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 פתח דבר

   מנהלים, עובדים,   —העיתון הפעם מוקדש לעמותת שלהבת ולאנשים המקיימים אותה

הגדול משלושת המרכזים. אני מביאה מרכז היום, מתנדבים וגם חברים. הזרקור מופנה ל

 .ברכה קידר ויצחק נוי —ראיון עם נטשה, מנהלת המרכז, ושניים מבאי המקום 

   שלו לגבי עמותת “  אני מאמין “ ר העמותה, לכתוב את ה “ , יו מיעקב )יקי( שלו ביקשתי

 ת . הוא נענה ואני מביאה את דבריו.“שלהב

 ת, לחודש יוני.“כמו תמיד, פעילויות וחוגים בשלהב 

 .לקראת חג השבועות, בחרתי שיר של נתן יונתן, שלדעתי מתאים 

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

 

 להכיר סייבר

מועדון המחשב של שלהב"ת מזמין את הציבור 
 להרצאתו של עופר לוי בנושא "להכיר סייבר".

 

  7202/6/4ההרצאה תתקיים ביום ראשון 

 4:66/בשעה 

 במועדון תרבות שלהב"ת.
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, נכנסתי לתפקידי   6102שמי יקי שלו, בתחילת חודש דצמבר  

 כיו"ר ההנהלה של עמותת שלהבת.

אני שמח לנצל את ההזדמנות להציג עצמי בקצרה בפניכם, 

להודות לכם על השתתפותכם בפעילות העמותה ולהזמין אתכם 

להמשיך ולהיות מעורבים כחברים, מתנדבים ומשתתפים 

 בעמותה.

אני יליד תל אביב, מהנדס מכונות בהשכלתי, נשוי, אב לבן ובת 

 שנה. 62וסבא לשלושה נכדים. אנחנו מתגוררים בטבעון מזה 

בכל שנות עבודתי המקצועית, ניהלתי מפעלי ייצור; וכמנהל, 

פעלתי מתוך אמונה וידיעה עמוקה שקידום החברה הוא קודם כל, 

ולפני הכל, רווחתם וקידומם של העובדים בה. על כן, לצד הפעילות 

העסקית הקפדתי ליזום ולהפעיל תכניות חינוך ורווחה עבור 

העובדים. בשנים האחרונות, בנוסף לעבודתי בייעוץ לעסקים, אני 

עוסק בהתנדבויות שונות, שקרובות מאוד לליבי, כמו שעורי עזר 

לתלמידי תיכון. במסגרת פעילותי החברתית, הגעתי לעמותת 

 שלהבת, כמתנדב בפרויקט "שותפות יוצרת". 

עמותת שלהבת היא נכס רב חשיבות והשפעה, עבור תושבי טבעון, שהתעצם וטופח על ידי עשרות 

פעילים לאורך השנים. אני רואה בתפקידי כיו"ר ההנהלה, אחריות כבדה והזדמנות גדולה. אני אעשה 

כמיטב יכולתי, ביחד עם החברים בעמותה, ההנהלה, הצוות המקצועי והמתנדבים, להשקיע כל מאמץ  

 על מנת להמשיך ולקדם את הפעילות הענפה והמבורכת של העמותה . 

שרותי שלהבת מתאימים לכל מגוון האוכלוסייה הוותיקה. החל מהאדם הבריא והחזק שיכול להעזר 

ב"שותפות יוצרת" לבניית עסק עצמאי, או להנות מהרצאות במכללה, חוגי ספורט, תרבות, טיולים 

ונופש. חבר המחפש פעילות חברתית, יכול להשתתף ב"מועדון מופת",  אדם הזקוק לתמיכה, יקבל 

אותה ב"מרכז היום" המספק חברה, תעסוקה וארוחה חמה; או ב"קהילה התומכת" המספקת לחצן 

 מצוקה ונותנת מענה לצרכי החבר.

שלהבת התברכה בצוות עובדים ותיק, מיומן המבצע עבודתו עם כל הלב והנשמה. כל עובד מרגיש 

 021אנשים ופעילים    62ויודע שעבודתו היא מלאכת קודש שאין חשוב ממנה. בשלהבת עובדים  

ן  מתנדבים. יחס כזה של מתנדבים רבים אי

בהרבה ארגונים בארץ. העובדים והמתנדבים הם 

 הם עמותת "שלהבת"!!

חברים. במרכז   0111-שלהבת נותנת שרות לכ 

 חברים ליום. 21יום נוכחים בממוצע 

המבנים והציוד יכולים לתת שרות למספר כפול 

את מזה. ככל שמספר החברים יגדל, נמלא  

 טוב יותר ונוכל להרחיב את השרות לחבר.יעודנו 

אני מאמין שבכוחות משותפים נבנה חברה 

שחבריה נהנים ,חיים חיים מלאים, שמחים 

 ובריאים.



3  

 

 

מרכז היום של שלהבת משרת אוכלוסייה מבוגרת, לאחר פרישה. בפועל ” 

מגיעים אנשים מבוגרים יותר מאשר מיד אחרי פרישה. היום אנשים רבים 

מגיעים לפרישה כאשר הם בכושר מלא, מטפלים בנכדים ועסוקים מאד. בקרבת 

, כאשר מתחילות מחלות, וכושר התנועה וההרגשה יורדים, מחפשים 01גיל  

 האנשים פתרון ליציאה בשעות היום.  

אנשים מטבעון, רמת ישי, נופית, רכסים וקריית    21   -למרכז היום מגיעים, כ 

חרושת. ישנן הסעות, הלוך ושוב לשני הכיוונים. במרכז ניתנות ארוחת בוקר 

 וארוחת צהרים, מזינות וטעימות . 

לאחר ארוחת הבוקר מתקיימות פעילויות מגוונות. פעילויות אלה הן: מלאכת יד, 

קרמיקה, פסיפס, הרצאות שונות, חדר כושר, התעמלות, יוגה, טאי צ'י, טיפול 

באמצעות בע"ח ועוד. למי שמעוניין, הכניסה חופשית להרצאות המכללה 

 המקומית שמפעילה העמותה.

האנשים מגיעים ₪.    066: המרכז קיים בזכות חוק הסיעוד מטעם ביטוח לאומי. יום שהות במרכז עולה  תקצוב

 למרכז דרך עו"ס של המועצה המקומית קריית טבעון, ויש גם המגיעים באופן פרטי.

.ישנו שירות של אחות במקום, וגם שירותי ספרית 00:11  –  0:11ה' בשעות    –המרכז פועל בימים א'  

)בהתנדבות(, קוסמטיקאית ופדיקור במחירים שווים לכל כיס. במקום עובד פיזיותרפיסט ומופעלת התעמלות 

אנשים   00משקמת. ישנה יחידה לתשושי נפש אך היא נפרדת, סגורה ולא פתוחה לכל. ביחידה זו מטופלים  

ע"י מטפלת שהיא רק שלהם, וגם להם פעילויות מגוונות, בדומה למה שתואר. מגיעים מתנדבים צעירים של 

  שירות לאומי, מישיבת שדה יעקב ועוד.

 

 נטשה מספרת על עצמה

אני מנהלת את מרכז היום, שהוא הגדול משלושת המרכזים של שלהבת. אני אחראית על כל פעילויות 
 אנשים וגם מתנדבים למיניהם. 00מנהלת שלהבת. איתי עובדים  –ברנר -המרכז. כפופה לורד הבר

עובדת סוציאלית בעלת ניסיון  מקצועי בתחום הסיעוד, ביטוח לאומי ורווחה. וכן בתחום   –בהכשרתי  
 הגריאטריה והגרונטולוגיה. זהו ניסיוני הראשון בתחום הניהול.

 :מטרות לעתיד 

, כפול מהיום. המבנה יכול בהחלט להכיל   061  –  011  -להגדיל את אוכלוסיית הנעזרים במרכז ל 

 מספר כזה של אנשים; להוסיף פעילויות כדי שכל אחד ירגיש שיש לו משהו הקרוב לו ומעניין אותו.

לפני שמזמינים אנשים נוספים, ומפרסמים את המקום, צריך להיות טובים, לתת שירות טוב, כדי 

שהאנשים ירצו לבוא. אני רוצה שנמשיך להיות מקצועיים ופתוחים לקהל נרחב יותר. אנחנו היום, בונים 

 תוכנית של שיווק רציני  כדי להגדיל את מספר האנשים המגיעים מדי יום למרכז.

לדעתי, אנשים מבוגרים שיוצאים מהבית, הופכים להיות פעילים יותר, שומרים על יכולות קוגניטיביות 

גבוהות ואינם דועכים מהר. אני נהנית מאד מהתפקיד, אוהבת את האוכלוסייה המבוגרת, מרגישה 

 שיש חשיבות רבה למעשי ולכן באה ברצון רב כל בוקר לעבודה.

הייתי רוצה מאד שהיחס למבוגר, מטעם המדינה, ישתנה לטובה ושאוכלוסייה זו תקבל שירות נרחב 

ומגוון יותר. אני חושבת להרחיב את השרות גם לאחה"צ, בשביל אלה שלא קמים מוקדם בבוקר, 

 ולהוסיף פעילויות וחוגים. 

 מנהלת    –נטשה שטיין  
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 מבאי המקום –יצחק נוי 

אני בן טבעון. נולדתי בכפר יהושוע. למדתי בשפייה. אבי היה מורה בטבעון ואחר כך מי אתה, יצחק נוי? 

ב"גורדון" בחיפה. אימי היתה עקרת בית, היא בת עין גדי. שני הורי נפטרו. יש לי אחות ושישה אחיינים. 

 שניים מהאחיינים גרים כאן בטבעון.  הייתי פקיד דואר בחיפה.

אני מרגיש פה טוב מאד ואני בא כל יום. יש הרבה חוגים ואני הולך כיצד אתה מרגיש כאן במרכז היום? 

לכולם. אני אוהב במיוחד את החוג לציור וזה על בעלי חיים. עכשיו התחלתי פסיפס וזה בא על חשבון 

הציור אז זה קצת מפריע. חוג לתלמוד מעניין אותי. לפעמים יש טיול אז אני גם יוצא לטיול. היה לנו טיול 

יפה לטבריה. נעים לי לבוא לכאן. מקבלים אותי יפה ודואגים לי. יש פה מרפאה ויש חדר אוכל. יש פה 

. יכולים לבוא יותר. אני קורא הרבה 01בערך    –אנשים שבאים ואני משוחח איתם. באים מעט אנשים  

ספרים, בעיקר היסטוריה ומתח מכל סוג ומכל סופר. אני גומר כמעט כל יום ספר. מתחיל פה במרכז היום 

 וממשיך בבית.

אני חושב שעושים פה הרבה, בהתאם ליכולת הכספית. אני מקבל, בסך הכל, את מה שנעשה למרות 

שהייתי רוצה יותר מוזיקה ואקטואליה. אמרתי זאת למנהלי המקום. יש פה חמישה חוגים כל יום ואני 

עובר מאחד לשני לפי הסדר. אם יש שני חוגים, שאני אוהב, והם מתקיימים במקביל, ברור שאני צריך 

 לבחור אחד מהם.

 ברכה קידר

 מגיעה למרכז היום ארבעה ימים בשבוע

החלה המלחמה. לקחו אותנו למחנה הריכוז טרנזיסטריה. זרקו   3נולדתי ברומניה. כשהייתי בת  

אותנו ממקום למקום, המצב היה קשה מאד. מארבעה ילדים במשפחה, אני היחידה ששרדה את 

המלחמה. לאחר המלחמה ארגון הג'וינט אסף אותי, לבית יתומים, טיפל בנו בבית הבראה עד 

 שהחלמנו; ואחר כך עלינו ארצה, סבתי, אימי ואני.

ים. אחרי -. עבדתי במפעל שימורים ואח"כ עברנו לקיבוץ גליל 03לארץ הגעתי ישר לעתלית, בגיל  

 00יצאתי לעבודה כדי לפרנס את אימי וסבתי.  בגיל    02שיצאנו מהקיבוץ עברנו לגור בחיפה. בגיל  

ואני היום אלמנה הגרה ברמת ישי. אני גרה עם   22ילדים. בעלי נפטר בגיל    3כבר התחתנתי. יש לי  

בני ברמת ישי. הוא יוצא בשמונה בבוקר וחוזר בשמונה בערב ואני לא רוצה להישאר לבד בבית, ולכן 

 אנשים מרמת ישי, יש לנו הסעה למרכז היום וגם בחזרה.  2 -אני מגיעה לכאן. אנחנו באים כ

שמעתי על המקום מפי חברה שלי שהיתה כאן לפני, שפגשתי ב"עמך". יש לי פה מספר חברות 

ואנחנו יושבות ומדברות, אבל, זה לא מספיק. אני לא רוצה להשאר בבית וכאן זה הבית השני שלי. 

טוב לי פה, אני מקבלת ארוחת בוקר וגם צהריים. אני רוצה לפגוש אנשים כדי להרגיש שאני לא לבד. 

המדריכות טובות ואני מרוצה פה. אי אפשר לבקש יותר כי לטוב אין גבול. אני מוגבלת בתנועה, אבל, 

המקל. בהתחלה היו הרבה אנשים, אבל, עם הזמן,   -תודה לאל, הראש עוד עובד ויש לי חבר טוב  

אנשים נפטרו וחלק גם עבר לבית אבות. האנשים שפה לא מדברים כל כך ולא יכולים להביע דעה. 

 כאשר אין פעילות האנשים מתכנסים בתוך עצמם.

אני מציעה להביא משהו כמו:  שירה, מוזיקה, ריקודים, אפילו אם נרקוד עם הרגליים מתחת לשולחן. 

להביא תלמידים שיש להם שעה חופשית שיספרו משהו; אולי פנסיונר שמנגן באקורדיון. האויב הכי 

גדול של האנשים המבוגרים היא הבדידות ולכן אני תמיד אגיע לכאן. אם אפשר לשפר משהו זה יהיה 

מצוין. אם לא, גם ככה אני אמשיך לבוא כי זה הבית השני שלי ולא אשאר כל היום בבית ריק ברמת 

 ישי. ברמת ישי אני הולכת גם ל"עמך" ואני משתדלת להשאר בבית כמה שפחות.
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  ערב זמר לציון סוף העונה

 נטייל בליווי שירים לאורכה ולרוחבה של מדינתנו: 

 "קח תרמיל, קח מקל";    "קום והתהלך בארץ"

 איתנו זמרים/ות, נגנים וחבורת הבית "שלהבת רון"

 61:11,   בשעה 3.2.6100מוצ"ש 

 ש"ח 53מרכז תרבות שלהבת                            כניסה + כיבוד: 

 שחרית שבת

 שנה למלחמת "ששת הימים" 05

שמואל השריונר אז סג"מ    -נשמע את סיפורו של מקבל צל"ש הרמטכ"ל  
תושב טבעון .כמו כן יבהיר שמואל , מדוע הוא מסרב להגיע לעצרת   - אורן 

הממלכתית לציון היובל למלחמה, שתתקיים השנה בלטרון. כמו כן, יספר 
על כמה מחוויותיו כקמ"ן החטיבה שכבשה את "רצועת   מסדה -יהושע בר 

 עזה".

 .כהרגלנו, דוד צור באקטואליה ולשם בשירי התקופה

 77:11בשעה  71/6/71המפגש יתקיים בשבת, 

 ש"ח 71: דמי כניסהמרכז תרבות שלהב"ת.                    

 הרצאת היכרות

   ממוחמד ועד דאע"ש

 סקירה בנושא העולם המוסלמי מאז ועד היום.

 .  רפי פלוטניק יובלים –מרצה 

 במרכז תרבות שלהב"ת. 20:11 – 22:11בשעות  21.2.1127ביום ב' 

והקשר  11 -וה 21היסטוריית  האסלם, התפתחותו במאה ה 

 למאורעות שמתרחשים בעולם המוסלמי בעשור האחרון.

 ש"ח  11 -כניסה + כיבוד 
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 שוחרי המוסיקה בקרית טבעון והסביבה 

 מוזמנים לקונצרט בהנחייתו של זאב מזור

 7קונצרט מס' 

במרכז  0:55., בשעה 272.5.7.מוצ"ש, 

 תרבות שלהב"ת2

ם  י כ ו הז שלושת  של  נצרט  ת   קו בתחרו

לפסנתר, על שם ארתור   0.-הבינלאומית ה 

 רובינשטיין,

ה ז ד מ נ ו ת   ח ד   פ ע מ י ת   ל ר א ו ת   פ ר ח י   ע י ל י ת   

מ ו ז י ק ל י י ם ,   ר ג ע   ל פ נ י   נ ס י ק ת ם   ל צ מ ר ת   

 .ה פ ס נ ת ר נ י ם   ב ע ו ל ם 

זאב מזור מביא מזור לנשמה של חובב המוסיקה הקלאסית. שרה אשתו  העזר כנגדו עוזרת 

נהנינו להאזין לתזמורת הסימפונית של  לזאב לבחור תכנית מוזיקלית ברמה גבוהה. השבוע  

יצירות של  ברלין בניצוחו של קיריל פטרנקו )המנצח החדש והנבחר של התזמורת(.  

 ושופן. היה מדהים, איכותי ומהנה מאוד. צ׳יקובסקי  בטהובן,  מוצרט, 

 שזאב משקיע, באיכות הקולית וראייה בהירה . מיותר לציין את ההשקעה 

 קפה ועוגה . תמיד מצורף דף עם תוכן וכמובן 

 מאזינה קבועה אסתר רייף                                                                          להתראות. 

 פעילות גופנית בגיל השלישי

 מוסיפים חיים לשנים!

הליכה? שחיה? התעמלות "בונה עצם"? מה הכי נכון 

 לי? ממה להתחיל? איך לשמר ולשפר כושר 

 גופני גם בגיל השלישי?

מאבישג בואו לשאול שאלות ולקבל תשובות 

פיזיותרפיסטית מוסמכת ומדריכת  -פונדק גזית 

   7./1/6.פילאטיס מנוסה2 נפגש ביום שלישי   

  7:55.בשעה 



7  

ּצֹות בִּ ף בַּ טַּ ם שָּ ה דָּ מָּ  כַּ

ן עַּ ין ֶמֶלְך ְכנַּ א ְויָּבִּ יְסרָּ ם סִּ  דַּ

ע ְרֶמל-ְשבַּ כַּ ְגֵלי הַּ ים ְלרַּ מִּ  דָּ

ע סַּ ע מַּ ח יָּגַּ רּוחֹות2-נָּ  הָּ

י, תִּ ְדמָּ יר2 אַּ צִּ ר הּוא חָּ שָּ בָּ  הַּ

ְסדֹו  ְך -ְוחַּ יִּ ְשדֹותָּ יץ נֹוֵבל בִּ  צִּ

ים, ל ְקדּומִּ חַּ ל ְגדֹוֶתיָך, הֹו, נַּ ר, עַּ בַּ ב הַּ ה, רַּ טָּ חִּ ה הַּ ְך ְכֵבדָּ  אַּ

גֹות, ְפלַּ ים בִּ  עֹוד רֹוֵעינו יֹוְשבִּ

לוַּת ֲהגֹות ְבשַּ ם-לַּ יִּ ְשְפתַּ  מִּ

ְקֵקי יב חִּ ְקשִּ ים2-ְלהַּ רִּ יקֹות ֲעדָּ ְשֹמעַּ ְשרִּ ם ְולִּ בָּ  ְלבָּ

 

ה דָּ יקָּ  ְצחֹוק צִּ

ים, ְרֵדעִּ ת ְצפַּ  ְתלּונַּ

יר ר ְמשֹוֵרר ֵליל-צִּ צַּ ץ-ְצרָּ יִּ קַּ  הַּ

ע ְוֵעת ֶלֱארֹות2 ְזרִּ חֹוְלפֹות: ֵעת לִּ ים הַּ תִּ עִּ ה לָּ  ֵיש ְתבּונָּ

 

וָּה ֶנֱאֶדֶרת:-ֵהם, ֵמיֵמי ְלפּו ֲענָּ ים, ְיאַּ ְקדּומִּ ישֹון הַּ קִּ  הַּ

ר2 פָּ ים ְועָּ ְרדּופִּ סּו הַּ ים ְיכַּ חֹוְלפִּ יו הַּ ְפֶאֶרת יָּמָּ  תִּ

ה, ד ֶחְמלָּ דּוד עַּ רָּ רּוץ הָּ  ֶבעָּ

ח  לָּ ה, אֹו פַּ ְבשָּ ל כִּ  עֹוֵבר  ֶדֶרְך, —כָּ

ת ְכֵשְך ֶאת יֲַּחפַּ ה2-ְישַּ ה ֲעצּובָּ יָּ יר דּומִּ יו ְוהֹותִּ מָּ  ְפעָּ

ם; יִּ מַּ ר ְוהַּ הָּ נָּ ילֹוסֹוף הַּ יט, פִּ ְקלִּ יֹוְבלֹות, ֵהרַּ ים הַּ ְך נֹוְקפִּ  כָּ

ה ֵרי” ְנטָּ ְשֹטף -“ פַּ ְשֹטף ְולִּ  לִּ

יר ְוֵלְילֹות2 צִּ יחֹוחַּ חָּ ם נִּ  עִּ

ם יִּ מַּ שָּ א הַּ ם ְצבָּ ֵעת, ְועִּ ם הַּ שדֹות, עִּ יב בַּ שִּ קָּ א ְלהַּ ְפלָּ ה נִּ  מָּ

דֹורֹות2 יר הַּ ֵלם ֶאת ֲחצִּ ב ְמאַּ שָּ ם ְוהַּ כָּ ן ֶהחָּ ְזמַּ  ֵאיְך הַּ

מֹות דְּ שַׁ ֶעאל-ֵליל ָחִציר בְּ רְּ  ִיזְּ

 : נתן יונתןמאת
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 בוצין מפורץ

מקורו של השם הוא בארמית ומשמעו נר, על שם 

הצבע הצהוב של פרחיו וכן אופי הצמיחה של 

 נר דוד.—הצמח המזכירה להבת נר. שמו העממי


