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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום חמישי ה' אלול תשע"ב |  23אוגוסט 2012

"הגבעטרון  -מאז ולתמיד"
מ
ו
פ
ע
לראש חגיגי
יום חמישי  20.9בשעה 20:30
ה
ש
המעיין
)פתיחת שערים  (19:30במתחם
נה
הכניסה חופשית!

טקס קבלת תושבים חדשים וחלוקת מלגות
יתקיים לפני המופע באולם האירועים בשעה  .19:00משפחות שטרם נרשמו
במועצה כתושבים חדשים מתבקשות לעשות זאת בהקדם .טל.04-6769991 :

סיכום אירועי קיץ על הדשא

מבלי ששמנו לב חלף לו הקיץ ,ואתו חלפו חלפו גם שלושת אירועי הקיץ המקסימים
שהיו לנו :שמחנו לארח ילדים ומשפחות מכפר תבור ומכל האיזור וגם את ...כוכבי
"ערוץ הופ"" ,קופיקו" ואודי ואביעד המצחיקים  -היה חם )לא רק מזג האויר( והיה לנו
כייף גדול .מקווים שהתחלנו מסורת של אירועי קיץ שתימשך גם בשנה הבאה.

הגיל הרך
ברכות חמות לילדי הגנים העולים לכיתה א'  -בהצלחה!!

רישום לקבוצות הצהרון לשנה"ל הבאה
הצהרונים ייפתחו ביום שני  - 27.8מהרו והסדירו הרשמה.
פרטים נוספים :אילנית שבו שגב 057-2206071 -

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
תוכנית המועדון אוגוסט-ספטמבר
 lיום רביעי בשעה  10:00חוג פלדנקריז במתנ"ס.
 lימי שלישי וחמישי בשעה  10:00משחק סנוקר.
 31.8יום שישי בשעה  9:30במועדון
"השף" מזמין את הגברים לארוחת
בוקר.
 5.9יום רביעי בשעה 18:00
הרמת כוסית לראש השנה.
הרצאה" :החג היהודי בארץ ישראל"
מרצה :אבי זעירא ,מנהל מכון שיטים
בבית השיטה.
 10.9יום שני בשעה 8:00
טיול "בעקבות מפעלי מים רומים",
פארק אלונה ,נחל תנינים ,אמת המים
בקיסריה.

 12.9יום רביעי
הרצאה :ההיי-ניו" ,נשים של הים".
באי קטן בדרום קוריאה נשים
מתפרנסות משליית מאכלי
ים בצלילה חופשית.
מספרת :דליה גרסטנהיבר.
 19.9יום רביעי בשעה 18:00
חוג ספרות עם מלכה
"דרך הרוח" הסופר :עמוס עוז.

 28.9יום שישי בשעה 9:30
ארוחת בוקר לגברים.

לפני כשבועיים התכנסנו חברי "מועדון אביב" וערכנו לליאורה קובל טקס פרידה.
מלכה ג'יבליק הפליגה בשבחיה על תרומתה לקיום מועדון שבו נערכו הרצאות מעניינות
טיולים ופעולות נוספות .בין המברכים היה ראש המועצה יוסי דולה ורוני קינן מנהלת
המתנ"ס .כולם ציינו את פועלה ותרומתה לאוכולסיה הוותיקה.
תודה בשם כולם.
דרורה קרניאל

מועדון התבור
יום שישי  14.9בקבוצת כנרת ,סיור בחצר כנרת בדגש "מנהיגים וערכים" ,ארוחת ערב
"חלוצית" של פעם .שירה וסיפורים על נעמי שמר.

חוגים
רכזת :גליה בר
חוגים ...חוגים ...בקרוב חוזרים לעניינים!
חוברת החוגים כבר אצלכם ,נשמח אם תעיינו במגוון האפשרויות.
לתשומת ליבכם חלק מהחוגים יפתחו בתחילת ספטמבר וחלק לאחר החגים.
בית הספר למחול פותח שעריו בתאריך  .2.9מערכת השעות תפורסם במזכירות ,באתר
ובפייסבוק המתנ"ס.
החלה ההרשמה להרצאות חוג א"י בנושאים :האיסלם ונשים באומנות.
חוגי הקרמיקה ואומנות עם שרון אסרף יפתחו בתחילת ספטמבר.
לפרטים נוספים :הבהרות ,שאלות ,התיעצות לגבי חוגים והתאמתם ,הנכם מוזמנים לפנות
לגליה רכזת החוגים בשעות אחה"צ מהשעה  16:30-18:30במתנ"ס.
תהנו מרסיסי החופשה האחרונים ...ושובו אלינו לפני החגים .ממני גליה בר

להשכרה
יחידת דיור מקסימה בקצה
רחוב שקט ללא מוצא
בשכונת האלונים.
 3חדרים 60 ,מטר  +חצר.
מחיר₪ 2000 :
כניסה מיידית!
לפרטים :יעל 054-6738494

נוער
רכז :עודד שחורי

טיול  8ימים
בוגרי כיתות ז' ח' יצאו לטיול של פעם בחיים!
תודה גדולה ללימור בן עזר ועופרי ארדיטי על תכנון ,ליווי וביצוע טיול  8ימים  -עשיתן
את זה מכל הלב והתמונות מספרות בעד עצמן .תודה לדוד כהן על הליווי וההדרכה.
תודה להורים היקרים על הסיוע והליווי  -לשמשון רחמים ,דן בכרך ,אלי אבני ,עקיבא
אסתרי ,ארי לרום ,דובי שאוואר ,סיגל גילת ,אתי דהאן ולכל ההורים  -על התמיכה
והפירגון.
ולכם הילדים ששרדתם את הטיול המורכב .מקווים כי הענקנו לכם חוויה משמעותית
ומאתגרת.
ועכשיו כולם ביחד שיר הטיול:
"אני עולה לג'ילבון ואז יורד לאילת עוצר בתל אביב לימור תני לי עוד זמן ,לכולם יש
זיעה אבל למי זה אכפת אני יודע ש .......מתקלחים רק פעם אחת "...

מחלקת ילדים ונוער מאחלת לכל הילדים והנוער שנת לימודים פורייה ,מוצלחת ומהנה.
נמשיך להתראות ולעשות גם השנה:
 lמועצת נוער
 lפרויקט חונכות אישי בשיתוף עם בית ספר רבין
 lפעילויות במועדונים
 lפעילויות שיא בחגים
 lטיולים
 lבני מצווה
 lסיירת איכות סביבה
 lפעילויות לגילאי א-ג.
 lאירועים קהילתיים ועוד...

תנועת הנוער בני המושבים
ברכות חמות לבוגרי כיתה י' ושנת הדרכה :דור אנגל ,בר גולדנר ,אשר הוכשרו
כמדמ"ים )מדריך מתקדם( וידריכו שנה נוספת במסגרת תנועת הנוער ביישוב!
יישר כח והמון גאווה!
סיכום מפעלי הקיץ התנועתיים בהם לקחו חלק חניכי הכפר:
 lקורס הכשרה עבור המדמ"ים.
 lכיף מדריכים בוגרי שנת הדרכה.
 lהשתלמות י"ב.
 lהשתלמות צוות הדרכה.
 lמסע מנהיגים לבוגרי שכבה ט'.
 lמחנה קיץ "התישבות" עבור בוגרי ד'-ו' הסתיים והוכתר כהצלחה והנאה צרופה עבור
החניכים!
 lפעולת פתיחת שנה מ-ט-ו-ר-פ-ת וחשיפה עבור בוגרי שכבה ג' המצטרפים אלינו
השנה.
 lנסיים את חודש האירגון התנועתי בחגיגת חג המעלות המסורתי!
השכבה הצעירה )ד'-ח'( תתחיל את פעילותה ביום רביעי  .10.10עד אז מצפים לנו
פעילויות שיא ומפגשי חשיפה.
שנת הפעילות התנועתית עבור השכבה הבוגרת
)ט'-י"ב( תיפתח בקרוב.
בית הנוער מתחדש כל העת ולכן נשמח אם
תעבירו לנו חפצי נוי ,ריהוט ,מוצרי חשמל וכדומה,
אשר יועילו ויוסיפו למבנה המתהווה!
בברכת שנת פעילות משמעותית,
מפתחת ומוצלחת!

פרידה מעופרי
קיץ שלם של היכרות ,הכשרות וטיולים הגיע לקיצו ,שמחתי להיות ולהכיר.
אני מאחלת לכל בני הנוער והחניכים המדהימים מהכפר שלנו שנת פעילות פוריה ,אחרת
ובונה! שנת לימודים טובה ורק בשורות טובות!
אוהבת מאוד ,תודה על הקיץ של החיים!
עפרי (:

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים  :ענת רוטברט
ברכות לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש אוגוסט:
אטלי תומר ,עדי אשכנזי ,תמנע זאודר ,צח חנוכה ,אור חנינה ,איתי אבירם ,יותם וולברום,
תומר בריקמן ,אריאל חזן ,אופיר שופטי ,יותם קצוני ,רועי טל.

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם
בשעה טובה הופצה חוברת החוגים.
זה הזמן לחשוב ולהחליט לאיזה חוג
רוצים להירשם .במידה ואתם מעוניינים
בפגישת ייעוץ ניתן לפנות לרכז הספורט
או לרכזי הענפים .נשמח לעמוד
לרשותכם) .שימו לב  -ייתכנו שינויים,
עקבו אחרי העדכונים(.
חוגי הספורט ייפתחו השנה ב 2.9.12 -
שיפוצים:
בשעה טובה הסתיימה העבודה על חידוש
הפרקט באולם הספורט.
עבודות שיפוץ משטח הדשא ושדרוג
המתקן נמצאות בשלבים האחרונים.
בואו והצטרפו לצוות המוביל את
קהילתנו לחיים פעילים ובריאים יותר.
לפגישת היכרות ובדיקת התאמה בלתי
מחייבת ,אנא פנו לעמית.
תנחומים:
המרכז הקהילתי ומשפחת הספורט
משתתפים בצערו של אלכס סקלובין,
מאמן הכדורגל שלנו ,על מות אביו.
שלא תדע עוד צער.

פינת הפירגון:
ברכות לשחקן הכדורסל ,בן כפר תבור,
איתי שגב אשר חתם במועדון הפאר
מכבי ת"א על חוזה רב שנתי .שגב ,בן ,20
בנם של אפרת ויוסי ,הינו חבר קבוע
בנבחרות ישראל הצעירות .השחקן החל
את דרכו במועדון הכדורסל כפר תבור.
שיהיה בהצלחה ותהנה מהדרך!!!

הודעות מתנ"ס ומועצה
החל מיום שני  27.8הבריכה תופעל עפ"י שעות פעילות ספטמבר )(14:00-18:00
אנו בודקים אפשרות להאריך את זמן פתיחת הבריכה עד  6.10ולכלול את חופשת סוכות.
לידיעת הצועדים,
ניתן להיכנס למתחם הפעילות הפתוח של המתנ"ס מידי יום בשעה  06.30בבוקר
באמצעות הכרטיס האלקטרוני .נא לטרוק אחריכם את השער.
להנאתכם ,מזכירות המועצה.

רוכת אמנות
מ
ק
ו
תע
מית
תוש

בי כפר ת בור והס ב יבה

6-8.9.2012

מצ
יגים

התערוכה תתקיים באולם האירועים ע"ש יגאל אלון
יום חמישי  6.9בשעות 16:00-20:00
יום שישי  7.9בשעות 09:00-14:00
יום שבת  8.9בשעות 09:00-20:00
בשבת יתקיימו סדנאות יצירה לילדים:
בשעה  10:00גילאי 4-6
בשעה  11:30גילאי 7-10
בתצוגה:
מתנות לחג ,קרמיקה ,אמנות המיחזור ,עיסת נייר ,אמנות על עץ ,תכשיטי כסף
וגולדפילד ,תכשיטי חרוזים ,תיקים .צעיפים ,צעצועי עץ לילדים ,בובות רכות ,עבודות
בד ועוד...
אמנים ויוצרים המבקשים לקחת חלק במיזם ומעוניינים לקבל פרטים נוספים,
מוזמנים לפנות למספרי הטלפון המפורטים:
עדנה פיורקו  ,050-3278543 -אלונה גולדמן 052-3229988 -

נשמח לראותכם,
אומני ויוצרי כפר תבור והסביבה

מכרז 2/12
עמותת מוזיאון המושבה מציעה להשכרה בחצרות
האיכרים שני מבנים:
 .1משרד בלבד בגודל כ 12-מ"ר
מחיר התחלתי .₪ 500 -
 .2מבנה בגודל  35מ"ר שישמש לבית מלאכה
לעבודות יד וכו' .מחיר התחלתי₪ 1,500 :
מטרת ההשכרה תיבחן ע"י העמותה לגופה של
בקשה ואין התחייבות לקבל כל הצעה  /רעיון.
יפסלו על הסף כל הצעות לפעילות גסטרונומית או
פעילות המנוגדת לצביון ואופי המקום.
את ההצעות יש למסור עד תאריך  15/9/12במשרד
המוזיאון.
לפרטים :אבנר שרף 052-2844084 -
מיכה הלמן ,יו"ר עמותת המוזיאון.

דרוש/ה
עובד/ת מטבח
למרכז החינוכי לגיל הרך
לעבודת נקיון והכנות
לקראת בישול.
המעוניינים מתבקשים
לשלוח קו"ח לאילנית
ganim@kt.matnasim.co.il

או בטלפון 04-6772269

פרידה מלימור בן עזר
אנו רוצים להודות ללימור בן עזר על  8שנים של עשייה
באהבה .על הנכונות לתרום ולעזור .על קייטנות ,מחנות
וטיולים ,על אוזן קשבת לבני הנוער ,על חיבוק וחיוך ,על
הפעלת "יופי של עולם" והפעלה בגנים ,פורום צעירים,
ערבי תרבות ,הפקת ימי עצמאות ,עדלידע ועוד ועוד.
היית לנו עוגן של ממש ,אין ספק שאת כבר חסרה...
למרות הקושי אנו מפרגנים לך ורוצים לאחל הצלחה
רבה בתפקידך החדש כרכזת בני המושבים בישוב
הקהילתי שמשית ובלימודייך לתואר הראשון במכללת
עמק יזרעאל .לנו ברור שהפרידה היא זמנית ומחכים
בקוצר רוח לשובך.
באהבה והערכה רבה,
הנהלת המתנ"ס צוות העובדים ותושבי הכפר

