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מכל צוות המתנ”ס

חם המבפארק
קיץ
אירועי הקיץ בכפר תבור בשיתוף

ועצה האזורית הגליל התחתון

מוצ”ש  7.9שלום אסייג
במופע סטנד אפ

בשעה  - 21:00כי מי שצוחק בראש השנה
צוחק כל השנה...
מחיר כרטיס₪ 30 :

יום שלישי 24.9
אתניקס בהופעה
פתיחת שערים,20:00 :
תחילת המופע21:00 :

מחיר כרטיס₪ 30 :
כרטיסים בטלפונים :כפר תבור  04-6765555גליל תחתון 04-6628220
מכירת הכרטיסים בעיצומה .מספר המקומות מוגבל.

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

 30.8יום ו' בשעה 8:00-9:30
ארוחת בוקר לגברים במועדון
שימו לב  -לטיול לירושלים שיצא
ביום שני  ,9.9ניתן להירשם לרשימת
המתנה בלבד ,האוטובוס מלא.

 1.9יום א’ בשעה 9:30-12:30
בוקר של כיף במועדון!!! סדנת
מגזרות נייר ,בהדרכת ציפורה נאמן
מחיר  ₪ 30כולל כל החומרים
והמכשירים .מספר המקומות מוגבל,
נא להירשם מראש אצל שגית.

 11.9יום ד’ בשעה 17:30
הרמת כוסית לשנה החדשה ומסיבת יום הולדת!!!
 17:30מפגש רעים ונישנושים.
 - 18:00-19:00הרמת כוסית לשנה החדשה.
 -19:00-20:00מסיבת יום הולדת לילידי אוגוסט וספטמבר ומסיבת ריקודים סלוניים
עם שימי אפרת .דרושים מתנדבים להכנת עוגה.
חדש!!! חוג כתיבה יוצרת לאלה האוהבים לכתוב וגם לאלה החושבים כי כתיבה היא לא
כלי הביטוי שלהם .חופש לכתוב ללא ביקורת עצמית או ביקורת מן החברה.
בהדרכת :גילה ברקלי ,תואר שני בספרות ,מורה לספרות ומקצועות העברית וכתיבה
יצירתית .שעור ראשון ביום ראשון  1.9בשעה  16:30-18:00במועדון.
חוג פלדנקרייז על כסאות/מזרונים
בהדרכת :מוניקה קנסקביץ .שעור ראשון ביום שני  2.9בשעה  8:30במתנ"ס.

ה
לכלההרשמה
והסדנחוגים
במת אות
נ”ס

חדש!!! חוג התעמלות בונה עצם
בהדרכת :זהבה לוינקרון .שעור ראשון ביום שלישי  3.9בשעה  8:00-9:00במועדון.

חדש!!! סדנת מחשבים – היכרות עם המחשב ורשת האינטרנט
 10מפגשים בני שעה וחצי בימי ג' אחה"צ יתקיימו בכיתת מחשבים בביה"ס יצחק רבין.
בהדרכת :עופר רובינשטיין .מחיר .₪ 250
מפגש חשיפה  -הצגת תכנית הסדנה והכרות עם המדריך יתקיים ביום ג'  10.9בשעה
 .17:00מטרת המפגש להסיר חסמים שיש בגיל השלישי בתחום המחשבים ולהסביר את
החשיבות והתועלת עבורכם .הסדנה עצמה תתחיל בתחילת אוקטובר )מיד אחרי החגים(.

ספריה
רכזת הספריה :אתי טרגש
שימו לב לשינויים בשעות פתיחת
הספריה בתקופת החגים
הספריה תהיה סגורה בתאריכים הבאים:
 - 4-5.9ראש השנה  - 18-19.9 /סוכות
 - 25-26.9שמחת תורה

בואו והצטיידו בספרים לקראת החופשים

שתהיה שנה טובה
ומתוקה לכולם

הגיל הרך
תחל שנה וברכותיה...
ברכת שנה טובה ,שנה של הצלחה והישגים חינוכיים ,שנה של הבחנה בין עיקר
ותפל ,שנה של עשייה מבורכת שלוחה לכל העוסקים בחינוך בכפר תבור
ולילדינו היקרים אנו מאחלים לכם שנה בטוחה ,שמחה ,פורייה ומלמדת,
שתקפידו על ערכים של בן אדם לחברו ובן אדם למקום.
שנה טובה  -מח' החינוך

חוגים
רכזת :גליה בר
חוברת החוגים כבר בתאים ובאתר המתנ"ס ,כל המידע
כבר בפנים .ניתן להשיג אותי במתנ"ס.
שימו לב  -פתיחת החוגים החדשים מותנית ברישום
מראש ובמינימום משתתפים.

חוגים חוגים

ותיכף מתחילים...

החוגים!

תיאטרון ילדים ,נוער ומבוגרים – פתיחת החוג בתאריך  .9.9מחכים לכם!
בית הספר למחול פותח שעריו ב  .1.9 -ההתאמה לקבוצות ,לבנות חדשות תתקיים
עם בתיאום עירית ריבק רכזת המחול052-2646849 :
הרצאות חוג א"י – חלק א' ההרשמה החלה ,הנכם מוזמנים להצטרף!

מאחלת לכולכם מעבר קל וחלק לשנה החדשה ושנת חוגים שמחה ופורייה !
גליה

ילדים ונוער
רכז הנוער :נועם ברנר  / 054-2497646נורית מלמוד 050-8272941

פתיחת שנה
מחלקת ילדים ונוער שמחה לברך את תושבי כפר תבור בברכת שנה טובה ,חינוכית
ומעשירה .בהזדמנות זו ,אנו שמחים לבשר כי לאחר תהליך ארוך בשיתוף וועדת הנוער של
היישוב ,אנו יוצאים בתכנית אב חדשה לפיתוח וחיזוק החינוך הבלתי-פורמאלי בכפר.
התהליך היה מלווה בהתייעצות עם מנהלים מקבילים ,ביקור ביישובים דומים ובגיבוי
הנהלת המתנ"ס והמועצה.
את המודל החדש תוביל נורית מלמוד ,שתחליף את נועם ,שמסיים את תפקידו עם תחילת
השנה .נורית ,עתירת ניסיון ,ריכזה את הנוער ואת תנועת בני המושבים במועצה האזורית
גלבוע וכעת מגייסת את צוות המדריכים שיעבוד עימה.
פרטים על המודל יימסרו בהמשך.
נעם מסיים את תפקידו ויוצא ללימודים באוניברסיטה העברית
לתואר שני ושלישי .הרבה בהצלחה!

"חפשו כל הזמן רעיונות חדשים שאנשים אחרים השתמשו
בהם בהצלחה .הרעיון שלכם צריך להיות מקורי רק באופן
בו הוא מותאם לבעיה אותה אתם מנסים לפתור".
תומאס אדיסון

בני מצווה
פרויקט בני מצווה  2013יוצאים לפרויקט התנדבותי יוצא דופן .בתאריכים 16-17.9
במהלך חופשת סוכות ,חברי הפרויקט ייקחו חלק ויסייעו לקייטנה של ביה"ס יובלים
לילדים עם צרכים מיוחדים .יישר כוח!!

אירוע סוף קיץ
שנה טובה גם לכל הנוער המדהים ,האיכותי והכישרוני
של כפר תבור .לסיכום הקיץ התאספו כל הגילאים מ-ז'
עד י”ב לערב סיום קיץ בבריכה שכולו מוסיקה
וכישרונות מקומיים .האירוע היה כולו בהפקת הנוער –
תיאום ,הקמה ,קיפול ובעיקר שיר ומנגינה.
רשמו ביומן :מסע אופניים לזכרה של טל זינו ז"ל יתקיים ב .2.10 -
קליפ נוער :לכל המעוניינים קישור לקליפ נוער  2013נמצא באתר המתנ"ס באינטרנט.

בני המושבים
רכזת התנועה :ניצן אדרי 050-7754950

פותחים שנה בבני המושבים!
ביום רביעי  11.9בשעה  17:00בפארק המעיין
יתקיים אירוע פתיחת השנה של תנועת הנוער.
חניכי כיתות ד'-ח' -בואו לגלות מי המדריכים החדשים שלכם...

ניפגש!

סיכום קיץ 2013
תודה לכל מי שלקח חלק
במפעלי הקיץ של התנועה!
היה נהדר!
מחכים לכולכם בשנה הבאה!

המפעל ה 36-לזכרו של יוסי יפה ז"ל
יוצא לדרך!
בין התאריכים  .22-25.9מיועד לחניכי ט' -י”ב.
טיול ברמת הגולן ,פריצת שבילים והרבה כייף.
פרטים והרשמה במתנ"ס.

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט 054-6653520
במסגרת יריד האומנים שיתקיים ב30-31.8-
יוצב דוכן למכירת עוגות שהכנסותיו קודש לוועדת חיילים
כל מי שמוכן לתרום עוגות ,רצוי מאפה ביתי,
מוזמן ליצור קשר עם ענת רוטברט בטלפון 054-6653520

מנוי הצגות תיאטרון שילדים אוהבים

החלה מכירת המנויים

7.10.2013
הנסיכה על
העדשה
תיאטרון אורנה פורת

4.11.2013
המחזמר
ספר הג'ונגל -
חברים לנצח
אשרוב הפקות

6.1.2014
סבא טוביה
בממלכת
טוביהו
מרגניות צפיר בע”מ

17.2.2014
מקהלה
עליזה
תיאטרון מופע

נערה מגיעה לארמון ואומרת
שהיא נסיכה אמיתית.
המלכה טוענת שהיא
שקרנית ,שרק רוצה
להתחתן עם הנסיך ודורשת
הוכחה.
מחזמר ענק על מוגלי ,גור-
האדם שאומץ על ידי להקת
הזאבים גדל ולמד את חוקי
הג'ונגל ,ובעזרת חבריו בלו
ובגירה הוא גובר על
שירחאן הנמר.
סבא טוביה לוקח את הילדים
למסע קסום ומצחיק בממלכת
טוביהו .מה קורה למלך טוביהו
כאשר המלך מהממלכה
השכנה ובנו מתכננים לקחת
ממנו את הכתר?
הצגה המבוססת על שירים
וסיפורים מאת לאה נאור.
שלושה ילדים מגיעים לחצר
גרוטאות ולומדים על
חשיבותם של חברות
ושיתוף פעולה.

ימי שני ,שעה  17:30באולם המופעים  /ההצגות מתאימות לגילאי .3-7
מחיר מנוי לילד / ₪ 200 :מחיר מנוי להורה / ₪ 175 :מחיר כרטיס בודד/ ₪ 60 :
מחיר כרטיס בודד להורה / ₪ 50 :מכירת המנויים בעיצומה ,הזמנה במזכירות המתנ"ס.

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

ליגת קיץ גליל תחתון לזכרו של סרן אליאל בן יהודה
הליגה הגיעה לשלבי ההכרעה .כפר תבור סיימה את העונה במקום השני ובשבוע שעבר
נפגשה למשחק רבע גמר עם יבניאל ,בתום המותחן ניצחה קבוצתנו בתוצאה .2:1
במוצ"ש  24.8בחצי הגמר נפגשה כפר תבור עם שרונה במגרש בשרונה בהתמודדות על
מקום בגמר ,במשחק המקביל בין פוריה לגבעת אבני הושגה התוצאה  4/3מכאן שמשחק
הגמר יפגיש את פוריה ואת כפר תבור לגמר הטורניר.

הנכם מוזמנים לטקס סיום הליגה האזורית בקטרגל
ע”ש אליאל בן יהודה ז”ל
במוצ”ש בשעה  19:30במגרש הקטרגל
בתכנית:
משחק על המקום השלישי  -שרונה  /גבעת אבני
 20:30טקס לזכרו של אליאל
 20:40משחק הגמר  -כפר תבור  /פוריה
 21:40טקס סיום ליגת הקיץ

תאריכי פתיחת השנה החדשה בחוגי הספורט
כדורסל :יום שלישי  / 27.8התעמלות :יום רביעי28.8 ,
קראטה :יום חמישי  / 29.8טניס :יום ראשון 1.9
כדורגל :יום ראשון  / 1.9אופניים :יום שני  2.9בשעות  16:30-18:30מפגש פתיחה
חגיגי לכל המשתתפים להיכרות ,מידע ומיון לקבוצות.
לשאלות בנוגע לחוגים  -פנו למאמני הקבוצות .ועקבו אחר ועדכונים בפייסבוק.

ספינינג
בעקבות שינויים בלו"ז של צוות המדריכים ,יתקיים בימי ראשון של חודש ספטמבר
) (1,8,15,22,29שיעור אחד בלבד בין  17:00-18:00עם מלי .תודה על ההבנה!

פרויקט חניכה
לטובת פרויקט העצמה אישית דרך חניכה אנו מחפשים ספורטאים אשר מבקשים להיות
חניכים )מכיתות א' ומעלה( או חונכים )מכיתות ו' ומעלה( .לפרטים :עמית שחם.

אליפות כפר תבור בשחיה  -גילאי גן  -בוגרים
שבת  21.9משעה  11:30בבריכת השחיה .פרטים בפייבסוק :ספורט כפר תבור

שעות פעילות הבריכה בתאריכים 29.9 -27.8
ימי א-ה'  / 14:00-18:00 -ימי ו'  / 12:00-17:00 -ימי שבת 10:00-18:00 -
ערב ראש השנה  -יום ד' 10:00-14:00 - 4.9
ראש השנה  -ימים ה'-שבת 10:00-18:00 - 5-7.9
ערב יום כיפור  -יום ו' 10:00-14:00 - 13.9
יום כיפור  -יום שבת  - 14.9הבריכה סגורה
ימי א'-ג' ) 15-17.9גשר בבתי הספר( 10:00-18:00 -
ערב סוכות  -יום ד'  + 18.9ערב שמחת תורה יום ד' 10:00-16:00 - 25.9
סוכות  -יום ה'  + 19.9שמחת תורה  -יום ה' 10:00-18:00 -26.9
חול המועד סוכות  -ימים א'-ג' 10:00-18:00 - 22-24.9
שחיית בוקר  -ללא שינוי  -ימי ב' ,ג' ד' ,ו'  ,6:00-8:00 -ימי שבת  +חג 9:00-10:00 -

אומני האזור בשיתוף המתנ”ס
שמחים להזמינכם

ליריד אומנים

שיתקיים ב30-31.8-
שישי9:00-14:00 :
שבת11:00-18:00 :
ברחבת המועצה
צמוד לקפהדרציה

טלי  -עוגיות מזרח ומערב
מגוון מתוקי חינה/מימונה )במגשים(
ומבחר עוגיות במארזים
ולרגל החגים  -עוגות דבש ותפוחים.
לכל אירוע וחג שמח  -משהו טעים,
לסופשבוע וגם לחיילים.
חפשו אותי בפייסבוק

פ
רווה

מכירת מתנות לחג,
עבודות יד ואומנות

להזמנות052-2695752 :
tali_ganor@walla.com

