
   

 / רחלבעיר 

 ַאְך ַאְבֵני ַהִמְרֶצֶפת

 לֹא ִתְרֶויָנה ַמַתת ַהּיֹוֶרה.

 ַהְפרּוָדה ַהִנְפֶעֶמת

 לֹא תֹאַמר ֹפה ִשיָרה ַלּבֹוֵרא.

 ְוָאְזָנה ֶשל ַרֶקֶפת

 לֹא ַתְוִריד ֶטֶרם ֵעת,

 לֹא ַתְוִריד ְּבבֹא ָהֵעת

 ְּבֶבטֹון ִמְדָרכֹות ַהֵמת.

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    8288, ינואר 812גיליון מס. 

 ניצוצות

 גן כושר חדש הוקם בחצר שלהב"ת

החודש הוקם גן כושר בחצר שלהב"ת המכיל ארבעה מתקני ספורט. הגן הוקם במימון ובתכנון משותף של 
המועצה המקומית קרית טבעון ועמותת שלהב"ת, שגייסה לצורך כך שתי תרומות משתי קרנות שונות. הקמת גן 
הכושר היא המשך ישיר לפיתוח חצר שלהב"ת שהחלה לפני כשנה, את הגן הקימה 

 חברת גנית פארק. גן הכושר נועד לשמש את באי עמותת שלהב"ת ותושבי הקריה.

בצמוד לגן הכושר ומתחת לעצי הברוש הוצב שולחן תרומת מרחב הצפון בקרן קיימת 
לישראל. המועצה המקומית קרית טבעון התקינה סביב גן הכושר שני ספסלי ישיבה 

 לרווחת הציבור.

תודה רבה לשותפינו מהמועצה המקומית קרית טבעון 
שחלמו איתנו וסייעו רבות בהקמת הגן: לצוות אגף 

, מנהל איציק פוקס  , מנהל האגף, ג'קי בן יקר  -התפעול 
, מנהל מחלקת הגינון ולצוות המחלקה אלירן יקשין  אחזקת מבנים ומתקנים, 

, עו"ס נגה טלטש  , מנהלת המחלקה, עו"ס תמי בן חמו  לשירותים חברתיים: 
 , רכזת המתנדבים.ועו"ס ליאור ברסלר מנהלת המדור לזקן

  מהגן. מוזמנים ומוזמנות להתאמן וליהנות

 לפני

 אחרי

 סיפור יפה וחשוב לאחר חנוכה 

 עידו גרינבלום ראש המועצה/ 

האיש הנהדר שעימי בתמונה הוא מרדכי 
יל. לפני שבוע, הבחין מרדכי  כי שכן, ‘ אברג 

אזרח ותיק, שהוא מסייע לו בהבאת העיתון 
היומי אליו הביתה, לא אסף את העיתונים 

 מפתח הדלת ביומיים האחרונים.

מרדכי היה מוטרד, התקשר אלי ואני לא עניתי 
)הייתי בפגישות(, אך מרדכי לא ויתר. הוא 
ם  תי רו לשי חלקה  המ הלת  למנ התקשר 
חברתיים. היא לא הקלה ראש בעניין ושלחה מיד את עובדות המדור 

 א.“א , כוח משטרה וכב“לאזרחים ותיקים, צוות פיקוח, ניידת מד

כאשר הצוותים הגיעו למקום, פרצו את הדלת ומצאו אדם במצב קשה, אך 
חולים, שם הצילו את חייו. הערנות של בחיים. הוא פונה מיד לבית  

היו מרדכי הצילה חיים. תפתחו עיניים גלו אחריות, היו אכפתיים.  
ת. “ ! מרדכי הוא בעלה של שושי הספרית בשלהב יל ‘ מרדכי אברג 

 פאה לכל אישה. -א “פל -גם לה יש מפעל התנדבותי  

 תהיה פעילותם מבורכת 
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 חזון וייעוד עמותת שלהב"ת

בחודשים האחרונים קיימה הנהלת שלהב"ת תהליך ארוך ורציני לאישור מחדש וריענון החזון של העמותה. 
, תושבת קרית טבעון, ובישיבות לקחו חלק חברי הנהלת ד"ר סמדר פורתאת התהליך ליוותה בהתנדבות 

העמותה, צוות העובדים, מתנדבים, חברים בעמותה וכן מנהלת המדור לזקן במועצת קרית טבעון, עו"ס 
 נגה טלטש. 

 אנו שמחים להציג בפניכם את החזון והייעוד המעודכנים, שלאורם העמותה פועלת ומקיימת פעילויות:

 ייעוד העמותה )מדוע ולשם מה קיימת העמותה(:

מתכנן, מפתח ומספק מענה, מרכז ה שמקדם איכות חיים מיטבית ומשמעותית ומהווה   ביתשלהב"ת היא 
 ושירותים מגוונים לצרכי האוכלוסייה המבוגרת בקרית טבעון והסביבה.   מידע, תוכן

 חזון העמותה )הייעוד במיטבו(:

שוקק חיים, מזמין, נגיש, נעים ומכבד לכל מבוגר. כל אדם יוכל למצוא בבית זה אוזן   בית שלהב"ת תהיה  
 קשבת, פעילות מתאימה והזדמנות להפגת בדידות ויצירת איכות חיים מיטבית ומשמעותית.  

מקצועי המתמחה בתחומי החיים הרלוונטיים לאוכלוסייה המבוגרת, תהווה מרכז ידע  שלהב"ת תהיה  
מהלכים שיקדמו את   תיזום מוקד לכל פנייה הקשורה לצרכי חייהם ותכווין לפתרונות קיימים. שלהב"ת  

 איכות החיים המיטבית של האוכלוסייה המבוגרת ותעודד יזמויות נוספות בתחום.

שלהב"ת הינה הזרוע הביצועית של המועצה המקומית קריית טבעון לקביעת מדיניות קידום האוכלוסייה 
 המבוגרת, ליישום והפעלת התוכניות וסל השירותים המוצע עבורה. 

 :הערכים שלאורם העמותה פועלת

הכבוד לאדם יתבטא באמפטיה, חמלה, רגישות, סבלנות והכרה בערך הניסיון וחוכמת   –  כבוד לאדם 
 החיים שצבר אדם בחייו.  

אנו מאמינים בחופש הבחירה של האדם בפעילות שתצור   –  הזכות להגשמה עצמית והתפתחות אישית 
 ערך ומשמעות עבורו בכל גיל ושלב, ברמה הפיזית, האינטלקטואלית והרוחנית.

שלהב"ת תקדם מהלכים, תיזום פרויקטים ותוכניות ותעודד יוזמות לטובת האוכלוסייה   –יוזמה וחדשנות  
המבוגרת. שלהב"ת תהיה מעודכנת, מקצועית ומעורה בחדשנות הקיימת בתחום ותפעל להנגשת ידע זה 

 לאוכלוסייה המבוגרת.

חברי קהילת שלהב"ת מעורבים ביומיום של העמותה ופועלים   –  לקהילה   מעורבות, אכפתיות ותרומה 
 בהתנדבות ועזרה הדדית מתוך אכפתיות למקום.

 שלהב"ת תשאף לאפשר לכל אדם, ככל האפשר, לקחת חלק ולהשתתף בפעילויות השונות.   – נגישות

 העובדים והמתנדבים יפעלו לאור גישה הכוללת נכונות ומאמץ לתת שירות מקצועי ואדיב. -שרותיות 

 מטפלים סיעודיים

ם  י ל פ ט מ ה
ת  ו ל פ ט מ ה ו
הסיעודיים שהגיעו 

ץ  ו ח מ ל  א ר ש י ל
ת  נ מ ל  ע ץ  ר א ל
ם  חי ר ז א ב ל  פ ט ל
ו  ג ג ח ם  י ק י ת ו ו ה
החודש בשלהב"ת 

המולד במסיבה באולם התרבות של  את חג 
המסיבה אורגנה בידי צוות מרכז היום  .העמותה 

ה  ק ל ח מ ב ן  ק ז ל ר  ו ד מ ה  , ת " ב ה ל ש ב
חברתיים ועמותת מטב. זו הייתה  לשירותים 

הזדמנות להודות להם על עבודתם ולשמח אותם 
כשהם הרחק מבני משפחתם. עבודתם קשה  בחגם

מאוד פיזית ונפשית, אך משמעותית ונחוצה מאוד, 
מקלה על בני המשפחה בטיפול ביקירם ומאפשרת 

  .הזדקנות בכבוד בבית
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 00:11שעה ‘ חוג להאזנה מודרכת במוזיקה קלאסית, יום ב

  מוזיקה רוסית בסגנונות שונים ה אלקוןוסבטלנ מרים רפפורט 12/10/00

 הצבע בצלילים -כלי הנשיפה  מוטי אדלר 01/10

 היופי של הליריקה - 01 –הרומנטיקה של המאה ה גל אקשטיין וליאור עוזיאל 00/10

 יצירות שנכתבו לקול אנושי, בעיבוד לכינור –שירת הכינור  נגה וולאדימיר 00/10

 תקופת הפוסט ביבופ –ג'אז  חובב בן סעדיה 20/10

 עונה שנייה / יגאל אורן -הפרלמנט בראשון 

תוכנית "הפרלמנט בראשון" "בשלהבת" נוצרה מתוך מצוקת מגפת 
ו, יו"ר הנהלת העמותה. העונה יקי של הקורונה, והייתה ביוזמתו של  

, במטרה ליצור "משהוא אחר", לא עוד 0101הראשונה החלה ביולי  
הרצאה, אלא התכנסות בשטח פתוח, ודיון משתתפים בנושא שיוצג על 
ידי מומחה. ואכן במהלכם של עשרים המפגשים של העונה הראשונה 

 נוצרה תבנית למפגשים, וגרעין משתתפים רחב ומגוון.

יעקב שורר "העונה השנייה" של "הפרלמנט" הוגשה במשותף על ידי  
. זו ההזדמנות 0100, מראשית אוגוסט עד אמצע דצמבר  ויגאל אורן 

עופר אבידוב, גדעון ארבל, יגאל גרייבר, דרור איתן, חיה גרץ, להודות מקרב לב למרצים בהתנדבות בעונה זו:  
פרופ' ענת ישראלי, אבישי הדרי, אסתר רויניק, עוזי מסינגר, יורם דרור, אביהו פטישי, חנה יריב, שרה 

 גרינצוייג, ישראל בן דור, אבי רזניק, ד"ר גיל הירשהורן, נחום לוי, אורי שרון וצאלי צלאל.

  00:11-ימי ראשון ב -הפרלמנט 

 מנחה נושא מרצה תאריך
 יעקב שורר שנה לנהלל( 011נהלל באתוס הציוני )במלאת  עופר אבידוב 2.0.00

 ד"ר רחלי שוורץ צחור 02.0.00
הרצאה חגיגית לכבוד ט"ו בשבט: "איך תומכים צמחי 

 הבר בקיומו של האדם?"
 יעקב שורר

 יעקב שורר גידול דבורים והפקת הדבש ישראל אברמוביץ 02.0.00

 יעקב שורר בין הר למדבר רונן גולן 21.0.00

 אבולוציה של התודעה

הרצאת חשיפה לסדרת הרצאות בנושאים 
כמו דת ורוחניות, חוקיות הטבע, כסף 

 ומבנים כלכליים, חוק, צדק ומוסר.

 אסף סולומוןמרצה: 

 ₪ 01 . כניסה:00:11-ב, 1..1, יום חמישי

 אולם תרבות שלהב"ת
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 ערב זמר

 מוקדש ליגאל בשן 

 ועוזי חיטמן

 "כמו צועני"

 בהנחיית הגרשונים ובהשתתפות חבורת הזמר

 "אלגרוס" בניהולה וניצוחה של רחל גרוס;

 וכן נגנים/ות וזמרים/ות מתנדבים

 באולם תרבות  10:11-ב 1.1מוצ"ש 

 ₪ 04כניסה + כיבוד: 

 מועדון הסרט התיעודי גאה להציג

 ?האמנם קמל הפרח 

במאי, צלם ועורך, תושב קרית   –איתן וצלר  הקרנה, מפגש ושיחה, עם יוצר הסרט,  

 טבעון.

ארבו פלשתינאים מעזה בשדות קיבוץ נחל עוז לרועי רוטברג מא"ז הישוב. הם  0242-ב

חטפו והרגו אותו ביום בו היו צריכות להתקיים ארבע חתונות בקיבוץ. הסרט, מתאר את 

-ב 1.1, יום חמישידק'.  00מה שקרה לקיבוץ בעקבות אותו אירוע מכונן. אורך הסרט: 

 ₪. 01 . אולם תרבות שלהב"ת, כניסה:00:11

  

   גוטמן 

-אילנה טבלוב בן מזה שנים רבות מנסה    איתן וצלר. לרגל יום השואה הבינלאומי מפגש ושיחה, עם יוצר הסרט,  
, אח של אביה, שנעלם בתקופת השואה. מסע החיפוש שלה מוביל אותה גוטמן לברר מה עלה בגורלו של  עזרי  

בלטי ולפרק בהיסטוריה של -לגילויים באשר למציאות חייהם של הוריה, שהיו חברים בגרעין הקיבוץ האנגלו 
 הציונות והמושבה בנימינה שעדיין לא סופר. 

 ש"ח  01 . אולם תרבות שלהב"ת, כניסה:00:11-ב  1..1, יום חמישידק'.  42אורך הסרט: 

 go010102@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא102424041ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

 קונצרט קאמרי 

 של החוג לנגינת מוסיקה קאמרית

 על שם ויולה הכהן  ז"ל

 10.11בשעה  11/1/11יום רביעי 

בתוכנית: סונטה לויולה ופסנתר של 
ברהמס, פרומנד לחליל כינור ופסנתר של 
מרטינו שני. אינטרלודים לחליל כינור 
ופסנתר של איבר. רביעיית פסנתר אופוס 

 של פורה. 04

 ת“באולם תרבות שלהב₪.  01כניסה: 

 "כמו בכל מקום היהודים מושמדים כעם" 

 שואת יהודי ברית המועצות תחת עיני הקרמלין

ההרצאה תעסוק בדיווחי המודיעין של הפרטיזנים הסובייטים על 
רצח העם היהודי בידי הנאצים ועוזריהם ובתגובות המנהיגים 
הסובייטים לדיווחים אלה; ביחד עם הגילויים המרעישים של 

 המרצה בארכיונים הסובייטיים לשעבר.  

ספרו, העוסק בנושא יעקב פלקוב,  מרצה:  
זה, זכה לפרס הספר ההיסטורי הטוב 
ת  רי ההיסטו דה  לשנת תשפ"א מאגו

 הישראלית.

 10.1.11‘.  יום ד ת,  “ אולם תרבות שלהב 
 ₪. 21.  כניסה, 00:11שעה 

 מועדון הבריאות והכושר 

 גם בימי שישי -

המועדון יפעל   0.0.00החל מיום שישי,  
( 2:11  -  0:11גם בימי שישי בבוקר ) 

 .  נדב שאנןבהדרכת 

שיעור ראשון ללא תשלום ביום שישי 
. המועדון פועל גם בימים 00.0או    0.0

 ראשון, שלישי ורביעי. 

להרשמה ליום ולשעה נא לשלוח הודעה 
 .41..151-441רבקה, בוואטסאפ: 

mailto:shalhevet01@gmail.com

