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

 WWW.shaltiv.comהאתר שלנו:                                 7137, יולי 371גיליון מס. 

 מה בעיתון?

   12  –ת. מובא כאן תמצית מהישיבה שהתקיימה ב “ אסיפה של עמותת שלהב   —במרכז העיתון 
 .1122ביוני 

  ז. “ רכזי החוגים, המתקיימים בשבת, מסכמים את שנת הפעילות תשע   —ת בשבת  “ שלהב
 הפעם זאב מזור על קונצרט ערב וגדי בתר על ערבי השירה. 

 חברה בשלהבת, מומחית גדולה ומוכרת, בתחום התזונה, פותחת פינה בעיתון. סלע-פנינה בר ,
כל ירחון היא תגיש לנו משהו קטן המתאים לאוכלוסייה המבוגרת. בנוסף, אתם מוזמנים לשאול 

 עצירות. —שאלות, ופנינה תענה מעל דפי הירחון. הפעם הנושא 

 .אנחנו עדיין מחפשים מתנדב/ת לעריכת העיתון ביחד עם גילה עמרי 

 6102אסיפה כללית, של עמותת שלהב"ת, לשנת 

 .1122ביוני  12האסיפה התכנסה, כדין, ביום ד' , 

 סדר היום:
 
 . בחירת יו"ר האסיפה.2

 ע"י יו"ר הועד המנהל. 1122. סקירת פעילויות העמותה לשנת 1

 רו"ח איתן אורן. -ואישורו  1122. הצגת הדו"ח הכספי לשנת 3

 .1122. אמירתה של ועדת ביקורת לשנת 4

 איחוד ושינויים. -. תקנון העמותה 5

 . בחירה של חברת הנהלה.2

 . בחירה של ועדת ביקורת.2

 .1122. בחירת רו"ח ושכרו לשנת 8
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 סיכום מהאסיפה הכללית, כפי שנרשם בידי ורד הבר ברנר
 האסיפה בחרה את מר יוסף ינקוביץ ליו"ר האסיפה.

 
 .1122יו"ר הועד המנהל, סקר בפני החברים את פעילות העמותה לשנת  יקי שלו,

קונצרט ,  84  –  ערב זמר )ממוצע משתתפים לערב(:  השתתפות בפעילות חברתית ותרבותיתא. 
 חברים בממוצע לשלוש הפעילויות לערב.  228. סה"כ 51 - ושחרית שבת 41 - ערב

 חברים. 323 בעמותה חוגים. 24-תלמידים ב 242 – מכללה המרכזים של שלהבת:ב. 
 124מבוטחים )   341  –  קהילה תומכת נוכחות יומית(.    54  -חברים )כ   85  –  מרכז היום 
 חברים פעילים. 13 – מועדון המפגשמשפחות(. 

( 43, בארץ:  12משתתפים )בחו"ל:    26:  טיולים רשומים.    21-: כ חדר כושר   –  פעילות גופנית ג.  
 מקבלי שירות.  2122-סה"כ כמשתתפים.  31 – 11 -חוג מטיילים )גלים, גאל(: כ

)יחס   עובדים   261סה"כ  מתנדבים.    232מקבלי שכר )רובם לא במשרה מלאה(.  12 – עובדיםד. 
מתנדבים לעובד מקבל שכר(. יו"ר העמותה מדגיש את תרומת המתנדבים לפעילות   2של  

 העמותה, ומודה לצוות העובדים המצומצם היעיל והאמין. 

 לסיכום:
 מציין את הנקודות שהשפיעו על פעילות העמותה.  יו"ר העמותה

התחלף כל צוות הניהול של העמותה וכן מנהלי פרויקטים. דבר  1122. במחצית השנייה של שנת 2
 שהשפיע בשני אופנים:

 ירידה חלקית וזמנית במספר פעילויות.  א.

עלויות שכר גבוהות בשל חפיפת בעלי תפקידים )לפעמים גם חפיפה כפולה( כמו גם, הוצאות  ב.
 בלתי צפויות ומתוכננות. , 

 .1124. ירידה במספר הנוכחים במרכז יום; ירידה המתמשכת משנת 1
: יו"ר העמותה מסכם: כיום יש לעמותה צוות עבודה וניהול מגובש העובד ביחד כדי 1122שנת  

לקדם את פעילות העמותה ולהגיע לאיזון כספי. בעיקר מתרכז הצוות במרכז יום; כיצד לצרף 
חברים נוספים ולשפר את חווית השהות במקום. כל זאת בלי להמעיט בפיתוח כל הפעילויות של 

 העמותה הנותנות שירות לכל מגוון אוכלוסיית המבוגרים בטבעון. 
 רו"ח איתן אורן. -ואישורו  1126הצגת הדו"ח הכספי לשנת .  1

רואה החשבון מציין את מצב העמותה כמצב כלכלי יציב. העמותה עומדת בכל התחייבותה   
 .1122לעובדים ולפיצוייהם. האסיפה אישרה את המאזן לשנת 

 לא בדקה נושא ספציפי לעומק כפי שנעשה כל שנה  בשל סיבות אישיות.ועדת הביקורת .  2
 איחוד ושינויים. -תקנון העמותה .  5

 איחוד השינוי בתקנון עדיין בתהליך של אישור פורמלי ע"י רשם העמותות.
 נורית גל. -בחירת חברה חדשה להנהלה .  6

 נורית גל הציגה את עצמה והאסיפה אישרה את חברותה בהנהלה. 
 יוסי מורנו וישראל אברבך. -בחירת ועדת ביקורת.  2

 האסיפה אישרה את יוסי מורנו וישראל אברבך כחברי ועדת הביקורת:
 . 1122בחירת רו"ח ושכרו לשנת .  8

, אישרה את שכרו, אשר זהה 1122האסיפה בחרה את איתן אורן כרו"ח של העמותה לשנת  
 ומודה לו על עבודתו המסורה. 1122לשנת 

 יו"ר האסיפה, מר יוסף ינקוביץ, מודה לחברי ההנהלה ולחברי האסיפה ומודיע על נעילת האסיפה.
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 ניצוצות
 "דבר אלי בפרחים, אהובי.."

 גדי בתר מסכם את ערבי הזמר לשנת תשע"ז

גדי בתר, במכנסיים קצרים וסנדלים, נכנס למשרדי עמותת שלהבת, ומביא עימו ענן של אנרגיה; אי 

נינים, מלא מרץ, מעש וחיות.   3נכדים וגם    21, ארבע בנות,  81אפשר להתעלם ממנו. אדם, מעל  

מגיע מוכן לפגישה, עם דף של כל פעילויות השנה, מתיישב ומתחיל לדבר. אני מפעילה את רשם 

 אין זמן לבזבוז. –הקול והריאיון מתחיל 

בערב הזמר האחרון, שסגר את השנה, טיילנו לרוחבה ואורכה של הארץ. התחלנו במטולה,  דרך ” 

הכינרת וסיימנו באילת; כל מקום והשיר שלו. אני מרכז את ערבי הזמר זה מספר שנים. השנה היו 

שבועות. את הערב מנחים, יפתח ויונתן גרשון. הם אחראים לצד  2 - 4 –לנו שמונה מפגשים, אחת ל 

התוכני של המפגש; אני אחראי לכל הצד הלוגיסטי ארגוני ופרסומי. כל ערב שירה מוקדש לנושא 

מסוים כמו: חגים, אהבה, אהוד מנור, יאיר רוזנבלום, נחום היימן, נתן יונתן, וכד'. כותרת הערב 

ניתנת ע"י שורה מרכזית מאחד השירים הקשור לנושא הערב. כל מפגש מלווה ע"י חבורת זמר 

הנותנת שלושה שירים, כמובן, לא על חשבון שירת הקהל. "שלהבת רון" לוקחת חלק בתוכנית וגם 

 –ציוני(  -אקורדיון )שמעון שביט( וחליל )יאיר בן   —חבורות זמר אחרות. מלווים את הערב גם נגנים  

כולם בהתנדבות. יפתח, מנחה הערב, מסביר על השירים ומזמין את הזמרים, ששרים סולו, כליווי 

 לשירת הציבור. 

שיא של השיאים. הרבה קהל   –איש    241  -איש. בערבים האחרונים הגיעו כ   81  -בדרך כלל באים כ 

בא לשמוע וכמובן לשיר. הערב, נמשך כשעתיים, כולל הפסקת קפה ועוגה. התשלום בכניסה, מכסה 

את כל ההוצאות )כיבוד, הוצאות האולם וכו'( ועוד מותיר רווח, כמובן, בגלל ההשתתפות הרבה. 

התוכנית שלי היא שנתית ומוכנה מראש לשנה שלמה. בסוף כל ערב זמר אני מכריז כבר על הערב 

 “הבא. ובכל זאת אני דואג לפרסם בכל הערוצים האפשריים.

אני פעיל שנים בשלהבת. התנדבתי לארגן את ערבי הזמר כי אני אוהב מאד את שירי א"י. הגעתי 

לתפקידים הכי בכירים בחיל החימוש. השתחררתי מצה"ל בדרגת אל"מ, וניהלתי את סוכנות פורד 

בצפון. מרגע יציאתי לגמלאות אני מתנדב: הדרכה בבית שערים, הנהלת שלהבת, וכמו כל אחד 

 ”ריכוז חוגים לערבית מדוברת וערבי הזמר. –מחברי ההנהלה, יש לי תיק נוסף 

 גזר קיפח )בר(, עכשיו בפריחה
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 סלע-פינת התזונה בהדרכת  פנינה בר

אומנם הגענו ל"גיל הזהב", אך 

לא הכול זהב אצלנו. הזהב הכי 

זו הבריאות.   –יקר בשבילנו  

יוצר,   –כשאדם בריא הוא בורא  

 כל אחד בתחומו ובכישרונו.  

אחד הקשיים לרבים מאתנו זו 

. אנחנו מרגישים העצירות" " 

כבדות בתנועה החיצונית אך גם  בתנועה הפנימית. 

המעיים נעצרים ומשפיעים  על התנועה המחשבתית, 

יכולת היצירה, השמחה ומצב הרוח. בשר לסוגיו מגביר 

 אז מה לעשות:עצירות וכדאי להחליפו באוכל צמחוני.  

א. שזיפים יבשים מושרים לבוקר, דובדבנים אחדים, 

 משמש.

 ב. סלק מבושל, או חי, מגורד, לצהריים.

מאכל שמחזק את מערכת החיסון ומפעיל   -שיק ירוק"  ג. " 

 את המעיים  )אפשר במקום סלט בצהריים(.

להכניס לבלנדר )לשני אנשים( שני עלי :  אופן ההכנה 

עלי תרד, או שני עלי קייל, הרבה נבטים )למשל,   5חסה,  

נבטי חמניות(. אפשר להוסיף קצת פטרוזיליה וסלרי ובננה 

 דקות. 5-כוסות מים. לערבל כ 1בשלה )לא לפחד(, 

 להנאתכם   –מנה ראשונה לארוחת צהריים 

  )לרשום ביומן כוכב לקידום הבריאות שלכם(.

 

מוסיקה, השראה ויצירה ממזרח 

 וממערב

 בועז גלילי.מאת: 

קונצרט מוסבר המשלב הופעה חיה יחד עם 

הסברים והדגמות על כלי נגינה מסורתיים מן 

המזרח ומאגן הים התיכון. נצא למסע בזמן, 

החוצה מדבריות וימים ועובר על פני ארצות, 

מסורות מוסיקליות ותרבויות מופלאות. נחקור 

ונעמיק יחד במפגש מרתק ומפרה שבין מזרח 

 ומערב.

  11:11בשעה  672722ביום חמישי 

 . במרכז תרבות שלהב"ת

 4512828-151בהזמנה בטל': ₪  41: מחיר

 . ביום האירוע₪  21)בועז(;   

 "להקשיב למוזיקה דרך העיניים"

 מספר על החוג 'קונצרט ערב'זאב מזור 

 את שלהבת הכרתי לראשונה דרך הטיפול המסור בהורים שלי ושל אשתי במרכז יום לקשיש.   
הצטרפתי לחוג למוזיקה לפני כמה שנים, הצעתי את עזרתי הטכנית והידע שלי במוזיקה למרצים וכך 
 למעשה "נשאבתי" ברצון לפעילות בשלהבת. בהמשך הצטרפתי להדרכת מחשבים במועדון המחשב.

בביתי, מול המסך, אני מקשיב וצופה ביצירות המוזיקליות, בשלמותן, ומתוך כך עלה לי רעיון שכדאי 
 לפתוח חוג בשלהבת בו אשתף את הקהל בשמיעת מוזיקה כפי שאני חווה אותה, ומאד נהנה.

לאחר בחירת  נושא הקונצרט, אני מכין את דברי הקישור הכוללים מידע עדכני על האמנים    
 המבצעים, מידע ורקע על מלחינים והיצירות המבוצעות .

בקונצרט הערב עצמו, מוקרנות היצירות המבוצעות, ישר מהאינטרנט או מדיסק על מסך גדול.    
וכך מתקבלת חווית   HDבמשך השנים, שידרגנו את מערך ההשמעה והצפייה לדיגיטלי באיכות  

שמיעה וצפייה ברמה גבוהה מאד, כמו בקונצרט חי ואף יותר. הצלמים ובמאי הקונצרט, מצלמים 
 תקריב של האמנים המבצעים, לפי מהלך המוזיקה, וכך המאזינים "רואים את הצלילים".

את נושאי הקונצרטים אני בוחר לפי טעמי האישי, אך גם קשוב למשוב מהקהל. אני לא עושה זאת    
אשתי, שרה'לה.  יש לה אוזן מאד רגישה, היא מוזיקלית מאד,  –לבד. יש לי מבקרת מוזיקלית בבית 

ולפני שאני מביא את הקונצרט לחוג אני מראה לה אותו ונעזר בהמלצותיה, מה כדאי לחתוך ולוותר 
 והיכן להאריך ולשים דגש.

מפגשים בשנה. הקונצרט נמשך    8–2איש. מתקיימים    41  -לחוג מגיעה קבוצה קבועה של כ    
כשעתיים עם הפסקת קפה ועוגה. לגבי השנה הבאה, עדיין אין תכנית מגובשת, אך יש לי רשימת 
רעיונות. לסיום, ברצוני להוסיף תודה מיוחדת לאסתר ואלימלך רייף על עזרתם ותרומתם הנאמנה 

 וארוכת השנים להצלחת הקונצרטים. 


