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מרכז קהילתי כפר תבור



תושבים יקרים,
אני מזמין אתכם להצטרף ולהשתתף בפעילויות השונות, כחלק מההתפתחות והעשייה ביישוב. 

מתוך הבנת חשיבותה של פעילות המתנ"ס בקהילה, זוכה המתנ"ס לתמיכה של המועצה בתקציבים ובמבנים, 
בהם מתקיימים מגוון רחב של חוגים ופעילויות. 

תודה מיוחדת וחשובה לכם המתנדבים התורמים מכל הלב. ההתנדבות והעזרה ההדדית יוצרים קהילה חמה, 
חזקה ותומכת. תודה להנהלת המתנ"ס ולכל השותפים לדרך ולעושים במלאכה, בראשם למנהלת המתנ"ס, 

רוני קינן קוך, לצוות העובדים על העבודה המסורה והמאמץ. 

שנה טובה ומבורכת
שלכם, יוסי דולה, ראש המועצה
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תושבים יקרים

כאן
בשבילכם

אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת הפעילויות לשנת 2015-2016
במהלך השנה האחרונה, היקף הפעילות של המתנ"ס גדל משמעותית בהתאם לצרכי הקהילה.

פתחנו חוגים חדשים, הרחבנו את פעילות מועדון אביב ופורום נשים.
הקמנו את פורום "אכפת לנו", הפועל לשילוב של משפחות מיוחדות בקהילה.

הודות למועצה המקומית התחדשנו במתקנים ובמכשור חדיש לחדר הכושר, ובקרוב יפתח מרכז המחול 
החדש.

גם השנה נמשיך בתנופה: נפתח את מערך המתנדבים בקהילה, נקים את "קתדרה בכפר" לרווחת והעשרת 
התושבים. נרחיב את פעילות החינוך הבלתי פורמלי. וכמו כן ניתן דגש על התרבות לוותיקים, לצעירים 

לנערים ולילדים.
הנהלת המתנ"ס מורכבת מנציגי הקהילה ודוגלת בערוץ תקשורת פתוח עם התושבים.

המטרה המרכזית שלנו לשנת הפעילות הקרובה היא המשך שילוב התושבים, שכן אתם לב ליבו של המתנ"ס. 
דלתנו פתוחה לכל הצעה, רעיון, או יוזמה.

בהזדמנות זו, נבקש להודות למועצה המקומית ולעומד בראשה, על התמיכה הכלכלית והאוזן הקשבת.
בנוסף, נודה לצוות העובדים על מסירות ועבודה סביב השעון ולצוות המתנדבים בוועדות התוכן של הנהלת 

המתנ"ס על האכפתיות והרצון לשפר יחד.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילויות המתנ"ס להתנדב ולהשפיע.

בברכת שנת פעילות פורייה ומוצלחת 
עודד הלפרין – יו"ר הנהלת המתנ"ס, וחברי ההנהלה             רוני קינן קוך – מנהלת המתנ"ס , וצוות העובדים  
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צוות עובדי המתנ"ס: 
 מנהלת המתנ"ס – רוני קינן קוך

צוות רכזים:
 רכזת חוגים וקהילה – גליה בר

 רכזת תרבות, שיווק ואירועים – לימור זמיר
 רכז בית הספר למוסיקה – דני עמית

 רכז ספורט ואורח חיים בריא - עמית שחם
 רכזת מח' ילדים ונוער - אנפה שי

 רכז תנועת הנוער - אופיר דיין
 רכזת גיל הרך ומשפחה - אילנית שבו – שגב

 רכזת מועדון אביב וקתדרה בתבור – שגית קריב 
 רכזת הספריה - לילך סימן טוב

 רכזת מתנדבים - שגית קריב
 רכזת מרכז למידה - טל סמירה

צוות מנהלה:
 מזכירות - עטרה שרף, פנינה נאן, אתי דהאן, 

 ימית פורת 
 הנה"ח - לימור אוחנונה, כרמית מנור 

 אבות בית ותחזוקה – אופיר אברמוביץ, 
 דוד פרג', אברהם אזולאי, חוסיין זועבי, 

 מוניר תחאוכו
 ניקיון – שרה שיבלי, סמירה שיבלי

שעות קבלת קהל במתנ"ס:
ימים- א' ה' 8:00-14:00, 16:00-19:00

רוצים לקבל עדכונים ומידע זמין?
הצטרפו לתפוצת המיילים השבועיים שלנו או 

לפייסבוק

מתנ"ס כפר תבור 

קצת על המתנ”ס

חזון המתנ"ס: 
המתנ"ס כבית לקהילתנו, משמש מרכז חברתי 

ותרבותי ומשרת את הקהילה על כל רבדיה תוך 
קיום שיתופי פעולה עם קהילות שכנות. אנו 
פועלים בתשומת לב לטיפוח סובלנות, כבוד 

הדדי, מקצועיות ותודעת שירות גבוהה מתוך רצון 
לאפשר לכל תושב, בכל גיל להשתתף בפעילויות 

המגוונות של המתנ"ס.

רשימת טלפונים:
ספריה: 04-6772631

קאנטרי אליאל: 04-6024933
בית הנוער: 04-6766478

מועדון אביב: 053-8223535 
בית המוסיקה: 04-6620454
אולם הספורט: 04-6767896

מתחם גני "אלוני התבור": 04-6772269



תקנון ונוהלי הרשמה
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1.9.2015-30.6.2016
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי 

הרישום ואופני התשלום הבאים:

 חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מ-1.9.15, ועד סוף יוני 2016. 

 בחודש ספטמבר יתאפשר שיעור ניסיון ללא תשלום. חוץ משיעורי מוסיקה ושיעורי למידה והעשרה. 
 משתתף שימשיך באותו החוג יחויב בתשלום מלא כולל שיעור הניסיון. 

 פתיחה של כל חוג וקיומו מותנה במספר מינימאלי של נרשמים המשתנה מחוג לחוג. 

 משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר סיום תהליך ההרשמה ותשלום.

 תושבים שטרם הסדירו את חובם הכספי למתנ"ס לא יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה או 
 להשתתף בפעילויות אלא עם הסדרת החוב.

 התחלת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווים, ללא ריבית 
 והצמדה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או צ'קים דחויים. (תשלום בכרטיס אשראי - בתוכנה מיוחדת 

 שאינה "תופסת" את מסגרת האשראי).

 הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם 
 השתתף בחוג פחות מחודש, או באופן חלקי.

 המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכני ובזמני החוגים / פעילויות כמו כן המתנ"ס רשאי 
 להפסיק השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום או בדרישות ההתנהגות.

 בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא 
 תוחזר תמורה.

   חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 36 מפגשים במשך כל עונת החוגים (לפי פעם בשבוע).

   ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים.

ביטול השתתפות

 בקשות לביטול השתתפות בחוג/פעילות יכנסו לתוקפן רק לאחר מילוי "טופס ביטול השתתפות" 
 שניתן להוריד באתר המועצה או לקבל במזכירות המתנ”ס.
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לוח חופשות

 יש ליידע לגבי הפסקת ההשתתפות בחוג עד ה- 15 בחודש. הפסקת תשלום תחול החל מהחודש 
 שאחריו.

 אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

 שימו לב ! החל מ 1.4.16 ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף 
 השנה.

 משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת 
 הפגישה בה לא ישתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה 

 בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יזוכה באופן יחסי.

 שיק חוזר יישא עמלת בנק שתשלום ע"י המשתתף.

 זיכוי בתעודה תקף לשנה בלבד.

לעניין מרכז הגיל הרך "אלוני התבור", מרכז המוסיקה, מועדון הכושר וצהרונים יש להתעדכן בדבר נוהלי 
הרישום והתשלום וכן נוהלי הביטול הספציפיים לפעילויות אלו. 

ביה"ס למחול והמרכז להתעמלות - שימו לב להנחיות הרישום והשיבוץ לקבוצות.

ההרשמה לחוגים (כולל הרשמה טלפונית) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.

ראש השנה 13-15.9.15
יום כיפור 22-23.9.15

סוכות  27.9-5.10.15
חנוכה  8-13.12.15
פורים  23-25.3.16
פסח  22-30.4.16

ערב יום השואה 4.5.16    חוגים עד 19:00
ערב יום הזכרון 10.5.16  חוגים עד 19:00

יום העצמאות 11-12.5.16
שבועות  11-12.6.16



מועדון אביב - ”מוסיפים חיים לשנים”
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avivkfartabor@gmail.com  053-8223535 רכזת: שגית קריב 

ייעודו של המועדון הוא לקיים מגוון פעילויות למימוש אישי וחברתי, 
ליצירת רשת קהילתית, המחזקת חווית שייכות.

ההשתתפות בפעילויות המועדון פתוחה לכולם, גם לתושבי האזור - 
הנכם מוזמנים!

המועדון ממוקם בקומה השנייה של מגדל השעון (יש מעלית).
התכנית מתפרסמת במידעון המתנ"ס ובמיילים (מי שמעוניין להוסיף 

את שמו לרשימת התפוצה - שיפנה לשגית).

פעילות קבועה במועדון

שם הפעילות

מועדון פתוח 

טניס שולחן

פטאנק

קולנוע

הרצאות

חגיגת ימי 
הולדת לילידי 

החודש

ארוחת בוקר 
לגברים עם 

השף יורם ברזל

הליכה נורדית בהדרכת 
אושרה גרשון ויפה מאיר

יום

א'+ג'+ה'

ד’

ב'+ד'

ב’/ה’

ד’

ד’

ו’

שעה

10:00-12:00

10:30-12:00

16:00

10:30

 18:00

18:00

9:00

מחיר

ללא

ללא

ללא

ללא

 ₪ 10
(במזומן)

ללא

בתשלום

 ₪ 100
ל- 4 

מפגשים

І מפגש

1.9

2.9

2.9

7.9

2.9

16.9

25.9

הערות

סנוקר, רמיקוב, דמקה, שש-בש, קלפים 

משחק חופשי כולל הדרכה

משחק כדורת חופשי - תחרותי

סרט כולל פופקורן, פעמיים בחודש

במגוון נושאים: אקטואליה, היסטוריה, 
מוסיקה, אומנות, חינוך, בריאות, מסעות 

אחת לחודש ביום רביעי האחרון בחודש, 
לפני ההרצאה

פעם בחודש - ביום ו' האחרון בחודש

מקלות ההליכה יינתנו בהשאלה ללא 
תוספת תשלום



םשני סיפים חיים ל
מו

מועדון אביב מטייל
טיולי יום מלא - עד אחה"צ/ערב

מדריךיעדיוםתאריך

8.9.15

12.10.1

10.11.15

8.12.15

11.1.16

9.2.16

8.3.16

4.4.16

16.5.16

6-7.6.16

12.7.16

15.8.16

ג

ב

ג

ג

ב

ג

ג

ב

ב

ב+ג

ב

ב

טיול בעקבות אלי כהן

דרך אלון - בקעת הירדן

תל אביב 

בני ברק - טיול חנוכיות

חיפה - מחנה עתלית + מוזיאון חיל הים

גבולות ומים בגזרת סוריה

בית שערים + ציפורי

"בכל מחיר לירושלים" - עמק איילון והסביבה

חברון - מערת המכפלה והסביבה.

ירושלים (כולל לינה) - ביקור בפסטיבל האור

גליל מערבי

נהריים - טיול מיוחד לסבים ונכדים

גיל ברנר

חנוך וייזר

צפריר קורסייה

שלומית רוטנברג

הדרכה במקום

דוד שטנר

קובי דייטש

משה חרמץ

חיליק אברג'יל

הדרכה במקום

הדרכה במקום

 הדרכה במקום

טיולים קצרים לסביבה הקרובה - עד הצהריים

מדריךיעדיוםתאריך

30.11.15

26.1.16

22.3.16

3.5.16

ב

ג

ג

ג

חצר כנרת, אום ג'וני ובית הקברות בכנרת

מוזיאון גולני + הלוחם הבדואי

עפולה

סג'רה

זהבה חכם

הדרכה במקום

הדרכה במקום

אסתר שמואלי

* יתכנו שינויים במועדים וביעדי הטיולים.
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מחלקת תרבות
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 tarbut@kt.matnasim.co.il 052-3565662 רכזת: לימור זמיר

אירועי תרבות 
אנו מארחים אצלנו את מיטב האומנים מתחום הבידור, המוסיקה 

והמחול ומחויבים להביא לקהל לקוחותינו, מבוגרים וילדים 
כאחד אירועי תרבות מגוונים, איכותיים וברמה הגבוהה ביותר. 

אירועים קהילתיים
טקסים ואירועי יום העצמאות אירועי קיץ אירועים סביב חגים 

ומועדים. המתנ"ס מוביל אירועים אלו בשיתוף מלא, לעיתים 
אפילו בהובלתם של תושבים מקומיים ומנסיוננו אנחנו כבר 

יודעים שזהו המקור להצלחה. 

  פורום צעירים +30,+40 
  הפורום מארגן אירועי תרבות, מסיבות - פורים וסילבסטר, הרצאות סרטים ועוד... 

  מורכב מחבר’ה צעירים, ופועל לטובת העשרת חיי הקהילה של צעירי הכפר – מתוך חזון 
שבילויים משותפים יוצרים קהילה חזקה ומגובשת. 

הפורום פתוח לכולם ומזמין את כולם !

פורום נשים
פורום גדול של נשים למען נשים יוצר מקום בו נחליט ונעשה כל מה שאנו חושבות שמעניין נשים, תורם 

לנשים, מעצים אותן ומשמח אותן. לאורך השנה אנו נפגשות: בהרצאות, במפגשים שלישי נשי בספריה 
פרוייקטים:באירועי שיא כגון יום האישה בהתנדבות לקהילה.  "ללדת באהבה", ו“קליטה עם חיוך”.

שישי בתבור 
יוצאים לבלות אחת לחודש (לפעמים קצת יותר), להופעות, הרצאות, ריקודים סופי שבוע ועוד...

המפגשים יתקיימו בימי שישי במועדון אביב – עכבו אחר הפרסומים. פרטים אצל אילה זהבי – 054-7989017

ורום
30+40+
צעיריםפ
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הצגות איכות לילדים 
בחרנו עבורכם 5 הצגות למגוון גילאים ממיטב תיאטראות הילדים המובילים בארץ:

טובים השניים - גילאי 3-9, ’תיאטרון אורנה פורת’.  .1 19.10.15
סטגדיש – מופע מוסיקלי לכל המשפחה, ’תיאטרון מופע’.   .2 16.11.15

פסטיבל החיות - לגילאי 3-9, ’תיאטרון אורנה פורת’.   .3 18.1.16
חבר מכוכב אחר – לגילאי 3-9, ’תיאטרון ארצי לנוער’.   .4 15.2.16

דורותי - לכל המשפחה, ’תיאטרון ארצי לנוער’.  .5 7.3.16

ח
ל.

ט.

מחיר כרטיס בודד: 60 ₪ / מחיר כרטיס בודד למלווה: 50 ₪  

במקום יופעל מזנון ע"י שכבת י"א – ההכנסות לטובת המסע לפולין.

עלויות: 
מחיר מיוחד בקניית 5 הצגות 40 ₪ לכרטיס (מלווה 35 ₪)
מחיר מיוחד בקניית 4 הצגות 45 ₪ לכרטיס (מלווה 40 ₪)
מחיר מיוחד בקניית 3 הצגות 50 ₪ לכרטיס (מלווה 45 ₪)

*מותנה בהזמנת ההצגות מראש

תרבות
בונה

הילה
ק



הזרעים של היום 
הם הפרחים של המחר

מנהלת הגיל הרך: אילנית שבו שגב  טלפקס: 04-6772269, 
ganim@kt.matnasim.co.il ,057-2206071 :נייד אילנית

המרכז החינוכי לגיל הרך ’אלוני התבור’
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המרכז החינוכי מהווה בית שני לילדי כפר תבור, בית מקבל, מזמין ומאפשר.
חרתנו על דגלנו חינוך ערכי לשוויון בין המינים, לביסוס ערכים של בין אדם לחברו ובין אדם למקום.

עבודתנו מבוססת על אמון בילדים, וחינוך לעצמאות.

גני המעון 
קבוצת ניצנים - תינוקות
קבוצת רימון - תינוקות

קבוצת חרצית - 1.3 עד שנתיים 
קבוצת שבולת - 2-2.9

קבוצת סביון - 2-2.9

צהרוני המתנ"ס - השנה במתכונת חדשה !  
צהרון יצירה וטבע - יעסוק בתחומי היצירה השונים, 

טבע וסביבה, ויכלול חוג זואולוגים, טיולים וטיפול 
בגינת ירק.

צהרון ספורט - הילדים יחשפו לענפי ספורט שונים 
ומגוונים ויקבלו מדי יום שתי יחידות אימון, התכנית 

תועבר על ידי מדריכים מקצועיים.

 הצהרונים מיועדים לילדי כיתות א’ - ג’.
 הצהרונים יפעלו בתאריכים 1.9.15-30.6.16

 ארוחת צהרים חמה ובשרית מדי יום, וארוחת פירות 
 וכריכים בתום יום הפעילות.



“ספר הוא מתנה 
שאתה יכול לפתוח 

שוב ושוב”
גאריסון קיילור

הספריה הקהילתית
librarytavor@walla.com  04-6772631 רכזת: לילך סימן טוב

תשע"ה בספריה במספרים: 
7231 ספרים הושאלו

906 ספרים חדשים נוספו למלאי
320 ילדים נהנו ב-8 אירועי תרבות בספריה לילדים

131 מנויים חדשים
60 ילדים יצרו ופעלו ב-5 סדנאות יצירה בספריה

44 פעמים השנה ביקרו בספרייה גני הילדים לשעת סיפור בספריה
24 פעמים השנה ביקרו בספריה תלמידי בית הספר היסודי 

8 ילדים מתנדבים באופן קבוע בספריה במסגרת פרויקט "נאמני ספרייה”
6 בני נוער התנדבו בספריה במסגרת פרויקט "מחויבות אישית”

2 מתנדבות בוגרות

פעילות הספריה:
 אייקסט - ספרים קוליים להשאלה על דיסק. לילדים, נוער ומבוגרים.

 תוכנית פעילות חודשית לפעוטות וילדים, על הדלפק מחכה בתחילת כל חודש.
 "נאמני ספריה" – תלמידי בית ספר יסודי (החל מכיתה א') מתנדבים בספריה.

 שעת סיפור לילדי גן חובה במהלך שעות הבוקר.
 תלמידי ביה”ס היסודי המגיעים לספריה להשאלות ספרים ופעילויות בספריה במהלך יום הלימודים.

 מכירת ספרים משומשים/יצאו מהמלאי ב-5 ₪, מלאי משתנה במהלך השנה.
 אירועי תרבות לילדים (שעות סיפור, תיאטרון ילדים, סדנאות יצירה) בחינם ובתשלום.

 פינת משחקי קופסא לילדים ופינות משחק ברחבי הספריה.
 הקרנות סרטים, סיפור בקלטת, אירועי חודש הקריאה ועוד.

 שירותי מידענות וחיפוש מידע ברשת. 

שעות פתיחה:
ימי שני, שלישי ושישי – 8:30-12:30

ימי ראשון, שלישי וחמישי - אחה"צ 16:00-19:00
חפשו אותנו בפייסבוק: 

“ספריית כפר תבור".
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הספריה המתחדשת מזמינה אתכם, התושבים להכנס, לבקר, לקרוא ובעיקר להנות.



מוסיכפר - מרכז למוסיקה ע"ש שנקר צפירה 
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danyamit@ccc.net.il  מנהל ורכז מקצועי: דני עמית
ניהול אדמיניסטרטיבי: ימית פורת 054-9507721

המרכז למוסיקה, עוסק בהוראה מתקדמת בכל כלי הנגינה, בלימוד שירה 
ופיתוח קול. 

במרכז מלמדים מורים מעולים ומנוסים בעלי הכשרה רחבה ומתאימה. 
אצלנו לומדים לנגן החל מגן חובה ועד למבוגרים בכל גיל. 

ב”מוסיכפר” --
שרים, מנגנים ונהנים

שיעורים פרטניים בכלי נגינה
פסנתר – קלאסי, ג'אז, מוסיקה קלה / פופ / רוק

אורגנית
כינור

גיטרה קלאסית / חשמלית / בס
סקסופון
קלרינט

חליל צד
אקורדיון

תופים וכלי הקשה

לימודי שירה
פיתוח קול – לימוד אישי ומקצועי לשירה סולנית.

הרכבים מוזיקליים
במוסיכפר קיימים מספר הרכבי נגינה בכלים שונים ושירה. 

ההרכבים פתוחים לתלמידי מרכז המוסיקה וגם לנגנים מכל האזור.
המפגש מתקיים אחת לשבוע.  

ההשתתפות מותנית בבדיקת התאמת רמת התלמיד להרכב.
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 המחיר לחודש, 10 חודשי לימודים, כפוף לנהלים ותקנון 
 המתנ"ס.

 הלימודים אחה"צ בימי א' - ה' משעה 14:00 עד 21:00.
 לתלמידי כלי הנשיפה כלי בהשאלה (ללא עלות).

הרשמה במוסיכפר: 6620454 או במתנ"ס: 6765555

מחירון 

שיעור 45 דקות

שיעור 30 דקות

הרכב בלבד

כלי נגינה

₪ 385

₪ 290

₪ 155

כלי נגינה + הרכב

₪ 460

₪ 365

מרכז לימודי פנאי המהווה עוגן תרבותי וחברתי ומציע מגוון קורסים וחוגים לציבור 
הרחב בתחומים שונים: 

מדעי ההתנהגות, מדעי הרוח (תנ"ך, ספרות, היסטוריה), שפות, ידיעת העם 
והארץ, תרבויות בעולם, אקטואליה, קולנוע, אמנות, סדנאות גוף ונפש, ועוד. 

הקורסים השונים יתקיימו בשעות הבוקר/ערב במתנ"ס. 
לפרטים וקבלת חוברת מפורטת יש לפנות לשגית קריב.

תכנית "הקתדרה" מיועדת לאנשים בוגרים, סקרנים, הרוצים ללמוד.

קתדרה בתבור
avivkfartabor@gmail.com  053-8223535 ש! רכזת: שגית קריב

חד



מחלקת ילדים ונוער
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חזון מח' הילדים והנוער 
"מחלקת הילדים והנוער תהווה כר לביטוי עצמי ותעודד לעצמאות לכל הילדים והנוער בכפר החפצים 
בכך. המחלקה תנחה את חברת הילדים והנוער לקחת אחריות ולהוביל את הקהילה לסדר יום בו הנוער 

מהווה גורם משמעותי בעיצובו".

קבוצת מנהיגות
מורכבת מבני נוער מכיתות ח'-י”ב ותפקידה ליזום 
ולהוביל פרויקטים ואירועים לטובת רווחת הנוער 
בכפר. הקבוצה תטפל בצורכי הנוער ותשקיע את 

מאמציה לתת מענה מלא לצרכי הנוער.

מועדוני נוער 
 מועדון ז'-ט' (מתחת למבנה תנועת הנוער)

 מועדון י'-י”ב (ליד הפארק)

כחלק מחברת נוער פעילה ומפעילה, בני נוער יפעילו את המועדונים בשעות הערב. 
המועדונים פתוחים במהלך השבוע לפעילויות חינוכיות / חברתיות בליווי מדריך בוגר, ובסופי השבוע 

מופעלים על ידי המדריכים ובני הנוער. 

פרויקט פולין - שכבת י"א 
לקראת המסע לפולין, שכבה יא' מקיימת פרויקט יזמי חברתי קהילתי. כחלק מהפרויקט הם יובילו  

אירועים קהילתיים שונים. בסיום הפרויקט תוענק מלגה מהמועצה לטובת המסע לפולין.

anafashay@gmail.com  053-3321169  רכזת: אנפה שי

שכבת י”ב
השכבה הבוגרת של כפר תבור, יחשפו לפעילויות השונות הקיימות, לשנות השירות ולצה”ל וכן יהוו 

כשכבה חונכת ומלווה את השכבות הצעירות.

=כר לביטוי עצמי
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מחויבות אישית = תרומה 
קהילתית - שכבות י’-י”א

מערך התנדבות הפועל בשיתוף עם בית 
הספר "כדורי" ובו תלמידי שכבה י' 
לוקחים חלק פעיל בתרומה לקהילה 

במספר תחומים: באירועים קהילתיים, 
בפרויקט חונכות ייחודי יחד עם בית 

הספר רבין ועוד.

שכבות ח’-ט’
במהלך השנה יחשפו למפגשים חברתיים העוסקים בגיל ההתבגרות על מרכיביו ואופייניו: מיניות, יחסים 

שבינו לבינה, אלכוהול ועוד. כמו כן שכבות אלו יקחו חלק בליווי השכבות הצעירות במטרה לבנות 
קהילת ילדים ובני נוער משמעותית.

פרויקט בני מצווה - שכבה ז'
פרויקט שנתי בו תכנים יהודיים וציונים 

במטרה להפוך את שנת המצווה של בנות 
ובני המצווה בכפר, לשנה משמעותית, 

חווייתית ומלמדת דרך התנסויות אישיות 
וקבוצתיות בפעילויות שונות ומגוונות. 



בני המושבים
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noarkfartavor@gmail.com  054-2310906 ,רכז התנועה: אופיר דיין

המהפכה

הכחולה

ה! 
שיא

ב

מזמינים את ילדי ד’-י”ב להיות חלק ממשפחת "קן כפר תבור".
תנועת בני המושבים מופעלת ומונעת ע"י בני הנוער ובפעילותה מעניקה לכלל ילדי הכפר 

מקום שיחה ומפגש ערכי, חינוכי וחברותי.
הפעילות משלבת בתוכה פעולות שבועיות ואירועי שיא שונים: חג המעלות, מחנות, מסעות, 

טיולים, סמינרים ועוד... 

גרעין עודד
גם השנה, כחלק מהתכנית החינוכית הרחבה, ימשיך לפעול בכפר 
"גרעין עודד" של בני המושבים, חברי הגרעין, יובילו את פעילות 

התנועה, ויקחו חלק בפעילויות חינוכיות וקהילתיות שונות 
לאורך השנה. חברי הגרעין מהווים חלק ממחלקת ילדים נוער.

שכבה צעירה ד’-ו’
פעולות שבועיות משתנות בנושאים מגוונים, 

תוך דגש של גיבוש קבוצתי מדי שבוע.
יום פעילות: 

שכבות ד'-ה' - יום ד', 17:00-18:15 
שכבה ו' - יום ד', 18:15-19:30 

שכבת ביניים ז’-ח’
פעולות שבועיות משתנות 

בנושאים מגוונים, תוך דגש של 
גיבוש קבוצתי ותרומה לקהילה.

יום פעילות: יום ב', 19:00-20:15

שכבה ט' טרום פעילים
הטרום  פעילים נמצאים בשנה ייחודית בה הם 

רוכשים כלים וניסיון לקראת שנת ההדרכה שלהם. 
שיאו של התהליך הוא בסמינרי ט' - קורסי 
ההכשרה המגוונים אליהם הם יוצאים בקיץ.

יום פעילות: יום ד', 18:45-20:00 

שכב"ג י’-י”ב, גיל תיכון
השכבות שמובילות את התהליך 

התנועתי. הם החולמים, 
המתכננים והמבצעים של כלל 

פעילויות התנועה במהלך השנה. 
בימי ד', 20:00 פעולה לכל שכבה.

כל בן נוער היום כבר יודע שבני המושבים זה מקום לכולם!
חוויה 
מהנה 

וערכית 
כאחד



ההתנדבות בקהילה מפתחת התנהגויות וערכים של נדיבות, עזרה 
הדדית, אחריות ומנהיגות חברתית.

תנועת של"מ (שרות לאומי למבוגר) - תנועה עממית להתנדבות 
בקהילה. התנועה פועלת במסגרת החברה למתנ"סים ודואגת 

להכשרה, ליווי מקצועי וביטוח של המתנדבים.
אם יש לכם קצת זמן פנוי ואתם רוצים 

 זה הזמן להתנדב !לתרום מזמנכם וכישוריכם....
הפנייה מיועדת למתנדבים מכל שכבות 

הגיל כולל תלמידי כתה י'-י"ב (מחויבות אישית) וסטודנטים.

תחומי ההתנדבות: 

ביקורי בית ידידותיים לקשישים - שיחות ליצירת קשר אישי, איסוף תרופות מבית מרקחת, תיקונים 
קלים ועוד.

מחשב וסמארטפון - עזרה והנחייה בשימוש במחשב ובטלפון חכם.

גני הילדים בכפר תבור - משחק עם הילדים, סיפור סיפורים, עבודות יצירה, קשר אישי עם ילדים ועוד....

זה"ב בגן - תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים ("אור ירוק"). 

בית הספר היסודי "רבין" - קשר אישי עם תלמידים, העברת שיעור, הרצאה, חגים, טיפול בבע"ח בפינת 
החי ועוד.

"יסודיים בדרכים" – תכנית לזהירות בדרכים בבתי ספר יסודיים של עמותת "אור ירוק". 

ספריה - עזרה בהפעלת הספרייה.

מל"ח - סיוע בשעת חרום בתחומי הנדסה, רפואה, שירות פסיכולוגי, טיפול ועזרה כללית.

יחידת המתמי"ד - (מתנדבים במדים) השתלבות במערך הביטחון ההתנדבותי בכפר תבור (מגיל 16).

סיירת הורים - הורים המתנדבים לסייר במוקדי בילוי של בני הנוער בשעות הלילה בחופשות.

צילום ועריכה - צילום במצלמת סטילס/וידאו של אירועים שונים בכפר.

הקמת גינה קהילתית - בשיתוף עם ילדי פרויקט "בני מצווה".
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התנדבות בקהילה
חדש!

avivkfartabor@gmail.com  053-8223535 לתת לאחר רכזת: שגית קריב
  = לתת לעצמי

נשמח לפניותיכם !



בית הספר למחול
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  galiabar11@walla.com   04-6765555  רכזת: גליה בר
רכזת מקצועית: עירית ריבק

בית הספר למחול מהווה מסגרת מקצועית לפיתוח המצוינות במחול 
לרקדניות מכפר תבור ומכל האיזור.

התלמידות נחשפות לסגנונות ריקוד מגוונים בהתאם לרמה ולגיל, תוך פיתוח יצירתיות יכולת הבעה 
ושימת דגש על רמה מקצועית גבוהה של המורות ושל התכנים ויחס אישי לתלמידות.

תחומים הנלמדים בבית הספר למחול: קלאסי, מודרני, ג'אז לירי, פלמנקו, היפ הופ.

קבוצה

מחול 1 הכנה לקלאסי

 מחול 2 קלאסי צעיר 

מחול 3 

מחול 4

מחול 5

מחול 6

להקה ייצוגית 

ג'אז + קלאסי /מודרני

תוספת היפ הופ 
לבנות מסלול 

תוספת ג'אז למחול 2 

כיתה 

א'-ב'

ג'-ד'

ה'-ו' חדשות 

ו'-ז'

ח'-ט'

  י'-י"ב'

ט’ ומעלה

ה' ומעלה 

יום 

א', ג'

א', ג'

א', ג'

א', ג', ו'

א', ג', ו'

א', ג', ו'

מקום 

אולם ספורט 

אולם ספורט

אולם ספורט 

אולם ספורט 

אולם ספורט

אולם ספורט

₪

200

250

340

380

385

390

300

80

60

הערות 

כיתות ב' תוספת 
פלמנקו 30 ₪ 

מסלול+ פלמנקו

מסלול

מסלול

מסלול

מקצועי

פרטים אצל גליה

לימודי המחול מתקיימים במסגרת מסלול המאפשרת בחירת תחום ריקוד.

תחומי הלימוד בבית הספר למחול: קבוצת ג'אז פתוח / קבוצת היפ הופ - למתחילות ומתקדמות.
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קבוצת נשים ונערות בוגרות  
צבא - קלאסי מודרני 

רפרטואר וג'אז ופלמנקו
עלות 160 ₪

מערכת שעות עדכנית תפורסם בסמוך 
למועד פתיחת השנה באתר המתנ"ס 

ובפייסבוק.

להקת המחול "רעות התבור"
קבוצת הבנות הבוגרות פועלות מספר שנים במסגרת מסלולים שונים כגון: קלאסי, ג'אז, מודרני, פלמנקו 

והיפ הופ. הרקדניות המצטיינות של הלהקה רוקדות במסגרת מסלול מצוינות  של הלהקה הקיבוצית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

צוות בית הספר למחול
עירית ריבק – מנהלת בית הספר ומורה למחול קלאסי ומודרני, 

נסיון של 25 שנים בהוראת המחול, בעבר רקדנית בלהקת בת שבע 2 
  .r.a.d ובאקדמיה המלכותית באנגליה

עדי בנדס - מורה לג'אז לירי.
רויטל בית און צור - מורה לפלמנקו.

מורן סטולוביצקי – הכנה למחול קלאסי – מחול 1,2.
חן חן - מורה לג'אז והיפ הופ.

תקנון בית הספר למחול
 המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לא לאפשר השתתפות במסגרת לימוד המחול, במקרה של אי התאמה 

 לרמת הלימוד בקבוצה ו/ או בעיות משמעת והתנהגות.  
 בסמכות רכזת ביה"ס למחול, בשיתוף מורות ביה"ס, לשבץ תלמידות לקבוצת לימוד, על פי שיקול 

 דעת ואבחון מקצועי, חברתי והתנהגותי. 
 תלמידה שתעדר יותר מחמש פעמים, במהלך שנת הפעילות (למעט סיבות בריאותיות) תישקל 

 השתתפותה במופעים.
 תשלום חד פעמי עבור ביגוד ומופע סיום ייגבה במהלך השנה.



חוגי ילדים, נוער ומבוגרים
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  galiabar11@walla.com  רכזת: גליה בר

"סיירי התבור"
חוג סיירות וטבע לילדי כיתות ד'-ו'

בשיתוף החברה להגנת הטבע ביה"ס שדה אלון תבור
החוג מקנה כלים להישרדות, שדאות ניווט שמירה על הטבע ונוף אדם.

מתקיים: יום א' בשעה 16:00-17:30 
מיקום: נק' מפגש במתנ"ס החוג מתקיים בשטח.

עלות: 155 ₪  

חוג ברידג' ילדים ונוער מתחילים
מדריך: זק עומר  

בואו לשחק את משחק האלופים, עם ידע אימון והנאה אולי תהיו באולימפידה הבאה...
לגילאי: ה-ו, ז-ט  

מתקיים בימי א' במגדל השעון (מעל הסופר)
עלות: 120 ₪

חדש!

חדש!

רובוטיקה 
חוג טכנולוגי הפותח שער לעולם המדע, החוג 

חוויתי ומקנה ידע בבנייה ותכנות רובוטים.
כל ילד רוכש ערכה המלווה אותו במהלך השנה.

לגילאי: א-ג, ד-ו 
עלות החוג: 170 ₪ 
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אומנות הסקראפ 
והמיקס-מדיה 
מדריכה: רותי מלכה

חוג ססגוני התורם ליצירתיות. נלמד 
עיצוב הנייר, מחזור, מיקס מדיה, 

שיטות עבודה וקומפוזיציה. 
בחוג נתנסה בהכנת אלבומי תמונות, 

לוח מודעות, אהילים וכו'.
לגילאי: ה-ו, ז-יב.

מתקיים בימי א' או ה', 
בחדר האומנות שבמתנ"ס. 

עלות: 160 ₪ כולל ערכה.

ציור
מדריכה: שילה דבור כשדי   

מטרת החוג פיתוח כישורים בציור ורישום, טכניקות שונות בלימוד הציור, הקניית ערכים ואהבה 
לאומנות.

חדש - חוג ציור לנוער. 
למבוגרים - לימוד יסודות הרישום והציור, טכניקות צבע - אקריליק, אקוורל, ועוד. 

הערותיוםגיל / כיתהשם החוג מקום ₪שעה

ילדים  

נוער 

מבוגרים

מבוגרים

11-7

12 ומעלה 

ב

ב

ב

ג

16:30-17:30

 18:00-19:30

9:00-11:00

19:30-21:30

מתנ"ס 

מתנ"ס 

מתנ"ס

מתנ"ס  

 160

 160

220

220

כולל חומרים 

כולל חומרים

לא כולל חומרים

לא כולל חומרים  

חדש! סדנת ציור להורים וילדים
עלות לסדנא: 50 ₪ 

חדש!
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פיסול קרמי לילדים, נוער ומבוגרים
מדריכה: ויקי ליברך

שם החוג 

קרמיקה שימושית ואובניים

קרמיקה שימושית ואובניים 

קרמיקה שימושית ואובניים  

פיסול קרמי - נוער 

קרמיקה ילדים 

קרמיקה ילדים 

גיל / כיתה 

מבוגרים 

מבוגרים 

מבוגרים 

נוער - ז - ומעלה 

א-ג

ד-ו 

יום 

א 

א 

ב 

א

א, ב

ב

שעה 

9:00-11:30

19:30-22:00

9:00-11:30

18:00-19:30

16:30-18:00

18:00-19:30

חוגי נגרות לכל הגילאים
מדריך: יהודה חן  

בסדנא מקצועית מאובזרת עם שולחנות, מלחציים וכלי עבודה תקבלו ידע וכלים בסיסיים לעבודות עץ 
וכמובן תוצרים שבניתם.

תכנית למתקדמים שנה שנייה.
החוג כולל חומרים ומתקיים במתנ"ס.

גיל / כיתה 

ב-ג

גן חובה- א

ד-ז

מבוגרים

יום 

ג

ג

ג

ג

שעה 

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:30

מחיר נגרות

220

220

220

390

מחיר פסיפס 

200

200

200

390

מחירים: ילדים ונוער 200 ₪ כולל חומרים. מבוגרים: 285 ₪ לא כולל חימר.
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חוגי תנועה לגיל הרך
תנועה ספורט וצליל

פעילות גופנית, פיתוח וגמישות מפרקים, שיווי משקל ובטחון עצמי באווירה מוסיקלית כיפית ומהנה.

הכנה למחול
החוג מעניק הכרות בסיסית עם שפת המחול, קורדינציה, גמישות הכרות עם מקצבים שונים.

החוג מהווה הכנה להמשך בבית הספר למחול.

שם החוג 

תנועה ספורט וצליל

הכנה למחול

הכנה למחול המשך

גיל

2-3.5

4-5

5-6

יום 

ג

ד

ד

שעה 

16:15

16:15-17:00

17:00-18:00

סדנת הורים ותינוקות בשיטה ייחודית עפ"י עקרונתיו של משה פלדנקרייז
 ABA הדר וידר – מלווה התפתחותית בשיטת

לגילאי 3-6 ו-  6-1.5  חודשים.
סדנה חוויתית העוסקת בהתפתחותו של התינוק עובדת על תנועה מחזקת את הקשר בין הורי וילד 

ומחזקת את הביטחון העצמי. 
12 מפגשים, עלות: 600 ₪

קבוצת בוקר/ ערב

₪

145

150

150

חדש!



ריקודים סלונים
מדריכה: ורה גורמן

לימוד מקצועי של מגוון המקצבים, ריקודים הקלאסיים, עבודה על טכניקה.
במהלך השנה השתתפות בתחרויות ארציות.

כיתה 

א-ד

ה-ז

יום 

ב

ה

ב

ה

שעה 

16:15-17:00

17:30-18:45

17:00-18:00

 16:15-17:30

מקום 

מתנ"ס 

מתנ"ס 

מתנ"ס 

מתנ"ס 

₪

185

 

185

חדש! ריקודים סלוניים גם למבוגרים - לימוד מהצעד הראשון סגנונות שונים מקצביים וטכניקה.

יוגה 
מדריכה: מיכל כהן שמחה

לימוד תנועה המודעת לנשימה ולהוויה. תרגול המביא 
בריאות לגוף, חיזוק מערכת החיסון, יציבה נכונה בעיות גב 

ועוד... מעניק כלים להתמודדות עם מתח וחרדה ומאפשר 
הטמעת שלווה והרפיה בחיי היום יום. 

יום ד’ בשעות 18:00-19:30 במתנ”ס. 
עלות: 165 ₪

זומבה 
בואו לזוז ולהנות עם תוצאות...

מדריכה: רותם חקוקי
יום ב’ בשעה 20:00
יום ד’ בשעה 20:30 

באולם הספורט
עלות: 175 ₪
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TRX
אימונים פונקציונלים 

לשריפת שומנים
מדריכה שירז כהן

ימי א', ג' בשעה 20:00, 
יום ה' בשעה 20:30

במועדון, בפארק המעיין.
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חוג משחק ותיאטרון
בהנחיית הבמאי ירון רוח

"תאטרון הכפר" - קבוצות התאטרון של תאטרון ה"הכפר" מזמינות אתכם ללמוד משחק בדרך מקצועית, 
חווייתית, ומעצימה. סדנאות תיאטרון שבועיות החושפות את המשתתף לעולם הבמה והדרמה ומעניקות 

כלי עבודה לשחקנים, יכולות אלתור, הבנה מעמיקה בתהליך הפקת במה על כל שלביה ועוד...
קולטים שחקנים חדשים – מוזמנים להצטרף !

שם החוג 

ילדים 

נוער 

מבוגרים

גיל / כיתה 

ד- ו

ז' ומעלה 

יום 

ב

ב

ב

שעה 

17:00-18:00 

18:30-20:00 

20:30

מקום 

מתנ"ס 

מתנ"ס 

מתנ"ס 

מחיר 

160

170

180

ריקודי בטן – מבוגרים 
לימוד טכניקות של ריקוד הבטן הקלאסי לצד הבעה אישית ושחרור.

נחשף ללימוד שליטה על חלקי הגוף השונים, פיתוח שמיעה מוזיקלית וקצב.
פתיחת קבוצה מותנית במספר משתתפים.

עלות: 160 ₪
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קורס יסודות הצילום 
מדריכה: שושנה גנז

הקורס מיועד למעוניינים להכיר את עולם הצילום 
הדיגיטאלי, ולשלוט באפשרויות הצילום ביחד עם פיתוח 

יכולת התבוננות והקשבה. 
7 מפגשי כיתה מתקיימים  בימי ב', בין השעות 18:00-20:00

3 סדנאות של צילומים בשטח – ימי ו'. 
עלות: 950 ₪.

קורס צילום מתקדם 
הקורס מיועד לבוגרי קורס יסודות הצילום או לבעלי ידע בצילום.

למידע ופרטים נוספים: שושנה 050-5932732   

חבורת הזמר "בדרך התבור"
ניהול מוסיקלי: דני עמית

חבורת זמר ייצוגית של המתנ"ס, מופיעה ומייצגת 
באירועי זמר שונים, חגים וטקסים. 

מיועד לחובבי השירה ושיודעים לשיר גם מחוץ 
למקלחת...

מפגשים קבועים בימי רביעי בשעה 20:30 במתנ"ס 
עלות חודשית: 165 ₪ 

להקת "צעירי כפר תבור" 
מנהל מוסיקלי: חן הררי 

להקה ייצוגית המציעה הזדמנות ללמוד שירה ע"י צוות מקצועי , נלמד את יסודות המוסיקה והשירה, 
נעבוד על דיסק שירים באולפן הקלטות ונופיע על במות באירועים שונים.

ניתן להצטרף לקבוצות:
להקה צעירה לגילאי : ד-ו  /  להקת נוער: ז-ט  /  י-יב 

עלות חודשית: 200 ₪ 
אודישינים ללהקות יתקיימו ב-17.9.15 בשעה 17:00 במתנ"ס. 

ר וכ בפ  תר



בתקופה בה קונסולות המשחק 'קונסות' את המשחק האמיתי ומצמצמות 
את מקומו, חשוב יותר מתמיד לייצר לילדינו מסגרות של ספורט. 

באמצעות מערך חוגי הספורט המגוון אנו שואפים ללמד את ילדינו:
 כמה כיף לשחק ביחד.

 על תרומת הספורט לשיפור איכות החיים שלנו.

 חשיבות תזונה בריאה ושינה מספקת.

 איך לתקשר אחת עם השני, לפתור מחלוקות ולבנות גשרים.

 שיותר חשוב להיות בנאדם טוב מספורטאי טוב.

מטרות לשנה החדשה
 שימור בני נוער בעל יסודי ובתיכון כפעילים בספורט.

 הרחבה משמעותית של בנות פעילות בספורט.

 סיוע ותמיכה לספורטאים השואפים להתקדם, להתפתח ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם.

 חוגים ומועדון כושר חדיש ואיכותי עבור כלל התושבים.

 קיום אירועי ספורט ומפעלי ספורט רבים ומגוונים לכל הגילאים. 

כנר לרגלינו עומד שיתוף הפעולה עם גורמים נוספים האחראים על עיצוב דור העתיד שלנו: כל מחלקות 
המתנ"ס, בתי הספר, תנועות הנוער, קולגות, שכנים 

ומתחרים. כל מי שרוצה לתרום דרך הספורט לקידום 
קהילה בריאה ושמחה יותר מוזמן ליצור קשר. יצירתיות 

תתקבל בברכה! 

מחלקת הספורט
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sport@kt.matnasim.co.il  052-6673688  מנהל מחלקת הספורט: עמית שחם

השתתפת - זכית!

החוגים והפעילויות
מובאים בראשי פרקים עבור תכניות מפורטות בקרו באתר 

המועצה /  בפייסבוק "ספורט כפר תבור" / או שלחו לנו 
מייל ונשמח לשלוח לכם.



מועדון אופניים 500 וואט - רוכבים כדרך חיים
מדריך הקבוצה: בועז שושן

קבוצת האופניים של כפר תבור מפתחת ספורטאים צעירים 
בתחום רכיבת אופני ההרים בדגש על אורח חיים בריא, 

שאיפה למצוינות, אהבת האדם והטבע והכול דרך האופניים. 
הקבוצות: 

קבוצת מתחילים ומתקדמים מכיתות א' ומעלה
קבוצה תחרותית 

קבוצת נשים 
קבוצת מסטרס

הרשמה במועדון 500 וואט: 04-6070083
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ג'ודו - לדעת לעמוד על שלך!
מאמנת: דקלה נוי 

אומנות לחימה יפנית בעלת אופי ספורטיבי שמטרתה הטלת בן הזוג תוך כדי הוצאה משיווי משקל. 
אנו רוצים לחזק ילדים בצעירותם על ידי מתן יחס אישי, הקשבה, העצמת הצדדים החזקים של כל ילד 

והקניית מיומנויות מוטוריות החשובות להתפתחות תקינה.
מיועד לכל הילדים והילדות בלי יוצא מן הכלל - כל אחד מצליח!

קבוצת מתחילים - מתקיים אחת לשבוע

התעמלות קרקע ומכשירים  
מהיכן שלא תתחילו ורחוק עד לאן שרק תוכלו להגיע 
רכז ענף עומרי פורת: מדריך התעמלות ותזונאי ספורט

ענף ההתעמלות מחזק את מרבית מרכיבי הכושר הגופני, 
ובונה את המתעמל/ת גופנית ומנטאלית. 

קשת המיומנויות הרחבה שמתרגלים באימונים מאפשרת 
לכל מתעמל/ת להשתלב ולהתקדם.

 קבוצות לבנות ובנים מכיתה א' ומעלה
 נבחרות בנות ובנים

 יום שיא בוינגייט, תחרויות רשות ומופע ראווה בסוף השנה
 הדרכה לתזונת ספורט בריאה וחכמה

חדש!
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טניס - חבטת הפתיחה שלך להצלחה
מאמן ראשי: דקל עובד 

המשחק מפתח ומשפר יכולות גופניות רבות: קואורדינציה, זריזות וכוח; יכולות מנטאליות כמו יכולת 
ריכוז, עמידה בלחצים, ביטחון עצמי וקבלת החלטות.

 קבוצות ילדים מכיתות א' ומעלה – מתחילים ומתקדמים
 קבוצת מבוגרים

 עבודה בקבוצות קטנות
 אליפות כפר תבור הפתוחה 

 אליפות משפחות בזוגות

טניס שולחן עם חינוך וערכים יגיעו ההישגים
מאמן: שחר גלעד

משחק אישי וקבוצתי מהיר וקצבי, הדורש יכולות גופניות גבוהות.  
מפתח היטב את יכולות החשיבה והקואורדינציה.

 קבוצת מתחילים בלבד פעם בשבוע
 מתקדמים מתאמנים בכדורי

בית ספר לכדורגל - לא בועטים בערכים 
מאמן ראשי: אלכס סקלובין 

חוויה של למידה, הנעה ורכישת ערכים דרך המשחק הפופלרי בעולם.
אצלנו יש הוכחה שענף הכדורגל יכול להיות ענף המקדם כבוד הדדי, אחווה וסובלנות.

רק עבודה קשה, התמדה ולמידה יביאו אותך להישגים.
במשך השנה הילדים ישתתפו בטורנירים, מפגשים וליגת קיץ.

 חוגים מגיל גן חובה עד כיתה ו’
 טורנירים ומשחקי ידידות (כרוך בדמי נסיעה)

 פרויקט "ספורט לחיים" 
 טורניר שכנות לילדים

 ליגת קיץ
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מועדון הכדורגל 'יונייטד'
רכז: אלון דוד 

קבוצות תחרותיות במסגרת ההתאחדות לכדורגל 
בישראל, בשיתוף מחלקות הספורט של הגליל 

התחתון וכפר קמא.

מטרות:
חשיפה לערכים שיסייעו בעיצוב אישיותם של 

השחקנים, ויתרמו להשתלבותם הטובה בקבוצה 
הבוגרת בפרט ובחברה בכלל. קשר הדוק בין 

הספורט והחינוך. הכשרת שחקנים מבחינה גופנית 
ומנטאלית.

חלוקה לקבוצות עפ"י שנתונים: 
נוער 1997-1999 / נערים ב’ 2000 / נערים ג' 2001 / ילדים א' 2002 / ילדים ב' 2003 / ילדים ג 2004

מועדון כדורסל כפר תבור 
רכז הענף: עמית שחם  

"משחק הכדורסל היה הכול בשבילי.  מקום המפלט שלי, מקום שאליו הלכתי כשהזדקקתי לנחמה ורוגע.  
בכדורסל נמצאו לצד כאב רב, הרגשות העזים ביותר של שמחה וסיפוק. זו מערכת יחסים שהתפתחה 

לאורך זמן, אשר נתנה לי את הכבוד הגדול ביותר והאהבה למשחק".  מייקל ג'ורדן

 חוגים לבנים ולבנות גן – ו’.

 קבוצות תחרותיות: קטסל ב' 2005, 
 קטסל א' 2004, ילדים ב' 2003, ילדים א' 2002, 

 נערים 2000-2001, בוגרים.

 פרויקט "ספורט לחיים" לבנות ג'-ו'.

 ליגת ישובים.

 טורנירים ואירועים.
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רוגבי מהירות מחשבה, כוח והנאה  
מאמן: אורי אבוטבול 

"הרוגבי הוא משחק פיזי ואגרסיבי, אך בניגוד לפוטבול 
שהתפתח ממנו, אינו אלים ואינו מסוכן באופן מיוחד ביחס 

למשחקי כדור אחרים"  מתוך ויקיפדיה.
היפה בענף הוא הפשטות שלו ובכך שכמעט כל אחד ואחת 

יכולים להשתלב. עבודת הצוות הינה המפתח להצלחה. 
רוגבי, משחק שמתאים לכולם!

 מתאים לבנים ובנות מכיתות ו'-ט'

קראטה - שאי-הון ברגע האמת – שאי הון
מאמן ראשי: מאסטר מישקה דיגלייסקי 

תורת לחימה המבוססת על ארבעה ענפי אמנות לחימה שונים – קראטה, ג'ודו', ג'יוג'יטסו והגנה עצמית.  
השיטה מסייעת לפתח מגוון רחב של יכולות גופניות ומנטאליות: כוח, זריזות, שליטה עצמית, ריכוז, 

יכולת התמדה, ביטחון עצמי, משמעת ועוד.  נותן לילדים כלים אמיתיים להגנה עצמית והשגת שליטה 
לשימוש בעת הצורך.

 קבוצות לכל הגילאים והרמות מגן חובה ועד מבוגרים.
 השתתפות בתחרויות ואימוני חוץ מיוחדים

 אימון שאי הון אזורי לזכרם של איציק דגן ויהל קשת
 הדרכת הורים 

כדורשת נשים כשאת עושה ספורט את תמיד מנצחת
מאמנת: דנה גלוב 

משחק כדורשת הינו משחק כדור קבוצתי המבוסס על חוקי הכדורעף. 
הוא  מצריך את שיתוף כל המשתתפות במגרש, ועל כן מעמיק את הקשרים החברתיים בקבוצה.

 קבוצת נערות – גילאי ו' עד י"ב 
 קבוצת כדורשת עממית – נשים 

 קבוצת כדורשת תחרותית ”דורבנות התבור“ - ליגה אזורית העמק.



אתנה – הפרויקט הלאומי 
בשיתוף רשויות גליל תחתון, כפר תבור וכפר כמא    

לקידום ספורט נשים בישראל, מזמינות אותך להצטרף לפרויקט האזורי 
ולקחת חלק באחת מקבוצות הספורט הפעילות באזור בענפי הספורט: התעמלות, ג'ודו וכדורסל.     

במסגרת פרויקט אתנה, אנו פותחים קבוצת קטסל בנות תחרותית, בעונת המשחקים 2015-2016.

הסעות יעמדו לרשות הבנות בימים שני וחמישי.
לפרטים: דנה גלוב - רכזת פרויקט אתנה אזורי - 052-4511328

glovmd@bezeqint.net

כשאת עושה ספורט – את תמיד מנצחת !

קבוצה

קט-סל בנות ה-ו 

ג'ודו - הישגי

ג'ודו - בנות ד-ו 

התעמלות קרקע

התעמלות קרקע

ימי אימון

ב', ה'

ב', ה'

פעם בשבוע

ב', ה' 

א', ג', ה'

מאמנת

מאיה סנדלובה

דקלה נוי

דקלה נוי

אתי גלעד

עומרי פורת

מקום

אולם הספורט כפר כמא

אולם ג'ודו בכדורי

אולם כפר תבור

אולם כפר תבור

אולם בית הנוער כפר תבור

 הפעילות על 
 אחריות 

 המשתתפים בלבד.
 מומלץ לבצע 

 בדיקות גופניות 
 (ארגומטריות) לפני 

 ההשתתפות.
 ייתכנו שינויים 
 בלוחות הזמנים.

פעילות

קטרגל מבוגרים

קטרגל חופשי

כדורסל מבוגרים

כדורעף מבוגרים

כדורסל 'חיילים’

יום

א+ה

ג

ג

ד

ו

שעות

19:00-20:30

20:00-21:30

21:00-22:30

21:30-23:00

16:30-18:00

מתקן

קטרגל

קטרגל

אולם הספורט

אולם הספורט

אולם הספורט

פעילות ספורט חופשית
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ראשון

8:30-9:30
פילאטיס

אריאנה בן עמי

18:00-19:00
פילאטיס

תמר אברהמי

19:30-20:30
פילאטיס

תמר אברהמי

שני

7:00-8:00
פילאטיס

תמר אברהמי

19:30-20:30
עיצוב

אביגיל פורת

20:30-21:30
פילאטיס

אביגיל פורת

שלישי

7:00-8:00
עיצוב

תמר אברהמי

20:30-21:30
אירובי

תמר אברהמי

20:30-21:30
אירובי

תמר אברהמי

רביעי

8:30-9:30
פילאטיס

אריאנה בן עמי

18:00-19:00
פילאטיס

אביגיל פורת

19:00-20:00
יוגה

אביגיל פורת

שישי

7:00-8:00
עיצוב

תמר אברהמי

8:00-9:00
פילאטיס

תמר אברהמי

חמישי

כפר תבור
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מועדון כושר - קאנטרי אליאל 
koshertavor@gmail.com 04-6024933

מנהל חדר הכושר: אשד גטוע 
מיטב הציוד, מיטב המדריכים ומערכת שיעורי סטודיו עשירה עומדים לרשותכם.

שעות פעילות 7 ימים בשבוע:
א'-ה': 11:00 - 06:00, 22:00 - 16:00,  ב’-ד’:  23:00 - 16:00 
ו':  14:00 - 06:00,    שבת: 22:00 - 16:00

ספינינג 
(לגילאי נוער ומעלה, נשים וגברים)

אימון מאתגר ואנרגטי על אופני כושר איכותיות 
בסטודיו ממוזג ובליווי מוסיקה קצבית וסוחפת.

תורם לשיפור בכושר האירובי, לשורפת קלוריות, 
לחיטוב ועיצוב. 

כל רוכב קובע את קצב העבודה והעומס עפ"י 
כושרו האישי. 

8:30-9:30
פילאטיס

אריאנה בן עמי

שיעורי סטודיו:
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הבריכה טובלת בדשא ירוק, נוף עוצר נשימה לתבור, אויר צח ואווירה 
ספורטיבית. בשטח הקאנטרי ממוקם אמפי תיאטרון למופעי תרבות לכל 

המשפחה.

במקום חוגים 
ופעילויות 

ספורט בהדרכת 
צוות מקצועי

ויים
מנ

דון 
מוע

קאנטרי אליאל 
כפר תבור

 בריכה מקורה  |  בריכת פעוטות  |  שטח ירוק מוצל  |  קפיטריה

השיעורים מתקיימים בזוגות או באופן פרטני, בכל ימות השבוע במתנ"ס. משך השיעור: 45 דקות. 

מקצועות הלימוד השונים:
 הכנה לבגרות 

 עזרה בהכנת שיעורי בית
 קידום קריאה וכתיבה לכתות א'-ב'

 שיעורים מרוכזים לפני בחינה
 אסטרטגיות למידה במקצועות רבי מלל

שיעורים פרטיים לתלמידים בכיתות א’-י”ב
רכזת: טל סמירה  050-8890172 

שיבוץ השיעורים בתיאום עם טל סמירה 

עלויות: 
280 ₪ לחודש לשיעור פרטי.

180 ₪ לחודש לכל תלמיד לשיעור בזוג. 
שיעורים מרוכזים לפני בחינה. 

(80 ₪ לשיעור פרטי, 50 ₪ לשיעור בזוג).
הרשמה ותשלום במתנ”ס.



צרו איתנו קשר: 054-6709704 (ניתן להשאיר הודעה או לשלוח מסרון)
חפשו אותנו גם בפייסבוק: חווית הרוכבים הגלילית

עי
צו

ש ומק
ת הדרכה חד

צוו
נו ב

התחדש

שיעורי רכיבה בסגנון מערבי במגרש הרכיבה ובשטח (החל מגיל 6).
רכיבה טיפולית: טיפול בעזרת סוסים באופן פרטי או דרך קופות החולים (החל מגיל 4).

טיולי רכיבה חווייתיים לכל המשפחה, ללא צורך בנסיון קודם ! (החל מגיל 10).

את כל אלו תוכלו לקבל אצלנו - בחוויית הרוכבים הגלילית,
באחד משני האתרים שלנו: במושב שדמות דבורה ובקיבוץ לביא.




