
   

 / ש. שלוםשמחה טהורה 

ְכאֹוב מַּ ְמָחה ְטהֹוָרה לֹא ָבָאה מִׂ  שִׂ

י טֹוב. ל כִׂ ע ְולֹא עַּ י רַּ ל כִׂ  ְולֹא עַּ

ת ֵמֵאֶליהָ  עַּ ְמָחה ְטהֹוָרה נֹובַּ  שִׂ

יא ֶפֶלא ְפָלֶאיָה. יָאה ְוהִׂ ְברִׂ ְבֵאר הַּ  מִׂ

ים ירִׂ ם ְבהִׂ יִׂ ְמָחה ְטהֹוָרה ְכָשמַּ  שִׂ

ים. ירִׂ ֲעכִׂ ים מַּ ים וֲַּעָשנִׂ  ְללֹא ֵצל ֲעָננִׂ

ים לִׂ י מִׂ יר ְבלִׂ ְמָחה ְטהֹוָרה שִׂ  שִׂ

ים. ילִׂ ֲחנֹו ְמכִׂ ְלָבבֹות לַּ  ֶשָכל הַּ

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

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

 תביקור שר הרווחה מאיר כהן בשלהב"

מאיר רגע לפני הפסח, ביקר שר הרווחה והביטחון החברתי, חה"כ  
ן  ה .   כ ת " ב ה ל ש ב

כחלק  ה  הי ר  קו הבי
מביקור עבודה בקרית 
ר  ש ה ל  א  . ן ו ע ב ט
התלוו, ראש המועצה, 

, מנכ"ל עידו גרינבלום 
 יריב אביטלהמועצה,  

ה  ק ל ח מ ה ת  ל ה נ מ ו
לשירותים חברתיים, 

ו  חמ ן  ב י  ר תמ " ו י  .
ו העמותה,   , יקי של

, קיבלו את פניו וערכו לו סיור במבנה אלי פוליאקובומנכ"ל העמותה, 
העמותה. השר נחשף לפעילות הענפה שמתקיימת בעמותה, נפגש 
עם מתנדבים ומבקרים, התפעל מהספרייה הקהילתית, שתה קפה 

 בבית הקפה הקהילתי והבטיח לסייע כספית בשיפוץ המבנה.  

 שני רגעים מרגשים במיוחד התקיימו בביקור הקצר:

, חברת שלהב"ת במלאת לה רבקה אבואב הראשון, השר ברך את  
שנות התנדבות   09שנה. בנוסף, רבקה מציינת בימים אלו    09

 ביחידה המוגנת בשלהב"ת.

השני היה כשהשר יחד עם כל הפמליה נכנסו לחזרה של חבורת 
לן רונן  הזמר "קול הזהב" שהתקיימה באולם התרבות בניצוחו של  

 וביצעו עימם את השיר "אני חי כעשב בר". רידר

הרמת  -צוות עובדי מרכז היום 

 כוסית לקראת חג האביב

צוות עובדי שלהב"ת נפגש לפני החג 

בתיה להרמת כוסית ולגיבוש, בביתה של  

בקרית עמל. בתיה עובדת העמותה   כפיר 

שנה, היא מדריכת מלאכת יד   12מזה  

במועדון המפגש בקרית עמל. בתיה 

ם  י ל ס פ ה ת  א ת  ו ו צ ה י  נ פ ב ה  ג י צ ה

המדהימים שהיא מפסלת ומציגה גם 

  במסגרת שבת אומנים.

 הרמת כוסית  
 לחג החירות

 
הרמת הכוסית המסורתית לחג 
הפסח התקיימה בחצר בנוכחות 
ום, מתנדבים  מבקרי מרכז הי

, מנהלת תמי בן חמו ועובדים.  
המחלקה לשירותים חברתיים 
 ברכה את הנוכחים בשם המועצה.

גם   ו יקי שלו  בטקס ברכו  ר “ י
ל “ מנכ אלי פוליאקוב  העמותה,  
שר רונן אלבר  , מנהלת מרכז היום. הזמר  ונטשה שטיין העמותה  

 והרקיד את הנוכחים.
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 נחנכו משרדי הקהילה התומכת של שלהב"ת בקרית טבעון

באפריל נחנכו המשרדים החדשים של הקהילה התומכת 
בתוך מבנה שלהב"ת, בסמוך למכון הבריאות והכושר, אחת 
מהשלוחות המרכזיות שמפעילה עמותת שלהב"ת בקרית 

שנה.   19-טבעון, רמת ישי והסביבה, וקיימת כבר למעלה מ 
בשנים האחרונות מוקד הקהילה היה במשרד קטן ליד בנק 
לאומי במרכז טבעון. כשהתפנה חדר במבנה העמותה, טבעי 
היה לתת לקהילה התומכת משרד ראוי ומרווח יותר. המשרד 

 והצוות שלה.  דורית אלקבץשופץ ועוצב בידי המעצבת 

"החלטנו לנצל את מזג האוויר הנפלא ולקיים את הטקס בחצר 
של מרכז היום, בתוך גן הכושר שהוקם ממש כאן לאחרונה", 

. "זו גם ההזדמנות אלי פוליאקוב אמר מנכ"ל שלהב"ת,  
, מנהל אגף התפעול במועצה, על הסיוע לג'קי בן יקר להודות 

הרב בהקמת גן הכושר. החיבור למרכז היום מסמל את 
הקשר ההדוק בין הקהילה התומכת לשלהב"ת. רבים ממבקרי מרכז היום הם חברי הקהילה התומכת, ואני מאמין 

 שהשירות עכשיו של הקהילה התומכת יהיה עבורם נגיש יותר".

בטקס השתתפו עובדי העמותה, מתנדבים, אזרחים וותיקים ועובדות סוציאליות מהמדור לזקן באגף לשירותים 
, רבה הראשי של קרית טבעון, ברך וגם התקין הרב עמרם בית אל חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון.  

 מזוזה חדשה בפתח המשרד.

אזרחים   019-השנתיים האחרונות של הקורונה הוכיחו כמה חשוב השירות של הקהילה התומכת. בקהילה כ 
וותיקים, והשירות כולל: קשר אישי לאב ואם קהילה, ביקורי בית, שיחות מה נשמע ואוזן קשבת, תיקונים קלים, 

   .שעות ביממה במקרי חירום 10תיווך לגופים וארגונים, סיוע בפתרון בעיות יומיומיות וזמינות 

חברי הקהילה זכאים לבחור שני שירותים מתוך הדברים הבאים: לחצן מצוקה וחיבור למוקד רפואי, שש ארוחות 
צהרים בשנה במרכז היום, חוג שבועי במרכז היום של שלהב"ת, שש הרצאות בקתדרה )מכללה( של שלהב"ת 
בשנה, שישה קונצרטים בשנה במסגרת החוג להאזנה קלאסית בימי שני אחר הצהריים, הבאת תרופות מבית 

 אחת לרבעון.   -אחת לחודש וכן פדיקור רפואי  -מרקחת 

יותם , ברך את הנוכחים, סיפר על עבודתו והזמין לברך גם את המתנדב  משה אמסלםרכז הקהילה ואב הקהילה, 
 , שמסייע לחברי הקהילה בעבודות חשמל.  רונן

זו הסיסמא שלנו,   –, סיכם: "בקהילה התומכת של שלהב"ת אתה אף פעם לא לבד  אלי פוליאקובמנכ"ל שלהב"ת, 
, שחוזרת אלינו מחופשת אפרת וויג , אם הקהילה  משה אמסלם ומאחוריה ניצבים: רכז הקהילה ואב הקהילה  

, שמסייעת בכוננות, בשליחויות אידה קדז'רוב שהחליפה את אפרת בחודשים האחרונים ו   ענת שושני לידה,  
ובתרגום לרוסית. זו ההזדמנות להודות להם מקרב לב על עבודתם, זמינותם, מאמציהם וההשקעה שלהם למען 

 רווחת האזרחים הוותיקים. הם נכונים לכל יוזמה ולכל רעיון לשיפור איכות החיים של חברי הקהילה".

 5044792250 -לפרטים והצטרפות לקהילה התומכת: משה אמסלם 

 אברק‘ פסטיבל שייח

פסטיבל שייח' אברק הרביעי 
גם הפעם במתחם  ם  י התקי
שלהב"ת. מאות תושבים בכל 

אירועים   19-הגילאים נהנו מכ 
שהתקיימו, ללא תשלום, בחצר 
ובאולם התרבות בארבעת ימי 

. זו אלמוג שוורץ הפסטיבל. בתמונה: מעגל מתופפים עם  
ההזדמנות להודות לעובדים ולמתנדבים שסייעו בתפעול 

 ובארגון הפסטיבל.

 go292906@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא900404949ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 שבת אומנים בינלאומית בשלהב"ת

עשרות תושבים ביקרו במהלך שבת אומנים 
בשלהב"ת, וכך נחשפו ליצירות מלאכת היד 
ו  ז ם.  ו ו מבקרי מרכז הי נ קה שהכי והקרמי
ההזדמנות להודות מקרב לב לצוות מרכז היום 

אידה קדז'רוב, שסייע במכירה ובארגון התערוכה: 
עדנה ברונר, מרים סבירסקי, אברהם פלד, 

יוסף אמן הברזל    נורית תמיר ורעות תורג'מן.  
הציג את יצירותיו באולם התרבות ושתי ראוך  

ציירות מהערים התאומות של קרית טבעון את 
 יצירותיהן:

מהעיירה   סוזן היך הציירת והמעצבת הגרפית  
ה  רותי צי י ג בגרמניה הציגה את  י ו בראונשו
בשלהב"ת כחלק מביקורה הראשון בישראל. 

, חברת שלהב"ת מרים ראוך לצד    סוזן בתמונה:  
, מנכ"ל ואלי פוליאקוב ויו"ר הוועדה לקשרי חוץ,  

 שלהב"ת.

מהעיר קומפיין שבצרפת   סילבי פינזי גם הציירת  
הציגה את ציוריה בשלהב"ת בשבת אמנים, אך 
מרחוק. נבצר ממנה להגיע לישראל והיא שלחה 
מצגת מפורטת עם ציוריה שהוקרנה במהלך 

 השבת.

 אבולוציה של התודעה 

. אולם תרבות 20:09. שעה אסף סולומוןסדרת הרצאות עם 
 ₪ 29שלהב"ת. כניסה: 

 נושא יום ותאריך

 כסף, מסחר ומבנים כלכליים 22.4‘ ד 

 צורות ממשל ומבנים חברתיים 10.4‘, ג 

 ידע, מיומנות, ערכים ומבנה אישיות -חינוך  6.6‘, ב

 על מדע טכנולוגיה, ובינה מלאכותית 12.6‘, ג 

 “מספרים שפעם היה פה שמח”

 ת“, אולם תרבות שלהב22:99ימי שני, 

 ₪ 19 -עלות כניסה 

 מגיש נושא תאריך

 יעקב שורר זבח פסח של השומרונים 1.4

 יעקב שורר רכבת העמק חוזרת 0.4

26.4 
בין אסתר  -נחמיה בן חכליה  

  המלכה לאלכסנדר הגדול
 יגאל אורן

 יעקב שורר לקראת יום ירושלים 10.4

 יגאל אורן סיפור הספנות העברית 09.4
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 ערב זמר בשלהב"ת

 "קולות יגור" וחבורת הזמר "גרשוניםבהנחיית ה"

 נשיר ממיטב שירי הארץ

 "שלום לך ארץ נהדרת"

 איתנו נגנים/ות וזמרים/ות מתנדבים

 באולם תרבות  45:55-ב 9.0מוצ"ש 

 ₪ 04כניסה + כיבוד: 

 , בהנחיית יעקב שורר00:11‘, הפרלמנט, יום א

 מרצה נושא תאריך

 ד"ר נילי שחורי תכנון פיזי של ישראל, חזון מול מציאות. 2.4

 פרופ' שמואל אורן מה יש ומה אין בה. –רפואה אלטרנטיבית  5.4

 פרופ' דניאל רייס מקינדרטרנספורט לפסגת הרפואה )המשך(. -סיפור חיים  11.4

 ד"ר מיכל סדן קב' הרועים בשייח' אברק ומשפחת פליישר. 10.4

 00:11‘ , יום ב 2122החוג להאזנה מודרכת למוזיקה, חודש מאי 

 מבצע/מגיש נושא תאריך

 מרים רפפורט, סבטלנה אלקון  צורות מוזיקליות 1.4

 נגה ישורון , וולדימיר שמולנסון  השער לרומנטיקה -מבטהובן עד פרוקופייב  0.4

 חובב בן סעדיה ,  רוק פיוז'ן2009 - 2099ג'אז,   26.4

 ד"ר מוטי אדלר קשרים בין יוצרים ויצירות -הדים מוזיקלים  10.4

 נוגה וולאדימיר. מוזיקה שזורה בספרות קלאסית -לשמוע את המילים  שבת() 15.4

  גל אקשטיין , וליאור עוזיאל נבל   יצירות מופת של רחמנינוב, פורה, סרסטה  09.4


