
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    6261, נובמבר 612גיליון מס. 

 אורי צבי גרינברג אדם קובע לו פינה / 
 

קּום ָנה ַביְּ  ָאָדם קֹוֵבַע לֹו פִּ

ֻעַמת ַהָים ֹצַהר פֹוֵתַח לְּ  וְּ

יט לֹו ָכְך ֶאל ַהֶזֶרם ַשָיְך:  ּוַמבִּ

 ָזָהב ָוָדם.
 

ים ַבֵלב ימִּ נִּ ָאָדם וְּ ֵלב ֵיש לֹו לְּ  וְּ

ידֹות ַהָדם ֶשַבֵגו, עִּ ֵאֶלה ַמרְּ  וְּ

ַפַעם ֶאל ֶזֶרם ַהָים  ּוַפַעם בְּ

ַשְך ַהֵלב. מְּ  נִּ
 

ַעֶלה ָהֹרן, תְּ ַפַעם מִּ  ּוַפַעם בְּ

טֹות יֹוָמם ָוֵליל, יֹות רֹוטְּ תִּ מֹו גִּ  כְּ

ַפַעם ֶאל ֶזֶרם ַהָים   ּוַפַעם בְּ

 —נֹוֵפל ַהֵצל 
 

ֹטַע לֹו ַגן נְּ ָיד ֵיש ָלָאָדם לִּ  וְּ

ת ַעל חֹופֹו ֶשל ָים יב לֹו ַביִּ ַהצִּ  ּולְּ

הֹוֶגה ַבחֹול:  ַאְך שֹוֵכב ָהָאָדם וְּ

 ָזָהב ָוָדם.

 אלי פוליאקוב קיבל תעודה של מכון מנדל למנהיגות

שסיים החודש את לימודיו   , מנכ"ל שלהב"ת, אלי פוליאקוב ברכות ל
במרכז מנדל למנהיגות בצפון, שנמצא 
במכללת אורנים בקריית טבעון. אלי 
בית,  ם אינטנסי די מו לי ים שנת  סי
חווייתית, מעשירה ומגוונת בתוכנית 
מנדל למנהיגות אזורית בצפון, שכללה 
לימודי חברה, רוח, פוליטיקה, שלטון 
, מנהיגות, מדיניות, ניהול,  מקומי
כלכלה ופיתוח משאבים. במסגרת 
הלימודים אלי ייצג את תחום האזרחים 
ם  י ר ג ת א ה ל  ע ש  ג ד ב ם  י ק י ת ו ו ה
הכלכליים, הרגשיים והתעסוקתיים 
וצאים לפנסיה.  העומדים בפני הי

תעודת הסיום הוענקה בטקס חגיגי, שהתקיים בתיאטרון ירושלים, 
, ראש עיריית באר שבע, יצחק הרצוג במעמד נשיא המדינה, מר  

ומנהלי קרן מנדל בישראל. אלי זכה בכבוד להנחות רוביק דנילוביץ 
 את הטקס.  

 

 סקר שביעות רצון יוצא לדרך

יצא לדרך סקר לגיבוש תוכנית מיטבית עבור האזרחים הוותיקים 
בקרית טבעון . מוזמנים לענות על הסקר העוסק ב: תרבות ופנאי, 

 נגישות ובריאות, רווחה, תמיכה, נגישות והתנדבות בקהילה.  

תשובות הסקר ייתנו תמונה רחבה על שביעות הרצון מהקיים וכן 
איסוף רצונות, צרכים ורעיונות ליישום עתידי ובסיס לתוכנית אב; 
זאת מתוך רצון להעניק את השירות הטוב ביותר. הסקר כולל את 

 כל האזרחים הוותיקים בישוב.

הסקר, תחת השם, "בדרך שלך" נעשה בהובלת המחלקה 
לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון, בשיתוף 

 עמותת שלהב"ת, רשת המתנ"סים ומרכז ההנצחה.

המענה על הסקר אורך כעשר דקות. מי שמתקשה בכניסה או 
במילוי הסקר מבחינה טכנית, מוזמן לפנות למזכירות שלהב"ת 

 . 0575359לבקשת סיוע 

   tivon.questionpro.com-https://vatikimהקישור לסקר:  
 תודה רבה על שיתוף הפעולה.
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 נאוה בולקא/ ת “תרומה לאולם תרבות שלהב

לבית ויגוצקי, למען אולם התרבות פאניה ספינקו  משפחת דוידוביץ הענפה תרמה תרומה לזכרה של  
בקופנהגן למשפחת מהגרים, יהודים שעזבו קהילות יהודיות כפריות   3097  -בשלהב"ת. פאניה נולדה ב 

 בפולין וליטא, לשם חיפוש מזל במערב.

פאניה "נתקעה" בקופנהגן כאשר הגיעה אליה כתחנת מעבר למערב. חייה התנהלו בתקופה הסוערת של 
וטלטלו אותה עד שהגיעה לישראל ולטבעון, כאן מצאה את נמל המבטחים שלה. היא אהבה  99 -המאה ה

מוזיקה ומצאה בית חם ואוהב בשלהב"ת, בחוג האזנה מודרכת למוזיקה. לכן, החליטה המשפחה הענפה, 
לזיכרה של פאניה, לתרום למען החוג למוזיקה בו היא השתתפה. בתרומה שניתנה שודרג אולם התרבות; 

 .יהי זכרה ברוך"למען ימים מבורכים של מוזיקה שעוד יבואו", כדברי המשפחה.   

                                                  ממשתתפות הסדנהנגה רום /  מיינדפולנס בשלהב"ת 

תארי לעצמך סדנה בה את מתכנסת למעין בועה מופלאה, שבה את עוברת תהליך של התקרבות ” 

לעצמך. לומדת לנשום את חייך באופן מודע, בכוונה יתרה, תוך היכרות  מעמיקה של עולמך הפנימי, עולם 

שעם השנים התקבע  על טייס אוטומאטי, שאינו עוצר לרגע ומקיים את חייו/חייך כמשימה  שיש לבצעה. 

והנה במיינדפולנס בשלהב"ת, אנחנו עוצרות. לומדות לחיות את החיים במודעות, בהכרת תודה על נס 

החיים, על היופי ועל הכאב שבהם. כל זאת באמצעות כלים פשוטים, מודעות ותרגול מדיטציית 

החוויה היא גדולה מהמילים שיכולות לתארה ועצם הלמידה וההתנסות יכולות להעניק לך מיינדפולנס. 

בואו והצטרפו אלינו לתרגול ולימוד בקבוצה קטנה. תחוו עמנו תובנות, והסתכלות חדשה על חייך.  

 “צמיחה ורגיעה ממלאות ומעשירות.

 מטפלת בפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינפולנס. חדוה שיק*מנחת הסדנה 

 151-0462677לפרטים נוספים ניתן לפנות לחדוה שיק:  בשלהב"ת. 00:11-ימי רביעי ב

 להדרכת עזרה ראשונה בטיול של גא"

בסיום אחד הטיולים 
של גא"ל )גמלאים 
 ) ת כ ל י  ב ה ו א
התכנסו המטיילים 
ם  בי החרו ן  ו י בחנ
ט  פ ו ש ה ל  ח נ ב ש
וקיימו הדרכה על 
ר  י ש כ מ
ר  ו ט י ל ר ב י פ י ד , ה

שנמצא דרך קבע בתיק אחד המטיילים. את ההדרכה העביר 
. את הטיול הדריך יעקב ביאלקוביץ בהתנדבות הפארמדיק  

, השתתף אף אלי פוליאקוב מנכ"ל העמותה,    קובי לובשבסקי. 
 הוא בהדרכה.

 

 גא"ל )גמלאים אוהבי לכת( במהלך טיול ברמת הגולן

 מודעת פרסום
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33:99שעה ‘ יום ב –האזנה מודרכת למוזיקה   

 פנטזיה לכינור ונבל. גל אקשטיין וליאור 10/00

 "מרוסיה באהבה" מיצירות צ'יקובסקי, פרוקופייב, קורסקוב וקבלבסקי. נגה וולאדימיר 11/00

 .30 -מוזיקה מהמאה ה מרים וסבטלנה 05/00

 "הבה נצא במחול" מיצירות דליב, בריו, שניטקה וצ'יקובסקי. נגה וולאדימיר 22/00

 , תקופת הסווינג.3095 - 3079ג'אז העידן השני  -חנוכה  חובב בן סעדיה 21/00

  00:11-ימי ראשון ב - הפרלמנט

 מנחה נושא מרצה תאריך
 יגאל אורן חשמל מאנרגיה חילופית. מעורבותי בהתפלת מי ים ויצירת ד"ר אבי רזניק 3.33

 יעקב שורר ‘.אביב-רפואה ציבורית בפריפריה למול 'מדינת תל ד"ר גיל הירשהורן 39.33

 יגאל אורן הפנים ותובנות אישיות כמפקד משטרה. התמודדות בנושאי בטחון נחום לוי 93.33

 אורי שרון 98.33
הדלקת נר ראשון של חנוכה עם חבורת הזמר שלהבת.        

 הצללים של אנשי השב"כ. פרשיות נעלמות מעולם
 יעקב שורר

 אירועי האזרח הוותיק בקרית טבעון

לכתוב כמה מילים על האגף בצלאלי -נגה טלטשלרגל אירועי האזרח הוותיק בקרית טבעון, אני מבקשת מ
 לאזרח הותיק במועצה המקומית, ומה חלקה באגף.

, דור שלישי בטבעון, נשואה ואם לשלושה. בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני 93, בת  נגה 
בגרונטולוגיה; מרכזת את התכנית לבני משפחה מטפלים וגם את המדור לאזרח הוותיק במחלקה 

 הנה דבריה:לשירותים חברתיים במועצה. 

כניסת הקורונה לחיינו הדגישה לכולנו את חשיבותן של " 
הסולידריות והעזרה ההדדית ובעיקר את משמעות הקהילה 

 והתרבות בחיינו, בכל מעגלי החיים. 

במסגרת אירועי האזרח הוותיק, האזרחים הוותיקים יוכלו 
להנות משפע של פעילות תרבותית, טיולים והרצאות וזאת ללא 
עלות או במחירים מסובסדים; ולאורך השנה כולה עמותת 
שלהבת מציעה מגוון גדול של הרצאות וחוגים לגיל השלישי 

 וכולם מוזמנים לקחת בהם חלק.

פועל לקידום רווחה וחוסן של משפחות ותיקים בקרית טבעון על ידי בניית רצף  המדור לאזרחים ותיקים 
קהילתית, יישובית; תוך יצירת שיתופי פעולה עם כלל -משפחתית, קבוצתית -שירותים במסגרות: פרטנית 

הגופים המציעים שירותים לוותיקים. בנוסף, פועל גם להפגת בדידות, מניעת אלימות והזנחת קשישים, קבוצות 
 אפוטרופסות, חסרי ישע ועוד. -העצמה ותמיכה שונות, ומסייע במקרים הדורשים התערבות החוק 

בטבעון, לשמחתנו, ישנם אזרחים ותיקים רבים, התורמים לצביון הקהילה ולמארג המתנדבים של הרשות 
ונותנים מזמנם למען הכלל. איננו יכולות להכיר ולהגיע לכולם )יש כמה אלפים( אך משתדלות לענות 

 במקצועיות ובמהירות לפניות שמגיעות אלינו מהתושבים ובני משפחתם.

מזה כשנתיים אני מרכזת במדור את התכנית לבני משפחה המטפלים באזרח הוותיק. תכנית זו  קיימת בשנים 
ג'וינט אשל, הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי האחרונות ברחבי ישראל והינה פרי שיתוף פעולה של  

מטרת התכנית לזהות את הצרכים של בן המשפחה המטפל, כמתאם הטיפול בזקן והן עבור   ומשרד הרווחה. 
עצמו ומנסה לתת מענה בתחומים: ליווי פרטני, ייעוץ ומתן מידע, קבוצות לתמיכה רגשית, סדנאות להקניית 
מיומנויות ועוד. יש לנו קבוצות תמיכה לבנות זוג, בנים המטפלים בהוריהם, סדנאות לניהול כעסים, כתיבה 
יוצרת, מיינדפולנס ותיאטרון. בקרוב תיפתח גם קבוצה לאלמנות ואלמנים שאיבדו את יקיריהם בתקופה 

האחרונה וזאת מתוך הבנה שחשוב לתת את התמיכה גם לאחר שבן המשפחה, בו טיפלו, כבר לא בין החיים.  
מטרה נוספת של התכנית היא לבנות שיתופי פעולה עירוניים ולהעלות את המודעות של אנשי מקצוע,  לצרכים 

 .tivon.muni.il-os4@kiryat או   0573330-99נגה טלטש ‘ לשם יצירת קשר: טל“.  של בני המשפחה המטפלים

יר עִּ שּוָלה לְּ ים מְּ ֵקנִּ יר ֶשֵאין ָבּה זְּ  "עִּ

ָשאֹות, דְּ ים ּומִּ  ֶשֵאין ָבה ֵעצִּ

 לֹא ַמֲעלֹות ּומֹוָרדֹות,

ֵמם. ַשעְּ י ּומְּ גֹונִּ ישֹור ַחדְּ  ֶאָלא כּוָלה מִּ

ם, ֵאה ֵעיַניִּ  ָבה ֵיש ַמרְּ

  )א. שטינמן(ַאְך לֹא ֵהֶלְך ֶנֶפש". 

 go393996@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא990575359ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

mailto:os4@kiryat-tivon.muni.il
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  לראות את המוסיקה עונה עשירית

 01:11בשעה  04.00מוצ"ש 

 צרפתי -ערב רוסי 

בפסטיבל המוסיקה הבינלאומי 

ב   י ב א 9ב 9 3 ת   0 ר ו מ ז ת ה

הלאומית קפיטול דה טולוז 

)חליל( מבצעים   עמנואל פהוד ו   טוגן סוחייב בניצוחו של  

 -יצירות של בורודין, איבר, דביסי  צ'יקובסקי. עורך הסידרה 

 כולל קפה ועוגה.₪  25זאב מזור. כניסה 

 שחרית שבת 

 סיפור חיים
 

 66:11בשעה  1.66שבת, 

כפי  עמירה בן מרדכיסיפורה של  -"לטוס על ענן" 
 שכתבה בספר חדש,

 כולל סרט וידאו על הדמויות העיקריות שבספר.
 בכמה משירי התקופה. ישראל לשםיקדים 

 שייע בר מסדהמנחה: 

 אולם תרבות שלהב"ת ₪.  99כניסה: 

 מרצה: רון ברק שביל ישראל 

 באולם תרבות שלהב"ת   00:11ימי שני, בשעה 

 מאילת לצופר 3.33.93

 מצופר לבקעת צין 8.33.93

 מבקעת צין לערד 35.33.93

 מערד לבית גוברין 99.33.93

 חנוכה -אין הרצאה  90.33.93

 חוזרים לשיר בשלהב"ת

ערב זמר בהנחיית "הגרשונים" וחבורת הבית 

 רון-שלהבת

 באולם תרבות  01:41-ב 20.00מוצ"ש 

 ₪ 95כניסה ע"פ התו הירוק. כניסה + כיבוד: 

 מרותקים לכיסאות גלגלים בטיול לאלרואי

במסגרת אירועי חודש האזרח הוותיק בקרית טבעון יצאו מבקרי מרכז היום 
אזרחים   -"אופק" של שלהב"ת לחצי יום טיול בסביבה הקרובה. המיוחד בטיול  

 וותיקים, המרותקים לכיסאות גלגלים.  

הטיול הינו פרי יוזמה משותפת של המחלקה לשירותים חברתיים במועצת קרית 
טבעון, מתנדבי וועדת וותיקים ושלהב"ת. לאחר כל ההכנות הלוגיסטיות, יצאו 
המטיילים ברכב הסעות מיוחד המותאם להסעת כיסאות גלגלים אל טיילת 

 אלרואי. בתחילה ביקרו במתחם המשוחזר של רכבת העמק באלרואי ואח"כ במעיין אלרואי.

 נגה טלטש ותמר לוי, העובדות הסוציאליות  נטשה שטיין ב"ת, אל המטיילים נלוו מנהלת מרכז היום "אופק" של שלה
 .צאלי צלאל וגילה דינרומתנדבי וועדת וותיקים, 

"אני גאה ונרגשת שהצלחנו להנגיש טיול עבור המבקרים שלנו שמרותקים לכיסאות גלגלים. קיים אתגר לוגיסטי לא 
פשוט להנגיש עבורם טיול, אבל האור בעיניים שלהם והוקרת התודה מצידם המחישו לנו כמה חשוב לעשות טיולים גם 
עבור וותיקים, המרותקים לכיסאות גלגלים", סיפרה נטשה שטיין, מנהלת מרכז היום. "אני מודה מאוד למתנדבים 

 שסייעו ומצפה כבר לטיול הבא".

 .7הרצאה מס.  -קהילות נכחדות 

ת,   ו דתי ת,  ו די הו י ת  רו בצעי סחר 

מעיירות )שטעטעל( עניות במזרח 

אירופה לדרום אמריקה. הצעירות פותו 

דיים בהבטחות  די סרסורים יהו בי

לחתונה וחיי רווחה בדרום אמריקה. 

נושא שהוא טאבו עבור הקהילה היהודית ואחד הפרקים 

 .99 - 30האפלים בתולדות יהדות מזרח אירופה במאות 

תחומי -, ראש החוג הרבר חיים שפרבר“ד: מרצה

. 33:99, 9.33‘, במכללה האקדמית גליל מערבי.  יום ה

  9595599998זהבה לרון .  לפרטים: ₪ 21כניסה 

 9597399603רחל גדות 

, אם  לאפרת וייגברכות 
קהילה תומכת, עם 

 הולדת הבת.


