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שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום רביעי י”ג סיון תשע"ג |  22מאי 2013

קונצרט סיום :מוסיכפר
הנכם מוזמנים לקונצרט נגינה ושירה
של מרכז המוסיקה – “מוסיכפר”
ביום רביעי  29.5בשעה 18:30
באולם האירועים במתנ"ס
בתכנית:
 קטעי נגינה סולניים במגוון כלים
 קבוצת הגיל הרך בדרבוקות
 שירה של תלמידי פיתוח קול
 חלוקת מלגות ע"י הגב' ציונה שנקר
הכניסה חופשית

סיום תיאטרון:
’מבקר המדינה’
קומדיה סאטירית על כסף ,כח וחלומות
גדולים .מאת :אילן חצור,
בביצוע :קבוצת הבוגרים של תיאטרון
הכפר ובבימוי :ירון רוח.

ביום שלישי  28.5בשעה 20:30
באולם המופעים במתנ”ס
הכניסה חופשית

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

"סדנת בריאות" ימי א' )עד ה (2.6-בשעה  ,8:30-11:00לפרטים על נושאי ההרצאות,
הפעילות הגופנית וארוחת הבוקר  -יש לפנות לשגית .מחיר ₪ 25 :למפגש.
 24.5יום ו'  -ביקור במוזיאון
הילדים בחולון בתערוכה "דיאלוג
עם הזמן" על המשמעויות השונות של
הזקנה .המדריכים בני .+70
נסיעה משותפת עם ילדי כתה ז' בכפר
תבור .יציאה בשעה  8:00מרחבת
השופרסל ,חזרה משוערת ב.17:00-
מחיר .₪ 90 :יש להרשם מראש במתנ"ס
ולציין את הקבוצה המבוקשת.

 31.5יום ו' בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים במועדון
 5.6יום ד' בשעה 18:00
חוג ספרות עם מלכה ג'יבליק
"מדירה לדירה" ש"י עגנון.
יש לקרוא את הסיפור לפני המפגש -
ניתן לקבל עותק במזכירות המתנ"ס.
הכניסה חופשית.

 25.5יום ד' בשעה 18:00
הרצאה" :אתם לא חייבים לראות
שברים בעתיד שלכם"...
מרצה :ד"ר סופיה רימברוט ,סגנית
מנהל מחלקה פנימית א' ,מרפאת
אוסטיאופורוזיס במרכז רפואי
"העמק" בעפולה .כניסה.₪ 10 :
 30.5יום ה' בשעה 19:00
יומולדת לילידי חודש מאי ומסיבת
ריקודים סלוניים עם שימי אפרת.
ילידי חודש מאי מתבקשים ליצור קשר
עם שגית ולאשר הגעתם.
דרוש מתנדב לאפיית עוגת יומולדת.
הכניסה חופשית כולם מוזמנים.

 14.6יום ו' בשעה 9:00
נסיעה לתל אביב לבית האופרה
לאופרה "לה טרוויאטה" כולל סיור
מאחורי הקלעים.
מחיר .₪ 190

דרושים מתנדבים ל"ועדת הרצאות" התפקיד כולל -בחירת נושאי ההרצאות ,המרצים,
סגירת מחיר וכל התאומים הדרושים ,המעוניינים יפנו לשגית.

ספריה
רכזת הספריה :אתי טרגש

שעת סיפור לילדים " -הענק הכי גנדרן בעולם"
מאת ג'וליה דונלדסון .עם המספר :אבי שדה ינעים
ביום חמישי  .23.5בשעה  17:00בספריה
מיועד לגילאי 3-6
 ₪ 15לילד .הורה מלווה חינם

יריד ספרים משומשים בספריה
)במחירים סמליים( מתקיים עד ה  2.6בשעות פתיחת הספריה

הגיל הרך
רכזת :אילנית שבו שגב
057-2206071 ,6772269
ילדי הגיל הרך מודים לאליס
רחמים ואביגיל רוטקוביץ
אשר תרמו מזמנן היקר
ומיכולתן המקצועית
המופלאה וכמובן לכל נשות
הצוות ,ההורים והילדים אשר
תרמו ,עמלו ,צבעו והכינו
לטובת החצר האתגרית שלנו.

בני המושבים
רכזת התנועה :ניצן אדרי
050-7754950

תודה לכל מי שלקח חלק
בערב עמים ,ברכות לשכבה ה’
הזוכה הגדולה של השנה

ילדים ונוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646
פרויקט בני מצווה האקשן לא נגמר....
משימת יער בית קשת עברה בהצלחה והנאה רבה.
ביום שישי אנו יוצאים בשיתוף מועדון אביב
למוזיאון הילדים בחולון לתערוכת "דיאלוג
בזמן" .התאספות בשעה  7:45במתנ"ס
נא לא לאחר!

קייטנת הקיץ "כובע טמבל"
ההכנות לקייטנה בעיצומן ואנחנו
מחפשים מדריכים מוכשרים ומוסמכים....
ראיונות לקייטנה יערכו ביום ראשון 2.6
וביום חמישי  6.6בשעות 16:30-19:00
חובה להגיע עם תעודת מדריך צעיר!
נא לתאם מראש עם נועם
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מזכירות

"יום אחד אולי אפרוש כנפיים "...רחל שפירא
בהצלחה למתגייסים ותשמרו על עצמכם

מסיבת מתגייסים תתקיים ב  23.6בבריכה
שריינו את התאריך

א'-ה'

המתנ"ס

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

חוגי הספורט ממשיכים להתקיים גם במהלך מאי  -יוני
קט-סל
כדורסל בוגרים
העונה הסתיימה בניצחון על עפולה
והבטחת המקום השני של 'זקני מסחה'.
תודות גדולות למ.מ כפר תבור ,מ.א .גליל
תחתון ,מסעדת דניאלה וביטוח ע.ת.ג.ר על
התמיכה בקבוצה וכן לד"ר פיצה על
הפינוקים.
תודה למטפל המוכשר דודי פוקס על
תחזוקת השחקנים והטיפול בפציעות.
תודה לאוהדים שבאו לדחוף את הקבוצה
ויהיו בשנה הבאה הגרעין של מועדון
האוהדים.
תודה רבה לשחקנים על עונה מצוינת,
שלמרות מחויבויות החיים הרבות השקיעו
והתמידו ויצרו תלכיד חיובי ואווירה
ספורטיבית טובה ,והכל בהתנדבות.

גם קבוצת הקטסל סיימה ביום ראשון את
העונה בניצחון ביתי מתוק  26-38על עמק
הירדן/גינוסר .הילדים שלנו הציגו משחק
לחימה ולפרקים גם מהלכי התקפה
קבוצתיים שהסתיימו בסלים קלים .לילדי
כיתה ו' ,היה זה משחק הקטסל האחרון.
ברכות לכל ילדי הקבוצה על העונה היפה
והמלמדת .תמשיכו לעבוד קשה ,זה
המתכון להצלחה.
צור לביא

אנו מקווים שבעונה הבאה יצטרפו
שחקנים צעירים חדשים לקבוצה שיתנו
דחיפה של שלב אחד במעלה הטבלה.
להית' בעונה הבאה.

כדורגל
נשארו  2מחזורים לסיום העונה וכולם
מוזמנים להגיע בסופי השבוע למגרשים
לראות ,להתרשם ולעודד.
פרטים על זמני משחקים ,תוצאות
ומיקומים בטבלה בפייסבוק של כפר תבור
או באתר ההתאחדות.
אלכס

’חברים לכושר'
קבוצת למבוגרים
מפגשים דו שבועיים )ראשון
ורביעי החל מ (20:30-של שעה
וחצי כל מפגש.
המטרה :שיפור יכולות גופניות
ושמירה על אורח חיים פעיל ובריא
)לא תחרותי(.
מרכז ומאמן :עמית שחם ) 9שנות
ניסיון( ,מאמנים נוספים ואנשי
מקצוע שונים להעשרה ויעוץ.
מתאים לגברים ונשים.
לפרטים והרשמה לאימון ניסיון:
052-6673688

לבסיס ההפעלה מג"ב כפר תבור

דרושים/ות

מתנדבים/ות רציניים ובעלי מוטיבציה גבוהה
***
יתקבלו מתנדבים בעלי בריאות תקינה וללא
רישום פלילי
***
לפרטים:
נופר אדרי מפקדת בסיס ההפעלה מג"ב
כפר תבור050-5781595 :

חוגים

רכזת :גליה בר שוברים שגרה
עם הצגה טובה
חדש ...חדש ...אירובי דראמס אלייב !
לכל חובבי האירובי והפעם אירובי עם תיפוף וקצב
כולם באים
מהסרטים .התחום הוא הלהיט שכובש את חובבי הספורט
ומעלה(.האירובי .ל”מבקר
מתאים לכל רמות הכושר ולכל הגילאים )מגיל 15
במינימום של עשרה משתתפים.המדינה”
הרשמה מוקדמת במתנ"ס ,קבוצה תיפתח
ימי ג'  .20:30-21:30ההרשמה החלה ...בהדרכת :תמי אברהמי

הזמנה לתערוכת ציור
ביום שלישי  4.6בשעה  19:00במתנ"ס
תערוכת ציורי בוגרי החוג לציור בהדרכתה
של שילה דבור כשדי .ציורי האומנים יוצגו
ברחבי המתנ"ס והנכם מוזמנים לבוא ולפרגן
ולהנות מהתערוכה המיוחדת.
הכניסה חופשית!
בערב עבודות נבחרות במחול ,שהתקיים ב 1.5-בנמל יפו ,הופיעו
תלמידותינו דור דהן ומאיה כהן עם קבוצת המצוינות ’ -געתון’ בקטע רפרטוארי
מתוך היצירה" :אמבככלל" ,של הלהקה הקיבוצית ,כורואגרפיה :רמי באר ,ויצגו אותנו
בכבוד ,לצד ’תלמה ילין’’ ,האקדמיה ירושלים’’ ,טבעון’ ו’ויצו חיפה’.

 - 1.6הפנינג פתיחת בריכת כפר תבור
מתנפחים והרבה הפתעות
כניסה חופשית למנויי הבריכה בלבד
רכישת כרטיסי מנוי וכרטיסיות בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-15:30
וביום ו’  8:30-12:30במתנ”ס .נא להגיע עם תמונת פספורט עדכנית.
ניתן גם להצטלם במתנ”ס בזמן ההרשמה

 80לכדורי
מפגש חגיגי לציון  80לכדורי
יתקיים ביום חמישי 13.6
-16:30 -

מפגש מחזורים

-19:30 -

טקס ומופע ה" 80-שומרים על הגחלת" בהשתתפות
תלמידים ,מורים ובוגרי כדורי לדורותיהם.
מצפים לראותכם!

