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ׂש    קטע משירו( - נתן יונתן(ְלָמה ֶאְתַחפֵּ

ַע: יֶנִני יֹודֵּ ׂש ְבפּוִרים עֹוד אֵּ   ְלָמה ֶאְתַחפֵּ

ׂש  ר ֶאְתַחפֵּ ֶבל... –ַלַנָגן ָהִעּוֵּ  ַהּתֹוֶעה ִעם ַהנֵּ
ד ְבַאֲחִרית כֹּחֹוָתיו ַעל ַהֶחֶבל... יָצן ָהרֹוקֵּ  ְללֵּ

ׂש   ֶשָיָדיו אֹוֲהבֹות ֶאת ָהֶאֶבן... –ְלַפָסל ֶאְתַחפֵּ
  ְלַפְיָטן ֶשָעְבָרה ְשַעת ֲחצֹות ְוָידֹו עֹוד כֹוֶתֶבת.

 ְלָדִוד ֶשִהָכה ֶאת ָגְלָית ְבַחּלּוק ִמן ַהַנַחל?
 ְלִשְמשֹון ֶשָאַהב ֶאת ְדִליָלה ְוָהַרג ֶאת ַהַשַחל?

 אֹו ְלרֹוִביְנזֹון ְקרּוזֹו ַעל ִאי ַהְבִדידּות? אֹו ְלֶעֶבד
ב ִבְצִריפֹו ַעל ַהֶּתֶבן?   דֹוד ּתֹום ֶהָעצּוב, ַהשֹוכֵּ

............ 

ְלִּתי ִלְהיֹות ָכל ֶזה ַיַחד, ִאִמי! ָכל ֶזה ַיַחד!  לּו ָיכֹּ
 ַהַדָיג, ַהַפְיָטן, ַהכֹוֶרה, ַהַיְלָדה ַהפֹוַרַחת,
יָצן, ִשְלִגָיה ְוִשְבַעת ַגָמֶדיָה...  ַהַטָיס, ַהּלֵּ

ַע. יֶנִני יֹודֵּ ׂש ְבפּוִרים, עֹוד אֵּ   ַאְך ְלָמה ֶאְתַחפֵּ

 מכאן ומשם

, 7102סיימה את עבודתה בנובמבר  מירי דן  •

סיימתי את ”על פי בקשתה, ויצאה לגמלאות. 
ר  וחשבת שכ ות  נ עבודתי כמנהלת חשבו

שנות ותק, שאיפתי היא   03בעמותה. לאחר  
להיות פנסיונרית צעירה ולהמשיך את דרכי 
כמתנדבת בקהילה. כיום אני מתנדבת בתא 

חיילים בודדים ומשפחות אומנה בחיל הים.  
, קרו ‘ קוז -חנה ברנשטיין את המחליפה שלי,  

חנה גרה “. אני מכניסה לעבודה, גם בהתנדבות

ברכסים ובהכשרתה, חשבונאית בכירה.  

 בהצלחה לשתיהן!!!!

 לה מזור.‘איחולי החלמה מהירה לשרה •

עם מות פקטור  ‘  סולנג משתתפים בצער   •

 .יעקבבעלה 

 מנהל הקהילה -משה אמסלם הקהילה התומכת/ 

חברים מקרית טבעון, רמת ישי והסביבה, הנהנים מרשת בטחון הכוללת,  051 –בקהילה התומכת יותר מ

שעות, תיקוני בית   72בין השאר, מערכת מצוקה, ביקור רופא, שירותי פינוי באמבולנס ואב קהילה )כונן  

 .  ת“והיא חלק מסל השירותים של עמותת שלהבקלים ועוד(; 

העמותה עושה, בימים אלה, פעולות על מנת להנגיש את שירותיה לחברי הקהילה וליידע אותם על 

המפגש", כמו: מכללה, "פעילויות העמותה האחרות הנעשות במרכז היום, במרכז התרבות ובמועדון  

 חלק מהפעילויות של שלהבת ינתנו, לחברי הקהילה התומכת, ללא תשלום.  טיולים, חוגים והרצאות.

“ ניצוצות ” על מנת להעלות את המודעות, של חברי הקהילה התומכת לפעילויות העמותה, יופץ עיתון  

לחברי הקהילה התומכת; ובנוסף, יידעו, עובדי הקהילה התומכת ומתנדביה, את החברים לפעילויות הללו 

   .גם בשיחות טלפון ובביקורי הבית השגרתיים

 אנחנו מקווים שחשיבה זו תגביר את השתתפות חברי הקהילה התומכת בחיי העמותה.
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 המנכ"ל החדש של שלהב"ת -אלי פוליאקוב 

אלי פוליאקוב החל את עבודתו, בתחילת פברואר, כמנכ"ל עמותת שלהב"ת. 
, נשוי ואב לשלושה ילדים, גר ברמת ישי. בהשכלתו הוא בעל 22אלי בן  

תואר ראשון בתקשורת וניהול, תואר שני בגרונטולוגיה )מומחה וחוקר 
 בתחום מדעי הזקנה( ותואר שני נוסף במינהל ציבורי. 

בעשר השנים האחרונות אלי עבד בעמותת מט"ב )מטפלות בית( בשני 
תפקידים: מנהל מפעל עבודה שיקומי ומרכז יום טיפולי סיעודי; ובשש השנים 

ניהול סניף מט"ב עפולה והעמקים, המשפר את איכות החיים   -האחרונות  
של למעלה מאלף קשישים זכאי חוק סיעוד, באמצעות מטפלות בית 

 ישראליות וזרות.

"נפלה בחלקי זכות גדולה להעניק שירות, לפתח וליזום פעילויות לדור המייסדים של טבעון והמדינה. אני 
מודה להנהלה של עמותת שלהב"ת על הבחירה בי, על האמון והתמיכה", אמר לנו אלי. "מבחינתי זו 
חזרה הביתה. גרתי בקריית טבעון במשך שבע שנים ובאותה תקופה עבדתי ברשת המרכזים הקהילתיים 
ביישוב בשני תפקידים: רכז "מרכז קהילתי נרקיס" בשכונת הגפן, ורכז התקשורת הקהילתית. בימים אלה 
אני לומד ומכיר את שלהב"ת, על המגוון הרב של השירותים והפעילויות שבה. אני מזמין את תושבי קריית 
טבעון להצטרף אלינו וליהנות ממה שמציעה העמותה;  ומבקש מכל תושב, שיש לו רעיון או הצעה לקידום 

 ושיפור איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת, בקרית טבעון והסביבה, לפנות אליי".

 

חגיגת ימי הולדת 

 במרכז יום

מדי חודשיים חוגגים ימי   

ם  ת ו א י  ד י ל י ל ת  ד ל ו ה

החודשים.       הפעם, 

ילידי ינואר ופברואר. הנה 

 שתי תמונות מהאירוע.

 עולם הנעלם -מורשת הבדואים 

עם הפסל מרכז היום  התקיים מפגש של חברי  

המתגורר בחילף. סלאח מפסל ‘,  סאלח עליסאת 

בעץ ופסליו מייצגים את מורשת הבדואים אליה הוא 

מקורב מאד. בפסליו ובהסבריו, מצליח סלאח לקרב 

אית  י החברה הבדו את השומעים אל מנהג

והפולקלור שלה.  המפגש עימו  היה שעה של 

 חוויה מעניינת ביותר ומרגשת מאד.

 שלהבת שוררארגנה, כתבה ומסרה: 
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 ר פנינה בר סלע“ד -פינת התזונה 

 איך לחזק את מערכות ההגנה של הגוף

מה הן מערכות ההגנה שחוזקן ואיזונן שומרים על הבריאות 

המצב המאוזן נקרא "הומיאוסטזיס"   –הפיזית והמנטלית שלנו?  

מצב שיש לגוף את כל צרכיו, והוא מקיים יציבות, אך יכול   -

 מערכות: 0להתאים את עצמו לשינויים.)קור וחום למשל(. אציין 

: הגוף מותקף כל יום ע'י וירוסים, חיידקים מערכת החיסון   ( 1

וגורמי מחלות. חלקי מערכת החיסון מפוזרים בכל הגוף והם 

נוזלי הלימפה והקשריות )=בלוטות(. לכבד, למוח, וללבלב יש 

מע' הגנה מיוחדת בגלל חשיבותם הגדולה לתפקוד הגוף כולו. 

 חומרים כימיים לא טבעיים, פוגעים בתפקוד המערכת.

: האנזימים הם חלבונים מורכבים שאחראיים על השינויים הכימיים בכל ( המערכת האנזימתית 2

נזקקים לאנזימים. יצירת האנזימים זקוקה להמצאות מינרלים   –מערכות הגוף. נשימה, עיכול, חשיבה  

שונים. המינרלים נמצאים במזון רק אם היו בקרקע גידול הצמחים. אנזימים אפשר גם לקבל מאכילת 

 צמחים חיים. בישול הורס אותם. פעילות אנזימתית לא מספיקה או משובשת גורמת למחלות שונות.

: במיוחד הורמוני הטירוקסין והאדרנלין המווסתים את חילוף החומרים בגוף. ( המערכת ההורמונאלית3

במיוחד חשובה בלוטת המגן )תירואיד( שרבים סובלים מתפקודה הלא תקין. היא זקוקה למינרל היוד 

 שלא תמיד נמצא במידה מספקת. בנוסף, קרינה, למשל זו היוצאת מטלפונים ניידים, פוגעת בבלוטה.

כיום אצל רובנו בעולם המערבי מערכות ההגנה התמוטטו במידה זו או אחרת ולכן ריבוי המחלות. המעט 

 שאנו יכולים לשפר באורח חיינו זה

 .לאכול מזון אורגני, בלי חומרי הדברה, צבעים כימיים ותוספים מלאכותיים אחרים 

 מזון חי )לא מבושל( בארוחות. )פירות, ירקות, אגוזים לא קלויים, מיצים(  %06-לשלב כ 

 .להקפיד על ארוחות בזמנים מסודרים, ולצמצם בכמויות 

 מפגשים לקבוצת תמיכה
למטפלים עיקריים בבני משפחה הסובלים קבוצת תמיכה  נפתחת  

 .ממחלות של הגיל השלישי
הקבוצה מיועדת לבני משפחה אשר מטפלים ביקיריהם, בני ובנות 

את הקבוצה ינחו שתי   .הגיל השלישי, במצבים רפואיים שונים 
 .עובדות סוציאליות מהמחלקה לשירותים חברתיים

, אצלנו במרכז 3.0עשרת המפגשים יתקיימו החל מיום שלישי,  
 .03:01-02:11היום של שלהב"ת, בין השעות 

   .אלי פוליאקוב, מנכ"ל העמותה: לפרטים נוספים

 חגיגת מוסיקה בחג המולד ברומא  -  5קונצרט מס' 

, יחד עם התזמורת חואן דיאגו פלורז זמר הטנור הפרואני המפורסם,  
סר ברומא; תחת שרביטו של  סנטה צ'ציליה  והמקהלה של האקדמיה  

, חגיגת 7102, הגישו, לקהל הרומאי, בערב חג המולד  אנטוניו פאפאנו 
מוסיקה המורכבת מלהיטי מוסיקה יפים ואהובים של מוצרט, רוסיני, 

 דוניצטי, אופנבך ,פוצ'יני וורדי.

 ת. עורך ומגיש: זאב מזור“, במרכז תרבות שלהב10:00, 21.3.12מוצ"ש, 

 go10101%@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -כתיבה: נאוה בולקא וגילה עמרי.  עריכה, ועיצוב 
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 מוזמנים לערב זמר

 “ האהבה הראשונה”

 )החלונות הגבוהים(.    

הגרשונים מארחים את חבורת הזמר 

 "אנסמבל מנעד" 

  ניידורף, -עירית רימוןבניהולה וניצוחה של  

בערב של שירי צמדים ושלישיות. איתנו 

 סוליסטים, זמרים/ות ונגנים מלווים.

                                          . 20:00, שעה 10.3.2012מוצ"ש 

 ₪ 10 –כיבוד ודמי כניסה 

 .יעל ישועה/ ביקור במוזיאון ישראל 

מטעם "שלהבת", ביקרנו בשתי תערוכות במוזיאון ישראל. 

שנים,   01  -הצייר הוגלה, עם הוריו, ל    איי ויוויי.הסיני   - הראשונה

לכפר נידח במהפכת התרבות. הוא יוצא, לאחר לימודיו, בהתרסה 

נגד השלטון. התערוכה, בשלושה אולמות גדולים, העבודות ענקיות 

ומרשימות, אך ככל שמתקרבים ליצירות, מתגלה המורכבות שבהן, 

נעימות. מרהיב, מפתיע וקשה. העבודות -היוצרת תחושה של אי 

נוצרו במשך שנים, כשעשרות, עד מאות, פועלים עובדים תחת 

פיקודו. למשל, כמות ענקית של זרעי חמניות, שכפר שלם עבד, 

במשך שנתיים, ליצור אותם מפורצלן. זוהי מחאתו נגד מאו, 

"השמש" הנערצת. גם הטפטים המכסים את הקירות, מרשימים 

 מרחוק, אך כשמתבוננים מקרוב, בכל חדר, הם מפגינים מחאה.  

. גם כאן, התמונות גדולות, מרשימות ובצבעים עזים. ככל זויה צ'רקסקי , של  “ פרבדה ”   -  השנייה  

שמתקרבים, נוצרת אי נוחות. הציורים מלאים בפרטים. הציירת מטיחה בפנינו, איך "הם", העולים מברית 

המועצות, רואים אותנו, הישראלים. המראה חושפת סוג של אמת, לא נוחה ולא נעימה, ויחד עם זה, 

מושכת  ומרתקת. לאורך הביקור ליוו אותנו שתי מדריכות מצוינות, דבר שתרם מאד, להבנה ולתשומת 

לב לפרטים. לסיום, זכינו למופע מיוחד של זמרת, ששרה בעברית, לדינו וספרדית וזה היה סיכום מהנה 

 , שארגנו את הטיול, ודאגו לכל פרט.לצביה מזרחי ויורם גרזוןלחוויה המיוחדת כולה. הרבה הרבה תודות 

 תחומי שלהב"ת-שבת אומנים במרכז יום רב
 בואו לקנות, ליהנות ולתרום למטרה חשובה ביותר!

 סריגים, שמיכות, סינרים, חיות מֶלֶבד לילדים ועוד.  מלאכת יד:

 של אומני שלהב"ת. עבודות פרזולמגשים, קערות וכלי נוי.   קרמיקה:

 .קודש לרווחת באי מרכז היום -ההכנסות 

 ח.“א' בניסן, תשע -, כ"ט באדר 2012במרץ,  11-1%שבת -: שישיפתוח

 .0:00-11:00,   שבת: 0:00-13:00: יום שישי: שעות פתיחה

 .12:30-2:30בשעות  , 12.3.12הבזאר ייפתח גם ביום ראשון, 

                              
 "פרשת אלטלנה"

  
, תושב טבעון, מפיק סרטים דרור שוורץ
 ירצה ויציג סרט עדכני על תיעודיים,

 פרשת אלטלנה.
  

 המפגש יתקיים בשבת,
 77:11בשעה  71.3.71 

  
 במרכז תרבות שלהב"ת.

 שחרית שבת


