
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    9191, אוקטובר 911גיליון מס. 

 

ה ִפלָּ נָּה תְּ ה ַלשָּ שָּ  / נתן אלתרמן ַהֲחדָּ

ן ל ַאַחת ָשָנה ָלנּו תֵּ ט שֶׁ קֶׁ  ֲאִמִתי שֶׁ

ל ָשָנה ן שֶׁ ִריחֹות ֹלבֶׁ ק ַהפְּ יֶׁרֶׁ ָשִאים וְּ  ַהדְּ

ל ָשָנה ֹחם ֲאָהבֹות ַלַהט שֶׁ יִתי ַתּנּור וְּ  בֵּ

ּנֵַּדע שֶׁ  .ָנִעים ּוָמה טֹוב ַמהּו ַאַחת ַפַעם ַרק וְּ

........ 

ַרגֵּש ִהתְּ ַפַעם לְּ ִריחֹות כְּ ָתו מְּ  ַהסְּ

ֹהר ל ִלדְּ ר אֶׁ ִריַקת ָהֹאשֶׁ ת ִכשְּ בֶׁ  ַרכֶׁ

נֹות ָשו ָשלֹום ֻסַכת ָלנּו ִלבְּ  ַעכְּ

יֹות ִלהְּ אּוִיים ָבּה וְּ ת. רְּ בֶׁ  ָלשֶׁ

לחברי העמותה, אזרחים וותיקים 

 וקוראים יקרים, שנה טובה!!!

בשמי ובשם עובדי העמותה והנהלתה ברצוני לאחל 
שנה טובה, שנת בריאות, הצלחה ונחת עם לכם  

 המשפחה.

ות גם השנה להשתתף בשלל  זמנ מו ו ם  י זמנ מו
הפעילויות של העמותה ולהצטרף לקהילת המתנדבים 
והמתנדבות שלה; לסייע לעמותה בעצות, יוזמות, 
הפניית חברים חדשים להשתתף בפעילות ובתרומות. 
והכל למען שיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים 

 בקרית טבעון והסביבה

 , מנכ"ל עמותת שלהב"תבברכה, אלי פוליאקוב

 יוצאת מהבית מדי יום וגם נשארת לגור בו -ציפורה יוטל 

, ילידת הארץ. נולדה ציפורה יוטל בין באי מרכז יום של שלהב"ת אני פוגשת את  
. ציפורה מגיעה 91, ובחשבון פשוט היא בת  9191בביה"ח "הדסה" בחיפה בשנת  

 –כל יום ומברכת על כל רגע שהיא נמצאת בו ומרוצה מאד מכל הנעשה במרכז  
פעילויות, אנשי הצוות, העובדים במסירות רבה, וההסעות מדי יום מביתה, ברחוב 

 השיטים, אל מרכז היום.

"אני מנצלת כל רגע בפעילויות אפשריות כמו: יוגה, יוגה צחוק, ציור עם מאור, 
התעמלות קלה עם מוזיקה, רואים עולם של המכללה )מאד מעניין(; המפגשים שמארגן 

גם הם מעניינים מאד. בקיצור, כל רגע מנוצל, יעקב שורר  וההרצאות של  יגאל אורן  
מעניין ומביא אותי לרצות לצאת מהבית. בסידור הזה של מרכז היום יש אפשרות ליציאה מהבית, מדי יום, וגם 

 מבצרם."-אפשרות נפלאה לאלה שרוצים להישאר בביתם –עדיין לנהל חיים עצמאיים בבית אליו אני רגילה 

ציפורה גדלה במושב בצרון, ואחר כך עברה לקיבוץ אפיקים כי אביה רצה לעסוק בתחום העץ. בנח"ל, 
הכירה את בעלה ועברו לקרית שמונה; שם היה להם בית עם חצר גדולה שבה מימשה את לימודיה 

משפחתה   9191  -מביה"ס החקלאי בנהלל וגם לימדה עברית את העולים שהגיעו לגור בבירת הגליל. ב 
 הגיעה לטבעון והיא גרה כאן עד היום.

רבתא לשישה נינים. עם -עם השנים נולדו לה שני בנים ויש לה היום חמישה נכדים גדולים והיא סבתא 
השנים עברה, אירועים קשים, מוות של אחד הבנים ובעלה, אבל אפשר לשמוע ממנה גם הרבה דברים 

"אני יודעת לקבל את הזיקנה, ויכולה לעבוד על עצמי כדי לצאת ממצבים גופניים ונפשיים קשים. אופטימיים: 
היו לי חיים טובים ונעימים למרות מה שעברתי. הקשר עם הנכדים והנינים חזק וטוב והם נותנים לי חשק 

 ת.“ציפורה, יישר כוח ועוד שנים של הנאה ומעשים במרכז היום של שלהבלחיות הלאה."        
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 עשור להיווסדו של חוג הפינג פונג  

שחקני ושחקניות חוג טניס השולחן של עמותת שלהב"ת יחד עם בני 
 ובנות זוגם ציינו עשור לפעילות החוג בערב חגיגי ומושקע.

שחקנים ושחקניות והוא פועל חמש פעמים   01-בחוג משחקים כ 
, סיפר על יוסי ארז בשבוע בבוקר ואחר הצהריים. רכז החוג,  

הפעילות ובעיקר הדגיש את האווירה החברתית והספורטיבית הטובה 
שקיימת בקרב השחקנים והשחקניות והוסיף: "מידי יום שישי אנו 
מקיימים קבלת שבת, אוכלים ושותים. בכל שבוע שחקן אחר משמש 

אבי כמארח תורן שיוזם דיון בנושא כלשהו או מרצה על נושא לבחירתו". לאחר מכן, סיפר מייסד החוג,  
על הקמת החוג ועל הפעילות לאורך השנים וציין את הזכייה ההיסטורית במקום השני באליפות   לרון 

 ארצית שהתקיימה בהרצליה לפני מספר שנים.

הכין מצגת על חברי החוג ועל יתרונותיו הבריאותיים של המשחק. לאחר מכן, אהרון שמיר זקן השחקנים, 
יו"ר העמותה, יקי שלו ומנכ"ל העמותה, אלי פוליאקוב ברכו את הקהל ואיחלו לשחקנים עוד שנים ארוכות 

, האחראית על קבוצת הבנות המשחקות אמרה: "מטרת המשחק זהבה לרון של הנאה ופעילות גופנית.  
 של הבנות היא להשאיר את הכדור על השולחן, ומטרת הבנים היא להתחרות ולהנחית ללא הרף"...

—1:91(, ימי חמישי ) 90:11—9:11(, ימי רביעי ) 91:11-99:11: ימי ראשון ושלישי ) מוזמנים להצטרף 
 .1707905919 –יוסי ארז (. להצטרפות ופרטים: 90:11—11:91( ובימי שישי )90:11

 ערב העלאת זיכרונות התקיים בשלהב"ת

להקמת שלהב"ת התקיים ערב העלאת  01-כחלק מאירועי ה

זיכרונות בעמותה. במהלך הערב המיוחד עלו מספר חברי 

עמותה וסיפרו סיפורים קצרים על אירועים מיוחדים שאירעו 

בעמותה. את הסיפורים המחיזו חברות תיאטרון הפלייבק 

"פריזמה" על הבמה. ההמחזה הפכה את הסיפור לחי 

 ומרגש על הבמה.

הקניית השפה העברית לעובדים זרים   –מספרת על מפעל חייה    שולמית אורן : המתנדבת  בתמונה 

 .  שנה 99בעמותה, פעילות התנדבותית ייחודית בה היא מתמידה כבר 

 ערבית מדוברת

מוזמנים ומוזמנות להצטרף 
 לקורס ערבית מדוברת 

 )נדרש ידע מוקדם בשפה(

 91:07-ימי שני ב
 בשלהב"ת 

 עדנאן עיאדתמורה: 

גדי לפרטים: רכז החוג, 
 1709099901 בתר

 go919109@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .101797571ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב
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  שמעון סנה

  “כל יצירה נותנת פורקן מיוחד”

, יליד תוניסיה. עלה לישראל 55 
לעיר צפת. כאיש   9171בשנת  

חינוך היה מנהל חטיבת ביניים 
בכדורי, יצא לשליחות  לפרגואי 
להקניית יידע בעברית ומסורת 

 ישראל, וניהל בי"ס במגדל העמק. 

מרצה לנהיגה מונעת   -  בגמלאות 
ורכז "אור ירוק" בקרית ביאליק 

"תמיד נסעתי ברצון שנים.    91מעל  
ואהבה, בכל מזג אוויר, נכנסתי לכיתות להסביר את 
מהות זהירות בדרכים, בעשרה בתי ספר יסודיים, 

כתיבה, ציור, ספורט,   -  תחביבי ושלושה על יסודיים.  
 ריקודי עם, בישול, ברידג'.

אני נותן באהבה חוג לאקטואליה, סיפורי בשלהב"ת  ” 
עמים ואגדות עם מוסר השכל. יבורכו כל המתנדבים 
המטיבים עם הזולת, ומעניקים תשומת לב לאנשים בגיל 

  .“המתקדם בעמותת שלהב"ת, ישר כוח ובריאות לכולם

  ד"ר ישראל לשם מיל'תא"ל 

 בשירתו גורם הנאה רבה לבאי שחרית שבת 

הגיע עם אשתו ושני בניו 
. מאז 9159לטבעון בשנת  

הוא תרם למרכז הנצחה, 
. 9110ושימש כיו"ר בשנת  

שר בחבורת הזמר "רקפת", 
)"סינקופה" של היום(. היה 

 9115  -מזכיר המועצה ב 
במשך חמש שנים. השלים 
תואר ד"ר בנושא "האפליה 

" כתב ספר 9101  –  9191הגזעית בצי האמריקאי בשנים  
ומרצה, כיום, בביה"ס למדעי "ים שחור אופק לבן"  

המדינה, אוניברסיטת חיפה, לקורס חובלים של חיל הים 
 תולדות ההעפלה וחיל הים.בנושא: 

, ד"ר ישראל לשם , מתנדב  שייע בר מסדה כחבר של  
בשלהב"ת, בקטעי שירה המלווים את הרצאות שחרית 
שבת. קטעי השירה שלו גורמים הנאה רבה לבאי שחרית 

 .תודה מכולנו -שבת מדי חודש. ועל כך 

 “אני האיש הטכני, ”אייל רוטברטו“  הסרטים הקלאסיים קרובים לליבי,  ”מרים מרנץ

, בו מקרינים סרטים ישנים קלאסיים, ל “ יעקב פקטור ז : נרתמתי לפרויקט של מועדון הסרט הטוב, ע"ש  מרים 
 בלבד. אין לנו עניין להיכנס לתחום הסרטים המוקרנים בקולנוע "זהר" או במרכז ההנצחה.

, האיש הטכני שלנו, ואנו בוחרים את הסרטים מתוך האוסף שהותיר אחריו אייל רוטברט אני, פועלת ביחד עם  
 , חברת העמותה, לשלהב"ת.סולאנז' פקטוריעקב פקטור, אותו תרמה אלמנתו של יעקב, 

קולית של  -עובר על הסרט לפני ההקרנה כדי לוודא שהכל תקין, וגם אחראי על ההקרנה במערכת האור   אייל 
אולם התרבות בשלהב"ת. אני כותבת דברי הקדמה לסרט המוקרן, אותם אני אוספת מאתרי אינטרנט, מצליבה 
מידע, מתמצתת ומגישה כמה דקות לפני ההקרנה. אנחנו מזמינים אתכם להגיע, מדי יום ג' אחה"צ, וליהנות 

 בלבד.₪  91 –מסרטים קלאסיים, מפורסמים בזמנם, לקבל כוס קפה עם עוגה ולבלות בערב תרבותי ומהנה ב

 ת, ממאה וחמישים“חמישה מתנדבים, בשלהב

 “ תמיד תן לזולת מבלי לזכור, ותמיד קבל מבלי לשכוח”

 “ידיים המושיטות לעזרה, קדושות משפתיים הדובבות תפילה”

 קבוצת יחידים ללא זוגיות ,  צור-ברכה מרלין            

נפתחה קבוצה, בשלהב"ת, שמטרתה לשפר את איכות החיים של אנשים החיים   0191ביולי  
לבד, לאפשר שיח אישי ופתוח בנושא, עם שמירת סודיות; לפגוש אנשים נוספים, באותו מצב, 

+. 91נשים וגברים, עצמאיים, החיים ללא זוגיות, בגילאי    -וללמוד מהם. המשתתפים  
המפגשים אינם מחייבים השתתפות קבועה וכל מפגש עומד בפני עצמו, ומתקיימים אחת 

 .ניתן לבוא ולהתנסות. 01:11ועד  99:91-לשבועיים ביום רביעי מ

הנושאים במפגשים, רבים ומגוונים: התמודדות לבד עם מטלות החיים, קשרים עם הילדים 
 והנכדים, שיפור יכולות התפקוד, איכות החיים וכל נושא המועלה בקבוצה.

ההנחיה נעשית במעגל הקשבה ומאפשרת לכל משתתף להביע  את סיפורו האישי, ללא התערבות. עד היום נוצר 
 גרעין קבוע של משתתפים אשר מפתח קשרים חברתיים מעבר למפגשי הקבוצה.

, בהתנדבות המפגשים פתוחים למשתתפים נוספים, המעוניינים להצטרף, להיתרם  ולתרום. מנחת הקבוצה.  
 נתרם לשלהב"ת. –למפגש ₪  91ס ומנחת קבוצות, בעלת ניסיון רב בהנחיה. תשלום של “עו צור-ברכה מרלין
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 שחרית שבת

 יהושע )שייע( בר מסדהסיפורו של תא"ל 

שנות שרות   71  -מילדות בכפר חסידים, דרך כ 

שנות הפעלת "שחרית שבת"   90בצה"ל, עד  

באולם   22:11  -ב   21.21שבת,  בשלהב"ת.  

 ₪. 11כניסה: תרבות.                                   

  95:11‘,  יום ב ,חוג למוזיקה

 -אוהב אותך הלילה     -מוטי אדלר     -   9.21.27

 שירי אהבה בזמר העברי.

פרחים בקנה ובנות   -מוטי אדלר    –  11.21.27
 שירי מלחמות והלהקות הצבאיות. -בצריח 

 בקהילה התומכת את/ה אף פעם לא לבד

 תושבי קרית טבעון ורמת ישי מוזמנים להצטרף!

שעות, שירות פינוי באמבולנס ללא תשלום,   00התקנת לחצן מצוקה, מוקד חירום )רופא ואמבולנס(, הזמנת רופא  
כתובת ראשונה לסיוע בצרכים יומיומיים, תיקוני בית קלים, סיוע מול אנשי   -פ קביעת רופא. שירותי אם/אב  “ ע 

 לחודש, בלבד.₪  12 –ניצולי שואה זכאים לקבל שירות, חשוב זה, במקצוע, ביקורי בית עם אוזן קשבת.  

 1709515595, אפרת וויג. 1700150997, משה אמסלםת, קרית טבעון: “עמותת שלהב -לפרטים 

 12 –הגניזה הקהירית במאה ה

סופרי הגניזה ”מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילת 

 של אוניברסיטת חיפה.“ הקהירית

הרצאה בנושא וסדנה אינטראקטיבית במהלכה נכיר את 

האוסף הייחודי של אוצרות הרוח שבגניזה הקהירית, 

נתנסה בכלים דיגיטליים להעתקת כתבי היד והנגשתם 

 בעולם הווירטואלי של היום. 

 ₪. 21ת. כניסה “. אולם תרבות שלהב29:11 –, ב 11.21יום חמישי, 

 : 1קונצרט מס' 

 הפילהרמונית של ברלין עם קיריל פטרנקו

המנהל האומנותי ,  קיריל פטרנקו 
  , ש ד ח ל ה ש ה  ש ד ח ה  נ ו ע ח  ת פ

ת  מנטלי ו נ מו רה  צי בי רת  התזמו
הסימפוניה התשיעית  של ומרגשת:  

 .בטהובן

בפרק האחרון של הסימפוניה יש מסר 
ל  הל ר  שי " ת  עו צ באמ ת  שו ו לאנ

 "כל בני האדם אחים הם". -מסר של הומניות “, לשמחה

השמעת היצירה הזאת מסמלת באופן מיוחד את  ההתחלה 
החגיגית, המשמחת והמענגת של שיתוף פעולה בין המנצח  

 לבין חברי התזמורת הפילהרמונית  מברלין.  קיריל פטרנקו 

 .זאב מזור -הנחייה והגשה 

 ₪ . 07 -. כניסה וכיבוד 91.11 -, שעה 0.99.0191מוצ"ש, 

 ערב זמר בהנחיית הגרשונים

מיטב  -“ אני ואתה )ואנחנו( נשנה את העולם”
 אריק איינשטיין.שירי 

וכן נגנים  “, נופית”איתנו חבורת הזמר 
 וזמרים/ות מתנדבים.

)התחלה  91:91 -, ב09.91ש, “נפגש במוצ

 ת.  “, אולם תרבות שלהב בזמן(

 ₪. 01כיבוד, כניסה 

 שירות פיזיותרפיה

 ת עם ציוד חדיש ומשוכלל.“ ניתן בשלהב 
י   " ע ן  ת י נ ת  ו ר י ש ק ה י ש ל  א י ר ב ג

י  פיזיותרפיסט מוסמך, בעל תואר שנ
 במדעי הזיקנה ומומחה בתחום הגריאטרי.

ן  המכון פתוח לקהל הרחב בימי ראשו
. מחירים מיוחדים 99:11-1:11ורביעי  

 לחברי העמותה.

 ₪  991: אורח/ת₪,  11: חבר עמותה

לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות:      
10-1999077. 

 מזל טוב ושפע ברכות

, אם הקהילה התומכת, על אפרת וויגל

 “.אור בבית -בנות בבית ” .הולדת הבת


