ירחון מידע של שלהב“ת ,סימטת הליבנה ,קרית טבעון
גיליון מס ,512 .אוקטובר 5251
בשביל הזה ודאי לי שוב לא אעבור
אמיר גלבוע
ִּב ְׁש ִּביל הַ זֶּ ה ו ַַדאי ִּלי שּוב ל ֹא אֶּ ֱעבֹור.
עַ ָּתה אֶּ ְׁלחַ ץ כַף י ִָּּדי אֶּ ל ְׁק ִּלפַ ת הָּ עֵ ץ
ֶּשם ַי ֲעבֹר כָּאן ִּמי
אֶּ ְׁפ ָּשר עֹוד ִּל ְׁפנֵי ֶּשי ֵֵרד הַ ג ֶּ
אַ חֵ ר ְׁוי ְִּׁלחַ ץ גַם הּוא כַף יָּדֹו אֶּ ל ְׁק ִּלפַ ת הָּ עֵ ץ
יֹוסיף מַ גָּע ,אֲ וִּיר עַ ל גַבֵ י מגע אֲ וִּיר.
ּוב ִּלי ַדעַ ת ִּ
ְׁ
ֶּשם.
וְׁאַ חַ ר יָּבֹוא הַ ג ֶּ
ְׁוכָּל הַ מַ ג ִָּּעים ִּעמֹו יִּגְׁ ְׁלשּו מַ טָּ ה אֶּ ל אַ ְׁדמַ ת ֶּגזַע

הָּ עֵ ץ ְׁויִּסָּ ְׁפגּו ְׁבאַ ְׁד ַמת ֶּגזַע ָּהעֵ ץ ְׁויָּבֹואּו

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
לוחמי אש ציינו את ראש השנה בטקס בשלהב"ת
הרמת כוסית חגיגית ומיוחדת לראש השנה התקיימה בחצר
המקסימה של שלהב"ת .קרוב למאה לוחמי אש מתחנת הקריות,
האחראית גם על קריית טבעון ,הגיעו ליום עיון והרמת כוסית בחצר.
ראש המועצה ,עידו גרינבלום  ,מפקד מחוז חוף בשירותי כבאות
והצלה ,טפסר חזי לוי ומפקד התחנה ,סגן טפסר סאמר חלבי נשאו
דברים והעניקו תעודת הוקרה למנכ"ל שלהב"ת ,אלי פוליאקוב ,על
האירוח ושיתוף הפעולה.
רגע מרגש במיוחד היה כשרוזה צ'ובוטרו  ,מבקרת מרכז היום של
שלהב"ת (כאן בתמונה) ברכה את לוחמי האש ואיחלה להם בריאות
והצלחה .רוזה היא אימו של רשף אורי צ'ובוטרו ז"ל ,תושב קרית
טבעון ,ששימש כקצין הגנה אזורי ודובר תחנת חיפה בשירותי
כבאות והצלה .אורי נפטר לפני כשנה ,בגיל  ,74ממחלת הסרטן.

ִּימ ְׁלאּו אֶּ ת
ְׁב ָּש ָּור ִּשים ְׁו ַיעֲלּו בַ ֶּגזַע ּובַ ֲענ ִָּּפים ו ַ
הֶּ עָּ ִּלים י ְַׁרקּות חֲ ָּד ָּשה .הֵ יכָּן אֶּ ְׁהיֶּה אֲ נִּ י כַאֲ ֶּשר
ְׁשל הַ בָּ א
ּוקצָּ ָּרה ֶּש ִּלי ו ֶּ
ימת י ַָּדיִּם יְׁרֻ ָּקה ְׁ
נְׁ ִּש ַ
ּנֹושם ֶּשל ָּירֹק העַ ד.
אַ חֲ ַרי י ְִּׁש ַת ְׁלבּו ְׁב ֶּמ ֶּשְך הַ ֵ

פסיפס חדש בכניסה לשלהב"ת
הכניסה למרכז יום "אופק" שודרגה בפסיפס מרהיב .את הפסיפס יזמו
ויצרו דליה גונן  ,מדריכת הפסיפס בשלהב"ת ומזכירת מרכז היום ,נורית
תמיר  .במשך חודשים ,בעבודה איטית ומדויקת הודבקו חתיכות
הפסיפס זו לזו בעזרת מתנדבים ויוצרים .מי שסייעו רבות לבניית
הפסיפס היו שתי המתנדבות הצעירות מגרמניה שסיימו לאחרונה את
שירותן בשלהב"ת וחזרו לארצן :ג'וזפין בלוטמן וליסה קלינקה .פסיפס
זה מתחבר לשני פסיפסים נוספים שנוצרו בשלהב"ת ב"החצר של מוטי"
לזכרו של מוטי לויטן בדשא בפאטיו והאדניות בכניסה למרכז היום
לזכרו של ברוך טייבלום.

שתי הרצאות בנושא השואה
שתי הרצאות ראשונות בסדרת הרצאות למטרת בנייה של קבוצת עניין שתעסוק באספקטים שונים של קהילות נכחדות
שהתקיימו במאה העשרים ובעיקר בין שתי מלחמות העולם.
•  - 01.6מטלאי צהוב למגן דוד כחול :זיכרונות ומשמעויות בסיפורי חיים של אנשי צוות אויר שורדי שואה.
מרצה :ד"ר לאה גנור
•  - 061.6קרל לוץ :חסיד אומות העולם :דיפלומט שוודי שהציל הכי הרבה יהודים במלחמת העולם השנייה.
מרצה :אריה זיגלמן
ימי רביעי ב 1.3:76-כניסה .₪ 02 :אולם תרבות שלהב"ת.
לפרטים :רחל גדות –  2904477254או זהבה לרון – 2979977220

שעה

3:66
.6:76
.3:66

ראשון
 מועדון בריאות
וכושר
 התעמלות
בריאותית
 יוגה קוריאנית
פילאטיס
 מועדון בריאות
וכושר
 טניס שולחן

שני

חוגים
שלישי

הליכה
נורדית

הליכה
נורדית

טניס שולחן
מחול
למתמודדים
עם פרקינסון

פילאטיס
טניס שולחן

חמישי

רביעי
 הליכה
נורדית

שישי
 יוגה
 טניס שולחן
 מועדון בריאות
וכושר

 יוגה
טניס שולחן
מועדון
בריאות
וכושר

פילאטיס
פיזיותרפיה
קבוצתית

מכללה
ראשון
ללמוד תנ"ך;
ד"ר חנה כהן ידען
יידיש; מלך זיו

שני
מחול בגובה
העיניים; תמה קסל
ערבית

שעה

..:66

פיתוח הזיכרון;
ארז בר

 הרצאות קצרות
ערבית

קבוצת לימוד ;505
שמעון סנה

.3:66

הפרלמנט בראשון
חבורת הזמר
שלהבת רון

האזנה מודרכת
למוזיקה קלאסית
ציור; מקס גורביץ

אסטרונומיה
וגיאולוגיה; מוטי זיק

60:66

חמישי

שלישי

רביעי

ארכיטקטורה
ואדריכלות ; רן שוהם

רואים עולם
ארכיאולוגיה;
שלי אן פלג
שירה וספרות
עברית; קובי וייס
גרמנית

ריקודים סלוניים
עם טל פלד
שחמט

מיינדפולנס
אומנות הויטראז'
והבדיל

ציור;
לובה גורביץ

כתיבה :נאוה בולקא וגילה עמרי .עריכה ,עיצוב  -גילה עמרי .דוא“ל גילה go121272@outlook.com :
משרדי עמותת שלהב“ת ,סמטת הליבנה ,קרית טבעון .טלפון  ,275949492דוא“ל shalhevet01@gmail.com
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חוג האזנה מודרכת למוזיקה

ימי שני ב 1.3:66-כניסה( ₪ 06 :ברכישת כרטיסייה בת  .6כניסות) 1כניסה בודדת1₪ 06 :
תאריך

מרצה

נושא

60/.6

נגה וולאדימיר

"אחרי החגים מתחדש הכל" קונצרט בסימן התחלות של יוצרי מוזיקה קלאסית.

../.6

חובב בן סעדיה

ג'אז – העידן הראשון  ,1512-1542ניו אורלינס ושיקאגו.

.1/.6

ד“ר מוטי אדלר הפסנתר וכלי המקלדת.

00/.6

שלומי קינן

מן העולם החדש :דבוז'ק באמריקה.
רשמים מהחוג למוזיקה  /נאוה בולקא

פעם בשבוע ,אחה"צ ,מתקיים מפגש האזנה למוזיקה .בכל שבוע ,מגיש אחר עם תוכנית שונה .הפעם בחרתי
להציג את אחד המרצים בחוג – ד"ר מוטי אדלר ,תושב טבעון ,מרצה למוזיקה ומורה לפסנתר .מוטי בוגר החוג
למוזיקולוגיה מאוניברסיטת תל אביב והפקולטה למוזיקה במכללת לוינסקי.
מוטי מביא לחוג ידע והשקעה רבה מצידו ,מכין תכנית מגוונת ואנו המאזינים נחשפים לתכנים מושמעים
ומצולמים .יש שהוא מביא גם מוזיקה מוקלטת ולעיתים הוא גם מנגן בעצמו .לדוגמה ,במפגש האחרון הוא
השמיע מוזיקה איטלקית והקרין רקעים מקסימים שצולמו באיטליה ,ריקודי טרנטלה עליזים ושירת בלקנטו.
בהרצאה זו ביקש המנחה להדגיש את המוזיקה הקלאסית האיטלקית המתאפיינת ב"תשוקה" ,בפשטות
ובמלודיה .יש למה לחכות!!

הפרלמנט בראשון – עונה שנייה
ימי ראשון ב 1.3:66-כניסה₪ .6 :
תאריך
4.12

מרצה
יורם דרור

נושא
"צמח הזעתר (אזוב מצוי) -מצמח בר לצמח תרבות מבוקש".

מנחה
יעקב שורר

12.12
14.12
07.12

אביהו פטישי

"נס בקרית עמל  -סיפורו של טייס המטוס שנחת על בית הכנסת"

חנה יריב
שרה גרינצוייג

"איך כותבים את הויקיפדיה"
"רצח רבין בעיני ערביי ישראל"

יגאל אורן
יעקב שורר
יגאל אורן

41.12

ד"ר ישראל בן דור

"נשר :מאה שנים ראשונות"

יעקב שורר
3

רואים עולם –

סדרות קצרות -

מרצה :צביקה הרלב

מרצה :יעל הרמלין

ימי רביעי ב .25:22-כניסה( ₪ 72 :כרטיסייה)

ימי שני .11:22 ,כניסה( ₪ 72 :כרטיסייה).

כניסה בודדת.₪ 92 :

כניסה בודדת.₪ 92 :

תאריך

נושא

2.12
14.12
02.12

מסע לבולגריה
ברזיל ארץ הקרנבל
מסע לאיסלנד .מרצה :גיל פז

04.12

בעקבות מסעות הצלב למלטה

תאריך
7.12

נושא
מוזיקה מהסרטים :הרגעים הבלתי נשכחים בקולנוע.

11.12
10.12
09.12

דלידה :פאם פאטאל
אנריקו מסיאס :מלנכוליה אוריינטלית
סיפור ומוזיקה קלאסית :סופרים ומלחינים מפורסמים

מפגש היסטורי בין מועדוני הפינג פונג

במהלך הקיץ שני מועדוני הפינג פונג מקרית טבעון ומרמת ישי קיימו
מפגש לצורך היכרות חברתית ,משחק והעשרה במועדון הפינג פונג של
שלהב"ת .שני רכזי המועדונים – יוסי ארז מקרית טבעון ו חיים הובר
מרמת ישי ברכו את השחקנים ואיחלו להם בריאות ושנה טובה.
בחוג בקרית טבעון התקיימה העברת תפקיד הרכז .את התפקיד קיבל
ד“ר חנן שטיין המחליף את יוסי ארז.
קבוצת הנשים מתרחבת וקולטת שחקניות  /חנן שטיין
רוצות להיות מאושרות? בואו לשחק טניס שולחן .מכירות את המשחק?
זוכרות את ההנאה שבמשחק? רוצות' ,לפתוח חלון' ,לשכוח מחיי יומיום
לטובת פעילות גופנית? טניס שולחן היא פעילות המתאימה במיוחד לגיל השלישי .אין צורך בידע מוקדם; יש צורך
במעט מוטיבציה .השאר מגיע מאליו .האינטנסיביות במשחק מתאימה במיוחד ,העומס על המפרקים מועט.
המשחק משפר את התחושות של :יכולת ,חיוניות ,הישג ,מהירות תגובה ,וקבלת החלטות.

טניס שולחן היא פעילות כיפית .היא מערבת הנאה של חברה עם פעילות גופנית .המשחק ירחיק אתכן מהמסכים,
ירחיק אתכן מסביבת הבית ,יארח אתכן בסביבה מוגנת ומתאימה ויעורר בכן עליצות חיים וצחוק' .קפה ועוגה'
ישלימו את התמונה וישלבו פעילות גופנית עם פעילות חברתית .לפרטים :חנן .2977022200

יוסי ארז מסכם את שנות פעילותו כרכז החוג
החוג לטניס שולחן בשלהב“ת קיים כבר  10שנים וכולל  14גברים ושתי נשים.
פגישות החוג מתקיימות חמש פעמים בשבוע ,שלוש שעות משחק בכל פגישה.
משחק טניס השולחן הינו משחק בעל חשיבות רבה להפעלה גופנית אינטנסיבית.
הוא מפתח זריזות תגובה ומתאים במיוחד לאנשים מבוגרים.
ראש החוג הראשון ומייסדו היה אבי לרון אשר שימש בתפקידו במשך שמונה שנים ראשונות .החתום מטה נבחר ,על
ידי חבריו ושירת כראש חוג במשך ארבע שנים אחרונות .במהלך שנות קיומו של החוג נוצרה קבוצה חברתית מגובשת
ונעימה אשר עונה בהחלט על הצורך החברתי של כל גמלאי ותיק .כך למשל מתקיימים כאן דיונים בנושאים שונים,
עזרה וייעוץ הדדי .אנו נהנים במיוחד מ"קבלות שבת" ,הכוללות את החלק המסורתי ,כיבוד עשיר ,ואחריו הרצאה/דיון
המוגש על ידי חברי החוג.
החברים מגיעים מרקע חברתי/מקצועי/השכלתי מגוון מאד .יש מהנדסים וטכנאים ,אנשי חינוך ,פסיכולוגים ,סוציולוגים,
אנשי קיבוץ ,חקלאים ,עצמאים ושכירים .פער הגילים עומד על  02שנה ומעלה .ניתן למצוא עולים וותיקים מרומניה
ופולין ,ילידי ישראל ,צ'ילי ורוסיה .כל המגוון האנושי הזה מוצא שפה משותפת במשחקי הפינג פונג ובחברה האנושית
המגובשת והנעימה.
בסיום ארבע שנות כהונתי ,כראש החוג ,אני שמח להעביר את רשות החוג לד"ר חנן שטיין .אני בטוח כי יקדם את
החוג בכל המישורים .חנן עסק בהוראת חינוך גופני וספורט במכון וינגייט במשך שנים ממושכות ובעל ידע מעמיק
בתחומו .גם בחיי היום יום חנן הוא איש ספורט מובהק ומהווה דוגמא אישית לכולנו .
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