
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                    8158, יולי 581גיליון מס. 

יֹום ַקִיץ, יֹום ֹחם   / ח.נ. ביאליקבְּ
  

רֹום ׁש ִממְּ מֶּׁ יֹום ַקִיץ, יֹום ֹחם, ֵעת ַהשֶּׁ  בְּ

ַלֵהט ַכַתּנּור ַהּיֹום,  ָהָרִקיַע תְּ

ט ַלֲחלֹום  קֶּׁ ַבֵקׁש ַהֵלב ִפַּנת ׁשֶּׁ  –ֵעת יְּ

 בֹא ֵאַלי, בֹא ֵאַלי, ֵרַע ָעֵיף!

 

ִהיק ָאז, ל  ַקִיץ ַיבְּ  יֹום ׁשֶּׁ

 ַעל רֹאֵׁשנּו ִיַצק ָפז,

ֵדרֹות  כּונּו ִמן ַהגְּ  ִויָברְּ

עּוֵני ֵפרֹות.  ַכפֹות ֵעִצים טְּ

  אלי הולדת הבת.    על נטשה שטיין  שפע ברכות ל

ת, משמש כממלא “ , מנהל עמותת שלהב פוליאקוב 

 מקום בזמן חופשת הלידה שלה.

  מורה להתעמלות(, על   אולגה מרקוס ברכות ל(

 נישואי בנה.

  החוברת השנתית בהכנה, תצא לאור ותשלח

 לחברים במהלך החופשה.

  בעיתון מופיעות שלוש טבלות עם רשימות קורסים

 גזרו ושמרו!של המכללה ושל העמותה. 

 מפגש מתנדבים
  מפגש מתנדבים, רכזי תכניות בעמותת שלהב"ת התקיים השבוע באולם התרבות.

מטרת המפגש הייתה להוקיר את פעילותם של הרכזים המתנדבים ולומר להם תודה מקרב לב. "זה לא 
, מנכ"ל אלי פוליאקוב מובן מאליו, שאנשים מקדישים מזמנם וממרצם למען האחר", אמר במפגש  

העמותה והוסיף: "כל אחד מכם לקח על עצמו 
תחביב או תחום ידע ועניין ואסף סביבו מתנדבים 

מחויבות  נוספים ובעמל רב, מתוך אהבה רבה, 
ואחריות, מידי יום או אחת לתקופה, הוא מפתח 
ומקדם את הנושא ומעביר את הידע והתשוקה 

 “.הללו גם לאחרים
בין השאר, היו במפגש רכזים המפעילים בעמותה 
ערבי זמר, קבוצות רכיבה על אופניים, קבוצות 
הליכה, לימודי מחשבים, שיעורי ערבית, ביקורי 
בית אצל ניצולי שואה, טניס שולחן, קורסים 
במכללה, הרצאות בשבת בוקר, חדר כושר, 
קונצרטים מוקרנים, האזנה למוזיקה קלאסית, 

  .שיעורי ברידג', עיתון העמותה ועוד ועוד
 ., סיפר על פעילות ההנהלה והעמותה וענה על שאלות הרכזיםיקי שלויו"ר ההנהלה, 

*** 
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 מוקד טלפוני בנושא דמנציה
בנושא דמנציה.   2//7אני שמח לספר שנפתח מוקד טלפוני  

המוקד מסייע לאנשים עם דמנציה, בני משפחותיהם וכל אדם 

ן לקבל מידע בנושא )למשל בשאלות על  י י נ אחר שמעו

התמודדות עם התנהגויות מאתגרות, תקשורת, אבחון, מיצוי 

זכויות, ירידה תפקודית וכדומה(. המוקד מופעל על ידי המרכז 

הרפואי לאלצהיימר ברמת גן )בשיתוף אגף הקרנות בבטל"א(. 

מספר הטלפון השיחות נענות על ידי עו"ס/אחות מצוות המרכז.  

 י אלי פוליאקוב.“נמסר ע. 30-3399000 –

 ישראל אבניאון -עם "תופעת טבע" "שחרית שבת" 

שנה.   09הוא מוזיקאי מזה תשעה עשורים, נכון,    ישראל 
החל מהיותו מוזיקאי במפגש סיפר ישראל את סיפור חייו,  

בתזמורת בי"ס בניו ג'רסי, אח"כ בבגרותו, בתזמורת בצבא 
כשעלה לארץ, ניגן   .האמריקאי ובעוד הרכבים מוזיקאים שונים 

מתגורר וחי בקרית  ישראל .ולימד מוזיקה במשך עשרות שנים
 טבעון מעל שישים שנה.  

ליווה את סיפורו בנגינה על מספר כלים מוזיקאליים   ישראל 
יו"ר העמותה ומנכ"ל העמותה הודו מקרב לב לבני   .שברשותו 

על הפקת אירועי שחרית שבת שייע ואלה בר מסדה  הזוג  
בריאות והמשך נגינה   ישראל השנה ובשנים קודמות, ואיחלו ל 

 עם התנדבות בעמותת שלהב"ת.  

 הזכויות הסיעודיות שיש לנו בחברות הביטוח -הרצאה 
 האם יש לי פוליסת סיעוד בחברת ביטוח? איך מפעילים אותה? •

 מה בכלל מגיע לאדם סיעודי מחברת הביטוח?  •

 ?מה קרה לביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים? לאן הם נעלמו •

, בעל ניסיון רב בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד,  עמית לניר עמותת שלהב"ת מארחת להרצאה את  
הינו מייסד ומפעיל של ממ"ש   עמית שצבר, במשך שנים רבות, כבכיר בחטיבת הבריאות בסוכנות ביטוח.  

 )חברה לתועלת הציבור בתחום מיצוי הזכויות הרפואיות(.

ההרצאה תעסוק במיצוי זכויות בביטוחי הסיעוד בחברות הביטוח; כולל ביטוחים סיעודיים שיש לכולם 
בשעה   3.5‘,  ביום ה באמצעות קופות החולים. ההרצאה לא תעסוק בחוק הסיעוד. ההרצאה תתקיים  

 .הכניסה חופשיתבאולם התרבות של שלהב"ת, למשך כחצי שעה ואח"כ יינתן זמן לשאלות. , 03:03

 מרצה שעה יום קורס

 03:33 שני ערבית מתחילים

 0:03 ראשון ערבית ממשיכים  עדנאן עידאת

 0:03 שני ערבית מתקדמים

 מלך זיו 9:33 ראשון אידיש )אחת לשבועיים(

 אנגלית
 05:33 שני

 חיה חצב
 00:13 שלישי

 אינס נודלמן 00:13 ראשון ספרדית

 9309-9300לימודי שפות במכללת שלהב"ת )קתדרה( לשנת תשע"ט, 
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 ת עם מועמדים לראשות המועצה“מפגש הנהלת שלהב

ההנהלה של עמותת שלהב"ת נפגשה בחודש האחרון עם כל המועמדים )תשעה מועמדים ושתי 
מועמדות( לראשות מועצת קרית טבעון. מדובר על פגישות אישיות בהם נכחו המועמד/ת ומספר חברי 

 הנהלה ומנכ"ל העמותה.

מטרת הפגישה הייתה להציג בפני המועמד את הפעילות הענפה והמגוונת של העמותה. במצגת מפורטת 
הוצגה העמותה על שלל פעילויותיה: מרכז היום, הקהילה התומכת, מועדון "המפגש", המכללה וכן 

איש( הינה מבוגרת, מעל    999/החוגים ופעילויות התרבות. הודגש למועמד שכרבע מאוכלוסיית הקריה ) 
ועליו, כראש מועצה, לעתיד, לתת מענה לצרכי אוכלוסייה זו. הודגש לכל מועמד שיראה בעמותת   56

שלהב"ת שותף מלא בפיתוח וקידום האוכלוסייה המבוגרת בקריה; וכי נשמח להכין, יחד עמו, תכנית אב 
 וחזון בתחום הגמלאים בקריה.

המועמדים סיירו במרכז היום ובמבנה העמותה, התרשמו מהפעילות ולבסוף הציגו את עצמם, משנתם 
וחזונם ליישוב. מדובר על מועמדים מרשימים, בעלי מוטיבציה ורצון לשפר ולקדם את הקריה. איחלנו לכל 
אחד מהם הצלחה וברכנו אותם על כך שהחליטו להיכנס )רובם לא חברי מועצה( לתחום הציבורי 
והפוליטי ולתרום מזמנם וממרצם למען תושבי הקריה, בין אם ייבחרו לתפקיד ראש המועצה או יהיו חברי 

 מועצה מן המניין.

 שעה יום מרצה קורס 

 חוג האזנה למוזיקה קלאסית
 ד"ר מוטי אדלר, נגה ישורון, ולדימיר שמולנסון 

 02:99 ב' .וניצה יולביץ

 כיתת מתחילים -אמנות הצילום 
 0:99 ג' , צלמת וארט דירקטוריתטובית לור נדרשת מצלמה דיגיטלית

 02:99 ג' . יוצרת, במאית תיאטרוןרויטל טובי פיזי -סדנת תיאטרון פסיכו

 09:99 ב' תמה קסל קבוצת מחול

 02:99 ב' ליטל דורצ'ין מחול לחולי פרקינסון

 "אני משפחתי והשואה שלנו"
 00:99 א' ד"ר לילך ערמוני שמעוני סדנה ייחודית לבני הדור השני

 02:99 ‘ה מאור טולדו ציור למבוגרים

 הקורס משלב לימודים תאורטיים ועבודה מעשית באולפן (fm 093.5קורס רדיו במכללת אורנים ) 

 , מנחת קבוצות במכון אדלרחיה קלמנוביץסדנה בהנחיית  תקשורת מקרבת בגיל השלישי

הכשרת מתנדבים לתיעוד סיפורי חיים של 
 וותיקים בקריה לשם הפקת ספר

 יהודית ארז

 9309-9300חוגים ופעילויות בשלהב"ת לשנת תשע"ט, 

 ניידת שמיעה ארצית מגיעה לקרית טבעון

זוהי .  "בקול" עמותת שלהב"ת שמחה לארח את ניידת השמיעה הארצית של ארגון  
 עמותה ללא כוונת רווח, המספקת מגוון שירותים לאוכלוסייה בכלל ולכבדי שמיעה בפרט. 

תגיע הניידת לעמותת שלהב"ת. הפעילות והבדיקות שיתבצעו ביום   09.5ביום חמישי, 
 .31-9000933‘ טלזה הינם ללא תשלום אך מחייבים הרשמה מוקדמת במרכז היום, 

נושאי קלינאית תקשורת וסיפור אישי של מדריך כבד שמיעה.  עם הרצאה של  0:39הפעילות תחל בשעה 
 הכרות ושימוש, זכויות ועוד.  –ההרצאה: גורמים לירידה בשמיעה, מכשירי שמיעה 

בכדי לגלות אם , יתבצעו בדיקות סינון שמיעה למעוניינים  07:39-ועד ל   09:39לאחר מכן, החל משעה  
. לנבדקים להם גילו ירידה בשמיעה יתקיים ייעוץ פרטני עם קלינאי/ת תקשורת. בשמיעה   קיימת ירידה  

שמיעה מקיפה בקופת החולים ו/או מרכיבים מכשירי שמיעה, יינתן גם ייעוץ פרטני   לאלו שביצעו בדיקת  
 באם יחפצו )לשם כך יש להביא ביום הבדיקה העתק של בדיקת השמיעה המקיפה שבוצעה(.



4  

 שעה יום מרצה קורס

שיש בה שלווה  "דע את עצמך": כלים ליצירת בריאות
 נפשית ושמחת חיים.

 00:33 א' איילת חקלאי

 00:33 א' הרצאות מוזיקליות 0סדרה של  "בוא שיר עברי": מסע בזמר הארץ ישראלי

 זיכרונות אהבה, מסע בעקבות שירי אהבה עבריים
, ד"ר לילך ערמוני שמעוני

 ביבליותרפיסטית
 05:33 א'

 0:03 ב' תמה קסל עולם המחול

 00:03 ב' חנה כהן ידען קוראים תנ"ך עכשיו

 9:33 ג' , משוררתטלי וייס סדנת כתיבה יוצרת –בקול טבעי 

מענייני היום: פוליטיקה מקומית, אזורית ועולמית 
 במבט אקטואלי

 9:33 ג' ד"ר ירון סלמן

 00:33 ג' ורדה קנול יהלום זה שם המשחק –תיאטרון 

פרשיות שהסעירו את מדינת ישראל וסוגיות 
 ערבי-אקטואליות בנושאי הסכסוך הישראלי

 05:33 ג' ד"ר )אל"מ במיל'( משה אלעד

סדרת הרצאות על מסעות, מקומות  –"רואים עולם" 
 ברחבי העולם

 9:33 ד' מרצים שונים

 00:33 ד' קובי וייס גיבורי תרבות יהודית בעת החדשה

 00:33 ד' , לשעבר דוברת שב"סאורית מסר הראל תקשורת וקרימינולוגיה

 00:33 ד' , יועצת תזונה והחלמה טבעיתטליה שביט עקרונות הריפוי הטבעי, על פי גישת הרמב"ם

 05:33 ד' אשר סוזין החברה החרדית והדתית לאומית בישראל

 9:33 ה' , גרפולוגית מוסמכתרויטל קינן מפגשים /0קורס  - סודות האבחון הגרפולוגי

 9:33 ה' , חוקרת תהליכי שימורד"ר שלי אן פלג "ארכיאולוגיה כהרפתקה"

 00:33 ה' תרזה אלקנתי סדנת פוירשטיין: "חדר כושר למוח"

 00:33 ה' , היסטוריונית של האמנותזהר בצר אמנות פלסטית כביטוי לחוויה האנושית

תולדות עם ישראל: פרשיות היסטוריות והשלכותיהן 
על המחלוקות הפוליטיות בישוב העברי ומדינת 

 ישראל
 05:33 ה' ד"ר חגי ספר

 9309-9300טבלת קורסים מכללת שלהב"ת )קתדרה( לשנת תשע"ט, 

 בוקר קיץ מוזיקלי במרכז יום שלהב"ת

חוויה מוזיקאלית של סיפורים ונעימות בליווי גיטרה קלידים ועוד. 

 1.5.00 -ביום רביעי הבביצועה של חבורת "ניגון מהלב". 

 הכניסה ללא תשלום.משקה וכיבוד קל.    יינתנו  .03:13בשעה 

 go030316@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -כתיבה: נאוה בולקא וגילה עמרי.  עריכה, ועיצוב 

 .319303533ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב


