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טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה
יום ראשון, 27.4 בשעה 19:45 באולם המופעים

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה

טקס ערב יום הזכרון
יום ראשון, 4.5 בשעה 19:45 בפארק

ערב שירי לוחמים - בתום הטקס 
בשעה 21:30 באולם האירועים במתנ"ס

טקס הנחת זרים 
יום שני, 5.5 בשעה 10:50 בבית העלמין

ָהֵרעּות 

 ְנָׂשאנּו

ְּבִלי ִמִּלים

ֲאֹפָרה 

ַעְקָׁשִנית 

ְוׁשֹוֶתֶקת

ִמֵּלילֹות ָהֵאיָמה 

ַהְּגדֹוִלים

ַאְּת נֹוַתְרְּת 

ְּבִהיָרה 

ְודֹוֶלֶקת.

לערב שירי לוחמים דרושים זמרים מקומיים.
המעוניינים מוזמנים לפנות למתנ"ס או ללימור זמיר רכזת התרבות: 052-3565662

אנו בעיצומן של חזרות יום העצמאות, ועוברים להילוך גבוה !
שימו לב בשל קוצר הזמן אנו מבקשים מכולם לעשות מאמץ אחרון ולהגיע לכל החזרות – לוח 

החזרות ממשיך להתפרסם כרגיל במייל ובפייסבוק המתנ"ס 

יום העצמאות ה-66 למדינת ישראל
יום שני, 5.5 בשעה 20:00 בפארק

ברכת ראש המועצה, מר יוסי דולה
מצעד דגלים והצדעה לחיילי הכפר

"סאטיריכאן" מופע קהילתי 
בהשתתפות תושבי הכפר

ַהְללּוָיּה 

ִּבְגַלל ְּדָבִרים ָּכֵאָלה. 

ַהְללּוָיּה 

ֲאִני ֲעַדִין ָׁשר. 

ַהְללּוָיּה יֹום יֹום 

ְוֵאיֶזה ֶּפֶלא. 

ַהְללּוָיּה 

ַלַחג ֶׁשא ִנְגַמר.

חג אביב שמח ופורח לכל תושבי כפר תבור !!!



לא לשכוח לעבור בספריה ולקחת את ’תכנית חודש אפריל’, אפשר לראות גם בפייסבוק שלנו.

מהרו להצטייד לקראת הפסח!  יום ראשון 13.4 עובדים כרגיל. 14-21/4 סגורים לחג. 

סיפור ועוגייה בספרייה - פעם בחודש תתקיים שעת סיפור והפעלה לילדים.
17:00-17:30. כניסה חופשית החל מגיל שנתיים. והפעם "בכיסים של גילי"

ב-15.5 אילן חלילן מגיע אלינו לשעת סיפור וסדנא להכנת חליל. 20 ₪ לילד הורה מלווה חינם. 

חדש בספרייה: כל יום ראשון בשעה 17:00 הקרנה של 
סרט בממלכת הילדים (לגילאי 3-6). כל יום חמישי בין 

השעות 16:30-18:00 השמעה של סיפור קלטת.

ספרים משומשים ניתן להעביר ישירות לפח המחזור 
הנמצא במגרש החניה מול הספריה, נא לא להשאיר ספרים 

מחוץ לספריה!  לעומת זאת... ספרי ספריה מושאלים 
ששכחתם להחזיר אנא החזירו בדלפק או בקופסת ההחזרות 

מחוץ לדלת.

דרושה מתנדב/ת לשעת סיפור לילדי הכפר בימי ה' 
בבוקר ומספר/ת סיפורים לשעות אחה”צ. המעוניינים נא 

לפנות לספריה.

ספריה 
רכזת: לילך סימן טוב, טלפון: 04-6772631

לקראת יום השואה
ההצגה ’אבנים’ - סיפורו של פסל

יום רביעי 23.4 בשעה 19:00 באולם המופעים 
יצירה בהשראת פיסלו של נתן רפפורט הניצב 

על חורבות גטו וורשה בפולין וביד ושם.
המופע מבוסס על הדמויות החצובות בפסל 

אשר מתעוררות לחיים  ומספרות את סיפורם 
האנושי של מורדי הגטאות.

יצירה בעלת שפה תיאטרונית ייחודית, 
העוסקת במיתוס הגבורה, במאבק לחיים 

ובניצחון הרוח.
המופע הופק על –ידי תיאטרון "אורתו-דה"

מחיר: 40 ₪  כרטיסים ביום המופע.



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

ארוחת בוקר לגברים במועדון
יום ו' 25.4 בשעה 9:30 

הקרנת הדרמה החדשה ליום השואה: 
"גנבת הספרים" (ארה"ב/גרמניה, 131 ד’) 

יום ב' 28.4 בשעה 10:30 במועדון. 
הכניסה חופשית כולל פופקורן ושתיה.     

הרצאה: "מעבר לכאב" 
מפגש עם יפה כפיר, אשר ביתה, יעל, 

נהרגה בפיגוע חבלני לפני 10 שנים, 
בצאת ספר השירים שכתבה "מעבר לכאב". 
זהו גם מפגש פרידה שלנו מיפה שעזבה את 

כפר תבור  ועברה לגור בירושלים. 
יום ד' 30.4 בשעה 18:15. 

החל מ-17:30: התכנסות, כיבוד ויום הולדת 
לילידי אפריל. כניסה: 10 ₪ (ההכנסות 

יועברו ל"קרן יעל").    

חדש!!! חוג ערבית מדוברת בדגש 
על שפה, תרבות ומנהגים ערבים.

החוג יועבר ע"י פתחי מסלחה, מורה 
ואיש קהילה מדבוריה. 

החוג יפתח בתחילת מאי. 
יש להירשם מראש אצל שגית.       

טיול לתל אביברשמו ביומנים:  
בהדרכת אבי משה סגל.

ביקור ב"מרכז שרונה" ובשדרות 
רוטשילד עם סיפורי "הצד האפל של 

השדרה".
יום ב' 19.5. פרטים נוספים בהמשך.

תודה מיוחדת לעופר בר, שוטר קהילתי, תושב 
הכפר שהעביר הרצאה מרתקת במועדון אביב 

בהתנדבות. תודה רבה לך, כן ירבו !!

אהרון בונה 
בנייה של

בריכות שחיה קשיחות 
ליד הבית בהזדמנות! 

א. בונה כפר תבור
 052-8453943

מודעת פרסום



מנהל המרכז ומלווה מקצועי: דני עמית 

חולמים לנגן, עדיין ניתן להירשם לשיעורים
פרטים והרשמה בטלפון: 04-6620454

שיעורים פרטיים  
מוזמנים להצטרף לשיעורים שכבר מתקיימים בהצלחה רבה 

בזוגות או באופן פרטני. השיעורים מיועדים לתלמידי כיתות א' עד יב', 
כולל הכנה לבגרות, בכל המקצועות, בכל ימות השבוע.  

חדש!!! מוכנות לכתה א' עם חנה שיינוק, מורה בכירה לחינוך מיוחד עם 
התמחות בלקויי למידה, קידום קריאה כתיבה וחשבון לגן חובה וכתות א'-ב'.

השעורים מתקיימים במתנ"ס. משך השעור: 45 דקות. 
מחיר השתתפות: 280 ₪ לחודש לשיעור פרטי, 180 ₪ לחודש לכל תלמיד לשיעור בזוג. 
ניתן ללמוד גם  שיעורים מרוכזים לפני בחינה- (80 ₪ לשיעור פרטי, 50 ₪ לשיעור בזוג).

הרשמה ותשלום במתנ"ס. שיבוץ השיעורים בתיאום עם שגית 053-8223535.

יו"ר ועדת חיילים: 
054-6653520ענת רוטברט 

מדור חיילים 

ברכות לחיילים 
ילדי חודש אפריל:

טל דרור, עופרי חזן, חן פניני, 
אמיר ארמה, אורון אילת, שרון טל, 
עדי אסתרי, יריב גרנט, עדן דהרי, 

אביטל ויסבורד, מיתר רחמים, 
גון רחמים

ברכות לאביב זנאתי 
עם קבלת דרגת סגן, 

בהצלחה!!!



חוגים
חוגים....חוגים.....רכזת חוגים: גליה בר 04-6765555 

עובדים !
עד ערב החג ערב חבורות זמר

ביום רביעי שעבר אירחה חבורת הזמר הביתית שלנו מספר 
חבורות זמר, כמיטב המסורת בשנים האחרונות. הערב עבר בהצלחה 

יתרה באווירה קסומה של צליל ושיר. 
זה המקום להגיד תודות לעוסקים במלאכה: לדני עמית המנהל המוסיקלי שלנו וחבורת ’דרך 

התבור’, לאופיר אב הבית על הכיבוד העשיר ולמושיק על ההגברה. ישר כוח !

חוג ארץ ישראל מטייל
הנושא: שני קיבוצים ופלוגה אחת

תאריך: יום חמישי 15.5
מדריך: משה חרמ"ץ

הרשמה במתנ"ס
נטייל בכיס פלוגה – "תל חי" הערבית בתש"ח, קיבוץ יד מרדכי.

נתחקה אחרי דמויותיהם של יגאל אלון, מרדכי אנילביץ וגאמל עבד אל נאצר.
נבקר ב: קיבוץ גת, תל עירני, אנדרטת הפלוגה הדתית, קבוץ יד מרדכי ובונקר הפיקוד של 

מרדכי אנילביץ במוזיאון "משואה לתקומה".

השבוע לאחר 20 שנות פעילות הוחלף תנור הקרמיקה הישן המשרת את חוגי הפיסול 
והקרמיקה בתנור חדשני ואיכותי. בקרוב נוכל לראות את תוצריו בחלון הראוה. 

בהזדמנות זאת נודה לאלון כהן על מבצע שינוע התנור.

שימו לב !
פעילות חוגי המתנ"ס 

מתקיימות כרגיל עד ערב 
חג יום שני עד 13.4 כולל. 

למעט חוג קרמיקה 
לילדים 13.4 יום א' החוג 

לא יתקיים. 
בחול המועד לא יתקיימו 

חוגים. חוגי המתנ"ס 
יתחדשו ביום שלישי 22.4. 

חג פסח שמח ופורח 
לכולם!



ילדים ונוער

רכז תנועת בני המושבים כפר תבור: שי כהן 

תושבים יקרים, 
בימים אלו אני מסיימת את תפקידי בכפר תבור. 

זו הייתה עבורי תקופה נהדרת, מאתגרת ומתגמלת. 
אני מאחלת לכם שלא תחדלו מעשייה, המשיכו לשלוח את הילדים והכי חשוב, המשיכו לתמוך 

בצוות הצעיר ובצוות הבוגר. זכרו כי הם זקוקים לתמיכתכם. 
משוכנעת שדרכנו ימשיכו להצטלב. 

באהבה ובהערכה, 
נורית מלמוד.

תמונות ממחנה פסח ד’-ו’

בני המושבים
רכז תנועת בני המושבים כפר תבור: שי כהן 



ספורט  
רכז ספורט: עמית שחם 052-6673688

מחלקת הספורט במתנ"ס כפר תבור ארחה את 
אליפות הספורט העממית של מחוזות חיפה - 
עמקים וצפון, ביום א' האחרון, ולמרות החום 

הגדול סיפקה חוויה נהדרת לילדים.
כ-1,100 משתתפים ומאמנים לקחו חלק 
בפרוייקט הגדול אשר נפתח בטקס יפה עם 
להקת הריקודים הסלוניים שלנו וכלל שישה 
ענפי ספורט (התעמלות אומנותית, טניס, טניס 

שולחן, כדורגל, כדורסל וקראטה).
 8 0 - ה כ ל ל ר כ ו ב ר ת פ ל כ ת ש ח ל ש מ ה
משתתפים וייצגה בצורה נאותה את מתנ"סנו. 
י  ל ה נ מ ם ו י פ ת ת ש מ ב ה ר ק ת מ ו ב ו ג ת ה
המתנ"סים הרבים היו מצויינות, והכל בזכות 
העבודה הקשה והאכפתית של אנשים רבים.  
לא נוכל לציין את כולם אבל ראוייה לשבח 
עבודתם של רכזי הענפים: מריה אלברייז 
(התעמלות אמנותית), דקל עובד (טניס), נדב 
רחמים (טנ"ש), אלכס סקלובין וניר אדמוני 
(כדורגל), הראל סלע (כדורסל), דורון כהן 
(קראטה), של אנשי התפעול אשר קרעו את 
האחוריים - דוד, אופיר, מעוז, שרה ומושיק, 
ושל אתי דהאן, מזכירת מח’ הספורט החדשה.   
תודה מיוחדת להורים המסייעים ולמתנדבים: 
שקד גולדמן, אלי חנינה, דגן מור, לוק ון דר 

סלאוס,  איתן  רואימי, קלאודיו  וולוסקי.

ליגת ישובים בכדורסל
בחסות דוד עבו

גזית/עין דור זוכים במקום הראשון 
בתוצאה 58-61.

במוצ"ש האחרון מורידה נציגת עמק יזרעאל 
קוף גדול מהגב ולאחר שלוש שנים רצופות 
בהן היא הפסידה בגמר לכפר תבור מצליחה 

הקבוצה לנצח ולקחת את האליפות.
משחק מצוין, חזק וצמוד, אווירה ספורטיבית 
נהדרת - חמה אך הוגנת, שתי קבוצות אשר 
השאירו דם ויזע על הפרקט, כל אלה התחברו 

לערב נהדר של ספורט וקהילה.
גזית נהנו מערב מוצלח במיוחד של שחקנה 
המצטיין, אריק פולט, אשר קלע 39 נקודות.  
דודי רחמים קיבל את גביע השחקן ההוגן של 

הליגת אשר ארכה שלושה חודשים.
ראשי המועצות של כפר תבור וגליל תחתון, 
יוסי דולה ומוטי דותן, יחד עם ראשי ועדות 
הספורט בהתאמה, אסף ז'יבליק ופז עפרוני, 

העניקו את הגביעים לזוכים.
גם כאן רבים הם האנשים להודות להם ונדגיש  
את הראל סלע אשר ריכז את הליגה ועשה 

עבודה מצויינת.
כעת נפתחות ההכנות לליגת הקיץ בכדורגל.  

בהצלחה לכפר תבור!

המתנ"סיאדה ה-9 - כפר תבור



כדורגל - יונייטד
הישג יוצא דופן.

אנו ממעטים לתת דגש לתוצאות משחקים 
בגילאים הצעירים שכן משמעותן שולית ומה 

שחשוב זו הדרך, הלמידה וההתקדמות.  
אולם בשבת האחרונה ניצחה קבוצת ילדים ג'  

את אחי נצרת בתוצאה 7-6 לאחר שהיו 
בפיגור 6-2 והכל נראה גמור.

המאמן הראל סלע בסיום: "הניצחון הזה 
מעיד על כל כך הרבה אופי והקרבה, 

התמדה ונחישות. הילדים האלה אלופים. 
נקוד ה "

חופשת  פסח
בתאריכים 14-21.4 לא יתקיימו חוגים. 

חזרה לשגרה ב- 22.4.

כדורסל בוגרים - ליגה ב'  
ניצחון איכותי לכפר תבור / גליל תחתון על 
מוליכת הטבלה עמק יזרעאל / גבת 74-67.

במשחקם הטוב ביותר העונה הצליחו שחקני 
הקבוצה "לחבר את כל החלקים" ולהנחיל 
לקבוצה המצוינת מגבת הפסד שני העונה.

נותרו עוד שני משחקים. 

התעמלות קרקע
עומרי פורת וכ-40 מתעמלות ומתעמלים  
יצאו השבוע לאימון מתקדם מיוחד בווינגייט, 

אשר תרם להתפתחותם האישית והמקצועית.


