
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    9149, מאי 491גיליון מס. 
 

 קטע משיר(/ עלי מוהר )עוד לא הגענו 

 קֹוְרִאים ָלְך ַהָיָפה ְוַהִנְשַכַחת

 ָשִרים ָלְך ִלְפָעִמים ְועֹוד ֵאיְך

 יֹוֵשב ִלי ַעל חֹוֵפְך ֶאל מּול ַהַמִים

 רֹוֶצה ִלְשֹמַח ָבְך, לֹא ְלַאְבֵדְך.

 ָעַלִיְך ֳאִני ָשר ִאם טֹוב אֹו ָרע ִלי

 ְמַנֶסה  -ְוֶנָחָמה למצא ָלְך 

 ּוָבְך ֲאִני ִנְשַאר, ַאְת ְיִחיָדּה ִלי

 ִכי ֵאין ִלי, ֵאין ַאֶחֶרת ִבְמקֹוֵמְך.

שנה לתחילת   04בימים אלה אנו מציינים  
הפיתוח הממוסד של השירותים לאוכלוסייה 

בועד המבוגרת בקרית טבעון. ראשיתם  
לאגודה למען , שהפך  האגודה למען הזקן 

 של היום. עמותת שלהב"תוממנה להקשיש 

 0 4       ? ן י מ א מ ה  י ה י  מ  , ה נ ש
חברים וחברות המעוניינים ומעוניינות לשתף 
אותנו בחוויות, סיפורים, זיכרונות ותמונות 

אלה המעוניינים להשתתף בתכנון אירועים,   מוזמנים לפנות למשרדי העמותה. 
)בו נרשמה האגודה, לציון תקופה משמעותית זו, מוזמנים להגיע בתאריך ההיסטורי  

 , לשיח סביב שולחן עגול.01:11בשעה  5.7ביום שלישי,  :לראשונה, כעמותה(

 shalhevet41@gmail.com, 0575354לפרטים, רעיונות והצעות: 

 סלבריטאים לרגע
רגע לפני הבחירות 

ימו  לכנסת שהתקי

ע  י ג ה  , ל י ר פ א ב

לעמותה צוות צילום 

בן שישה אנשים של 

ת   י נ כ ן התו לפ "או

. 11מערוץ    שישי" 

ת  ו ש א ר ב ת  ו ו צ ה

אמנון אברמוביץ' 

ראיינו את מבקרי העמותה ושאלו אותם   ודני קושמרו, 

הצוות שהה בעמותה כשעה  למי הם מצביעים ולמה. 

ולאחר מכן המשיך לראיין עוד תושבים בקרית טבעון. 

 .הכתבה שודרה באולפן שישי כשבוע וחצי לפני הבחירות

mailto:shalhevet01@gmail.com


2  

 ביקור סטודנטים לעבודה סוציאלית במסגרת יום המעשים הטובים

סטודנטים לעבודה סוציאלית,   14-קרוב ל 

ת, “ מאוניברסיטת חיפה, התארחו בשלהב 

במסגרת יום פעילויות לרגל יום המעשים 

הטובים. הביקור אורגן בשיתוף פעולה עם 

המחלקה לשירותים חברתיים במועצת קרית 

טבעון. הסטודנטים שמעו סקירה על פעילות 

העמותה, קיימו פעילות ספורט, הרצאה וטאי 

מרכזי, עם מבקרי העמותה, בשני מוקדים:  ‘צ 

. אל הסטודנטים נלוו יום ומועדון המפגש -

, ומירי כהן , דיקן הפקולטה לרווחה ובריאות,  פייסל עזאיזה שני בכירים מאוניברסיטת חיפה:  

 מנהלת בית הספר לעבודה סוציאלית.

 / סימה גרץבית שערים שלא ראיתם 

כולנו שוטטנו בבית שערים, נכנסנו לתוך המערות, לפעמים לבד ולפעמים עם מדריך מתנדב שעזר 
. מערות המנורה לנו להבין טוב יותר, ועמוק יותר, את מה שאנחנו רואים. רובנו לא ביקרנו ב 

ראשית הן לא היו פתוחות לקהל הרחב, ושנית, ללא הסבר 
 החוויה אינה מלאה.

ונחפרו אלכסנדר זייד  ע"י    1071  -מערות המנורה התגלו ב 
. במערות יש מספר גדול מאד פרופ' מזר בידי הארכיאולוג  

של מנורות, כתובות וחרוטות. רבים מהקברים שייכים 
לאנשים שהגיעו/הובאו מפלמירה, היא תדמור במדבר 

 –הסורי. כמו כן קימת מערה עם קברים של יהודי רומייר  
 תימן.

מתנדב -בכל מערה יש סיפור אותו מביא, למבקרים, מדריך 
יש הפתעות   3המתמחה במערות אלה. גם לילדים מגיל  

 ועניין במקום.

בשנה האחרונה, נפתח לקהל "מיצג המנורה" שהוא מרהיב 
ומעניין את כל הגילים. אז, האביב כבר כאן, הגן פורח בשלל צבעים ובתאום מראש, תוכלו לחוות 

 את המקום ולקבל הסברים מעניינים ומרתקים.

. פתוח בימי שישי, שבת וחול מועד. לקבוצות ניתן לתאם גם 400171107יש לתאם מראש בטלפון 
 באמצע השבוע. ביקור נעים.

 טיפולי פיזיותרפיה בבית

השירות נועד לתת מענה לאלה הזקוקים לטיפולי פיזיותרפיה ואינם יכולים להגיע למכון במרכז יום 

שלהב"ת. השירות מתאים לשיקום: אורתופדי לאחר החלפות פרקים ושברים, נוירולוגי לאחר אירוע מוחי 

 או ניתוחים נוירוכירורגיים, כמו גם שיקום כללי לאחר אשפוזים ממושכים או ניתוחים כירורגים נרחבים;

טיפול במצבים כרוניים מתמשכים כגון: פרקינסון, הפרעות שיווי משקל, ירידה ביכולת תנועה ותפקוד על 

רקע בעיות פרקים, מצב לאחר אירוע מוחי ישן ועוד. הפעלה תומכת, והתאמת סביבה טיפולית במקרים 

  סעודים, כולל הדרכת מטפלים והתאמת ציוד.

 .15:74-17:74בימים ראשון ורביעי בשעות    . גבי שיק   -השירות ניתן ע"י פיזיותרפיסט העמותה  

 40-0177155לביקור. לתאום פגישה נא לפנות לנורית במזכירות:  ₪    154עלות לחבר עמותה:  

 .454-1111111לגבי שיק לפרטים נוספים ניתן לטלפן 
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 אולפן לעברית
אולפן לעברית לעובדים זרים נפתח מחדש בעמותת שלהב"ת. 
במסגרתו מגיעים עובדים זרים מקרית טבעון והסביבה אחת לשבוע 

ולומדים עברית מדוברת ויומיומית. ניתן עדיין   17:74  -בימי רביעי ב 
להצטרף. האולפן פתוח ללא עלות. זו ההזדמנות להודות שוב 

השקעתה הרבה,    על   שולמית אורן למתנדבת המורה לעברית  
והתנדבותה המסורה והמקצועית בתחום לימוד העברית לעובדים 

  הזרים לאורך שנים רבות ולאחל לה בריאות והצלחה.

 תרומת מרכז יום
יום השתתפו כמעניקים וכתורמים -מבקרי מרכז 

ביום המעשים הטובים, כאשר סרגו ותפרו 
בובות, סינרים ומשחקים ותרמו אותם לילדי 

, נטשה : מנהלת בתמונה   .הגנים בקרית טבעון 
עדנה ברונר ושתי עובדות מרכז היום,  שטיין  

, מנהלת לטלי חגי , מעניקות  ואידה קדז'רוב 
, במועצה המקומית, את  יסודי חינוך קדם 

  התרומה.

גם השנה קיימה עמותת שלהב"ת בזאר למכירת מוצרי מלאכת יד וקרמיקה, מעשה ידי מבקרי מרכז היום. 
 .וקידום פעילות האוכלוסייה המבוגרת בקרית טבעון כל ההכנסות קודש לפיתוח

 שבת אמנים בשלהב"ת 

פסח 

 ת“בשלהב

ראש המועצה במועדון המפגש, 

 סימטת פיש

 הרמת כוסית במרכז יום

 דרוש/ה מתנדב/ת  

להעברת חוג צילום סטילס 

לגימלאים. בסיום הקורס תיערך 

 תערוכה עם תמונות בוגרי הקורס.
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 1קונצרט ערב  מס'  -"לראות את המוסיקה" 

 קונצרט פרידה של סר סיימון ראטל עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין

בסיום חגיגי ומרגש, נפרד המנצח הגדול, סר סיימון ראטל, מהתזמורת 
הפילהרמונית של ברלין, בקונצרט שהתקיים בברלין ב"בימת היער" בקיץ 

. בקונצרט צבעוני עם מוסיקה תוססת, יפה ואהובה של גרשווין, פורה, 1411
שנים בהם כיהן ראטל   11קנטלוב, חצ'טוריאן רספיגי  ומונטורדי, הסתיימו  

כמנהלה המוסיקאלי של התזמורת. הכוכבת האורחת של הערב הייתה 
  , אשתו של סר סיימון.מגדלנה קוז'נה

 -זאב מזור  בואו ליהנות ו"לראות את המוסיקה" בתמונה ושמע מעולים, עם  
 ₪. 14דמי כניסה של . 00.11, בשעה 5.7מוצ"ש, עורך ומגיש. 

 לתת  פנים  לנופלים -שחרית שבת 

פעיל כחוקר בארגון "לתת פנים לנופלים", ארגון שמטרתו חשיפת   יורם יגאל 

פרטי חייהם של חללי מערכות ישראל שקורות חייהם לא ידועים. יורם יביא 

מספר מקרים שחקר, בהם סיפורה של מצבה "עלומה" בקרית טבעון, סיפורו של 

חייל יהודי בצבא הבריטי שקברו בחלב שבסוריה; סיפורם של שני אחים שנפלו 

במלחמת העצמאות והיו נצר אחרון למשפחתם, סיפורו של מתנדב לצבא הבריטי 

 שהשאיר את בתו הפעוטה, היתומה, לבדה בארץ ומה עלה בגורלה.

 ₪ 01מגיש ומנחה: שייע בר מסדה  כניסה:  במרכז תרבות.  00:11 -ב 7..0שבת, 

 ערב זמר

 יום הולדת למולדת

שרים ממיטב שירי ארצנו. 

ם  י נ את   הגרשו ם  מארחי

ר   מ ז ה ת  ר ו ב ל ” ח ו כ ש “ א

מכרמיאל בניהולה וניצוחה 

. איתנו גם עירית רמון של  

ש, “ מוצ זמרים/ות ונגנים.  

, אולם 00:91, שעה  00.7

כיבוד, ת.  “ תרבות שלהב 

 ₪. 51 -כניסה 

 חיים ללא צלילים

מסע מרגש בחייה של לקוית שמיעה מילדות ועד 

היותה אם ורעיה. ההרצאה מועברת באופן חוויתי 

ומעורר השראה  מהתמודדותה האישית, עם 

 הלקות, אל הגברת המודעות לשינוי חברתי.

באולם התרבות.  11:.0, בשעה 91.7יום חמישי, 

  : ה צ ר ש מ ו ר ה ר  ד מ ת ס י ל א י צ ו ס ת  ד ב ו ע  ,

וגרונטולוגית זוכה "אשת השוויון לאנשים עם 

יות פורצי דרך בחברה הישראלית".  מוגבלו

 .₪ 01כניסה: 

 00:44מאי בחוג למוזיקה קלאסית, ימי ב' שעה 

, "הסוויטה לאורך התקופות"; נגה ישורון וולדימיר שמולנסון   -   5.7 

 .פאייה, באך, שניטקה ועוד-סוויטות מאת דה

 .אופרה מאת מוצרט –, "כך עושות כולן" ניצה יולביץ - 09.7

 ."גדול מהחיים –, "סרגיי רחמנינוב מוטי אדלר - 01.7

 ."רפסודיה בוהמית –, "אנטונין דבוז'אק מוטי אדלר - 05.7

 go141401@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .400575354ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

 שפע ברכות

, להולדת ציפי אסוליןל
 הנכדה הראשונה.

ציפי מטפלת אחראית על 
יחידה מוגנת, לאנשים 

 עם דמנציה, במרכז יום.


