
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                    8148, יוני 481גיליון מס. 

 לאה גולדברג/  ַהחֹוחַַ
 

ַלעֵַהֵעזִַלְפֹרחַַ  ֵאיְךַַבסֶּ

ץַֻמַכת  ָצָמא,-ֲעֵליַָארֶּ

 ֵאיְךַָפַרץַּוָפַרחַַהחֹוחַַ

תַָחק  ַהְשָמָמה.-ַוִיֹקבַאֶּ
 

 ְנִזיִריְַוַאְכָזרְַוָזחֹוחַַ

 ְבלֹאְַסִליָחהַּוְללֹאַַרֵחם,

 ַבְשָמָמהַַיֲעֹמדַַהחֹוחַַ

ם. ְרַפְתכֶּ ִגָלהַחֶּ   ְכָנִביאַשֶּ

 פכיםַקטנים

 ,ַשבעה 8142באוגוסט    41  –  7בתאריכים    טיולַשלהב"תַלחו"ל ,
לילות, שמונה ימים של נופים, טבע, יהדות, ספא וכייף בהרי 

 לצביהַמזרחיהקרפטים של אוקראינה. לפרטים נוספים נא לפנות  
 .158-8045211בטלפון: 

   ,עובדתַסוציאליַתבאחד במאי התחילה לעבוד, במרכז יום .

 פרטים בתוך הירחון.

 ַַ0:11  –ת, בימי רביעי ב “ החל לפעול בעמותת שלהב חוגַשחמט .

 .כולםַמוזמנים. התשלום סמלי. דרורַשוורץהחוג בהדרכת 

 חוחןַהקינרס*

"יקירתַרמתַמרמת ישי זכתה ביום העצמאות האחרון בתואר  שרהַסרניצקיַַ
ַַעל פעילותה הרבה בישוב   ַ,"ישַי פעילה בעמותת שלהב"ת בשתי .ַשרה

 בו היא מלמדת.   ,'פעילויות: קבוצת המטיילים "גלים" ומועדון הברידג
שנה וכל משפחתה ומשפחת בעלה גם הם חיים   01חיה ברמת ישי מעל    שרַה

כיום שרה “.  צהלה “ וב “  ערן “ שנים והתנדבה ב   82ברמת ישי. שרתה בצבא קבע  
למבוגרים, ‘  רכזת המתנדבים )בהתנדבות(, ברמת ישי, והקימה מועדון ברידג 

 איש, מרמת ישי. 411 –אליו מגיעים כ

 ים של רגשות

 מה ואיך צריך לעשות כדי לחוות יותר שקט פנימי?

הרצאהַהמשלבתַלימודַתיאורטיַעםַהתנסותַ
אישיתַוחווייתיתַעלַעולםַהרגשותַשלנוַודרכיַ

 ההתמודדותַאיתם.

, בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה איילתַחקלאימרצה: 
 ותואר שני בבריאות הוליסטית.

 ₪.ַ.0ַ-.ַכניסהַ.0:.0בשעה2ַַ..6יוםַרביעי,ַ

 תקשורת מקרבת בגיל השלישי

התמודדות עם קונפליקטים במשפחה, 

יחסים עם הנכדים, הילדים ובני זוגם ועם 

 המורחבת.המשפחה 

. מנחת קבוצות, חיהַקלמנוביַץ:  מרצה 
 בוגרת מכון "אדלר".

 ₪ַַ.0כניסה:ַַ.0:.0בשעה00.2ַַיוםַרביעי,ַ

 איריס לכיוון אלונים שופע בקוץ יפהפה זה. עדיין ירוק, פורח וגבוה מאד.‘ * המדרון היורד מרח
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 ת“שירות לאומי במרכז יום שלהב

שיריַבין באי מרכז יום של שלהב"ת, מסתובבות שלוש בחורות צעירות:  
מבין השלוש, אני יושבת   אביטלַקאופמןַוונסה,ַמתנדבתַמגרמניהַ.,  שלַם
 , בחדר המלאכה, ואנחנו משוחחות.שיריַשלםעם 

 כיצדַהגעתַלמרכזַיוםַזהַבטבעון?

שירות לאומי, למשך שנה או שנתיים, הוא בחירה אישית. יש אפשרות ” 
כל מה שהוא   –לבחור בין: עבודה עם בע"ח, גני ילדים, עבודה משרדית ועוד  

ציבורי ומאושר ע"י השירות הלאומי; בחרתי בעבודה עם קשישים. אני גרה 
בגבעת אלה וחיפשתי משהו קרוב לבית שאוכל להגיע יום יום עם תחבורה 

. עושה כל 43:31עד    17:11ציבורית. אני נמצאת בשלהב"ת כל יום משעה  
מה שצריך ועוזרת בכל מה שמבקשים: הגשת תה/קפה, ארוחת בוקר, 
אוכלת עם הקשישים, מנקה את חדר האוכל לאחר הארוחה. יותר מאוחר עוברת לחדר מלאכה או 
קרמיקה, מכינה מוצרים למכירה, מדברת עם הקשישים ומארחת להם לחברה. אני נהנית מאד כאן 
במרכז היום. ההתנדבות מתגמלת מאד, מעריכים מאד את מה שאני עושה וסומכים עלי. האנשים 

 ונעים לי מאד איתם. –הצוות והחברים  –נחמדים מאד 

אני בשלהב"ת כבר חצי שנה, וחושבת לעשות שירות לאומי של שנתיים. אני בהחלט מרגישה שאני נחוצה 
ומאד עוזרת. אני מכירה את השמות של כמעט כולם, וזוכרת בדיוק מה כל אחד אוהב בבוקר. זכיתי 

רבתא שלי, שהתה כאן במרכז היום בטבעון, -שהגעתי למקום הזה. יש קצת קשר משפחתי למקום. סבתא
וכיום היא בנשר ליד אחד מילדיה. עדיין יש קשישים בטבעון, וגם בין הבאים למרכז יום, הזוכרים את 

 “סבתי ומכירים אותה.

, מתנדבת מגרמניה, נראיין בפעם אחרת, כיוון שלא היתה במרכז יום כאשר שוחחתי עם שירי. ונסַהאת  
 אביטל, מטעמיה היא, לא רצתה להתראיין.

במרכז יום כחלק מצוות המרכז. כעובדתַסוציאליתַַ, החלה לעבוד, בתחילת החודש,  יעלַפרץַויינשטייַן
יעל, בחצי מישרה, תעסוק במגוון רחב של נושאים סוציאליים הקשורים למבקרי מרכז יום ולקשר עם בני 
משפחתם; מתוך כוונה להיטיב את חווית הביקור במרכז ולחזק את השירות הניתן בו. היא תהיה 
אחראית על הכנת תוכנית טיפול לכל מבקר ומעקב אחר מצבו, ליווי מבקרים חדשים בשלבי קליטתם 
הראשונים במרכז היום והפעלה קבוצתית של המבקרים בנושאים שונים. תעזור במצבי משבר: אובדן, 

 ירידה בתפקוד, החמרה במצב בריאותי, וקשר עם גורמים בקהילה כמו הרווחה וקופות חולים. 
, נשואה + תינוק, גרה בקריית טבעון. יעל עבדה במועדונית יום לילדים ונוער בסיכון בפנימיית 33יעל, בת 

אמונה בעפולה וקודם לכן כרכזת תחום נערות במסגרת עמותת על"ם )עמותה לנוער במצבי סיכון( 
בקרית ים. הגם שאינה מגיעה מתחום האדם המבוגר, היא מגלה מוטיבציה רבה ללמוד ולהכיר את 

 .נאחלַלהַהצלחהַבמילויַתפקידההתחום וכבר החלה בקיום שיחות אישיות עם המבקרים. 

 

במאי,    45‘,  . ביום ג ַת“ חגַשבועותַבמרכזַיוםַשלהַב

, עם זרי חמניות לקישוט סַרימוניַם“ בַיהגיעו תלמידי  

 47‘  הבית, ושרו עם חברי המרכז משירי החג. ביום ה 

מרכזַאלוןַבמאי, הביאו ביכורים, עוגות גבינה, תלמידי  

 , ויה ובינגו לחג. כמו כן והשתתפו בפעילות של טריו

 .ענתַגסולהתקיימה הרצאה על מגילת רות מפי 
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 חדשַבעמותתַשלהב"ת!ַ-פעילותַחברתיתַלחבריַהקהילהַהתומכתַ
חברי הקהילה התומכת של העמותה זוכים ליהנות משירות של לחצן מצוקה, שירות תיקונים    

קלים של אב בית, ביטוח הרמה במידת הצורך, ביקורי בית ואוזן קשבת. מעכשיו חברי הקהילה 
 התומכת מוזמנים ליהנות גם מפעילות חברתית ללא תשלום נוסף.

כל חבר בקהילה התומכת מוזמן לבחור חוג או פעילות אחת בשבוע ולהשתתף בה ללא תשלום    
נוסף. בין הפעילויות המוצעות והמתקיימות במרכז היום של שלהב"ת: חוג התעמלות, יוגה, טאי צי', 
סדנת מנדלות, סדנת פסיפס, סדנת ציור, פעילות "צמחים ואנשים" ועוד. כמו כן, חברי הקהילה 
התומכת מוזמנים להשתתף בהרצאות המתקיימות במרכז היום וכן באירועים חד פעמיים או 

 טקסים, כל זאת ללא תשלום נוסף.
בנוסף, חברי הקהילה התומכת זכאים ליהנות מפעילויות העמותה בעלות מיוחדת וזולה במיוחד:    

פיזיותרפיה, מכון כושר, קליניקה לרפואה סינית, שירותי ספרית ומניקור פדיקור, התעמלות 
שיקומית ועוד. בהמשך מתוכננות גם פעילויות ייעודיות רק לחברי הקהילה כמו טיולים והרצאות וכן 

 פעילויות ייעודיות לחברי קהילה שמתקשים ביציאה מהבית.
( או במזכירות 158-2141301, רכזת חברתית קהילה תומכת )שושילפרטים נוספים ניתן לפנות:    

 (.11-0530853הקהילה התומכת )

 מפגש משתתפי החוג לערבית, בבית המורה, בזרזיר

התארחו בביתו של   המכללה של עמותת שלהב"ת בקריית טבעון, תלמידי הקורס לערבית, הלומדים במסגרת  
יחד עם אשתו ובני משפחתו אירחו את התלמידים עם מיטב   עדנאן , המורה שלהם לערבית.  עדנאן עידאת 

, מרכז הקורס מטעם שלהב"ת, שמלווה את הקורס מיום הקמתו לפני גדי בתר המסורת והמטעמים הבדואים.  
  כשמונה שנים, ברך את התלמידים והודה למשפחת עידאת על האירוח המרגש והטעים.

 , חברה בחוג, כתבה ברכה לסיום. קטע מהברכה:אורהַממון

 עכשיו כשגדלנו בשנה ועמדנו במשימה”

 התכנסנו בזרזיר, נעמוד על הברכה, הכבוד והתודה

 למורנו היקר, המוכתר וראש הכפר,

 הוא גם ראש הישיבה שמרביץ בנו תורה,

 פולקלור, מוסר וְמָשִלים,

 הרבה הומור וחכמת חיים;

 “ שפה מדוברת, חופשית, ציורית, מליצית, עירונית וכפרית...

 הנחיותַמקדימותַוהחלטותַבסוףַהחיים

 גדַברַיוסףקרוב למאה אנשים הגיעו למרכז התרבות בשלהב"ת על מנת לשמוע את הרצאתו של פרופ'  
כיצד להתמודד עימן?". פרופ' בר יוסף, תושב קריית טבעון, לשעבר מנהל היחידה   -החלטות 'סוף חיים'  " 

לטפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם, משמש כיום כיו"ר ועדת האתיקה המייעצת בבית החולים 
 רמב"ם.

. ההרצאה באה המווַת  -ההרצאה עסקה בנושא לא פשוט, שרובנו בוחרים שלא לעסוק בו בחיי היום יום  
לעודד תכנון רפואי  לגבי שלב "סוף החיים" של עצמנו או של יקירנו המבוגרים. בהרצאה הוסבר הליך 
החתימה על ייפוי כוח רפואי )טפסים( והנחיות מקדימות שבאות להסדיר את הטיפול הרפואי באדם בסוף 

 חייו תוך איזון בין ערך קדושת החיים, אוטונומיה, רצון האדם וחשיבות איכות החיים.

על מנת להקל על הציבור, עמותת שלהב"ת הכינה סט של טפסים שיימצאו במזכירות העמותה. ניתן גם 
 להוריד את הטפסים מהאינטרנט.

( או לאיתנה דוד )עו"ס 158-2720422מי שירצה סיוע והכוונה במילוי הטפסים יכול לפנות לפרופ' בר יוסף )
 (, שניהם פועלים בהתנדבות מלאה.151-0044481בדימוס()

 בברכת אריכות שנים ובריאות לכולנו.

 הנחיות מקדימות והחלטות בסוף החיים

קרוב למאה אנשים הגיעו למרכז התרבות בשלהב"ת על מנת לשמוע 
כיצד   -החלטות 'סוף חיים'  "   גדַברַיוסַףאת הרצאתו של פרופ'  

להתמודד עימן?". פרופ' בר יוסף, תושב קריית טבעון, לשעבר מנהל 
היחידה לטפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם, משמש כיום כיו"ר 

 ועדת האתיקה המייעצת בבית החולים רמב"ם.
ההרצאה עסקה בנושא לא פשוט, שרובנו בוחרים שלא לעסוק בו 

. ההרצאה באה לעודד תכנון רפואי  לגבי שלב המווַת -בחיי היום יום 
"סוף החיים" של עצמנו או של יקירנו המבוגרים. בהרצאה הוסבר 
הליך החתימה על ייפוי כוח רפואי )טפסים( והנחיות מקדימות שבאות 
להסדיר את הטיפול הרפואי באדם בסוף חייו תוך איזון בין ערך קדושת החיים, אוטונומיה, רצון האדם 

 וחשיבות איכות החיים.

על מנת להקל על הציבור, עמותת שלהב"ת הכינה סט של טפסים שיימצאו במזכירות העמותה. ניתן גם 
ַַַַַַַ-פרופ'ַברַיוסףַַלהוריד את הטפסים מהאינטרנט. מי שירצה סיוע והכוונה במילוי הטפסים יכול  לפנות ל 

 , שניהם פועלים בהתנדבות מלאה.151-0044481)עו"ס בדימוס(, איתנהַדודַאו ל 158-2720422
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 פנינה בר סלעאבל למה כדאי להימנע ממנו /  –הלבן, הטעים 

אין חכם כמו הטבע. למחלקת היונקים אליה שייכים: פרה, סוס, אריה, פיל, קוף וגם אנחנו בני האדם; 
לתינוקות של בעלי חיים אלה מיועד חלב האם על מנת שיתפתחו כהלכה. אבל, בבגרותם אין הם שותים 
חלב, חוץ מהכלב והחתול ששותים חלב פרה כי אנחנו קלקלנו את מערכת העיכול שלהם. בתוך חלב האם 

 שלנו ישנו אנזים המתאים לעיכול החלבון והסוכר שבחלב האם.

 הנה, השוואה של הרכבי חלב, ממקורות שונים, שהאדם משתמש במזונו, מחושב למאה גרם חלב מלא. 

 

 

 

 

נשים לב שבחלב אם, יש הרבה פחות חלבון בהשוואה לבעלי חיים אחרים 

וזה מקל על העיכול של התינוק. השומן אצלנו בנוי אחרת וקל יותר מאשר 

. חלב עז מתעכל אצלנו יותר בקלות מחלב Cזה של חלב פרה, יש הרבה פחות זרחן והרבה יותר ויטמין  

 אך אם אין ברירה עדיף לתת לתינוק משקה צמחי. –פרה 

מה קורה עם התבגרותנו? כמות האנזים שמפרק את סוכר החלב, הלקטוז, הולכת ופוחתת. גם כמות 

האנזים שמעכל את חלבון החלב, הקזאין, פוחתת. העניין גנטי. יש שהאנזימים נעלמים בגיל צעיר ויש 

שנשאר מעט אנזימים גם בגיל מבוגר. אך, הנזקים לאוכלוסייה שבה רוב האנזימים הנ"ל נעלמו, הם רבים. 

כאשר העיכול לא נעשה על ידי אנזימים )מיצי העיכול( מגיעים החיידקים שחיים במעיים לפרק את החלב. 

 אז נוצרים גזים ובטן נפוחה והרבה בעיות. יש מאות מחקרים על הנזקים, ואמנה רק את העיקריים בהם:

. 

 

שומן  בעל חיים
 )גרם(

חלבון 
 )גרם(

פחמימות 
 )גרם(

 סידן
 )מ"ג(

 זרחן
 )מ"ג(

 Cויטמין 
 )מ"ג(

 4 03 442 1.0 3.5 3.5 פרה

 4 410 480 1.0 3.8 1.1 עז

 5 41 33 0.5 4.4 1.1 אדם

 8.1   403 5.3 0.1 7.1 כבש

  דלקות מעיים 

 .פעוטים דלקות אוזניים, נזלת, סינוסיטיס 

  4דלקות פרקים, סוכרת סוג. 

 .מעלה לחץ דם, גורם למחלות לב 

 .אלרגיות למיניהן 

 .התכווצויות שרירים 

 .היפראקטיביות אצל ילדים 

 .אקנה בגיל הנעורים 

 .אסטמה ובעיות דרכי נשימה 

 מיגרנות ועוד 

 "תמונות בתערוכה"ַ-7ַקונצרטַמס'

 ...00,ַבשעה02.2.6.01ַמוצ"ש,ַ

התזמורתַהפילהרמוניתַשלַברלין,ַבקונצרטַבלתיַנשכח,ַמפגינהַאתַ

ועםַַַטוגןַסוקייַבהווירטואוזיותַשלהַבהובלתוַשלַהמנצחַהרוסיַהצעירַַ

ַַ ;ַביצירותַַשלַפרוקופייב,ַבטהובןַַיפיםַברונפמַןהסולןַהרוסיַיהודי

 .זאבַמזורַ-עריכהַודבריַקישורַומוסורגסקי.ַ

  ש"חַכוללַקפהַועוגהַ.6ַ-עלותַהכניסהַ

 אוליַלאַכדאי? –אזַמהַהחלטתם?ַ

 ַ"הללויה לעולם"    -ערב זמר לסיום העונה     

 משיריַקוביַאושרתַושמריתַאור

כמו תמיד, גם ערב זה, בהנחיית ה"גרשונים" יפתח ויונתן, ובהשתתפות חבורת 
 הבית "שלהבת רון". יהיו אתנו זמרים/ות ונגנים מלווים.

מרכזַתרבותַשלהב"תַ)רצויַלהקדים(.ַַַ..:.6בשעה2.01ַַ..0נפגשַבמוצ"שַ
 ₪ַַ.0כיבודַודמיַכניסה:ַ


