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ּ ַּגעְ ּג ּועִ ים ּ ְב ׁ ֵׁש ׁש

 /ענת אור

גּועים ְב ֵׁשש.
ג ְַּע ִ
ִפסָּ ה ְקטַּ נָּה ֶׁשל אֹ ֶׁשר
ֶׁשּכֹואֵׁ ב
ּכְ ֶׁש ִאי אֶׁ ְפ ָּשר לָּ גַּעַּ ת.
וְהָּ אַּ חַּ רּ-כְָּך ְמחַּ ּכֶׁה,
ְבסַּ ְבלָּ נּות
ישהּו ֶׁשּכְ בָּ ר הָּ יָּה ָּשם.
ֶׁשל ִמ ֶׁ

גּועים ְב ֵׁשש.
ג ְַּע ִ
יקה ַּרּכָּה
ּכְ מֹו מּוזִ ָּ
זֹור ִמים ִמּתֹוְך הַּ ּכַּד
ְ
פֹות ִחים אֶׁ ת הַּ חֹ ֶׁשְך
ְ
ְביָּד אֹוהֶׁ בֶׁ ת
ְּור ָּמזִ ים ִב ְקצֵׁ ה הָּ אֶׁ צְ בָּ עֹות.

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
רבקה ברמן ,מתנדבת בחדר הכושר,
מספרת על התנדבותה

חדר הכושר ,השייך לעמותת שלהב"ת ,מאגד סביבו קהילה מיוחדת של
אזרחים ותיקים .רציתי להבין מה מתרחש שם דרך עיניה של המתנדבת
רבקה ברמן  .נפגשנו במרכז יום של שלהב "ת והאזנתי ל דב ריה .
רבקה ברמן  -על המתרחש בחדר הכושר.
"יצאתי לפני שש שנים לפנסיה מרפא"ל ,ובהשכלתי כמתמטיקאית ,עסקתי שם
בתחום המחשבים .כאשר שמעתי שמחפשים מתנדב לרכז את נושא חדר הכושר
גם בעזרת מחשוב ,שמחתי על הרעיון ומזה כשלוש שנים אני שם.
את חדר הכושר מפעילים שלושה מדריכים מקצועיים :איל ,אולגה ונדב .כולם
עם הכשרה בתחום של התעמלות וכושר למבוגרים ,והם מתחלקים ביניהם בימי
השבוע .שעה של פעילות בחדר הכושר כוללת חצי שעה של עבודה עם הדרכה על
מכשירי הכושר הקיימים ,וחצי שעה של התעמלות מודרכת ע"י אחד המדריכים,
עם כדורים ,משקלות מקלות וכד‘".
אני מקשה ושואלת :מה המיוחד בחדר הכושר הזה ?
רבקה" :האווירה נהדרת ,יחס המדריכים חם ,מקצועי
ואישי מאד .נוצר קשר בין המתעמלים לבין עצמם;
מתקיימות שיחות כלליות ואישיות .המקום מכיל את
הפרט ,נעים ,יש ליווי אישי ואכפתיות בין באי המקום".
מרים זיגלמן  ,משתתפת קבועה ,מאשרת את דיברי
רבקה ואף משתמשת במילות התפעלות מהמקום
ומפעיליו.
רבקה ממשיכה " :מאז הקורונה ,עיקר פעילותי היא
מאחורי הקלעים ומהבית .אני מהווה את הקשר בין
הבאים לבין המדריכים (כשצריך) ,מוציאה דפי נוכחות,
מתאמת את נושא התשלומים ,עם רעות ,מכינה ברכות
לימי הולדת; שולחת הודעות ותזכורות בקבוצות הווטסאפ של המתעמלים
ומספקת מידע לכל מי שפונה ורוצה להצטרף לפעילות בחדר הכושר.
ההרגשה שההתנדבות נותנת לי היא סיפוק מכך שאני עושה משהו (גם אם קטן)
לטובת מקום שעושה כל כך הרבה עבור אוכלוסיית הגיל השלישי .מעבר לכך אני
מלאת הערכה לאנשים שלא מוותרים ,יוצאים מהבית בצורה עקבית ודואגים
לבריאותם! יש עדיין מקום רב למצטרפים נוספים וכולם מוזמנים“.
ובכן ,המקום מזמין מאד ,ומצטרפים חדשים יתקבלו בשמחה ובברכה.
להתראות !!!

ביקור של משלחת גרמנית מבראונשוויג בשלהב“ת  /מרים ראוך – יו"ר הועדה לקשרי חוץ

בחצר שלהב"ת המטופחת ,נפרדנו בהתרגשות ממשלחת מכובדת ,בת  51חברי האגודה לידידות גרמניה ישראל
תושבי בראונשוויג ,עיירה תאומה של קריית טבעון .הקבוצה עצרה בטבעון לביקור קצר ואינטנסיבי בן  3ימים
בדרכה לטיול המשך ברחבי הארץ .במשלחת השתתפה גברת סבינה אפל מלשכת ראש העיר בראונשוויג
המקדמת קשרי חוץ וערים תאומות בעירייה.
ראש המועצה עידו גרינבלום ברך את האורחים והמארחים וציין את
החשיבות בהידוק יחסי ידידות עם ערינו התאומות כשאורי טמל מתרגם
את דבריו לגרמנית .סבינה אפל מסרה את ברכת ראש עיריית
בראונשוויג ,ד"ר תורסטן קורנבלום לראש המועצה שלנו ולתושבי קרית
טבעון והעניקה בשמו תרומה צנועה לשלהב"ת בית לאוכלוסייה
המבוגרת בקרית טבעון וסביבותיה ,תוך ציון שיתוף הפעולה המבורך
והמתמשך בין שתי הרשויות שנמשך כבר למעלה מ  33שנה.
חברי הועדה לקשרי חוץ ,דאגו לאירוח הולם ,מעשיר וחוויתי הכולל איתור
משפחות מארחות ללינה וארוחות בוקר וערב וביקורים במוסדותיה
וסביבותיה של טבעון .אורי טמל ליווה והדריך בגרמנית את חברי
המשלחת בסיורים שתוכננו עבורם :חיפה ודלית אל כרמל שם התוודעו
האורחים לתרבות והחיים בקרב מוסלמים ודרוזים ,כפר תקוה ועין בוסתן גן ילדים מעורב יהודים וערבים שני
מוסדות אליהם מגיעים מתנדבים מבראונשוויג לשנת שירות ,סיור מודרך היטב במרכז ההנצחה ,חווית ארוחת
פלאפל אצל חן ,ביקור בבית הבד "ריש לקיש" ובית הכנסת בציפורי ,סיור מודרך במוזיאון יפעת וגם טיול רגלי
לאורך טיילת הרכבת בטבעון.
המון תודות לכל המארחים היקרים שפתחו את ביתם וסייעו בכל הכרוך בביצוע תוכנית האירוח ולכל מי שתרם
להצלחת הביקור – תבורכו!

החוג למוזיקה קלאסית ,יום ב'00:11 ,
תאריך
1.55
55.55
59.55
56.55

נושא
"מוזיקה לסרטים"
"באך  -במוזיקה הדתית"
"רומנטיקה ואימפרסיוניזם"
" תאורי טבע במוזיקה"

מגישים
גל אקשטיין כינור וליאור עוזיאל נבל
מוטי אדלר
נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון
מרים רפפורט כינור וסבטלנה אלקון פסנתר

פעילות קרמיקה בשלהב"ת בימי שני ורביעי בבוקר
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עו"ד עבאס עבאס הרצה בחודש האזרח הוותיק בשלהב"ת

עוה"ד עבאס עבאס  ,מייסד ומנכ"ל עמותת אלמנארה  ,נפגש עם אזרחים וותיקים ,באולם תרבות שלהב“ת,
במפגש מרגש ,מעצים ומעורר השראה ,במסגרת חודש האזרח הוותיק בקרית טבעון
במהלך המפגש סיפר עבאס ,בן  , 66תושב רמת ישי ,את סיפור חייו המרתק עם שילוב סרטים ,שנעשו עליו ,ועל
פעילותו .בין הסרטים  -זכייה מרגשת בתואר גיבור השנה של ערוץ קשת  55ומפעל הפיס לשנת  ,5355על
תרומתו לייזום פרויקטים ייחודיים של שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה.
עבאס סיפר על ילדותו בנצרת ועל התמודדותו מגיל צעיר מאוד
עם לקות ראייה קשה ועם דעות קדומות בחברה בה גדל.
למרות נתוני פתיחה לא פשוטים ,עבאס סיים לימודי משפטים
והוסמך להיות עורך דין ,מטעם האוניברסיטה העברית.
בהמשך ,הקים את מפעל חייו – עמותת אלמנארה בנצרת,
המקדמת את תחום המוגבלות בחברה הערבית .כחלק
מהפעילות שלו הוא ייסד את ספריית האודיו הגדולה ביותר
בשפה הערבית .עבאס סיפר גם על פעילותו הבינלאומית
בתחום זה ,ואף שיתף את הקהל במסעו האחרון לקהיר .מנכ"ל
עמותת שלהב"ת ,אלי פוליאקוב  ,הזמין את עבאס למפגש זה,
לאחר היכרות ,עם עבאס ,בפעילות משותפת בתחומי חברה
אזרחית ועולם העמותות.
"לראות את המוסיקה"
העונה ה 11 -קונצרט מס' 2
מוצ"ש 2.12 ,ב 10.11-במרכז תרבות

חגיגת יום הולדת  01למנצח Kurt Masur
עם תזמורת גוונדהאוס ומקהלת הרדיו של ליפציג.
בקונצרט מרגש זה יצירות שמשקפות את המסע
המוסיקלי שעשה במשך הקריירה המפוארת שלו.
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הפרלמנט בראשון ,יום א‘ ,שעה 00:11
ציפורה זייד שלא הכרתם
טלי זייד
בטיחות מפני אש (טיפים מצילי חיים לבית בטוח)
ישראל גירון
שימור בתי כנסת עתיקים בגליל
יעל אלף
אין מפגש של הפרלמנט

טיול לאפק
מטיילי עמותת שלהב"ת מקרית טבעון יצאו לטיול מהנה בשמורת הטבע "עין
אפק" בקרית ביאליק .המטיילים נהנו מיום שמשי ומהחברותה .המטיילים
נהנו משימור הצומח והחי בשמורה ואף עלו על גשר ארוך מעל הביצה.
הטיול יצא במסגרת מיזם "שלישי בטבע" של המשרד לשוויון חברתי ורשות
הטבע והגנים .הטיול אורגן ויצא לפועל באמצעות עמותת שלהב"ת והמועצה
המקומית קרית טבעון.
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יום שלישי 6.55 ,ב.50:33-
כניסה .₪ 53 :אולם תרבות שלהב"ת
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