אירועי

האזרח
הוותיק
בקרית טבעון

נובמבר-דצמבר 2019

אזרחים ותיקים ואזרחיות ותיקות,
המועצה המקומית קרית טבעון מתכבדת להביא לידיעתכם תכנייה חגיגית זו,
לאירועי "האזרח הוותיק בקרית טבעון ,נובמבר-דצמבר ."2019
בתכנית שפע של פעילות תרבותית ,העשרה ,טיולים ופנאי ,וכל זאת במחירים
מיוחדים לטובת תושבי קרית טבעון הוותיקים.
המועצה חרטה על דגלה לשים את נושא האזרחים הוותיקים בראש סדר
העדיפויות ובהתאמה מובילה מהלכים רבים כגון הרחבת השירותים
המקצועיים ,הוספת כוח האדם וכמובן ממשיכה לפתח את נושא התרבות,
התעסוקה והפנאי.
חשיבות רבה ניתנת לשיתוף הפעולה עם עמותת שלהב"ת ועם משרד
הממשלה הרלוונטיים.
זה המקום לציין לשבח את פועלה של ועדת ותיקים ביישוב ולהזמין את תושבי
טבעון הוותיקים לקחת חלק בפעילות הוועדה.
אנו מאחלים לכם הנאה רבה משלל האירועים ומזמינים את כלל תושבי טבעון
להשתתף בפעילות ,ולהצדיע לתושביה הוותיקים.
בברכה ,
עידו גרינבלום
ראש המועצה המקומית
קרית טבעון

שרון רופא אופיר
סגנית ראש המועצה,
יו"ר ועדת ותיקים

וכל חברי צוות אירועי האזרח הוותיק

תמי בן חמו
מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים

טיול לרמת הגולן

ביקור בגמלא ,בהר בנטל
ובשביל אלי כהן
בהדרכת יורם גרזון ואתי גולדשמידט
 ,12.11יום שלישי
לפרטים  -שלהב״ת

שירולם

קרית טבעון מצדיעה לוותיקיה

 ,24.12שלישי10:00 ,
אולם צוותא

אירוע שירה קהילתי בין דורי
לוותיקי הקהילה ובני משפחותיהם .
אירוע השקת השירות בני משפחה
מטפלים באזרח הוותיק

הגבעטרון

מופע מרכזי לכבוד אירועי האזרחים הוותיקים
בליווי מקהלת חטיבת הביניים
לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים –
matnastiv.co.il
 ,28.11יום חמישי
אולם זהר

התקנת גלאי עשן

במהלך חודש נובמבר
בבתי קשישים בודדים ע"י
צוות כיבוי אש
ומתנדבים מהקהילה

יקיר הקריה

הזוכים השנה בתואר הם:
איתנה דוד ,יהודה צימבולסקי,
ד"ר פנחס חנוך ושושנה אברג'יל.
בנוסף תוענק תעודת הוקרה
מיוחדת לרפ"ק (מתנדב)
עוסמאן סעד ז”ל
 ,5.12יום חמישי
אולם זהר

כל אירועי האזרח הוותיק בקרית טבעון
נובמבר 2019
הרצאה :יעקב בן שאול עתידן
שלהב״ת
 ,6.11רביעי18:00 ,
₪ 20

יום עיון בנושא גישור לגיל השלישי
לאנשי מקצוע ובני משפחה מטפלים
שלהב״ת
 ,7.11חמישי11:00-14:00 ,
הכניסה חופשית עם הרשמה מראש

מונולוג :פותחים דלת שלהב״ת
 ,7.11חמישי18:00 ,

סיפורה של זיוה רוזנשטיין על ההתמודדות
והגילוי עם אונס שחוותה בעת שירותה הצבאי
₪ 30

הרצאה" :גם אושר וגם עצב"
מרכז ההנצחה
 ,8.11שישי10:00 ,

הרצאה ראשונה בסדרה "הרוב טוב -והרב קובע:
היכרות עם הפסיכולוגיה החיובית".
מרצה :שירלי יובל יאיר
₪ 45

קונצרט מוקרן :הפילהרמונית של ברלין
גרמניה שלהב״ת
 ,9.11שבת19:00 ,
₪ 25

לקחת את הצחוק ברצינות –
פרופ׳ אריה סובר שלהב״ת
 ,10.11ראשון09:00 ,
₪ 20

ביקור בגמלא ,בהר בנטל
ובשביל אלי כהן
רמת הגולן (שלהב״ת)
 ,12.11שלישי07:30 ,

בהדרכת יורם גרזון ואתי גולדשמידט
₪ 110

הרצאה :אל אופקים חדשים
מרכז ההנצחה
 ,12.11שלישי19:00 ,
בסדרה ״האם אנו רומנטיים?״.
מרצה :נעם בן זאב
₪ 45

הרצאה :ג'וטו ומזאצ'ו מרכז ההנצחה
 ,13.11רביעי10:30 ,
הרצאה ראשונה בסדרה "הרנסנס-אדריכלות,
פיסול וציור חלק א" .מרצה :ד"ר אפי זיו
₪ 45

עברית לעובדים זרים שלהב״ת
 ,13.11רביעי13:30 ,

מפגש שבועי ללימוד עברית מדוברת לצורך
תפקוד בחיי היומיום
ללא תשלום

נופש במלון קראון פלאזה בים המלח
 ,17-21.11א׳ -ה׳
 ₪ 2250לאדם בחדר זוגי

המשך
קונצרט עם הפסנתרנית נגה ישורון
והכנר ולדימיר שמולנסון שלהב״ת
 ,18.11שני17:00 ,
₪ 40

סרט "יצאנו לפנסיה מיד נשוב"
אולם זוהר
 ,18.11שני ,בשעה  18ו20:00
קומדיה צרפתית נפלאה הנוגעת
בנושא אוניברסלי
( ₪ 15רגיל )32

שתי הרצאות במפגש בריאות אחד
שלהב״ת
 ,19.11שלישי11:00 ,
היכן הנחתי את המפתחות?
שימור ושיפור כישורי חשיבה
בגיל המבוגר
גלית אנטמן קימל ,מרפאה בעיסוק,
מכבי שרותי בריאות

מחלות חורף ושגרת חיסונים מומלצת
לגיל השלישי

ד"ר נצר חירם , ,מומחה ברפואת משפחה,
מכבי שרותי בריאות
₪ 10
			

הרצאה :מיניאטורה ובריאת העולם
מרכז ההנצחה
 ,19.11שלישי19:00 ,

בסדרה ״האם אנו רומנטיים?״.
מרצה :נעם בן זאב
₪ 45
		

הרצאה :הסופרנוס -הצצה אל נפשו
של פושע
מרכז ההנצחה
 ,20.11רביעי10:00 ,
הרצאה ראשונה מתוך הסדרה "הטלוויזיה
ניצחה את הקולנוע" .מרצה :רחל אסתרקין
₪ 45

"מכבי מוסיפים חיים לשנים -
התעמלות בגיל השלישי" שלהב״ת
 ,21.11חמישי10:30 ,

התעמלות בהנחיית רוני בורנשטיין ממן,
פיזיותרפיסטית ויועצת פעילות גופנית ,מנהלת
מכון הפיזיותרפיה של מכבי בטבעון
כניסה חופשית

הרצאה :סקס פשעים וDNA
מרכז ההנצחה
 ,21.11חמישי20:00 ,

הרצאה ראשונה בסדרה "המדע של הכל".
מרצה :ד"ר ארז גרטי
₪ 45

בשנה הבאה –
שיריו וסיפוריו של אהוד מנור שלהב״ת
 ,24.11ראשון09:00 ,
מרצה :יפתח גרשון
₪ 40

הרצאה מוזיקלית":אח יא רב יא רב"
שלהב״ת
 ,25.11שני17:00 ,
על מפגש התרבויות בזמר העברי,
עם ד״ר מוטי אדלר
₪ 40

המשך
יפן – האם היא כוכב אחר? שלהב״ת
 ,27.11רביעי09:15 ,
על חיי היומיום המגוונים של ערי יפן.
מרצה :אביים רון כרמל
₪ 40

הרצאה :מי מפחד ממתמטיקה?
מרכז ההנצחה
 ,28.11חמישי20:00 ,

הרצאה ראשונה בסדרה "קסמי המתמטיקה
ונפלאות מדעי המחשב".
מרצה :פרופ' דוד הראל
₪ 45

טבעון מצדיעה לוותיקיה "גבעטרון"
אולם זהר
 ,28.11חמישי18:00 ,
₪ 10

ערב זמר עם הגרשונים שלהב״ת
 ,30.11שבת19:30 ,
₪ 40

דצמבר 2019
הרצאה :אירופה ,ערש הלאומיות
מרכז ההנצחה
 ,3.12שלישי19:00 ,

בסדרה ״האם אנו רומנטיים?״.
מרצה :נעם בן זאב
₪ 45
		

התקף לב – מה זה? למה זה?
וכיצד למנוע?
הרצאת חובה לכל גיל שלהב״ת
 ,4.12רביעי18:00 ,

מרצה :ד"ר מירי בליך ,קרדיולוגית בכירה ,ביה"ח
רמב"ם
ההכנסות מהערב תרומה לחקר ומניעה של דום
לב בקרב צעירים
₪ 30

ערב יקיר הקריה אולם זהר
 ,5.12חמישי
שחרית שבת שלהב״ת
 ,7.12שבת11:00 ,
₪ 20

הרצאה :מתפרפרים – אהבה וזוגיות
בעולם החרקים שלהב״ת
 ,8.12ראשון09:00 ,
מרצה :מתן בן ארי
₪ 20

הרצאה מוסיקלית עם ד"ר מוטי אלדר
שלהב״ת
 ,9.12שני17:00 ,
₪ 40

הרצאה :מוזיקת העתיד מרכז ההנצחה
 ,10.12שלישי19:00 ,
בסדרה ״האם אנו רומנטיים?״.
מרצה :נעם בן זאב
₪ 45

המשך
הרצאה :מבצע אנטבה שלהב״ת
 ,11.12רביעי18:00 ,

מרצה :אייל ירדנאי ,לוחם שהשתתף בכח
₪ 30

מבצע אייל -
הצגת יחיד של אייל רוטברט
שלהב"ת
 ,12.12חמישי18:00 ,
₪ 10

ערב זמר עם הגרשונים שלהב״ת
 ,14.12שבת19:30 ,
₪ 40

קונצרט עם הפסנתרנית נגה ישורון
והכנר ולדימיר שמולנסון שלהב״ת
 ,16.12שני17:00 ,
₪ 40

הרצאה :עוזבים את הבית או האם
אנחנו רומנטיים מרכז ההנצחה
 ,17.12שלישי19:00 ,
בסדרה ״האם אנו רומנטיים?״.
מרצה :נעם בן זאב
₪ 45

ערב ההוקרה השנתי המסורתי
למתנדבים ולעובדים של עמותת
שלהב״ת אולם צוותא
 ,17.12שלישי17:30 ,

אני ואתה נשנה את העולם שלהב״ת
 ,22.12ראשון09:00 ,
שיריו וסיפוריו של אריק איינשטיין.
מרצה :יפתח גרשון
₪ 40

שירולם אולם צוותא

אירוע שירה קהילתי לוותיקים ,המטפלים בהם
ובני משפחותיהם

 ,24.12שלישי10:00 ,

קונצרט עם הפסנתרנית נגה ישורון
והכנר ולדימיר שמולנסון שלהב״ת
 ,30.12שני17:00 ,

		
₪ 40

לפרטים והרשמה:
שלהב"ת
אתר ,www.shalhevet-tivon.org.il :טלפון ,04-9535750 :סימטת הלבנה  2קרית טבעון

מרכז ההנצחה
אתר ,www.tivon-lib.co.il :טלפון ,04-9835506 :רחוב המגדל  2קרית טבעון
כרטיסים בהנחה לאירועי מרכז ההנצחה ,בהצגת תעודת אזרח ותיק ,יש לרכוש במקום ביום האירוע.
הקהל מתבקש להגיע  15ד' לפני מועד ההרצאה.

אולם זהר

אתר ,www.matnastiv.co.il :רח' חנה סנש  27קרית טבעון

אולם צוותא -קונסרבטוריון

אתר ,www.matnastiv.co.il :טלפון ,04-9831142 :כצנלסון  35קרית טבעון

מוזמנים להיות בקשר,

המדור לאזרחים ותיקים ,המחלקה לשירותים חברתיים
עו"ס תמר לוי אלוני ,מנהלת המדור
טלפון ,04-9539259 :מיילtalev@kiryat-tivon.muni.il :
עו"ס אזרחים ותיקים ,מאיה רוזנר גולדשטיין
טלפון ,04-9539254 :מיילos3@kiryat-tivon.muni.il :

התכנית לבני משפחה מטפלים עיקריים באזרח הוותיק
עו"ס נגה טלטש בצלאלי
טלפון ,04 9537179 :מיילos4@kiryat-tivon.muni.il :

היחידה למניעת התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים
עו"ס עירית שלו
טלפון ,04-9539219 :מיילirit@kiryat-tivon.muni.il :

