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מידעון
שבועון המידע של כפר תבור

הפקה :מרכז קהילתי כפר תבור | יום חמישי י"א תשרי תשע"ג |  27ספטמבר 2012

שימו לב בין התאריכים  30.9-8.10המתנ"ס יהיה סגור לפעילות.
)למעט רכישת כרטיסים למשינה(

הקפות שניות
יום שני  8.10בשעה 19:30
ברחבת בית כנסת עץ חיים.
הקפות ,ריקודים ,כיבוד ,הפתעות לילדים ועוד...
לפרטים :הרב אבנר 052-7600427

מועדון אביב " -מוסיפים חיים לשנים"
רכזת המועדון :שגית קריב 053-8223535 -

avivkfartabor@gmail.com

חוגים קבועים המתקיימים במועדון:
התעמלות בריאותית לנשים וגברים  -בימי ראשון וחמישי בשעה  - 17:00מתבצעת
בצורה מבוקרת על כסאות ובעזרת מכשירי עזר ,בהדרכתה המקצועית של שימרית.
חוג יצירה  -צריבה על עץ ,חריזת תכשיטים ,עבודות טלאים וכו'.
בימי שלישי בשעה  -16:00בהדרכתה של תרצה שוורץ.
עלות ההשתתפות בחוג אחד מהשניים  ₪ 40 -לחודש ,בשני חוגים  ₪ 50 -לחודש.
)הרשמה ותשלום במתנ"ס(.
סנוקר  +פינג פונג במועדון החל מ ,18.10-חוזרים לשחק בימי ג' ,ה' בשעה .10:00-12:00

תכנית המועדון לחודש אוקטובר
שימו לב  -במהלך חג סוכות לא תתקיים פעילות במועדון.
 10.10יום ד' בשעה 18:00
חוג ספרות עם מלכה ג'יבליק
"דרך הרוח"  -עמוס עוז.
 16.10יום ג' בשעה  10:00במועדון
הקרנת הסרט הישראלי "הערת
שוליים" בבימויו של יוסף סידר.
 17.10יום ד' בשעה 18:00
הרצאה" :הסודות הכמוסים של ביקור
במוזיאונים" ,סיור מאלף במוזיאונים
ברחבי העולם .מרצה :ד"ר אפי זיו.

 22.10יום שני בשעה 8:00
טיול לואדי ערה " -מפגש תרבויות"
הדרכה :הדסה שדה מקיבוץ ברקאי.
חממה חקלאית תיירותית ,תצפית,
קריית האמנים ,אנדרטה ,אמן קליגרפיה.
מסלול הליכה קל.
מחיר ₪ 25 + ₪ 55 :כניסות לאתרים.
הרשמה ותשלום מראש במתנ"ס.
יציאה בשעה  8:00מרחבת הסופר.
 24.10יום
18:00ארוחת בוקר
רביעיו' בשעה 9:30
 26.10יום
לגברים.ורדים מפורט סעיד"
הרצאה" :מי
הרצאה וסרט :הסופר גדעון תלפז.

 31.10יום רביעי בשעה 18:00
הרצאה" :הליכה נורדית" ,פעילות גופנית חכמה ועתירת יתרונות להנאה ולשיפור
איכות החיים .מרצה :ד"ר חיים אשכנזי ,מומחה ברפואה פנימית ורופא ספורט.
כל הפעילויות במועדון פתוחות לכלל האוכלוסייה והכניסה חופשית.
נשמח לראותכם מגיעים למועדון .לפניות ,הצעות ושאלות  -שגית

חוגים
רכזת :גליה בר
בין חגים לחוגים כמה טוב כמה נעים...
הרצאות חוג א"י חלק 1
סודות האיסלאם  -על ראשית הדת ויסודות האמונה .מרצה :אסף רגב אונברסיטת חיפה.
הרצאה 15.10 :1יום ב' בשעה  19:00-21:00בבית המוסיקה.
ההרשמה לסידרה הראשונה בעיצומה ,אנא הירשמו במתנ"ס
חלק א'  10 -הרצאות בעלות  ,₪ 600כרטיס חד פעמי ₪ 70
חוג ציור מבוגרים וילדים נמשכת ההרשמה לחוג ,החוג בקרוב ייפתח.
חוג אומנות לילדים עם שרון אסרף שעות הפתיחה בחוברת החוגים
חוג נגרות ופסיפס נפתחו  3קבוצות ועדיין ניתן להצטרף אליהן.
החוג מתקיים בימי ג' ,ההרשמה במתנ"ס
מחול  1מחול קלאסי לגיל הרך גילאי  6-7עם מורן ימי שני בשעה  17:00-18:00במתנ"ס.

מועדון התבור
ביום שישי  19.10ערב מופע קצבי וחצוף על זוגיות ,אהבה ,יחסים ו ...
ע"י השחקנים זהר עילם ,ימית קשביץ ,רובין ועדי אלחר.
לפרטים נוספים שמעון גדיש 050-5279090 -

בני המושבים
פותחים שנת פעילות מטורפת ביום רביעי  10.10החל משעה 16:30
בהפנינג "חפש ת'מדריך"  -כולם מגיעים !
פרטים נוספים דן 054-5606461 -
רישמו לפניכם:
מוצ"ש 27.10
כל הכפר ב

חג המעלות !!!
פרטים נוספים בהמשך

נוער
רכז :עודד שחורי

מסע אופניים לזכר טל זינו
בשיתוף המועצה הלאומית לבטיחות בדרכים
ביום רביעי  .3.10נפגשים ב  15:30בגן טל
קישוט האופניים וחלוקות חולצות.
 16:00דברי פתיחה ויציאה למסע האופניים.
בסוף המסע ,הפנינג במגרש הקט-רגל וחלוקת שי אישי למשתתפים.
הרוכבים מתבקשים להגיע עם קסדות.
הציבור מוזמן לקחת חלק באירוע ולכבד את זכרה של טל.

פיצה סרט " -בוב ספוג  -הסרט"
יום רביעי  3.10שעה  10:30יתקיים סרט לילדי א-ד
באולם המופעים במתנ"ס .בתום הסרט יחולקו
משולש פיצה וטרופית .סיום משוער 12:30 -
עלות השתתפות .₪ 20 -

עדיין לא נרשמתם
ל"קהילת הורים כפר תבור"?
הורי ילדים ונוער כפר תבור -הקשר שלכם לנעשה
דרך הפייסבוק .הציעו חברות עוד היום!

מחלקת ילדים ונוער מזמינה
אתכם למחויבות אישית במתנ"ס
במגוון תחומים :במזכירות ,בגני
הילדים ,בלוגיסטיקה ,באירועים
קהילתיים ,בהדרכת מחשבים
)פרויקט משולב עם מועדון
אביב( בפרויקט בני מצווה
ובפרויקט חונכות אישית בשיתוף
בית הספר 'רבין'.
להרשמה ופרטים נוספים :עודד
.052-3392986

מוסיכפר
מנהל המרכז ומלווה מקצועי :דני עמית
מנהלת אדמיניסטרטיבית :שגית קריב

רסיטל לפסנתר
ביום שני  15.10בשעה 17:30
באולם הקונצרטים במוסיכפר
במסגרת שיתוף פעולה עם שותפות
סובב כנרת יגיע האומן Barron Ryan

זוכה תחרות עולמית המתקיימת מדי
שנה באוקלאומה ע"י ארגון OKIE
).(Oklaoma Israel Excahnge

"טרום כלי"
החוג "טרום כלי" מיועד לילדים מגיל  4עד  8ומתקיים בקבוצות קטנות )לפי גילאים(.
בשיעורים אלה חווים הילדים את המוסיקה ויסודותיה דרך האזנה ,משחק ,תנועה ,מקצבים
ונגינה ,בהדרכתו של איציק חנם  -מורה למוסיקה בעל תואר אקדמי והתמחות לגיל הרך.

לימודי הנגינה  -נמשכת ההרשמה לשיעורי נגינה ושירה
ניתן לתאם שיעור ניסיון ללא התחייבות כספית )אם ממשיכים בחוג ,משלמים עבור שעור
הנסיון(.
בשיעורי נגינה כלי נשיפה הכלים ניתנים בהשאלה למשך כל השנה.
למידע נוסף והרשמה ניתן לפנות בטלפונים:
מרכז המוסיקה ,04-6620454 -דני  ,054-9480116שגית .053-8223535
כתובת מייל musikfar@ccc.net.il -

מדור חיילים
יו"ר ועדת חיילים :ענת רוטברט
ברכות לחיילים החוגגים יום הולדת בחודש אוקטובר:
יובל משה ,עמיאל הרוניאן ,דרור פוקס ,סיון גורי ,עדי גיגי ,שקד בלנק ,רוני פינקלשטיין,
מאיר אלגרבלי ,שגיא נדן ,איימי נימלמן ,חן שפירו ,שיר סוויסה ,יובל רחמים.

ספורט
רכז ספורט :עמית שחם 052-667-3688

כפר תבור אלופת ליגת קיץ בקטרגל ע"ש אליאל בן-יהודה ז"ל
בגמר הליגה ניצחה כפר תבור את פוריה בתוצאה  .4-2במקום השלישי זכתה גזית לאחר
שניצחה את שרונה  .4-3נהננו מכדורגל טוב עם  13שערים בשני משחקים ,חבר'ה
צעירים ששיחקו לצד ותיקים וקהל אשר יצר אווירה ספורטיבית ומהנה .לשחקן המצטיין
נבחר נדב דולה והשוער המצטיין גל קדרון.
תודה גדולה למשפחת בן יהודה ,שליוותה בנוכחותה את הליגה.
את המסורת הזו חשוב ביותר שנמשיך לשמר ואין לי ספק שבשנה הבאה יצטרפו עוד
קבוצות למפעל הספורט האזורי .ולהתראות בשנה הבאה ,הראל סלע  -רכז ליגת הקיץ.

הקבוצה של כפר תבור יחד עם אסתר ואריה בן יהודה ,יוסי דולה ,ראש המועצה כפר
תבור ,ומוטי דותן ,ראש המועצה גליל תחתון.

כדורסל בוגרים
הנכם מוזמנים למשחק פתיחת עונה חגיגי במסגרת גביע האיגוד -
הפועל כ .תבור  -ג .תחתון )ליגה ב'(  -ותיקי גלבוע )ליגה א'(.
יום רביעי  3.10ב .19:15 -מומלץ להגיע מיד אחרי מסע האופניים לזכרה של טל זינו.
נא ללבוש כחול .פופקורן חינם ,תחרויות קליעה לילדים ומבוגרים ועוד.

מועדון אופניים
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חוגי האופניים במתנ"ס נפתחו ברגל ימין.
כיתות ז-ח  -מתוכננת להיפתח קבוצה
עם תכנים מתקדמים ברכיבה  -ההרשמה
בעיצומה.
שימו לב  -השתתפות בחוג מותנית
ברישום במתנ"ס.
עדכונים:
בעקבות שעון חורף קיימים שינויים
בשעות החוג.
ילדים שרוצים לרכב איתי בחוה"מ
סוכות )ללא תשלום ובלי קשר לחוג(
שיפנו אלי טלפונית לתיאום.
טיולים מרוכזים
 3.10טיול אופניים באיזור ירושלים.
 4.10מרוץ אופניים רמת ישי החל משעה
) 8:00זינוק ב.(9:00
המעוניינים נא לפנות למשה לפרטים
נוספים.
חוג אופניים למבוגרים יפתח בימי שישי
לאחר החגים.
החוג יתמקד בהורדת משקל ,ופיתוח
הכושר האירובי על ידי רכיבות שטח
ואתגרים רבים אחרים.
לפרטים נוספים אודות המועדון:
משה אורן 054-8040117 -

פינת הפרגון

עוז בלייזר
קצת באיחור אבל שאפו ענק לעוז בלייזר,
קפטן נבחרת העתודה של ישראל )עד גיל
 (20ושחקן הפועל עפולה )ליגה לאומית(
אשר חזר עם נבחרת העתודה מאליפות
אירופה דרג ב' עם הישג מצוין  -מדליית
ארד ,והעפלה לדרג א'.
עוז ) 1.99 ,20מ'( ,בנם של יוספה ושאול,
גדל בכדורסל בכפר תבור ועשה את
צעדיו הראשונים במחלקת הספורט
שלנו .הוא מהווה מקור גאווה אמיתית
לא רק בשל הישגיו ,אלא בעיקר בשל
אופיו הנעים ,צניעותו והילכותיו ,תכונות
אשר הקנו לו את תפקיד הקפטן בנבחרת.
בהצלחה בהמשך ,נמשיך לעקוב.

ספריה
לפרטים :לפנות לשרה הספרנית 6772631 -
מועדי פתיחת הספריה חג סוכות:
מ  8/10 - 30/09 -הספרייה סגורה.
מועדים לשמחה.

מדור פרסומי
למכירה:
שולחן  6 +כסאות מרופדים ,תוצרת הזורע
במצב מצוין! השולחן ניתן להארכה.
לפרטים 050-5747799 :אהוד

למכירה:
מגרש
בשכונת בנימין
054-6090941

לשותפות סובב כנרת דרושים

שליחים צעירים
)בוגרי כיתות י"ב בשנה"ל תשע"ג(
לשנת התנדבות בקהילה יהודית
במילווקי ,ארה"ב
כישורים נדרשים:
* תרומה מוכחת לקהילה -ניסיון בהדרכה  -יתרון.
* זיקה ציונית וישראלית מגובשת.
* ידע והכרה בנושאים שעל סדר היום הציבורי.
* ידיעת השפה האנגלית.
* נכונות לתפקיד כשליח למשך שנה בתפוצות.
* בעלי רישיון נהיגה שיעברו את מבחן הרישוי לא יאוחר ממאי .2013
תאריך יציאה לשליחות :אוגוסט 2013
הפניה מיועדת לתושבי סובב כנרת בלבד בתחום הרשויות:
עמק הירדן ,הגליל התחתון ,טבריה וכפר תבור.
נא לפנות להדר hadarb@jafi.org :או בפקס04-6712294 :

