ירחון מידע של שלהב“ת ,סימטת הליבנה ,קרית טבעון
גיליון מס ,222 .נובמבר 2222
סונטה ק"ל  /ויליאם שקספיר

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
פאנל פוליטי בשלהב"ת

תרגום :אריה זקס

רגע לפני הבחירות לכנסת ה 52-התקיים פאנל פוליטי באולם התרבות של
שלהב"ת .הפאנל כבר הפך למסורת ועם ריבוי הבחירות בשנים האחרונות
הפך ליותר שכיח .קהל רב ,עם הרבה אמוציות ואנרגיות כיאה לתקופת
טרום בחירות ,גדש את האולם.

ְׂשפָ ֶתיהָ ל ֹא אָ ְׂדמּו כ ִָרּמֹונִ ים

בזה אחר זה עלו שבעה נציגים ומועמדים לכנסת מטעם מפלגות שונות וענו
במשך מספר דקות על שאלות המנחה והקהל .הפאנל הונחה בידי אלי
פוליאקוב ,מנכ"ל עמותת שלהב"ת.

עֵ ינֵי אֲ הּובָ ִתי אֵ ינָן יֹונִים,
ָש ֶדיהָ ל ֹא ָדמּו לעפרים,
ֹאשּה ג ְָׂלשּו הָ ע ֲָד ִרים.
ל ֹא מֵ ר ָ
ּפּוחים
ְׂת ִ
שֹושנִ ים ו ַׁ
ַׁ
הּושר עַׁ ל
ַׁ
חֹוחים.
אַׁ ְך ְׂלחַׁ יֶיהָ ַׁיע ֲֵרי ִ
אֹורה
ָמתֹוק נִ יחֹוחַׁ לְׂ בֹונָהָ ,
אֲ בָ ל ֵריחָ ּה כְׂ ֵריחַׁ הַׁ ָש ֶדה.
י ָָקר לִ י ִּפ ְׂטּפּוטָ ּה ְׂבקֹול עַׁ נֹות,
אַׁ ְך הַׁ ְׂש ִמינִ ית עֵ ְׂרבָ ה ִלי ִּפי ְׂשמֹונָה.
אֹומ ִרים כִ י יֵש כְׂ נָפַׁ יִם לַׁ ְׂשכִ ינָה –
ְׂ
ְׂליֹונ ִָתי יֵש עֶ ֶשר ְׂבהֹונֹות,
קֹושר כְׂ ָת ִרים,
ֵ
אֲ בָ ל לַׁ כְׂ ִסילֶ ,שלָ ּה
סּוקי ִשיר הַׁ ִש ִירים.
אֵ ין ַׁדי ְׂבכָל ְּׂפ ֵ

ראשון הדוברים היה ח"כ,
ראש העיר דליית אל כרמל,
לשעבר ,אכרם חסון ,נציג
המחנה הממלכתי .לאחריו,
עלתה יו"ר סיעת מר“צ,
חברת הכנסת מיכל רוזין .
בהמשך ,חברת הכנסת שרון
רופא אופיר נציגת ישראל
ביתנו ,תושבת קרית טבעון,
לשעבר סגנית ראש המועצה
ויו"ר ועדת ותיקים.
בקהל היו נציגים רבים
ממפלגת נתיב ,המקדמת את זכויות הנכים והאזרחים הוותיקים .את
המפלגה ייצג על הבמה אבי מסאס  ,תושב קרית טבעון ,איש עסקים מקומי
שאף התמודד על ראשות המועצה בבחירות המקומיות הקודמות.
את מפלגת העבודה ייצג אל"מ במילואים רז קרני  ,מועמדה לכנסת ,איש
עסקים בתחום האנרגיה הסולארית ,תושב שמשית ,המשמש גם כחבר
הנהלת מועצת עמק יזרעאל ובמילואים כמפקד נפת גליל מערבי בפיקוד
העורף.
את הליכוד ייצג גיא זקס  ,תושב רמת ישי ,שנולד בקרית טבעון וכיום הוא
איש תקשורת ,חבר מועצת רמת ישי וראש מועצת סניף הליכוד בעמק
יזרעאל.
בסיום ,עלתה נציגת מפלגת אומץ ,אלה נווה.
לסיכום ,היה דיון מעניין ,פורה וסוער לעיתים ,לא בטוח שמחדש ,דיון
שכנראה שכנע את המשוכנעים וביצר כל אחד בעמדתו שלו.

החוג לאומנות הזכוכית והויטראז
ימי רביעי ב 03:61-בהדרכת
עמנואל זוהר .עלות 01 :ש"ח

לכו להצביע ,שלא תתחרטו! בהצלחה!

שווים זהב – יום חג לאזרחים הוותיקים
לפני כשנה קרן הסיעוד של הביטוח הלאומי פרסמה קריאה לרשויות ולעמותות המעוניינות לשפץ ולצייד את מרכז
היום עם הבטחת מענק לצורך כך .המענק מותנה בכסף שהמועצה המקומית תיתן גם היא; ואכן הוגשה בקשה
למענק זה.
ראש המועצה ,עידו גרינבלום  ,מספר" :יחד עם עמותת שלהב"ת לקחנו את הקול קורא כפרויקט שנתי ,ידענו שעוד
רשויות ילחמו לזכות בו ,שינסנו מותניים ובנינו תכנית מקצועית ורחבה שיש בה מנועי
צמיחה והתחדשות .במשך שנה שלמה נכנסו ויצאו במרכז היום אנשי מקצוע ,אנשי
הנדסה ורווחה ,בחנו ושאלו ,כאשר השיא היה ביקור שר הרווחה והביטחון החברתי,
מאיר כהן  ,כל זאת במטרה להביא לידי אישור התוכנית .המאמץ נשא פרי ,התוכנית
שהוגשה התקבלה .זהו יום חג לוותיקי טבעון ולבני משפחותיהם .אני גאה במחלקות
המועצה ובראשם תמי בן חמו מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ואלי פוליאקוב,
מנכ"ל שלהב"ת יחד עם העובדים והוועד המנהל על מסירות אין קץ ,יוזמה ,מקצועיות
וחריצות".
מאות אזרחים ותיקים פוקדים מידי יום את מבנה עמותת שלהב"ת הכולל את מרכז
היום ומגוון רחב של פעילויות פנאי ותרבות :חוגים ,הרצאות ,מועדון בריאות וכושר,
שירותי ספרית ופיזיותרפיה ,מועדונים חברתיים ,סרטים ,קונצרטים ,התעמלות ועוד .
תכנית השיפוץ תכלול :הרחבה של יחידת תשושי הנפש ,שדרוג חדר הפיזיותרפיה
ואולם התרבות ,טיפול בחצר בניין העמותה ,שיפורי בטיחות ,איטום גגות וחידוש מראה בניין העמותה.
"לשיפוץ ולהצטיידות שלוש מטרות מרכזיות" מדגיש אלי פוליאקוב  ,מנכ"ל שלהב"ת" ,הראשונה ,שיפור ,ריענון וחידוש
המראה של בניין העמותה .מדובר בבניין ישן מאוד ,שהגיע הזמן שיעבור מתיחת פנים רצינית .כמו כן יירכשו כיסאות,
מזגנים ושולחנות חדשים .השני ,שיפור המענה המקצועי לאזרחים הוותיקים בזכות הגדלת יחידת תשושי הנפש
(אנשים המתמודדים עם מחלת האלצהיימר והדמנציה) ,מתן שירות פיזיותרפיה נגיש ,שיפורי בטיחות ונראות בחצר
שיאפשרו ביצוע פעילויות התעמלות והופעות וכן שדרוג אולם התרבות במטרה להנעים את חווית הצפייה וההאזנה בו
לקונצרטים ,הרצאות וסרטים .המטרה השלישית והחשובה היא הגדלת מספר המבקרים בעמותה והמשתתפים
בפעילויות השונות .בהזדמנות הזו אני רוצה להודות למועצה על השותפות והאמון ,להנהלת שלהב"ת ולעובדיה על
ההתגייסות והתמיכה .יחד נשדרג את הבית של האזרחים הוותיקים".
השיפוץ מתוכנן בידי משרד האדריכלים נתן קסל בקרית טבעון ומפוקח במשותף בידי קרן הסיעוד של הביטוח
הלאומי ,מחלקות ההנדסה והרווחה במועצה המקומית קרית טבעון וצוות שלהב"ת .בקרוב ייחתם ההסכם עם הביטוח
הלאומי וככל הנראה כבר בשנה הקרובה יחל השיפוץ שימשך כשנה.
תמי בן חמו מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים סיכמה את התהליך בהתרגשות "לאחר מאמצים רבים הצלחנו
לגייס לטבעון משאבים חשובים שיאפשרו לוותיקים בית משופץ ,חדשני ,מצויד ומזמין ,מתוך השקפת עולם בסיסית
שלוותיקי קרית טבעון ראוי וחשוב לקבל מענה איכותי ,מקצועי ובמבנה מכבד ומשופץ".

הפרלמנט בראשון ,יום א‘ ,00:22 ,נובמבר 2222

תאריך

מרצה

נושא

61.01

עמנואל זוהר

אז למה צפרדעים? מפגש עם האומן עמנואל זוהר

3.00

ד"ר יונה גבריאלי

כל אחד יכול לרשום פטנט

06.00

ד"ר דרור שוורץ

מפגש עם במאי הסרטים

51.00

נפתלי שושני

עצי משפחה והקשרם לאנקדוטות היסטוריות (מה בין היסטוריה משפחתית
להיסטוריה הכללית)

51.00

ד"ר ענת ישראלי

”מהפיכת הנשים" במגזר הדתי והחרדי

תאריך

החוג למוזיקה קלאסית ,נובמבר  ,2222יום כ‘00:22 ,
נושא
מבצע/ת

1.00

גל אקשטיין וליאור עוזיאל

01.00

נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון

03.00

חובב בן סעדיה

50.00

נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון

"קונצרט לימי הסתיו"
ד"ש מאימה רוסיה – שירים של צ'יקובסקי ,פרוקופייב וקבלבסקי
מלחינים ישראלים ראשונים :אדמון ,נרדי ,זעירא וזהבי
יצירות השזורות בספרי א .ב .יהושע
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קבוצת גא"ל ,מייסודו של יורם גרזון ,פתחה את עונת הטיולים בטיול בכרמל בהדרכתו של קובי לובשבסקי

ביקור תלמידות מתנדבות במד“א

תלמידי תיכון מתארחים בשלהב“ת

תלמידות תיכון
המתנדבות במד"א הגיעו
לברך במהלך החגים את
מבקרות מועדון המפגש
של עמותת שלהב"ת
בסמטת האחים פיש.
החיבור נוצר בזכות אודי
שניצר  ,מנהל יחידת הנוער ובעזרת העובדות
הסוציאליות מהמדור לאזרח הוותיק במועצה המקומית
קרית טבעון  ” .היה מרגש מאוד לפגוש את התלמידות
ונוצר חיבור מיוחד ומחמם לב בין המתנדבות לבין
המבקרות" ,סיפרה רכזת מועדון המפגש ,שירלי מימון.

תלמידי כיתה יב' 5
מתיכון אורט גרינברג
בי ק ר ו ב ש ל ה ב " ת ,
ביחד עם המחנכת
הדר רחימי ,לסיור
והיכרות עם העמותה
כחלק מתרומה
לקהילה לקראת
המסע לפולין.
בשיחה שהתקיימה עם מנכ"ל העמותה אלי פוליאקוב,
ב"חצר של מוטי" ,שמעו התלמידים על הפעילות למען
ניצולי שואה בעמותה ושמעו על קורותיו של מוטי לויטן
ז"ל כנער צעיר בשואה.

התנדבות שיפוץ של תלמידי תיכון במועדון המפגש
תלמידי כיתה י' 5מתיכון אורט גרינברג בקרית טבעון הגיעו ליום התנדבות במועדון
המפגש של שלהב"ת בסמטת האחים פיש בקרית עמל .התלמידים צבעו ,סיידו
וניקו את המועדון .המועדון פועל כמועדון חברתי ובו כ 52-גמלאיות המגיעות אליו
בימים א' ,ב' ו -ד' בשעות הבוקר ונהנות מארוחות ,הסעה ופעילויות תעסוקה,
התעמלות ופנאי .במועדון עובדות ,הרכזת שירלי מימון ולצידה מדריכת התעסוקה
בתיה כפיר.
"תודה גדולה לצוות בית הספר :המנהל ,אתי לוי  ,רכזת המעורבות החברתית,
מירב בן טל והמחנך עפר שפר" ,אמרה שירלי מימון בסיום הפעילות" .תודה גם
למתנדב חיים ביבר ולרכזת המתנדבים של שלהב"ת ,חנה חונוביץ על הסיוע והתמיכה .ובעיקר תודה לתלמידים
שעשו כאן עבודה מדהימה ,ביעילות ובמקצועיות".
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קהילות נכחדות

יום ד‘ ,01:11 ,56.00 ,אולם
תרבות שלהב“ת.
נושא  :סי פורם של
שורדי השואה
ה “ ישראלים “ למול
דימויים הקבוצתי -
פרופיל דמוגרפי של
גל הגירה זה וחותמו
על החברה הישראלית.
מרצה :חנה יבלונקה ,אונ‘ בן גוריון
והיסטוריונית של מוזיאון לוחמי
הגטאות מזה  55שנים.
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ערב זמר
חוזרים לשיר בשלהב"ת
"ללכת שבי אחריך" משירי נורית הירש
בהנחיית ה"גרשונים" ובהשתתפות חבורת הבית
"שלהבת רון" זמרים/ות ונגנים מתנדבים

מוצ"ש  11.22ב 23:91-במרכז תרבות
כניסה +כיבוד₪ 12 :
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