
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                    8138, מאי 381גיליון מס. 

פסטיבל שייך אברק, יום השואה והגבורה,   -חודש אפריל היה שופע בפעילויות במרכז יום  

 פסח, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הנה חלק קטן ומיצג של תמונות, מאירועים אלה.
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   האורטוריה "אליהו" -מנדלסון  :6קונצרט מס' 

 ת“, אולם תרבות שלהב00:11, שעה 8102במאי  5מוצ"ש, 

הקונצרט בביצוע הפילהרמונית של ברלין, מקהלת הרדיו 

 הגרמני, עם סולנים ידועי שם, ובניצוחו של סאיי אוזאוה.

, במסגרת 6, קונצרט מס'  בישראל   לקראת ביצוע האורטוריה 

, חבר זאב מזור ", בעריכתו והנחייתו של  "לראות את המוסיקה 

 קטעים נבחריםמקהלת טבעון; יוקדש להקרנה ולהשמעה של  

מהיצירה הדרמטית והמרתקת הזאת אשר מספרת את סיפור חייו 

הניסים שעשה לבני ישראל,  ששיאם עם עלייתו  -של אליהו הנביא 

לשמיים ברכב אש בהר הכרמל )המוחרקה(. הקטעים הנבחרים 

שיושמעו הם מקונצרט של התזמורת הפילהרמונית ברלין 

 בברלין.  9002במאי  71 -שהתקיים ב

 .81₪ -כניסה וכיבוד 

שתי המקהלות התארחו אצל חברי   9072בתחילת אפריל  

התזמורת בפרייבורג וביחד ביצעו את היצירה עם 

התזמורת וסולנים, בהצלחה גדולה. בסוף חודש מאי 

ביחד עם   המקהלה הקאמרית הישראלית טבעון ,  9072

, סולנים מהארץ ומגרמניה בלוויית מקהלת משגב גליל 

", פרייבורג, גרמניה, "קאמרטה אקדמיקה תזמורת  

האורטוריה יבצעו את    יעל ואגנר אביטל,   בניצוחה של 

מעלות, חיפה בשלושה קונצרטים:    מנדלסון   של "אליהו"  

 .  והרצליה

התרשמות מהקונצרט, שנערך בפרייבורג גרמניה, כפי 

אל תוך ” :    0.0.8102  -באדישה צייטונג ב שנכתב בעיתון 
העשייה המשותפת והסיפור התנכי נשאב גם הקהל. 

"אדוני מלכנו, תפארת לשמך, משהסתיים פרק התהילה 
, פרץ הקהל בתשואות, עמד על רגליו הודו לו בשמים" 

 “.ושחרר את מתח ההקשבה לביצוע

במשגב  , יתארחו בבתים בטבעון, 9072במאי    72-חברי התזמורת הגרמנית והסולנים, אשר יבואו לארץ ב 

, ביום 740הנשיא  ‘  ההופעה בחיפה מתקיימת באולם רפפורט, שד   והסביבה, אצל חלק מחברי המקהלה.  

 .0311*‘ טל -מי שמעוניין להזמין כרטיס להופעה בחיפה    . 90:00, בשעה 90.5.72‘ א

 ערב זמר

יפתח ויונתן, המארחים את “,  הגרשונים ” מוזמנים לערב זמר בהנחיית  

 מושב היוגב. איתנו, כרגיל, זמרים/ות ונגנים מלווים.“, היוגבים”מקהלת 

, שעה 91.5.72ש  “ (, במוצ 91ת )האורנים  “ נפגש במועדון תרבות שלהב 
 )מומלץ להקדים(.          90:00

 ₪. 01 -כיבוד ודמי כניסה                
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 ת?“: שואה וגבורה והלוגו של עמותת שלהבשחרית שבת

, ביקר במסגרת 74.4.72בבוקרו של יום אביב נפלא, שבת  
שחרית שבת בשלהב"ת תרבות, בנצי לפיד. כשהיה ילד, 
בתקופת השואה, עבר בנצי גלגולים רבים. את סיפורו המופלא 

 שמענו בהתפעמות ובהערכה רבה.

 -בנצי סיפר שבתום נדודיו הרבים, הגיע לטבעון וגר בה יותר מ 
שנה. כאשר היה כבר גרפיקאי מקצועי ומבוקש, בני ענבר   50

ז"ל, ביקש ממנו לעזור בהכנת הלוגו של שלהב"ת, עמותה 
שהיתה עדיין בחיתוליה. את הלוגו יצר, בנצי לפיד, בהתנדבות 

 כמובן, והלוגו משמש את העמותה, עד היום, בכל פרסומיה.

. יש תודה מקרב לב על ההרצאה המרגשת, ועל סמל שלהב"ת,  
, אשתו של בנצי, שבאה עימו למפגש מרגש זה. ניצה היתה מורה לניצה לפיד לנו גם פינה חמה בלב  

נ  ת מ ב ה  ל י ע פ ו  , ם י נ ו מ י ר ס  " ה י ב ב ת  כ נ ח מ .                                                         “ ו ם י ב ר ם  י מ ו ח ת ב ס 
  נאוה בולקאשמעה והביאה לדפוס: 

)מנהל העמותה(, נכח גם הוא במפגש מרגש זה,   אלי פוליאקוב 
סיפר את סיפור חייו כשורד בנצי )בנציון( לפיד  והנה התרשמותו: 

שירות בחיל   –שואה מילדותו באוסטריה ובסלובניה, ובישראל  
 הים, בצי הסוחר, מורה ומעצב גרפי עצמאי.

, אז 9005שנה עד שנת    10, התגורר בטבעון כמעט  29בנצי, בן  
, מורה במקצועה, שרבים מבני טבעון לניצה נשוי    .עבר לרמת ישי

 .למדו אצלה
“. , הרוח החיה מאחורי "שחרית השבת לשייע בר מסדה תודה  

, שהפליא וריגש בנגינתו על 20, בן  לישראל אבניאון תודה גדולה 
  על קטעי השירה.לישראל לשם הכינור ותודה 

 גילה עמריגלגולו של הלוגו / 

בעקבות מפגש מרגש זה, החלטתי 
ולשמוע ממנו על בנצי לפיד  להגיע אל  

התפתחות הלוגו.  נפגשתי עימו בביתו, 
ברמת ישי, ותיק מלא עבודות נפתח 
לפני. ביקשתי לראות את שלבי הלוגו של 

ת. עם פיתוח הלוגו חשב “ עמותת שלהב 
 בנצי על:

 סמל טבעון. - רקפת 

   המרכז   -עלה הרקפת צורתו לב
 -ת  “ והרגישות של עמותת שלהב 

 האוכלוסייה הבוגרת.

סקיצות שונות מובאות כאן, וגם מכתב 
 ציון לפיד.-התודה של בני ענבר אל בן
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 כיצד להתמודד ִעמן? -החלטות בסוף החיים 
 .יוסף-פרופ' גד ברפעמית עם המרצה:  -הרצאה חד

תושב קריית טבעון, לשעבר מנהל היחידה לטפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם. משמש כיום כיו"ר 

ועדת האתיקה המייעצת בבית החולים רמב"ם, וכיו"ר החוג לביואתיקה בפקולטה לרפואה בטכניון. 

 .  כניסה חופשית. 71:00, בשעה 7.5.72ההרצאה תתקיים במרכז התרבות ביום שלישי, 

 "בוא שיר עברי" - שנה למדינה 01לכבוד 

; ימי ראשון גיא פרטי ומיקה עינבסדרת הרצאות מוסיקליות בהנחיית  -מסע בזמר הארץ ישראלי 
 . 91.5 -, יתקיים בללא תשלוםבשלהב"ת. מפגש מבוא,  77:00 -ב

 "סיפורן של הלהקות הצבאיות.0.1 – "חייל רוקד ושר . 

 "סיפורן ושירתן של המשוררות הגדולות )רחל, לאה גולדברג...(.70.1 – "תמונת אישה . 

 "משירי סשה ארגוב.71.1 – "מעבר לתכלת . 

 "משירי נעמי שמר.94.1 – "על ליבי כמו קמע . 

  .בלבד.  הרשמה מראש במזכירות העמותה₪  811עלות ההשתתפות בסדרה כולה: 

 "פרשת אלטלנה"       שחרית שבת
, תושב טבעון, במאי ומפיק סרטים דוקומנטריים, ירצה ויציג סרט עדכני על פרשת דרור שוורץ  

 ש"ח ..: כניסהבמרכז תרבות שלהב"ת5     11:..בשעה  5.5.5.המפגש יתקיים בשבת, אלטלנה. 

 סלע-ר פנינה בר“/ דפינת התזונה 

מחלת הסרטן: מחלה גרועה ומורכבת. למרות התקדמות גדולה של הרפואה עדיין רבים לא 
נרפאים. כבר עשרות שנים, אנחנו יודעים שאורח חיים נכון של טיפול גם בגוף וגם בנפש, שומר 

 מפניה ואף במקרים רבים יכול לרפא.  

ומה שנכון לאחד לא    היום, הודות להתפתחות המחקרים ולהבנה שכל אדם הוא אינדיבידואל 
 חד הם, יש אפשרות לקדם מניעה וריפוי. ומה למדנו: -בהכרח נכון לשני, ושהגוף והנפש 

חובה. פעילות גופנית, תנועה יום יומית ואף פעמיים ביום. לא לתת   -זרימת הגוף והנפש  .  0
 למחשבות לזרום כרצונן. ליצור כוונות חיוביות.

: אנחנו מזינים לא רק את תאי גופנו אלא את אלפי החיידקים שחיים במעיים שלנו תזונה .  8
 ושקובעים את בריאותנו. יש בדיקות גנטיות לגבי תזונה נכונה מותאמת אישית.

 תזונה נכונה וגם חשיבה חיובית יכולים לבלום ולנטרל גנים למחלת הסרטן. - אפיגנטיקה. 3

הדבר העיקרי. היא הקובעת איך יתעכל המזון שלנו, חוזק מערכת החיסון ושאר  –חשיבה חיובית . 0
 מערכות הגוף. מדיטציה יכולה לעזור ליצירת כיווני חשיבה חיוביים.  

עמותה של פוגשי סרטן: כאלה שכרגע חולים, שהחלימו ומטפלים בתחומים .  עמותת תעצומות 
חודשיים בת"א, בירושלים ובקיבוץ יגור. בכל  -שנים. יש מפגשים דו  01שונים. העמותה קיימת מעל 

מפגש יש מטפלים שמציעים את הדרך שלהם כעזרה להחלמה וגם למניעה ולאורח חיים בריא. 
כדאי, למי שמתאים לפתוח את האתר שלהם ולהתחבר אליהם. יש שם גם הרבה ללמוד לבריאים. 

 מכאן ומשם

 מזל טוב!!!!, רכז הקהילה התומכת, נולד נכד. משה אמסלםל 

  ל.“חוזרים הטיולים לחו -התחילו לבדוק עדכון דרכונים 

 .)נמשך הרישום לסדנת הכנה לפרישה )פרסום בניצוצות של אפריל 

  רוזה חברות בקהילה התומכת חנה תמיר וזיוה גבע  ת:  “ שלוש מחברות עמותת שלהב ;
 כה לחי!!!הדליקו משואות ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.  -חברה במרכז יום  יבוטרו‘צ

  וחזרה   2:00  –מתארגן טיול לרמת הגולן. יציאה, ממרכז יום ב במרכז יום    90.5.72  –ב
. חברי הקהילה התומכת מוזמנים להירשם ולהצטרף לטיול, בתשלום; 72:00משוערת בשעה  

 על בסיס מקום פנוי והתאמה אישית.


