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 ת, סימטת הליבנה, קרית טבעון“ירחון מידע של שלהב

ׂשֹוַרת ָתו בְּ  / לאה גולדברג סְּ

 ִהְרִכין ֶאת רֹאׁשֹו ֵאָקִליּפטּוס ָצִעיר

 ָברּוַח רֹוֵקד ָעָנף,

 ִבְצחֹוק ְמֻעְמָעם ּוְבַצַעד ָזִהיר

 ָקֵרב ֶאל ַאְרֵצנּו ַהְסָתו.
 

 ָעָנן ָבִהיר ׁשּוַלִים ְבֹזְך ַהָמרֹום

 ָהֵרם ֶאת ֵעיֶניָך ּוְרֵאה:

 מּול ַגן ְמֻעָלף ְוׁשֹוֵקַע ַבֹחם

 .יֹוֶרהְבׂשֹוָרה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל 

 חילזון השדה

 חבצלת קטנת פרחים נחליאלי

 אירועי חודש האזרחים הוותיקים בקרית טבעון

במהלך החודשים נובמבר ודצמבר יתקיימו מספר אירועים בקרית טבעון לציון חודש האזרחים הוותיקים. האירועים 
הופקו בשיתוף פעולה של המועצה המקומית, האגף לשירותים חברתיים, וועדת הוותיקים, רשת המתנ"סים 

 המקומית, מרכז ההנצחה וכמובן שלהב"ת. בין האירועים המרכזיים:

 )₪(מחיר  אירוע מקום שעה תאריך יום

 02  יעקב בן שאולהרצאתו של העתידן  ת“שלהב 60:11 1.66 ד

 02  לקחת את הצחוק ברצינות –אריה סובר הרצאתו של פרופ'  ת“שלהב 10:11 61.66 א

 02  קרית טבעון מצדיעה לוותיקיה עם הופעה של להקת הגבעטרון זוהר 60:11 10.66 ה

 ת“שלהב 60:11 2.61 ד
מה זה? למה זה? וכיצד למנוע? הרצאת חובה   –התקף לב  

 , ביה"ח רמב"ם. ד"ר מירי בליךלכל גיל. מרצה: 
02 

 02 מבט אישי על מבצע אנטבה -אייל ירדנאי הרצאתו של  ת“שלהב 60:11 66.61 ה

 צוותא 61:11 11.61 ד
אירוע שירה קהילתי לוותיקים, מטפלים ובני משפחותיהם 

  בסגנון "קולולם"
- 

 9102יקירת הקריה 

, ספרית במרכז יום יל‘שושנה אברג

ת, קיבלה את “ של עמותת שלהב 

 אות ההוקרה מטעם קרית טבעון.

במשך תשע שנים מתנדבת שושנה 

ישה(, א כל  ל אה  פ א ) “ בעמותת פל 

המתאימה פאות לחולות סרטן 

ששיערן נושר עם הטיפול הכימי. 

שושנה הקימה את המרכז בצפון, 

ת, “ הנמצא במרכז היום של שלהב 

נשים ” ומקבלת נשים מכל האזור.  
מגיעות עם דמעות, אלי למספרה, 
ויוצאות עם חיוך. רק בשביל זה 

כך אומרת   ”, כדאית התנדבות זו 

שושנה. כדי שהטיפול יהיה אישי, שושנה מקבלת את הנשים 

צ, ובשעות הבוקר היא גם מספרת נערות צעירות “ בשעות אחה 

 התורמות את שיערן ליצירת פאות.

 . המשיכי עוד שנים בהתנדבות חשובה זו.כה לחי לשושנה

"מכבי מוסיפים חיים לשנים 
 התעמלות בגיל השלישי" -

פעילות גופנית והתעמלות בהנחיית 
, פיזיותרפיסטית רוני בורנשטיין ממן 

ויועצת פעילות גופנית, מנהלת מכון 

ן  ותרפיה של מכבי בטבעו זי .        הפי
  , ה ם  ו 12י . 22    ,21 : 01  -  22 : 21       

 הכניסה חופשית.
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לאחר התלבטות ומחשבות עלה רעיון למצוא את הכלי שיאפשר לכל אחד מאיתנו לתת ביטוי לפעילות, למחשבות, 

 ולמסקנות הקשורות בפעילות הענפה של עמותת שלהב"ת.

אנו ניקח על עצמנו להביא בפניכם, אחת לחודש, מן הנעשה בעמותה, במרכז יום לקשיש ומכל גווני קשת הפעילויות 

הפעילים, ואלה שלא מצאו עדיין את הדרך כיצד להביע דעתם או -המיועדת לחברת הפנאי בקריתנו; ומצפים מהקוראים

 רעיונותיהם, שימצאו בעתון זה מקום מתאים לכתוב ולהעביר לכולם את הנראה להם.

קטע שיביא בפני הציבור את הפעילות הקבועה של   –בכל עיתון, בעמוד הראשון, יופיע קטע שמטרתו "גזור ושמור"  

החוגים הנערכים באופן קבוע, בזמנים שונים )כגון הפרלמנט, מועדון הזמר, וכו'(. אנו מצפים לשמור קטע זה כמנשר 

 קבוע תחת העין )על דופן המקרר, לדוגמה.(

שימו לב, בטאון זה מטרתו להגיש אינפורמציה וכן גם לקבל מכל הבא מן הלב. תגובות על פעילות, הבעת דעה על 

חס ושלום( וכל העולה על דעתכם   –הקורה בשלהב"ת, רעיונות, אירועים משמחים לחברים )ברכות או דברי ניחומים  

 שיוכל להכנס למסגרת שקבענו לבטאון.

בפעם זו מצאנו לנכון להביא לידיעתכם את כל השייך לעמותת שלהב"ת מבחינת המטרות ומבחינת הפעילויות 
הקבועות. כמו כן חוויות ראשונות שהגיעו לשולחננו מהפעילות בשטח. בתקווה שהניצוצות תבערנה את השלהבת 

 המערכת                                                                                                             בדרך חיובית ומהנה.  

של ניצוצות אנו מביאים את דבר המערכת של הגליון הראשון. האם נשמר הרעיון?  111 –בעקבות גליון ה

 ל“נפרדים מעמרם גזית ז

עם רב של בני משפחה וחברים רבים השתתפו 
באזכרה שהתקיימה באולם התרבות של שלהב"ת 

למותו הפתאומי של עמרם גזית. עמרם   01במלאת  
היה דמות מוכרת בשלהב"ת ולקח חלק בפעילויות 
רבות בהתנדבות. בשנים האחרונות התנדב כרכז 
במועדון הבריאות והכושר והיה אחראי לקשר עם 
המתעמלים והצוות המקצועי. בנוסף עמרם שר, עם 
קול הבס שלו, בחבורת הזמר שלהבת רון וכן צייר 

 בחוג הציור.

במהלך טיול בפראג. הוא עבד   52.1עמרם נפטר בגיל  
בתעשיות רכב נצרת ובהסעות. הותיר אחריו שלושה 

 . ילדים, עשרה נכדים ואת אשתו, תמר. יהי זכרו ברוך

 העצב צריך חברה
קטע משיר של רחל שפירא 
 שהוקרא לזכרו של עמרם.

 

 קֹולֹות עֹוִלים ִמן ָהְרחֹוב
 ֶאָחד ֶאָחד ֶאָחד

 ְוַרק ִמי ֶשֵאינֹו ִנְשָמע
 ִבְמיָֻחד. ִלי ָחֵסר

 

 ְוקֹול ְפִניִמי לֹוֵחש ֵאִלי
 ַמַתת ַהַהָכָרה

 ָהֶעֶצב ֶשִהְשַאְרָת פֹּה
 .ַגם הּוא ָצִריְך ֶחְבָרה

 

 עֹוד יֹום ִהִגיַע ְלִקּצֹו
 ְועֹוד ַשָבת ָעְבָרה

 ָהֶעֶצב ֶשִהְשַאְרָת פֹּה
  ַגם הּוא ָצִריְך ֶחְבָרה.

משתתפים ישבו מרותקים במשך שעתיים לסיפורו המצמרר, המרגש ומלא   01-כ 
אודות מה שעבר עליו כמפקד פלוגה יצחק בריק  ההשראה של האלוף במילואים  

לפני ההרצאה נרשמה פגישת מחזור מעניינת   .צעיר בסיני במלחמת יום הכיפורים 
מהמודיעין,   שייע בר מסדה תת אלוף במילואים    :בתמונה מימין לשמאל   .ומרגשת 

, רופא במקצועו, שלחם ושמואל אורן מהחימוש,  גדי בתר  אלוף משנה במילואים  
כתף אל כתף עם בריק במלחמת ששת הימים ובפעולת כארמה כקצין שריון בדרגת 

 .יצחק בריקרב סרן. ומשמאל: האלוף במילואים 

 עברית לעובדים זרים

העובדים ומטפלים 
 בקרית טבעון

מפגש שבועי ללימוד 
עברית מדוברת לצורך 

תפקוד בחיי היומיום עם 
 שולמית אורןהמורה 

‘, מפגש ראשון ביום ד
60.66 ,60:01 - 61:11 

 במרכז יום שלהב"ת
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מספר קורסי מכללה, מרתקים ומעניינים מאד, אך, צמאים למצטרפים 

 ליהנות מכל העולמות –קורס "רב תחומי" 

לראשונה בקתדרה של שלהב"ת אנו מקיימים קורס כשבכל שבוע יש הרצאה בנושא אחר. במהלך חודש נובמבר 
 יתקיימו מספר הרצאות ואתם מוזמנים לבוא וליהנות מהגיוון. 0:11-בימי ראשון ב

 נושא מרצה תאריך

 פוטין, הצאר החדש איציק רונןאל"מ במיל'  0.66

 לקחת את הצחוק ברצינות אריה סוברפרופ'  61.66

 מאגיה וכישוף ביהדות שי פררו 65.66

 שיריו וסיפוריו של אהוד מנור –"בשנה הבאה"  יפתח גרשון 12.66

 

, משתתפת בקורס:   מרים ראוך מדברי   

, מציג בפנינו בהרצאותיו המרתקות אילן ” 

חידושים טכנולוגיים המשרתים אותנו בחיי 

היומיום וכאלה שבשימוש אנשי מקצוע 

ומדענים. דבריו בגובה העיניים, רהוטים 

ומובנים. כל הרצאה עומדת בפני עצמה 

וחושפת סט מוצרים מתוחכמים המיועדים 

מעניין ומתאים לסיוע ולפתרון בעיות.    

  . ו נ ל ו כ “מ ו מ ל ו   ב ח ו ם   ל ! 

 מסדה-/ אלה ויהושע ברמוטי זיק הרצאות באסטרונומיה, על ידי 

כל אלה היו רחוקים מאיתנו ,   - כוכבים, פלנטות, גלקסיות, כוכבי לכת, כוכבי שביט 
עד שהחלטנו להצטרף להרצאות מאירות העיניים, שנותן   אור", עד....    כמרחק "שנות 

 . 65.11מוטי זיק, בנושא אסטרונומיה במכללת שלהבת, מדי יום ראשון בשעה 
מרצה נלהב ומלהיב, אמון על מלאכתו, פותח אפיקים חדשים למי שאינם   –מוטי  

 בקיאים בנושא )כמונו( , וגם למי שמתמצא ורוצה להבין עוד.
באמצעות לוח וגיר, ובעיקר, באמצעות מצגות מרהיבות שאותן הוא בונה, מגיש, 
)ומעביר למאזינים, בתום כל הרצאה(, הוא מסביר תופעות ותהליכים שהתרחשו בחלל 

    מסקרן, מרחיב דעת, מומלו! סביבנו מאז שנוצר היקום.

 go616121@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .120101511ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב
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 00:11‘ חוג למוזיקה קלאסית, יום ב

2.66 
וסווטלנה )כינור( מרים רפפורט 
 )פסנתר( אלקון

 מיצירות סן סנס, דה פליה ועוד. -מוסיקה צרפתית וספרדית 

    נגה ישורון 66.66
השפעת הסביבה על כתיבת המלחין.  - "האדם, תבנית נוף מולדתו"

  מיצירות סמטנה, גריג, משה ווילנסקי ועוד.

 בטהובן, מוריו וממשיכי דרכו -"בטהובן לפני ואחרי"  נגה ישורון וולדימיר שמולנסון 60.66

 על מפגש התרבויות בזמר העברי -"אח יא רב יא רב"  מוטי אדלר 11.66

הפילהרמונית של ברלין עם :    9קונצרט מס' 
 קיריל פטרנקו

המנהל האומנותי ,  קיריל פטרנקו 
נה חדשה של החדש,   עו פתח 

התזמורת ביצירה מונומנטלית 
הסימפוניה התשיעית  ומרגשת:  
 .של בטהובן

בפרק האחרון של הסימפוניה יש 
מסר לאנושות באמצעות "שיר הלל 

"כל בני האדם אחים   -“  לשמחה 
השמעת היצירה הזאת מסמלת באופן מיוחד את    הם". 

ההתחלה החגיגית, המשמחת והמענגת של שיתוף פעולה 
ן המנצח    ל פטרנקו  בי רי רת קי ן חברי התזמו לבי

. זאב מזור   -הפילהרמונית  מברלין.  הנחייה והגשה  
 ₪. 11. כניסה וכיבוד 21.11 -, שעה 1.22מוצ"ש, 

 בריאות, איכות חיים ומה שביניהם

יתקיימו  66:11-מיטב הרופאים במיטב ההרצאות בנושאי בריאות ואיכות חיים. במהלך חודש נובמבר בימי שלישי ב
 מספר הרצאות ואתם מוזמנים לבוא וליהנות מהגיוון.

 נושא מרצה תאריך

 התפתחות, מבנה ותפקודים –המוח  ניצה מרסקיד"ר  1.66

 הורמונים ותפקידם בוויסות פעולות החיים ניצה מרסקיד"ר  61.66

 קופת חולים מכבי 60.66
שימור שיפור כישורי חשיבה בגיל המבוגר שתי הרצאות במפגש אחד: 

 ומחלות חורף ושגרת חיסונים מומלצת בגיל השלישי

 בעיות אתיות בגיל המתקדם גדי בר יוסףפרופ'  11.66

דלת ת  תח ו פ ן  י י ט ש נ ז ו ר ה  ו י  ז

במונולוג אינטימי וחשוף, 
זיוה רוזנשטיין מספרת  

על מסע ארוך של ריפוי 
ת  ו ב ק ע ב ה  ח י ל ס ו
ס  נ או ם  ע ת  דו ד התמו
ן  מ ז ב ה  ר ב ע ש ה  ש ק

 שירותה הצבאי כקצינה.

אולם תרבות שלהב"ת   ,20:11, 1.22‘, יום ה
 ש"ח 01כניסה: 

 ערב זמר

מביאים לנו הפעם ממיטב שירי “  גרשונים “ ה 
חבורת  -“ אלגרוס”. נתן אלתרמן ותרצה אתר

זמר אורחת. איתנו כרגיל, נגנים וזמרות/ים 
 מתנדבים.

אולם תרבות .  21:01  –ב  01.22ש “נפגש במוצ
 ₪. 21 -ת. כיבוד, כניסה “שלהב

 חברים ומתנדבים יקרים
 ₪ . 11 -אנא חדשו את החברות בשלהב"ת 

החברות בשלהב"ת מקנה השתתפות 
בפעילויות העמותה, הנחות בבתי עסק 
רבים בטבעון והסביבה,  הנחות בקליניקה 
שלנו )כמו: פיזיותרפיה, עיסוי, פלדנקרייז 

קבלת הירחון "ניצוצות" בדואר; וכמובן ‘(, וכו
אפשרות להשפיע על קבלת החלטות 

 בעמותה.

יש אפשרות לשלם בעסקה טלפונית            

.                             1שלוחה  12-0101511

 קבלה תישלח בדואר או במייל.

 שחרית שבת

ביוזמת  –התחדשות חינוכית במזרח ירושלים 
 ממשלת ישראל 

-מנהלת פרויקטים חינוכיים סיפורה של אראלה שלו  
 ייחודים במגזר הערבי והיהודי.

בזמן הקונפליקט הפוליטי, לפני תקופת האינתיפאדה 
השנייה  ובמהלכה, החליטה ממשלת ישראל להשקיע 

 מאמץ מרוכז לשיפור מערכת החינוך במזרח ירושלים.

כיצד חברה ישראלית   -ההרצאה בליווי סרטון  ותמונות  
   עשתה שינוי במערכת החינוך של מזרח ירושלים.
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