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לאחר תהליך ארוך ויסודי, נבחר, בשעה טובה,  ¶

. אלי, אלי פוליקוב   -ת  “ מנהל לעמותת שלהב 

ישי. -לשעבר, תושב טבעון, וכיום גר ברמת 

לאלי ניסיון רב בניהול עמותות ציבוריות והוא 

. נאחל לו ולנו 2.1.....  –ייכנס לתפקידו ב 

 דרך צלחה.

עם הגיעו לגיל תשעים. לישראל אבניון  ברכות   ¶

 יישר כוח!!!

, מזל טוב ענק להולדת לששי ולני שוספי  ¶

נכדתכם הראשונה. כן ירבו!! ברוך בואך 

 למועדון הסבים/סבתות.  

 ( דליה רביקוביץ )אפילו אלף שנים  
 

 ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם ֵמָחָדׁש

 ְוַגם ֵאין ַטַעם.

 יֹום ְליֹום ְויֹום ְלַלְיָלה ָדָבר ֵאיָנם ַמִביִעים.

 ָבָאִביב ִתְפַרח ֲאפּוָנה ֵריָחִנית, ְוָרִדים ּוִפְרֵחי ִאְזָדֶרֶכת

 ַהֹכל ְבֹגֶדל ִטְבִעי ְוַהֹכל ִבְצָבִעים.

 ִחדּוׁש ֲאִמִתי לֹא צֹוֵמַח ַגם ַפַעם ְלֶעֶשר ָׁשִנים.

 ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְׁשֹאף ֵריחֹות ׁשֹוַׁשִנים

 ֶיֱאֹסף אֹוָתם ִמן ָהרּוחַ 

ִיַטע לֹו ֵעץ ְתֵאִנים, ה ִלְנֹטַע ֵעץ שֶׁ רֹוצֶׁ  ּוִמי שֶׁ

ִאים.  ְלטֹוַבת ַהּדֹורֹות ַהבָּ

 מכאן ומשם

 ש ק מ   מ צ ו י 

מקור העץ, כנראה, מאזור הים התיכון  -שקמ מצוי 
  המערבית שתורבת לפני אלפי שנים.  ואסיה 

ניטעו במקומות שונים מטעי שקדים,   בישראל 
וגדלים בה גם שקדי בר, בעיקר בחורשים של 

ויהודה. קומתו אינה עולה,   שומרון     הכרמל,   , הגליל 
עמוקים,   בד"כ, על ארבעה מטרים. בעל שורשים 

עלי   . מעטים   ולפיכך יכול לגדול, היטב, בגשמים 
השקד נושרים בסתיו והפרחים מקדימים לפרוח 
עם בוא האביב.   הפרחים לבנים, לעיתים ורדרדים 
ומפרישים צוף. הבשלת הפירות חלה זמן רב לאחר 

 .הפריחה, כשישה חודשים ואף יותר מכך
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 סמנה לעיבומ אבל ואובמן.  -“ הלב עדיין גדוש. ”1

הזיקנה מביאה עימה אובדנים מסוגים שונים, כמו: יכולות פיזיות, מקום 

אובדן  קרובים ומכרים. עבודת האבל,   -עבודה ותחושות ערך וכמובן  

בלשונו של פרויד, היא תהליך מתמשך של פרידה מאדם יקר שנפטר והיא 

מהכחשה ועד השלמה עם האובדן. עבודת האבל לא  כוללת שלבים שונים, 

והיא ממשיכה לפעול בעוצמות שונות אצל כל אדם  מגיעה לעולם לסיומה, 

 ולעורר תחושות כמו כעס, אשמה והחמצה. שאיבד קרובים ומכרים,

הסדנה מתמקדת בעיבוד האובדנים השונים שמזמנים החיים, דרך מפגש 

וזאת במטרה לאפשר למשתתפיה תהליך של למידה,  עם שירים וסיפורים, 

 .21:31 - 22:11, בשעות 11.3.22‘, הסמנה תחל ביום השיתוף וקבלה. 

 *פתיחת הקורס מותנה במינימום משתתפים                    10-0535351פרטים והרשמה בטל': 

 . זמן ותזמון2

מחזורי אור וחושך מכווננים את השעון הביולוגי המרכזי הממוקם במוח 

האדם, ומסנכרן את הריתמוסים השונים, שבגופנו, לרבות שינה ויקיצה. 

להמצאה של אדיסון, הנורה החשמלית, השלכות רבות על חיינו. היא 

הביאה ברכה כלכלית וחברתית אך מה עשתה לסביבה ולבריאות האדם, 

שהתפתח בלילה חשוך? הקורס המוצע עוסק בתחום חדשני שבו נכיר את 

מגנון השעון הביולוגי והשלכותיו על חיינו. נכיר את השיבושים שנגרמים 

לשעון, המכניס את ממד הזמן בסביבה לפעילות תקינה של הגוף. מנגנון 

 גל בלילה. -אור קצר –זה נפגע מהופעת גורם זיהום סביבתי חדש 

אי אפשר לחזור לאחור, ועל כן, ננסה להבין כיצד ניתן להשתמש באור בלילה בצורה מושכלת מבלי לסכן 

 .21:31 - 10:11, בשעות 5.1.22‘, הקורס יחל ביום באת בריאותנו.    

 *פתיחת הקורס מותנה במינימום משתתפים                       10-0535351פרטים והרשמה בטל': 

 שני קורסים חדשים במכללה

 שחרית שבת
  

 התיישבות יהומית בגולן 
 20 -בשלהי המאה ה

 

היה מהמתיישבים הראשונים סימה גרץ  הסבא של  
 . סימה תספר את הסיפור1. -בגולן בשלהי המאה ה

המשפחתי ואת סיפור רכישת הקרקעות. סיפור 
ההתיישבות, משולב בסיפור המשפחתי. סוף דבר 

 .191.בשנת 
במרכז תרבות שלהב"ת                                                      00:11בשעה  01/2/01המפגש יתקיים בשבת, 

 ₪ 01: דמי כניסה
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: הקורס הינו מבוא לעולם המחול. בכל שיעור אנו מתוודעים לכוריאוגרף חשוב ולומדים על תמה קסל 

תולדות חייו ויצירותיו החשובות; באמצעות צפייה בקטעי וידאו והסברים נלווים. חלק מהשיעורים  עוסקים 

בזרם או בתקופה מסוימים בתולדות המחול. בקורס אנו משכללים את יכולות ההתבוננות במחול תוך 

הקשרים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים. חלק קטן מהמפגשים מוקדשים 

לשיעורי מחול מעשיים, בהם אנחנו מפנים את החלל מכיסאות, ומתחילים 

לרקוד בסגנון אילתור ויצירת תנועה; בזמן אמת שבו כל אחד לומד להביע 

  את עצמו בתנועה, לבטא רעיונות וליצור תוך תקשורת עם האחרים.

אני מאד נהנית מהקורס; הוא מחזיר אותי לזיכרונות של :  עמליה ורמוס 

שנות ילדותי בהן למדתי בלט קלאסי. בעקבות הריקוד שלמדתי, אני 

פתוחה לשמוע ולראות כל דבר הקשור למחול.  מעניין אותי כל מה שמוגש 

י המרצה וגם “ השילוב של הקרנת קטעי סרטים עם ניתוחם ע   -בקורס  

השיחה של המשתתפות, לאחר הצפייה. כל באי הקורס נהנים מאד, ולכן 

ביקשנו המשך גם לסמסטר השני. השתתפתי כבר בהרבה קורסים, בתחומים אחרים, השנה החלטתי 

משהו חדש ומרענן. הקורס מפעיל כמה חושים בו זמנית. תמה מצליחה   -ל  “ להשתתף בקורס הנ 

אותנו מהכסאות ולהפעיל את הגוף בהתאם להנחיותיה והמוזיקה המושמעת. אנחנו לומדות “  הרים “ ל 

 קורס שכולו הנאה.להקשיב לגוף, לתאם ולהשלים בתנועה אחת עם השנייה. 

 10-0535351‘ . פרטים והרשמה בטל21:31 - 10:11בשעות ‘, הקורס מתקיים בימי ב

 תמה קסל -מבוא לעולם המחול 

 מיוחד לקראת פורים!!  קונצרט סטנדאפ, -  4קונצרט מס' 

 ת“במרכז תרבות שלהב 20:11בשעה  23.1.22מוצ"ש 

 IGUDESMANהמוסיקאים הווירטואוזים, המקסימים והמצחיקים  

& JOO   מנגנים את מוצרט, רחמנינוב, באך, ויולדי, שטראוס

ובטהובן בליווי, ושיתוף פעולה, של התזמורת הפילהרמונית של 

קונצרט לא שיגרתי, ברגן )נורווגיה(; בניצוחו של אנדרו ליטון.  

הקונצרט מוקרן על  מסך גדול באיכות צפייה מצחיק וכייפי!  

  קפה ועוגהש"ח כולל  2.: עלות.                         זאב מזורמעולים.  עורך ומגיש:   ושמיעה

 ברכות למשה גופרי שהגיע לגבורות 

משה מתנדב הרבה שנים בקהילה התומכת. עובר בבתים של חברי 

הקהילה, לפי בקשה של משה אמסלם, ומתקן ביסודיות רבה ליקויים בבית 

הקשישים. הוא עושה זאת עם הרבה רצון, אכפתיות, ובכוונה להוציא 

עבודה מושלמת. אם הוא מוצא משהו נוסף, הדורש תיקון, בבית הקשיש, 

הוא יעשה זאת מיד, ללא כל היסוס,  וכמובן, הכל, בהתנדבות ובלי 

 עמ מאה ועשרים, כה לחי!!!!!התחשבנות.  

 go212106@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  מוא -כתיבה: נאוה בולקא וגילה עמרי.  עריכה, ועיצוב 
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ר ס י ס י   י ע ר   א ל כ ס נ מ ר ,   

 ה י ס ט ו ר י ה   ש ל   ג ב ע ו ת   ט ב ע ו ן 
 

המדרון הצפוני, היורד מבניין הספרייה של מכללת 

יער אל השכונה החדשה שנבנית, נקרא  “,  אורנים ” 

ולא על שם אלכסנדר זייד. יער זה ניטע   -אלכסנמר  

העמקים -על ידי חברי קיבוץ שער   191.באביב  

שמבין מקימיו היו יוצאי יוגוסלביה; לזכרו של המלך 

אלכסנדר הראשון, כהוקרה על יחסו  ההוגן וטוב 

וגוסלביה. ב  נרצח, המלך   199.  –ליהודים, בי

אלכסנדר הראשון, בזמן סיור בצרפת, בידי מתנקש 

בזמן הרצח ‘.  אירגון המהפכני המקדוני ‘בולגרי חבר ה

בלבד, ורק   .., בן  פטר השני היה בנו של אלכסנדר,  

עלה פטר לשלטון, לאחר הפיכה צבאית,   .19.  –ב 

בחסות הבריטים. עם כיבוש יוגוסלביה בידי הנאצים, 

והגיע, ב  גוסלביה,  ו , גם .19.  –ברח פטר מי

לירושלים, בחיפוש אחר מקום מקלט, וממנה הבטיח 

 להמשיך ולהילחם בנאצים.

כאשר הגיע פטר לפלשתינה, שמע על  קיבוץ שער 

העמקים ועל היער שניטע על שם אביו אלכסנדר. הוא 

הגיע לביקור בשער העמקים, עם נציגי ממשלתו 

הגולה, ויצא לראות את יער האורנים הנטוע, בליווי 

 -חברי הקיבוץ. בתמונה משמאל, האמצעי בשורה  

, הגזבר ל “ הלל ליבני ז   -,  מימין  המלך פטר השני 

יוחנן   -משמאל  “; אורנים”והמנהלן הראשון של סמינר 

 )אבא של גילה עמרי(.ל “עמרי ז

את לוח המצבה, לזכרו של המלך אלכסנדר הראשון, 

הציבה הקרן הקיימת, שעזרה לחברי שער העמקים 

במימון הנטיעה. הלוח קיים עד היום ואפשר להגיע 

 אליו דרך הגן הבוטני של מכללת אורנים.

את יהושע מרגולין  מקבל    191.במקביל, בשנת  

הוראת הטבע בבתי הספר של ההתיישבות העובדת, 

ומחפש מקום ל"סמינר  קיבוצים" בנוסף לזה שבתל 

אביב. הוא  ממליץ על יער אלכסנדר כמקום מתאים; 

הלכתי לתור מקום בשבילו, נתתי את עיני בשערי ” 
העמקים, על גבול עמק זבולון ועמק יזרעאל. שם קסם 
לי טבע עשיר: ים ונהר, ביצות וחולות, הרים ובקעות, 

 .ומרכזי חקלאות ותעשייה העתידים להתפתח שם 
אמרתי בקול: 'כאן, בסביבה זו, יקום בית אולפנא 

 ‘....“למורי ארץ ישראל העובדת

ה  גוסלבי ו בי ן  לאחר המלחמה, הוחזר הארמו

למשפחת המלוכה, והיא גרה בו כיום. לפני כחמש 

שנים, ביקרה שם אחותי הגדולה והביאה לנכד של 

אלכסנדר הגדול את התמונה עם פטר ואנשי שער 

העמקים. הם לא ידעו על סיפור היסטורי זה של פטר, 

בנו של אלכסנדר, ושמחו  לקבל את התמונה ולשמוע 

 על הגעתו של פטר לירושלים ולשער העמקים.

עצי הכתר, כבר מזמן אינם, ובמקום המדרון החשוף, 

שניטע בעצי אורן, לפרנסתם של חברי שער העמקים, 

קיים גן בוטני של מכללת אורנים. מנהלת הגן הבוטני, 

, מארגנת, סיורים לימודיים וגם מוקי גרוס ר  “ ד 

 מוזמנים לבקר!!!הדרכות, בשבתות, למשפחות.     


