26.5בשעה  10:30במועדון.
הכניסה חופשית כולל פופקורן ושתיה!
הרצאה" :הישוב היהודי בירושלים
ב "1948-מרצה :ד"ר אופירה גראוויס
קובלסקי )תושבת הכפר(
יום ד'  28.5בשעה .18:15
מ 17:30-התכנסות ,כיבוד ויום הולדת
לילידי חודש מאי .כניסה.₪ 10 :
תודה מיוחדת לארווין אנגל ,תושב
הכפר וחבר במועדון אביב שהעביר
הרצאה מעניינת בהתנדבות על הקשר
בין עם ישראל ובין העם הצ'כי .תודה
רבה לך ,כן ירבו מתנדבים כמוך.

הגיל הרך
רכזת :אילנית שבו שגב
ילדי צהרון בית הספר מכרו ממיטב יצירותיהם ביריד
האומנים בפסח.
את הכסף שאספו החליטו הילדים לתרום למחלקת הילדים
בבי"ח העמק בעפולה.
יישר כח לצוות ולילדים.

ספריה
רכזת :לילך סימן טוב ,טלפון04-6772631 :

שימו לב ,חודש הקריאה יתקיים בין התאריכים .15/5-21/6
בתוכנית :מפגשי נשים ,שעות סיפור שונות ומגוונות ,סדנת קומיקס,
יריד מכירת ספרים ועוד...
פרטים מלאים בפרסום בנפרד שיצא לתיבות.
כרטיסים ופרטים נוספים בספרייה .מחכה לכם ,לילך סימן טוב.

חוגים
רכזת חוגים :גליה בר 04-6765555

חוג ארץ ישראל מטייל

חוגים....חוגים.....

אוספים כוחות
נושמים...
ובמלוא במרץ ממשיכים

שני קיבוצים ופלוגה אחת
יום חמישי  ,15.5יציאה בשעה  6:00מרחבת הסופר
מדריך :משה חרמ"ץ
נטייל בכיס פלוגה – "תל חי" הערבית בתש"ח ,קיבוץ יד מרדכי.
נתחקה אחרי דמויותיהם של יגאל אלון ,מרדכי אנילביץ וגאמל עבד אל נאצר.
נבקר ב :קיבוץ גת ,תל עירני ,אנדרטת הפלוגה הדתית ,קבוץ יד מרדכי ובונקר הפיקוד
של מרדכי אנילביץ במוזיאון "משואה לתקומה".
הרשמה במתנ"ס .מומלץ להביא כיסא מתקפל.

ביודנסה חוזר ובגדול ...לבקשתכם בשינוי יום ...ומקום שימו לב.
ביודנסה  -להתחבר לעצמי מחדש דרך ריקוד ,תנועה ,מוסיקה ומפגש אנושי.
בשל בקשות רבות החלטנו להעביר את המפגש השבועי ליום אחר ולכן החל מה 29-באפריל
ניפגש בכל יום שלישי בשעה  20:15במועדון אביב )קומה מעל החדר כושר(.
הביודנסה מיועדת לכל אחד ,בכל גיל ובכל מצב בריאותי .אין צורך לדעת לרקוד.
להצטרפות ,ניתן פשוט להגיע בכל עת עכשיו ובעתיד...
לפרטים נוספים :אפרת 052-3296249

זומבה ...פעמיים כי טוב !
שימו לב יום נוסף לזומבה .החל מתאריך  12.5הפעילות תתקיים פעמיים בשבוע:
בימי שני  20:30ורביעי בשעה  20:00באולם הספורט בסטודיו בקומת המרתף.
הנכם מוזמנים לבוא לחוות ...עלות החוג לפעמיים בשבוע היא .₪ 175

חוג תאטרון
עברנו את יום העצמאות וחוזרים במלוא המרץ...
שימו לב חוג דרמה בשבוע הבא יתקיים באופן חד פעמי ביום חמישי  15.5בשעות:
קבוצה צעירה ד'-ו' .16:00-17:30
קבוצת נוער ו'-ח' .17:30-19:00
קבוצת המבוגרים  19:00 -עד סיום החזרה.

 - 18.6ערב סיום בית הספר למחול
הזמנה מסודרת עם פרטי הארוע תפורסם ותישלח בהמשך

ילדים ונוער
מועדון ז’-ט’
 24-25.5פרויקט בני מצווה כבש את הר תבור,
השכבה התקבצה בשעות לילה במועדון וב 4:00-התחילו בטיפוס
כאשר ראשונים כבר ב 7:00-הגיעו לפסגה .כל הכבוד ויישר כח!
ביום שיש  23.5יצא הפרויקט לדיאלוג בחשיכה .חזרה משוערת  14:00אשרו השתתפותכם!

מועדון י’-י”ב
שיח לוחמים  -שכבת י”א-י”ב ,התכנסו כדי לשמוע את סיפורו של סמ"ר יונתן גרשון ,לוחם חטיבת
 188של שריון שנלחם במלחמת לבנון השניה ונפצע מטיל נ"ט.
נסיעה לכנרת  -ב 22-23.5-נצא שכבות י’-י”ב לטיול "נעורים" בכנרת ,פרטים והרשמה במתנ"ס!
הקרנת ליגת האלופות  -ב 24-לחודש יום שבת ב ,21:30-במקום יהיה דוכן מזון של מטרופלין
לגיוס כספים לקרת הנסיעה לפולין.
פרוייקט דרך ארץ  - 2014בוגרי כפר תבור שוב יצאו
לשטח עם נוער הכפר ודיברו על ערכים ומה שביניהם.
רוצים להודות מכל הלב לצוות ההדרכה :דורון דביר ,שי
דביר ,צוף ראובני ,מיטל ברונשטיין ,יונתן גרשון ,נמרוד
קידר ,עמוס מועלם ,חי פרומרמן ,עמרי ונדב שחר
ולהודות לאורן סלע מיקב התבור ועדי כהן על תרומתם
הנדיבה לטיול.

בני המושבים
מה היה לנו ...
בחודש האחרון עברנו מספר אירועי שיא לשכבות השונות.
כמו כן ציינו את ימי הזיכרון בטקסים והפעילויות.

מה צפוי ...
 - 15-16.5קורס מיני מדצי"ם שיצאו אליו חניכי שכבת ט' לקראת הקורס הגדול שיקרה בחודש
הבא.
 - 14.5פעילות ל"ג בעומר לשכבה הצעירה.
 - 19.5פעילות ל"ג בעומר לבוגרים.
 - 18-21שבוע עבודה לקראת ערב עמים.
 - 21.5ערב עמים!!!!!!

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-6673688
ה'חגים' מאחורינו וכבר אנו עומדים לקראת
סופה של שנת הפעילות.
משחקי הליגות הסדירות בכדורגל ובכדורסל
לקראת סיום ואנו גאים בהתנהלות הקבוצות,
בהתקדמות ובהישגים )סיכומים בנפרד(.
גם החוגים נכנסים לישורת האחרונה ששיאה
יהיה במסיבת סיום חוגי הספורט ב 24.6.14
בשעה  18:00שריינו ביומן ,וצפו להפתעה.

שבוע הספורט
בין התאריכים  16-23.5יתקיימו בכל הארץ
אירועי שבוע הספורט.
בכפר תבור נקיים לא פחות מ 4-אירועים
ואפילו נמשוך את שבוע הספורט יום אחד
נוסף.

הורים וילדים מוזמנים להגיע לצפות ולעודד
חשוב שהילדים יקבלו השראה ורצון להיות
פעילים בעצמם.
תושבים המעוניינים לסייע מוזמנים ליצור
עימנו קשר.

פליי-אוף ליגת העל
ביום ד'  7.5יצאו כ 150-שחקני מועדון
הכדורסל כפר תבור עם בני משפחתם
למשחק פליי-אוף ליגת העל גליל/גלבוע -
מכבי ת"א.
נרשמה חוויה ספורטיבית מהנה.
תודה למועדון הכדורסל גלבוע/המעיינות על
שיתוף הפעולה!

קראטה
ב 15.5יצא מועדון הקראטה שלנו לאימון
מיוחד במולדת לזכרו של מייסד שיטת שאי
הון שלמה פייגה.
בהצלחה למישקה ולחניכים.

בחג השבועות
ניפגש כולנו להפנינג של חגיגה בלבן
ביום שלישי  3.6בשעה  16:30-19:00בפארק
מתכוננים לטקס הביכורים:
הורים לתינוקות שנולדו בשנה החולפת החל משבועות ) 2013חודש מאי(
מתבקשים להירשם אצל תמי במזכירות המועצה04-6769991 :

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520
ברכות לחיילים ילדי חודש מאי:
יוסי מימון ,ליאור קדם ,עומר אלעל ,מעין כהן ,תומר מלאך ,ירדן גרינברג ,אגם משה,
טל הרחול .ברכות גם לשרון נדן ששמה נשמט מברכות חודש אפריל.
ע
חלוקת שי ליום העצמאות
באולם הספורט בתאום טלפוני עם דוד פרג’052-2372568 :

מכרז  – 08/14השכרת משרד במבנה המועצה
מועצה מקומית כפר תבור מציעה בזה להשכרה מבנה בגודל  23מ"ר הנמצא בבניין המועצה.
)המושכר ישמש למשרד בלבד או לשימוש אחר אשר יאושר מראש ע"י המועצה ,בטרם תוגש
ההצעה( .חומר למכרז ניתן לרכוש במועצה תמורת  ₪ 200שלא יוחזרו.
הגשת ההצעה עד  28.05.2014שעה  12:00במזכירות המועצה.
סיור במבנה ייערך ביום  14.05.2014בשעה .10:00

מרפא˙ כירופר˜טי˜ה ופיזיו˙רפיה ˘י˜ומי˙ בכפר ˙בור

