
   

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    9179, אוגוסט 791גיליון מס. 

 לאה גולדברגדרדר / 

ר רּוַח שָּ ל ַהּיֹום הָּ  כָּ

ר,” הָּ  ֶאֱעֶלה ֶאל רֹאש הָּ

ר הָּ  ֶאֱעֶלה ֶאל רֹאש הָּ

ַדר. ַדרְּ ה בְּ  “ֲאַטֵילָּ

ַדר יֵָּבש ַדר ַדרְּ ַדרְּ  וְּ

ַבֵקש: ֵרש ַגם יְּ ַרשְּ  יְּ

ּה רּוַח ֲחִריִשי,”  ֹבאָּ

ֵפִני ַעל רֹאִשי ַלטְּ  “.וְּ

א רּוַח בָּ ִהֵנה הָּ  וְּ

ה. ִחבָּ ֵפהּו בְּ  ִויַלטְּ

דּוף  ן שָּ רָּ ַדר ַדקְּ  ַגם ַדרְּ

ַעט ִליטּוף. ַבֵקש מְּ  יְּ

 והדרת פני זקן

בנושא מניעת התעללות והזנחה של אזרחים “  שולחן עגול ” 
ותיקים התקיים החודש בשלהב"ת. בשולחן השתתפו ראש 

, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, עידו גרינבלום המועצה, 
מנהלת מרפאת קופת חולים כללית בטבעון,   , עו"ס תמי בן חמו 
, עובדות רבקה סמגה מנהלת מרפאת מכבי,    , ד"ר חגית דסקל 

סוציאליות מהמדור לאזרחים ותיקים, עובדי שלהב"ת, נציגי 
חברות הסיעוד, נציגי המשטרה, הבנקים, הדואר והמועצה, 

 מתנדבים וכן נציגים נוספים.

האירוע התקיים ביוזמת היחידה למניעת התעללות והזנחה של 
וזאת במטרה לטפל בנושא וכן להעלות למודעות סוגייה כואבת עירית שלו  אזרחים ותיקים בראשות עו"ס 

זו. המפגש הינו יריית פתיחה בשרשרת של אירועים שיתקיימו במהלך השנה הקרובה בנושא. ניתן לפנות 
 tivon.muni.il-irit@kiryat.  9029399-50או  9029359-50‘   במועצה: טל עירית שלולעו"ס 

 מזל טוב, על הולדת הנכד, ל.... 
 מדריכת מלאכת יד במועדון "המפגש". - בתיה כפיר 
 טבחית במרכז היום.  - מזל חן 
 מדריכת תעסוקה ומלאכת יד במרכז היום.  - אידה קדז'רוב 
 הסעות המסיעה את מבקרי/ות מרכז היום-בעל חברת - שלומי אדוני. 

 הרצאות חשיפה לקורסי המכללה בחודש אוגוסט

מרצה: מוטי באולם תרבות. דרך היווצרות כדור הארץ   80:11-ב 81.1יום ראשון, 

מוטי יעביר קורס על אסטרונומיה וגיאולוגיה ויעסוק בצפונות ₪    81כניסה:    זיק.  

 .90:55-כדור הארץ, בימי ראשון ב

 

 לשתי ההרצאות יחד.₪  81באולם תרבות. כניסה:  88.1יום רביעי, 

אנשי שם. ביוגרפיות וסיפורים על מנהיגים, אישים ומנהיגות נשית   –  1::0
מרצה: מורן גלאון. מורן יעביר קורס על נשות חיל, אנשי שם ובעלי בארץ ישראל  

 .9:55 -ממון בתולדות א"י בימי חמישי ב

 מרצה: אילן ירמיהו.  תרבות דיגיטלית  –עולם דיגיטלי  – 1::81

 .99:55 -ב‘ אילן יעביר קורס על מדע פופולרי ועל חדשנות טכנולוגית בימי א

mailto:irit@kiryat-tivon.muni.il
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 עם סיום עבודתה של עו"ס יעל פשטצקי רום

, שעבדה במשך כחמש שנים במדור יעל פשטצקי רום החודש נפרדנו מעו"ס  

לאזרחים ותיקים במחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון. 

יעל שימשה כרכזת חוק הסיעוד וכעובדת סוציאלית לחוק בקרית טבעון ובמסגרת 

תפקידה פיקחה על הפעילות המתקיימת בעמותת שלהב"ת. יעל מתחילה דרך 

 חדשה כעובדת סוציאלית של שורדי שואה בקופת חולים מכבי בחיפה.

לקראת סיום עבודתה, יעל הגיעה לעמותת שלהב"ת וקיימה סדרה של פרידות 

מרגשות במרכז היום הרב תחומי,  במועדון "המפגש" ועם הקהילה התומכת. 

ציינו לשבח את נעימותה ומקצועיותה של יעל ואיחלו לה  –ותיקים וצעירים  –כולם 

 הצלחה רבה בהמשך דרכה המקצועית.

יעל הודתה לאזרחים הוותיקים שהיו ויהיו יקרים לליבה, על שנתנו בה אמון ושיתפו אותה בקורות חייהם. היא 

עשתה את עבודתה מתוך תחושה של שליחות ורצון עז לשפר את איכות החיים של האזרחים הוותיקים בקרית 

טבעון. היא ציינה את המקצועיות והאנושיות שקיימת בשלהב"ת ואיחלה לעמותה המשך פריחה והתפתחות; יעל 

הדגישה : "אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה עם עמותת שלהב"ת, מרכז היום ומועדון "המפגש" שהינם בתים 

חמים ומשפחתיים שתמיד נעים להגיע אליהם. אני מאחלת לכם עוד הרבה שנים של בריאות, עשייה ופעילויות 

מהנות. כמו כן אני מודה לכל אנשי הצוות והמתנדבים היקרים, במועדונים ובקהילה התומכת, על תרומתם היום 

 יומית לרווחת תושבי הקריה הוותיקים. יישר כוחכם, אני מעריכה ומברכת אתכם בבריאות, בכל טוב ובקיץ נעים". 

 (, במועדון המפגש.משמאלמיעל פשטצקי ) נפרדת: צביה מזרחי בתמונה

 הליכון חדש נתרם לחדר הבריאות והכושר

מלוס   מייק )אודי( פינס חדר הבריאות והכושר התחדש בהליכון חדש. ההליכון נתרם בידי  

 .חוה וחיים פינסאנג'לס שבארצות הברית. ההליכון נתרם לזכרם של הוריו, 

, חברת שלהב"ת. מייק הוא בן דודה נעמי סלע הקשר בין שלהב"ת למייק נוצר באמצעות  

ובמהלך ביקורו האחרון בישראל, נעמי הביאה אותו לעמותה. מייק התרשם לטובה מהפעילות 

-וביקש לתרום לעמותה. רצה הגורל וממש באותו הזמן ההליכון ששימש את המועדון במשך  

שנה, שבק חיים. מייק החליט שמדובר בהנצחה ראויה וחשובה להוריו. זו ההזדמנות   39

 להודות לנעמי על היוזמה והחיבור למשפחת פינס.

 , אחד המתעמלים הוותיקים במועדון, מנסה את ההליכון ומרוצה מאוד.אריה נתיבבתמונה: 

            לזכרה של שולה סתתיהו

 , בשם מקהלת "שלהבת רון".יהודית בנימין

ם  י נ ו ש א ר ה ן  י ב ה  ת י ה ל  " ז ה  ל ו ש
שהצטרפה למקהלת "שלהבת רון" עם 
הקמתה. שולה שרה בקול אלט ובלטה 
באישיותה המיוחדת. אישה שקטה, מעט 
קת  י ו מד מאד  ו ם  י הכל אל  נחבאת 

 בשירתה.

ליווינו אותה מתחילת מחלתה לאורך כל 
הדרך הקשה שעברה. היא לא איבדה 
ונלחמה באומץ במחלה. עד  תקווה 
שהגיע השלב בו לא יכלה לנצח יותר. 
מקומה במקהלה נותר מיותם. נזכור 

 אותה לטובה תמיד. 

 יהי זכרה ברוך.

פעילות לחברי וחברות הקהילה התומכת 
 . 00:11-ימי רביעי בבחודש אוגוסט, 

 הכניסה חופשית 

 מוזמן גם מי שרוצה להצטרף לקהילה ו/או להכיר אותה.

 בטלפון הנייד, וחגיגת יום הולדת. סדנת צילום – 8.0:

 .ד"ר רותי לוימפגש חוויתי עם  – זיכרונות מהשבת – 0.1

 . מעיין וייספסיכודרמה,  – "הטרקטור בארגז החול" – 1..8

היכרות חווייתית של "היה לי חבר, היה לי אח".    –  88.1
 חברי הקהילה עם שלהבת ניר.

עם שלהבת ניר וחגיגת יום פעילות לסיום הקיץ    –  81.1
 הולדת.

 , רכזת חברתית של הקהילה:שלהבת נירלפרטים: 
 503-0039595 
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 קורס הכשרת וותיקים להתנדבות בצוותי חוסן בשעת חירום

מתנדבים וותיקים ואנשי מקצוע סיימו החודש הכשרה ייעודית   30
בת ארבעה מפגשים לשעת חירום במרכז הקהילתי "רמת טבעון". 
הקורס עסק בתרחישים של חירום )התקפת טילים, רעידת אדמה, 
תאונה עם נפגעים רבים וכד'(, עזרה ראשונה נפשית ופיזית 

 והערכות המועצה לשעת חירום.

הקורס נערך ביוזמה משותפת של המועצה המקומית, המשרד 
לשוויון חברתי, רשת המתנ"סים ושלהב"ת, כחלק מפעולות ריענון 
שנערכו השנה לצוותי המתנדבים לשעת חירום על ידי היחידה 

 להתנדבות וקהילה והמחלקה לביטחון במועצה המקומית.

 הגינה הביתית כמפגש חברתי

, בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות וגמלאי משרד החקלאות. לאריה יש 70, בן  אריה מימון
גינה גדולה ויפה ובה פרחים, עצי פרי וגם ירקות לסלט הביתי, פותח קבוצת התעניינות שמדי 

חודש תיפגש בגינה של אחד מחברי הקבוצה לקפה, עוגה וסיור בגינת -שלושה שבועות 
המארח. המפגש יבוסס על אירוח, שיחות חופשיות בגינה, חילופי ידע, עצות מהניסיון הפרטי 

 של כל מי שמטפח גינה, ואולי גם העברת בצלים וצמחים בין הגינות.

יש מה לראות ולהתפלא מגודלה והמגוון שבה. אני שואלת את אריה:   –הסתובבתי בגינתו  
 מה בעברך הביא אותך לקשר כל כך חזק לאדמה ולצמח המתקיים ממנה? 

"אני, יליד ירושלים, שכונת רחביה, הבית שלנו היה בקצה השכונה. מטר מביתי : תשובתו
היה כבר הטבע ושדה ירוק נרחב. יצאתי הרבה לטבע, ביליתי בו ומכאן אהבתי לצמח 

 .אני אוהב תחום זה, ואני מאושר שכל חיי אני עוסק במה שאני אוהבהירוק ופריו. 

אני מעוניין ליצור קבוצה שתיפגש בשעות הבוקר ויגיע אליה כל מי שאוהב ומתעניין בתחום. הפגישה הראשונה 
. בפגישה ייקבע היום 01:11בשעה  . נפגשים  באוגוסט   01קרית טבעון בשבת   04תתקיים בביתי, רח' הציפורנים 

 .4900514894, 405148940: אריה מימוןלפרטים: “.    כל מי שתחום זה קרוב לליבו -פגש. אתם מוזמנים בשבוע בו ני

 מועדון הסרט הטוב, ע"ש יעקב פקטור ז"ל, יוצא לדרך!

 ש"ח 95באולם התרבות. כרטיס:  81:11ימי שלישי בשעה 

 דקות. 73. צ'רלי צ'פליןבבימויו ובכיכובו של : "הבהלה לזהב". 1.0:

הנרי פונדה, ג'יין בכיכובם של    9979הסרט עטור הפרסים משנת  :   "האגם המוזהב".  8.1
 דקות. 959. פונדה וקתרין הפבורן

קולין . בכיכובו של  3595זוכה פרס האוסקר לסרט הטוב ביותר לשנת  : "נאום המלך".  1.:8
 דקות. 997שמגלם את המלך ג'ורג' השישי. פירת' 

. זוכה שישה ג'ורג' גרשווין עם המוזיקה הנפלאה של  ג'ין קליסרט מוזיקלי בכיכובו של : "אמריקאי בפריז". 81.1
 דקות. 992. 9903פרסי אוסקר בשנת 

. זוכה תשעה פרסי לסלי קארון ומוריס שבלייה סרט קולנוע מוזיקלי שמתרחש בפריז בכיכובם של : "ז'יז'י". 80.1
 דקות. 990. 9909אוסקר לשנת 

 יוליוס שב לגרמניה

ת, מטעם העיר התאומה בראונשוויג, “ , מתנדב מגרמניה, במרכז יום שלהב יוליוס 
סיים את תקופת התנדבותו וחזר לגרמניה. ביומו האחרון במרכז היום אני מבקשת 

ת והמפגש עם אנשים מגוונים ומגילים “ "אהבתי את שלהב ממנו מספר מילות סיכום.  
שונים. הצוות טוב מאד ונהניתי לעבוד עימו. כל יום היה משהו אחר והפעילויות במרכז 
מגוונות מאד. למדתי המון מהאנשים המבוגרים שפגשתי. הכרתי גם צעירים מישראל 

האנשים בישראל פתוחים מאד, ושונים מדומיהם   ל. “ וגם מתנדבים נוספים מחו 
 בגרמניה. הרבה אנשים הזמינו אותי לביתם ומצאתי עניין רב בחגים ובתרבות היהודית.

הרבה תודה לכל אלה שעזרו, דאגו והקלו על שהותי פה בטבעון. במיוחד לששי שוספי, 
שפיתח עימי יחסים קרובים; לכל צוות מרכז יום, שהוא נהדר, וגם לצוות גן הילדים 
האנטרופוזופי. ברור לי שכאשר אבוא לבקר בישראל יהיה לי את מי לפגוש. שוב, המון 

 ת.“במרכז יום שלהבשמאל( יוליוס ) עם: ששי שוספי בתמונהתודה לכל מי שנפגש עימי ועזר.                                      
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 פ“תש -ת “תוכנית כללית למכללת שלהב

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון שעה  

0:11 

 -רב תחומי  •

הרצאות 

 בנושאים שונים

 אידיש •

 עולם המחול •

 ספרות החסידות •

 ערבית מתקדמים •

 מקרא •

 אנגלית •
 רואים עולם •

נשות חייל ואנשי שם  •

 י “בהיסטורית א

 גרפולוגיה •

88:11 
 מדע פופולרי •

 ספרדית •

 ארכיאולוגיה •

 ערבית מתחילים •

בריאות,  •

 איכות חיים 

רפואת  •

 ם“הרמב

ההר הירוק כל ימות ” •

 ‘()סמסטר ב“ השנה

80:11 
אסטרונומיה  •

 וגיאולוגיה
 מוזיקה קלאסית •

מועדון  •

 הסרט הטוב

 

 “ההר הירוק כל ימות השנה”

 8181קורס על הכרמל וחופו ייפתח בשלהב"ת בחודש פברואר 

הקורס יכלול עשר הרצאות מלוות במצגות ויעסקו בנושאים שונים כמו הצומח והחי בכרמל, תולדות האדם 
מהתנ"ך ועד הפלמ"ח, התקופה הצלבנית והעות'מאנית, מלחמת העצמאות ועוד. במסגרת הקורס יתקיימו 
ארבעה ימי סיור בשטח בנושאים: הכרמל )טבע, אדם ונוף(, הכרמל כמעוז ביטחון, הדרוזים והחוף. כל 

 סיור יהיה בן שש שעות, לפחות.

, איש ידיעת הארץ, מורה דרך, חוקר ומומחה לאזור הכרמל ועמקי הצפון. מחבר יעקב שורר :  מרצה 

הספרים "טיולי ישראל" )כרך הצפון( ו"לטייל בחיפה". ההרצאות יתקיימו במסגרת מכללת שלהב"ת 

₪.   755  –עלות הקורס כולל ההרצאות והסיורים  .  1-88:11::88בין השעות  בסמסטר השני בימי חמישי  

 .פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמיםלסיורים יידרש תשלום נוסף לכיסוי הוצאות האוטובוס, במידת הצורך. 

 ההרשמה לפעילות המכללה לשנת תש"פ בעיצומה!!!
על מנת להבטיח את פתיחת הקורסים במכללה, אנחנו מבקשים להירשם ולרכוש כרטיסיות כניסה בהקדם. 

 .9.9פתיחת שנת הפעילות ביום א', 
ת, נמצאת בחוברת העמותה. מי שמעוניין “ רשימה מפורטת של קורסי המכללה והפעילויות הרבות בשלהב 
, או בטל':           shalhevet59@gmail.com לקבל את החוברת בדואר, מתבקש להודיע לנו באימייל  

50-9020005. 
, ומאפשרת כניסה  לכל הקורסים למעט חוגים ספציפיים שמשלמים עבורם הכרטיסייה תקפה לשנתיים 

מראש. ניתן להשתמש בכרטיסייה בכניסה להרצאות בקורסים שונים. התשלום לקורס הוא מהמפגש 
 אפשר לבוא, להתנסות ולהכיר את הקורסים, אך לא בחינם.  הראשון.     

)ניתן לשלם בתשלומים(. ₪    005להרצאה. מחיר כרטיסייה הוא  ₪  05מחיר כניסה באמצעות הכרטיסייה: 
מי שירכוש כרטיס כזה, לשיעור הראשון, ₪.    05אפשר גם לרכוש כרטיס כניסה להרצאה אחת במחיר  

 וירצה לרכוש כרטיסייה, ההפרש יזוכה בעת רכישת הכרטיסייה. 
 תנאי לפתיחת קורס הוא מינימום משתתפים. 

יתקיימו הרצאות במגוון נושאים: פוליטיקה, זמר   0:11-בימי ראשון ב בין הקורסים החדשים השנה נציין ש 
יתקיימו הרצאות בנושאי בריאות   88:11-בימי שלישי ב עברי, הומור, מאגיה וכישוף, עולם החרקים ועוד.  

 ואיכות חיים עם מגוון רופאים ומרצים.

עשינו כמיטב יכולתנו לספק לכם מגוון של קורסים מעניינים. עכשיו, תורכם. בחרו את הקורסים המתאימים 
לכם, עזרו לנו לפתוח את הקורסים. כמובן שנשמח לראותכם עמנו. מוזמנים גם להגיב ולתת לנו משוב על 

 התוכנית.  

נורית גל, גילה עמרי ושולה , ולמתנדבות:  רעות תורג'מן זו ההזדמנות להודות למזכירת העמותה,  
 , על המאמצים, ההשקעה והמחשבה במלאכת הרכבת תוכנית הלימודים של המכללה.נחמיאס

 go959500@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .509020005ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

mailto:shalhevet01@gmail.com

