
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    2222, יוני 222גיליון מס. 

ַבּה יְָפיֵךְ    רות אליעד/  ִמּגֹּ

ַמָטה לְּ יָטה ַעל כָֻּלם מִּ ַמבִּ , שֶׁ ָקא ַאתְּ , ַדוְּ  ַאתְּ

ים. רֹות ָהֵעצִּ ת ַצמְּ  רֹוָאה אֶׁ

ַקע, רֹוָבה יֹוֵתר ַלַקרְּ קְּ , שֶׁ , ַמָמש ַאתְּ  ַאתְּ

ים. יּפֹורִּ יַרת ַהצִּ ת שִּ  שֹוַמַעת אֶׁ

יכּוֵתְך, מִּ ת נְּ טֶׁ בֹולֶׁ  ַאתְּ ָּפשּוט ַאתְּ שֶׁ

ֵבְך. יֵגי לִּ בֹוָהה ֵמֲהגִּ בֹוָהה גְּ ַני גְּ ָאזְּ  ָשָחה בְּ
 

י עֹוד, חִּ מְּ צְּ ֹּא תִּ ל , שֶׁ י ַאתְּ , ֲהכִּ  ַאתְּ

יָנֵתְך. בִּ ֵתְך, בְּ ַדעְּ ָהָדר בְּ י וְּ פִּ יָחה יֹּ מִּ צְּ  מִּ

ים, ילִּ לִּ ת צְּ טֶׁ ּׁשּוָבּה ּופֹורֶׁ יִּ , שֶׁ , ֵהָנה ַאתְּ  ַאתְּ

יָמֵתְך. שִּ ט נְּ טֶׁ רֶׁ ם בְּ  ּפֹוַתַחת ַשֲעֵרי ָשַמיִּ
 

ת רֶׁ יְך אֹומֶׁ תִּ ַמעְּ י" שְּ  "ֲעלִּ

יְך יתִּ אִּ ְך רְּ לֶׁ מֹּ מִּ ֵנָדה שֶׁ  ַעל ֵכס ַהַנדְּ

נֶׁת. ַסמֶׁ  מְּ

ַמָטה, ֵאר לְּ י ּפְּ י ַלֲעלֹות, ָמָצאתִּ תִּ  ָבַחרְּ

ָלה. ַמעְּ י ֵחן לְּ יתִּ ַמָטה, ָראִּ י לְּ תִּ ַשכְּ מְּ  נִּ

ֵהְך, גֹובְּ ֵיְך הּוא בְּ י, ָיפְּ תִּ ָכְך ָיַדעְּ  וְּ

ַחֵּפש. י ָעַלי לְּ לִּ י שֶׁ הִּ ת ָגבְּ אֶׁ  וְּ

 קורס ערבית מתקדמים חגג את סיום השנה

  

 

 

 

 

 

 

חגגו תלמידי   –עם מרק קובה משובח, כוסית יין ועוגת פירות יבשים  

קבוצת המתקדמים של החוג לערבית מדוברת בחאפלה קטנה את 

סיום שנת הפעילות. במפגש הסיום נכחו רכז החוג וחבר הנהלת 

. השניים ברכו אלי פוליאקוב , ומנכ"ל העמותה,  גדי בתר שלהב"ת,  

את התלמידים, ציינו לטובה את הרוח המיוחדת והגיבוש בין חברי 

הקבוצה, איחלו להם חופשה מהנה והביעו תקוה שיחזרו חזרה עם 

 כוחות מחודשים להמשך הלימוד בשנה הבאה.

, על הסיוע סברין אבו גודה התלמידים הודו מאוד לעובדת העמותה, 

גור הרב בצד הלוגיסטי וכתבו ברכה מיוחדת ומרגשת למורה  

, שזו לו השנה הראשונה בה הוא מלמד אותם: "אנו חייבים ברקאי 

לציין שגור הוא אחד המורים הטובים ביותר שזכינו בו עד עתה. 

מורה משכמו ומעלה. משקיען אמיתי, מגיע מוכן ומתוכנן. גור מגוון 

את השיעור עם סרטונים, סיפורים ושיחות מגוונות. גור מורה 

 אכפתי, קשוב, רגיש, מעודד ומפיח בנו כוחות ואמונה ביכולותינו".

מתחילים וממשיכים   –שני הקורסים האחרים לערבית מדוברת  

 יסיימו את לימודיהם בתקופה הקרובה וייצאו גם כן לחופשת הקיץ. 

ניתן להצטרף לקורסים ללימוד ערבית, בכל הרמות, לקראת שנה 

 0456546450הבאה בתיאום עם רכז החוג, גדי: 
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 סדנאות קיץ בשלהב"ת

חמש סדנאות קיץ יתקיימו בחודשים יוני ויולי במסגרת תוכנית "יוצאים בשלישי" בשיתוף המועצה המקומית קרית 
בלבד. משך כל מפגש שעה ורבע עד שעתיים. מספר ₪    011  –טבעון והמשרד לשיוויון חברתי. עלות כל סדנא  

 ת.“המקומות מוגבל. מוזמנים להירשם במזכירות שלהב

 שעה יום מנחה הסדנה
תאריך 
 התחלה

מס' 
 מפגשים

 8 6.2 00:11 ה' , מלוה רוחניתעפר אלעד כתיבה למבוגרים 

 5 6.2 0:11 ג' מלי זילברמן תכשיטים צבעוניים בטכניקות מגוונות

 ההתבוננות וצילום בטלפון הנייד
 , פסיכותרפיסטית,חדוה שיק

 מדריכת מיינדפולנס וצלמת
 2 0.2 8:11 ה'

חיזוק החוסן הנפשי ומתן כלים  
 להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר 

 5 2..0 06:11 ג'
 ליאורה קפלן קומורניק 

 . 6.51 03:9 ‘ד

 2 00.2 00:11 א' עו"ד ועו"ס יונת אוחיון קבוצת חוסן לאלמנות

/ מרים ראוךמילים לזכרה של סופי הנדל   

סופי הנדל ז"ל חברה יקרה ואהובה, גמלאית המועצה המקומית קרית טבעון, 

בהתנדבות, הלכה לעולמה,   -ממקימות מערך ניהול הקתדרה/מכללה של שלהב"ת  

 .6166/.05/1בערב חג הפסח תשפ"ב 

בתפקידה כמנהלת חשבונות ראשית במועצה היתה אחראית על צוות עובדים 

ששמר עימה על קשרי ידידות שנים רבות גם לאחר פרישתה לגמלאות. סופי 

התאפיינה במסירות אין קץ לכל תפקיד שקיבלה על עצמה, הן במועצה והן 

 כמתנדבת בשלהב"ת.

יצחק וכאדם האירה פנים לכל הפונים אליה בכבוד, בתשומת לב ובנדיבות. וכאן המקום לציין שהעזר כנגדה, בעלה  

, תמך בה כל הזמן בעיקר בשלוש השנים האחרונות בהן נבצר ממנה לעמוד על רגליה, היה לצידה ודאג להקל הנדל 

 יהי זכרה ברוך.על סיבלה.   
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 כנס חבורות זמר בשלהב"ת

מפרדס   "הקול זהב" שלהב"ת ארחה החודש כנס של שלוש חבורות זמר:  
אסף בניצוחו של    "שירת תמרת" ,  נמרוד פז חנה כרכור בניצוחו של  

", בניצוחו שלהבת רון וכמובן את חבורת הזמר הביתית "   פיוטורקובסקי 
 .יפתח גרשוןשל 

אלי זמרים וזמרות מלאי התרגשות מילאו את אולם התרבות.    81-קרוב ל 
, מנכ"ל שלהב"ת, ברך את הנוכחים: "אני מברך את האורחים פוליאקוב 

שהגיעו מקרוב ומרחוק לשיר איתנו. תודה גדולה לחברי שלהבת רון על 
, רכז החבורה, על היוזמה והארגון של ערב יורם גרזון הכיבוד והאירוח ול 

זה. אני לא צריך להגיד לכם איזו הרגשה טובה זה לשיר, ועוד לשיר 
בחבורה. מי כמוכם יודע, עד כמה לשיר משפר את איכות החיים ואני מאחל 

 לכולכם עוד הרבה שנים של הנאה לעמוד על הבמה ולשיר בקול גדול".

 .יפתח גרשוןלחזרה בניצוחו של  5.:08-שנה להיווסדה. חבורת הזמר נפגשת מידי יום ראשון ב 05שלהבת רון, 

 קהילות נכחדות

 4546הצלת יהודי פורט סעיד 
בימי מלחמת קדש, תוך ניצול מהומת הקרבות, 
ביצעה ישראל מבצע  לחילוץ יהודי פורט סעיד 

 .שחשו מצוקה רבה
, בעבר ד"ר ישראל לשם המרצה תא"ל )מיל(,  

מפקד שייטת הצוללות ומבקר מערכת הבטחון.  
לאחר השלמת דוקטורט באוניברסיטת חיפה 
התמנה למרצה בפרויקט החובלים בבית הספר 

 .למדעי המדינה
 ,  44.6אולם תרבות שלהב"ת, יום ד', 

 ₪. 00 –. כניסה 40:00 –ב 

 00:11‘, החוג למוזיקה קלאסית, יום ב 

 תוכן מגיש/ה תאריך

 מוזיקה דתית בין הדורות. -"אלגוריות מוזיקליות"     ד"ר מוטי אדלר 2.2

  קונצ'רטו לכינור ולפסנתר. -"ליווי או תחרות?"   נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון 2..0

 מעולם התיאטרון, האופרה, והבלט. -"הדים במוזיקה"  מרים רפפורט וסבטלנה אלקון  61.2

 וג'אז ישראלי. מגמות עכשויות -"ג'אז בימינו"  חובב בן סעדיה ומלווה 66.2

 go0101.2@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא1.05.5651ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 תערוכת "אדם, טבע וסביבה" הוצגה בשלהב"ת

תערוכה מיוחדת במינה שצולמה בידי אזרחים וותיקים מקרית טבעון 
הוצגה החודש באולם תרבות שלהב"ת. הצילומים לתערוכה בוצעו בידי 
שישה אזרחים וותיקים שעברו סדנת צילום בשלהב"ת בת מס' מפגשים 

, שסיפר: "התערוכה הופקה על ידי גלעד בן שץ בהנחיית הצלם אומן,  
וויס, שמאפשר יצירת פלטפורמה להשמעת קול, שינוי -שימוש בכלי פוטו 

והעצמה בשותפות עם הקהילה, באמצעות תהליך קבוצתי. מטרת 
התערוכה להשמיע את קולם של הוותיקים ולייצר שינוי דרך השילוב בין תמונות שצולמו על ידם והסיפור שהם בחרו 

סטודנטית לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה   בר איבגי, לספר דרך אותן תמונות". הסדנה הונחתה גם בידי  
 , מהמחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון.ליאור ברסלרולוותה בידי עו"ס 

 ערב זמר בשלהב"ת
 "ילדתי מרוסיה".שירים רוסים ושירי תנועות הנוער 

 ה"גרשונים" מארחים את חבורת הזמר "קולות גליל"
 בניהול והנחיה של עירית.

 אתנו נגנים/ות וזמרים/ות מתנדבים

 באולם תרבות  00:00-ב 44.6מוצ"ש 

 ₪ 5.כניסה+ כיבוד: 

 נשמח לראותכם!

 01אהרון שמיר בן 

 01החודש חגגו משתתפי חוג טניס השולחן יום הולדת  
. אהרון שמיר )שניידר( לאחד מוותיקי השחקנים,  

בסיום המשחק, החברים ערכו אירוע לכבודו, סיפרו על 
עברו בחיל האוויר, על עבודתו כמתקן פסנתרים, על 
היותו מקור השראה ובעיקר על האתגר לנצח אותו 
במשחק )יש לו חבטת גב יד קטלנית, כך מספרים(... 

 לכבודו“ פואמה”כתב  לייזר לזרחבר הקבוצה 

 "אהרון הוא המנהלן, הוא קובע מי תורן

 כיבוד ויין להביא, לפרלמנט של יום שישי.

 ויש לאהרון עוד תפקיד, 

 עליו הוא מאוד מקפיד:

 מזמין לנו כדורים מעלי אקספרס בסין.

 ,01והכי הכי מדהים, שאהרון, בגיל 

 הוא אשף במחשבים ובטלפונים ניידים".

נאחל לו כל טוב, הרבה בריאות, אריכות ימים 
 .במקסימום איכות חיים

 

 

 

 

 

אזרחים ואזרחיות וותיקים לטיול של חצי  1. -החודש יצאו כ
יום לטיילת נחל ציפורי, מראס עלי לטחנת הנזירים. 
למתקשים בהליכה ניתנה עזרה בידי מתנדבים מלווים. 
הטיול כלל הסברים במשך המסלול וכן קפה, תה ונשנושים. 

גילה דינר, צאלי צלאל, רותי את הטיול הובילו המתנדבים  

. טיול של הנגשת הוותיקים לסביבה קלנר עקרון ודוד כץ 
הקרובה לקרית טבעון, הפך כבר למסורת. הטיול אורגן 
במשותף בידי וועדת וותיקים, המדור לזקן במחלקה 
לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון 

הבית של האזרחים והאזרחיות   –ועמותת שלהב"ת  
 הוותיקים בקרית טבעון.

 טיול וותיקים של טבעון לנחל ציפורי


