ירחון מידע של שלהב“ת ,סימטת הליבנה ,קרית טבעון
גיליון מס ,712 .דצמבר 7271
שחור ענן מתעגל בשמים
תרגום מהונגרית ,איתמר יעוז קסט

ָׁשחֹ ר עָׁ נָׁן ִמ ְתעַ גֵּל בַ ָׁש ַמיִם ,עַ ָׁתה
עֹור ִבים מַ ְש ִח ָׁירה מַ ִש ָׁירּה נֹוצָׁ ָׁתּה.
בַ ת ְ
ׂשֹורה
עֹור ִבים ,כִ י ְדמּועָׁ ה הַ ְב ָׁ
נָׁא חַ כִ י בַ ת ְ
סּורה.
ְלאָׁ ִבי ְל ִא ִמי ְוכַלָׁ ה ְמ ָׁ
יתנּו ְד ִעי ְבנ ֵָּׁקל
אֶ ת מַ ְראֶ ה בֵּ ֵּ
שֹושן ִמצְ טַ הֵּ ל
ַ
בֵּ ין עֲצֵּ י זָׁהָׁ ב צִ יץ
ּוׂשעַ ר זְ כּוכִ ית,
חַ לֹונֹות ִאזְ מַ ְרגָׁד ְ
בַ ת כְ חֻ לַ ת עֵּ י ַניִם,
ְבלֹונְ ד ֵּׂשעָׁ ר מַ ְר ִטיט.
יתי אֶ ְפ ַתח ְבלֵּ יל ַשבָׁ ת
אֶ ת חַ לֹון בֵּ ִ
ּולזֹהַ ר כֹוכ ִָׁבים אֶ ְשלַ ח מַ בָׁ ט.
ְ
כְ ִמ ְספַ ר כֹוכְ בֵּ י ָׁר ִקיעַ ִמזְ ַדהֵּ ר
כֵּן ִמ ְספַ ר הַ נְ ִשיקֹות – אֲ נִ י חָׁ סֵּ ר.

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
שלהב"ת זכתה בחמישה כוכבי יופי
עמותת שלהב "ת זכתה
החודש בחמישה כוכבים
(ציון מרבי) בתחום איכות
החיים והסביבה במוסדות
העוסקים באוכלוסייה
המבוגרת.
התעודה הוענקה בטקס
חגיגי בבית המועצה
לישראל יפה בתל אביב
בהשתתפות  07מוסדות
וארגונים מכל רחבי הארץ
הפועלים בתחום האזרחים
הוותיקים .התעודה
הוענקה בידי יו"ר
הת ח ר ו ת  ,פר ו פ ' י צ ח ק
בריק מטעם המועצה
לישראל יפה ,ג'וינט ישראל אשל ,איגוד בתי האבות בישראל ומשרד
הרווחה והביטחון החברתי.
לראשונה בתולדות העמותה ,החליטה עמותת שלהב"ת להשתתף,
מיוזמתה ,בתחרות המיוחדת ,הנערכת זו השנה ה 81-ברציפות .צוות
של שישה בודקים ,הגיע לעמותה ,בראשות ראובן בכר מנהל מחוז
חיפה במועצה לישראל יפה .הצוות בחן במשך מספר שעות את:
נראות המבנה ,הפעילות למען האזרחים המבוגרים ,איכות החיים
וטיפוח המקום ,והטיפול בעמותה.
את התעודה קיבלו בשם שלהב"ת ,יו"ר העמותה ,יקי שלו ,ומנכ"ל
העמותה ,אלי פוליאקוב  ,שגם אמר בטקס" :התעודה מהווה הכרה
בנוגע לעשייה ולנראות בעמותה .אני רוצה להודות מקרב לב לעובדי
העמותה ומתנדביה שעובדים במסירות ומקצועיות למען שיפור איכות
החיים בקרב מבקריה ,למען שיפור השירות ושיפור הנראות במבנה".

טיול לרכבת העמק

אזרחים וותיקים משלהב"ת יצאו לטיול קרוב
לבית בהדרכה ובארגון של מתנדבים מוועדת
הוותיקים היישובית .המטיילים ניצלו את מזג
האוויר הנעים של הסתיו וביקרו באתר רכבת
העמק המשוחזר באלרואי ,בטיילת ובמעיין.
המטיילים זכו לשמוע הסברים על ההיסטוריה
של השכונה ושל רכבת העמק וקינחו בקפה
חם ,עוגיות וקלמנטינות .זו ההזדמנות להודות
למתנדבים על האירגון ,ההדרכה והסיוע הרב
בהוצאת הטיול לפועל.

הספר "סיפורי סבתא" הושק בשלהב"ת
נאוה בולקא :מיכל וחותנתה ,תיקי גור  ,יצרו ספר ילדים בשם "סיפורי
סבתא" ,בו כל אחת תרמה את כשרונה לכתיבתו ועיצובו .מיכל כתבה
שבעה מתוך עשרת השירים ואיירה אותם ,ותיקי הוסיפה צילומים של
בובות שסרגה .היצירה המשותפת הושקה בשלהב"ת ,ו  37 -עותקים
מהספר נתרמו למכירה ולטובת קידום המקום .בהצלחה לספר וליוצרות.
באירוע נכחו מנהל העמותה ,אלי פוליאקוב ואורחים רבים.
אלי פוליאקוב  ,מנכ"ל העמותה" :אירוע מיוחד במינו התרחש בשלהב"ת
החודש .מיכל שלמן רוזנברג ותקוה (תיקי) גור בחרו להשיק את ספרן
החדש "סיפורי סבתא" בשלהב"ת .קהל רב של מכרים ,חברים ואורחים,
רובם מקרית טבעון ,הגיעו לאירוע.
מיכל ,תושבת הקריה ,עורכת
ומפיקת סרטים .עם יציאתה לגמלאות החלה לעסוק בכתיבה ובציור .הספר
כולל ,סיפורים ושירים לנכדים בשילוב איורים ותמונות של בובות סרוגות.
באירוע הציגה מיכל גם ממבחר ציוריה ותיקי ממבחר הבובות הסרוגות
שלה.
במהלך האירוע המרגש והמיוחד ,הוקראו מספר שירים מהספר ובני
משפחתן ניגנו בסקסופון ,גיטרה
ופסנתר .את מיכל ברכו עד י
דניאל יאיר ,סגנית מנהלת
ביה"ס "נרקיסים" ,שם התנדבה
מיכל וכן הציירת חיה גרץ רן  .אלי פוליאקוב  ,הוסיף" :בשבועות
האחרונים זכיתי להכיר את מיכל ,להיות שותף להגשמת חלומה ולחוות
איתה את ההתרגשות מיצירת האירוע .הכרתי אישה שהיא מפיקה
אמיתית :עם ברק בעיניים ,יודעת מה היא רוצה ,אומרת מה היא צריכה
ויודעת לרתום חברים ,משפחה ומכרים לסייע בקידום הרעיון .מיכל היא
דוגמא לכל שבכל גיל אדם מסוגל להמשיך ליצור ולעשות טוב לאחרים".
מיכל תרמה לשלהב"ת את ההכנסות ממכירת הספרים באירוע.
כתיבה :נאוה בולקא וגילה עמרי .עריכה ,עיצוב  -גילה עמרי .דוא“ל גילה go878746@outlook.com :
משרדי עמותת שלהב“ת ,סמטת הליבנה ,קרית טבעון .טלפון  ,747434047דוא“ל shalhevet01@gmail.com
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מפגש עמותות למען מבוגרים

ספגטי שואו בחדר האוכל בשלהב"ת
במסגרת חודש האזרח הוותיק התקיימו בשלהב"ת שני
מופעי "ספגטי שואו" .מדובר בתיאטרון קולינרי בכיכובם
של דורית ושאול פרוינד אבנט  ,תושבי קרית טבעון ,שף
ושחקנית היוצרים תיאטרון קולינרי בו הכנת פסטה היא
עולם ומלואו .וכך ,תוך כדי קומדיה איטלקית ,הכינו
השחקנים עם המשתתפים פסטה .האירוע התקיים
בשיתוף רשת המתנ"סים קרית טבעון.

עמותת שלהב"ת בקרית טבעון ארחה מפגש של 84
מנהלי ומנהלות עמותות מקומיות מהצפון ,הפועלות
למען האוכלוסייה המבוגרת; פורום מקצועי הנפגש אחת
לחודשיים ,כל פעם בעמותה אחרת .בפגישה בשלהב"ת
הועלו נושאים שונים הקשורים לפעילות העמותות שכולן
עוסקות באיכות החיים של האזרחים הוותיקים ושיפור
המענה עבורם .לאחר הדיון ,נערך סיור למנהלים במבנה
העמותה ומנכ"ל העמותה  ,אלי פוליאקוב  ,תאר את
הפעילות הענפה בה.

החוג למוזיקה קלאסית ,דצמבר  ,0202יום ב‘ ,שעה 20:22

יצירות אהובות לכינור ופסנתר.

21.60

גל אקשטיין ופסנתרנית

61.60

נגה וולאדימיר

02.60

חובב בן סעדיה

ג'אז – מהפכת הבי בופ .6511 - 8747

01.60

נגה וולאדימיר

”סוף זה תמיד התחלה“  -תכנית מיוחדת לסיום השנה האזרחית.

הבה נצא במחול  -יצירות של מלחינים שונים

לנושא.

חוג חדש ומרגש נפתח בשלהב“ת טבעון
חוג ריקודים סלונים לגיל השלישי .בחוג לומדים סגנונות ריקוד שונים כגון :טנגו,
פוקסטרוט ,רומבה ,מרנגה ,ולס ,סווינג ועוד ..החוג מלווה במוסיקה נפלאה ,הרבה
הומור ,צחוק ,קלילות והכוונה מקצועית ומכילה .המוטו  -כולם יכולים לרקוד .כל אדם
שמגיע לחוג חווה חויה של הצלחה ,מסוגלות ,שמחה והנאה.
טל פלד  ,תרפיסטית בתנועה ומורה בכירה לריקודים סלונים מדריכה את החוג .החוג
מתקיים ביום ה ‘ ,88:77 ,אולם תרבות שלהב“ ת .תמר  ,ממשתתפי החוג ” :תענוג
לרקוד עם טל ,היא מקצועית ונעימה ,וכיף להתנועע בסגנון סלוני ספרדי .מוזמנים
במיוחד גברים האוהבים ריקודים ומוכנים לרקוד בזוגות ,לאו דווקא קבועים“.
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שחרית שבת
"חברה טראסק"
שבת 11.11 ,בשעה 11:11
יעקב שורר יספר ,בשילוב עם שירי התקופה,
מי היו "חברה טראסק" ומה חיפשו בגבעות
שייח אברק.
מנחה :שייע בר מסדה
כניסה .₪ 07 :אולם תרבות שלהב"ת
לראות את המוסיקה ,קונצרט מס' 1
קונצרט ערב שנה חדשה חגיגת ריקודים במוסיקה הקלאסית
דניאל ברנבוים והתזמורת הפילהרמונית של ברלין נפרדים משנת
 0778בחגיגת מוסיקה לריקודים מסביב לעולם ועל פני  377שנים
– החל מריקוד הגבוט של תקופת הברוק דרך מנואט ורונדו של
התקופה הקלאסית ועד לטנגו ומקצבי הג'ז של המאה ה.07-
דברי קישור והגשה-זאב מזור .מוצ"ש ,6.6 ,ב 65:22 -באולם
תרבות .כניסה  +כיבוד₪ 04 ,
סדרת הרצאות "קהילות נכחדות" בדצמבר
הרצאה מס'  ,4יום רביעי 2.60 ,ב - 61:22-הקהילה היהודית ביוון וקהילת יהודי סלוניקי
גורל קהילות יוון בדגש על גורל קהילת סלוניקי במחנה אושוויץ  -בירקנאו
הרצאה מס'  ,1יום רביעי 05.60 ,ב - 61:22-הקהילה היהודית בסרביה וקרואטיה
קורותיהן של קהילות שנמחקו כמעט לחלוטין בשתי ארצות חבל הבלקן .נרדפו,
נשדדו ,הושפלו ונרצחו בוזמנית בידי הגרמנים ושותפיהם הקרואטים במחנות ריכוז
והשמדה שכמעט אינם ידועים.
שתי ההרצאות יתקיימו באולם תרבות שלהב"ת .כניסה.₪ 12 :
המרצה :פרופ' גדעון גרייף  ,היסטוריון ראשי של מכון "שם עולם" לחקר ,תיעוד
והוראת השואה .מרצה בכיר בפקולטה ליהדות בקריה האקדמית אונו.

מפגש ”הפרלמנט“ אחרון לעונה זו
נושא :גיבוש תוכנית אב לאזרחים ותיקים בקרית
טבעון
מרצה :צאלי צלאל .מנחה :יעקב שורר
יום א‘ ,80.80 ,שעה .80:77אולם תרבות שלהב“ת.
כניסה.₪ 87 ,

דרוש/ה מתנדב/ת




רכז/ת מועדון המחשב  -במועדון לומדים אזרחים
ותיקים על מחשב וטלפון נייד ,בעזרת מתנדבים.
רכז/ת מתנדבי שלהב“ת  -פעילויות מתנדבים ,גיוס
חדשים וניהול הקיים.
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