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 אדית סיטוילשחר / -זמר

 ן,‘ן ז  ‘ז  

 ֲעגּוִרית ֵחן,

ר ק   ׁשּוב ׁשֹוֵקק ַהבֹּ

ת ְשָעֵרְך ַסְלְסִלי ְבַמְסֵרק,  ל   ַכְרבֹּ

 ן, ְרִדי ְבַמְדְרגֹות ַחְדֵרְך.‘ן ז  ‘ז  

 ֵעץ-ָהאֹור ַמְקִפיְא ְנטּופֹות

ם ִמְתָפֵרש, ׁש  ל ג   ֵקהּות ׁש 

 ְלָואי ְמֻרָחק ְלקֹוָלן-ּוְצִליל

 ְכבֹוֵקַע ִמִמְסְתֵרי עֹוָלם.

ֹּא ִיְקָפא ָהאֹור ָהֵריק  ַאְך ל

ה, ְוהּוא ַמְמִׁשיְך  ׁשֹוֵקק-ְלַמְרא 

ֵחְך ָלַעד  ֹּא ַיְחדֹור ְלמֹּ  ַגם ל

ם ָהָרד.  חֹוד ְצִלילֹו ִבֵקהּות ַהג ׁש 

 ברכות

ל. “שגייסו את בניהן לצהרוב ‘אידה קדזומן ‘רעות תורגל •

 נאחל שהבנים יצאו לשלום ויחזרו בשלום.

 מזל טוב עם נישואי ִבָתּה.ציפי אסולין, ל •

 , מזל טוב להולדת הנכדה.אייל ישראליל •

 איחולים רבים להולדת הנכד. מזל חןל •

 לחדוה שפירא היקרה

. 011ברכות ואיחולים בהגיעך לגיל  
המון שמחה, בריאות ונחת. המשיכי 

 עמנו עוד שנים רבות. 

 .ת“באהבה צוות שלהב

 !הסיפור שלך שווה ספר

בואו וספרו לנו   -למען הנכדים, למען הדורות הבאים ולמענכם    ?יש לכם סיפור חיים מעניין 
עליו. אזרחים וותיקים, תושבי קרית טבעון, המעוניינים שסיפורם יישמע, ייכתב ויוצא לאור, 

 מוזמנים לפנות אלינו.  

מדובר על פרויקט משותף של המחלקה לשירותים חברתיים והיחידה להתנדבות במועצה 
 המקומית קרית טבעון, עמותת שלהב"ת וחברותא.

-במסגרת הפרויקט, מתנדבים שעברו הכשרה, הדרכה וליווי מקצועי ייפגשו אתכם למשך כ 
מפגשים אישיים בביתכם, ישמעו את סיפורכם ויוציאו אותו אל האור. מדובר במסע   01

מרתק שבמהלכו יופק ספר שיכלול את חוויותיכם, זיכרונותיכם, תמונות, תעודות ומסמכים. 
 מהמתועד או מבני משפחתו.₪    0111עד     011לצורך מימון הפרויקט והוצאת הספר נבקש לתרום  

 .1312301100 -לפרטים: שלמה 

 היי דרומה לאילת עם שלהב"ת

אירוח על בסיס חצי פנסיון+   ריזורט אילת; -במלון רויאל ה',    -, ימים א'   2.42בתאריך  
ההרשמה במשרדי   כולל טיולים באילת, בדרך לשם ובחזרה.   ארוחות צהריים קלות 

 .131-1003211‘ , טלצביה מזרחיפרטים אצל   .13-0303331העמותה בטל' 
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 שמעון סנה/ , שלהב"ת קרית טבעון 8102סיכום פעילות שנת 

הגיעו מתנדבי שלהב"ת ועובדיה באהדה /// לחגוג יחד את חג החנוכה ולשמוע  סיפור    0.01.00ביום א'  
והגדה /// נתקבלנו בסבר פנים יפות, שמחה באולם ללא קנה מידה /// כולנו התיישבנו מסביב לשולחנות 

 עגולים עם חיוכים וצחוק בתהודה /// ברכת ראש המועצה תחילה ואח"כ הנחיה בהתמדה.....

המנחה העבירה את רשות הדיבור באופן מעניין לציבור /// הדלקת נרות חנוכה בברכה היה נעים 
לציבור /// התחושה נעימה  אווירה חמה בלב חם ומסור /// המנכ"ל הזמין פעילים להדלקת נר והסביר על 

 התנדבותם בשלהב"ת באופן ברור....

לאחר דברי קישור החל חלק מרתק "על נסים ונפלאות" של מספרים על טיולי חו"ל שהיו בסכנה רבה /// 
אשר ניצלו  בזכות הנס, ובסיום חזרו לישראל בשמחה רבה /// אח"כ הופעת חבורת הזמר, אשר הנעימה 

 לנו את החג באהבה /// יישר כוח לפעילים ולמארגנים אשר נתנו תרומה חשובה. 

 4נאחל לכולנו בריאות, נחת ואיכות חיים טובה

 אירוע הוקרה והערכה למתנדבים עם סיום שנת פעילות

ערב הוקרה והערכה שנתי, למתנדבי העמותה ועובדיה, נערך בנר שמיני של חנוכה באולם צוותא, 
, ומנהלת המחלקה עידו גרינבלום . את הנוכחים ברכו ראש המועצה הנכנס,  ענת גסול בהנחייתה של  

ואת   1102, סקר את פעילות העמותה בשנת  יקי שלו . יו"ר העמותה,  מיכל לורבר   לשירותים חברתיים, 
, נציגי שמונה פעילויות או אלי פוליאקוב המגמות לשנה הקרובה. לאחר מכן, הזמין מנכ"ל העמותה,  

 תחומים חדשים שהחלו בעמותה, בשנה האחרונה, שהדליקו את נרות החנוכייה בסימן התחדשות.

בהמשך, העמותה הוקירה תודה לשלושה מתנדבים וותיקים 
שנה.   03-מתנדבת במרכז יום מזה כ   -  סולנג' פקטור ומוערכים.  

סייעה לעובדת הסוציאלית ובעבודות תפירה מיוחדות ובכך תרמה 
, מיכאל איתן רבות ליצירת עבודות מלאכת יד במרכז היום. השני,  

נים כנציג שלהב"ת,  בחר לסיים את התנדבותו לאחר כשמונה ש 
איסוף תרופות עבור   -בפרויקט ארצי הנקרא "חברים לרפואה"  

התנדבה במשך חמש וחצי שנים בקהילה   -  שרית רונן נזקקים.   
התומכת בביקורי בית ובשיחות טלפון "אוזן קשבת". שרית סיימה את 
התנדבותה בעמותה עקב מעבר מגורים לעיר מודיעין. הערב הסתיים 

גדי בשלושה סיפורים, על שלושה ניסים, שקרו לחברי שלהב"ת:  
שרד   -ישי זלץ  שנה;    01הצליח להאיר את מצפה רמון לפני    -  יוסי מורנו ניצל מצונאמי בתאילנד;    -בתר  

 .יפתח גרשוןהכשת נחש באפריקה. הערב נחתם בהופעתה של מקהלת שלהבת רון, בניצוחו של 

 אלי פוליאקוב/ לזכרו של יוסי לוי  –עצוב למות באמצע הפרויקט 

למשרדי הנהלת העמותה. גדול, גבוה, חזק, עם חיוך מבויש, נועם, יוסי לוי  לפני כמה חודשים נכנס  
צניעות; וביקש להתנדב. איך אפשר לאתגר ניצב משטרה בדימוס? במה כבר אפשר לעניין את מי שהיה 

 בעבר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה? "אני רוצה לעזור. חפש לי משהו מעניין", הוא אמר. 

לאחר מספר שיחות בינינו נוצר החיבור בין העבר הביטחוני שלו, להווה שלי כמפקד בפיקוד העורף 
במילואים, ולבין האתגרים שמציב בפנינו העתיד במדינה הקטנה שלנו. וכך, הצעתי לו להכין את שלהב"ת 

 לשעת חירום: למצב של רעידת אדמה או נפילת טילים או כל תרחיש אחר. אורו עיניו. 

הוא לקח את הפרויקט ברצינות תהומית. הוא החל להגיע אחת לשבוע ולעיתים אף יותר למשרדי 
העמותה. סייר במבנה, בדק את המרחבים המוגנים, שרטט, תכנן, ישב, כתב. החל לנבור בפקודות 
שנכתבו בעבר, לקרוא מסמכים ישנים, נפגש עם קצין הביטחון היישובי, עם השוטר הקהילתי ועם מנהלת 
המחלקה לשירותים חברתיים ולאט לאט החל במקצועיות ותוך ירידה לפרטים לבנות את תיק החירום של 
העמותה. מי עושה מה, איך, מתי. בזכותו, הוכן תרשים מדוקדק בידי אדריכלית )בהתנדבות( של מבנה 

 העמותה, על שלוש קומותיו, שיימסר בעת הצורך, חלילה, לכוחות החירום שיגיעו למקום.

. הקלסר עם 33ובאמצע הפרויקט, קולו נדם. החודש הוא נפטר לאחר מאבק במחלה קשה כשהוא בן  
התוכניות עדיין ניצב אצלי על השולחן. כתב היד שלו על הדפים הצהובים עומד שומם, זועק למישהו 
שימשיך את התוכניות, את המשפטים שנפסקו באמצע. מילים ארוכות על ביטחון ובטיחות. הוא לא זכה 
להשלים את הפרויקט והכנת תיק החירום הופסקה באמצע הדרך. כתב היד עדיין לא עבר למחשב, 

 .יהי זכרו ברוךהתוכניות עוד לא יצאו לפועל. המשימה טרם הושלמה. ממתינה ליורש. 
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 / פנינה בר סלע פירות יבשים -פינת התזונה 

מתקרב ועימו מטעמי הפירות היבשים. בתור ילדה בחו"ל, חיכינו   ט"ו בשבט חג  
לחג המתוק הזה שהיו מצרפים אליו את התפוז היקר, כדי להזכיר את טעמה וריחה 

. תמיד נמצא שטח ריק חג הנטיעות של ארץ ישראל. כשהגעתי לארץ החג הזה היה 
בסביבה, ששמחנו להוסיף לו צבע ירוק לנוף המדינה. והנה היום, לצערי, הנטיעות 

 פסקו ומחליפים אותם כבישים ובניינים.... 
לפירות היבשים, לסוגיהם, יש  ערך בריאותי רב, אם צורכים אותם ללא הגזמה. 

גרם   011  -אזכיר ארבעה פירות שחלק מהערכים התזונתיים, ניתנים בטבלה )ל 
 ותאנה  תמר פרי(, וחשובים לבריאותנו, אותם הפירות מכילים בכמויות גדולות.  

נמנות עם שבעת המינים. ההפריה של התאנה מעניינת במיוחד ונעשית על ידי 
צרעה קטנה. המיץ הלבן שלה, המופרש מהגבעול עם הקטיף, יכול להוריד יבלות על 

 השקדגרם, בנוסף למה שניתן בטבלה.    3.0  –, מעט מים, ומכיל חלבון  חרוב העור.
 אכלו מהם להנאתכם ובריאותכם!!!!רוויים הטובים לגוף האדם. -מכיל שמנים לא

 סיבים )גר'( מגנזיום )מ"ג( סידן )מ"ג( אשלגן )מ"ג( סוכר )גר'( קלוריות פרי

 2 30 00 030 00 120 תמר

 0 03 03 101 11 33 תאנה

 3 3 032 213 30 111 חרוב

 01 102 103 313 11 333 שקד

 “המקום הוא מקסים, מודה על כך שזכיתי לעבוד בו”

במרכז יום של עמותת שלהב"ת נמצא אולם גדול שבו מתאספים מדי יום עשרות חברי המרכז לשעות של 
. לאחר שכל באי המקום הלכו עדנה ברונר ואידה קדז'רוב יצירה ומלאכת יד. את המתרחש בו מפעילות  

 , מנהלת המקום, לשוחח על הפעילות המתקיימת באולם זה.עדנהלארוחת צהריים, ישבתי עם 

שנה. למדתי   13  -. אני עובדת במרכז היום של עמותת שלהב"ת כבר יותר מ עדנה, ספרי קצת על עצמך 
מלאכת יד. כאשר התקבלתי לעבודה, כאן בשלהב"ת,   –גרפיקה לתואר ראשון, ובתור תוספת של שעות  

שלחה אותי לקורס של ריפוי בעיסוק עם הסמכה לעבודה במרכזי יום של אוכלוסייה מבוגרת. עיסוק   רמה 
כזה דורש אהבת אדם ורצון רב לעזור לזולת המבוגר. צריך הרבה סבלנות ונתינת מענה עם חיוך, לכל 

 בקשה, של פונה לעזרה. לי זה התאים מאד והסיפוק שלי, מהעבודה, הוא עצום.

אני מרכזת את אולם מלאכת היד, נקשרתי מאד לאנשים הבאים, מדי יום, הטלפונים של כולם אצלי בנייד 
וגם התקשורת הזו קיימת בינינו. מגיעים אנשים, מרקע שונה, גברים ונשים, והאווירה נעימה ומעניינת. 

שכמיות, מוביילים, כריות, תמונות רקומות, אפודות, תיקים   -היצירות, עליהן עובדים, הן בעיקר לילדים  
)קשירה וסריגה(, שטיחים ועוד. התפקיד המרכזי שלי הוא התאמת אופי העבודה ליכולות האדם ומצבו 

 הבריאותי.

המקום הזה, עם הפעילויות שבו, הוא מקסים. אני רוצה להמשיך לעבוד, למרות שהגעתי לגיל פנסיה, עד 
שיימאס ושארגיש כי אין לי מה לתת ולתרום למקום ובאיו. אני נמצאת ארבעה ימים בשבוע וביום החמישי 
אידה אחראית. המקום שוקק חיים והאנשים הולכים גם לפעילויות אחרות הנערכות במקום מדי יום. ימי 

מיצירות הנעשות באולם המלאכה.   –הולדת מוזכרים והמתנות  
 החברים אוהבים מתנות אלה ושמחים מאד לקבלן.

ראש השנה, חנוכה ושבת   –שלוש פעמים בשנה  מהו הבזאר?  
אנחנו מוציאים את כל העבודות, מרקמה ועד   –אמנים )פסח(  

קרמיקה, שנעשו במשך השנה, לתצוגה ומכירה. מנסים לתת שם 
ונושא לבזאר ובהתאם להציג עבודות. למשל, בחנוכה הנושא היה 
אור עם התאמת העבודות, המוצגות, לנושא זה. הבזאר מוכר 
הרבה גם מחוץ לטבעון ויש כאלה שממש מחכים לפתיחתו. חשוב 

₪,   0311  –  0311לציין שמדי חודש נמכרות עבודות בסכומים של 
 ₪. 3111 – 3111ובימי הבזאר 

: זוהי זכות גדולה לעבוד פה והתמזל מזלי להיות מרכזת אולם זה של עבודות יד. יש הרבה עדנה מסכמת
תעסוקה ולי יש סבלנות רבה ועדיין רעיונות חדשים לעבודות.  תודה להנהלה שנותנת לי להמשיך לעבוד, 

 !!!!!!יישר כוח עדנה, המשיכי כךעל אף שהגעתי כבר לגיל פנסיה.      
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 סיפורה של אקסודוס -שחרית שבת 
 

, גמלאי רפא"ל, צבי חטקביץ לציון יום הזיכרון הבינ"ל לשואה, יספר ד"ר  
אניית אקסודוס; עליה נאמר  החוקר שורשי משפחתו, את סיפורה של 
            "אניית המעפילים אשר השיקה מדינה"4

 יקדים בשירי התקופה. לשם ישראל
 4 באולם תרבות שלהב"ת 11:..בשעה  94.4.5בשבת המפגש יתקיים 

 ₪. 11: דמי כניסה 

 טיפולי אוסטאופתיה -חדש בשלהב"ת 

החודש החלו להתבצע טיפולי אוסטאופתיה בשלהב"ת. הטיפולים 
רפואית המתקיימת בעמותה -מתבצעים כחלק מהפעילות הפרה 

 וכוללת גם: חדר כושר, פיזיותרפיה, רפלקסולוגיה ודיקור סיני.

האוסטאופתיה היא שיטת ריפוי המתבססת על מגע וטכניקות ידניות 
שונות. הטיפול נעשה בבגדים נוחים, על מיטת טיפולים או כיסא. 
האוסטאופתיה יכולה לסייע לשיפור טווחי תנועה ולחיזוק המערכת 

כאבי פרקים  החיסונית וכן מהווה פתרון למגוון בעיות: כאבי צוואר וגב,
שיקום מפציעות, ניתוחים ותאונות, טיפול  בעיות במערכת העיכול,    כאבי ראש ומיגרנות,  ושרירים, 

, מטפלת במגוון שיטות עיסוי וטכניקות עירית גל במערכות הגוף ועוד. הטיפולים מתקיימים בידי  
לקביעת תור נא לפנות ₪.    01אוסטיאופתיות בימי ראשון בשעות הבוקר. עלות הטיפול לחברי העמותה:  

 .131-3300010. לפרטים נוספים: עירית 0200133לנורית: 

 מדגימה טיפול, ביום חשיפה לפעילות, שהתקיים החודש בעמותה. עירית: בתמונה

 סדנה לתקשורת ְמָקֶרֶבת בגיל השלישי

בגיל השלישי. בסדנה ידונו בנושאים כמו: התמודדות עם  לתקשורת מקרבת  בקרוב תפתח סדנה 
קונפליקטים במשפחה, יחסים עם הילדים ובני זוגם, עם הנכדים ועם המשפחה המורחבת. המנחה היא 

, מנחת קבוצות, בוגרת מכון אדלר. הסדנא בת שמונה מפגשים ותתקיים בימי רביעי בין חיה קלמנוביץ 
 .133-0303301להרשמה אצל חיה: ₪.  011ש"ח, לבן זוג:  311. מחיר 02:01 –ל 03:11השעות  

 go010130@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .130303331ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

 ערב זמר 

 "עוד לא אהבתי די" 4 –שרים נעמי שמר 
 בהנחיית הגרשונים עם נגנים וזמרים/ות אורחים.

 תפורסם בנפרד חבורת הזמר שתשתתף בערב.

אולם תרבות  00:01, שעה  10.0.00מוצ"ש 
 ₪. 31 -שלהב"ת. כיבוד, כניסה 

 : פעילות גופנית והתעמלות במים לשיפור תפקוד המוח הרצאה
האם עדיף לשחות או לעשות התעמלות במים? הכדאי להתחיל התעמלות   -כדי לשפר את תפקוד המוח  

במים דווקא בחורף? על זאת ועוד נדבר ונרחיב את הידע בנוגע לשיפור תפקוד המוח והחשיבה ולבריאות 
הידרותרפיסטית, מדריכה לפעילות גופנית והתעמלות במים, מתמחה בעבודה עם  נועה לוי: מרצהכללית. 

 0:114.בשעה  214.4.5יום ראשון, אולם תרבות שלהב"ת. הכניסה חופשית.   בני הגיל השלישי.

 חברי שלהב"ת? מגיעה לכם הנחה

רשימת חנויות המעניקות הנחה לחברי העמותה  

 במשרדי העמותה.   נמצאת

ל או קבלת העתק “ניתן לקבל את הרשימה בדוא

 מודפס עם הגעה למשרדי העמותה. 

shalhevet1.@gmail4com 

 אסתר רייףקלאסיזמר / 
צ  עו   צאן ברזל שלה. בקלאסיזמר    -של שירה עברית   התקיים ערב   , 2.01.02ש  “ במו פי עירית הו
הקלאסי והשירים היה  המוסיקה. השילוב בין   . פסנתרנית וזמרת. הצליחו לרגש מאוד באיכות  עינב  ומיקה   רימון  

 .יצא מגדרו מעולה. הייתי מצפה לעוד ערבים שכאלה. תודה לעמותה על הבחירה המעולה. הקהל 
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