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שבועות
החג הכי לבן בשנה !
הנכם מוזמנים לחגיגת שבועות
שתתקיים ביום שלישי 14.5
בין השעות  16:30-19:00בפארק המעיין
פינות הפעלה:
קליעת סלים
בועות סבון ענקיות




שזירת זרי ראש פינת ליטוף
אפיית פיתות  מתנפחים  ג'ימבורי


בשעה  17:45מסכת החג
טקסי הבאת ביכורים  טקס מתגייסים
הופעת מחול  תצוגת הכלים החקלאיים
בואו בשמחה
הכניסה חופשית!

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

נכנס למכונת הזמן
ונבקר בתקופות בהסטוריה ובעתיד
מחכים לכם  -החניכים וצוות ההדרכה

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
פרטים והרשמה בטלפון04-6620454 :

קונצרט סיום
הנכם מוזמנים לקונצרט נגינה ושירה של מרכז המוסיקה – מוסיכפר
ביום רביעי  29.5בשעה  18:30באולם האירועים שבמתנ"ס

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  ₪ 15 .3-6לילד .הורה מלווה חינם.

עם פתיחת חודש הספר ,הספריה מזמינה את הקהילה ליריד מכירת ספרים
היריד יתקיים בין התאריכים  19.5-2.6בשעות פתיחת הספרייה
ימכרו ספרי עיון ,סיפורת ילדים ,נוער ומבוגרים.
המחירים סימליים וינועו בין  1ש"ח ועד .₪ 20
המכירה פתוחה לקהל הרחב )לא רק למנויים(.
בוא לקנות ,לקרוא ולהנות

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

במסגרת פרויקט ה"קשר הרב דורי" ביקרנו במוזיאון
כפר תבור .תודה רבה לטלי אלמוז על ההדרכה ,לאבנר
שרף על האירוח ולכל החברים שהשתתפו וסיפרו
לילדים סיפורים מעניינים.
"סדנת בריאות" ימי א' )עד ה (2.6-בשעה ,8:30-11:00
לפרטים על נושאי ההרצאות ,הפעילות הגופנית וארוחת
הבוקר  -יש לפנות לשגית .מחיר ₪ 25 :למפגש.
 22.5יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :תוספי מזון וצמחי מרפא
מרצה :ד"ר לי גולדשטיין .כניסה.₪ 10 :

סדנת בריאות
 8.5יום ד' בשעה 18:00
הרצאה :מלחמת ששת הימים -
המערכה על ירושלים
מרצה :דן קריסטל .כניסה.₪ 10 :
 20.5יום ב' בשעה 10:00
הסרט הצרפתי" :אלגנטיות של
קיפוד" דרמה כובשת לב המבוססת
על רב המכר העולמי של מוריאל
ברברי.

 21.5יום ג'  -המחזמר "קזבלן"
באולם הקימרון ליד בית שאן.
מחיר כרטיס כולל הסעה.₪ 150 :
פרטים נוספים אצל שגית.
 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.

חברי "מועדון אביב" רוצים להודות לחברות "ועדת ההרצאות"  -רותי שריר ,שרה כץ
ורבקה רייך ,שהחליטו לסיים את תפקידן ולאורך התקופה דאגו להביא לנו הרצאות
מעניינות מגוונות ואיכותיות .דרושים מתנדבים חדשים לתפקיד הכולל -בחירת נושאי
ההרצאות ,המרצים ,סגירת מחיר וכל התאומים הדרושים.

חוגים
חדש! אירובי דראמס אלייב !

רכזת :גליה בר

חוגים ...חוגים...

בין קודש לחול

לכל חובבי האירובי והפעם אירובי עם תיפוף
וקצב מהסרטים .התחום הוא הלהיט שכובש את
חובבי הספורט האירובי .מתאים לכל רמות הכושר
ולכל הגילאים )מגיל 15ומעלה(
הרשמה מוקדמת במתנס ,קבוצה תיפתח במינימום של עשרה משתתפים.
יום פעילות :ג'  .20:30-21:30ההרשמה החלה...
בהדרכת :תמי אברהמי

יוצאים

במחול!

בואו לרקוד בקצב הזומבה
נפגשים בימי רביעי בשעה  20:00באולם הספורט.

חוג ארץ ישראל מטייל
בשעה טובה הטיול יצא לדרכו וכמו כן חזרו החברים עם חיוך וחוויה ,וזה המקום
להודות לרותי שריר על היוזמה והראיון ולגבי הנדל שהיה שותף לביצוע ואחראי
בשטח .כל הכבוד ויישר כוח.

סמנו ביומן:
בשבוע הבא חופשת חג שבועות .שימו לב ה 16.5הינו יום חוגים רגיל.
 - 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.

סיום תיאטרון
 28.5תיאטרון הכפר מציג" :מבקר המדינה"
מאת :אילן חצור .קומדיה סאטירית על כסף ,כח וחלומות גדולים,
בביצוע קבוצת הבוגרים של תיאטרון הכפר ובבימוי ירון רוח.

גאווה מקומית
קבוצת הריקודים הסלונים של כפר תבור עם
המדריכה ורה ,השתתפה בשבת האחרונה בתחרות
ריקודים סלונים אזורית בקריית ביאליק.
הקבוצה זכתה במקום הראשון בתחרות הקבוצתית.
יישר כח !

ילדים ונוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646

פרויקט בני מצווה
העלייה לתבור הייתה מוצלחת ומרגשת! כל הכבוד
לכל המטפסים הצעירים וההורים המתנדבים!
מומלץ לצפות בסרטון התמונות באתר האינטרנט
של המועצה.
בשבוע הבא אנו יוצאים לפעילות אתגרית ביער בית
קשת .בתכנית פעילות שטח ,תחרות בישולי שדה
ואימוני שדה ליליים .למחרת ,ניווט הורים וילדים באזור בית קשת.
המשימה הבאה כבר בדרך והיא מהנה ומאתגרת כאחד.
ביום שישי  24.5אנו יוצאים למוזיאון הילדים בחולון לתערוכת "דיאלוג עם הזמן" ביחד עם
ותיקי הכפר ממועדון אביב.
המשימה היא היכרות וחיבור בין דורי והבנת המורכבות של החיים בגיל מבוגר .בנוסף,
נקיים משחק וזמן חופשי בתל אביב.
פרטים והרשמה למשימות אצל נעם! מומלץ להזדרז ולהירשם!

אירוע שבועות
טקס שבועות המסורתי נמצא בהכנות מתקדמות ...אנו יכולים לציין ששכבת י"ב המוכשרת
של כפר תבור מתכננת הופעת פרידה קטנה .כולם מוזמנים!!

בני המושבים
רכזת התנועה :ניצן אדרי 050-7754950

"זרעי קיץ נישאים ברוח"...

זוהי ההזדמנות שלכם להיות המדריכים הבאים בתנועת הנוער!
בתאריך ה 13.5-בין השעות  16:00-19:00יתקיימו ראיונות לחניכי שכבת ט' לקראת קורס
המד"צים בקיץ.
לתיאום ראיון יש לפנות לניצן המד"בית.

סמינרי קיץ 2013
ב 20-21.5-יתקיימו ימי הרשמה מרוכזים לסמינר מד"צים וסמינר מד"מים של תנועת בני
המושבים.
רק בימים אלו ,בין השעות  19:00-21:00תוכלו להגיע לקן ולהירשם.

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

הנכם מוזמנים
למסיבת )כמעט( סיום

חוגי הספורט
ביום שני  20.5בשעה 17:30
באולם הספורט
בתכנית:
מצעד משלחות
תצוגות תכלית תוצרת בית
סיכום שנה
חלוקת תעודות הצטיינות
מזנון נוער פעיל
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בשבת  27.4יצאנו לטיול אופניים משפחתי
באזור הכפר .הטיול התקיים במסגרת
'שבוע הספורט' הארצי.
 50זוגות אופניים קטנים וגדולים ,יצאו
לרכיבה של  7ק"מ .האווירה היתה
משפחתית וחמה ,עצרנו בדרך לפיקניק
משובח )כל אחד הביא משהו( ,סחטנו מיץ
תפוזים ,שיחקנו משחקים על אופנים ,ונהנו
מהביחד.
תודה לאורן ושחר סלע על הסיוע ושאפו
לתום ויוסי דוייטש על הארגון.
היתה חויה לכל המשפחה וכולם כבר
מחכים לפעם הבאה.

מצפים לראותכם,
צוות הספורט והחניכים

טניס
בתחרות הטניס שהתקיימה לפני שבועיים
בכפר תבור השתתפו  41שחקנים מכל
הגילאים ,לחלקם זו הייתה תחרות
ראשונה.
הההשקעה הרבה של השחקנים באימונים
התבטאה ביכולות הטובות בטורניר .כל
הכבוד!
להלן הזוכים בקטגוריות השונות:
'מיני טניס'  -שגיב ששון )שניצח בגמר את
דורון מור(' / .שלושת רבעי מגרש'  -בארי
אייזנקוט )טל עמיאל(' / .מגרש שלם' -
עידו כהן )עידן הרמן(' / .מגרש שלם
נבחרת'  -סער גלובין )ירין רחמים(.
דקל עובד  -מאמן הקבוצות ומארגן
הטורניר.

שבוע הספ)ו(ר)ט(
גם השנה אנו מזמינים את ילדי כפר תבור
להראות )גם( כישרון כתיבה ולהיות
סופרים-ספורטאים לרגע.
הילדים מוזמנים לכתוב סיפור על חוויה
ספורטיבית שעברו ומה למדו ממנה.
העיקר ההשתתפות אך לזוכים יינתן שי.
תאריך אחרון להגשת חיבורים17.5 :
)בביה"ס ,בספריה או למאמנים( .הכרזה על
הזוכים במסיבת הסיום ב20.5 -
בהצלחה!

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520

ברכות לילדי חודש מאי
אלכס סימסולו ,יוסי מימון ,ליאור קדם ,עומר אלעל ,מעין כהן ,תומר מלאך,
ירדן גרינברג ,אגם משה ,טל הרחול ,גל גולדנר
בנוסף ברכות לאביב זנתי עם סיום קורס קצינים ובהצלחה!
שי יום העצמאות  -חלוקת השי נמשכת כל יום אחה"צ באולם הספורט.
חלוקה מרוכזת תיערך במוצ”ש  11.5באולם הספורט.
השי מיועד לחיילות וחיילים בשרות חובה שהתגייסו עד  14.4.13וכן למי שנמצא
בשרות לאומי.

מועדון התבור
ביקור בכפר חסידים בחצר הבית של גדי יעקב "יענקל'ס שטעטל"
מוצ"ש  18.5בשעה20:45 :
מוזיאון קטן וכפרי ,השוכן בכפר חסידים ,מייסד המוזיאון ,גדי יעקב ,נהג במשך שנים
לרכוש פריטים רבים במזרח אירופה ,שהיו שייכים ליהודי העיירות והשטעטלים.
נקיים סיור הדרכה ונשמע את סיפורי העיירה לרבות שירה ,כיבוד קל ועוד.
לפרטים נוספים :שמעון גדיש 050-5279090

 1.6פתיחת בריכת כפר תבור
מכירת כרטיסי מנוי החל מ20.5 -

הגיל הרך
ההרשמה לגני המעון תמשך עד לתאריך 21.5.13
הורים שטרם נרשמו מתבקשים להזדרז בכדי להבטיח מקום פנוי לילדכם.
להזכירכם ,לאחר מועד זה הילדים יתקבלו על בסיס מקום פנוי בלבד.
לפרטים :אילנית שבו שגב 057-2206071 ,6772269

מדור חדש – ’סיפורי מקום’
במדור יפורסמו מעת לעת סיפורים מעניינים של תושבי המקום ,ניתן להעביר ישירות
למייל * tarbut@kt.matnasim.co.ilהסיפורים יפורסמו בהתאם לשיקולי עריכה.

אב ובנו יחד במילואים.....
אבי ,יצחק משעלי בן  65מכפר תבור ,התגייס למילואים לתקופה של חודש ימים יחד עם
אחי מוטי משעלי )אחי רב סרן מ"פ בתפקידו(.
גדלנו בבית צבאי :אבא שירת בצבא ביחידות שדה )הוא עלה לארץ לבדו בגיל  19ישר
לשרות צבאי והיה חייל בודד והמשיך את שירותו הצבאי  27שנה( ,אחי סיים את שירותו
הסדיר כמ"פ ועד היום עושה מילואים )לפחות  3פעמים בשנה( ,אני שירתי ביחידה
מבצעית ואחותי הקטנה )בת  (28שירתה כלוחמת ועד היום )נשואה +ילד( עדיין מגויסת
לשרות מילואים.
בתפקידו הנוכחי במילואים אבא ,משמש כרס"ר היחידה ,עם המון מוטיבציה ,אנרגיה ,רצון
לתרום ולפי סיפוריו הוא חווה חוויה מעצימה ומספקת ונהנה מכל רגע.
יום לאחר שאבי התגייס למילואים ,בעודו מבצע הכנה במתקן אימונים בצאלים לקראת
תעסוקה מבצעית בערבה בגבול ירדן,
התבשרנו בבשורה קשה ,שסבתא  -אמו
נפטרה .הוא כמובן יצא לשבעה ומיד בתום
השבעה עלה שוב על מדים וחזר לשירות.
רשמה :גלית איבגי ,בתו של יצחק

הודעות מועצה
נבקש להודיעכם כי החל מחודש מאי
ישתנה יום קבלת הקהל מיום ג’ ליום ב'
מהשעה  16:00ועד .19:00
להלן שעות העבודה במועצה:
ימי א' ,ג' ,ד' ,ה' 8:00-16:00
יום ב' 16:00-19:00 ,8:00-13:00
שעות קבלת הקהל במחלקת הגביה:
ימי א',ה' 9:00-14:00
יום ב' 16:00-19:00
יוסי דולה
ראש המועצה

שרים ליערה
2013
מוצ"ש 25.5
בשעה ,20:00
ברחבת יקב
"תבור"
בכפר תבור
הכניסה
חופשית!

