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חם המבפארק
קיץ
אירועי הקיץ בכפר תבור בשיתוף

ועצה האזורית הגליל התחתון
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מתנפחים רטובים ,הפתעות והרבה קצף
ובשעה  19:00המופע החם של השנה" :גאליס"
כוכבות הסדרה עם מיטב הלהיטים לכל המשפחה
מחיר כרטיס ₪ 15 :הורה מלווה חינם.
רכישת כרטיסים בקופות האירוע בלבד.
מומלץ להצטייד בבגד ים ומגבת

שבת
1.8
י
ש
י
מ
ח
ום
י
שלומויפעה
הה  21:00בפארק המעיין
מופע חדש ומרהיב !!!

מחיר כרטיס ₪ 70 :לחיילים – ) ₪ 30בקופות המופע ובהצגת חוגר בלבד(
מכירת כרטיסים החל מ 1.7 -במזכירות המתנ"ס 6765555
כל הפרטים המלאים באתרי האינטרנט ובפייסבוק מתנ"ס כפר תבור  /גליל תחתון

ערב נשים
פורום צעירות מזמין את נשות כפר תבור לערב נשים
יום חמישי  4.7בשעה  19:30במועדון אביב
 19:30-20:30מכירת תכשיטים והלבשה תחתונה לנשים
 20:00נשנושים וקשקושים
" 20:30קריצת המספרים" עם הנומורולוג :דב גרגור
מפגש מרתק ודינמי בערב שכולו מספרים ושמות!
תוך שיתוף הקהל ,בצורה קלילה ומלאת הומור.
מובטח ערב שכולו חוויה !
 ₪ 50כניסה במכירה מוקדמת בלבד.

הגיל הרך
רכזת :אילנית שבו שגב

להורי ילדי הגיל הרך,
הגיעו ערכות משרד התמ"ת לקביעת דרגה ,לשנת הלימודים הבאה ,תשע"ד.
ילדי המערכת יקבלו המעטפות בגן.
ילדים מחוץ למערכת ,שנרשמו לשנת הבאה  ,נא ליצור קשר עם אילנית לקבלת הערכה,
בטלפון .057-2206071
משרד התמ"ת קבע ,כי כל ילדי המערכת מחוייבים ברישום זה ,גם אלו שאינם זכאים
בהנחת מדינה.
יש למהר ובצע הרישום מול משרד התמ"ת.

החלה ההרשמה לצהרון גן חובה ולצהרון בית ספר יסודי לילדי כיתות א' -ד'.
הצהרון יפעל משעת סיום יום הלימודים ועד לשעה .16:00
בחגים ובחופשות משרד החינוך יפעל הצהרון במתכונת בוקר בין השעות 16:00 - 7:30
ללא תוספת התשלום למעט ערבי חג וימי שישי( .
ילדי הצהרון ייהנו מ:
חוג ג'ודו שיתקיים אחת לשבוע
צוות מקצועי ומסור
ארוחות צהרים חמות ,בשריות מתוצרת מטבח "אלוני התבור ,ומארוחת ארבע.
תכנית הלימודים כוללת סיוע ועזרה בהכנת שיעורי הבית ,משחק חופשי ופעילות יצירה
מגוונת.
הצהרון פועל בין התאריכים 27/8/13-30/6/14
לפרטים ניתן לפנות לאילנית שבו שגב04-6772269 ,057-2206071 :
להרשמה יש לפנות למזכירות המתנ"ס.

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

בשעה טובה חנכנו את מגרש הפטנק ! נפגשים לשחק
בימי ב'  +ה' בשעה  17:30ובימי א' בשעה  .9:30ההשתתפות
במשחק ללא תשלום .כולם מוזמנים.
משחקים חופשי במועדון בימי ג’ ,ה’ - 10:00-12:00
סנוקר ,פינג פונג ומשחקי שולחן :רמיקוב ,קלפים ,דמקה,
שש בש ...כולם מוזמנים נשים וגברים .הכניסה חופשית.
 27.6יום ה' בשעה 19:00
יומולדת לילידי חודש יוני
ומסיבת ריקודים סלוניים
דרוש מתנדב לאפיית עוגת יומולדת.
הכניסה חופשית כולם מוזמנים.

 28.6יום ו' בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים במועדון
 1.7יום ב' בשעה 17:30
מסיבת סיום של "פרויקט הקשר
הרב דורי" באולם האירועים במתנ"ס.
בתוכנית :התכנסות וכיבוד קל ,הצגת
התוצרים כולל מצגת ,מופע קצר של
ילדי הפרויקט ,שירה בציבור ,חלוקת
תעודות .מוזמנים גם תושבים שלא
השתתפו בפרויקט.

 3.7יום ד' בשעה 17:30
מפגש רעים ונשנושים.
בשעה  18:00הרצאה :מקהלת הצבא
האדום ישולבו קטעי וידאו מההופעות.
מספר ומשמיע :משה ליכומנוב.
כניסה₪ 10 :
 10.7יום ד' בשעה 17:30
מפגש רעים ונשנושים.
בשעה 18:00 :הרצאה :ילדי השואה.
מרצה :עידית פרי ,היסטוריונית
וחוקרת שואה .כניסה.₪ 10 :
 15.7יום ב' בשעה 10:00
“ג'יימס בונד” האחרון" :סקייפול"
הכניסה חופשית כולל פופקורן ושתיה.
 22.7יום ב' בשעה 8:00
יום האהבה  -ט"ו באב  -סיור מתוק
ברמת הגולן :בית אריזה "בראשית",
בוטיק שוקולד "דה קרינה" ו"מבשלת
הגולן" .הסעה ,כניסות והדרכה.₪ 90 :

ילדים ונוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646

בני מצווה
האירוח במצפה נטופה היא מוצלח מעל למצופה .הקבוצות התחברו באופן יוצא דופן
ונוצרו חברויות חדשות .במקביל הנוער נחשף לאורח חיים שונה ,אך גילה שרב הדומה על
השונה .תודה וכל הכבוד לאלה זאודר המד"צית שהתלוותה לבני המצווה לפעילות.
ביום שלישי  2.7אנו נצא ל"טיול ירוק" ,אשר במסגרתו נשפץ ונעמול על שביל סובב כנרת.
כהמשך לסופ"ש המוצלח ,נבחן את האפשרות לשלב את מצפה נטופה בטיול .נא לאשר הגעה.

שכבה ח'
בשעה טובה הושלם הפרויקט הקהילתי של שכבה ח' במנהרה .כולם מוזמנים לבוא
להתרשם .תודה לאליס רחמים ,מירי קולן ועדנה פיורקו על ההנחיה האומנותית ועל
העבודה בפועל .וכל הכבוד לבני השכבה.

בני המושבים
רכזת התנועה :ניצן אדרי 050-7754950

מחנות בני המושבים
“ 28-30.7חומה ומגדל” מחנה לבוגרי ד'-ו'
מחנה מחוזי בכפר החורש.
תאריך אחרון להרשמה ,14.7 :מחיר₪ 400 :
" 4-7.8מסע פלמ"ח" לבוגרי ז'
טיול מיוחד בעקבות המחתרת מצפת עד הכינרת.
תאריך אחרון להרשמה 25.7 :מחיר₪ 560 :

" 4-7.8בעקבות לוחמים" לבוגרי
החרמון ח'עד עמק החולה .למ"א
ם
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ו
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" 11-14.8מסע מנהיגים לעתיד" לבוגרי ט'
מחורפיש עד חוף אכזיב .סוס "
מסע מגבש ומעשיר לקראת הדרכה
תאריך אחרון להרשמה 1.8 :מחיר₪ 560 :
 9-15.8קורס מד"מים לבוגרי י'
קורס הכשרה איכותי למדריכים המנוסים שרוצים לקחת את עצמם צעד אחד קדימה.

חוגים
רכזת :גליה בר

סיום חוג תיאטרון ילדים

חוגים
חוגים
עוד רגע

"בית הבובות -המרד!"
סיפור דמיוני על חבורת בובות השייכות למיכל ,ילדה
חצופה ועצלנית שמתנהגת אליהן בזלזול.
לילה אחד פותחת אחת הבובות במרד ומציעה להפוך את הילדה ,באמצעות קסם
מתוחכם ,לבובה מספוג  -ממש כמותן ,וכך ללמד אותה קצת על חייה של בובה.
מיכל מתעוררת בבוקר ונבהלת לגלות שהפכה לבובה ושהצעצועים סביבה מסוגלים
לדבר ,לאיים ,להתווכח ואפילו לקרוא מספר .האם תלמד מיכל את הלקח וכיצד
תחזור למצבה הטבעי כבת אדם?
ההצגה תתקיים ביום שני 02.07 ,בשעה  18:30באולם המופעים במתנ”ס.
הציבור )בובות ובני אדם כאחד( מוזמן!

מסיימים

סיום מופע מחול
"רגשות משתנים" היה
שמו של מופע סיום
שנה של בי"ס למחול.
המופע שחולק לשניים
היה מרשים ביותר.
תודה רבה לכל המורות
לריקוד על שנת עבודה
מאומצת –
לעירית רכזת בי"ס
למחול ,לאלה – ג'אז,
לרויטל  -פלמנקו,
למירב  -ג'ז בוגרות ,למורן  -מחול  ,1ליעל  -הכנה למחול  ,1,2לורה  -ריקודים
סלוניים ולחן חן  -היפ הופ .התוצאות בהחלט ניראו.
תודה ענקית לתלמידות ולתלמידים שלנו ,ולבני המשפחה שתומכים בהם ,וכמובן
לקהל האוהד והמפרגן שהגיע והריע!! להתראות בהמשך ,בשנים הבאות ,באהבה
מאתנו  -צוות המחול

ציור מבוגרים – סדנת קיץ
בהדרכתה של שילה דבור כשדי
 4מפגשים בימי שני ,במהלך חודש יולי ,בשעה  8:30במתנ"ס
ניתן להגיע ללא רקע קודם בציור

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

מחנות קיץ בספורט

מחנה התעמלות
אימונים מגוונים בענף בשילוב סדנאות
שונות בנושאי תזונה ואורך חיים בריא.
תאריכים 4-9.8 :מרכז :עמרי פורת,
מדריך התעמלות ודיאטן קליני.

מחנה ספורט מקצועי חוויתי למסיימי ו’-ח’
יסודות עבודה גופנית נכונה ,הכרת שיטות
אימון ,העשרה בנושאי תזונה ,אנטומיה
ופיזיולוגיה של המאמץ ,והכל בדרך מהנה,
משחק וכיף.
תאריכים 2) 7-18.7 :מחזורים בימים א-ה(
פתוח לכל הרמות הכושר ,קבוצת בנות
וקבוצת בנים .מרכז :עמית שחם.

’חברים לכושר'
נפתחה קבוצה לשיפור ושימור יכולות
גופניות ושיפור איכות החיים.
נפגשים בכיף ועובדים על מרכבי הכושר
המרכזיים )אירובי ,כוח ,יציבה ,גמישות(
בצורה פונקציונלית המתאימה לדרישות
החיים שלנו .ימי ראשון ורביעי ב .20:30

ליגת קיץ בקטרגל
לזכרו של סרן אליאל בן יהודה

מחנה כדורסל ועוד
מחנה לילדים מסיימי גן חובה עד כיתה ו’.
תאריכים 2) 21.7-1.8 :מחזורים בימים
א-ה( .מתאים לכל חובבי הספורט .אין
צורך בניסיון קודם .מרכז :עמית שחם

בחסות טוטו לוטו אורן קרמר  -כדורי.
מאת :גל קדרון
כמדי קיץ ,גם השנה מתקיימת ליגת קט-
רגל אזורית משותפת לכפר תבור והגליל
תחתון ,בהשתתפות  11קבוצות מהאזור
וכפר תבור )האלופה המכהנת(.
במוצאי שבת הקרובה תשחק הקבוצה
במגרש ליד האצטדיון בשעה  20:30מול
שדמות דבורה ואתם מוזמנים לבוא לעודד.

סוף שנה
חניכי חוג הקראטה של מישקה באימון
שאי הון מיוחד בשדות מולדת ,לזכרו של
משה פייגה ,מייסד השיטה

לאחר מסיבת הסיום הגדולה נערכו בשבוע
האחרון מסיבות סיום קבוצתיות בו נפרדו
המאמנים מהילדים באופן אישי .בחלק
מהחוגים נערכו משחקי ילדים – הורים
והיה כיף גדול.

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520
ברכות לחיילים ילידי החודש:
תבור בר ,בר מנדל ,עידן משה ,אושרי נחום ,שחר רוטברט ,נועה סקורניק,
מור צפירה ,אלון היימליך ,נעם סרוסי ,אור צוריה ,נוי ענבר.
ברכות לאיתי אבירם עם סיום קורס קצינים
ולדור הרחול עם סיום מסלול בהצטיינות .בהצלחה בהמשך.
חיילים שעדיין לא אספו את השי ליום העצמאות עדיין ניתן לעשות זאת כל יום
אחה"צ באולם הספורט עד לתאריך .10.7

חדר כושר
מזמין אתכם לקיץ של אימונים ,מוסיקה וכייף!
נשמח לתמוך בכם
וללוות אתכם לאורך כל הדרך.
לפרטים נוספים:
עופר בר והצוות 04-6769360

’משפחות על גלגלים’
 5.8לילות שאן-טיול ערב פיקניק משפחות והמופע אורקולי "לילות שאן".
 7.8אצבע הגליל אצבע  -טיול יום ביקור חוויתי בחצר תל חי ,מסלול נחל החצבאני
ואפשרות לעלות לרכבל בצוק מנרה.
 8.8שקיעה בין דגניה לכינרת תצפית מאלומות ,שייט בסירות קאנו בירדן הדרומי
וטיול עששיות מזמר.
 12.8שטראוס ועכו במפעל שטראוס בכרמיאל ,משחק מחבואים באולמות האבירים
וחומוס נהדר בשוק בעכו.
 14-15.8ירושלים וגוש עציון  -טיול יומיים
יום  :1ביקור במוזיאון ישראל ,משחק ניווט משפחתי ברובע היהודי ,חיזיון אורקולי
במוזיאון מגדל דויד ולינה בכפר עציון.
יום  :2ביקור במוזיאון גוש עציון ,פארק החבלים בגוש עציון  15:00וטיול רטוב באמת מים
קדומה.
 21.8נצרת ובית שערים מפעל עלית בנצרת ומחפשים את המטמון בבית שערים.
לפרטים והרשמה :טלי אלמוז 057-6701084

הודעות מועצה
לאנשי החינוך בכפר
בימים אלה ,אנו מסיימים את שנה"ל ויוצאים
לחופשת הקיץ.
המועצה המקומית כפר תבור ,מבקשת להודות
לצוות ביה"ס ,מורות ,מחנכות יועצת ,ומנהלת
ביה"ס על עבודתם המסורה ופועלן למען
תלמידי הכפר .כמו כן ,אנו מבקשים להודות
לכל צוותי המעונות ,הצהרונים והנוער על
טיפולם המסור בילדינו הן בשעת הבוקר והן
אחה"צ.
בברכת חופשה נעימה  -ניר חזיזה

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 :

רוכבים על בטוח -
קסדה בראש טוב
השנה הפעילה הרשות
המקומית תוכנית הכשרה
לרכיבה בטוחה על אופניים
אשר במהלכה עברו תלמידי
ביה"ס רבין וגני חובה סדנת
רכיבה מעשית.
ביום א'  30.6יתקיים
בביה"ס טקס המציין את
סיום התוכנית.
תלמידי ביה"ס וגני החובה
אשר עברו בהצלחה את
סדנת הרכיבה יקבלו שי
קסדה איכותית מתנת
המועצה המקומית והרשות
הלאומית לבטיחות
בדרכים.

בברכת קיץ נעים ורכיבה בטוחה
ניר חזיזה
מנהל מח' החינוך

למרכז השקד והמרציפן

דרוש/ה
אחראי/ת קשרי לקוחות וגביה
למשרה חלקית .ידע בהנה"ח  -יתרון
קו"ח לפקס 04-6760027 :או מיילoffice@shakedtavor.co.il :

