ירחון מידע של שלהב“ת ,סימטת הליבנה ,קרית טבעון
האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :

גיליון מס ,702 .ספטמבר 7070

משולחן הנהלת שלהב"ת  /יקי שלו ,יו“ר העמותה

מידות  /חגית שני



נֹושי
ָמה ַה ַמהּות ְּב ִל ְּהיֹות אֱ ִ
חֹופ ִשי
ְּ
אֹומר ִל ְּהיֹות עַ ם
ֵ
ָמה זֶה



" ְּואָ ַה ְּב ָת ְּל ֵרעֲ ָך כָמֹוָך"
זֶה ל ֹא ַרק ִמ ְּשפָ ט
ֶש ָתלּוי עַ ל ַה ִקיר ְּוכָתּוב עַ ל ְּפלָ ָקט
עּותי ַה ֶמ ְּר ָחק ֶשל ָה ַרכֶבֶ ת
ְּוזֶה ל ֹא ַמ ְּש ָמ ִ

ִאם ל ֹא נָקּום וְּנִ ֵתן ְּל ִמי ֶשזָ קּוק לָ ֶשבֶ ת.




לּוח
ַ
אֹותּיֹות עַ ל
ִ
ַה ִד ְּברֹות ֵהן ל ֹא ְּס ָתם
רּוח.
ו ְַּהחֹ ֶמר הּוא כְּ לּוםִ ,אם אֵ ין בָ נּו אֶ ת ָה ַ




שיעור ציור עם המסיכה .מוזמנים
להצטרף :בימי חמישי בבוקר עם לובה
ובימי שלישי אחר הצהריים עם מאור.

בתקופת הקורונה ,קבלה העמותה תרומות רבות ,הן מחברים
ותושבי טבעון והן מגופים כגון :צ'ק פוינט ,בנק לאומי ,מובילאיי,
ועוד .זו ההזדמנות להודות לכל מי שתרם.
שיפוצים במבני שלהב“ת :באולם תרבות הותקנו שתי דלתות
בהלה (ליציאת חירום) ,דלת בהלה נוספת הותקנה בחדר
האוכל והותקן גגון מעל מדרגות הכניסה לאולם התרבות.
במעלית הותקן פס בטחון נגד סגירת הדלת ונמשך פיתוח
החצר הפנימית (הפאטיו).
במטרה להציע פעילויות נוספות  -הופעל פרלמנט בימי ראשון
בשעה  00:11בריכוזו של המתנדב יגאל אורן.
נקלטו שני מתנדבים חדשים :רכזת מתנדבים ,שרה ליטמן ,
ומתנדב לניהול הספרייה הפתוחה והסגורה ,רון כספי.
פורסמה חוברת פעילות לשנת  .0100-0101ניתן לקחת אותה
במשרדי העמותה.
הוחלט להעניק לעובדי שלהב"ת שי כספי לקראת ראש השנה.
זו ההזדמנות להודות להם מקרב לב על עבודתם והשקעתם
למען רווחת המבקרים.

חוג אומנות הזכוכית והבדיל עם
עמנואל זוהר  ,מתקיים ביום ד ‘
בשעה  .03:61מוזמנים להצטרף.

סככה חדשה בכניסה לאולם תרבות
מרחוב אורנים.

כתיבה :נאוה בולקא וגילה עמרי .עריכה ,עיצוב  -גילה עמרי .דוא“ל גילה go010143@outlook.com :
משרדי עמותת שלהב“ת ,סמטת הליבנה ,קרית טבעון .טלפון  ,147464041דוא“ל shalhevet01@gmail.com

שת"פ שלהבת-תיכון טבעון בטיולים נודדים  /דוד כץ
בעקבות יוזמה משותפת של ביה"ס ושלהב“ ת ,פרסם מנכ"ל שלהבת מודעה ושמה "לך לך למדבר עם הנוער"
לגבי יציאה של חברי שלהב“ ת לטיול למדבר עם שכבת י"ב ,בחודש פברואר  ,0101כמלווים ,כמעוררי השראה,
והמוכנים לחלוק את סיפור חייהם .הבעתי נכונות ,ולאחר מספר ימים נפגשתי עם מנהל התיכון ,איתי לוי ,להיכרות,
להסדרת הרישום והביטוח.
יצאתי לטיול וצורפתי לכיתתו של המחנך זאביק ויזל  .הטיול היה בהחלט מאתגר מבחינה גופנית וכלל (כמו תמיד)
עליות לפסגות הרי אילת ,ירידות תלולות לערוצים וכמובן לינות שטח בחניונים.
לגבי היותי "מעורר השראה" קטונתי מלהעיד על עצמי .התרשמתי כי
עצם העובדה שאדם שגילו כמעט פי  4מגילם של המטיילים ,הולך
עימם את כל המסלול המפרך ונמצא עמם בחניון; והכל בהתנדבות
מלאה ,אכן הרשימה אותם .האפשרות לשיחות עם הנוער הנפלא
שלנו בטבעון התאפשרה בעיקר בהפסקות המנוחה של ההליכה .רוב
הקשר עם התלמידים נוצר ,בעיקר ,עם חברי שכבת י"ב של שבט
אלון טבעון ,בתנועת הצופים  ,לאחר שהתברר להם שהייתי ראש
השבט וגם יו"ר ועד ההורים לאורך כל שנות התשעים .בנוסף,
הצלחתי ליצור שיחות עם חברים מהשכבה במהלך ההליכות
ובחניונים .יצוין ,כי הצלחתי ליצור קשר טוב עם צוות מורי השכבה והם אף התעקשו שאשתתף בישיבות הצוות
לסיכום ימי הטיול ולהיערכות ליום שלמחרת.
בראשית הטיול לא ידעו ,חניכי י“ ב ,מיהו "החייזר" שנחת עליהם ומה תפקידו בכוח .בדיעבד ,בשיחות עם הצוות,
רכזת השכבה ,מנהל הטיול ואף מנהל ביה"ס ,שהצטרף ליום האחרון ,כולם הביעו הערכה לשילוב המוצלח של נציג
שלהב“ ת עם מסיימי י“ ב ,וביקשו שאצטרף לטיולי י"ב הבאים ואף לטיולי שכבות אחרות בחטיבה העליונה .כדאי
למסד שיתוף פעולה בין שלהב“ת לתיכון בטיולים וגם בפעילויות נוספות של תחומים אחרים.
רכזת שכבת י“ב ,עם סיום הטיול ” :דוד ,רציתי לכתוב לך תודה ענקית על הליווי בטיול .היית לנו לעזר רב .תמיד עם
חיוך ונועם ,כאיש צוות לכל דבר! מקווה שמצדך נהנית להכיר את הנוער שלנו .תודה גדולה“.

בראונשוויג עירנו התאומה בגרמניה
מעניקה אזרחות כבוד למר שלמה פרל ניצול שואה
הקשר ההדוק בין שלהב"ת קרית טבעון לבראונשוויג החל לפני שנים עם הגעת מתנדבים מבראונשוויג לשנת
התנדבות בשלהב"ת .אירועים רבי משתתפים של אורחים מהאגודה לידידות נערכים במתחם העמותה .בשלהב"ת
ארחו לארוחת ערב חגיגית את ראש העיר ופמליתו שהגיעו לטבעון במלאת  61שנה לחתימת ברית ערים תאומות.
בימים אלה ,החליטה עיריית בראונשווייג להעניק למר שלמה פרל ,ניצול שואה עם
סיפור הישרדות מיוחד הקשור לבראונשוויג ,אזרחות כבוד כהוקרה על פועלו
המיוחד למען העיר .מר פרל ,כיום בן  74והימים הם ימי מגפת הקורונה לכן יערך
טקס הענקת אזרחות הכבוד במתכונת וירטואלית בין בראונשוויג וטבעון ,למר פרל
ואחייניתו המתגוררת עם משפחתה בטבעון.

מר פרל תרם בצורה מיוחדת במינה בהתגייסותו הנמרצת נגד הימין הקיצוני ,נגד
אנטישמיות ונגד שנאת זרים  .הוא מספר על מה שעבר וחווה בתקופה הנאצית
בעיקר במפגשיו עם צעירים ומפנה את תשומת ליבם לסכנות הטמונות בעליית
הלאומנות .אישיותו המרשימה בשילוב עם סגנונו האותנטי הופכים את מר פרל
לשגריר של שלום ,פיוס והבנה בין העמים .הזיקה שלו לבראונשוויג באה לידי ביטוי
במסגרת לקיחת החסות על אירועי זיכרון ,ביקורים במקום לרגל ערבי קריאה או
לצורך הענקת "פרס סאלי פרל" הקרוי על שמו ומוענק לצעירים מבראונשוויג
ומהאזור הפועלים למען כבוד וסובלנות ונגד גזענות ואלימות .מפעלו זה התבסס
בבראונשווייג מזה עשרות בשנים והפך לחלק חשוב בתרבות הזיכרון של העיר
והאזור .על כל אלה ,מעניקה מועצת העיר בראונשוויג אות כבוד זה לאישים אשר פועלם יוצא הדופן תורם לרווחתה
כתבה :מרים ראוך
של העיר.
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חוג אסטרונומיה וגיאולוגיה עם מוטי זיק
משתתפי הקורס "גאולוגיה ואסטרונומיה" בקתדרה של שלהב"ת סיימו במהלך
הקיץ קורס שנתי בסיור גיאולוגי בקרית חרושת .הסטודנטים ה“צעירים“ יצאו
אחר הצהריים ,בהנחיית המדריך והמרצה מוטי זיק ,תושב קרית טבעון ,לרחוב
הצבעוני בקרית חרושת ובאמצעות פטישים ומקושים חצבו בסלע והכירו את
השכבות הגאולוגיות שנחשפו בהר במהלך הבנייה .היה זה סיום מרתק ,ייחודי
ומלמד לקורס השנתי שהתקיים בקתדרה ,בעמותת שלהב"ת בקרית טבעון .זו
ההזדמנות להודות מקרב לב למרצה מוטי זיק על ההשקעה והאנרגיות הבלתי
נגמרות במהלך הקורס .סטודנטים חדשים מוזמנים להצטרף השנה לקורס ההמשך של מוטי זיק שיתקיים בימי
שלישי ב 00:11-מתחילת ספטמבר.

מוזיקה

אף פעם לא מאוחר מידי ...במהלך השנה למדו מספר אזרחים וותיקים לנגן על גיטרה
וחלילית בשלהב"ת .התלמידים למדו בצורה פרטנית וקבוצתית אצל המורה יוחאי
גולוב  ,שמלמד גם בקונסרבטוריון של רשת המתנ"סים בקרית טבעון .לצערנו ,יוחאי
נאלץ לסיים את עבודתו אצלנו .במידה ומישהו מעוניין בשיעורי נגינה על חלילית או
גיטרה ,צרו קשר במשרדי העמותה ואנו ננסה לפתוח שיעורים גם השנה.
בתמונה :שלישיית הגיטרות  -המורה יוחאי גולוב מוקף בשתיים מתלמידותיו.

עדכונים לגבי פתיחת קורסים וחוגים במכללה
שם הקורס

מרצה

המאה ה 02-והשתקפותה באדריכלות

רן שוהם

שלישי 0.7 ,ב17:04-

אשנב לבודהיזם

יעל שלו

שלישי 0.7 ,ב00:11-

אסטרונומיה וגיאולוגיה

מוטי זיק

שלישי 0.7 ,ב00:11-

רואים עולם
הכרמל :ההר הירוק

מרצים שונים
יעקב שורר

רביעי 0.7 ,ב17:04-
חמישי 6.7 ,ב17:11-

מוח יוצא דופן

עמי אייזן

חמישי 6.7 ,ב00:11-

ללמוד תנ"ך עכשיו

חנה כהן ידען

ראשון 3.7 ,ב17:11-

מסע הקסם הציוני

ניר קינן

ראשון 3.7 ,ב00:11-

חסידות ואגדות חז"ל

קובי וייס

שני 0.7 ,ב14:44-

מחול בגובה העיניים

תמה קסל

שני 0.7 ,ב17:11-
מתקדמים – שני 0.7 ,ב17:11-

ערבית

נימר זבידאת

ממשיכים  -שני 0.7 ,ב01:61-

ארכיאולוגיה

שלי אן פלג

מתחילים – רביעי 7.7 ,ב17:11-
שני 0.7 ,ב00:04-

קבוצת מחול

תמה קסל

שני 0.7 ,ב01:44-

סוגיות נבחרות בקולנוע

ארז בר

רביעי 7.7 ,ב00:11-

גרמנית מדוברת למתחילים

רינת דוברט

רביעי 7.7 ,ב00:11-

יידיש

מלך זיו

ראשון 06.7 ,ב17:11-

אנגלית

הילרי לה וי

שלישי 06.01 ,ב17:11-

יום ותאריך פתיחה
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