
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                    8168, אוגוסט 681גיליון מס. 

 / מרדכי גליליבני אדם מהלכים בחוף 

ָמר ַהָים. ִנגְּ ת וְּ שֶּ ִחיָלה ַהַיבֶּ ִכים ַבחֹוף בֹו ַמתְּ ַהלְּ ֵני ָאָדם מְּ  בְּ

ת. שֶּ ת ַיבֶּ רֶּ מֶּ ִנגְּ ִחיל ַהָים וְּ ִכים ַבחֹוף בֹו ַמתְּ ַהלְּ ֵני ָאָדם מְּ  בְּ

ִבים ַעל ַהָים ַגע חֹושְּ רֶּ ֵהם לְּ שֶּ  כְּ

ָלם עְּ ָשם נֶּ ִחיל וְּ ִהֵנה ָכאן ַמתְּ  שֶּ

ִמים.  ֵהם חֹולְּ

ִמים. ַגע ֵהם חֹולְּ רֶּ ָצִרים לְּ ֵהם נֶּעְּ שֶּ  כְּ

 מה בעיתון
  מדריך במכון הבריאות לאייל ישראליברכות ,

 והכושר של שלהב"ת, להולדת נכדו.

   ,להולדת זאב מזור ברכות לחבר ההנהלה ,
 נכדו.

  ,ברכות למדריכת התעסוקה במרכז היום
, שסיימה בהצלחה קורס אידה קדז'רוב 

מדריכי תעסוקה והפעלת גמלאים בקהילה 
 ובמוסדות.  

  בחודש יוני הסתיימו הרבה פעילויות ויצאו
 לחופשה. רוב העיתון עוסק בסיכומים אלה.

 קבלת רישיון ניהול עסק לעמותת שלהב"ת 

בתום הליך ארוך של הכנות וביקורות חיצוניות )משרד הבריאות, מכבי אש, 
חברת גז, חשמלאי מוסמך ועוד(, קיבל המטבח של מרכז היום רישיון לניהול 
עסק. הרישיון ניתן מטעם המחלקה לרישוי עסקים במועצה המקומית קרית 
טבעון למשך ארבע וחצי שנים. הרישיון מאפשר למטבח העמותה להכין מזון 

יום וכן לצורך הכנת ארוחות חמות -לארוחות בוקר וצהריים עבור מבקרי מרכז
לגמלאים בביתם. זו ההזדמנות להציע לכל המעוניינים לאכול במרכז היום או 

, מזכירת מרכז נורית לקבל ארוחה חמה, המגיעה הביתה עם שליח, לפנות ל 
  בתיאבון!.   40-5533399‘ היום. לתיאום בטל

 go141406@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .405939994ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

  מופע בין דורי —“ זה"ב מדור לדור”

סבא וסבתא בואו עם הנכדים לשלהב"ת למופע מוזיקלי, קצבי 

. בטיחות בדרכים ומרגש המשלב בתוכו מסרים בנושא  

 05המופע מיועד לילדי גן חובה ובית ספר יסודי, באורך  

 14:34  -,  ב 3.5.15המופע יתקיים ביום חמישי,  דקות.  

 בלבד.₪  14כניסה: באולם התרבות של עמותת שלהב"ת.  
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, בהובלת גמלאים אוהבי לכת   -"גאל"  טיול סוף השנה של  
, התקיים במחצית חודש יוני. קבוצת "גאל", יורם גרזון המתנדב  

הפועלת במסגרת עמותת שלהב"ת, טיילה השנה, אחת לשבוע, 
במסלולים שונים ברחבי הארץ, בדרגת קושי קלה עד בינונית 

  כולל טיול בן שלושה ימים לדרום הארץ.
טיול סוף השנה הוביל את המטיילים לאזור שמורת נחל דן  
ובהמשך לנחל חרמון. המטיילים קינחו בארוחה חגיגית במסעדת 

דפנה"  י  י   . "דג ו ו י בל ם  י ר י ש ו  שר ם  חברי ה במסעדה, 
, יורם ברכו והודו ל טלי קופליק,  אקורדיוניסטית וחברת "גאל",  

 .והוועד הנצחי, על פעילותם לאורך השנה
, מנכ"ל העמותה, הצטרף לטיול מתחילתו ועד אלי פוליאקוב 

 .סופו וברך את המתנדבים והמטיילים
)גמלאים מיטבי לכת(, אחת לשבועיים, טיילו במסלולים עם דרגת קושי בינונית "גלים"  במקביל, חברי  

  ופועלת במסגרת עמותת שלהב"ת.יורם גרזון ומעלה. קבוצה זו, גם היא, בהובלתו של 

, הפועלים בעמותת שלהב"ת, קיימו מפגש מתנדבי "עמך" 

ית העמותה. את המפגש הנחתה,  כום שנה בספרי סי

. מתנדבי "עמך" מקיימים ציפי ליבה בהתנדבות, העו"סית  

מפגש חברתי שבועי עם ניצול שואה, במטרה להפיג בדידות, 

לנהל שיחה, לדבר על נושאי היומיום ועוד. תודה רבה לרכזת 

על הליווי הצמוד והמקצועי. מנכ"ל שלהבת שורר  המתנדבים  

, ברך את המתנדבים והודה להם על אלי פוליאקוב העמותה,  

 .השקעת זמנם ומרצם למען אוכלוסיית המבוגרים בקריה

 ניגון מהלב

מקהלת "ניגון מהלב" הופיעה בפני חברי שלהב"ת, במרכז יום, 
  .במסגרת בוקר מוזיקלי מיוחד לרגל הקיץ

 

 חוג האזנה למוזיקה
גם חוג האזנה למוזיקה סיים החודש את פעילותו. החוג 
מתכנס אחת לשבוע באולם התרבות של העמותה. זהו 
מפגש של אוהבי מוזיקה, הרוצים להעמיק ולהרחיב את 
ידיעותיהם במוזיקה לסוגיה השונים: קלאסית, קלה, ג'אז, 
עממית ועוד, באמצעות הרצאות והדגמות ממיטב היצירות 

נגה  של מלחינים שונים. בתמונה נראית )ולא נשמעת( 
בוגרת האקדמיה למוזיקה של ת"א, המנגנת על    ישורון, 

ן בתזמורת   נגה פסנתר.   נגנית ראשית של בסו היא 
 .הסימפונית חיפה

בעל תואר  , ולדימיר שמולנסון  הופיעו השנה גם  נגהיחד עם 
ניצה    שלישי במוזיקה, כנר ראשון בתזמורת סימפונית חיפה; 

בעלת תואר שני מהאוניברסיטה העברית, מורה   ,יולביץ 
בשנה  חוקר ומרצה למוזיקה ומומחה לפסיכולוגיה של המוזיקה.   ,מוטי אדלר לפסנתר ומוסיקולוגית; וד"ר  

. את החוג מרכזים בהתנדבות, יובל כץ הבאה יצטרף לצוות, המוכר והאהוב, פסנתרן צעיר מתל אביב,  
 .רינה ואברהם גוליקאהבה, אכפתיות ורגישות, מזה שנים רבות, בני הזוג 
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 אלי פוליאקוב/ עדכונים מהאסיפה השנתית של העמותה 

יצחק בסוף חודש יוני התקיימה האסיפה השנתית של חברי עמותת שלהב"ת. לתפקיד יו"ר האסיפה נבחר  
, סקר בפני החברים את פעילות העמותה יקי שלו, יו"ר העמותה לשעבר. היו"ר הנוכחי של העמותה, תלם

מנכ"ל אלי פוליאקוב  . העמותה קלטה ארבעה עובדים חדשים בחצי השנה האחרונה:  7502לשנת  
מנהלת חשבונות,   חנה קוז'יקרו ברנשטיין העמותה,  

וסברין אבו עובדת סוציאלית של מרכז יום,    יעל פרץ 
בשכר   72כעובדת במרכז יום. בעמותה עובדים    -גודה  

 מתנדבים. 005 -)רובם בחלקיות מישרה( ופועלים כ

על מנת להרחיב את השירות  לחברי הקהילה התומכת, 
, רכזת התרבות של שושי מלכה הורחבה עבודתה של  

מרכז היום. תפקידה לידע את חברי הקהילה בנושאי 
חברה ותרבות בשלהב"ת ולעודד אותם להשתתף 

 בפעילויות השונות של העמותה.

 052חברים, מתוכם    005  -ת ישנם כ “ בעמותת שלהב 
אנשים, מבקרים במרכז היום, בממוצע   00חדשים.  

. העמותה "המפגש" נשים מבקרות במועדון     70ליום.   
 -בתי אב. השנה למדו במכללה כ   795-נותנת שירות ל 

קורסים. בפעילויות ובחוגים משתתפים עוד מאות חברים. סה"כ מקבלים שירות   07  -סטודנטים ב   085
 משתתפים. 0755-בעמותה מעל ל

ציין כי המטלה של העמותה, כיום, היא להתאים את שלהב"ת לשינויים של התקופה החדשה: לתת   יקי 
, לזכאי חוק סיעוד, האמור חוק גמלה כספית מענה לצרכים של גימלאים צעירים ולהתמודד עם אתגר  

להיכנס לתוקפו בחודש נובמבר, ש.ז. על העמותה להתרכז בהגדלת מספר המבקרים במרכז היום 
לשפר את חווית הביקור והשהות במרכז היום, להרחיב את פעילות הקהילה התומכת “, המפגש”ובמועדון 

 ולהרחיב את מספר המשתתפים בקורסי המכללה.
גם הביע תקווה שהמועצה החדשה, של קרית טבעון, כאשר תיבחר, תגדיל את תמיכתה בעמותת   יקי 

 ת לאור הגידול בהיקף הפעילות ובמספר הגימלאים תושבי הקריה.“שלהב
, נותנים לנו את 3415והיתרה החיובית בחודשים הראשונים של    3419"הקטנת הגרעון בשנת  

 .את דבריויקי  סיכםהתחושה שאנחנו פועלים בכיוון הנכון", 
והדו"ח אושר. לדברי   7502, הציג את הדו"ח הכספי לשנת  איתן אורן לאחר מכן, רו"ח של העמותה,  

 , המצב הכלכלי של העמותה יציב.  איתן
 , חבר וועדת הביקורת פירט את פעילות הוועדה והמליץ לאשר את הדו"ח. הדו"ח הכספי אושר.יוסי מורנו

, עזבו את ההנהלה מרצונם. שני מועמדים חדשים אושרו גיל אשל ושולה נחמיאס כי  יקי שלו  י  “ נמסר ע 
שנה כמנכ"ל של שלוש חברות.   07, בוגר מינהל עסקים ומהנדס ושימש במשך  איתן קלמר   -במקומם  

, תושבת דליה לביא תושב קרית טבעון ומשמש גם כיו"ר עמותת "מעומק הלב" הפועלת בקריה;    איתן 
כיום משמשת "דור טבעון".  שנה ובדיור מוגן    08קרית טבעון. עבדה ברשת המתנ"סים בקריה במשך  

  בחיפה. "בית יולס"כסמנכ"לית הדיור המוגן 
-יקי שלו, אבי לרון, נורית גל, גדי בתר וזאב מזור  -נאחל לחברי ההנהלה החדשים והוותיקים 

 ולעמותה כולה, שנת פעילות פורייה ומהנה; עמידה ביעדים שהציבה לעצמה ובהצלחה!

ה  ת ו מ הע ל  ש ר  מ ז ה ת  ר ו ב ח
סיימה את שנת רון"  -"שלהבת 

הפעילות שלה באירוע מוזיקלי, 
חברתי וקולינרי בחצר ביתו של 

ן מנצח החבורה,   יפתח גרשו
בקיבוץ גיניגר. החבורה שרה 
משירי העמק, ברכה את יפתח 
ואף הכינה קטע היתולי בו מספר 

חברים התחפשו לקיבוצניקים.       
על הובלת   יפתח תודה רבה ל 

 .  יורם גרזוןהחבורה ותודה לצוות המתנדבים שלה בראשות 
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 ט“ת לשנת תשע“בוקר חשיפה לקורסים של מכללת שלהב - 8102ספטמבר 

 9.5 -‘ יום ד 0.5 -‘ יום ג 3.5 -‘ יום ב 

45:44 
 ך עכשיו“קוראים תנ

 חנה כהן ידען

 סדנת פויירשטיין

 צביקה וולק + תרזה

 פוליטיקה -מענייני היום 

 ירון סלמן

45:34 
 כתיבה יוצרת

 טלי וייס

 זכרונות אהבה

 ר לילך ערמוני“ד

 ארכיאולוגיה כהרפתקה

 אן פלג-ר שלי“ד

14:44 
 דע את עצמך

 איילת חקלאי

 אני, משפחתי והשואה שלנו

 ר לילך ערמוני“ד

 תולדות עם ישראל

 ר חגי ספר“ד

 ה פ ס ק ה  14:09—14:34

14:09 
 תקשורת וקרימינולוגיה

 אורית מסר הראל

 סודות האבחון הגרפולוגי

 רויטל קינן

 אקולוגיה ואיכות סביבה

 אברהם חיים‘ פרופ

11:19 
 עוד מבט על עולם המחול

 תמה קסל

 תיאטרון, זה שם המשחק

 ורדה קנול יהלום

 ם“רפואת הרמב

 טליה שביט

11:09 
 גיבורי תרבות

 קובי וייס

 י“היסטורית א

 ר משה אלעד“ד

 לימוד אנגלית

 חיה חצב

13:19 
 ממשיכים -ספרדית 

 אינס נדלמן

 קורס צילום

 טובית לור

 הציבור החרדי

 אשר סוזין

 תמה קסלקבוצת מחול בגיל השלישי,  - 11:44שעה   6.5‘ , יום ה

 אלי פוליאקובמה מחכה לנו במכללה )קתדרה( בשנה הבאה? / 

השנה היצע הקורסים, לשמיעה במכללה, גדול ומגוון. על מנת לאפשר לחברי העמותה ליהנות מיותר 
 055מאשר קורס אחד, מזמינה הנהלת העמותה את החברים להירשם לקורס שני או שלישי, בהנחה של  

לקורסים הנוספים לראשון. כמובן, כמו כל שנה, פתיחת קורס, מותנית במספר מינימלי של נרשמים. 
 ההרשמה כבר החלה ותימשך עד שניים באוקטובר בתעריף מוזל.

, על התנדבותן לאורך השנה. נורית גל ושולה נחמיאס בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לרכזות המכללה,  
 אלי פוליאקוב,תכני המכללה, לשנה הקרובה, נקבעו בישיבת ועדה שכללה את שתיהן, וחברי העמותה:  

. חברים נוספים המעוניינים להצטרף לצוות רותי דניאלי , מזכירה; והמתנדבת  רעות תורג'מן מנכ"ל;  
 המתפעל את המכללה, במהלך השנה, ומשפיע על התכנים, מוזמן ליצור קשר.

 אז מה חדש השנה?

בנוסף לסדרות וקורסים של המרצים הוותיקים והאהובים )רואים עולם, "חדר כושר למוח", קובי וויס, ירון 
 סלמן, חנה כהן ידען, אברהם חיים ותמה קסל( תחל פעילות של מרצים חדשים:

בריאות עם שלווה נפשית ושמחת ותעניק כלים ליצירת  ‘  מעפולה, תגיש שני קורסים בימי א  איילת חקלאי
 -ב ‘  , יום ה "ארכיאולוגיה כהרפתקה" תיתן קורס שנתי בנושא    ד"ר שלי אן פלג . הארכיאולוגית  חיים 
קרימינולוגיה , לשעבר דוברת שירות בתי הסוהר בישראל, תקיים קורס בנושא  אורית מסר הראל .  9:55

, תגיש קורס בנושא 00:55  -ב ‘  , מהישוב כליל בגליל, בימי ד טליה שביט .  00:55  -יום ד' ב   -  ותקשורת 
תרצה על תיאטרון,   ורדה קנול יהלום . המחזאית והבמאית,  עקרונות הריפוי הטבעי ע"פ גישת הרמב"ם 

אומנות פלסטית   -  זהר בצר . הישר מנהלל מגיעה אלינו היסטוריונית של האומנות,  00:55  -ביום ג' ב 
סדנת כתיבה ,  9:55  -, תנחה בימי ג', ב טלי וייס . המשוררת  00:55  -יום ה' ב   –  כביטוי לחוויה האנושית 

 .9:55 -יום ה' ב – "סודות האבחון הגרפולוגי", גרפולוגית, תגיש קורס בנושא רויטל קינן. יוצרת

זיכרונות אהבה, מסע בעקבות שירי אהבה   –. בימי א'  02:55  -השנה תתקיימנה הרצאות גם אחה"צ ב 
שירצה על   ד"ר )אל"מ( משה אלעד , בימי ג', יחזור אלינו  ד"ר לילך ערמוני שמעוני , בהנחיית  עבריים 

 חגישב אלינו.    ד"ר חגי ספר . גם  ערבי -פרשות שהסעירו את מדינת ישראל וסוגיות בסכסוך הישראלי 
היסטוריה שלפני   –ד"ר חגי ספר  יביא נושאים אקטואליים, ואילו  ד"ר אלעד  . תולדות עם ישראלירצה על 

, על אשר סוזין עם בן טבעון,  ,  קום המדינה. בימי ד' תתקיים סדרה קצרה ומרתקת, בת שישה מפגשים 
. מוזמנים לבוא, להעמיק ידע, להיפתח לעולמות חדשים החברה החרדית והדתית לאומית בישראל 

 ולגלות תחומי עניין נוספים עם אנשים מעניינים. 


