
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                    8178, ספטמבר 781גיליון מס. 

 מחזחרחוח ח חוח ח

 חודשים 21הידעת?   שנה זה 

 ימים 563שנה זה 

 שבועות 31שנה זה 

 שעות. 0668שנה זה 

 עומדות לרשותך מעל חצי מיליון דקות

 מי ייתן ויהיו נפלאות ומתוקות.....

 ובסוף השנה תוכל לעצור,

 זמן ולהביט לאחור‘לקחת ת

 לחשוב על מה שהיה או לא היה,

 כי בסופו של דבר החיים הם חוויה,

 ואחרי חשבון נפש, ארוך / קצר / עמוק / קליל

 לנשום עמוק ומחדש להתחיל.....

 
 מגן השר למתנדבים מצטיינים

מתנדבת בעמותת שלהב"ת ומבצעת ביקורי בית בקרב ניצולי שואה, כחלק משיתוף פעולה עם  נטעחאמ  ,
קיבלה פרס שניתן לעשרה אנשים נטעחחחח. "עמך" 

ושלוש עמותות, מתוך אלפים שהגישו מועמדות, 
ים. נטע  מכל הארץ; המתנדבים הרבה שנ

 שנים. 23 –מתנדבת בשלושה אירגונים ולמעלה מ

הטקסחה החממלכ  ,חמכובד,ח” 

צנוע,חמסוד חומאו גןחמאד.ח

האולםחה החמלאחבמ נדב םח

ובנ חמשפזו  הם.חהאוו  הח

 ח“ ה  החזמהחמאדחשנוצ החעח

 “המ נדב םחעצמםחוהמשפזו .

 ת ועובדיה“מתנדבי עמותת שלהב

הנכם מוזמנים להרמת כוסית לראש השנה 
  חד נהחא  רן,ח“דולהרצאה של 

 “ ב  או חושמז חז  ם”

, בשעה 20...3המפגש יתקיים ביום רביעי,  
 ת. “, באולם תרבות שלהב26:88

על מנת להיערך למספר מוזמנים )הלב רחב 
ע  ן להגי י י נ , מי שמעו ) . אך האולם צר.

 . מתבקש להירשם אצל רעותלמיפגש, 

 נשמזחל או כם
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 / נאוה בולקא קובי יקר

 (קוב חוו ס)דברים שנאמרו בתום שנת הלימודים הקודמת עם המרצה הוותיק במכללה, מר 

מסתיימת לה שנת לימודים בה פסענו איתך צעד אחר צעד בהגות היהודית. גיבורי התרבות היהודית הם 
 לא גיבורי כוח, הם אבירי רוח.

התחלנו בשפינוזה שדעתו היתה מאד נחרצת בדבר המדינה הריבונית וחוקיה. המשכנו במנדלסון שטען כי 
 –לדת יש ערך מוסף והאדם ראוי לו שיבטא את עצמו. ממנדלסון למימון שביקש ללמד תכנים תכליתיים  

מדע למשל ולא תלמוד. ולבסוף עסקנו ברש"ר הירש שהדגיש את חובתו של האדם לשמור על העולם 
הסובב אותו. מעין תורה אקולוגית המדגישה רגישות וכבוד לכל היצורים בעולם. כמו כן עסקנו בפרק 
המצוות כסמלים. למדנו על המצוות המסמלות רעיונות. ככל שאנו מתעמקים בהגות היהודית כך אנו 

 מתקשרים אליה יותר.

קובי מורנו הדגול, השביל הזה בו אנו פוסעים איתך, הופך לאט לאט לדרך כבושה וסלולה. בכל מפגש אנו 
מתקדמים בדרך זו בביטחה. המשך להוסיף לנו מחוכמתך ומעוצמת החכמה היהודית, לווה אותנו גם 

 לך וחופשה נעימה. נתראה, בלי נדר, בשנת הלימודים הבאה, עלינו לטובה. ודהח בהחבשנים הבאות.   

 ולאחכפ חשנכ בחבזוב  !!ח00:11ש מוחלב,חבשנהחהק ובהחהקו סח  ק  םחב מ ח ב ע חבשעהח

 ישראלי-מסע בזמר הארץ –בוא שיר עברי 

באולם שלהבת,   22:88, בימי ראשון בשעה  ג אחפ ט חומ קהחע נבחסדרת הרצאות מוזיקליות בהנחיית  
שנה למדינה. הסדרה בת שמונה מפגשים המשלבים שירה ונגינה חיה, תגיש את אבני היסוד   68לרגל  

ביצירה העברית לאורך למעלה ממאה שנות זמר שבנו את הפסקול הנפלא שכולו ישראל. שמונת 
 שליוו את ימי טרום המדינה. ש   חעבודהחואדמההמפגשים יעסקו בנושאים: 

 ₪. 68 –השתתפות במפגש יחיד ₪.  008. מחיר לכל הסדרה 22:88בשעה  6.28, יום א' מפגשחזש פה

 הבט זוחא חמקומכםחכ חמספ חהמקומו חמוגבל.חהסד הח  פ זחבמ דהחו   שמוחמספ קחמש  פ ם.

 חדש בשלהב"ת –רפלקסולוגיה 

, רפלקסולוגית  ו  חבלוחשירות חדש הניתן ע"י  
בכירה ובוגרת קורס עיסוי בנקודות טריגר. הטיפול  
מתאים לבעיות רפואיות כמו: איזון המערכת 
האנדוקרינית, סכרת, הרגעת מערכת העצבים, 
חיזוק המערכת החיסונית, הפחתה בכאבי שרירים 
 ושלד, העלמת דורבן, כתף קפואה, מיגרנות ועוד. 

 .ח00:11 – 10:11ב'חבשעו חהטיפולים יינתנו בימי 

₪.   8.  –  או זח₪,    38  –  זב  חמ כרח וםח: מז   ם
ם,   ו י רות מרכז  י כ במז ם  ספי ו נ ם  80פרטי -

.055133. 

 בזוגחש עו  חזש פהח
  “ה עמלו חלז רוקחש    חהפנ ם”

 
שרירי הפנים, כמו כל שריר אחר, זקוקים לכושר. 
התעמלות שרירי הפנים מגבירה את זרימת הדם 
לאזור ומחזקת את השרירים. פעולה זו מסייעת גם 

   להגמשה, הצערת העור והאטת הקמטים.
 

י   בעלת   -  ד" חאו ל חפלטנ חהחוג מועבר ע"
ללימודי הקוסמטיקה מקולורדו ארה"ב  תעודה 

 ומדריכת התעמלות בריאותית.
 שנ חש עו  חנ ס ון:חח 

 88:.8בשעה  ..5יום שני, 
 88:.8בשעה  ..26יום שני, 

  ₪. 08 –שיעור אחד ללא תשלום. עלות מפגש 

 : גישור בגיל השלישיהרצאה
מהו הליך הגישור? כיצד תהליך של גישור בגיל מבוגר מסייע לאדם לשמור על טובתו ומקומו בסכסוך? 

ב וםחמהם יתרונות הגישור על פני פנייה לבית משפט? על כל אלה ועוד, נענה בהרצאה שתתקיים  
 הכנ סהחזופש  .(  16באולם התרבות של עמותת שלהב"ת )אורנים  00:11בשעהחח0.0של ש ,ח
 , רו"ח, מגשרת מוסמכת וחברת ארגון המגשרים בישראל.  נאוהחשוו ץ: המ צ ם

 מגשר מוסמך וחבר ארגון המגשרים בישראל, עוסק בדיאלוג קהילתי ומנחה "צדק מאחה".   גאלחהולצ ח

 go010106@outlook.comלחג להח:ח“ג להחעמ  .חחדואח-ע  כה,חוע צובח:חנאוהחבולקאחוג להחעמ  .חחכ  בה

 .100434941 ,חסמט חהל בנה,חק   חטבעון.חטלפוןח“מש ד חעמו  חשלהב
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 מועדון פיסול ופרזול

בקצה רחוב יסמין, ליד מעון ויצ"ו, נמצא כבר מספר שנים מועדון פו"פ )פיסול 

חבורה של גברים גמלאים עובדים בחדר קטן וצפוף, עם  ופירזול( של שלהב"ת.

מאוורר ומקרר שמעט מקררים את החום הכבד, ועובדים ממש כמו פעם. 

יוצרים ומפסלים בברזל דמויות של אנשים, חיות ועוד. את המועדון מרכז מזה 

 .או  חבנג מספר שנים בהתנדבות 

 יוגה צחוק

לפני כשלושה חודשים החלה פעילות של "יוגה צחוק" במרכז היום. 

מרמת   שמזהחגנ א חהפעילות מתקיימת אחת לחודש בהובלתה של  

, כשמה כן היא, מביאה הרבה שמחה ואור ומצב רוח טוב. שמזהישי. 

  בשירים, ריקודים ועם המון אנרגיה. היא פשוט מקפיצה את כל הבית.

היא מנכ"לית ובעלים של חברת "שמחה בלב". היא מרצה   שמזהח

  ומנחת סדנאות שמחה וצחוק בקרב גמלאים ובכלל האוכלוסייה.

 מתנדבת מגרמניה

את התנדבותה ונסהחלונאוחחבסוף חודש יוני סיימה המתנדבת  

  במרכז יום של העמותה.

, הגיעה לארץ להתנדב במשך כשנה מגרמניה 18ונסה, בת  

מהעיר בראונשוויג, עיר תאומה של קרית טבעון. ונסה התנדבה 

כעת היא חוזרת לארץ    בעיקר בסדנת הקרמיקה של העמותה. 

 !הצלזהמולדתה, כאשר כל החיים לפניה. נאחל לה 

 זש פהח-זוגח וגהח

תירגול נינוח ותומך המשלב תנועה, נשימה, תשומת לב לתמיכה בבריאות, לחיזוק הבראה ולשמחת חיים. 
, מורה ליוגה, תרפיה ומטפלת הוליסטית א  ח–עדנהחלבח. מנחה:  לש עו חנ ס וןחללאח שלוםחמוזמנים  

  חודשים. X 28לחודש ₪  208: .חחעלו חהזוג00:11בשעהחח6.0 וםחזמ ש ,חבמגע.  השיעור יתקיים ב

 דרושים מתנדבים

לפרויקט תיעוד סיפורי חיים של וותיקי טבעון דרושים 
מתנדבים בעלי יכולת הקשבה עמוקה, יכולת כתיבה 

 ולב גדול. 

המתנדבים יעברו הכשרה בת שישה מפגשים 
קבוצתיים ועוד חמישה מפגשי ליווי והדרכה. בתום 
ההכשרה ייצאו לבתי וותיקים ביישוב ויפגשו עימם 

 מספר פעמים במטרה להוציא ספר חיים על הוותיק.

תקופת ההתנדבות היא כשנה החל מאוקטובר. 
המתנדבים יזכו להכשרה ולליווי מקצועי איכותי 

, מנחה  הוד  חא רחלצורך ביצוע המשימה בידי  
 לתיעוד ביוגרפי.  

 לה שמהחנאחלפנו חלמרכ  ו חהעמו ה.ח

 מיצוי זכויות בפרישה

הנכם מוזמנים להרצאתו של רואה החשבון 

חח ד ו ד ח ד ו ד  ד ר ש מ ל  ע ה  ב צ ר מ ו ל  י ע פ

 באוניברסיטה הפתוחה.

הה צאהח עסוקחבמגווןחה בט םחכלכל  םח

סב בחהפ  שהחמהעבודה:חמסחהכנסה,חדמ ח

ווןחכספ םח אבטלה,ח עסוקהחופנס ה,חה 

 מקופו חגמל,חפנס החועוד.

אולםח  בו ח,חח01:31בשעהחח03.0 וםחזמ ש ,ח

 ק.חטבעון(.ח09שלהב" ח)או נ םח

 הכנ סהחזופש  
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 ר פנינה בר סלע“ד/ פינת התזונה 

חג ראש השנה מתקרב אלינו ולכולנו ציפיות לשנה טובה, בריאה, 
ושמחה. על פי חז"ל זהו היום החשוב שבו נברא האדם הראשון. 
הם נהגו לשלב בסעודת החג דברים סמליים לציפיות שלנו, בעיקר 
מאכלים מתוקים, ביניהם הדבש. הדבש הוא בעל תכונות ריפוי 
נפלאות, שמתבטאות בפעילות אנטיבקטרילית, הודות לאנזימים 
הקיימים בדבש כל זמן שהוא לא נחשף לחום. כיום ניתן למצוא 
סוגים שונים של דבש בהתאם לצמחים בו השתמשו הדבורים: 
דבש פרחי הדרים, אקליפטוס, זעתר, פרחי בר )הכי מומלץ( ועוד. 

 .התכונות הבריאותיות של הצמחים נמצאות גם בפרחים שלהם ובצוף אותו שותות הדבורים
(. שיח זה גדל באיזור נידח MANUKAהגיע לישראל סוג דבש חדש שמופק מפרחיו של שיח ה"מנוקה" ) 

זילנד. פעילותו נוגדת החיידקים עוצמתית ביותר. טוענים שהוא מונע התרבות של חיידקים אפילו -בניו 
עמידים ביותר. הוא מנטרל את חיידק האולקוס הליקובקטר פילורי. טוב כנגד דלקות וכאבי גרון. טוב 

 . במקרי כוויות וניתוחים כי עוזר בריפוי פצעים; בתנאי שהאדם אינו סובל מסוכרת
 .לב  או חוזגחשמז

 ט“ת לשנת תשע“בוקר חשיפה לקורסים של מכללת שלהב - 8102ספטמבר 

 4.0 -‘  וםחד 0.0 -‘  וםחג 3.0 -‘  וםחב 

10:11 
 ךחעכש ו“קו א םח נ

 חנה כהן ידען
 סדנ חפו   שט  ן

 צביקה וולק + תרזה
 פול ט קהח-מענ  נ חה וםח

 ירון סלמן

10:31 
 כ  בהח וצ  

 טלי וייס
 רכ ונו חאהבה

 ר לילך ערמוני“ד
 א כ אולוג החכה פ קה

 אן פלג-ר שלי“ד

01:11 
 דעחא חעצמך
 איילת חקלאי

 אנ ,חמשפז  חוהשואהחשלנו
 ר לילך ערמוני“ד

  ולדו חעםח ש אל
 ר חגי ספר“ד

ח 01:04—01:31 חה חק חס חפ  ה

01:04 
  קשו  חוק  מ נולוג ה

 אורית מסר הראל
 סודו חהאבזוןחהג פולוג 

 רויטל קינן
 אקולוג החוא כו חסב בה

 אברהם חיים‘ פרופ

00:04 
 עודחמבטחעלחעולםחהמזול

 תמה קסל
   אט ון,חרהחשםחהמשזק

 ורדה קנול יהלום
 ם“ פוא חה מב
 טליה שביט

00:04 
 קו סחצ לום
 טובית לרר

  “ה סטו   חא
 ר משה אלעד“ד

 ל מודחאנגל  
 חיה חצב

00:04 
 ממש כ םח-ספ ד  ח

 אינס נדלמן
 ג בו  ח  בו 

 קובי  וייס
 הצ בו חהז ד 

 אשר סוזין

00:04 
 סודו חלב  או חוז ונ ו 

 ני ביקוב צור‘ג
  

 מאיר טולדנוזוגחצ ו ,חח--ח00:11ח-ח10:31שעהחחחחחח6.0,ח‘  וםחה

 תמה קסלקבוצ חמזולחבג לחהשל ש ,חח-ח00:11שעהח

 ארי )בבניין העמותה(-עדנה לב זוגח וגה,ח-ח00:11שעהחחחח

 במכללה )קתדרה(“ בריאות וחיוניות”הרצאת חשיפה לקורס 

סודות פשוטים לבריאות, חיוניות, יצירתיות ואורך רוח ללא ייסורי מצפון ועונשים   25
עצמיים; כולל טכניקות לטיפול עצמי, שכל אחד יכול, המבוססות על נוסחה שתחולק 

איש, אישה וילד.   2,006  -לכל מי שיגיע להרצאת החשיפה. הנוסחה סייעה ליותר מ  
 ,  מומחית לשיאצו ומפתחת השיטה "מכאב ליכולת להזיז הרים".ג'נ חב קובחצו : מרצה

ק. טבעון(.    16אולם תרבות שלהב"ת )אורנים    58:.8בשעה    ..25יום חמישי,  
 -. פתיחת הקורס ב   88:.8הקורס יתקיים בימי חמישי בשעה     הכנ סהחזופש  .ח

 מפגשים(. ₪10 ) 08.מותניית במספר נרשמים. עלות שנתית:  20.28


