
בקרית טבעון
נובמבר 2022

אירועי 
האזרח 
הוותיק

אזרחיות ואזרחים ותיקים,
המועצה המקומית קרית טבעון מתכבדת להעביר לידיעתכם תכנייה חגיגית זו, לחודש האזרח הוותיק

לשנת 2022. שמחים להזמינכם ליהנות ממגוון פעילות תרבותית, העשרה, טיולים ופנאי.
אנו מאמינים שלכל אדם בכל גיל יש הזכות לממש את שאיפותיו, לחיות את חייו בכבוד, להמשיך לחלום 

ולחיות חיים מלאים ולהתפתח. יחד עם עמותת שלהב״ת והמחלקה לשירותים חברתיים נמשיך לקדם
ערכים אלו ונאחל לכולנו הנאה רבה משלל האירועים.

עידו גרינבלום
ראש המועצה המקומית

קרית טבעון

צוות חודש
האזרח הוותיק

תמי בן חמו
מנהלת המחלקה

לשירותים חברתיים



טרק מחנה הבסיס של האוורסט
מרצה: רון ברק

  אולם תרבות שלהב״ת
 09:00 | 2.11.22

40 ₪ )בכרטיסייה(

מוח יוצא מן הכלל
מרצה: עמי אייזן

  אולם תרבות שלהב״ת
 11:00 | 7.11.22

40 ₪ )בכרטיסייה(

 טיול לעין אפק
בהובלת מתנדבים 

7.11
20 ₪       בשיתוף שלהב״ת

הרשמה: גילה דינר 052-4782327

מועדון צפייה  ״סינמטק בעמק״ 
״שלישי כי טוב״ - המועדונים של

הספרייה ומרכז ההנצחה 
  אודיטוריום מרכז ההנצחה

שלישי 8.11 | 10:30-12:30
עלות: 35 ₪  כולל כיבוד קל, תשלום במקום

משק האנרגיה בישראל ובעולם
מרצה: חנן בלוך

  אולם תרבות שלהב״ת
18:00 | 8.11.22

 ₪ 10
 

טרק לסיני - חלום הטיפוס
לאום שומר ושדות הפרגים

מרצה: רון ברק
  אולם תרבות שלהב״ת

09:00 | 9.11.22
40 ₪ )בכרטיסייה(

  

ממוגבלות למצויינות
מרצה: עו״ד עבאס עבאס,

מנכ״ל עמותת אלמנארה
  אולם תרבות שלהב״ת

17:30 | 9.11.22
10 ₪   תשלום במקום

מוח יוצא מן הכלל
מרצה: עמי אייזן

  אולם תרבות שלהב״ת
 11:00 | 14.11.22

40 ₪ )בכרטיסייה(

      ״זוג במבצע״
             הצגת בידור

שחקנים: אמירה פולן ודרור עפרון
  אולם תרבות שלהב״ת
18:00-19:30 | 15.11.22    

      30 ₪   תשלום במקום

מועדון אמנות  
״שלישי כי טוב״ - המועדונים של

הספרייה ומרכז ההנצחה 
  גלריות מרכז ההנצחה

10:30-12:30 | 15.11
35 ₪    כולל כיבוד קל, תשלום במקום

מועדון קריאה
״שלישי כי טוב״ - המועדונים של

הספרייה ומרכז ההנצחה 
  ספרייה מרכז ההנצחה

19:30-21:00 | 15.11
35 ₪  כולל כיבוד קל, תשלום במקום

טרק בין ענקים -
מהאייגר למטרהורן בשוויץ

מרצה: רון ברק 
  אולם תרבות שלהב״ת

09:00 | 16.11.22
40 ₪ )בכרטיסייה(

מוח יוצא מן הכלל
מרצה: עמי אייזן  

  אולם תרבות שלהב״ת
 11:00 | 21.11.22

40 ₪ )בכרטיסייה(     

מפגש מתנדבים
אזרחים ותיקים

 לפרטים והרשמה:
סילביה 052-3178969
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ננסי ברנדס ודודו פישר
 מופע מרכזי

אולם תרבות זהר
18:00 | 21.11.22
25 ₪    לרכישה

מופע גבורות
בני 80

אולם תרבות זהר
18:00 | 27.11.22

הכניסה חופשית, בהרשמה מראש 
להרשמה

ממשיכים עם 
סרט ב-20 ₪

לאזרחים ותיקים
אולם תרבות זהר

בימי שני ב-19:00
ושבת ב-21:00        

ערב
יקיר הקריה
אולם תרבות זהר

5.12.22

טיול לאפולוניה בהרצליה
גן לאומי אפולוניה
 08:30 | 22.11.11

₪ 70
הרשמה במשרדי שלהב״ת: 04-9535750  

מועדון צפייה  ״סינמטק בעמק״ 
״שלישי כי טוב״ - המועדונים של

הספרייה ומרכז ההנצחה 
  אודיטוריום מרכז ההנצחה

10:30-12:30 | 22.11
35 ₪  כולל כיבוד קל, תשלום במקום

טיול גיאוגרפי -ארכיאולוגי
למזרח טורקיה - חלק א׳

מרצה: רון ברק
  אולם תרבות שלהב״ת

09:00 |  23.11.22
40 ₪ )בכרטיסייה(

ערב זמר בהנחיית ה״גרשונים״
שירה בציבור

  אולם תרבות שלהב״ת
19:00 |  26.11.22

45 ₪   כולל כיבוד קל, תשלום במקום

מוח יוצא מן הכלל
מרצה: עמי אייזן

  אולם תרבות שלהב״ת
11:00 | 28.11.22

40 ₪ )בכרטיסייה(

כיצד הנחיתה על הירח
השפיעה על כדור הארץ

מרצה: דודי ארגמן
09:00 | 29.11

  אולם תרבות שלהב״ת
40 ₪ )בכרטיסייה(

מועדון אמנות
״שלישי כי טוב״ - המועדונים של

הספרייה ומרכז ההנצחה 
  גלריות מרכז ההנצחה

10:30-12:30 | 29.11
35 ₪   כולל כיבוד קל, תשלום במקום

מועדון קריאה
״שלישי כי טוב״ - המועדונים של

הספרייה ומרכז ההנצחה 
  ספרייה מרכז ההנצחה

19:30-21:00 | 29.11
35 ₪   כולל כיבוד קל, תשלום במקום

טיול גיאוגרפי -ארכיאולוגי
למזרח טורקיה - חלק ב׳

מרצה: רון ברק
  אולם תרבות שלהב״ת

09:00 |  30.11.22
40 ₪ )בכרטיסייה(

 
    

https://matnastiv.smarticket.co.il/_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95_____%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A1_%D7%95%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%A4%D7%99%D7%A9%D7%A8/?id=654
https://www.ktv.org.il/749/?preview=d5ew6234242s16a41w15


לפרטים והרשמה:
  שלהב״ת 

אתר
 טל: 04-9535750, רח׳ האורנים 27, קרית טבעון

  ספרייה ומרכז הנצחה
אתר

טל: 04-9835506, רח׳ המגדל 2, קרית טבעון

  אולם תרבות זהר
אתר

רח׳ חנה סנש 28, קרית טבעון
קבוצות תמיכה

לבני משפחה מטפלים 
באזרח הוותיק
לפרטים והרשמה
נגה: 04-9537179

קורס
יציאה לגמלאות

פרטים במשרדי שלהב״ת:
04-9535750 

מוזמנים להיות בקשר,

המדור לאזרחים ותיקים, המחלקה לשירותים חברתיים

רכזת המדור והתכנית לבני משפחה מטפלים 
עו״ס נגה טלטש בצלאלי

os4@kiryat-tivon.muni.il :טלפון: 9537179 04, מייל
עו״ס אזרחים ותיקים, תמר לוי אלוני

talev@kiryat-tivon.muni.il :טלפון: 04-9539259, מייל
עו״ס אזרחים ותיקים, מאיה רוזנר גולדשטיין

os3@kiryat-tivon.muni.il :טלפון: 04-9539254, מייל
עו״ס קהילה, ליאור ברסלר

טלפון: 052-5116927
היחידה למניעת התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים

עו״ס עירית שלו
irit@kiryat-tivon.muni.il :טלפון: 04-9539219, מייל

רכזת מענים, סיגל קריספל 
טלפון: 04-9539254

רכזת ההתנדבות הרשותית, סילביה מרג׳ה
ostiv1@kiryat-tivon.muni.il :טלפון: 052-3178969, מייל

https://www.shalhevet-tivon.org.il/
https://tivon-lib.co.il/
https://www.matnastiv.co.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6yYz6YoNAGTSqqKUFo8QlvEi7fWJ0FSqRO38I3ZyzMzh0ww/viewform

