
   

 

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    9159, יוני 591גיליון מס. 

 יום המעשים הטובים

עובדי המנהל הכספי 
במועצה המקומית 
קרית טבעון הגיעו 
ת  ו ב ד נ ת ה ם  ו י ל
 . ם ו י ז  כ ר מ ב
העובדים, בראשות 

, סיון לוי הגזברית  
ל  ע ה  ר י ק ס ו  ע שמ
ה  ת עמו ה ת  ו ל י פע
ם  י ר ק ב מ ל ו  מ י י ק ו

במקום סדנת אפייה טעימה, במהלכה הכינו עוגות עם 
קצפת ותותים. על המלאכה ניצחה ביד רמה ומלאת 

. זו יעל אסולין נדיבות וסבלנות, מזכירת המנהל הכספי,  
ההזדמנות להודות לכל העובדים והעובדות שהגיעו ותרמו 

 מזמנם וממרצם בבוקר טעים וחגיגי במיוחד.

 ירושלים שומעת על וותיקי טבעון

, מנהל ירון מנשה החודש נערכה פגישה בירושלים עם  
תחום רשויות מקומיות באגף הוותיקים במשרד לשוויון 
חברתי. עם ירון נפגשו ארבעה נציגים העוסקים בתחום 
האזרחים הוותיקים בקרית טבעון: סגנית ראש המועצה 

תמר לוי , עו"ס  שרון רופא אופיר ויו"ר וועדת וותיקים,  
מהמדור לאזרח הוותיק במועצה המקומית, אלוני  

, חבר וועדת הוותיקים, וכן מנכ"ל צאלי צלאל המתנדב  
. מטרת הפגישה הייתה אלי פוליאקוב עמותת שלהב"ת,  

להציג בפני המשרד את נושא הגימלאים בקריה, לשמוע 
לסייע   מנשה על מיזמים ופרויקטים בתחום ולחשוב יחד על דרכים לקדמו ולשפרו. בפגישה הבטיח  

 לאוכלוסיית הוותיקים בטבעון ולבנות יחד תוכנית המותאמת להם.

  קצר כל כך פה האביב

 דוד גרוסמן )קטע( 

 ֵיׁש ֶרַגע ָקַצר ֵבין ֲאָדר ְלִניָסן

 ֶׁשַהֶטַבע צֹוֵהל ְבָכל ֶפה.

 הּוא ׁשֹוֵפַע ַחִיים

  -ִׁשּכֹור ּוְמֻבָשם 

ִפי ָיכֹול ְלַרֵפא!  ֵאיְך ֶׁשיֹּ

 ִנְסַער ּוְמֻׁשְלָהב ּוַמִתיז

  -ִניצֹוצֹות 

 ַאְך עֹוד ֶרַגע ִיבֹול ְוַיְצִהיב

 -ִּכי ִהֵנה ְבׁשּוָליו ְּכָבר ַהַקִיִץ ִנַצת 

ה ָּכל ָּכְך ָהָאִביב.  ָקָצר פֹּ
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 עמותות למען הזקן
מנהלים ומנהלות של   51החודש ביקר בעמותה פורום של  

עמותות למען הזקן מכל רחבי הצפון. את הביקור אירח 
, החבר בפורום המתכנס אלי פוליאקוב מנכ"ל העמותה,  

אחת לחודש, כל פעם בעמותה אחרת ודן בנושאים 
 בתחום הגיל השלישי.

חברי הפורום שמעו על העמותה ועל הפעילות בה וביצעו 
 .סיור במתקני העמותה

אפי בחלק השני של הביקור נפגשו חברי הפורום עם  
מהמשרד לשיוויון חברתי במטרה לקדם את תחום גלעד  

 .האזרחים הוותיקים

 ערב סיפורים על המעברות 

איש גדשו את אולם התרבות של שלהב"ת בערב   521-למעלה מ 
מיוחד, מרגש וחגיגי בו סופרו סיפורים מתקופת המעברות בקרית 

 טבעון.

מעקירה   –"מעברות  , מנהל עמותת  בני אשר הערב הונחה בידי  
. בני עובר מעיר לעיר ומקיים אירועים בו מספרים לתקומה" 

אנשים שגדלו במעברות ואנשים שקלטו את תושבי המעברות 
ביישובי הקבע. הערב נעשה בשיתוף רשת המתנ"סים בקרית 
טבעון. יש לציין את תרומתם הרמה של שלושה מתנדבים מקרית 

עמי תמיר, טבעון שפעלו מאחורי הקלעים לשם הפקת ערב זה:  
  קובי גובר וחזי בנק.

 “עכשיו הוא הזמן”

ו זה הזמן" התארחו בעמותה.  מתנדבי המיזם "עכשי
המתנדבים מקיימים מפגשים חברתיים אחת לשבוע למשך 
שעה וחצי עם ניצולי שואה ברחבי קרית טבעון והאזור 
במטרה להפיג בדידות. המיזם הינו פרויקט חברתי של 
הרשות לניצולי שואה וג'וינט אשל ומופעל בידי עמותת מטב 

. להצטרפות להתנדבות איילת יונג ומרוכז באזור בידי  
  .1111515052מוזמנים ליצור קשר: 

 טיול לבית שערים

חברי הקהילה התומכת וחברות מועדון המפגש ערכו סיור בגן 

הלאומי בית שערים וזכו גם להצצה נדירה למערות הפעמון 

ך  ול הדרי . את הטי הנמצאות בקצה המערבי של הגן

, חבר הנהלת העמותה המשמש גם גדי בתר בהתנדבות,  

צביה מזרחי, כמדריך בגן. את הטיול ליוו עובדי העמותה:  

 בתיה כפיר, אפרת וויג, שלהבת ניר ואלי פוליאקוב.

 ביקור ראש המועצה בשלהב"ת

, קיים החודש פגישת עבודה עידו גרינבלום ראש המועצה,  
עם הנהלת העמותה. עידו שמע סקירה על הפעילות 
הענפה המתרחשת בעמותה למען התושבים הוותיקים, 
הודה לחברי ההנהלה על פעילותם המסורה והבטיח לסייע 

 ככל יכולתו למען קידום ופיתוח הפעילות בעמותה.
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 שיחה עם עמירה בן מרדכי -ברידג' 

שוש התקיימה תחרות סימולטנית, של ברידג' בכל המועדונים בארץ. זוג שחקניות ממועדון רקפת, שלהב"ת,  ” 
 שחקנים".  0222 -הגיעו למקום רביעי בארץ מתוך כ קוטב וקוטי פירסט

, מרכזת את פעילות המועדון בהתנדבות. יש בהן מרדכי -עמירה בן שורות אלה, שהגיעו לניצוצות, נכתבו בידי  
הרבה מן הנעלם, לאחת כמוני, בורה מוחלטת בברידג', ולכן החלטתי להיפגש עמה ולדלות קצת יותר מידע אודות 

, אישיות רבת מעשים בתחום החינוך ולמדה את המשחק בתקופת ניהול בי"ס, של עמירה המועדון והמשחק עצמו.  
 ילדים ישראלים, בטהרן. מאז היא כל כולה בתוך הברידג' חיה אותו בכל נשמתה ומעבירה אותו בשלהב"ת.

ע"י אנשי טבעון, מהווה מפגש   2112)סמל טבעון(, נוסד בשנת    מועדון רקפת 
איש וכולם רשומים בהתאגדות  511של שחקני ברידג' מטבעון והסביבה, המונה 

הישראלית לברידג'. במשחק משחקים ארבעה שחקנים בכל שולחן , זוג נגד זוג, 
מטרתו לנצח ולעלות בדרגות באגודה הישראלית. זהו משחק חשיבתי, טקטי, 
אישי וקבוצתי, עם קלפים גלויים וסמויים וכמובן תכססני. חומרי המשחק הם: 
קלפים רגילים, קופסאות עליהן שמים את הקלפים וקופסת הכרזה. המשחק 
נמשך שלוש שעות לפחות. כל המשתתפים משחקים אותו משחק )"אותן 
ידיים"(; תוצאות מהלכי המשחק נכנסות למחשב, המסכם את ניקוד המהלכים 
וקובע מיהו המנצח. שילוב המחשב מאפשר קשר בין שחקנים במקומות שונים 

 בארץ ובכך תחרות סימולטנית ארצית.

האנשים המגיעים אוהבים לשחק ונוצרים ביניהם קשרים בין אישיים חזקים. חלקם נפגשים גם למשחקים בבתים 
פרטיים, נוהגים לחגוג ימי הולדת ומרגישים שהם מהווים קהילה בפני עצמה. רובם מבוגרים, לאחר יציאה לפנסיה, 

חיזוק המערכת החיסונית ושמירה על   -אבל ישנם גם צעירים יותר. צריך לאהוב את המשחק והוא יחזיר לך אהבה  
 צלילות מוחית.

שחקנים מכל האזור: עפולה, מגדל העמק, עמק יזרעאל, רמת ישי, ובעיקר מטבעון. הייתה   55בתחרות השתתפו  
בשלהב"ת נפגשים פעמיים בשבוע בשעות הבוקר. יכול להצטרף מי שלמד לפחות את המשחק תחרות מהנה מאד. 

את המפגשים מנהלים אנשים שנשכרו ע"י ₪.    52הבסיסי במשך שנה, פעם בשבוע לשלוש שעות. כל מפגש עולה  
  ת, על שיתוף הפעולה.“, מנהל שלהבאלי פוליאקובהידד לשחקני מועדון רקפת. תודה להועד ובאים מחוץ לטבעון. 

 ‘נילי ינקוביץ/ כיצד יצאו ה"ניצוצות" מן השלהבת 

לאגודה למען הקשיש, התבקשתי להעלות   51  -לקראת חגיגות ה 
על הכתב את קורות הוצאתו לאור של הירחון ניצוצות שגם הוא 

 כבר איננו "צעיר".

שלהב"ת הם ראשי התיבות של "שירותים לאוכלוסייה המבוגרת", שהורחבה מ"האגודה למען הקשיש". הרעיון 
שענה בני ענבר  , שניהלה את  מח' הרווחה במועצה ו רבקה גורפינקל להרחיב את פעילות האגודה הועלתה ע"י  

לאתגר ולקח על עצמו את ניהול עמותת שלהב"ת שתקום. אני זוכרת את המשפט שאמר בני : "אני רוצה שתקום 
 עמותה שתתן שרות לכל מי שיצא לגמלאות ואפילו אם הוא עדיין איננו מאוד מבוגר".  

הכוונות היו רבות והרעיונות רבים, אך הבעיה הייתה כיצד משווקים את השירותים, שתתן העמותה, לכלל 
 בוא לעמותה ותמצא את מקומך.  -הגימלאים בקריה, ובעיקר להעביר את המסר שגם אם אתה אינך "זקן" 

תחילה חשבו  לעשות זאת באמצעות "מרכז העניינים", אך כאשר התברר שהוצאה עצמית היא גם יותר זולה וגם 
 תוכל לשמש מקום לפרסום ולביטוי המיוחד שיש לפלח אוכלוסייה זה. ההחלטה נפלה להוציא ירחון משלנו.  

מאחר שידעו שאני הגיתי את הרעיון להוציא לאור את  "במת המועצה" פנו אלי ובקשו ממני לערוך את דף הקשר 
של שלהב"ת מראשיתה, וממנו "צמח" ניצוצות. לאחר מחשבה, נעניתי לפניה, כאשר בהתחלה עזרו חברים אחדים: 

 באיוריו היפים.אלי לור ז"ל לתקופה קצרה, ובהמשך הצטרף נאוה מורנו ועלי כהן 

שאיתה עבדתי בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל, מיוחד ומהנה שבוודאי תרם עדה בן נתן לאחר שנתיים הצטרפה אלי 
שנים, ומה שנתן לנו את האפשרות   50לעיתון, וביחד המשכנו עוד מספר שנים בהרגשת סיפוק ואהבה. יחד עבדנו  

להתמיד זמן ארוך היה הפירגון והעידוד שקיבלנו מהקוראים, אנשים שאהבו את ניצוצות ונתנו לכך ביטוי.        
 ברכה חמה לעורכות שלקחו עליהן את המשימה, ובטוחה שגם אתן תיהננה מהפקתו.

 חדש לחברי הקהילה התומכת
, פעילות חברתית לחברי הקהילה באולם התרבות בשלהב"ת: הרצאות, סדנאות, טיולים 00:11-יום רביעי בבכל 

מפגש ראשון  ועוד שפע מגוון של פעילויות, מחכה לכם מידי שבוע. ולא פחות חשוב, מפגש חברתי נעים ומרומם.  
 מוזמנים/ות בשמחה!   ֵתֶכף מתחילים... מחכים לכם!. 00:11בשעה  6.5 –ב

 1125527171 - שלהבת, 1125212202 –ת אפר, 1122725551 – משהלפרטים: 
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 סוף העונה -ערב זמר 

 
 

 

 “פרחים בקנה”

 שרים שירי להקות צבאיות

עם חבורת הזמר שלהבת רון, “  גרשונים“ה
ואיתנו גם חבורת הזמר תל עדשים, נגנים 

 מלווים וגם זמרים/ות.

 )שימו לב לשעה(. 01:11, 06.5ש, “מוצ

 ₪. 01כניסה  וכיבוד ת. “אולם תרבות שלהב

 

 שחרית שבת

ישראל   .  0565מבצעים במסגרת "קדש"  

)שתוף   מבצע "מוסקטיר" יספר על     לשם 

הפעולה עם הצרפתים והאנגלים(. בכלל זה 

ת  י ר צ מ ה ה  ט ג י ר פ ה ל  ע ת  ו ט ל ת ש ה ה

שהפגיזה את נמל   "איברהים אל אוול" 

 . פה רר   חי שו עם  ע   אבי מבצ על  ספר  י

 "תושיה", לחילוץ יהודי פורט סעיד.

 במרכז תרבות 00:11בשעה  05.5שבת, 

 ₪ 01: שייע בר מסדה. כניסה: מגיש ומנחה 

 00:11יוני בחוג למוסיקה קלאסית, ימי ב' שעה חודש     

 .מהעולם העתיק לאימפרסיוניזם" מיצירות קורלי, באך ודביוסי" ,נגה ישורון וולדימיר שמולנסון 3.5 -
 ."גולה מוסיקאלי –פרנץ ליסט " ,מוטי אדלר - 01.5
 .קונצרט לויולה ופסנתר" מיצירות בטהובן, שומן, שוברט ועוד” ,נגה ישורון וולדימיר שמולנסון - 00.5
 .רומנטיקה במיטבה" מיצירות מנדלסון, שומן ועוד” נגה ישורון וולדימיר שמולנסון, - 00.5
. כשמוסיקה וספרות    קונצרט סיום העונה "לקרוא את הצלילים"  נגה ישורון וולדימיר שמולנסון,    -  0.0

  קונצרט מפתיע ויוצא דופן. –מתחברות 

 , "לראות את המוסיקה"0קונצרט ערב מס' 

מנצח על התזמורת הלאומית של קפיטול, טולוז,   -להב שני  

בקונצרט מרתק, שנערך באוויר פתוח 

ץ   , והלהיב את 2155בפסטיבל קי

הקהל הרב ביצירות תזמורתיות ידועות 

ואהובות. הקונצרט יוקרן על גבי מסך 

גדול במערכת שמע וצפיה משובחים. 

.  05:11  -, ב 00.5.0105מוצ"ש,  

 כולל קפה ועוגה.₪  21כניסה 

 קונצרט כינור וצ'לו -“ קסם הקשת”

עמותת שלהב"ת שמחה לארח את 

ן ושירי המוזיקאים:   י גל אקשטי

לקונצרט אינטימי, המשלב מאירסון   

בין היצירות הגדולות לכינור וצ'לו 

סולו של באך, לבין הדואטים לכינור 

                   . ן ו ס ר ב ל ה ו ל  ו ו ר ת  א מ ו  ל ' צ ו

 .31:.0 -ב 5..0יום ג, 

 ש"ח 51כרטיס: 

הקונסרבטוריון למוסיקה ועמותת 
שלהב"ת עם החוג לנגינת מוסיקה 
קאמרית על שם ויולה הכהן  ז"ל 

 מציגים

 קונצרט קאמרי בשלהב"ת

 60.11-ב 6/21 -יום רביעי ה

יעקבי, אורי -אורית מסר: מדריכים
לביא, אירנה פרידלנד, ז'נבייב 

, המנגנים חליל, פסנתר, בלנשאר 
כינור וקלרינט מיצירותיהם של 

 היידן, מנדלסון ועוד.
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