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 / עדי אביטל רוזין נחת

ִשי ַתן ַנפְׁ ָבה ַהַנַחת ַעל ִמפְׁ  ָישְׁ

ִתי ָלּה, ִסי", ָאַמרְׁ  "ִהָכנְׁ

ִלי" ַמן לֹא ָהִיית ֶאצְׁ  "ִמזְׁ

 ֵיש ִלי ֶרַגע ֶאָחד, ֵהִשיָבה.

 ָעִניִתי:

 "ֶזה ָכל ָמה ֶשָצִריְך"

 / נאוה בולקאושוב נפגשים 

של חוגים ופעילויות שהיו לפני “  תקופת צינון ” אחרי  

פרוץ הקורונה, סוף סוף המקהלה חזרה להתאמן 

ולשיר; המכללה חזרה לתפקד וההרצאות חודשו. גם 

 החוגים השונים מתקיימים שוב בשמחה.

כולנו שמחים להיפגש, להתראות האחד עם השני 

 ולדבר על החוויות שעברו עלינו בתקופת הקורונה.  

 .אנו עם הפנים קדימה

 פסטיבל הספסל בשלהב"ת

שלהב"ת לקחה חלק בפרויקט מיוחד של הכנת ספסל עץ והצבתו בטבע. כחלק מיוזמה מבורכת 

של רשת המתנ"סים בקרית טבעון, 

ספסלים בידי קבוצות   01נבנו  

שונות ומגוונות בקריה. הספסלים 

הוצבו בפינות שונות בשביל סובב 

קרית טבעון. אחד הספסלים נבנה 

י  בד עו ן  בי לה  פעו ף  תו ך שי תו

שלהב"ת, מבקריה )משתתפי חוג 

הפינג פונג יחד עם עוד מבקרות( 

ת  כיתה ח' מבי ובנות משכבת 

הספר למחול של רשת המתנ"סים 

 בקרית טבעון. 

נכתב משפטה של  על הספסל 

הנרייטה סאלד: "הצעיר הוא בעל 

עיינים טובות יותר, אך הזקן מיטיב לראות ממנו". הספסל שנבנה בשלהב"ת הוצב בטיילת אלרואי.  

בנוסף לספסל בנו המשתתפים ביחד שתי קופסאות עץ לקינון עבור הירגזי. תודה מיוחדת לחברת 

  , על היצירתיות והעזרה הרבה בצביעת הספסל.שוש אינדיקשלהב"ת, 
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 חיים בסרט  

רגע לפני יום העצמאות הפיקה רשת המתנ"סים בקרית טבעון סרט 
מרגש ומקסים בהשתתפות חיילים וילדים. הסרט הוקרן בבמות 
הבידור של יום העצמאות. חלק מהצילומים התקיימו בחצר 

שלהב"ת ולרגע הרגשנו כמו בהוליווד. צלמים, במאית, מפיקה, 
אקורדיוניסט, חייל מילואים, בת זוגתו ומאפרת הגיעו בוקר אחד 
וצילמו ארבעה זוגות של אזרחים וותיקים רוקדים ריקודים סלוניים 

 לצלילי שירי הלהקות הצבאיות ממש כמו פעם.   

 

 מוזיקה

ם  י ימי שני אחר הצהרי הקונצרטים של 
התחדשו לאחר חג הפסח. מוזמנים להצטרף 
להאזנה לקונצרטים של מוזיקה קלאסית מידי 

באולם התרבות. בין השאר   03:61-יום שני ב 
ולדימיר והכנר  נגה ישורון  ינגנו הפסנתרנית  

יספר על תולדות מוטי אדלר  , ד"ר  שמולנסון 

המוזיקה ועוד. זו ההזדמנות להודות מקרב 
על ארגון והובלת   אברהם גוליק לב למתנדב  

 החוג. 

, משתתפת קבועה בחוג, כותבת: מרים ראוך 
עם החזרה ההדרגתית לחיים נורמליים, אחרי למעלה משנת יובש )קורונה( שמענו את הרצאתו  של ” 

, במסגרת החוג להאזנה מודרכת למוזיקה קלאסית. מוטי,  מרצה בשפה רהוטה, בגובה ד"ר מוטי אדלר
העיניים ובהשמעת הדגמות, הוביל אותנו להבנת "שביל הזהב" של מלחינים גדולים שיצירותיהם הן מופת 

על מוזיקה ופרשנות מוזיקאלית,   -לאור הירח    "האוהבים מוזיקאלי לדורות. תודה מוטי! הרצאתו הבאה 

 “לא להחמיץ! -מומלץ מאד  –באולם התרבות  שלהב"ת  03:61שעה  01.10.00ביום שני 

 ספריית השאלה שלהב"ת
בה  לישי נפגשו  ת  לתי ה הקהי מתנדבי הספרי

, הודה אלי פוליאקוב בשלהב"ת. מנכ"ל העמותה,  
להם על מאמציהם לסדר את הספרים הרבים, 
המובאים לספריה, שהוקמה במהלך השנה שעברה; 
ועל תרומתם לפיתוח הספרייה. הספרייה פתוחה בכל 
ואולם  ן חדר האוכל  בי ונמצאת  שעות היממה 
ן  ת י נ  . ם י ר פ ס ף  ל א כ ר  ב כ ה  ב ש  י  . ת ו ב ר ת ה

 ולהשאיל ספרים.  לתרום

 

מי שמתקשה להביא 

ם  י ר פ ס ה ת  א

ם  ו ר ת ל ו  נ ו צ ר ב ש

מביתו, מוזמן ליצור 

ז  כ ר ם  ע ר  ש ק

 ,הספריה

 250-973-9029 -רון כספי 

 

 

 

 

 

 

 טיול מועדון המפגש

מתנדבים מוועדת הוותיקים יזמו והוציאו לפועל 
שני טיולים עבור משתתפות מועדון המפגש של 
ם  עו עם הרכבי י ם הג שלהב"ת. המתנדבי
הפרטיים שלהם ולקחו את המבקרות לטיול 
לצפות בפריחה בשדה שליד בית לחם הגלילית 

ובפעם אחרת לאזור מעגן מיכאל. המבקרות 
הודו מקרב לב למתנדבים על היוזמה ונהנו מכל 

 רגע באוויר הפתוח.  

 

 go010143@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא147060901ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 ביקור במוקד אנוש

צוות שלהב"ת ביקר במשרדי "מוקד אנוש" בכפר 

סבא, המוקד שמספק שירותי סיוע, רפואה ומידע 

לשתי הקהילות התומכות של שלהב"ת. יו"ר העמותה, 

, ורכז הקהילה אלי פוליאקוב , המנכ"ל,  יקי שלו 

נפגשו עם הנהלת הארגון   משה אמסלם התומכת,  

ולמדו על פעילות המוקד. המוקד מספק לחברי 

הקהילה את לחצן המצוקה הנייח ואת שעון היד, 

שבלחיצת כפתור נוצר קשר עם מוקד החירום המפעיל 

 מיידית את השירות הרפואי )רופא או אמבולנס(. 

 ת“שיפוץ מטבח שלהב

 

 

 

 

 

 

 

בימים אלה מתבצע שיפוץ במטבח העמותה. 
במסגרת השיפוץ מוחלפים צינורות מים וביוב 
ישנים, מונחת רצפת קרמיקה חדשה ועוד 
תיקונים. השיפוץ התאפשר תודות לתרומה 

ן שהשיגה העמותה מ  הקדש דבורה סילי
. העבודות צפויות ושמואל היינריך וינוגרד 

להסתיים במהלך חודש מאי. זו ההזדמנות 
יסות,  להודות לצוות העמותה על ההתגי
הגמישות, הסבלנות, יכולת האלתור והמשך 
מתן השירות למבקרי העמותה תוך כדי הרעש 

 והאבק שנלוו לשיפוץ.    

 ערב יום השואה 

 

 

 

 

 

 

 

טקס יום הזיכרון לשואה והגבורה התקיים באולם 
התרבות בשלהב"ת. הטקס אורגן בידי צוות מרכז 
היום. שישה שורדי שואה הדליקו נרות זיכרון. בנוסף 

 לטקס זה, התקיים באותו השבוע "זיכרון בסלון". 

בערב יום ” שהשתתפה בערב זה כתבה:  נאוה בולקא  
ת, “ הזיכרון לשואה ולגבורה ישבנו באולם תרבות שלהב 

על קורות הוריה הלן אופטובסקי  ושמענו זיכרונות של  
ומשפחתה בבלגיה במלחמת העולם השנייה. הערב 
הוקדש לזיכרונות של עוד מספר משתתפים מבלגיה, 
שנכחו באולם. לפני שהאורחות הביאו את סיפורן, שמענו 
מוזיקה מרטיטה שהושמעה בבית הכנסת בו היה גם 

מוזיקה שליוותה את סרטו של   -יוסף ראוך בהונגריה.  
 “.שואה”שינדלר 

 “חשוב היה להיות ולשמוע”

 / אסתר רייףלזכרה של עדה בן נתן 

 חבורת הזמר שלהבת רון מאבדת חברה

 הגיעה בנאמנות

 הופיעה בקפדנות

 נתנה יד לחברות.

 היתה מהראשונות להיווצרות החבורה

 שרה לצידי בנחת ובצנעה

 את עבר שלהב"ת תיעדה. –שמה הלך לפניה 

 כתבה, ניהלה, חינכה דורות

 נגעה בחז"ל. –אהבה מוזיקה בכל הרמות 

 את ארון הספרים היהודי ציטטה,

 ולשירה גמל. –צימוק לכל שיחה 

 עברה שלושה מנצחים

 למדה שפע של שירים

 היתה חברה של כולם.

 שלהבת רון איבדה אדם

 ולצערנו קולה נדם.

 שלהבת רון מרכינה ראש לזכרה

 עם קול חרישי מלווה החבורה.
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  חוגים, הרצאות ומועדונים חברתיים בשלהב"ת

 
 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

 בוקר

 מועדון בריאות וכושר
 

 התעמלות שיקומית
 

 יוגה קוריאנית
 

 פילאטיס

 הליכה נורדית

 מועדון בריאות

 וכושר
 

 פילאטיס

מועדון בריאות 
 וכושר

 

 טניס שולחן
 

 קבוצת מחול

 

התעמלות 
 שיקומית

 

 טניס שולחן
 

אחר 
 הצהריים

 מועדון בריאות וכושר
 

 טניס שולחן

מחול 
 למתמודדים

 עם פרקינסון

 טניס שולחן

מועדון בריאות 
 וכושר

 

התעמלות 
 לפגועי מפרקים

התעמלות 
למתמודדים 
 עם פרקינסון

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון  

 בוקר 
תנ"ך 

יידיש 

 הרצאת מחול 

  חסידות

 ואגדות חז"ל

  מוח יוצא

 דופן

 'ברידג 

 רואים עולם 

  קבוצת

 מחול

 303 

סוגיות 

 בתנ"ך

 שחמט 

אחר 

 הצהריים

 הפרלמנט 

  מקהלת

שלהבת 

 רון

  קונצרט

 קלאסי

 ציור 

  אסטרונומיה

 וגיאולוגיה

 'ויטראז 

 מיינדפולנס 
 ציור 

 שחרית שבת
 שחרית שבת 

 סיפור משפחה

 55:11בשעה  5151שבת, 

, יספר על מרדכי יגאל , נכדו של ה"שומר"  יורם 
סבו שהיה מאנשי העלייה הראשונה וממקימי 
זיכרון יעקב. סבו היה גם מחלוצי ההתיישבות 
בגליל העליון. יורם יספר גם על הקשר של סבו 
ושל בני משפחתו לאירועים מתקופת טרום 

 המדינה.
 

 יפתח את השחרית  ישראל לשם
 בשירים מתקופת השומר.

 
 שייע בר מסדהמנחה: 

 

אולם תרבות שלהב"ת             ₪.  01כניסה: 

 )עם מסכות(

 שייע בר מסדה. שחרית שבת" חוזרת / ”

לאחרונה עשינו ניסיון לחזור למפגשים המעניינים 

של "שחרית", הניסוי הצליח מעל למצופה. 

מעניין,  באפריל, והיה מאוד 01במפגש שנערך ב 

, יגאל, ויוסי , עם תוספות של  לשם בזכותו של  

איש, דבר המלמד כי החברים צמאים   41נכחו  

להיפגש ולשמוע סיפור מעניין גם עם מסכות 

ובריחוק מה. בהזדמנות זו אני מבקש מכל מי 

שיש לו סיפור אישי/משפחתי מעניין והוא מוכן 

לספרו, או שהוא מכיר מישהו עם סיפור כזה, 

 שיפנה אלי ישירות או דרך מזכירות שלהב"ת.

 .2527035520שייע בר מסדה            


