
   

לכבוד השנה המסתיימת ומתחילה 

 / יעל ליפשיץשנה חדשה 

ים ֲחרֹונִּ ים אַּ פִּ  ֱאלּול ְמגֹוֵלל דַּ

כְֻּתָנה ת הַּ ְתרַּ  ְוֹאֶסף ֶאת יִּ

ים מִּ ים חֻּ בִּ ל ָשדֹות ְצהֻּ עַּ מַּ  ּומִּ

ְרֶמל ָעטּור ֲעָנָנה.  כַּ
 

ים ְבֵלאּות פִּ ים ְמצַּ ּיֹות ְרָגבִּ  פִּ

ם. יִּ ים ְגדּוׁשֹות מַּ ְמָטרִּ פֹות מִּ  ְלטִּ

ְׁשָמעּות, ְפשֹות מַּ ֲחפֹות ְמחַּ ידֹות ְמרַּ  ֲחסִּ

ם. יִּ ְכָנפַּ ים בִּ ְסעֹות ָהֲאצּורִּ  ְלמַּ
 

ְכרֹונֹות ים זִּ ים ֶׁשּצֹוְברִּ  ֵבין ְלֵבין ֲאָנׁשִּ

חֹול. ן הַּ ג מִּ ים ְיֵמי חַּ ְּירִּ  ְמכַּ

ּיֹות ים ָתְכנִּ ל ְתׁשּוָבה פֹוְרטִּ ים עַּ ְברִּ  ְמדַּ

פֹוֵעל :  ל הַּ ים עַּ ְמנִּ ְתאַּ  .ִלְמֹחלּומִּ

 טבחית מרכז יום, מזל חןברכות ל ,

 להולדת הנכדה.

 ת“שני חוגים חדשים בשלהב

 חוג לקליעת סלים )ועוד( בשלהב"ת

בואו להתנסות במלאכה קדומה ומרתקת בעלת אלפי 
, אלינור כהן :  מדריכה לא נדרש ניסיון קודם.    פנים. 

תושבת קרית טבעון. אומנית רב תחומית שמתמחה 
בקליעת סלים מחומרים טבעיים ועוסקת בתחום כבר 

  למעלה מעשר שנים.

 93:81-90:11 9.1: יום א', שיעור ניסיון

 ₪. 091עלות חודשית כולל חומרים: 

 1403540080אלינור כהן , לפרטים והרשמה:  

 חוג פלדנקרייז בשלהב"ת

, פיזיותרפיסטית ומורה ד"ר עפרה נצר בהנחיית  
 לפלדנקרייז.

תגלה לך מגוון תנועות שיאפשרו שיטת פלדנקרייז  
לך להשתמש בגופך בחיי יומיום באופן יותר יעיל 

 ונינוח. השיטה יכולה להועיל בכל גיל. 

. שלהב"ת, סמטת 93:81-ב   0.1מתחילים: יום שני,  
 , קריית טבעון.  0הלבנה 

 141-1990050, : עפרהלפרטים והרשמה

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    9189, ספטמבר 891גיליון מס. 

 9102בזאר ראש השנה 

כמדי שנה מרכז יום פותח את שעריו ומזמין את הקהל 
 הרחב לבזאר מיוחד ומרשים פרי יצירתם של באי הבית.

תוכלו למצוא: מגבות וסינרים, מפות, חיות מֶלֶבד לילדים, 
 שמיכות לתינוקות, צעצועים, כלי קרמיקה והרבה הפתעות.

י   שנ ו ן  ראשו ם  מי ת           בספטמבר   51  -  51בי בשעו  ,
 במרכז יום שלהב"ת. 50:88 – 8::0

 כל ההכנסות קודש למרכז יום. מחכים לראותכם!
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 קבוצה לנשים מבוגרות במרכז יום "שלהב"ת" -"נפגשות ליחד" 

מפגשים לנשים מבוגרות   90במהלך החודשים האחרונים התקיימו  
במרכז היום הרב תחומי של עמותת שלהב"ת בקרית טבעון. המפגשים 

, סטודנטית לתואר שני נגה זיו , עו"ס מרכז היום ו יעל פרץ הונחו בידי  
בעבודה סוציאלית. נגה הנחתה את הקבוצה במסגרת לימודיה וזכתה 

 להכשרה וליווי במחלקה לשירותים חברתיים בקרית טבעון.

בקבוצה השתתפו שמונה נשים, שנפגשו אחת לשבוע בבוקר. המפגשים 
 עסקו בהיכרות ובהצפת נושאים שרלוואנטיים לחייהם.

על ההנחיה של הקבוצה ולאחל שתפתח ליעל ונגה  בהזדמנות זו נודה  
קבוצה חדשה או שיהיה המשך לקבוצה הנוכחית במתכונת שונה. 

)מנהלת מרכז היום( במפגש עם צוות   נגה, יעל ונטשה :  בתמונה 
 המחלקה לשירותים חברתיים דנות על קבוצות עתידיות.  

 יעל ישועהטיול "שלהבת" לנורבגיה באוניית קרוז / 

כמדריך. נחתנו בסביבת בני גמליאל  כמארגנת ועם    צביה מזרחי איש עם  81 –יצאנו לטיול בחבורה גדולה של כ  

אמסטרדם בבוקר, טיילנו קצת באזור הכפרי ואח"כ בעיר. אחרי ה"הלם" בכניסה של לובי צבעוני ורועש, עלינו 

לחדרים. באונייה צפתה לנו הפתעה ראשונה. חדרים גדולים ומרווחים עם חלון גדול לים. בשני "ימי ים", בהם 

חצינו את הים הצפוני לנורבגיה וחזרה, יכולנו לשוטט באניה ולהכיר במקצת את מה שקורה בה. לטייל עם מעיל על 

, לספוג רוחות חזקות ולהינות ממרחבי 90סיפון בקומה  

הים. בימים אלה גם קבלנו הרצאות מבני, שהעשירו את 

 ידיעותינו.  

הדובדבן שבטיול היו כמובן, הטיולים היבשתיים. במשך 

חמישה ימים התעוררנו כל בוקר אל פיורד חדש. נופים 

משגעים. אחרי ארוחת הבוקר היינו יורדים אל הכפר או 

העיר הקטנה בה עגנה האונייה. תמיד חיכה לנו אוטובוס 

נקי עם נהג מנוסה ואדיב. בני תכנן את הטיולים כך 

שנוכל להפיק את המרב מכל טיול. מזג האוויר היה כמו ימי חורף יפים אצלנו. העפלנו למרומי ההרים בדרכים 

עקלקלות והנופים שהתגלו היו מרהיבים. הכול צבוע בירוקים שונים, עצי יער גבוהים והפריחה בעיצומה. לכל מקום 

 שמביטים רואים מפלי מים יורדים מההרים ובעמקים אגמים ופלגים זורמים בשצף קצף.  

בדרך חזרה עצרנו בברמן שבגרמניה. הטיול בעיר העתיקה היה מאד מעניין, למרות החום כמו של הבית. ביום 

האחרון נפרדנו מהאנייה וירדנו בנמל אמסטרדם. טיילנו צפונה לכפר מיוחד מוקף תעלות ומלא פריחה. אחה"צ 

השעות שבילינו שם, בגלל בעיות דלק שונות, לא היו נחמדות. אבל אחרי יום יומיים של   93הגענו לנמל התעופה.  

על הארגון המצוין   לצביה שינה טובה, אפשר היה לשכוח את ה"פינלה" ולזכור רק את הכייף שהיה.  המון תודות  

 על הטיול המעניין, על היחס החם ועל ניגוני הכינור שהנעימו את זמננו גם בשעה הקשה.   ולבנישל הטיול, 

 יוצאים מהבית, עושים כיף

 קבוצה חברתית לצעירים ברוחם

מוזמנים להצטרף לקבוצה חדשה. 

-הקבוצה תיפגש אחת לשבועיים 

שלושה בשלהב"ת לפעילות 

 חברתית מהנה.

 52:882-ב 0022: יום א, פתיחה

 לפרטים והרשמה: 

144-3300001 ,1484041 
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 מרצים-הרצאות במכללה, ספטמבר, קורסים רב

 תוכן מרצה תאריך הקורס

 רב תחומי
 יום א'

1:11 -91:81 

 צה"ל והחברה הישראלית איציק רונן אל"מ במיל' 9.1.91

 תקשורת והעברת מידע בין החרקים -מילים של נמלים  ד"ר מתן בן ארי 3.1.91

 מבוא לתולדות המאגיה והכישוף בתרבות המערב שי פררו 94.1.91

 שרים ומספרים על נעמי שמר -סימני דרך  יפתח גרשון 00.1.91

בריאות, 
איכות חיים 
 ומה שביניהם

 יום ג'
90:81-99:11 

8.1.91 

 ד"ר עירית חוף נהור

 השפעת הסלולר על גוף האדם

 תזונה, מוח והתנהגות - גוף ונפש 91.1.91

 המכללה סגורה -בחירות לכנסת  5122252

 תזונה ומערכות חיסון ואוטואימונית 05.1.91

 רואים עולם
 יום ד'

1:11 -91:81 

 אתרי אונסק"ו היפים בעולם נסיה שכטר 5.1.91

 משפחה ישראלית בקהילה שיתופית דמוית קיבוץ -יפן  אביים רון כרמל 99.1.91

 שפת הצוענים זהבית כהן 93.1.91

 האחרתאיראן סיור וירטואלי ל רועי כהנוביץ 04.1.91

 מבט אנתרופולוגי על תרבויות רחוקות ד"ר שי פררו 0.91.91

 ראיינה וכתבה: נעמי סלע, מתנדבת ב"עמך"/ לאה ציטרון ז"ל לבית קופפר        

זכות גדולה הייתה לי להכיר את לאה האצילה, המטופחת והחכמה בעלת עיני תכלת יפות. 
ארנסטינה -בטבעון. לאה   "עמך" , מרכזת פרויקט  שלהבת שורר הכרתי אותה באמצעות  

נולדה בעיר נודורוד, הונגריה, השוכנת לא רחוק מהגבול הרומני. נפגשנו אחת לשבוע, במרכז 
 דוגמנית הבית!   -יום, כשהיא הגיעה לבושה בטוב טעם 

, מתרחצת וחופפת שערה, המבהיק לבן, ואף מספרת את עצמה. 8291  -בת תשעים, נולדה ב 
מסדרת את ציפורניה ומורחת אותם בלק עדין. בפגישות הייתה שופכת את לבה, חוזרת 
ומספרת על כל מה שעבר עליה באושוויץ. עברה בבתי ספר בארץ ובעולם כדי לספר מה קרה 
לה ולמשפחתה בשואה. כמעט כל משפחתה נספתה. סיפרה כיצד ניצלה ממנגלה ושרדה. 
סיפרה על בעלה, אברהם )דודי( שהיה פעיל ציוני ברומניה, נאסר שם וישב בצינוק, 

 וכשהסתימה המלחמה הגיעו ארצה והתיישבו באשדוד.

באשדוד עבדו קשה ובנו בית. אברהם עבד בנמל והיה אחראי להתקנת מערכות חשמל ומים. 
ששמה ע"ש אחותה האהובה שנספתה באושוויץ. לימים  גבריאלהלימים נולדה בתה היחידה 

. לאה תמיר ושירלי   -חלה בעלה ונפטר. הבת גבריאלה נישאה והקימה משפחה עם שני ילדים  
עזרה מאד לבתה בגידול הילדים והייתה אהבה גדולה ביניהם. שירלי נישאה לאייל והם גרים 

שירלי ואייל בקרית טבעון. כשפרצה מלחמת צוק איתן וטילים נורו לעבר אשדוד, הגיעו  
והעבירו את סבתא לאה אליהם לטבעון וסידרו לה פינה חמה בביתם. מאז ועד יומה האחרון טפלו בלאה במסירות 

 גדולה ודאגו לכל מחסורה. לא היו מספיק מילים בפי לאה כדי לשבח את יחסם של שירלי ואייל אליה.    

עם חוקים שלאה המציאה. ללמד אותה ברידג' לא הצלחתי. בשנה   -בפגישותינו  שיחקנו רמי בדרגת קושי גבוהה  
האחרונה לאה נפלה פעמים אחדות והייתה בבית חולים, אך כשחזרו מעט כוחותיה שבה למרכז היום. היא העדיפה 

 לבוא לרקום להקשיב להרצאה ולהתעמל מאשר להישאר לבדה בבית.  

במרכז היום נהנתה מתשומת לב, מארוחות והייתה משוחחת ארוכות בהונגרית עם יהודית חברתה. הייתה אהובה 
דודי ז"ל בעלה האהוב. שירלי, נכדתה של -ומוערכת גם על כל צוות העובדים  לאה בקשה להיקבר באשדוד ליד  אברהם 

 לאה, הגיעה החודש למרכז היום להודות לצוות על הטיפול המסור בסבתה ולהיפרד מחברותיה של לאה.

 באהבה, יהי זכרה ברוך!     

 go919150@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .151484041ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב
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 קונצרט ערב, "לראות את המוסיקה"

 ()במקום קונצרט שהיה אמור להתקיים ביוני

י   שנ רת   -להב  על התזמו מנצח 
הלאומית של קפיטול, טולוז, בקונצרט 
מרתק, שנערך באוויר פתוח בפסטיבל 

, והלהיב את הקהל הרב 0193קיץ  
ביצירות תזמורתיות ידועות ואהובות. 
הקונצרט יוקרן על גבי מסך גדול 

 -, ב 5.22מוצ"ש,  במערכת שמע וצפייה משובחים.  
 כולל קפה ועוגה.₪  04. כניסה 52:88

 "ושוב נצאה אל הדרך"

חגיגי לפתיחת העונה ערב זמר  

בהנחיית האחים גרשון. איתנו 

, וכן שלהבת רון חבורת הבית  

נגנים וזמרות/ים מתנדבים. 

, באולם תרבות  8::52  -ב   0522ניפגש במוצ"ש  

  .₪ 8. –כיבוד, כניסה שלהב"ת.  

 פ“תש -ת “תוכנית כללית למכללת שלהב

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון שעה  

2:88 

 -רב תחומי  •
הרצאות 

 בנושאים שונים

 אידיש •

 עולם המחול •

ספרות החסידות  •
(0:.1) 

 ערבית מתקדמים •

 מקרא •

 אנגלית •
 רואים עולם •

נשות חייל ואנשי שם  •
 י “בהיסטורית א

 גרפולוגיה •

55:88 
 מדע פופולרי •

 ספרדית •

 ארכיאולוגיה •

 קבוצת מחול •

בריאות,  •
 איכות חיים 

רפואת  •
 ם“הרמב

ההר הירוק כל ימות ” •
 ‘()סמסטר ב“ השנה

51:88 
אסטרונומיה  •

 וגיאולוגיה
 מוזיקה קלאסית •

מועדון  •
 הסרט הטוב

 

 נפתחת קבוצה חברתית לפיתוח מיומנויות שיחה על ענייני היומיום באידיש

. קבוצה זו הינה בנוסף לחוג על תרבות ישעיהו גבאיבהנחיית  הקבוצה מתאימה לדוברי השפה מהבית או משמיעה

 .1:11-, שמתקיימת אחת לשבועיים בימי ראשון במלך זיופנינים מהספרות והתיאטרון בהנחיית  –האידיש 

 בשלהב"ת 51:88-ב 5022יום רביעי, : מפגש ראשון

 1411385304למפגש. לפרטים נוספים: ₪  01עלות:            

 (:90:11)ימי ב' בשעה ספטמבר בחוג למוסיקה 

 ,  "קול המלים", מוסיקה וספרות מיצירות א.ב. יהושע, פסטרנק, מוצרט ועוד;נוגה ישורון, וולדימיר שמולנסון 0.1

 "ווריאציה פסטורלית", נושאים ווריאציות מאת מלחינים שונים. מיצירות היידן, בראהמס ועוד; –נוגה ישורון  1.1

 היסטוריה מוסיקאלית של ישראל;“, "אתם זוכרים את השירים –מוטי אדלר  90.1

 נופי הארץ בשירים.“, "אקליפטוס ברוח –מוטי אדלר  08.1

הקשר בין בריאות ומשפחה, התמודדות עם חיי היומיום 

 בצורה נעימה ופשוטה וכיצד לעשות שינוי בחיים ללא מאמץ.

 , בוגר מכללת רידמן ברפואה סינית.יעקב קורן: מרצה

 ₪2 08כניסה: 


