ירחון מידע של שלהב“ת ,סימטת הליבנה ,קרית טבעון
גיליון מס ,402 .מרץ 4040
ִ
מי אַ ְּת  /קלו מור

אָ ז ְל ִמי ִה ְתחַ פַ ְש ְת הַ ּיֹום
וְאֶ ְתמֹול ּומָ חָ ר ּובָ ֶרגַע הַ זֶ ה

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
שבת אומנים במרכז יום רב-תחומי שלהב"ת
בואו לקנות ,ליהנות ולתרום למטרה נעלה!

מלאכת יד :סריגים ,שמיכות ,סינרים ,בובות לילדים ועוד.

ְלמֵ י ִה ְתחַ פַ ְש ְת בַ ב ֶֹּקר ּובָ עֶ ֶרב

קרמיקה :מגשים ,קערות וכלי נוי.

אֶ ת ִמי ִשחַ ְק ְת בַ מַ חֲ זֶה?

עבודות פרזול של אומני שלהב"ת.

אָ ז ְל ִמי ִה ְתחַ פַ ְש ְת הַ ּיֹום

שישי-שבת  , 74-7582ב‘  -ג‘ בניסן.

ְלמָ ה ֶשצִ פּוְ ,למָ ה ֶש ָק ְבעּו
ְלמָ ה ֶשהַ ַת ְפ ִקיד ְמחַ ּיֵב.

ְל ִמי ֶש ִה ְת ַרג ְַל ְת

שעות פתיחה :יום שישי ,00:99 - 0:99 :שבת04:99-09:99 :
אלה שלא יספיקו להגיע בסופ"ש ,הבזאר יעמוד לשירותם גם ביום ראשון
 70.2בין השעות  .00:88 - 0::8ההכנסות קודש לרווחת באי מרכז היום.

ְלז ֹּאת ֶשל ֹּא ִהכ ְַר ְת

מחשבים חדשים

וְאּולַ י ְל ִמ ְשאֶ לֶ ת הַ לֵ ב?

תודה רבה לחברת "קלין קור טכנולוגיות"
הממוקמת ברמת ישי ולמנכ"ל ,תושב קרית
טבעון ,יקי אגם על תרומת המחשבים
לעמותת שלהב"ת .המחשבים ישמשו את
העמותה ואת מועדון המחשב על מנת לשפר
את איכות החיים של האזרחים הוותיקים.

ּומָ ַתי ל ֹּא ִה ְתחַ פַ ְש ְת
ּומי ָזכָה ִל ְראֹות
ִ
ִית ַרק ז ֹּאת
ּומָ ַתי הָ י ְ
ֶשאַ ְת רֹוצָ ה ִל ְהיֹות.
ַת ְש ִא ִירי לָ ְך פֶ ַתח
לָ בֹוא וְלָ צֵ את,

ַת ְש ִא ִירי לָ ְך פֶ ַתח
ְל ִמי ֶשאַ ְת בֶ אֱ ֶמת.

זו ההזדמנות להזמין תושבים וותיקים לבוא
וללמוד במועדון "מחשב לכל גיל" את יסודות
המחשב ,האינטרנט והפעלת הטלפון הנייד .מעבר לבסיס ,ניתן ללמוד גם
כיצד להיכנס לחשבון הבנק דרך הנייד ,להזמין מוצרים ברשת ,לערוך סרטים
ומצגות ,לנהל שיחה בסקייפ עם הנכדים ,לפתוח חשבון בפייסבוק ועוד.
לפרטים והצטרפות :חדוה גלמן .9400094450 -
סדר ט"ו בשבט

סדר ט"ו בשבט כהלכתו התקיים בעמותת שלהב"ת בקרית טבעון .הטקס הופק
בידי קק"ל והמועצה המקומית קרית טבעון .ראש המועצה ,עידו גרינבלום ,ברך
את הנוכחים ואיחל להם חג שמח .תודה רבה לחנן אסולין  ,לעיתון "מרכז
העניינים" ,ל"פקאן" ולעוד בעלי עסקים בקרית טבעון על תרומת הפירות היבשים
ששימשו ככיבוד באירוע.

ששי שוספי – תימני שלמד יידיש ממבקרי יום בשלהב"ת

במרכז אופק שלהב"ת מתרוצץ בכל המבנה ,ששי שוספי  .הוא אב
הבית ,עוזר לכולם ,עושה הכל ,ואפשר לפנות אליו בכל נושא מתליית
מדף ועד התקנה וטיפול במערכות המחשבים של המקום.
אני עוצרת קצת את ריצתו ואנחנו יושבים לשמוע את דברו.

" הגעתי לשלהב"ת לפני  43שנים ,בתור אב בית וכאשר קנו אוטו
התקבלתי גם כנהג .גם בראשיתו של המקום עשיתי הכל".
אז ....לפני שנים
המקום עצמו היה מרכז
מסחרי ובו שני מבנים
עם חנ ויות  .כל מרכז
היום היה בחדר אחד
ש ה י ו ם מ ש מ ש
לקרמיקה וציור .המטבח
 היכן שהיום נמצאתהמספרה .תשושי הנפש
במבנה אחר שאינו
קשור למרכז היום.
כל בוקר הגיעו כ 08 -איש .רובם היו ניצולי שואה.
והתקשורת שלי עימם היתה קצת קשה כי יידיש
היא לא בדיוק שפת האם שלי .פה ושם למדתי
מילים בודדות.

היום
המקום גדול  ,שני המבנים הנפרדים שהיו ,אוחדו
למבנה אחד .המטבח וחדר האוכל קיבלו שטח
שעונה על הדרישות .הפעילויות רבות ומגוונות;
מתרחשות בו זמנית במספר חדרים ולכל באי
המקום אפשרות בחירה בין פעילויות שונות.
תשושי הנפש צמודים לבאי המרכז ואין יותר
מדרגות חיצוניות.
לאחר  :0שנים אני עדיין אב הבית ,עושה הכל ואם
צריך מזמין בעלי מקצוע במה שאין לי רישוי לעסוק
ולתקן.
היום כבר איני מתחפש ,ומופיע בפורים וגם לא
מארגן מוזיקה למפגשי שירה ובידור .רוב התרבות
נעשית בשעות היום ,ע"י אומנים המוזמנים מבחוץ
תמורת תשלום .באי המקום ,פחות משתפים פעולה
למען אירגון מפגש בידורי ,ורוצים רק לבוא ולשמוע
ולא להיות פעילים.

סדר היום במרכז היה
דומ ה לזה של הי ום,
אבל ,החוגים היו בעיקר
מלאכה וקרמיקה וללא כיום אנחנו מחלקים ,ארוחת צהרים ,בקירוב,
הרצאות ומפגשי שיחה .לעשרה אנשים.
את החגים ומפגשי .
הבידור ,עשינו בעצמנו,
כולל בימוי ,ביחד עם
המשתתפים ,וללא עזרה של אומנים מבחוץ; והכל
בהתנדבות.
יצאנו הרבה יותר לפעילויות ולשיתופי פעולה עם
בי"ס רימונים ,בעזרת הסעת המבוגרים מספר
פעמים הלוך וחזור וחילקנו אוכל לבתים לכ 08 -
איש ,בנוסף לאלה שהגיעו למרכז.
לסיכום :יש גם דברים שנמשכים לאורך כל השנים שבהחלט אופייניים למקום עצמו.
בין העובדים לבין המגיעים ,מדי בוקר ,יש יחס של כבוד ,קשר טוב מאד של מטפל ומטופל .כמו כן יחסי
העובדים בינם לבין עצמם טובים מאד כמו פעם.
אני אוהב מאד את העבודה הזו וגם מרגיש שמקבל יחס דומה מכל הסובבים במרכז אופק .בלי אהבת
העשייה אי אפשר לשרוד בעבודה אינטנסיבית זו .הרבה עזבו מעצמם וגם חלק פוטרו .אני ממשיך כבר
 :0שנים.
קיבלתי ,עם השנים ,עובד מצטיין מטעם :מרכז היום ,עמותת שלהב"ת וגם מרוטרי .אני אוהב מאד לבוא
כל בוקר ,להכיר אנשים חדשים ולעזור לכל מי שמבקש את עזרתי .כה לחי ששי ,המשך כך גם בעתיד.
כתיבה :נאוה בולקא וגילה עמרי .עריכה ,עיצוב  -גילה עמרי .דוא“ל גילה go080806@outlook.com :
משרדי עמותת שלהב“ת ,סמטת הליבנה ,קרית טבעון .טלפון .8074:4948
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מגרש האוצרות  -פרוייקט קיימות
בקרית טבעון
החברה המודרנית של היום קונה ומהר זורקת כדי
לקנות שוב; "זה מריץ את הכלכלה ומעלה את רמת
החיים" ,אומרים מומחי הכלכלה .מצד שני "הכדור
עליו אנחנו חיים אינו מסוגל לעכל את כל מה שנזרק
לתוכו" ,אומרים אנשי איכות הסביבה .שתי הגישות
מתנגשות ומתווכחות .הגישה השנייה הולכת
ומתחזקת ואילו זו הראשונה תחויב להתמתן ,אחרת
כולנו נשלם בבריאותנו ובחיינו.
אני משוחחת עם הילה בן-צבי בלגורי כדי לשמוע
מה קורה בתחום הקיימות בטבעון.

הילה :מגרש האוצרות הינו פרויקט שמטרתו
לאפשר שימוש חוזר בחומרי גלם שניצלו מהטמנה,
לעודד תרבות צריכה מסוג אחר ולשמור על
הסביבה .הוא נמצא ליד בית הספר התיכון בקצה
רחוב גורדון .אני מתנדבת שם שנתיים וכיום
משמשת כמובילת המגרש.
מטרתו להביא לכך שציוד יועבר בין אנשים במקום
שייזרק לאשפה כדי לחסוך אשפה ,למנוע זיהום
ולהוריד קניות מרובות המציפות את קהילת
השפע.
איננו יכולים לקבל (בגלל תנאי המקום) :טקסטיל
מכל סוג שהוא ,רהיטים ,ספות ומזרונים ,תיקים,
נעליים ,בגדים ,ספרים ,דיסקים ,קלטות וכד'.
אנחנו מקבלים  :הכל מלבד מה שצויין .אנו
מבקשים ,בכל לשון של בקשה ,להביא דברים
נקיים ותקינים ובעיקר לא לזרוק לאשפה.
הפעילות במקום נעשית בהתנדבות ולכן אנחנו

מחפשים וזקוקים
מאד למתנדבים.
נשמח למתנדבים
המוכנים להיות
במקום ,לפתוח את
המגרש ,לקבל את
הבאים ולארגן את
מה שמתקבל.
החלום שלנו הוא
לקיים מפגשי קפה
תיקונים – תיקון
מכשירי חשמל,
רהיטים וכד' ,על ידי
כל מי שיכול  ,יודע מספיק ויש לו ידיים טובות.
החזון שלנו הוא להפוך למרכז קיימות תוסס עם
פעילות של שיחות ,הרצאות וסדנאות בתחום
הקיימות.
עם האביב המגרש יעבור שדרוג ויהפוך לזמין ונגיש
לאנשים ולמוצרים.
המגרש פתוח ביום ב' אחה"צ 00:11 – 00:11
ובימי ו'  .00:41 – 0:41אנחנו מזמינים אתכם
להביא דברים וכמובן גם לקחת את מה שמוצא חן
בעיניכם.
אנו מזמינים אתכם להגיע למגרש ,להיפגש עם
הפעילים ,למצוא אוצרות ,להסתייע בסדנה קהילתית
ליזמות ולקחת חלק פעיל בהפעלתו ובפיתוחו של
פרויקט נפלא זה ,כמו גם להיכנס לאתר שלו
בפייסבוק .
למידע נוסף ויצירת קשר — הילה .9454455450
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חוג למוזיקה קלאסית מרץ ,יום ב‘00:11 ,

7.2

מרים רפפורט (כינור)
וסווטלנה אלקון (פסנתר)

מיצירותיהם של מלחינים אוסטרו-הונגריים וגרמנים

0.2

מוטי אדלר

"פתאומית לעד"  -על שירי ביאליק וטשרניחובסקי

0..2

נגה ישורון וולדימיר שמולנסון

ערב מוסיקה רוסית

72.2

עירית רימון

"הפסנתר הרומנטי"  -היצירות הגדולות לפסנתר במאה ה07-

29.2

מוטי אדלר

"היה היה פנס בודד"  -על שירי סשה ארגוב

"לראות את המוסיקה"  -קונצרט ערב מוקרן
אנדרש שיף מנצח ומנגן באך ,היידן ובטהובן  -פסטיבל ורבייר .0806
הפסנתרן המהולל סר אנדרש שיף  ,בשיתוף מוסיקלי עם התזמורת
הקאמרית של פסטיבל ורבייר ,מופיע כסולן וכמנצח בתוכנית קלאסית
מיצירותיהם של באך ,היידן ובטהובן .עורך ומגיש :זאב מזור.
מוצ"ש 00.: ,בשעה  .07.88דמי כניסה  04שח' כולל קפה ועוגה.

ערב זמר
"אל תגעו באהבה"

שחרית שבת

אתגרי הרב תרבותיות בחברה הישראלית
מרצה :ליאור שורר

ליאור שורר ,בן טבעון ,מנהל את עמותת ”מבט -
משירי עוזי חיטמן ויגאל בשן ,בהנחיית ה"גרשונים" .מודעות בחברה רב תרבותית " .נדבר על רב -
תרבותיות בכלל ,בחברה הישראלית ובקמפוס
בהשתתפות "לילך" ,חבורת הזמר הייצוגית של
האקדמי בפרט; מהם האתגרים ומה ניתן לעשות?
חיפה ,וגם זמרים/ות ונגנים מתנדבים.
מנחה :שייע בר מסדה
אולם תרבות שלהב"ת ,מוצ"ש  00.:שעה .07::8
שבת 00.: ,בשעה 00:88
כניסה ,כיבוד.₪ 08 ,
כניסה .₪ 08 :אולם תרבות שלהב"ת.
זוכרים איך רקדנו פעם?...
ערב ריקודים סלוניים בסגנון ובקצב שנות ה– .68
בתוכנית :וואלס ,טנגו ,רומבה ,סמבה ועוד.
לצלילי האקורדיון הנוסטלגי  -יוסף ראוך
נגן באס אלברטו ספילקה ,כלי הקשה  -זוהר גל.
יום חמישי 4.: ,ב– 07:88
חדר האוכל של שלהב“ת .כניסה .₪ 08
קורס צילום נפתח לגמלאים בשלהב"ת

עמותת שלהב"ת בקרית טבעון נבחרה ע“י ארגון ג'וינט
אשל לשמש כפיילוט (ניסוי) בלימוד יסודות הצילום
בקרב התושבים הוותיקים  .החודש החלו ל פעול
בשלהב"ת שתי קבוצות ללימוד צילום באמצעות הטלפון
הנייד או המצלמה הדיגיטלית הקלאסית בהם
משתתפים כ  08 -וותיקים .את השיעורים מעבירים
מדריכים מתנדבים שהוכשרו לכך באמצעות חברת
"פוטו ישראל" .הקורס בן  00מפגשים ובסיומו ישנה
כוונה לערוך תערוכה מצילומי המשתתפים.
הקורס מועבר בידי מדריכות מתנדבות :איילת אלון
פוסטלניק ,אימאן סאלם ,אורית כנעני ורחלי עזריאל
ניקלס.
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