
   

גֹול ין יָׁרֹוק ְלסָׁ ה בֵּ עָׁ  שָׁ

 (מירה מאיר)קטע מתוך שיר של 

ֶעֶרב  יַָׁרד  לֹו  הָׁ

ל ַבע ֶאת ַהכֹּ  צָׁ

ֶזה  ל. -ְבֶצַבע כָׁ גֹּ ק ְלסָׁ ין יָׁרֹּ  בֵּ
 

ל ֲעסּוִקים  ְבֶמֶשְך ַהּיֹום ַהכֹּ

דֹול. ַרַעש גָׁ ִצים, ְוהָׁ  ְורָׁ

ל לֹּא זֹוְכִרים  ְבֶמֶשְך ַהּיֹום ִבְכלָׁ

ל... גֹּ ק ְלסָׁ ין יָׁרֹּ ה בֵּ עָׁ ש ִמין שָׁ  ֶשּיֵּ

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                    8192, ינואר 971גיליון מס. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גדולה, עגולה ושטוחה. צבע  בעל פקעת   צמח רב שנתי 

עז וכולל הרבה גוני ורוד.   עד סגול   הרקפת נע מלבן   פרח 

מהפרחים הידועים   . עד אפריל   פורח בחודשים אוקטובר 

והמקובלים ביותר בארץ, בזכות תפוצתו הרחבה והצורה 

אחת יכולה לשאת עשרות   המיוחדת של פרחיו. פקעת 

 ואסור לקטוף אותו.   הרקפת היא פרח מוגן .פרחים

 מהנעשה בעמותה

 וחיים כרמי ‘  נילי ינקוביץ ת, “ברכות לפעילי שלהב ,
 על קבלת התואר יקיר טבעון.

   מרכז מועדון, לאורי ברגר איחולי החלמה מהירה ,

 פיסול ופרזול במתכת. -פ “פו

  נפתחה פינה קטנה של זרקור על חוגי “  ניצוצות “ ב

 המכללה. הפעם על החוג של קובי וויס.

  טקס, הדלקת נרות, רב משתתפים, באירגונה של
שלהבת שורר, התקיים במרכז היום. דיווח בתוך 

 העיתון.

   נערכה ביום 7102מסיבת סיום פעילות של שנת ,

 . פרטים בתוך העיתון.01.07.02שלישי 

 רקפת מצויה
 7102במסיבת סיום הפעילות לשנת 

ת. מדליקי “הודלקה חנוכיית שלהב

 הנרות היו:

  ציפי אסולין, רבקה אבואב -מרכז יום 

  שרית רונן -קהילה תומכת 

  אורה סתתיהו -מועדון המפגש 

  זאב מזור -מועדון המחשב 

  נורית גל, שולה נחמיאס -מכללה 

  איוון סובול -פעילות גופנית 

  דוד צור -מועדונים חברתיים 

  אביהו שי -רוכבי אופניים ומטיילים 
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היהדות היא כל כך רחבה ומרובת צורות שכל אדם מישראל יכול לשאוב ” שמעון דובנוב אמר:  
קובי מורה ותיק אצלנו, המצליח להוליך אותנו בארון הספרים “.  ממקורה, לפי רוחו והשקפותיו 

היהודי ביד רמה. השנה אנו לומדים מחכמתו של שפינוזה, ובמשך השנה נמשיך עם מנדלסון. 
, מורה לחיים, קובי פילוסופים יהודים שחכמתם וידיעותיהם פילסו דרך ללבבות רבים וטובים.  

 המצליח להוביל אותנו ולקרב אלינו עולמות מורכבים של העם היהודי. חוג מומלץ למדי.

 . מי שמעוניין ורוצה להרוויח ידע, שיבוא ללמוד.01:01 - 1:11בשבוע בשעות ‘ המועד: מדי יום ה

 ממשתתפות  החוג

 זרקור על חוגי המכללה

 .החוג של קובי ווייס -ברצוני לספר על חוג יוצא דופן באיכותו 

 

 

, נערך טקס הדלקת נרות 00.07.02‘,  ביום ד 

ת. את הטקס אירגנה “ במרכז היום של שלהב 

. חדר האוכל קושט, שלהבת שורר והנחתה  

הוצבה חנוכייה גדולה, מקושטת, ובפינה התמקם 

שניצח על השירה בציבור, בעזרת   משה שגב 

 שיקופיות, לאורך כל הטקס.

האור הוא סוד ”... :  שלהבת שורר מדברי  
האהבה, סוד החיבור והאחדות, היכולת 
לחלוק, לתת לאחר מבלי להיגרע; שפע 
אין סופי שניתן לעולם וכל אחד יכול 

 ליטול ולהאיר עד אין סוף. 

...החושך מתפשט על הארץ, השמש שוקעת 
ונעלמת מוקדם והלילה הארוך מטיל את צילו 
הקודר והקר. באותה שעה קמים יהודים 
ונרות בידם ומדליקים את נרות חנוכה. נרות 
החנוכה מסמלים את האמונה היהודית, אשר 
גם בתקופות חשוכות ביותר בהיסטורית העם, 
לא נתנה לייאוש להשתלט על חיינו... זהו חג 
שממלא את ליבנו שמחה ותקווה לימים מלאי 

 “אחדות, אהבה ואורה.....

לאחר דברי שלהבת נערך טקס הדלקת נרות לציון: 

. נערים שלום וכמובן ל...  גבורה, אהבה, תקווה, ידידות, שמחת חיים, הבנה הדדית, משפחה  

 מפנימיית שדה יעקב התארחו, נתנו הופעה קצרה והוסיפו נופך צעיר ושמח לטקס.

 חנוכה הוא חג של אור
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   . הנה חלק מדבריו:יקי שלור העמותה, “פתח יו 7102את מסיבת סיום הפעילות לשנת 
עובדים שיודעים את עבודתם, חיים את העמותה ואחראים על התפעול היום   32ת  “ בצוות שלהב ” 

ללא עבודת ת.  “ מתנדבים שהם הרוח והתרבות של שלהב   051יומי שלה. ביחד עמם פועלים  
המשקיעים   תודה מקרב לב לכל העובדים והמתנדבים ת לא היתה מתקיימת!!! “המתנדבים שלהב

ת. ..אני מאחל לכולם שאור חנוכה יאיר את חיינו “ את כל מרצם ונפשם בעבודת הקודש של שלהב 
 “.לאורך כל השנה. שתהיה שנת עשייה חברתית ואישית, פעילות פורייה והרבה בריאות ואושר

 

י מרכזי “ בערב עצמו חולקו תעודות הוקרה למתנדבים ולעובדים מצטיינים, והודלקו נרות ע 
 “.ת רון“שלהב”הסניפים השונים של העמותה. את הערב ליוותה חבורת הזמר 

 “עובדים ומתנדבים -בזכות הצוות הפעיל ”

   אספנות יודאיקה ו"ישראלינה"
 

 7102בינואר  01שחרית שבת, 
 

בן טבעון, מבית המכירות הפומביות 'קדם' יספר מרון ארן, 

על עולם היודאיקה וה"ישראלינה" ואיך הגיע לעסוק בנושא 

אספנות של ספרים עתיקים וכתבי יד; ” ;  המרתק 

 אספנות ויצרים, מחירים ומציאות;  

 מהגאון מוילנה ועד מאיר אריאל. 

 

 עובדים ומתנדבים מצטיינים
 

  -משה אמסלם עובד מצטיין 
 קהילה תומכת.

 

 מתנדבות מצטיינות

 מרכז יום  -תרצה ורדי 

 מרכז יום. -שלומית צוקר 
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לאחרונה, השיק משרד הבריאות, בכנס מיוחד, את 

התכנית הלאומית למניעת נפילות של מבוגרים, 

"צועדים למניעת אשר נושאת את השם המבטיח,  

 נפילות".  

אזרחים ותיקים   0111  -הנתונים הם מדהימים, כ 

נופלים מדי יום בישראל. אחת מכל חמש נפילות 

מסתיימת בטראומה חמורה, כדוגמת שבר הירך או 

פגיעת ראש. מערכות הבריאות מדווחות על 

אשפוזים מרובים בעקבות נפילות, הסבל הנגרם 

לנופל הוא עצום ולעיתים קרובות התוצאה היא 

 אובדן עצמאות  ופגיעה קשה באיכות החיים.

נושא הנפילות של האוכלוסייה המבוגרת הופך 

להיות מרכזי ומתחיל לקבל את המשקל החשוב 

והנדרש. בכנס הוצגו מחקרים רבים העוסקים 

בנושא, והוצעו אסטרטגיות מניעה עם המלצות 

 ברמה הלאומית.

אך מעבר לכנסים, ההכרזות ותכניות יפות, שהובאו 

במצגות מרשימות, בסופו של יום עדיין נעשה מעט 

מדי. מקומות ציבוריים רבים אינם מותאמים לצרכי 

האוכלוסייה המבוגרת: חוסר באמצעים פשוטים כגון 

מעקות ותאורה הולמת, הסרת מכשולים, התקנת 

ספסלים נוספים במרחב הציבורי, הקפדה על חומרי 

תשתית, בשבילים, שלא יגרמו להחלקה.... ועוד אין 

 ספור גורמים.

ולכן חברים אנסה להמליץ בפניכם על שורה של 

צעדים שכל אחד ואחת יכולים לבצע בעצמם ואשר 

 יכולים לעזור במניעת הנפילה הבאה:

 בדקו, אתו יחד, את   דברו עם הרופא שלכם.

 

 

הסיכון שלכם לנפילות. למשל, ישנן תרופות אשר 

יכולות להשפיע על שיווי המשקל או מצבים של 

הפרעות בלחץ הדם, ירידה בראיה והשמיעה, 

מחסור תזונתי כלשהו ועוד סיבות או גורמים 

שיכולים להיות מטופלים ולהפחית את גורמי 

 הסיכון.

בצעו תרגול לחיזוק הרגליים ושפור שווי המשקל. 

 חיזוק של הגפיים התחתונות, בשילוב של פעילות 

גופנית בעמידה, תוך שימת דגש על תרגול המשפר 

את יכולות התגובה, בתכנית מסודרת; מומלץ בלווי 

 פיזיותרפיסט.  

. במידה בצעו בדיקת ראיה לפחות פעם בשנה 

ואתם משתמשים במשקפיים וודאו שהמרשם 

מתאים ואין צורך בעדכונו. שווי המשקל והיכולת 

 לאמוד מרחק מושפעים מיכולות הראיה.

היפטרו הפכו את הבית שלכם לבטוח יותר.  

מחפצים אשר יכולים למעוד בגללם )חוטי חשמל 

וטלפון, רהיטים ועציצים החוסמים מעברים בבית, 

שטיחונים מיותרים וכו'..(, הוסיפו נקודות אחיזה 

בשירותים ובמקלחת. במידה ויש מדרגות, התקינו 

י הצדדים. דאגו לתאורה טובה  מעקות משנ

 ומתאימה.

לסיום אני מזמין אתכם  לקחת חלק בפעילות 

קבוצתית ייעודית למניעת נפילות, אשר תתקיים 

במכון הפיזיותרפיה של עמותת שלהב"ת. התכנית 

תכלול תרגול והדרכה ותיתן למשתתפים כלים 

יעילים בנושא. לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות 

 מרכז יום. - 10-5211799בטלפון  

 פיזיותרפיסט -גבריאל שיק 

 go010106@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -כתיבה: נאוה בולקא וגילה עמרי.  עריכה, ועיצוב 

 “צועדים למניעת נפילות”

 ערב זמר
המארחים, הפעם, את חבורת הזמר של “  גרשונים “ ערב שירה עם ה 

שירת ” ו בשבט ועם  “ . אנו באווירת ט “ צלילי מיתר ” רמת ישי  
איתנו סוליסטים זמרים/ות ונגנים מלווים. כמו תמיד, “;  העשבים 

 .71:11א שבט, שעה “, י72.0.02ת, “נפגשים במרכז תרבות שלהב

                                                                                        ח“ש 01דמי כניסה ו כיבוד


