
   

 
ְיָטן ַ  )תרגם יצחק לבטוב(ובראן ‘חליל ג/  *ַהפ 

ם. טּות ָוֹנעַּ שְּ מּות ּבֹוֵדָדה עֹוֶטה פַּ  הּוא דְּ

ָרָאתֹו. שְּ ֹשְך הַּ ֵחיק ָהֲאָדָמה ִלמְּ  יֹוֵשב לְּ

ָלה  יְּ לַּ ת הַּ דּוִמיַּ עֹוֵמד ּבְּ ִתין וְּ מְּ מַּ  הּוא הַּ

יֹוֶרֶדת. ֶכה ָלרּוחַּ הַּ חַּ  מְּ

דֹות ֵעי ִלּבֹו ִּבשְּ רְּ ּזֹוֵרעַּ זַּ  הּוא הַּ

ִצירֹו  ָהֱאנֹושּות קֹוֶצֶרת קְּ  -ִחָּבה, וְּ

 ִכי ָמזֹון הּוא ָלּה.

ָטן  יְּ פַּ ָייו. -הַּ ִמים ֵמחַּ לְּ עַּ  ֲאֶשר ֲאָנִשים ִמתְּ

ָשלֹום ֵמעֹוָלם ֶזה ֹרש לְּ ֵעת ִיפְּ ק לְּ ּנֹוָדע רַּ  הּוא הַּ

ֵשִמים. ֵמלֹו ּבַּ ָישּוב ִלנְּ  וְּ

 )*לזכרו של עמוס עוז, כחודש לאחר לכתו מעמנו(.

 ברכות

  להולדת הבן. שירלי ואסף שירלי ואסף רסקי ל ,
מפעילים בשלהב"ת קליניקה לרפואה סינית ולדיקור 

  בימי שלישי בשעות הבוקר.

 עם הגיע הבן לבר מצווהאיבון אזולאיל ,. 

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    1129, פברואר 291גיליון מס. 

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

 חוג למוזיקה קלאסית 

בערב חורפי גשום וקר, מתאספים באולם תרבות שלהב"ת, מחומם, עם משקה חם ועוגיות, קרוב 

וולדימיר )פסנתר(  נוגה ישורון  לארבעים חברי העמותה להקשיב למוזיקה קלאסית.  את הערב מנחים  

.  הפעם ניצה יולביץ ומוטי אדלר שניים מארבעה מגישים קבועים של החוג, ביחד עם   -)כינור(  שמולנסון

מוזיקה רוסית: קטעים קצרים של מלחינים רוסיים, ושירים רוסיים מתורגמים לעברית, ששרנו   -

 בצעירותנו, וגם כאלה, עממים שאין להם מילים, בעברית, אבל המוזיקה ידועה לכולם. 

. הם מגיעים כל שבוע לארגון אברהם , עם עזרתו של  רינה גוליק שנים והקימה אותו    31החוג קיים כבר  

החוג ומקשיבים למוזיקה קלאסית. על תוכנית הערבים מחליטים המגישים והיא נקבעת בסיום שנה 

לקראת זו שבאה אחריה. הערב מוגש עם הסברים והרבה חיוכים היוצרים קשר, בלתי אמצעי, בין 

נגנים לבין הקהל. ישבתי באולם ונהניתי מכל רגע. המשתתפים נהנים, מקשיבים וכמובן מביעים -המגישים

את התלהבותם במחיאות כפיים. גם בין באי החוג נוצרו כבר קשרים מיוחדים. כל הכבוד למארגני החוג, 

לאלה שבאים וכמובן למגישי המוזיקה. מוזמנים עוד חברי עמותה, וגם מצטרפים נוספים, ליהנות מערב 

  תרבותי ומעשיר המתקיים מדי יום ב' בשעות אחה"צ.
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 סדנת הכנה לפרישה

עמותת שלהב"ת בקרית טבעון מזמינה  צפויים לפרוש בקרוב ממעגל העבודה? פרשתם לאחרונה?  
הסדנא עוסקת בנושאים: התנהלות נכונה מבחינה כלכלית,  אתכם להשתתף בסדנת הכנה לפרישה. 

 זכויות ושירותים לאזרח המבוגר, רעיונות לתעסוקה, התנדבות ועוד.

בלבד, ומועברת בידי ₪    01.  עלות סמלית של  01:11—30:11הסדנה בת ארבעה מפגשים בשעות  
  .ארגון פעמוניםמומחי כלכלת משפחה של 

  shalhevet13@gmail.comאו  במייל 10-0010001הרשמה ופרטים נוספים, טלפון  

 / שמעון סנה ת*“חוג ציור בשלהב

קבוצת ה"ציירים" כל יום חמישי באים לחוג בזמן///עם חיוך רחב 
צדיק, דייקן, וגם מקצוען///  מאור ואתנו המורה הנהדר עם זקן///  

כולנו מקשיבים, לוקחים מכחול ומתחילים בצבע כחול ולבן///החלק 
העליון של הדף בתכלת זה שמיים כמובן////אם מוסיפים קצת 
שחור, מקבלים גם ענן/// בדף התחתון ירוק לצמחים בהרי גולן או 
הבשן///מחלקים את הדף בהתאם לפי האומדן///מושכים במכחול 
לפי טכניקה באופן רגוע ושאנן///המורה מאור "מאיר עיניים" 
בתהליך הציור, יש שקט ולא בלגן///הקבוצה לומדת את עומק 
הצללים, ומקום כל עץ ואילן///החברים סימפטיים, מרוכזים 

במשימה באופן מאומן///יודעים שכחול ולבן זה שמיים וגם ים קטן///מצייר בהנאה, שמח וגם רענן///
השעורים מעניינים ואנו עושים "פאן"///. יום חמישי התייצבות בזמן כמו למשכן///כל אחד מכין שעורי בית, 
ותמיד מוכן///כל תלמיד אוסף ציוריו ושם באוגדן///מי יודע, אולי פעם נראה את הציורים לתצוגה על 
הדוכן/// לסיום, "שלהבת" זו עמותה המסייעת לכולם ומהווה משען//// נאחל בריאות ונחת באופן יציב 

 (דורית אורןואיתן.                                                                                                   )*דמיון, 

 

 30:11ימי שני שעה  חודש פברואר,  -חוג למוזיקה קלאסית 

 מוסיקה בניחוח ספרדי. –"ויוה אספניה!" מוטי אדלר   0.0.30
 באך, דה פאיה, שניטקה ועוד. –"הסוויטה לאורך התקופות" נגה ישורון וולדימיר שמולנסון  33.0.30
 אוריינטליזם מוסיקלי. –"מזרח ומערב" מוטי אדלר  38.0.30
 .היידן, מוצרט, מנדלסון ועוד -"קונצ'רטו לכינור ופסנתר" נגה ישורון וולדימיר שמולנסון   00.0.30

 

 גבורת נשים בשואה -שחרית שבת 
בירקנאו נשמע -שנים לפינוי אושוויץ 00לציון 

חוקרת  -ד"ר בלה גוטרמןשל   את הרצאתה
השואה על גבורתן של נשים יהודיות ונוכריות. 

 יקדים בשירי התקופה.ישראל לשם 
 

 22:11בשעה    2.61המפגש יתקיים בשבת,  
 באולם תרבות שלהב"ת6   

 ₪ 11דמי כניסה: 
 

 קונצרט ערב מוקרן 
 כוכב עולה בשמי הניצוח  –להב שני 

 

, פסנתרן ומנצח כישרוני צעיר, להב שני ,  0130-0138בעונת הקונצרטים, 
התחיל את הניהול האומנותי על התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם. 
לקונצרט פתיחת העונה הוא הזמין את המנטור שלו, הפסנתרן האגדי 

 לנגן את בטהובן. דניאל בירנבוים 
עוד בערב יצירות של באך ופרוקופייב. נראה ונשמע את הקולות על מסך 

 -גדול ומערכת שמע מעולה, בהנחיית עורך הסדרה "לראות אל הקולות"  
 כולל קפה ועוגה.₪,  01. עלות סמלית של 02:11בשעה  2.9מוצ"ש, .           זאב מזור

 

  –"על גברים ונשים 

 חיים מתחילים בגיל שישים"

מערכונים מצחיקים על גמלאים, גברים ונשים ומה 
ה  ק י ח צ מ ה  צג ה  . . ת. ו י ג ו ז ו חה  פ מש ם,  ה י נ י ב ש
ואינטליגנטית בה משולבים בדיחות, שירים וריקודים פרי 

שחקנים עטם של ספי ריבלין, חנוך לוין ומייק ניקולס.  
)שיחקה בהבימה ובקאמרי אמירה פולן  :  גמלאים 

 9..9יום רביעי,  .  דרור עפרון ובתיאטרון חיפה( ובעלה  
 ₪. 01: כניסהאולם תרבות  שלהב"ת.   00:11בשעה ,
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 “ת...“לראות כיצד ניתן לתגבר פעילות התנדבותית בשלהב”... 

 ת“רכז המתנדבים בעמותת שלהב - אודי מרגליתראיון עם 

, בקרית אליעזר, בה בגרתי. הייתי חניך הנוער העובד 3001. נולדתי בחיפה בשנת  ספר קצת על עצמך 
, ולאחר מפגש קצר עם קורס טיס 3098עד כיתה י"ב, פעיל, מדריך וראש שבט. התגייסתי לצבא בראשית 

עברתי לשרות מרתק במודיעין. במלחמת יום הכיפורים לחמתי בחזית הצפונית ונפצעתי במובלעת 
הסורית. איבדתי בפציעה את רגל שמאל, מה שלא מנע ממני לחזור ולשרת במילואים במספר תפקידים, 

עברנו, אשתי ואנוכי, לייסד את הישוב קצרין שברמת  3000. למדתי כלכלה וחשבונאות, ובשנת 00עד גיל 
הגולן.  הייתי מעורב מאד בחיי הקהילה ותוך כדי פעילות עסקית 

לימודי דוקטורט במנהל עסקים.   3001  -וציבורית, השלמתי  ב 
מגוון עיסוקי היו בעיקר בתחום האנרגיה והתשתיות, בחברות 
שפעלו בעיקר בחו"ל. הייתי חבר במספר דירקטוריונים ותפקידיי 

 השונים חייבו גם פעילות בחו"ל. 

לפני כשנתיים נאלצתי לפרוש מפעילות עסקית עקב תאונת 
ת “ הגעתי לשלהב דרכים אשר פגעה ביכולת התנועה שלי, ובעקבותיה התחלתי בפעילות התנדבותית.  

הציע לי לרכז את פעילות המתנדבים, והנה אני אלי פוליאקוב  בעקבות מודעה שהתפרסמה בניצוצות ו 
 יש לנו ארבעה ילדים ותשעה נכדים, וגרים היום ברמת ישי.כאן. 

בתקופה האחרונה למדתי את נושא ההתנדבות בשלהב"ת ונפגשתי עם   מחשבות ראשונות בתפקיד?  
יו"ר העמותה ועם רכזת ההתנדבות במועצה. בניתי שאלון למתנדב בשלהבת, אותו בכוונתי להפיץ לכל 
המתנדבים הרשומים כדי ליצור בסיס נתונים, לעדכן רשימות, ובעיקר לקבל משוב מהמתנדבים הרשומים 
לגבי פעילותם בהווה ורצונותיהם לעתיד. במקביל לבדוק צרכים תוך ארגוניים עם רכזי הפעילות 

ת, להצליב בין צרכים לרצונות ולראות כיצד ניתן לתגבר פעילות התנדבותית בעמותה. בהמשך “ בשלהב 
הדרך לקיים סדרת מפגשים עם מתנדבים כדי להכירם באופן אישי ולהתחיל לשמש כתובת. ארצה לבחון, 
יחד עם ההנהלה הפעילה, כיצד להרחיב את מאגר המתנדבים ולנצלו בצורה מיטבית. בהקשר לכך 

 ל"ניצוצות" יכול להיות תפקיד חשוב בהיותו "קול קורא" תרתי משמע.

 תסתכלו על חצי החפיסה המלאה

בתור איש קשר )מימין בתמונה(  דוד כץ  החודש נכנס לתפקידו המתנדב  
מיכאל איתן מחליף את    דוד ואחראי על איסוף תרופות בעמותת שלהב"ת.  

שביקש לסיים את התנדבותו, לאחר שמונה שנים, וזו משמאל בתמונה(,  ) 
ההזדמנות שוב להודות לו על פעילותו. את התוכנית מובילה בשלהב"ת 

 )במרכז התמונה(.רחלי שפיקר האחות 

עמותת שלהב"ת קוראת לתושבי קריית טבעון והסביבה, שיש ברשותם תרופות, ללא שימוש, להביאם 
לבית שלהב"ת )ניתן להשאיר לאחות או למזכירת מרכז יום(. ניתן להביא תרופות גם בחפיסות לא מלאות, 
למסור ציוד רפואי מתכלה לא משומש )מסכות חמצן, תחבושות וכד'(, מכשור רפואי תקין )מד לחץ דם 
וכד'(, מוצרי היגיינה וגם תרופות שפג תוקפן. הציוד נארז ונשלח לארגון "חברים לרפואה" הנמצא בבני 
ברק. בארגון נמצאים רוקחים ואנשי מקצוע הממיינים את התרופות, אלה שפג תוקפן מושמדות באופן ירוק 
וידידותי לסביבה, ואילו האחרות נמסרות, ללא תשלום, לאנשים נזקקים בעלי יכולת כלכלית נמוכה ברחבי 
הארץ; זאת עם מרשם רופא ואישור של עובדת סוציאלית. במידה ומועברות אלינו תרופות מצילות חיים, 
הארגון מזדרז ושולח אלינו מונית מיוחדת, כי תרופה זו יכולה להציל מישהו, אי שם בארץ, שאינו יכול 

 .1019091310: דוד כץלרכוש את התרופה בעצמו. טלפון נייד של 

 הרצאה  -פסיכולוגיה יהודית  

"פסיכולוגיה יהודית" היא שיטה תיאורטית וטיפולית העוסקת בנפש האדם ע"פ מקורות 
לעזור לנוע במסע החיים ונבחן ע"פ ניסיון  ביהדות. בהרצאה נציע כלים מעשיים שיכולים 

, ד"ר ד"ר רותי לוי :  מרצה חיינו, האם הכלים המוצעים רלוונטיים לשיפור איכות החיים.  
 לבריאות הציבור ומרצה באקדמיה. תושבת קרית טבעון.

, ק. טבעון(. עלות 00במרכז תרבות שלהב"ת )אורנים     11:.0  -ב   9.02..0יום ראשון,  
 100010001בלבד. לפרטים: ₪  31כניסה 

 go313109@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .100010001ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב
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 ת“קליניקה קהילתית בשלהב

 טלפון לבירורים )₪(עלות טיפול  מדריך/ה שעה יום טיפול

 10-0811000   01 גבי שיק 31:11—0:11 ‘ד‘ + א פיזיותרפיה

 10-0811000 01 רותי בלו 30:11—0:11 ‘ב רפלקסולוגיה

 101-0801080 01 שירלי ואסף רסקי 30:11—0:11 ‘ג רפואה סינית

 10-0811000 01 עירית גל 31:11—8:11 ‘ה אוסטיאופתיה

  - ריקוד ופיזיותרפיה

 פעילויות חדשות בשלהב"ת למתמודדים עם פרקינסון  
רפואיות, -עמותת שלהב"ת בקרית טבעון פתחה לאחרונה שתי פעילויות פארה 

למען אנשים המתמודדים עם פרקינסון,  העדכניות והתורמות ביותר שיש כיום 
מתקשים בתנועה או סובלים מקשיי שיווי משקל, בתשלום סמלי, כשבן/בת הזוג 

 או המלווה רשאים לקחת חלק ללא עלות נוספת.  
היא "התנועה שבפנים". מדובר על מפגשים משמחים   הפעילות הראשונה 

. המפגשים, מתקיימים בשלהב"ת, Dance for Pd   -ומעוררים בשיטת הריקוד 
מוסמכת השיטה, ,  צ'ין ר ליטל דו בהנחיית    30:11  -קרית טבעון, בימי שני ב 

 301עלות לחודש:  שנה.    30למחול מזרחי שורשי, עם ניסיון של    אמנית ומורה 
  ש"ח.

נזכרים בגוף, בשמחה של ריקוד בקבוצה, ובהנאה  "במפגשים שלנו אנו 
. "התנועה ביחד מחלצת את כולנו ליטל שבתנועה עם מוזיקה", אומרת  

מה"לבד", ממלאת אותנו באנרגיה, ומפגישה אותנו אחד עם השני ועם עצמנו. 
המוזיקה מחייה ומאפשרת דרך יצירתית לגשת לאתגרים וקשיים והקבוצה 

 נותנת כוח והנאה של ביחד".

הינה קבוצת פיזיותרפיה למתמודדים עם הפרעות תנועה.   הפעילות השנייה 
, פיזיותרפיסטית מוסמכת. גל גל המאיריבשלהב"ת ומודרכת בידי  30:11 -הקבוצה נפגשת בימי חמישי ב

שנה במכונים ובמחלקות שיקומיות, ובשנים האחרונות התמחתה בטיפול באנשים   01בעלת ניסיון של  
 ש"ח.   01עלות למפגש: המתמודדים עם פרקינסון. 

שיעורי פיזיותרפיה משמעותיים מאוד : "פעילות קבוצתית נותנת מענה חברתי ופיסיולוגי.  גל המאירי 
לאנשים שמתמודדים עם פרקינסון. בשיעורים אנחנו עובדים על אלמנטים שונים המשפרים את התפקוד 
היומיומי, החל מתרגול לשיפור שיווי משקל והליכה ועד לתרגול של מוטוריקה עדינה, הבעות פנים 

 ושמירה על עוצמת קול. כל זאת נעשה באווירה מהנה ושמחה".

, מנכ"ל עמותת שלהב"ת: "העמותה רואה חשיבות עליונה להקל ולהנגיש למתמודדים עם אלי פוליאקוב 
רפואיות עדכניות התורמות ביותר שיש כיום. אלה פעילויות -פרקינסון ובעלי קושי בתנועה, פעילויות פארה

מעוררות ומרוממות, והכל במטרה להביא הקלה, מזור ושמחה לגוף ולנפש. בשלהב"ת פועל גם שירות  
 בבוקר".  ‘ ד‘ + בימי אגבי שיק פיזיותרפיה פרטני, במחירים סמליים, בהנחיית הפיזיותרפיסט 

 יום האישה הבינלאומי   -לבחור לראות את הטוב  

: מרצה ושרה לרגל יום האישה הבינלאומי, מופע שירה + הרצאה, בשלהב"ת.   
, תושבת קריית טבעון, זמרת ויוצרת, יועצת חינוכית, מדריכת מיכל זאבי וינטר 

הורים )אדלר(. חוויה ייחודית ומעצימה בה מקבלים כלים לזיהוי חסמים המעכבים 
אותנו ומתוודעים לחשיבה החיובית, המסייעת לבחור, לראות את חצי הכוס 
המלאה ולהתמקד במה שחשוב באמת. במופע ישולבו שירים מקוריים ושירים 

בשעה   3.6יום רביעי,  מוכרים, השזורים יחד בסיפור אישי של צמיחה ממשבר.  
 אולם תרבות שלהב"ת.₪.  91: כניסה.  11:.0


