
   

 / לאה גולדברג ִסיוָן

ָכה, ת זַּ ק ִבְתֵכלֶׁ ק, ְוָהֹאופֶׁ רֶׁ יֶׁ ִית טֹוֵבעַּ בַּ ל בַּ ג שֶׁ  גַּ

ת ִצֹפור ְיֻרָקה. ְרֹבלֶׁ ת ְבכַּ רֶׁ מֶׁ ְצֵבץ ָכל צַּ ְרֵדס ְתבַּ פַּ  בַּ

ְך רֶׁ דֶׁ ל הַּ  ְכשֹוְמִרים ְלִצָדּה עַּ

ם כֶׁרֶׁ ָגן ְוהַּ ת הַּ ֵכִהים ִנָצִבים, ְונֹוְטִרים אֶׁ ְברֹוִשים הַּ  הַּ

 בֹו ְבֵשִלים ִבכּוֵרי ֲעָנִבים.....

יֹום ֹכה ָארֹוְך ְוָלָבן  ִים ְוהַּ ָשמַּ  ְוָכל ָכְך ְבִהיִרים הַּ

ְרִצי  ִבְשדֹוָתִיְך, ייְך, אַּ  ִבְדָרכַּ

ִסיָון. ֵיל הַּ  ְשטּוף אֹורֹות ְמטַּ

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    9169, יולי 691גיליון מס. 

 מפגש ראשי מועדונים

מפגש ראשי מועדונים חברתיים ופרויקטים בעמותת שלהב"ת 

-התקיים החודש לסיכום שנת הפעילות. במפגש השתתפו כ 

מתנדבים המרכזים פעילויות שונות בעמותה. המפגש   52

, מנכ"ל העמותה, שהודה אלי פוליאקוב התנהל בהנחייתו של 

מקרב לב למתנדבים על הקדשת הזמן והמאמץ לשיפור 

איכות החיים של הותיקים בקרית טבעון. כל מתנדב סיפר על 

לשלהב"ת   04-הפעילות שלו, ולאחר מכן נערך דיון על שנת ה 

 ועל רעיונות לקידום ופיתוח העמותה.

 “המפגש”יום התנדבות במועדון 

יום התנדבות התקיים החודש במועדון "המפגש". 

למועדון הגיעו מתנדבים מכפר הנוער רמת הדסה 

יחד עם סטודנטים המבצעים עבודה מעשית באגף 

לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון. 

בני הנוער ניקו את החצר ועשו הרבה שמח ונחת 

למבקרות המועדון. "מזמן לא נתקלתי במתנדבים 

כאלו רציניים ויסודיים", שיבחה את המתנדבים רכזת 

 .צביה מזרחיהמועדון, 

 go141406@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .407232924ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב
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 הושקו שלושת הספרים הראשונים בקורס תיעוד סיפורי חיים

בטקס מרגש ומשפחתי הוצגו שלושת הספרים הראשונים על 

סיפור החיים של שלושה גמלאים מקרית טבעון. היה זה שיא 

של מסע ארוך שנמשך כשנה שלמה לו חברו יחד האגף 

לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון, שלהב"ת, 

חברותא ומרכז ההנצחה. בין שלושת הספרים הראשונים היה 

 , מתנדבת בשלהב"ת.נטע אמירגם על 

במהלך השנה התקיימו שלושה קורסים בשלהב"ת, בהנחיית 

. בקורס הוכשרו גמלאים מתנדבים לתעד סיפורי חיים של ותיקים בקרית טבעון. את הקורס יהודית ארז 

הראשון ליוו גם סטודנטים לעבודה סוציאלית, שקיבלו הכשרה באגף לשירותים חברתיים. כל מתנדב שקיבל 

הכשרה וליווי מתעד בימים אלו סיפור חיים של ותיק ונמצא בשלבים שונים של הפקת הספר. זו ההזדמנות 

 על תרומתו הגדולה להצלחת פרויקט זה. שלמה מנדלוביץלהודות מקרב לב ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " ן הגרפולוגי תלמידי קורס "סודות האבחו

במסגרת מכללת שלהב"ת )הקתדרה( סיימו 

שנת לימודים מהנה ופורייה במפגש חברתי 

. במפגש אריה מימון בחצר ביתו היפה של  

העניקו משתתפי הקורס למדריכת הקורס, 

, פסל מעשה ידיו של רויטל קינן הגרפולוגית  

. הפסל הוא בדמות ינשוף, הסמל יוסף ראוך 

 המסחרי של רויטל.

מוזמנים להצטרף לקורס הגרפולוגיה בשנה 

)ראיתם אותה גם רויטל קינן  הקרובה עם  

 .7:44-בטלוויזיה...( בימי חמישי ב

 47סיפורו של תרמילאי בן  -טיול בדרך המשי בסין 

, רגע אחרי שפרש מתפקידו כמנכ"ל בתעשיית ההי טק בישראל, יצא אביגדור להגשים חלום 91בגיל 

ק"מ, ברכבות ואוטובוסים, שיחות מרובות עם אנשים מקומיים,   9444בטיול תרמילאים... מסע של  

 .טעויות בדרך ועוד הרפתקאות מסמרות שיער בעיקר לקירח כמוני, וחוויות מדהימות אחרות

 חזר בריא ומאושר כדי לספר. אביגדור ספיר 

 ₪. 34: כניסהבאולם תרבות שלהב"ת.   10:44 -ב 7.9יום שלישי, 
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 האספה השנתית -דיווח מישיבת העמותה 

ויו"ר   איתן אורן , רואה החשבון,  יקי שלו אספת העמותה השנתית התקיימה החודש ובה דיווחו יו"ר העמותה, 
 .יצחק תלםעל פעילותם בשנה זו. לתפקיד יו"ר האסיפה נבחר  ישראל אברבךוועדת הביקורת, 

גמלאים מקבלים שירות מהעמותה בשלל פעילויות. בנוסף הוא דווח   1344-, מסר שכ יקי שלו יו"ר העמותה,  
 על פעילויות ואירועים מהשנה החולפת בעמותה, כמו למשל:  

, יעל פרץ התחלה של קיום פעילות חברתית לחברי וחברות הקהילה התומכת, קליטת עובדת סוציאלית,  
יוסף במרכז היום. נערכו שיפוצים בלובי, בחדר שמול הספרית ובמרחב המוגן )בסיועו האדיב של המתנדב  

במטרה למפות ולשדרג את התחום וכן נקלטה   אודי מרגלית (. נקלט רכז מתנדבים בהתנדבות בשם  ראוך 
, לסייע בעבודת הנהלת החשבונות והרכש. כמו כן, נפתחו בעמותה מספר חוגים עדנה זזון מתנדבת בשם  

ופעילויות חדשות: אוסטאופתיה, רפלקסולוגיה, ציור, מיינדפולנס, פעילויות למתמודדים עם פרקינסון, תיעוד 
 סיפורי חיים, קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים ועוד.

, על רצונו לסיים השנה את תפקידו כרו"ח העמותה. איתן מכהן בתפקיד מזה איתן אורן באספה הודיע רו"ח  
 שנה וזו ההזדמנות הראשונה )ובוודאי שלא האחרונה( להודות לו על עבודתו רבת השנים.  52

לקראת השנה הבאה יש תוכניות וחלומות רבים ועל כך יפורסם בחוברת העמותה בהרחבה. שתי המטרות 
בפעילויות והמבקרים במרכז יום, במועדון המפגש  הגדלת מספר המשתתפיםהמרכזיות בעמותה השנה הן 

, על מנת לשפר ולקדם את איכות החיים התרומות לעמותהובקהילה התומכת, והמטרה השנייה היא הגדלת 
 שנה הבית של האזרחים הוותיקים בקרית טבעון. 04של הוותיקים בקרית טבעון, בשלהב"ת,  

 “לי חשוב לצאת מהבית אל כל מה שאפשר להינות ממנו”

הסתיימה מכללת שלהב"ת לשנת תשע"ט. איך עברה? האם המשתתפים 
מרוצים? האם יש ללומדים הצעות ורעיונות לנושאים המובאים? לצורת התשלום? 
להחזר תשלום על אי השתתפות בשיעורים בודדים? את השאלות האלה שאלתי 

משתתפת קבועה בפעילויות העמותה ובעלת דעות ברורות   –מרים זיגלמן  את  
 וחד משמעיות לגבי ההתנהלות הכללית של מכללת שלהב"ת.

 הנה לפניכם סיכום השנה של מרים. השתתפתי במספר קורסים:

  מרצה מצוינת שנהניתי מאד לקבל ממנה –  תזונה לפי הרמב"ם, טליה שביט
 .11:44 –ב‘ יום; ממשיכה גם בשנה הבאה, יום ד-עצות תזונה לחיי היום

  מחול וריקוד. אין לי מספיק ידע בריקוד. היה לי נעים להיכנס   –  תמה קסל
 .7:44 –ב‘ לתחום זה. ממשיכה גם בשנה הבאה, יום ב

  חלק מצוינים, חלק פחות. אני באה לקורס כדי ל"טייל" בעולם   –  רואים עולם
דרך הכורסה, והיה לי פחות מעניין לראות שקופיות מלאות מלל על היסטוריית 

 המקום. היסטוריה לחוד ונופים לחוד. עדיף יותר נופים ותמונות.
  גם כאן ישנם מגישים מצוינים ויש גם   –  00:11  -חוג למוזיקה בימי שני ב

 טובים פחות.
 היה טוב והמשתתפים מבקשים להמשיך בשנה הבאה.  – משה אלעד 

 כל הנושאים הנ"ל, וכמובן נוספים, של השנה שנגמרה, היו טובים מאד.

לי חשוב לצאת מהבית לכל מה שאפשר ליהנות ממנו. אני מודה שאני נוסעת לחיפה, עין השופט, וגם למרכז 
. לכל חוג צריך לקבל כרטסת נפרדת עם מספר כניסות שתוקפן יהיה לשנתיים. צורת התשלוםההנצחה. לגבי 

זה חשוב כדי שאנשים ייקחו אחריות ויקבלו התחייבות לקיומו של הקורס, מצד אחד, ומצד שני שתהיה להם 
אפשרות לממש, כניסה למפגש, במקום זה שלא הגיעו אליו. חשוב שנדע כי יש לעמותה התחייבות גם כלפי 
המרצה. אני חושבת כי אנשי טבעון כן מוכנים להתחייב ובהחלט אפשר לקחת זאת בחשבון בהחלטה על קיום 

 פעמית לשיעורים.-חוג. כמובן שצריך לתת גם אפשרות של כניסה חד

למופע באולם, זה סכום ₪    14אין ספק שגובה התשלום משפיע על רישום האנשים לקורס. למשל, כניסה של  
 נמוך מדי, יש לכסות את הוצאות האולם. אפשר בהחלט לקחת כפול.

לגבי השנה הבאה. בוודאי אמשיך להגיע לפעילויות שלהב"ת ואני מקווה שאמשיך ליהנות כמו בשנה זו 
מנהל מצוין, רגיש   –הצלחה גדולה עבור העמותה    -  לאלי פוליאקוב שהסתיימה. אני רוצה לחלק מחמאות  

 .המשך כך –אלי ומתייחס לכל אחד מבאי המקום, לבעיותיו ולבקשותיו. 
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 פ“תש -ת “תוכנית כללית למכללת שלהב

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה  

0:11 

 -רב תחומי  •

הרצאות 

 בנושאים שונים

 אידיש •

 עולם המחול •

 ספרות החסידות •

 ערבית מתקדמים •

 מקרא •

 אנגלית •

רואים  •

 עולם

נשות חייל ואנשי שם  •

 י “בהיסטוריה של א

 גרפולוגיה •

00:11 
 מדע פופולרי •

 ספרדית •

 ארכיאולוגיה •

 ערבית מתחילים •

בריאות, איכות  •

 חיים 

רפואת  •

 ם“הרמב

 

00:11 
אסטרונומיה  •

 וגיאולוגיה

מועדון הסרט  • מוזיקה קלאסית •

 הטוב

 

 מה חדש במכללת שלהב"ת?

₪   24. הכניסה לכל ההרצאות היא באמצעות כרטיסי כניסה חד פעמיים   ) 1.7  -הקתדרה פותחת את שעריה כבר ב 

ניתן באמצעות הכרטיסייה להיכנס לכל הרצאה בכל קורס   כניסות.   00  -ל ₪    041בכרטיסייה, שעלותה  להרצאה( או  

לא ניתן לממש שהוא במהלך השנה )למעט מספר קורסים שהרישום אליהם הוא שנתי(. הכרטיסייה טובה לשנתיים.  

 , אלא אם נרשם אחרת.5454. הקורסים שנתיים ויימשכו עד סוף מאי ט“פ כרטיסים שנותרו משנת תשע“בשנת תש

הרצאות בנושאים שונים כמו פוליטיקה, הזמר העברי, הומור, מאגיה,   0:11בשעה  ‘  בימי א השנה כמה חידושים:  

. בנוסף לקורסים בתחומי בריאות ואיכות חיים הרצאות מרופאים וממרצים שונים    11:44  -ב ‘  חרקים ועוד. בימי ג 

אסטרונומיה וגיאולוגיה עם מוטי ,  מדע פופולרי עם אילן ירמיהו הוותיקים, אנו פותחים גם שלושה קורסים חדשים:  

מספר משתתפים נמוך מהמינימלי בקורס, והיסטוריה של ארץ ישראל עם מורן גלאון.   )ממכללת  עמק יזרעאל(,  זיק

 לא יאפשר קיומו, ולכן אנו מבקשים מכם לרכוש כרטיסיות בהקדם לקורסים על מנת להבטיח את פתיחתם והמשכיותם.

 / שי שליידר אטיאס מפגשי העצמה ותמיכה לעובדים זרים בשלהב"ת 

"מרגישה אהובה", "הקלה", "חיוך", "הכרת תודה", "אחדות", "רוגע", "אהבה", "שמחה". אני מתחילה מהסוף, 
מהמילים שבהן בחרו להשתמש חברי וחברות הקבוצה לתאר את שחשו במהלך החודשים האחרונים. במסגרת לימודי 

גרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, הגעתי לעמותת שלהב"ת )הנפלאה( לצורך 
 הכשרה מעשית.

החלטנו כי אעשה קבוצת תמיכה לעובדים  אלי, נטשה ויעללאחר חשיבה עם  
 13הזרים, המטפלים העיקריים במבקרי מרכז יום. וכך יצאנו לדרך ובמשך  

שבועות, פעם בשבוע נפגשנו, המטפלים ואני לשעה וחצי שבה עסקנו לרגע 
 בהם, ברצונותיהם, בקשייהם, בחוויות מהבית ששם ומהבית שפה.

באנגלית מעורבבת בעברית, לאט לאט האמון התבסס ונוצרה פתיחות, הווי 
קבוצתי ייחודי לנו, כזה שמטרתו לאפשר רגע של נחת, רגע של תמיכה כל 
אחת במקום לו היא זקוקה ובמקום בו הקבוצה זקוקה. מעבר להסתכלות על 
כל אחד כיחיד הייתה לי חשובה גם ההסתכלות על המטפלים כקבוצה, 

שתמשיך להוות גורם תומך גם לאחר סיום המפגשים, שמערך העזרה ההדדית שכבר היה קיים יתחזק ויתרחב אל 
אני מרגישה שבסיום השנה הזו זכיתי להצצה לעולמן של המטפלות,  מעבר לקבוצות תרבותיות מהן מגיעות המטפלות.

לעבודתן המורכבת והדורשת סבלנות רבה עד מאוד, לצורך שלהן בהכרה בהן ולגעגוע שמלווה אותן לצד הבחירה 
תודה על לחיות רחוק ממשפחתן. זכיתי לרגע לקחת חלק קטן בארגון שרואה ויודע להעריך את האנשים שבו.   
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