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שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום חמישי כ”ח סיון תשע"ג |  6יוני 2013

מתנ"ס כפר תבור וביה”ס למחול
מזמינים אתכם למופע סיום שנה

“רגשות משתנים”
יום רביעי19.6.13 ,
 17:30באולם המופעים
בואו להנות!

אורי חיזקיה במופע סטנד אפ
מופע לנוער מכיתה ט' וחיילים
יום חמישי 20.6 ,בשעה 21:00
באולם האירועים
מחיר כרטיס₪ 35 :
כרטיסים גליל תחתון 04-6628227 :או אצל
נציגי הנוער בבתי הספר.
פרטים נוספים בפייסבוק ילדים ונוער

ממשיכים את הקו הגברי עם ערב גברים מס' :2
כל הגברים מוזמנים לערב של פסק-זמן מהחיים

ביום חמישי  ,20.6בשעה 19:00
במאגר סירין
עלות ₪ 100 :הכל כלול בהרשמה מראש במתנ"ס.
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מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
לפניות ,הצעות ושאלות :שגית קריב ,רכזת המועדון 053-8223535
avivkfartabor@gmail.com

דרושים מתנדבים ל"ועדת הרצאות”
התפקיד כולל :בחירת נושאי ההרצאות ,המרצים ,סגירת מחיר וכל התאומים הדרושים,
המעוניינים יפנו לשגית.
חדש!!! חדש!!! חדש!!!
בימים הקרובים יחנך מגרש פטנק )ליד המתנ"ס(.
פטנק הינו משחק כדורת שמקורו בצרפת .זהו משחק
קהילתי המתאים לכולם ,המשלב קואורדינציה,
טכניקה ,ויכולות חשיבה.
לצורך לימוד כללי המשחק ואימון יגיע מדריך ל3-
מפגשים .השתתפות ללא תשלום ,אך יש להירשם
מראש אצל שגית או אצל שרגא לוסטיגמן.
הזדרזו להירשם שלא תפספסו....
האימון הראשון מתקיים ביום שני  10.6בשעה  17:30במגרש.
 12.6יום ד' בשעה 17:30
הרצאה :סיפור מסע ליונאן
 ארץ השנגרילה בסין"אהבה חופשית בממלכת
הנשים"
מרצה :משה בנישו ,מדריך
טיולים ומנהל שיווק בחברת
איילה גיאוגרפית.
כניסה.₪ 10 :
 14.6יום ו' בשעה 9:00
נסיעה לתל אביב לבית האופרה
לאופרה "לה טרוויאטה" כולל סיור
מאחורי הקלעים.
מחיר .₪ 190

 16.6יום א'
בשעה 10:00
הקרנת הדרמה
האמריקאית
"אופטימיות היא
שם המשחק".
כניסה חופשית
כולל פופקורן
ושתייה.
 19.6יום ד' בשעה 17:30
הרצאה :מטריית הגנה בגיל
השלישי -זכויות ,ביטוחים ועוד.
מרצה :עו"ד שלומית שיחור.
כניסה₪ 10 :

מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
פרטים והרשמה בטלפון04-6620454 :
ביום רביעי  29.5התקיים קונצרט הסיום של מוסיכפר.
בקונצרט השתתפו נגנים צעירים ובוגרים במגוון כלי נגינה.
בין קטעי הנגינה הופיעו זמרות צעירות ובוגרות בשירה וייצגו את המחלקה הווקאלית
ופיתוח הקול ברמה גבוהה ומקצועית במיוחד.
בסיום הערב חולקו מלגות להמשך לימודים  -תרומתה של הגב' ציונה שנקר שהוענקו ע"י
מר לייזר צפירה.
אנו מבקשים להודות לגב' שנקר על התרומה ,על התמיכה בלימודי המוסיקה ועידוד
התלמידים להתמדה ומצוינות.

בבית המוסיקה נערכים מספר קונצרטים כיתתיים במהלך חודש יוני,
התלמידים והוריהם מוזמנים:
 12/6יום ד' שעה  -17:00גיטרה  -איתמר יובל  -כתת עוזי חיטמן.
 20/6יום ה' שעה  -18:00פסנתר/אורגן/קלרינט  -איתי אלתר  -כתת עוזי חיטמן.
 30/6יום א' שעה  -18:30כינור  -לב אייזן  -כתת חיים חפר.
 23/6יום א' שעה  -19:30פסנתר  -צביקה טל  -כתת חיים חפר.
 24/6יום ב' שעה  -19:30גיטרה  -אייל אפשטיין  -כתת חיים חפר.
 25/6יום ג' שעה  -18:00פסנתר/אורגן  -חנה גולדמן  -כתת חיים חפר.
 26/6יום ד' שעה  -19:30פיתוח קול  -סופי גרינברג  -כתת חיים חפר.
 30/6ים א' שעה  -19:00סקסופון  -רמי אלסטר  -כתת עוזי חיטמן.
הלימודים נמשכים עד סוף יוני ,במהלכו יתקיימו קונצרטים נוספים במרכז המוסיקה,
הודעה על מועד כל מפגש תמסר לתלמידים.

עדכונים מהבריכה
אנחנו עדיין מבצעים מס' התאמות ומנסים לענות לכל הבקשות והצרכים.
 (1הכניסה לבריכה תהיה בהצגת מנוי בלבד.
 (2חיילים  -הכניסה חינם לחיילים תושבי כפר תבור בלבד ,אנו מבקשים
מהחיילים או הוריהם להביא תמונה למתנ"ס ולקבל כרטיס מנוי אשר יוצג בכל
כניסה לבריכה.
 (3כניסה חד פעמית  -אין אפשרות לקנות כרטיס בודד לאורחים אלא כרטיסייה
של  5/10כניסות במזכירות המתנ"ס.

ילדים ונוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646

קייטנת כובע טמבל
ההרשמה לקייטנות בעיצומה ....אנו ממליצים למהר
ולנצל את ההנחה לנרשמים מוקדם עד ה16.6-

פעילויות קיץ לנוער
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תכנית הנוער לקיץ נמצאת בשלבים האחרונים של התכנון ...שווה לחכות!!
אנו כבר יכולים לגלות שהשנה יתקיימו תכנית אקשן על גלגלים ,מחנה ספורט לבוגרי ו'-
ח' ,לילות לבנים ,ליגת קיץ אדורית וערב סיום קיץ .....הכול בהפקת ויוזמת הנוער!!

פרויקט בני מצווה
הסיור במוזיאון הילדים בחולון ובתל אביב היה מוצלח ומעשיר .החיבור הבין דורי שהיה
נושא הסיור בא לידי ביטוי בהיכרות אישית בתוך קבוצות הפעילות.

"אדם צעיר רואה את העולם כתמונה דוממת ,שאינה משתנה .אדם זקן שראה
שינויים ועוד שינויים פעמים כה רבות ,יודע שזו תמונה נעה ,ומשתנית לנצח".
רוברט א .היינליין

בני המושבים
רכזת התנועה :ניצן אדרי 050-7754950
ההרשמה למפעלי הקיץ בעיצומה .פרטים בעלון הקיץ לנוער

חוגים
רכזת :גליה בר

תערוכת ציורים
של החוג לציור מבוגרים בהדרכת שילה דבור כשדי.
הציורים יוצגו במסדרונות המתנ"ס
בין התאריכים4.6-18.6 :
בואו לפרגן לאמנים המקומיים שלנו!

להורי וילדי החוג לקרמיקה פיסולית
הנכם מוזמנים להגיע לשתי סדנאות אחרונות של החוג לחוויה של יצירה משותפת.
הסדנאות יתקיימו :יום א'  9.16-6וביום ב'  10.17-6בשעות הפעילות הרגילות )כל
ילד יגיע ביום הפעילות הקבוע שלו(.
נשמח לראותכם באים יוצרים ונהנים.

סיום תיאטרון
ביום ג'  28.5הועלתה ההצגה
"מבקר המדינה" על ידי שחקני
וחברי החוג של "תיאטרון הכפר "
בבימויו של ירון רוח המלווה את
הקבוצה לאורך השנה .שחקני
התיאטרון נתנו הופעה מצוינת ,
הביקורות היו טובות הקהל יצא
מחויך ומפרגן.
לכל חובבי הבמה נשמח למצטרפים חדשים לשנת הפעילות הבאה ,ההרשמה כבר
עכשיו לא להתעצל פשוט לצלצל...

דריימס אלייב
החלה ההרשמה לחוג ,המעוניינות להצטרף מתבקשות להירשם כדי שנוכל להתחיל.
על פתיחת החוג תקבלו הודעה אישית.

זומבה
זומבה  -הכייף לא נגמר! ממשיכים ביולי אוגוסט עם
חוג קיץ מיוחד ,מותנה בכמות נרשמים .הפעילות
מתקיימת בימי רביעי בשעה  20:00באולם הספורט.

היום
מחר
אתמול

צועדים אל
החופש הגדול

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

משוב
חנות אופניים "דרך האופניים"
בשעה טובה נפתחת חנות האופניים בכפר
תבור .החנות ממוקמת בצידו האחורי של
אולם הספורט .תושבי הכפר מוזמנים
להגיע ולהנות מהנחות ומבצעים.
פתיחה חגיגית של החנות ביום שישי 7.6
ב .13:00 -כולם מוזמנים להרמת כוסית.
החנות בניהולם של תום ויוסי דוייטש.

מחנות קיץ בספורט
מחנה ספורט מקצועי חוויתי למסיימי
כיתות ו’-ח’ )חלוקה לקבוצות( ,פתוח לכל
הרמות הכושר ,לבנות ולבנים.
תאריכים 2) 7-18.7 :מחזורים בימים א-ה(
מרכז :עמית שחם.
כמו כן מתוכננים מחנות כדורסל
והתעמלות .פרטם בהמשך.

בימים אלה עובר משוב על פעילות חוגי
הספורט .נשמח אם תמלאו אותו ותעזרו
לנו ללמוד ולהשתפר.

'חברים לכושר'
קבוצת כושר גופני חוויתי המקיפה את כל
זוויות הכושר הגופני החשובות )אירובי,
כוח ,יציבה ,גמישות( בצורה פונקציונלית
נפתחת בשעה טובה.
הקבוצה תאומן ע"י מאמנים מקצועיים
ותלווה ע"י אנשי מקצוע מתחומי התזונה
ותחזוקת הגוף.
אימון נסיון 9.6 :בשעה  20:30באולם
הספורט .בתאום מראש בלבד.
פרטים :עמית שחם.

מסיבת )כמעט( סוף שנה
בחוגי הספורט כבר מאחורינו
תודה רבה לעוסקים הרבים במלאכה.
את התמונות של אדם
מהמסיבה ואת הסרט של
יוסי ותום ניתן למצוא
בדף הפייסבוק של
'ספורט כפר תבור'.

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520
ממשיכים לחלק את שי יום העצמאות כל יום אחה"צ באולם הספורט
מי שלא בא מפסיד !!! )אפשר לשלוח את ההורים(
נשמח לקבל עדכונים לועדת חיילים על תאריכי גיוס ,שחרור וימי הולדת.

ספריה
רכזת הספריה :אתי טרגש
התחדשנו במשחקים! מחפשים לברוח מהחום אל המזגן?
עם חברים או עם המשפחה  -כל התושבים מוזמנים לבוא ולהנות מהמשחקים הרבים לכל
הגילאים שרכשנו לספריה.

ספרים רבותי ספרים!
יריד הספרים ממשיך .מגוון ספרים ,במחירי מתנה.

מועדון התבור
"מכתבים ברוח”
מופע שירים ,פזמונים ,מערכונים וסיפורים של יוסי בנאי.
יום שישי  14.6.13בשעה  21.45באולם האירועים
בשיתוף עם מועדון החברותרון )גליל תחתון( עלות ₪ 50
לפרטים :שמעון גדיש 050-5279090 -

הודעות מועצה
למערכת החינוך בכפר קיש

דרוש/ה
החל גיוס מתנדבים/ות
למשמר האזרחי

מטפל/ת מובילה
לבית תינוקות

מוזמנים להצטרף למשפחת המשמר
האזרחי בכפר תבור.
ביחד נשמור פה על השקט והביטחון.
לפרטים נוספים :עופר בר מש"ק כפר
תבור050-6276080 -

משרה מלאה.
תעודת מטפלת – יתרון.
ניסיון של שנתיים לפחות
בטיפול תינוקות – חובה.
Smadg.ma@gmail.com

