ירחון מידע של שלהב“ת ,סימטת הליבנה ,קרית טבעון
גיליון מס ,312 .אוגוסט 3231
עוד אבוא אל

סיפך  /נתן אלתרמן

עֹוד אָ בֹוא אֶ ל ִספֵּ ְך ִב ְׂשפָ ַתיִם כָבֹות.
עֹוד אַ צְׂ נִ יחַ אֵּ לַ יְִך י ַָדיִם.
עֹוד אֹומֵּ ר לָ ְך אֶ ת כָל הַ ִמ ִלים הַ ּטֹובֹות,

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
חנן יובל בערב הוקרה למתנדבי שלהב"ת

קרוב למאה מתנדבים/ות ,ועובדי שלהב"ת הגיעו לחצר העמותה לערב
הוקרה שהתקיים החודש .עובדי העמותה קישטו את החצר ,הציבו
כיסאות ובמה ,הכינו כיבוד מיוחד והאווירה הייתה מאוד נעימה וקרירה
בערב קיץ חם.

ֶשי ְֶׂשנָןֶ ,שי ְֶׂשנָן ע ֲַדיִן.
יתְך הֶ עָ נִ י כֹּה חָ ַשְך ְׂלעֵּ ת לַ יִל
כִ י בֵּ ֵּ
וְׂעָ צּוב בֹו ו ַַדאי ְׂלאֵּ ין סֹוף.
וְׂחַ יַי ֶשכ ְָׂרעּו ְׂב ִלי ִהגִ יעַ אֵּ לַ יְִך,

הֻ ְׂסגְׂ רּו ְׂלחּוצֹות וְׂלַ תֹּף.
יקה.
אַ ְך ִפ ְׂתאֹום אַ ְׂת נֹוגַעַ ת כְׂ יַד מַ ְׂב ִה ָ
אַ ְׂת פֹולַ חַ ת כְׂ ֵּזכֶר נִ ְׂשכַח.
יקה,
יקה ִל ְׂד ִפ ָ
הַ ְׂדמָ מָ ה ֶשבַ לֵּ ב ,בֵּ ין ְׂד ִפ ָ
הַ ְׂדמָ מָ ה הַ ז ֹּאת ִהיא ֶש ְׂלָך.
עו"ס ליאור ברסלר  ,רכזת המתנדבים היישובית ,ברכה את הנוכחים בשם המועצה המקומית קרית טבעון וציינה
לטובה את שיתוף הפעולה בין שלהב"ת למחלקה לשירותים חברתיים.
מנכ"ל העמותה ,אלי פוליאקוב  ,ברך את המשתתפים" :עברנו תקופה מאוד מאתגרת בשנה וחצי האחרונות .רבים
מכם נאלצו להסתגר בבית ,להפסיק להתנדב ולהיות פעילים ורק בחודשים האחרונים החלה החזרה לשגרה;
בתקווה שהקורונה לא תרים ראש .אתם הבסיס לפעילות שלהב"ת .מרבית הפעילויות בבית הנפלא הזה מרוכזות
ומופעלות בידי מתנדבים .זה לא מובן מאליו ולכן הערב הזה הוא הזדמנות נוספת לומר לכם ,מתנדבים ומתנדבות,
תודה רבה .תודה על הקדשת הזמן ,על המאמצים ,על ההשקעה ,על האכפתיות ובעיקר על הרצון לעזור .לא כל
אחד יכול לקום בבוקר ולומר ,שהוא עושה משהו למען מישהו אחר .אני מאחל לכם עוד שנים ארוכות של התנדבות
בשלהב"ת ,מזמין אתכם לקחת חלק בפעילויות שלנו ,להזמין חברים נוספים להשתתף ,לסייע לנו בגיוס תרומות
לשיפור ושדרוג העמותה ולהציע כל יוזמה וכל פעילות שתשפר את איכות החיים של המבוגרים בקרית טבעון
והסביבה".
לאחר הברכות עלה הזמר והמלחין האהוב חנן יובל בן ה 47-לשיר .ההופעה התאפשרה הודות למיזם "שמחה" של
המשרד לשיוויון חברתי ,התומך באומנים מבוגרים .הייתה הופעה מרגשת במיוחד וחנן שר את מיטב להיטיו" :אתם
זוכרים את השירים"" ,נגה"" ,אני וסימון ומואיז הקטן"" ,פגישה ,חצי פגישה"" ,ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר" ועוד.
לסיום ,אנו מבקשים להודות לצוות עובדי שלהב"ת שסייע בהפקה ובארגון הערב ובמיוחד לטבחית מזל חן ,לאב הבית
ששי שוספי ולמזכירת העמותה רעות תורג'מן.

המתנדב שמעון סנה בבית הנשיא

טיול לתל דור

המתנדב שמעון סנה  ,מדריך בשלהב"ת קבוצת לימוד
בשם ( 909מספר הפרקים בתנ“ ך) ייצג את שלהב"ת
במפגש שנערך בבית הנשיא בירושלים עם מדריכים
נוספים מהארץ .במהלך המפגש התקיים טקס פרידה
מנשיא המדינה היוצא ,ראובן (רובי) ריבלין .שמעון
סנה מעביר בשלהב"ת אחת לשבועיים ,בימי חמישי ב-
 02:02מפגשי דיון ,הגות ושיחה על סוגיות בתנ"ך.
המפגשים ללא תשלום.
כ 02-מבוגרים השתתפו בטיול לתל דור ולמוזיאון המזגגה
בקיבוץ נחשולים .הטיול אורגן ולווה בידי המתנדבת דליה
קידרון והמדריך  -קובי לובשבסקי  ,במסגרת אירועי
"שלישי בטבע" ביוזמה ובמימון של המשרד לשוויון חברתי.

ברכות לחנה כהן ידען
המרצה חנה כהן ידען קיבלה
תואר ד"ר בתחום מדעי היהדות
מאוניברסיטת בר אילן .ד"ר ידען
מלמדת בקתדרה של שלהב"ת
כבר מספר שנים על תנ"ך ומקרא
ותמשיך ללמד גם בשנה הקרובה
בימי ראשון ב.29:22 -
שיפוץ המטבח במרכז אופק ,שלהב“ת
החודש הסתיים שיפוץ בן כחודשיים במטבח העמותה .השיפוץ התאפשר הודות תרומה נדיבה של הקדש ע"ש דבורה
סילין ושמואל היינריך וינוגרד .עיקר השיפוץ עסק בהחלפת צינורות המים והקרמיקה הישנים שהיו נסתמים בצורה
תדירה .כמו כן ,נרכשו מקרר לצורך קירור ארוחת הבוקר וכן מקרר לשמירת חום הביצים ומגשי הבשר והמנות
העיקריות .בהזדמנות זו יש להודות לאב הבית ,ששי שוספי  ,שליווה את השיפוץ בצורה יומית ,לקבלן אוסאמה
ולמפקח השיפוץ המהנדס פרץ מיימון על עבודה מאומצת ויצירתית.

חילופי משמרות בחוג להאזנה למוזיקה קלאסית
החודש סיים המתנדב אברהם גוליק את תפקידו כרכז החוג להאזנה למוזיקה קלאסית.
אברהם מילא את תפקידו במשך שנים ארוכות במקצועיות ,ברגישות ,בהתמדה ובאחריות.
החוג נפגש בימי שני ב 04:22-ובכל פעם נערך קונצרט או הרצאה ע“י נגנים ומרצים שונים
מבין מספר קבועים המגיעים לחוג .החברים הקבועים בחוג נפרדו מאברהם בטקס מרגש.
את אברהם מחליפות המתנדבות מרים ראוך ודתיה דוידוביץ  .מרים הקריאה את המילים
הבאות בטקס" :אברהם ,קיבלנו בהבנה ואמפטיה את רצונך לסיים את תפקידך בניהול
החוג להאזנה מודרכת למוזיקה ,בהתנדבות מלאה .החוג ,שלמעשה קרם עור וגידים
מחלום של יזמית תרבות מובהקת ,הרי היא רינה רעייתך .רינה היא זאת שכבר לפני 01
שנה גייסה מוזיקאים ,סיוע טכני וציוד .היו אלה ימים של דיסקים ודיסקטים ,ללא אינטרנט ,ללא מערכות אור ושמע
– זוכרים? אך עם רצון עז והתלהבות להנגיש את המוזיקה לכל המעוניין ,כשאתה אברהם כל הזמן "העזר כנגדה"
ו"האיש שאיתה" תומך ,מעודד ומחזק .כך ,מקבוצה קטנה של כמניין שוחרי
מוזיקה ,הלך וטפח חוג חברים הממלא אולם .היום החוג מתקיים באולם
התרבות ,הציוד משתפר כל העת וקהל האוהדים ממשיך ליהנות מקבלת פנים
חמה של מארחת אהובה ומשעת איכות מרחיבת אופקים ודעת.
לצערנו הרב ,חלתה רינה לאחרונה ואתה אברהם לקחת על עצמך ,כמובן מאליו,
להמשיך ולמלא את כל הנדרש בניהול החוג ,בנאמנות ובמסירות אין קץ הראויים
לציון מיוחד .ועל כך ,אנו מודים לך מקרב לב ומאחלים לך בריאות איתנה רווחה
ונחת ומצפים להמשיך ולראותך איתנו במפגשי החוג".
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"חבל על דאבדין ולא משתכחין"  /נאוה בולקא

יום אחד עם כניסתי לשלהב"ת ,צדו את עיני שתי אדניות מושקעות ויפות בכניסה ,ועוד אדנית בחצר .כאשר
התעניינתי ,נאמר לי שמשפחת טייבלום תרמה זאת ,לזכרו של ברוך ז"ל .על האדניות הודבק פסיפס שנעשה
בעבודה משותפת של בני משפחתו של ברוך וכולל גם רקפות ,סמלה של קרית טבעון .במהלך העבודה על
האדניות ,המשפחה הייתה בקשר רציף עם צוות מרכז היום ,ובעיקר עם
מזכירת מרכז היום ,נורית תמיר ויחד גיבשו את רעיון התרומה והיצירה.
ברוך טייבלום נולד ב 0900 -בעיר גלובוקי בפולין .הוא היה הבן הצעיר
במשפחה בה עוד שלושה אחים ואחות .ב  ,0909 -עם פרוץ מלה"ע
השנייה המצב הכלכלי היה קשה ,העיירה עברה לשלטון הרוסי ואלה
גייסו את האזרחים החדשים למלחמה ,ביניהם היה ישראל ,אחיו הבכור
של ברוך .ישראל הוכרז כנעדר במלחמה .אבי המשפחה היה צבעי
והפרנסה היתה בדוחק .המשפחה נדדה לרוסיה ,משם לפולין ,אוסטריה
וגרמניה .בשנת  0979עלו ארצה במסגרת עלייה מאורגנת דרך צרפת.
לאחר שהות במעברת פרדס חנה ובנווה יער ,עברו לרמת ישי.
ברוך התגייס לצבא בתור נהג משוריין והשתתף ברבות ממלחמות
ישראל .בשנת  0911הכיר את אשתו שרה רוזנר ,נישאו ועברו לגור בקרית טבעון.
כל שנות עבודתו כצבעי ,עבד ברוך בבתים רבים בטבעון ובאזור ,היה ידוע כאיש מקצוע רציני ,קפדן וישר  -אדם
צנוע ונעים .לברוך ושרה שלוש בנות ,חמישה עשר נכדים ועשרים ושלושה נינים .המשפחה תמיד היתה מקור
לגאווה ושמחה עבורו.

מקהלת שלהבת רון
מקהלת שלהב"ת רון סיימה עוד עונת
חזרות והופעות .המקהלה ,בניצוחו של
יפתח גרשון ובריכוזו של יורם גרזון ,
קיימה את מ פגש סיום השנה בחצ ר
שלהב"ת הנעימה והמקסימה .המעוניינים
והמעוניינות להצטרף למקהלה נא לפנות
ליורם גרזון .212-491-7907

הפרלמנט בראשון חוזר באוגוסט

בימי א ‘ ב  0 4 : 2 2 -יתקיי ם "ה פר למ נ ט
בראשון" .את הפרלמנט יארגנו לסירוגין,
המתנדבים יגאל אורן ויעקב שורר.
במ פ גש הר א שו ן  ,ב  8 . 1 -י ת א ר ח ע ו פ ר
אבידוב שיספר על המסע המופלא לאיראן
ולעיראק .כניסה 02 :ש"ח.
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מועדון המחשב שלהב“ת

מתנדבי ומתנדבות מועדון המחשב נפגשו למפגש סיכום שנת
פעילות מיוחדת ומאתגרת .חלק מהמתנדבים ומהמתנדבות לימדו
בצורה חלקית וחלק בכלל לא בשל מגבלות הקורונה .יחד עם
זאת ,במהלך השנה התקיימו מפגשי הדרכה קבוצתיים בהדרכת
המתנדבים גבי בהם ואיתן קלמר בנושאי קניות ברשת ,פאואר
פוינט ,אקסל ,זום ועוד.
"הקורונה הוכיחה את חשיבות המועדון ולימוד המחשב ,הנייד
והתוכנות השונות" ,אמר מנכ"ל שלהב"ת ,אלי פוליאקוב שנכח
בישיבה" .המצב כיום הוא שמי שלא מתעדכן ,נשאר בודד ומנותק
מהעולם החיצון ,מתקשה לשוחח עם הנכדים ,לצפות בהרצאות ,להזמין תור לדואר או להתעדכן על מצב החשבון.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכם על ההשקעה והזמן".
במפגש הודיעה רכזת המועדון ,המתנדבת חדוה גלמן שהיא מבקשת לפרוש מתפקידה לאחר מספר שנים בהן
ריכזה את המועדון .היא תישאר בתפקידה עד למציאת מחליף .מועמדים ומועמדות המעוניינים לרכז את המועדון
בהתנדבות מוזמנים לפנות למזכירות העמותה .מבוגרים המעוניינים ללמוד על המחשב או הנייד מוזמנים לפנות
גם כן ישירות לחדוה גלמן בטל‘.450-094-4510 :

החוג למוזיקה קלאסית ,יום ב‘ ,00:11 ,חודש אוגוסט 0100
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0.2

עירית רימון

9.2

נוגה וולדימיר

02.2

מוטי אדלר

הארץ היפה  -מוזיקה קלאסית איטלקית

00.2

גל אקשטיין

קונצרט לכינור ונבל מיצירות סנס ,ברוק ובאך

02.2

נוגה וולדימיר

שירת הכינור והתזמורת  -קונצרטים לכינור מאת באך ,מנדלסון ,היידן ועוד.

ביקור באיטליה  -קונצרט מוסיקה איטלקית  ,מיצירות טרטיני  ,פולדיני  ,ויואלדי וכו.

כתיבה :נאוה בולקא וגילה עמרי .עריכה ,עיצוב  -גילה עמרי .דוא“ל גילה go020276@outlook.com :
משרדי עמותת שלהב“ת ,סמטת הליבנה ,קרית טבעון .טלפון  ,279101412דוא“ל shalhevet01@gmail.com
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