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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום שני ו אלול תשע"ג |  12אוגוסט 2013

חגיגת ענק לסיום הקיץ
יום חמישי 15.8
 17:00סדנאות ,הפעלות ,פינת ליטוף,
 ,hooplayיריד חוגים ניתן לבוא להתרשם
ולהירשם.
 19:00משה דץ והכבשה שושנה
מופע מוסיקלי עם מיטב השירים היפים מכל
השנים ,בהשתתפות הכבשה שושנה ויואב הצב.
מחיר כרטיס ₪ 15 :מכירה ביום האירוע בקופות בלבד.

במסגרת ’פסטיבל הללויה’

המופע של
דוד דאור
’שירת רבים’
יום רביעי 21.8
בשעה  21:00בפארק המעיין
שימו לב :רכישת כרטיסים בגליל תחתון בלבד04-6628200 :

ההרשמה לחוגים תחל ב15.8.13 -

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

פעילויות המתקיימות בחודש אוגוסט:
פטאנק -בימי ב' +ה' בשעה  17:30ובימי א' בשעה  .9:30ללא תשלום  -כולם מוזמנים.
משחק חופשי  -סנוקר ,פינג פונג ,ומשחקי קופסא  -בימי ג'+ה' בשעה  .10:00-12:00ללא
תשלום  -כולם מוזמנים.
 30.8יום ו' בשעה – 9:30ארוחת בוקר לגברים  -במועדון.
תושבי כפר תבור והסביבה המעוניינים להעביר הרצאה בהתנדבות ב"מועדון אביב" בכל
תחום מעניין  -רפואה ,היסטוריה ,סיפורי מסעות בעולם ,ספרות ,מסורת ,אטקואליה,
אמנות ...אשמח אם תצרו איתי קשר  -תודה ,שגית וחברי וועדת הרצאות.
התנדבות בקהילה  -מועדון אביב מעוניין ליצור את הקשר והחיבור בין מתנדבים לתושבים
הזקוקים לסיוע .תושבי כפר תבור ,מבוגרים ,הזקוקים לסיוע ועזרה בתחומים שונים -
עזרה בעריכת קניות בסופר ותרופות ,אירוח חברתי ,התנהלות מול רשויות ,תיקונים קלים
בבית...שיצרו קשר עם שגית )ברשותנו מתנדבים ,תושבי הכפר ,שישמחו לסייע(.

ספריה
רכזת הספריה :אתי טרגש
בתאריך  15.8הספריה תהיה סגורה
לרגל יריד חוגים שיתקיים בפארק.
התחדשנו באופציית גלישת ! wi-fi
גם אצלנו אפשר עכשיו לגלוש חופשי.

הגיל הרך
רכזת :אילנית שבו שגב
ע

רישום לצהרונים עד לתאריך 20.8.13

ה

לפרטים ניתן לפנות לאילנית שבו שגב 04-6772269 ,057-2206071
להרשמה יש לפנות למזכירות המתנ"ס.

ילדים ונוער
רכז הנוער :נועם ברנר 054-2497646

אירוע סוף קיץ
יום חמישי  22.8שעה  20:30בבריכה בכפר תבור במה פתוחה – אתם שרים ומנגנים,
מזנון נוער ,הוקרה למתנדבים ,מוסיקה ,די ג'יי ורחצה בבריכה.
לפרטים והרשמה :נעם טל וגלי איתן

טיול מתנדבים
בסיום הקיץ אנו עורכים טיול הוקרה מהנה וכיפי במיוחד לכל המתנדבים שסייעו
בפעילויות השונות בקיץ .בתכנית טיול רגלי מכפר תבור עד הכנרת .כולל לינה בשטח,
פויקה בלילה והגעה עד הירדנית.

פרויקט בני מצווה
ממשיכים את הדרך ,לקראת סיום
הפרויקט.
 11.8טיול ירוק – יציאה בשעה 13:30
מרחבת השופרסל.
 12.8מפגש הכנה לקראת הפרויקט
הקהילתי עם ביה"ס יובלים לילדים עם
צרכים מיוחדים בשעה  11:30בקן.
 21-22.8טיול רגלי מאתגר מכפר תבור עד
הכנרת .כולל לינה בשטח וצעידה לילית.
 27.8יום צילום של הקליפ השכבתי ,מיד
אחרי היום הראשון ללימודים17:00 .
במתנ"ס.

קייטנת ידיים שלובות
לצערנו ,לא נקיים את קייטנת ידיים
שלובות לילדים עם צרכים מיוחדים .עם
זאת ,מעז יצא מתוק ,ופרויקט בני מצווה
ייצא לסייע לביה"ס יובלים בקייטנת סוכות,
וזאת לאחר מספר מפגשי הכנה מתאימים.
יישר כוח!
קייטנת כובע טמבל ואקשן על גלגלים

“כל קיץ קורה דבר-מה"....

הקייטנות הגיעו לסיומן .נישאר עם הזיכרונות ,החוויות והחברים עד לשנה הבאה...

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

ברכות לימי הולדת לילדי הקיץ:
 ילידי יולי -עמרי אשכנזי ,פאר ברגר ,סימון ספיאנק ,רועי טל ,חי פלטשי ,מאי קוריטו ,נעם
שרת ,ארנון ארדיטי ,משה בן עזר ,רז בן עזר ,אלה מאירוביץ ,שקד גולן ,רון מטלון,
לידור כהן ,לירז כודרגי ,אסף וקרט ,אריאל בראון ,אמיר ספיר ,שקד וייס
 ילידי אוגוסט -עדי אשכנזי ,ליאור בס ,תמנע זאודר ,צח חנוכה ,אור חנינה ,חני משה ,עמרי
נחום,עמית גנז ,איתי אבירם ,ניר מועלם ,אריאל חזן ,אופיר אפשטיין ,יותם קצוני
ועדת חיילים הפועלת בהתנדבות ומתוקצבת ע"י המתנ"ס מבקשת לפנות לתושבי
כפר תבור שיכולים לעזור בתרומות לעיבוי התקציב להרים את הכפפה ולעזור
לנו .כל מי שמעונין לתרום יכול לפנות ישירות למתנ"ס או ליו"ר ועדת חיילים
ענת רוטברט בטלפון.054-6653520 :
איחולים לארנון ארדיטי שסיים אימון מתקדם בהצטיינות
תודות לכל מי שעזר ותרם להצלחת מסיבת מתגייסים :משפחת סרוסי ,אלי אבני,
אורי איתן ,אורי קוגן ,יוסי חגואל ולכל צוות המתנ"ס המסור.

חוגים
רכזת :גליה בר

בחודש אוגוסט
החוגים נופשים למעט חוגי פילאטיס ועיצוב של תמי
– מתקיימים כרגיל.

חופשיםונופשים

ניפגש
ביריד החוגים...

ביום חמישי  15.8החל משעה  17:00נתראה ביריד החוגים שיתקיים במסגרת
אירועי הקיץ  -בואו ליהנות מתצוגות התכלית של החוגים ,להכיר את המדריכים
להתרשם ולהירשם.

הודעה לשחייני הבוקר
החל מ 1.8-שחיית הבוקר באמצע השבוע תתארך בחצי שעה ותהיה מ.6:00-8:00-

לאומני ויוצרי כפר תבור,
לקראת ראש השנה מתארגנת קבוצת אומנים ויוצרים
מהכפר והסביבה לקיומו של יריד אומנות ,כבשנים עברו.
היריד יתקיים בתאריכים .30-31.8.13
אומנים ויצרים המבקשים לקחת חלק במיזם,
מוזמנים לפנות אל אלונה גולדמן בטל' 052-3229988

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

לראות את מסי ...בישראל
משלחת בני נוער יצאה ביום ראשון האחרון לאצטדיון בלומפילד ,לצפות באימון הראווה
של קבוצת הכדורגל האגדית ברצלונה ,אשר הוזמנה ע"י מרכז פרס לשלום.
לכל רשות הוקצו מספר כרטיסים כאשר בעדיפות הראשונה היו משתתפי פרויקט
הספורט הרב תרבותי ) SPORT 4 LIFEלשעבר  (FOTBALL 4 PEACEהמתקיים בכל רחבי
הארץ בכל שנה.
מכפר תבור יצאו כ 20-בני נוער אשר זכו לראות את אחד מגדולי הספורטאים בכל הזמנים
 לאונל מסי ,עם אחת מקבוצות הספורט הגדולות בכל הזמנים  -ברצלונה.הילדים נהנו מהאווירה ומאבק הכוכבים וחזרו נרגשים ומרוצים.
אולי מכפר תבור יצא המסי הבא?

מסיבת חילופי זוגות

מנהל חדש לפרוייקט  -יונייטד

מחפשים פרטנר חדש ל........טניס?
ביום ראשון הקרוב  11.8החל מ20:30-
התכנסות חופשית של חברות וחברים
המעוניינים למצוא פרטנרים למשחק
האהוב.
הרעיון נוצר בעקבות פנייה של חובב טניס
אלי בשאלה " -עם מי אפשר לשחק טניס
בכפר?"
אז ,קחו לכם מחבט ,התלבשו בהתאם,
הגיעו למגרש ושחקו.
לפחות חבר אחד וחברה אחת יחכו לכם
שם.
אנחנו לא אחראים לתוצאות ,רק עושים
את הקישור.

ברכות לאלון דוד ) ,39רמת צבי( ,המנהל
החדש של קבוצות הכדורגל התחרותיות
המשותפות לכפר כמא ,גליל תחתון וכפר
תבור.
אלון מגיע אלינו עם ממועדון הכדורגל של
גלבוע עם מוטיבציה רבה וניסיון אימון רב.
אנו מאחלים לו בהצלחה בדרכו החדשה
והמאתגרת.
מס' הטל' של אלון לפרטים בנוגע לפעילות
בשנה הבאה052-2983894 :

מחנות/קיטנות הספורט
קייטנת ספורט מוצלחת בהשתתפות 35
ספורטאים צעירים התקיימה בשבועיים
האחרונים בכפר תבור.
הילדם חוו מגוון של פעילויות ספורט בהן
משחקי כדור ,טניס שולחן ,שחייה
התעמלות קרקע ,אימון פונקציונליוכיו"ב,
למדו קצת על גוף האדם ועד איך לעבוד
איתו ולשמור עליו.
נצפתה הנאה מרובה והוצאה אנרגיה רבה.
תודה לצוות ולמאמנים האורחים על
העבודה המסורה.
מבקש לציין בסיפוק רב את תרומתם של
עוזרי המדריכים הצעירים  -אלן סגל ,עידו
מרגלית ,עידו אביטן ויותם אלוני .החברים
הצעירים נרתמו לשבוע-שבועיים ,הראו
אחריות ומסירות ובפועלעברו 'מיני -
קורס' עוזרי מאמנים .אני מאמין שזה תרם
להם ולילדים רבות.
בימים אלה מתקיים מחנה התעמלות
בהדרכת עומרי פורת  -שיהיה בהצלחה.

דרושים  -שחקני כדורסל
דרושים שחקני כדורסל בוגרים )אפשר גם
נוער מתקדמים( לקבוצת הכדורסל הפועל
כפר תבור  -גליל תחתון המשחקת בליגה
ב' של איגוד הכדורסל.
דרישות התפקיד :אהבה למשחק ,יכולת
עבודה בצוות ,יכולות גופניות וטכניות
מתאימות לרמה.
לפני שנתיים נפתחה הקבוצה והגיעה
למקום השלישי במחוז עמקים .לפני שנה
זכתה במקום השני )מישהו מזהה כאן
סדרה חשבונית?(.
להישגים הללו הגיעה הקבוצה עם חבורת
חטיארים משוגעים לדבר בגיל ממוצע מעל
.40
המטרה היא להצעיר את הסגל ולגייס
"רגליים טריות" אשר יכולות לעזור מאד
לניסיון אשר בזכותו הצליחה הקבוצה
בשנתיים האחרונות.
בשנה הבאה יפתחו גם  3קבוצות
תחרותיות במחלקת הנוער :קטסל ,ב,
קטסל א' וילדים א' )לכיתות ה ,ו ,ז-ח
בהתאמה(.
לפרטים :עמית שחם

הודעות מועצה
לתושבים שלום,
בהתאם לתקנות משרד הפנים ,מובאים בזאת לעיונכם תמצית הדוחות הכספיים לשנת
 ,2012בהתאם לביקורת שנערכה ע"י רואה החשבון החיצוני מטעם משרד הפנים.
בברכה,
מועצה מקומית כפר תבור

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה מקומית כפר תבור
למנהל הבחירות למועצה מקומית כפר תבור דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות
שתיערכנה ביום ג' ,י"ח בחשוון התשע"ד 22 ,באוקטובר .2013
תיאור התפקיד :מזכיר ועדת הקלפי הוא הגורם האמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום
הבחירות ,החל מפתיחת הקלפי ,ניהול פרוטוקול הוועדה ,יעוץ לוועדת הקלפי ,סגירת הקלפי והעברת
תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.
דרישות:
 יסודיות ודיוק בפרטים
 ידיעת השפה העברית
 התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים
 עמידה בתנאי לחץ ועומס
 ניידות
 יתרון לבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי ולעובדי מדינה
הליך המיון:
 ראיון קצר בעל פה
 ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון  80לפחות
 השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה.
דגשים נוספים:
 על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב 5-השנים האחרונות
 על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה;
 על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות;
 לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים;
 מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את
 כל מי שיעבור את הליך המיון; מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של
המועמדים על פי צורכי הבחירות
 שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות ,והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה;
לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה.
יש למלא את טופס מועמדות ולהעבירו ב -פקס  04-6465653עד ליום כ"ג באלול התשע"ד.29.8.2013 ,
את הטופס ניתן לקבל במשרדי המועצה או להוריד מאתר המועצה.
האמור במודעה זו בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע ,וכן להיפך.
שרה אליהו
מנהלת הבחירות למועצה מקומית כפר תבור

למכירה במחיר הזדמנות
מטבח מגירות טריקה שקטה וארון מובנה
למיקרו ותנור  /מיטה של ’חמישה נגרים’,
גובה קומה וחצי עם דרגש.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון
054-7767889

לעופר בר
ברכות חמות על קבלת מצטיין בקורס
אג"ם של משטרת ישראל.
המשך והצלח בעבודתך ודרכך!
צוות המתנ"ס

