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 / ארז ביטון תפילה

ה ֲאֵפלָּ בֹא תפילה בָּ  תָּ

ה  ְלֶנֶפׁש ְׁשֵפלָּ

 יָּבֹא ֹצַהר ַבַשַער ַהנָּעּול

יׁש  ַיקִּ

ה.  ַבֶדֶלת ַהְכפּולָּ

ה ילָּ ְׁשַעת ַהְנפִּ בֹא תפילה בִּ  תָּ

 יָּבֹא ֹטַהר

ה.  ְלַׁשֵכְך ֵלב ְבַתְבֵהלָּ

בֹא תפילה  תָּ

יׁש נֹוֵפל  ְלאִּ

ֶפל  הֹוֵלְך ַבֲערָּ

ב יו ַבְגבָּ ל ַחיָּ  ֶׁשכָּ

ֵפל  ּוַבתָּ

 יָּבֹא ֹזַהר

יׁש ַבּסֹוֵגר  ְלַהקִּ

 ּוַבנֹוֵעל.

 011זיוה פינקלשטיין בת 
קהל רב של חברים ובני משפחה 

זיוה פינקלשטיין הגיעו לחגוג ל 
לדתה המאה. את  הו ם  ו י את 
האירוע ארגנו חבריה למקהלת 

רונן לן בניצוחו של   “ קול הזהב "
דר  י רשת ר י  ד בי עלת  פ המו  ,

ת  לחזרו פגשת  נ ו ם  "סי המתנ
 .בשלהב"ת

זיוה שרה במקהלה מיום היווסדה "
 ,דליה לביא שנה", ציינה    43לפני  

כיום חברה בהנהלת העמותה ומי 
 .שהייתה לה הזכות להקים את המקהלה בעת עבודתה במתנ"ס

ומנכ"ל   חזי פלד   ,מנהל הקונסרבטוריון   ,עידו גרינבלום   ,ראש מועצת קרית טבעון
ברכו את כלת השמחה, איחלו לה בריאות וחיים טובים.   אלי פוליאקוב   ,שלהב"ת 

שנה. היא סיפרה בטקס בגאווה   05זיוה נולדה בוינה ומתגוררת בקרית טבעון  
 .ובהתרגשות שכל משפחתה חיה בישראל

: מי שרוצה להגיע לגיל זה שיעבוד הרבה. אני עבדתי כל יום גם זיוה מוסיפה 
, הכל עשינו לבד. העולם הטכנולוגי 05:55כ בבית עד  “ עבודה מחוץ לבית וגם אח 

להשתלב מלא בחיים. אבל, אני נוסעת לכל מקום   055לא מאפשר לבני גיל  
במונית, אנשים בטבעון אדיבים אלי ומוכנים תמיד לעזור. לא אני החלטתי להגיע 

 לקבל בטוב הכל, כי מה שבא בא. -לגיל מכובד זה, כדאי לא להתנגד למה שקורה 
 !!!! 021זיוה, עד 

 

 אות עשות משפט ואהבת חסד
לשכת עורכי הדין בישראל.  מועצת קרית טבעון זכתה החודש ב"אות עשות משפט ואהבת חסד" מטעם 

. יחד עם דליה דורנר האות המכובד ניתן בטקס מרשים שהתקיים בירושלים, בנוכחות השופטת בדימוס  
  עיריות אשדוד ובאר שבע.

את דרכי הנגשת המשפט ברשות לזקוקים לסיוע משפטי, את  האות ניתן לאחר שוועדה מקצועית בחנה 
הוועדה כתבה כי   .ההתנדבות בקריה והמעורבות החברתית בה 

"האות הוענק לקרית טבעון משום שהיא מהווה מגדל מאיר של עשייה 
 ."חברתית ומשפטית, ושל התנדבות מעוררת השראה

כחלק מפעילות רחבה בקרית טבעון, גם הפעילות ההתנדבותית בכלל 
וזו המשפטית בפרט בעמותת שלהב"ת נלקחה בחשבון בידי 

הפרס. בשלהב"ת התקיימו מספר פעילויות התנדבות בתחום  וועדת 
הנגשת שירותי משפט כמו למשל הרצאות על ייפוי כח מתמשך, על 
צוואות ואפוטרופסות, כמו כן התקיימו מפגשי ייעוץ פרטניים עם עורכי 

מסייעים לוותיקים למלא טפסים בנושא תכנון רפואי  ומתנדבים  דין, 
 ."בעניינים הנוגעים להחלטות "סוף החיים

יורם גרזון את שלהב"ת ייצגו בטקס שלושה נציגים: המתנדבים  

     .אלי פוליאקוב, ומנכ"ל העמותה, ונורית גל
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 מכשיר חדש במועדון הבריאות והכושר
מכשיר כושר חדש נרכש למועדון הבריאות והכושר להב"ה 
בשלהב"ת. "מדובר במיטה כירופרקטית להקלה על כאבי הגב 

מדריך   ,והמסייעת גם להזרמת הדם", סיפר אייל ישראלי 
במועדון הבריאות והכושר, שאף הדגים )בתמונה( את הפעילות 
על המיטה. ניתן להשתמש במיטה, בתיאום ובהכוונה של 

 .אייל ישראלי ואולגה מרקוסהמדריכים 
זו ההזדמנות להזמין את החברים להצטרף למועדון: התשלום 

ש"ח   035פעם אחת בשבוע הוא   לשלושה חודשים למי שמגיע 

ש"ח. המועדון פתוח במרבית   305  -ומי שמגיע פעמיים בשבוע  

ימי השבוע בבוקר ואחר הצהריים. לשיעור ניסיון ללא תשלום, 

  1425544250רבקה ברמן, שמרכזת את הפעילות במועדון: נא לתאם מול המתנדבת 

 

קבו ת ההליכה הנורדית בהדרכת הלה קובר  ועדת 

לאור  שבילים רבים בקרית טבעון ומסביב לה  כאן 

 בשדות אלונים

 מפגש אקורדיון

לזכרו של  גם השנה אירחה שלהב"ת את מפגש האקורדיוניסטים 

תלמידים, בני משפחה  עשרות   .יהודה אופנהיימר ז"ל המורה  

וחברים מכל קצוות הארץ, הגיעו למפגש חברה ונגינה על 
אקורדיון לזכר מורם האהוב והמוערך, תושב קרית טבעון, שנפטר 

 .לפני כתשע שנים

 929קבוצת לימוד 

" נפתחה בשלהב"ת, העמותה לפיתוח והפעלה 909קבוצת לימוד " 

 909לאזרחים וותיקים בקרית טבעון והסביבה. מיזם   של שירותים 

ות  י וסוגיות בתנ"ך כאתגר עם משמעו בא להדגיש מצבים 

אקטואליות בימינו. המפגשים ידגישו פרקי מחשבה והגות. את 

, שהינו נציג ארצי של המיזם שמעון סנההמפגשים מנחה המתנדב 

מטעם ארגון של"ם. אזרחים וותיקים מוזמנים להצטרף לפעילות, 

 ללא תשלום, בחדר הספריה בשלהב"ת. אחת לשבועיים. 

 על שלטון מלוכה בעד/ נגד. 05:45-ב 05.1המפגשים שיתקיימו בחודש יוני:  יום חמישי, 

 .על ההבדל בין הנביא ירמיהו לנביא יחזקאל 05:45-ב 03.1‘, יום ה

 

 

 

 

 

 

שיעור התעמלות במסגרת מועדון הבריאות 

 אייל ישראליוהכושר עם 
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 אלי פוליאקוב סיור הליכות ג'יין בעקבות וותיקים מסביב לשלהב"ת / 

סיורים רגליים מודרכים   -השתתפה לראשונה בפסטיבל הליכות ג'יין בקרית טבעון    עמותת שלהב"ת 
תכנון  , חוקרת ג'יין ג'ייקובס  . הסיורים נקראים על שם 0552הנערכים בערים שונות ברחבי העולם משנת  

מאי, לציון יום הולדתה. בקרית טבעון הפסטיבל נערך זו  ידועה בקנדה, והם נערכים מדי שנה בחודש ערים
 השנה השלישית ומלבד ההליכה שארגנה שלהב"ת, התקיימו עוד מספר הליכות.

עבר,    -, הליכה בת שני קילומטרים בעקבות  וותיקים  אלי פוליאקובהשנה הוביל והדריך מנכ"ל העמותה, 
"הח ר של הווה ועתיד. המפגש החל בחצר שלהב"ת המקסימה והנעימה. פוליאקוב סיפר למשתתפים על  

ז"ל. מוטי ביקר במשך   מוטי לויטן בה הם יושבים שהוקמה לפני כשנה בתרומה בידי משפחתו של    מוטי" 
שנים בשלהב"ת ועסק בה בפסיפס וביצירה. כחלק מהחצר יצרה קבוצת מתנדבות וותיקות פסיפס מקסים 

 בחצר שכלל גם יצירות שהוכנו בידי מבקרי מרכז אופק, רב תחומי ורב שרותי, בשלהב"ת

שנה לאחור. חברת שלהב"ת, המתנדבת ותושבת רחוב   25לאחר מכן, היתה חזרה במנהרת הזמן כמעט  
, סיפרה שמבנה שלהב"ת של היום  היה המרכז המסחרי הראשון בטבעון. ברגישות דורית סופרהאורנים, 

היום חדר אוכל; סיפרה על החנויות שהיו   -ובבהירות נזכרה דורית שרקדה ואלס כילדה בבית הקפה  
שהיא ושאר ילדי השכונה שיחקו בשלג   0905במבנה והיום מהוות חדרי הרצאות ופעילות; וגם על חורף  

שנערם בחצר שלהב"ת ועל טכסי הבאת ביכורים 
 שהתקיימו באותה החצר.

לפני היציאה למסלול סיפר פוליאקוב על הנעשה 
"שלהב"ת היא הבית של האזרחים בשלהב"ת כיום:  

אזרחים   0055-הוותיקים בקרית טבעון. אני מעריך שכ 
וותיקים בקרית טבעון נהנים מהשירות שאנו נותנים 
במגוון רחב של פעילויות: הרצאות, טיולים, רכיבות 
אופניים ועוד. ממש עכשיו כשאנו מדברים, בחדר 
האומנות יש חברות שמציירות, בחדר ההרצאות נפגשת 
ן  ג ובמרחב המו לס  ם סטי לו בצי צה שעוסקת  קבו

 מתעמלים".

ההליכה המשיכה לסמטה צדדית המובילה למגרש הכדורגל, לרחוב אלונים, ובצומת בו נמצא כיום בניין 
, תר ה לוי מכבי, ובעבר שימש את ההסתדרות, פנתה ימינה לרחוב הרימונים. ברחוב הרימונים פגשנו את  

המשפחות הראשונות בשכונה וביתו של השוטר שעליו קרויה תחנת המשטרה בקרית   05-בת לאחת מ 
טבעון. לקראת סיום הצעדה נעצרנו בתצפית לכיוון חיפה והכרמל בבית האבות "נוף טבעון" ונזכרנו בערגה 

סיפר על הטיל   דוד כץ בימים שהוא שימש כפנסיון ובית הבראה "מרגוע לעובד" של ההסתדרות. המתנדב  
 שנפל סמוך לבית האבות במלחמת לבנון השנייה וגם על מספר דמויות מעניינות שגרות ברחוב.

"ברחובות בהם אנו נוסעים והולכים, חבויים כל כך הרבה זיכרונות וסודות מהעבר, וסיור שכזה הוא 
הזדמנות להתרפק על ההיסטוריה והנוסטלגיה. אכן, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדנו", סיכמה אחת 

 המשתתפות את הסיור.

 הדווקאים" בשלהב"ת”
ההבנ"ה )היום הבינלאומי נגד  חל יום   02.0-ב 

וביפוביה(. קרית טבעון  הומופוביה, טרנספוביה 
 .מציינת יום זה במהלך חודש יוני בסדרה של אירועים

בשלהב"ת תתקיים הקרנת הסרט הדוקומנטרי 
"הדווקאים" בבימויה של הדס איילון. הסרט הוקרן 

מכן יתקיים  בפסטיבל דוקאביב. אורכו כשעה ולאחר 
ון עם הקהל. הסרט מביא את  ס י פ ו ר   ח י י ה ם    די

ה מ ח ת ר ת י י ם   ש ל   ה ה ו מ ו ס ק ס ו א ל י ם   ב י ש ר א ל ,   מ ה ש נ י ם   
ב ה ן   ה נ ט י י ה   ה י י ת ה   ל א   ח ו ק י ת   ו נ ח ש ב ה   ל מ ח ל ת   נ פ ש ,   
ו ע ד   ל ה פ ג נ ה   ה ר א ש ו נ ה   ל מ ע ן   ז כ ו י ו ת   ה ק ה י ל ה   

  .0929ש ה ת ק י י מ ה   ב ת ל   א ב י ב   ב ש נ ת   
 04:11בשעה    2 2האירוע יתקיים ביום רביעי,  

  באולם התרבות של שלהב"ת  כניסה חופשית

 פעילות חדשה בתחום האומנות

-ב   2 2ביום ראשון,  

בחדר הספרייה   02:11
יתקיים מפגש חוויתי 
סביב יצירות אומנות 
קלאסיות )ואן גוך וכד'(. 
המפגש באורך כשעה 
בהדרכת ענבר נצר. לא 
מדובר בהרצאה אלא 
במפגש בו תוצג יצירת 

אומנות והמשתתפים ינהלו שיח סביבה. המפגש הראשון 
ללא תשלום. המעוניינים יוכלו להצטרף לסדרת מפגשים 

 שבועית בנושאים אלו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99
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 חוזרים לשיר

 יפתח ויונתן מגישים -ה"גרשונים"

 משירי אריק איינשטיין 

 "יש בי אהבה"

 במרכז תרבות 21:11-ב 2 22מו "ש 

 כפוף להוראות התו הירוק

 מספר המקומות מוגבל )המקדים "זוכה"(

 ₪ 35כניסה+ כיבוד: 

 go050531@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא539040205ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

 מופע מוסיקלי – 4טרמינל 

 נגנים וזמר/ת מגישים לנו תכנית של שירים 

 עבריים ולועזיים בביצועי ג'אז, רוק ופופ.

  03:41בשעה  2 4במו "ש 

 ₪ 35עלות: באולם תרבות שלהב"ת 

בהתאם לחוקי  09:55כניסה החל משעה  

 תו ירוק. מספר המקומות מוגבל 

 )המקדים זוכה(

 לראות את המוסיקה

 קונצרט ערב מוקרן

 באולם תרבות 11 03, בשעה 4 23מו "ש, 

 לאולם קארנגי בניו יורק 021קונצרט חגיגי לכבוד 

להיווסדו של אולם   005-ניו יורק חגגה את שנת ה   0500בשנת  

המופעים המפורסם על שם קארנגי, בקונצרט חגיגי בהשתתפות 

גדולי האומנים: התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוח אלן 

גילברט, הפסנתרן עמנואל אקס, הצ'לן יויו מה, הכנר גיל שחם 

דונלדס. החגיגה המוסיקלית שילבה -והשחקנית והזמרת אודרי מק 

 מוסיקה רומנטית אירופאית  לצד פניני מוסיקה אמריקאית.

 אורך הקונצרט כולל הפסקה עם כיבוד ,כשעתיים. 
 זאב מזורדברי קישור, עורך הסדרה: 

mailto:shalhevet01@gmail.com

