
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    9139, אפריל 391גיליון מס. 

ס  ָּ  / רחלֵעץ ַאג 

יב ַבֶקֶשר ַהֶזה..... בִָ ִָ  ַיד א 

ֵשנ ה יץ מִָ ם ֵמקִָ ד   א 

 ְורֹוֶאה: מּול ַחלֹונֹו

ס ְמַלְבֵלב:  ֵעץ ַאג 

ן ַבץ על ַהֵלב-ּובִָ ר ֶזה ר  ה   ֶרַגע: ה 

ְתּפֹוֵרר ְוֵאינֹו.  הִָ

ְתַעֵקש ם ְבֶאְבלֹו הִָ ד  א  ין: לֹא יּוַכל ה  בִָ  ֵהן ת 

ַמש ד ֶשכ  ֶאח  רחֹו ה   ַעל פִָ

ר  ַאְכז  ו ה  ְנשיַבת ַהְסת   -בִָ

ַיְך ְוַהֵגש יש לֹו חִָ יב ְמַפְיסֹו ּוַמגִָ בִָ ם א   אִָ

ש! י ְלמֹו ַחלֹונֹו ַממ  קִָ ם ֲענ  חיִָ  ֵזר ְּפר 

 ת“חול המועד פסח בעמותת שלהב

 12 - 12עמותת שלהב"ת יוצאת לחופשת פסח בימים 

 .2..1באפריל.  חזרה לפעילות ביום א' 

 בחוהמ"פ הקהילה התומכת תעבוד במסגרת כוננות.

 אנו מאחלים לתושבי טבעון והסביבה,

לחברי העמותה, 

 עובדיה ומתנדביה

 חג שמח

 הנהלת שלהב"ת.

 מבראונשוויג בגרמניה לשלהב"ת בקרית טבעון

שתי משלחות מבראונשוויג, העיר התאומה של קרית טבעון, ביקרו 
החודש בשלהב"ת. בראונשוויג נמצאת בצפון גרמניה ומונה כרבע 

 מיליון תושבים.

במשלחת הראשונה, ביקרו נציגי ארגון המתנדבים בגרמניה שדרכו 
. יוליוס נמצא  אנוון בוסינוס יוליוס  מתנדב בשלהב"ת הצעיר  

בישראל מזה כחצי שנה ומסייע רבות במרכז היום בעבודות אחזקה 
ובסיוע למבקרים. יוליוס יצר קשר מאוד חם, אנושי ונעים עם 
המבקרים. יוליוס יסיים את התנדבותו בחודש יולי, ובספטמבר צפויה 
להגיע מתנדבת חדשה, במקומו, מגרמניה. משלחת נוספת שביקרה 
בשלהב"ת קיימה בעמותה פיקניק קהילתי במהלך ביקורה בקריית טבעון. את הפיקניק ארגנו מתנדבי 

 מבקרים ומארחים השתתפו בפיקניק. 05-. קרוב למרים ראוך ואורי ומלהוועדה לקשרי חוץ במועצה, 

ישראל בעיר בראונשוויג. המשלחת -, יו"ר האגודה לידידות גרמניה ד"ר קירשנר בראש המשלחת עמד  
תרמה תרומה כספית צנועה לעמותה. בנוסף לפיקניק קיימו המבקרים והמארחים בני הקריה ריקודי עם 

 , מנהלת מחלקת החינוך.גילה דינרבעזרתה של  
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 שמעון סנה             הפנסיונר אינו עוצר /  -שלהב"ת  

מקום לפנסיונרים בשיבה טובה//המחפשים חיי שלווה בבית מוגן באהבה//יש כאלה עם   -שלהב"ת  

שמיעה לקויה אבל נותנים חיוך בחיבה//הם בודקים כל פרט ונמנעים מאכזבה//המשתדלים להעניק רוך 

 וחום בצורה נדיבה.

זה בית חם ומרתק עבור הפנסיונר//לאדם בגיל השלישי המכבה בקושי את הנר//אחד עני   –  שלהב"ת 

 ודלפון ואחר מיליונר//ישנם כאלה עם ראש צלול ולב סוער//וכאלה דינמיים בכל דרך לא עוצר.

סדר יום קבוע ומאורגן//חיי חברה  טובים במועדון מוגן//בטבעון יש  בית וגם גן//אפשר למצוא  - שלהב"ת

תעסוקה במלאכה, בציור, הכל נעשה ללא אמרגן//הגמלאי המצוי בא לשיר לניגון האורגן//מזון לכל חבר, 

 ללא אוכל מטוגן.

נראה את הזקן שאינו ישיש//ללא הבדל בין אישה לאיש// נע בעצלתיים ובזהירות ליד הכביש// - שלהב"ת

 נמנע מאסון וממזל ביש//מנסה למצוא עניין בחיים באופן רגיש//ולהגיע לשלהב"ת באופן נגיש.

מיועד לגיל הזקנה//המספק שירותים נוחים בצורה נכונה//יש מקבלים טפול סעודי בהזמנה//  -  שלהב"ת 

 נא//מתלבשים יפה במיטב האופנה.  בריאות איתנה לכולם  עם הזמנה.-וכאלה עצמאים ללא הושיע

 דרושים מלווים

ת ו / ם י ו ו ל מ ת  ו / ם י ש ו ר  ד
שיצטרפו בהתנדבות לרכב 

אל   ההסעות של הגמלאים 
וממרכז היום בשעות הבוקר 

ניתן להתנדב גם   ובצהריים. 
למשך יום או ליומיים או רק 

 הבוקר או הצהריים.  לשעות
 תודה רבה מראש

 0575359לפרוים: 

 מניעת התעללות באזרחים וותיקים והזנחתם

, מנהלת היחידה לטיפול ומניעת עו"ס עירית שלו ת נפגש עם “צוות שלהב
התעללות באזרחים ותיקים והזנחתם. היחידה הינה חלק מהמדור 
לאזרחים וותיקים במחלקה לשירותים חברתיים במועצת קרית טבעון. 
היחידה הוקמה כיחידה ייעודית שנועדה להתמודד בצורה אפקטיבית עם 
התופעה. המפגש עם צוות העמותה נועד במטרה להעלאת המודעות 
ביישוב לתופעה, לאתר זקנים הסובלים חלילה מהתעללות או הזנחה, 

 לפתח דרכי טיפול ומניעה ולתאם בין השירותים בקהילה.  

או להשאיר   9029129בטלפון    עירית שלו במקרים בהם תרצו להתייעץ או לדווח, ניתן לפנות לעו"ס  

 .tivon.muni.il-irit@kiryatל:  “. אפשר גם לפנות בדוא9029152הודעה בטלפון 

 ת“יריד עבודות שלהב -שבת אומנים 

כמדי שנה, גם אנו 
מזמינים את הקהל 
א  ו ב ל ב  ח ר ה
משלל ם  להתרש  ו

יד -עבודות מלאכת 
 . ה ק י מ ר ק י  ר ב ד ו
המגוון גדול ומיוחד 

   !והמחירים נוחים לכל כיס

 .הבזאר יהיה פתוח בשישי ושבת
    !מקווים לראותכם

מפגש משותף בין מועדון "המפגש" בקרית עמל למועדון "אהבה" 
 מכפר זובידאת

החודש התקיים מפגש מרגש בין מבקרות שתי המועדוניות בכפר השכן זובידאת. חברות 
ארחו את המבקרות מטבעון כיד המלך, עם כיבוד עשיר וסדנת קישוטי "אהבה"  מועדון  
, מנהלת מועדון "אהבה" סיפרה: "היה מפגש מיוחד ומרגש, שיתוף נוף זובידאת פירות.  

הפעולה בין המגזר היהודי לערבי מבורך וחשוב. שמחנו לפגוש נשים מיוחדות ומלאות 
סיפרה: "שמחנו על הפעילות במועדון מועדון המפגש  , מנהלת  צביה מזרחי שמחת חיים".  

 השכן, שרנו ורקדנו יחד והייתה אווירה נהדרת".

mailto:irit@kiryat-tivon.muni.il
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 / יוסי ארזהחוג לטניס שולחן 

לפני   אבי לרון החוג לטניס שולחן )פינג פונג( של "שלהבת" נוסד על ידי  
 חברים, כולל קבוצת נשים. 21שנים ומונה כיום  25 -כ

בנוסף למשחקים עצמם, המהווים פעילות ספורטיבית חשובה בגיל 
מקום בו ניתן   -המבוגר, החוג הפך למסגרת חברתית מגובשת ונעימה  

לשוחח, להחליף חוויות, לקבל עצות ועזרה. בין משחק למשחק 
עם חבר/חברה. בימי שישי  ממשקה חם ועוגיות תוך שיחה  נהנים  אנו 

"קבלת שבת" הכוללת את ברכת השבת המסורתית, ברכה    אנו עורכים 
מרב הזמן מוקדש לדיון על נושא מסוים מתחומי התעניינות של חברים  על היין, אכילת עוגה "ונישנושים"; 

החוג פועל  נפתלי.  -בחוג. לאחרונה אנשי החוג מקבלים הדרכה מקצועית מהמדריך הוותיק לטניס שולחן  
  .21:55 - 59:55בין השעות   ו'  ה',  ובימים ד', 29:55 - 22:55בין השעות   ג',  בימי א',

 .תבוא לשחק עכשיו“ אל תגיד "שיחקתי פעםהחוג פתוח לקליטת חברים חדשים נוספים. 

 פסויבל שייח' אבריק השלישי בשלהב"ת

באולם התרבות   –גם השנה יתקיימו חלק מאירועי פסטיבל שייח' אבריק במתחם עמותת שלהב"ת  
ובפאטיו )החצר הסמוכה לאולם התרבות(. הפסטיבל יתקיים באפריל. מדובר על פסטיבל תרבות אזרחי 
שנעשה כולו בהתנדבות של תושבי הקריה, למען התושבים. האירועים הינם ללא תשלום. להלן מספר 
אירועים מרכזיים שיתקיימו בעמותה )פרטים נוספים באתר הפסטיבל(. מומלץ לוודא באתר האינטרנט של 

 .http://www.abreik.orgהפסטיבל, שהאירוע אכן מתקיים: 

 מופע מקום שעה יום

 מיכל צרפתי –אקאפלה  אולם תרבות 29:20 25.2‘, ד

 יומן מסע אתני –בדרך להיות  פאטיו 12:55 25.2‘, ד

 פאטיו 11:55 25.2‘, ד
פה, זמרת רמבטיקו מאתונה עם סולה פהמתיוונים מארחים את 

 ריקודים
 סדנה לגיל השלישי על הטרקטור בארגז החול אולם תרבות 21:55   22.2‘, ה

 מופע אימפרוביזציה -סליחה ששאלתי  אולם תרבות 22:25 21.2‘, ו

 שירים מקוריים וקאברים פאטיו 22:25 21.2‘, ו

 הופעת טריו אינטימי -חן לב ארי  פאטיו 22:55 21.2‘, ו

 שירה בציבור עם סיפורים מאחורי השירים -זמן מוזה  אולם תרבות 21:55 21.2‘, ו

 הבוסתן )מחווה לדני סנדרסון( פאטיו 25:25 22.2שבת, 

 האחים היימן -סרט והרצאה  אולם תרבות 22:55 22.2שבת, 

 ג'אם תיפוף חופשי פאטיו 55:.2 22.2שבת, 

 

 ר פנינה בר סלע“דמאכלי פסח /  -פינת התזונה 
 

: אוי וי.....אמנם אבותינו נאלצו לקחת מצות בלילה הראשון של מאכלי פסח 
שנה אלוהים האכיל אותם ב"מן", אותו   25הבריחה ממצרים, אבל כידוע במשך  

 ...מאכל מיסתורי, שמחליף את טעמו כל כמה ימים, ובכלל טעמו כצפיחית בדבש
הוא צרה גדולה. להרבה אנשים הוא עושה עצירות,   -כידוע קמח מצות )חיטה(  

א, קמח “ גזים ועוד מרין בישין. אנחנו נוהגים להחליף אותו בקמח תפו  כאבי בטן, 
תירס ועוד, שמקלים על מערכת העיכול. מבחינת התזונה חג פסח אינו מצטיין 

עושים עוגות עשירות מאוד בביצים )כולסטרול(, אוכלים הרבה בשר   .בבריאות 
)שומן גרוע וכולסטרול(, מציות טעימות שהן חטא תזונתי, ואחרי חג החרות 

 .והחופש, צריך באמת חופש להתאוששות
ירקות מבושלים אן אפויים, )לא מטוגנים( פירות חיים.  : הרבה ירקות: סלטים למיניהם, אז מה כן לאכול  

מבושל, חי מגורד, או מיץ. שזיפים יבשים שהושרו   -סלק עוזר כנגד עצירות   -אם בכל זאת נכנסים לצרות 
ע אפויים עם קינמון. אפשר להמתיק עם דבש או סילאן “ תפו   -ללילה או מיץ שלהם. במקום עוגות  

 .בתיאבון       תמרים.

http://www.abreik.org
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  00:11שעה ‘ אפריל בחוג למוזיקה קלאסית. יום ב
 ."ואלס טריסט –"ז'אן סיבליוס   מווי אדלר, 2.2
"קלרה ורוברט שומן,   נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון,   2..

 מיצירות שומן ושאר מטעמים רומנטיים.“. הפסנתרנית והמלחין
 .""האופרה סימון בוקנגרה מאת ורדי  ניצה יולביץ, 20.2
 אין הרצאה.  -  חג הפסח 11.2
 .“רומנטיקן רוסי –"צ'יקובסקי   מווי אדלר, 19.2

 ערב זמר

 “לא נפסיק לשיר”

. בהנחיית הגרשונים דודו ברק ודובי זלצר משירי  
ר  מ ז ה ת  ר ו ב ח ם  ע ו

מחיפה “  אנסמבל מנעד ” 
עירית בניהולה וניצוחה של  

. איתנו, כרגיל, נגנים רמון 
 וזמרים/ות.

, 00:79, שעה  4.6ש,  “ מוצ 

ת. “ אולם תרבות שלהב 

 .₪ 69כיבוד וכניסה, 

 האדם שבטנק / שחרית שבת
שחרית שבת בחודש מרץ, בשלהב"ת קרית טבעון, זימנה למפגש 

י תת אלוף במיל' “אחד את צמרת צה"ל לשעבר.  האירוע הונחה ע
 ישראל, את שירי חיל השריון שר תת אלוף במיל' שייע בר מסדה

, מפקד חטיבת איציק רונן , והמרצה היה אלוף משנה במיל'  לשם 
השירות   השריון לשעבר; שסיפר בצורה מרתקת כיצד  משפיע 

בצה"ל על ערכים חברתיים, בעידן של קיטוב חברתי. לא לדאוג, 
 ...גם חיילים פשוטים ומפקדים זוטרים יותר הורשו להיכנס

 אלון מרגלית : "מבצע אייל" / הצגת יחיד

 עפ"י סיפורו. אייל רווברו ביצוע: 

ק  ו יס חובב, אלא שבדי וטי יל הוא מהנדס  אי
כשהעתיד נראה מבטיח ומוצלח,  חדל לבו לפעום 

במהלך המונולוג מספר אייל  על  והוא התמוטט. 
השיקום ועל ההזדמנות הנדירה שנפלה בחלקו 

 להתפתחות רוחנית מתוך קושי וכאב.

, אולם תרבות שלהב"ת. 00:99  -ב   7.6‘,  יום ד  
  ש"ח 15דמי כניסה: ‘.  דק 20משך ההצגה: 

 יש לנו רעיון שהוא גם חלום 

 ערב של מספרי סיפורים 

זה יכול להיות ערב חד פעמי סביב סיפור חיים של 
אדם אחד או תקופה או שכונה בקריה או ערב 
שיהפוך למסורת אחת לתקופה ובה יתקבצו 
מספרי סיפורים לערב אחד סביב נושא מסוים 

 אנחנו פתוחים לרעיונות ולהצעות.

ם  רי מתנדבים הרואים עצמם כמספרי סיפו
ומתנדבים המעוניינים לארגן ערב או אירוע שכזה 

, מנהל העמותה אלי מוזמנים ליצור קשר עם  
 elipoli25@gmail.comל “. או בדוא529020105

 הקלאסיקות הגדולות של הקולנוע

הקרנת סרטי קולנוע מפעם באולם התרבות 
שלנו. יש לנו אולם עם מערכת שמע וקול 
טובה מאוד; וכולנו אוהבים להתפרק על 
הנוסטלגיה ועל הסרטים של פעם: צ'רלי 

 צ'פלין, הסנדק ועוד מהקלאסיקות הגדולות.

מתנדבים המעוניינים לקחת חלק בהפקת 
, אלי הקרנות כאלו, מוזמנים ליצור קשר עם  

 ל“או בדוא 52-9020105מנהל העמותה  

elipoli25@gmail.com 
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