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דבר ראש המועצהתוכן עניינים

חברים יקרים!
חוברת זו שלפניכם מציגה מגוון רחב של עשייה לתושבים המבוגרים בקרית טבעון והסביבה. 

העמותה ממשיכה לשפר ולקדם את פעילויות הליבה של העמותה: מרכז יום רב תחומי, קהילה תומכת 
ומועדון "מפגש". לצד פעילויות אלו, העמותה מפעילה מגוון רחב של פעילויות תרבות, חוגים, לימודי 

שפה ושירותים משלימים כגון: חדר כושר, פיזיותרפיה ועוד.
מטרתנו היא שכל אדם מבוגר בקריה ימצא עניין בפעילויות העמותה, ייקח בהן חלק, וייראה בה בית 
וכתובת לכל עניין. אל מול עיני ניצב אתגר להעניק לבאי הבית שירות מקצועי ואיכותי עם לב ונשמה 

למגוון רחב של גילאים ואוכלוסיות. 
רבות  פעילויות  ומפעילים  פעילים  מתנדבים  כ-150  המתנדבים.  פעילות  היא  העמותה  של  ליבה  לב 
לחבריי  תודה  חבר.  לכל  המתאימות  התנדבותיות  פעילויות  של  רחב  מגוון  קיים  בעמותה  בעמותה. 
העמותה.  קידום  למען  והמרץ  הזמן  השקעת  על  העמותה  בהנהלת  המתנדבים  ולעמיתיי  המתנדבים 
לצד המתנדבים פועל צוות עובדים קטן העושה את עבודתו נאמנה, במסירות ובאחריות וזו ההזדמנות 

להודות לכל אחד מהם בשם כולנו.
לקראת פתיחת שנת פעילות חדשה, אני מברך את כל חברי עמותת שלהב"ת ואת באי הבית שלנו בברכת 

בריאות ושנה טובה, שנה פורייה ומהנה.
יקי שלו

יו"ר הנהלת שלהב"ת

ברכת יו״ר עמותת שלהב״ת

מזה שנים שעמותת שלהב"ת פועלת למען רווחתה של האוכלוסייה המבוגרת בקרית טבעון, באמצעות 
מגוון עשיר של פעילויות ואירועי תרבות, כמפורט בחוברת זו.

הבוגרת  האוכלוסייה  חברי  של  חייהם  איכות  לשיפור  תורמים  שהם  בלבד  זו  לא  אלה,  מעין  שירותים 
בישוב, אלא שהם מהווים עבורם אמצעי למילוי ימיהם בפעילות יצירתית, עשייה, וחיים בכבוד - ועל כך 

מלוא ההערכה וההוקרה לחברי העמותה,  מנהליה ומתנדביה, ממני ומכלל תושבי הקריה.
נמשיך בקדנציה הקרובה לפעול ולטפח את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, לשתף פעולה עם עמותת 

שלהב"ת, ולהרחיב את היקפי הפעילויות והמענה המוקדשים לאוכלוסיית הגיל השלישי.
נעשה ונצליח.

בברכה,
עידו גרינבלום

ראש המועצה קרית טבעון
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דבר מנכ״ל העמותהתוכן עניינים

אני נרגש להוציא חוברת פעילויות זו לשנת הפעילות תש"פ. הושקעו מאמצים ומחשבה רבים על מנת 
להציע מגוון איכותי של פעילויות לאזרחים הוותיקים בקרית טבעון והסביבה.

עמותת שלהב"ת מציינת 40 שנה להיווסדה. בתחילה הוקם וועד, בהמשך הפך לאגודה למען הקשיש 
ובהמשך האגודה נרשמה כעמותה ואף שינתה את שמה לשלהב"ת.

העמותה מפתחת ומקדמת שירותים למען האוכלוסייה המבוגרת, מפעילה פעילויות בארבעה תחומים 
מרכזיים: מרכז יום רב תחומי, קהילה תומכת, מועדון "המפגש", מכללה )קתדרה( ומגוון רחב של חוגים 

ופעילויות לאזרחים וותיקים.

לראש  להודות  ההזדמנות  זו  השלישי.  הגיל  בתחום  המועצה  של  ביצועית  כזרוע  משמשת  העמותה 
המועצה, עידו גרינבלום, על תמיכתו בפעילות העמותה ועל המקום המרכזי אותו הוא רואה לאוכלוסייה 

המבוגרת ביישוב ובסדר העדיפויות שלו.
להוביל  עצמה  על  שלקחה  אופיר,  רופא  שרון  הוותיקים,  וועדת  וליו"ר  המועצה  ראש  לסגנית  תודה 

בהתנדבות, עם הרבה אנרגיות וחזון את תחום האזרחים הוותיקים ביישוב.
המחלקה  באמצעות  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  בידי  מפוקחת  העמותה  פעילות 
תמי בן חמו ולעו"סיות,  לשירותים חברתיים במועצה. זו ההזדמנות להודות לצוות המחלקה בראשות 

תמר לוי אלוני, יעל רום ועירית שלו  וכן לסיגל קריספל על התמיכה, האמון ושיתוף הפעולה.
בעמותה עובדים 24 עובדים ומתנדבים בה כ-150 מתנדבים.

לעמותה ישנה הנהלה פעילה בת שבעה מתנדבים: יו"ר - יקי שלו. 
חברי ההנהלה: אבי לרון, נורית גל, גדי בתר, זאב מזור, איתן קלמר, דליה לביא. 

חברי וועדת הביקורת: ישראל אברבך ויוסי מורנו.

על מנת להמשיך ולפתח את העמותה ולהרחיב את פעילותה העמותה זקוקה לתרומות. כל תרומה, בכסף 
או בציוד, תתקבל בשמחה ותסייע בשיפור איכות החיים של וותיקי היישוב.

זו ההזדמנות לקרוא לכל אחד ואחת מכם לבוא ולהתנדב בעמותה במגוון רחב של פעילויות. אני מזמין 
אתכם לפנות אליי בכל יוזמה, רעיון או הצעה לפעילות בתחום הגיל השלישי.

מאחל לכולנו שנת פעילות מעניינת ומהנה.
Shalhevet01@gmail.com :כל המעוניין לקבל מאתנו את עיתון העמותה וכן עדכונים שוטפים בדוא"ל

מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק:        שלהב"ת - קרית טבעון

אלי פוליאקוב, מנכ"ל עמותת שלהב"ת
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רשימת טלפוניםתוכן עניינים

לנוחיותכם ריכזנו מספרי טלפון לבירורים והרשמות:

משרדי שלהב"ת
טל: 04-9535750

פקס: 04-9830748
מנהל העמותה - אלי פוליאקוב: 052-4402187

מרכז יום רב תחומי
טל: 04-9833255

פקס: 04-9832743
מנהלת המרכז - נטשה שטיין: 050-2148853

מועדון המפגש
טל: 04-9830311

רכזת המועדון - צביה מזרחי 052-2615800

קהילה תומכת
טל: 077-3539261

פקס: 04-9539253
רכז - משה אמסלם: 052-2974185

טיולים בארץ ובחו"ל
מזכירות שלהב"ת 04-9535750

מכללה
רכזות - שולה נחמיאס: 052-3209184

נורית גל - 052-2634060
גילה עומרי - 053-9187481

מועדון בריאות
טל: 04-9531091

רכז - עמרם גזית: 04-9834720
054-4412379

מועדון מחשב
טל: 04-9531659

רכזת - חדווה גלמן: 054-4907584

מועדון הברידג'
רכזת - עמירה בן מרדכי: 052-3754841

מועדון זמר
רכז - גדי בתר: 054-6416840

מועדון גר"א
יורם גרזון: 050-7954934

שמעון שביט: 050-5254009
יוסי מורנו: 054-4258767

חוג למוסיקה
רכז - אברהם גוליק: 054-6401315 

חוג צעידה
רכז - יוסי מורנו: 054-4258767

חוגי מטיילים - גלים, גא"ל
רכז - יורם גרזון: 050-7954934

"צעדים" - התעמלות לפגועים 
ומושתלי מפרקים 

מורה - אלן וייסברג: 054-3180980

התעמלות בריאותית לעמוד השדרה 
המפרקים והשרירים

מורה - אורלי פלטנר: 054-4707700

חוג טאי צ'י
רכזת - עידית אלון: 054-7543410

טניס שולחן
רכז - יוסי ארז: 052-5327606

שחרית שבת
רכז - יהושע בר מסדה: 050-7295504

חבורת זמר
רכז - יורם גרזון: 050-7954934

קונצרטים מודרכים
עורך ומנחה - זאב מזור: 054-4776131

מועדון פו"פ
רכז - אורי בנגר: 052-5584979

ניצוצות
עורכת - גילה עמרי: 053-9187481

איסוף תרופות
רכז - דוד כץ: 050-6263109 

עברית לעובדים זרים
מורה - שולה אורן: 052-2413332

מתנדבים שלהב״ת
רכז - אורי מרגלית: 054-7697896



6

מרכז יום הוא מסגרת חצי יומית למבוגרים הפועלת חמישה ימים בשבוע מהבוקר ועד הצהריים. 
המרכז הוקם כמרכז רב תחומי הנותן מענה חברתי ובריאותי במטרה לשפר את איכות החיים של כלל 

האוכלוסייה המבוגרת בקרית-טבעון וסביבתה. 
המבקרים נהנים מהסעות אל המרכז וחזרה, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים ומגוון רחב של פעילויות.

חוגים: ציור, מלאכת יד, קרמיקה, גינון, יוגה צחוק ועוד.
פעילות גופנית הכוללת התעמלות, טאי צ'י, יוגה וחדר כושר מצוייד במכשירים.

הרצאות בנושאים שונים כמו היסטוריה, תנ"ך, אקטואליה ועוד.

איזו פעילות יפה, אז איך מצטרפים למרכז היום?
זכאי חוק סיעוד: בעבור 2-23/4 יחידות שבועיות ניתן ליהנות מיום פעילות שלם במרכז היום.

מי שאינו זכאי לחוק סיעוד, יכול להצטרף בתשלום של 135 ₪ ליום )ניתן לשלם פחות במידה וההגעה 
היא עצמאית(. קיימת אפשרות קבלת סיוע במימון השהות במרכז היום מהמחלקה לשירותים חברתיים 

במועצה המקומית.

מרכז היום מציע לאזרחים הוותיקים בקרית טבעון ארוחות חמות.
ניתן לאכול ארוחת צהריים במרכז היום )בשעה 12:30, בתיאום מראש ובתשלום(.

כמו כן, ניתן לרכוש ארוחות חמות לבית. נציג העמותה ידאג להביא את הארוחה לבית הלקוח.

שירותים נוספים:
אחות מוסמכת ועובדת סוציאלית.
טיפולי פיזיותרפיה במחיר מוזל. 

אוסטאופתיה.
שירותי מספרה, פדיקור ומניקור במחירים מוזלים.

במרכז נמצאת יחידה מוגנת, המיועדת לאנשים עם דמנציה:
מתקבלים ליחידה אנשים הסובלים מסוגי דמנציה ברמות שונות, להשגחה וטיפול יום יומי, ונהנים ממרב 
השירותים והפעילויות המוזכרים לעיל. השירותים ניתנים על ידי צוות מקצועי בעל ניסיון רב. היחידה 
נבנתה בסגנון ביתי מודרני, המקום מצויד, מאובזר ונעים לשהות בו. ביחידה מרפסת נעימה, חדר מנוחה 

ושירותים צמודים.

כתובת וטלפונים ליצירת קשר:
מנהלת המרכז: נטשה שטיין 050-2148853, רח' סמטת הלבנה 2, קריית-טבעון

myom.tivon@gmail.com :טל': 04-9833255 | פקס: 04-9832743 דוא"ל

מרכז יום רב תחומי

למה להשאר בבית כשאפשר לצאת?
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טבלת פעילות מרכז יום רב תחומי עמותת שלהב״תתוכן עניינים

12:30-10:30
סדנת ציור

עם מאור טולדו

חדר כושר

יום חמישי יום רביעי  יום שלישי  יום שני  יום ראשון   

ארוחת בוקר ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר   09:00-07:30

מלאכת יד ויצירה מלאכת יד ויצירה  מלאכת יד ויצירה  מלאכת יד ויצירה  מלאכת יד ויצירה   12:00-09:00
 

קרמיקה קרמיקה      

יוגה צחוק היסטוריה  גינון  התעמלות למוח  מפגש חברים   10:15-09:15
עם שמחה גניאר עם שלומית צוקר  עם אבנר רון  עם יגאל אורן  עם שלהבת שורר   

     
פרשת השבוע אקטואליה      
עם עומר אלעד  עם שמעון סנה      

 
התעמלות   אומנות באיטליה  חדר כושר  יוגה   11:15-10:30

עם אלה בר מסדה    

ליווי רוחני  אגדות חז"ל    
קהילה צומחת עם עפר אלעד  עם צביה כפיר    

מספרי סיפורים טאי צ׳י  התעמלות  על צמחים ואנשים  התעמלות   12:15-11:30
עם דינה חייקין עם מרגלית ג'יליאן      

    
התעמלות התעמלות       

  

ארוחת צהריים ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים   13:30-12:30
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קהילה תומכת

"בקהילה התומכת את/ה אף פעם לא לבד"
תוכנית המעניקה רשת בטחון ואיכות חיים לחבריה בבית ובקהילה. 
התוכנית מספקת מענה לצרכיהם של מבוגרים המעדיפים לשמור על 
שירותים  במגוון  ובסביבתם,  בביתם  להתגורר  ולהמשיך  עצמאותם 

המבטיחים איכות חיים, עצמאות ופרטיות.  

נושאים הכלולים בסל השירותים: 
בטחון אישי: 

♦��התקנת לחצן מצוקה נייח + שעון יד. בלחיצת כפתור נוצר קשר עם מוקד חירום המפעיל מיידית שרות 
רפואי )אחות, רופא או אמבולנס(. 

♦��ביטוח שירותי הרמה )לאחר נפילה(.
♦��התקנת אפליקציה "מוקד אנוש" בנייד מתאים. 

♦��הזמנת רופא 24 שעות ביממה - 25 ש"ח לביקור. 
♦��הזנקת כונן הקהילה במקרה חירום - כולל בשעות הלילה - ללא תשלום. 
♦��שירות פינוי באמבולנס, ללא תשלום, על פי קביעת רופא המוקד בלבד. 

♦��הזנקת שירותי חירום: מד"א, משטרה ומכבי אש - בהתאם לצורך ולנדרש.
♦��איתור ועדכון בני משפחה בעת מצוקה. 

פעילות חברתית:
מועדון חברתי של הקהילה פועל בימי רביעי משעה 17:00. במועדון ישנם הרצאות, סדנאות, טיולים, ציון 

ימי הולדת ופעילויות שבועיות נוספות. 
בנוסף, חברי הקהילה התומכת זכאים לפעילות אחת בשבוע )חוג( ללא תשלום בעמותה בשעות הבוקר.

לפרטים: שלהבת ניר, רכזת חברתית - 0524429090.
אב/אם קהילה - "נשארים בבית, לא נשארים לבד"

אב ואם הקהילה נמצאים בקשר רציף עם החברים וזמינים במידת הצורך לסיוע במגוון תחומים. אב או 
אם הקהילה יהיו לרוב הכתובת הראשונה לסיוע בצרכיהם היומיומיים של חברי הקהילה.

הם מבצעים ביקורי בית, מעניקים יחס אישי ומשמשים כאוזן קשבת.
הם מעניקים שירותי תיקונים קלים וסיוע בקשר מול אנשי מקצוע וכן במידת הצורך

מסייעים בהבאת תרופות, קניות דחופות או סידורים דחופים.
סבסוד לזכאי משרד הרווחה, משרד הביטחון ולניצולי השואה. 

עלות לניצול שואה - 25 ש"ח בלבד.

להצטרפות וברור פרטים ניתן לפנות: 
ככר בן גוריון )ליד בנק לאומי( | טל': 04-9539253 | פקס: 077-3539261

Shalhevet.kehyla@gmail.com :דוא"ל
רכז הקהילה התומכת: משה אמסלם 052-2974185

אם קהילה תומכת: אפרת וויג 0523707767

ניצוצות - ירחון קהילת שלהב"ת
עורכת: גילה עמרי

go101046@outlook.com :טלפון: 053-9187481 | דוא"ל

הירחון משקף את דופק חייה של העמותה ובאמצעותו מקבלים החברים מידע שוטף על פעילויותיה של 
שלהב"ת, במועדונים, חוגים ושירותים לכלל האוכלוסייה המבוגרת.

"ניצוצות" יוצא לאור מדי חודש, ומופץ בדיוור ישיר בין חברי העמותה הרשומים.

Shalhevet01@gmail.com :לקבלת העיתון ניתן לפנות בדוא"ל
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מועדון "המפגש"

מתקיימת  בו  תרבותי,  חברתי,  מועדון  מהווה  "המפגש"  ♦��מועדון 
פעילות לגמלאים צעירים ועצמאיים.

♦�המועדון פועל בימי ראשון, שני ורביעי, בשעות הבוקר. 
♦��המבקרים במועדון נהנים מפעילות גופנית, יוגה, הרצאות בנושאים 

שונים, מלאכת יד ולימוד מחשבים.
♦�בימי שני ורביעי נמצאת תופרת מיומנת לתיקונים קלים.

♦�המועדון מציע טיולים ונופשונים בארץ וטיולים מודרכים בחו"ל.

ליצירת קשר:
מקום: סמטת פיש - רח' גולומב - מקלט עילי, טל': 04-9830311

behevrota01@gmail.com :דוא"ל
רכזת המועדון: צביה מזרחי 052-2615800

תוכנית שבועית מועדון "המפגש" - שלהב"ת
יום רביעי יום שני  יום ראשון   

ארוחת בוקר ארוחת בוקר  ארוחת בוקר   8:00-9:00

מלאכת יד עם בתיה כפיר מלאכת יד עם בתיה כפיר  מלאכת יד עם בתיה כפיר   9:00-12:00

ספורט עם יפעת יוגה עם כרמל לב  מחשבים עם שבי כרמי   
 

פרשת השבוע עם ענת גסול תנ"ך עם נאוה לקר  דמיון מודרך עם   
סובב עולם  אורה גולדמן      

עם דני שטגר )אחת לחודש(     
גינון טיפולי עם סיגל קסלר    

שיחה חופשית  ספרות וסיפורים עם יעל ישועה     
עם רוני אילת הירש     

 12:30-13:00  
ארוחת צהריים ארוחת צהריים  ארוחת צהריים   

בימי שלישי )10:00-09:00( ובימי חמישי )09:00-08:00( מתקיים חוג התעמלות במועדון. 
עלות לחודש - 100 ש"ח )לפעמיים בשבוע(.
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תוכן עניינים

העמותה מציעה מגוון רחב של קורסים שנתיים וסמסטריאליים בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
♦ פתיחת שנת הלימודים: יום ראשון 1/9/19 א׳ אלול תשע"ט. סיום שנת לימודים: 31/5/20

♦ להלן העלויות למעט קורסים וחוגים ספציפיים - פירוט בחוברת(:
   כניסה בודדת: 50 ₪. כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪ )40 ₪ להרצאה(

   הכרטיסייה תקפה לשנתיים 
   הכרטיסייה תקפה לכל הקורסים למעט חוגים ספציפיים שמשלמים עבורם מראש - פירוט בחוברת

הקורסים שנתיים )אלא אם צוין אחרת( וצפויים להימשך עד לסוף מאי 2020, אלא אם לא יהיו מספיק 
משתתפים. הכרטיסייה מקנה אפשרות להיכנס ל-16 מפגשים )מתוך 30-35 מפגשים צפויים(. על מנת 

להיכנס למפגשים הנוספים בקורס יש לרכוש כרטיסייה נוספת.

ניתן להשתמש באותה כרטיסייה בכניסה להרצאות בקורסים שונים

♦ תשלום לקורס החל מהמפגש הראשון. 
 מי שירכוש כרטיס בודד לשיעור הראשון, ההפרש יזוכה ברכישת כרטיסייה. 

♦ תנאי לפתיחת כל אחד מהקורסים או החוגים הוא מספר משתתפים מינימלי.
♦ דמי רישום למכללה מחייב תשלום בנפרד בסך 60 ₪ )תשלום חד-פעמי שנתי( 

♦ דמי הרישום מקנים חברות בעמותה וההטבות: 
זכאות להנחות במספר חנויות ובתי עסק בקרית טבעון.

קבלת ירחון העמותה "ניצוצות" בדואֿר/דוא״ל
זכאות להשתתף באסיפה השנתית של העמותה.

זכאות לבחור את הנהלת העמותה ולהיבחר בה כחבר.

♦ ביטול השתתפות בקורס/חוג - דמי הרישום לא יוחזרו.
♦ לא ניתן להשתמש בכרטיסים החד-פעמיים משנת תשע״ט.

מועדי החופשות )מכללה סגורה(:
ראש השנה - 1/10/2019-29/9/2019 כ"ט אלול תשע"ט - ב' תשרי תש"פ

כיפור - 8/10/2019 - 9/10/2019 ט' תשרי - י' תשרי תש"פ 
סוכות - 13/10/2019 - 21/10/2019 י"ד תשרי - כ"ב תשרי תש"פ

חנוכה - 23/12/2019 - 29/12/2019 כ"ה כסלו - א' טבת תש"פ
פסח - 8/4/2020 - 16/4/2020 י"ד ניסן - כ"ב ניסן תש"פ

יום הזיכרון והעצמאות - 28/4/2020 - 29/4/2020 ד' אייר - ה' אייר תש"פ 
שבועות - 28/5/2020 - 29/5/2020 ה' סיוון - ו' סיוון תש"פ 

רכזות המכללה: 
nuritgal3@gmail.com :טל': 052-2634060 | דוא"ל | נורית גל 

 nahmias40@gmail.com :שולה נחמיאס | טל': 052-3209184 | דוא"ל
go101046@outlook.com :גילה עמרי | טל': 053-9187481 | דוא"ל

מכללה )קתדרה( - לימודי העשרה

חדש!
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* יתכנו שינויים, אנא עקבו אחר הפרסומים

ספריה מרכז תרבות  שעה      יום 
יידיש, מלך זיו רב תחומי, מרצים שונים   09:00 א 

ספרדית, אינס נדלמן מדע פופולרי, אילן ירמיהו   11:00  

אסטרונומיה וגיאולוגיה,   17:00  
מוטי זיק    

ערבית מתקדמים, עדנאן עיידאת  
עולם המחול, תמה קסל

 09:00 ב 
חסידות, קובי וייס )במרכז היום(    

ערבית מתחילים,   
ארכיאולוגיה, שלי אן פלג

 11:00  
עדנאן עיידאת    

אנגלית, הילרי לה-וי מקרא, חנה כהן ידען   09:00 ג 

בריאות, איכות חיים ומה שביניהם,   11:00  
מרצים שונים     

רואים עולם, מרצים שונים   09:00 ד 
רפואת הרמב"ם, טליה שביט   11:00  

גרפולוגיה, רויטל קינן
נשות חייל ואנשי שם    09:00 ה 

בהיסטוריה של ארץ ישראל,    
מורן גלאון   

הרצאות וטיולים באזור הכרמל,     11:00  
יעקב שורר )סמסטר ב'(    
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מכללת שלהב״ת )קתדרה(

* יתכנו שינויים, אנא עקבו אחר הפרסומים

״רב תחומי״
ימי ראשון 10:30-9:00 

סדרת הרצאות בנושאים שונים ומגוונים כגון: פוליטיקה,  זמר עברי, הומור, מאגיה וכישוף, עולם החרקים 
ועוד. 

מרצים: אל"מ במיל' איציק רונן, יפתח גרשון,  פרופ' אריה סובר,  ד"ר שי פררו,  מתן בן-ארי ועוד. 
מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪  | התחלה: 1.9.19

נושא מרצה  תאריך 
צה"ל והחברה הישראלית   אל"מ במיל' איציק רונן   1.9.19

מתן בן ארי  מילים של נמלים - תקשורת והעברת מידע בעולם   8.9.19
החרקים 

מבוא לתולדות המאגיה והכישוף בתרבות המערב  שי פררו   15.9.19
סימני דרך - שרים ומספרים על נעמי שמר  יפתח גרשון   22.9.19

עידן טראמפ   אל"מ במיל' איציק רונן   6.10.19
״ללכת שבי אחריה" - שיריה וסיפורה של נורית הירש  יפתח גרשון   27.10.19

פוטין, הצאר החדש   אל"מ במיל' איציק רונן   3.11.19
לקחת את הצחוק ברצינות  פרופ' אריה סובר   10.11.19

מאגיה וכישוף ביהדות   שי פררו   17.11.19
״בשנה הבאה" - שיריו וסיפוריו של אהוד מנור  יפתח גרשון   24.11.19

המערכת הפוליטית בישראל   אל"מ במיל' איציק רונן   1.12.19
מתפרפרים - אהבה וזוגיות בעולם החרקים  מתן בן ארי   8.12.19

מאגיה במצרים העתיקה  שי פררו   15.12.19
״אני ואתה" - שיריו וסיפוריו של אריק אינשטיין  יפתח גרשון   22.12.19

ההומור היהודי - מה מיוחד בבדיחה היהודית  פרופ' אריה סובר   5.1.20
מאגיה וכישוף ביוון ורומא בעת העתיקה  שי פררו   12.1.20

לחימת צה"ל בלבנון   אל"מ במיל' איציק רונן   19.1.20
״שירים עד כאן" - שיריהם וסיפוריהם של  יפתח גרשון   26.1.20 

נחום היימן ונתן יונתן    
מתן בן ארי  ספארי בחצר הבית - טורפים ונטרפים בעולם   2.2.20

החרקים 
הגנת הגבולות בעידן החדש   אל"מ במיל' איציק רונן   16.2.20

״עמק שלי" - סיפוריה ושיריה של הגבעטרון  יפתח גרשון   23.2.20
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מדע פופולרי -  חדשנות טכנולוגית 
ימי ראשון 12:30-11:00 

מרצה: אילן ירמיהו

אסטרונומיה וגיאולוגיה
ימי ראשון 18:30-17:00

מרצה: מוטי זיק

מכללת שלהב״ת )קתדרה(

עוד מבט על עולם המחול 
מרצה: תמה קסל

ימי שני 10:30-9:00 

לימוד מושגים ותהליכים חדשניים על מגמות טכנולוגיות בכל תחומי החיים, במאה ה-21.
אילן ירמיהו - מומחה לנושאי תקשוב בהוראה והדרכות מחשב וסלולר. מרצה בתחומי מדע וטכנולוגיה.

מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות( 640 ₪ | התחלה 1.9.19
מפגש חשיפה עם אילן ירמיהו יתקיים ביום רביעי, 21.8 בשעה 10:30 הנושא: 

עולם דיגיטלי- תרבות דיגיטלית

בתחום  וגיאולוגיה.  אסטרונומיה  דעת:  תחומי  בשני  עוסק  הקורס   - והחלל  הארץ  כדור  צפונות 
והגלקסיות, דרך היווצרות מערכת השמש, נעסוק בחידת  האסטרונומיה נלמד על היווצרות הכוכבים 
היעלמות הדינוזאורים וכמובן במפץ הגדול. בתחום הגיאולוגיה נלמד על דרך התפתחות תאים מגמתיים 
בתוך כדור הארץ והתפרצויות הרי געש בעולם, בגורמים לרעידות האדמה ובאירועי צונאמי. כל המצגות 

שיוצגו בקורס יועברו למשתתפי הקורס.
מוטי זיק - מרצה לשעבר )גמלאי(,  במדעי כדור הארץ במכללת אורנים, מרצה כיום בתחום זה בקורסי 

מורי דרך בכל הארץ, במכון אבשלום, במכללת וותיקי הגליל ובמוסדות רבים נוספים.
מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪ | התחלה: 1.9.19 | סיום ב-29.12.19 

מפגש חשיפה עם מוטי זיק יתקיים ביום ראשון, 18.8 בשעה 17:00 הנושא: דרך היווצרות כדור הארץ  

צפייה מודרכת ביצירות מחול מודרני ועכשווי מזווית חדשה ורעננה.
תמה קסל - בוגרת האקדמיה למחול בירושלים ובעלת תואר שני מאוניברסיטת בר-אילן. 

מדריכת פילאטיס, מרצה ומורה למחול, מתמחה בעבודה עם הגיל השלישי.
מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪ | התחלה: 2.9.19

ארכאולוגיה
ימי שני 12:30-11:00 

מרצה: ד"ר שלי אן-פלג 
מסע וירטואלי לאתרים ארכיאולוגים בארץ והכרות עם מעשה ידיהם של בוני האתרים, האנשים שמשמרים 

אותם ואת המלאכות המסורתיות כיום. 
ד"ר שלי-אן פלג - חוקרת ומרצה באוניברסיטת חיפה ובמכללות אקדמיות בארץ בתחומים: תולדות 
המחקר הארכיאולוגי בארץ ישראל, תהליכי שימור באתרים ארכיאולוגים ובערים היסטוריות והמורשת 

הלא מוחשית.
מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪  | התחלה: 2.9.19
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בספרות החסידות
ימי שני 10:15-8:45 

מרצה: קובי וייס

ללמד תנ"ך עכשיו
ימי שלישי 10:30-9:00 

מרצה: חנה כהן ידען

מכללת שלהב״ת )קתדרה(

כניסה לעולם החסידות וחצרותיה השונות דרך קריאה משולבת של שתי סוגות ספרותיות ייחודיות:
הראשונה - ההגיוגרפיה - ספרות שבחים חסידית, בה מופיעים סיפורים של התנהלות מופלאה, אמירות 

חשובות וכמובן ניסים ונפלאות של הצדיקים. 
השנייה - ספרי הגות ייחודית שיצרו הצדיקים עצמם ובה פיתחו )כל צדיק בדרכו ועל בסיס תורת רבו( 

מיסטיקה קבלית לעבודה רוחנית אישית ולדרך חיים חדשנית לצאן מרעיתם. 
לדיור ברבנים למען זכויות אדם. רב  ישראל. מנהל תחום הזכות  ומרצה במחשבת  - מנחה  וייס  קובי 

קהילה שוויונית בחיפה. 

מחיר: 1050 ₪, 30 מפגשים | תשלום לכל הקורס | התחלה: 2.9.19

עיון ולימוד סוגיות שונות מהמקרא בקריאה עכשווית מתוך התייחסות למקרא כטקסט משקף מציאות.
חנה כהן ידען - מרצה במכללת אורנים בחוגים למקרא, ללשון עברית וחינוך. מגישה בימים אלה את 

עבודת הדוקטורט העוסקת במחקר פילולוגי של המקרא. 

מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪ | התחלה: 3.9.19

ההר הירוק כל ימות השנה
ימי חמישי 12:30-11:00 | סמסטר ב'

מרצה: יעקב שורר 
הכרמל וחופו - טבע ונוף, היסטוריה מהאדם הקדמון עד ימינו. הקורס יכלול 10 הרצאות ו-4 סיורים

יעקב שורר - מורה דרך, מוסמך האוניברסיטה בביולוגיה וגיאוגרפיה.
מחיר: 800 ₪, 10 הרצאות + 4 סיורים תשלום לכל החוג | התחלה: פברואר- מרץ
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מכללת שלהב״ת )קתדרה(

* יתכנו שינויים, אנא עקבו אחר הפרסומים

בריאות, איכות ומה שביניהם
ימי שלישי 12:30-11:00 

סדרת הרצאות בנושאי בריאות ואיכות חיים כגון: כאבים כרוניים, בעיות שינה, סוכרת, חיידקים, תזונה 
ועוד.

מרצים: ד"ר שמואל אורן, פרופ' גדי בר יוסף, ד"ר סיגל ביצור, ד"ר אילן בר, ד"ר עירית חוף נהון ועוד. 

מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪ | התחלה: 3.9.19

נושא מרצה  תאריך 
השפעת הסלולר על גוף האדם ד"ר עירית חוף נהור   3.9.19

גוף ונפש - תזונה, מוח והתנהגות    10.9.19
תזונה ומערכת חיסון ומערכת אוטואימונית    24.9.19

ד"ר ניצה מרסקי  הדם - נוזל הפלא בגופנו - תפקידיו בהזנה, אספקת   22.10.19
חמצן ובמערכת ההגנה של הגוף

הלב - המשאבה המופלאה    29.10.19
5.11.19    המוח - התפתחות המוח, מבנה המוח, חלקיו השונים 

ותפקודיהם, פתולוגיות
12.11.19    הורמונים שונים ותפקידיהם בוויסות פעולות החיים 

בגוף, מחלות חסר ועודף הורמונליות ודרכי התמודדות
שפעת ומחלות חורף מכבי שירותי בריאות   19.11.19

בעיות אתיות בגיל המתקדם פרופ' גדי בר יוסף   26.11.19
ד"ר עירית חוף נהור  אימונותרפיה - טיפולים שמשתמשים במערכת החיסון   3.12.19

כדי להילחם בסרטן
סוכרת, יתר לחץ דם, גורמי סיכון ומחלות לב - חלק א ד"ר שמואל אורן   10.12.19
סוכרת, יתר לחץ דם, גורמי סיכון ומחלות לב - חלק ב    17.12.19
פרופ' גדי בר יוסף  השתלות איברים - עם דגש על אספקטים היסטוריים,   31.12.19

חוקיים, מוסריים ואתיים
חידקים, לא מה שחשבתם ד"ר סיגל ביצור   7.1.20

כואב אבל פחות אסף שטנר   14.1.20
חדר הכושר למוח - שמירת מוח צלול לאורך שנים ד"ר סיגל ביצור   21.1.20

דמנציה - חלק א' ד"ר אילן בר   28.1.20
דמנציה - חלק ב'    4.2.20

ד"ר סיגל ביצור  פעילות גופנית לגיל השלישי - להאט את תהליכי   11.2.20
ההזדקנות באיברי הגוף

שינה בריאה - שיפור איכות השינה    25.2.20
ד"ר רותי לוי  כאבי ברכיים - טיפול בתזונה להקלה על הכאבים   3.3.20

ולהחלמה 
רפואה משלימה בביקורת המדע והרפואה המערבית    10.3.20

17.3.20    אמא מקדמת החלמה - סיפור אישי של אמא המלווה את 
בנה המתמודד עם קשיים נפשיים

כאבים כרוניים - התמודדות וחיים לצידם ד"ר סיגל ביצור   24.3.20
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מכללת שלהב״ת )קתדרה(

* יתכנו שינויים, אנא עקבו אחר הפרסומים

״רואים עולם״
ימי רביעי 10:30-9:00 

סדרת הרצאות על מסעות, מקומות, מנהגים ותרבויות ברחבי העולם כגון: איראן, יפן, מרוקו, הודו ועוד. 
מרצים: נסיה שכטר, אביים רון כרמל, זהבית כהן, ד"ר שי פררו, רועי כהנוביץ, רון ברק, מתן בן-ארי

מחיר:  כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪ | התחלה: 4.9.19

נושא מרצה  תאריך 
אתרי אונסק"ן היפים בעולם  נסיה שכטר   4.9.19

אביים רון כרמל  קיבוצים נוסח יפן- על חייה של משפחה ישראלית בקהילה שיתופית   11.9.19
דמויית קיבוץ ביפן 

שפת הצוענים  זהבית כהן   18.9.19
סיור וירטואלי לאיראן האחרת  רועי כהנוביץ   25.9.19

מבט אנתרופולוגי על תרבויות רחוקות  ד"ר שי פררו   2.10.19
נמיביה מסע אישי - אנשים, שבטים והשראה  רונית כרמל   23.10.19

רוקדים מסביב לעולם  זהבית כהן   30.10.19
מסע ברכבת הטרנס  סיבירית  נסיה שכטר   6.11.19

דרכים חשובות ומפורסמות בעולם     13.11.19
ההתחממות הגלובלית - מזג האויר השתגע     20.11.19

אביים רון כרמל  יפן - האם היא כוכב אחר? על חיי היום יום המגוונים של ערי יפן ועל   27.11.19
אוסף הניגודים למתבונן מבחוץ 

4.12.19    מדוע דווקא ביפן? תוחלת החיים מהגבוהות בעולם 
11.12.19    דרך הלוחם )הבושידו( וביטויה בחיי היום יום של יפן 

18.12.19    התפתחויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות ביפן החל ממלחמת העולם 
ועד לשנות האלפיים 

אקטואליה באיראן  רועי כהנוביץ   1.1.20
נשים באסלאם ובאיראן     8.1.20
הדת הבהאית מאיראן     15.1.20

קולנוע איראני     22.1.20
טרק סובב מונבלאן - הטרק היפה באירופה  רון ברק   29.1.20

טיול גיאוגרפי במרוקו - נופים ריחות ואנשים     5.2.20
טרק בגרינלנד - הכי רחוק ונידח שיש     12.2.20

טיול בבולגריה - פסטיבל האחווה הלבנה     19.2.20
טרק אל השבטים הנידחים בלאוס     26.2.20

סטונהנג' ומעגלי האבנים המסתוריים של בריטניה  ד"ר שי פררו   4.3.20
11.3.20   לונדון מעבר למסלול התיירים השחוק: שכיות חמדה נסתרות בעיר 

ומחוצה לה 
טרקים באיים הבריטיים     18.3.20

25.3.20    גלסטונברי - רוחניות, קסם ומוסיקה בעיירת הניו אייג’ של בריטניה 
מסלול ‘הדרך הרומנטית’ בבוואריה - גרמניה     1.4.20

טרק אל מחוזות היופי של סיני  רון ברק   22.4.20
ד"ר מתן בן-ארי  איי הגלפאגוס - בין לבה קפואה לפינגווינים מתפתחים   6.5.20

לדאק )צפון הודו( - בודהה על גג העולם     13.5.20
עולם הדת של הודו וסרי-לנקה     20.5.20

חריף חריף - אוכל הודי בהיסטוריה ובגיאוגרפיה     27.5.20
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מכללת שלהב״ת )קתדרה(

עקרונות הבריאות הטבעית בגישת הרמב״ם
ימי רביעי 12:30-11:00 

מרצה: טליה שביט 

על נשות חיל, אנשי שם ובעלי ממון בתולדות ארץ ישראל 
ימי חמישי 10:30-9:00 

מרצה: מורן גלאון

סודות האבחון הגרפולוגי )קורס למתחילים(
ימי חמישי 10:30-9:00 

מרצה: רויטל קינן 

הרמב"ם גילה כי לכל מחלה יש סיבה שנעוצה באורח חיינו. בקורס נלמד כיצד להיטיב את בריאותנו 
ולהזדקן בחן. מדי פעם נתנסה בכיתה בהכנת מטעמי בריאות. 

טליה שביט - יועצת תזונה והחלמה טבעית מוסמכת, מלווה תהליכי ריפוי ושינוי אורח חיים, מעבירה 
סדנאות בנושאי ריפוי ותזונה.

סמסטר ראשון - מתחילים | סמסטר שני - ממשיכים
מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪

התחלה: סמסטר ראשון: 4.9.19 | סמסטר שני: 1.1.20

נכיר את נשות החיל והמנהיגות - ציפורה זייד, מניה שוחט, רחל ינאית בן צבי, הנרייטה סאלד, גולדה 
מאיר ועוד. נשמע את הסיפורים האישיים שמאחורי מנהיגים ביישוב היהודי מימי ראשית הציונות ועד 

ימינו אלה כמו משה מונטיפיורי, לוי אשכול, אורט ווינגייט, פנחס רוטנברג ועוד.
נלמד כיצד האנשים שמימנו את ההתיישבות הציונית החדשה התעשרו ותרמו לתקומת המדינה: הברון 

רוטשילד, הברון הירש, שמואל פוליאקוב )אולי יש קשר למנכ"ל העמותה???( ועוד.
מורן גלאון - מרצה וחוקר ארץ ישראל בעת החדשה. בעל תואר שני בלימודי ארץ ישראל - אונ' חיפה. 

דוקטורנט באונ' בר אילן. 
מחיר: כניסה בודדת: 50 ₪ | כרטיסייה )16 כניסות(: 640 ₪ | התחלה: 5.9.19

מפגש חשיפה עם מורן גלאון יתקיים ביום רביעי, 21.8 בשעה 9:30
הנושא: אנשי שם. ביוגרפיות וסיפורים אישיים על מנהיגים, אישים ומנהיגות נשית בארץ ישראל   

מוזמנים לרכוש כלי מרתק שיסייע לך להכיר את עצמך והסובבים אותך 
- על ידי אבחון גרפולוגי דינמי! 

רויטל קינן - גרפולוגית מוסמכת האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל, 
בעלת תואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, אוני' חיפה. 

מחיר: 700 ₪, 14 מפגשים תשלום לכל הקורס | התחלה: 5.9.19
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לימודי שפות בשלהב״תתוכן עניינים

יידיש – פנינים מן הספרות והתיאטרון 
ימי ראשון 10:30-9:00  )פעם בשבועיים( | מורה: מלך זיו

מחיר: 720 ₪, 18 מפגשים | תשלום לכל הקורס התחלה: 8.9.19
בחכמה  האינטלקטואלי,  באתגר  הרגשית,  בחוויה  השפה,  של  וביופייה  בעומק  בעושר,  נעסוק  בקורס 

ובקריצת העין, בדמעה ובחיוך, הטמונים בשפת היידיש ובתרבותה. 

מלך זיו - מורה בכיר ומנכ"ל הרשות הלאומית לתרבות היידיש.

אנגלית )רמה בינונית( 
ימי שלישי 10:30-9:00 | מורה: הילרי לה וי

מחיר: 980 ₪, 28 מפגשים | תשלום לכל הקורס | התחלה: 22.10.19
האם אתם מרגישים שלעיתים הנכם מאבדים את האנגלית שלמדתם בבי"ס

ורוצים לשמור ולשפר את השפה המדוברת? בחוג נשוחח בנושאים שונים תוך כדי למידה קלה ומהנה 
לשיפור השפה. 

הילרי לה וי - בעלת ניסיון בהוראה בשפה האנגלית. 

ערבית מדוברת 
ימי שני | מורה: עדנאן עיידאת
קבוצת ממשיכים: 12:15-10:45
קבוצת מתקדמים: 10:30-9:00

מחיר: 
קבוצת ממשיכים: 1280 ₪, 32 מפגשים 
קבוצת מתקדמים: 1120 ₪, 28 מפגשים

תשלום לכל הקורס
התחלה: 2.9.19

לימוד השפה הערבית המדוברת עם דגש על שימוש השפה בחיי היום יום וניהול דיאלוגים. 

עדנאן עיידאת - מורה בכיר ללימודי השפה הערבית.
מרכז הקורס: גדי בתר - 04-9832088, 054-6416840

ספרדית מתחילים
ימי ראשון, 13:15-11:45 | מורה: אינס נדלמן

sfaradit.co.il :050-6956305 | אתר
קורס שנתי.

לפי שיטת ההולה, תלמיד יוכל לספר מה עשה בסוף שבוע, כבר אחרי 
שנים עשר שיעורים. 

לימוד חוויתי דרך שירים, סרטים ושיחות קלות. 
ספר לימוד בעלות של 150 ₪ ומתאים לשלוש שנות לימוד.

אינס נדלמן, מנהלת בי"ס לספרדית "הולה" 
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תוכן עניינים

שחרית שבת
מפיק ומארגן: יהושע בר מסדה

טלפון: 04-983263; נייד: 050-7295504
מפי  מעניין  חיים  ספור  ושמיעת  חברתי  מפגש  מהווה  שבת  שחרית 
בשעה  המפגש  של  אופי  זהו  אומנותי.  בליווי  שזורים  השבת,  אורח 

11:00. אורך המפגש כשעתיים. אחת לחודש. 
אורח השבת מספר סיפור חיים מעניין, מרגש, מיוחד, חוויות אישיות 

או מעשים מיוחדים מהעבר. 
מוזמנים  מעניין  חיים  בסיפור  הציבור  את  לשתף  המעוניינים  חברים 

לפנות למפיק.
מחיר כניסה: 20 ₪.

קונצרט ערב קלאסי מוקרן - "לראות את המוסיקה״
עורך ומנחה: זאב מזור - אוהב וחובב מוסיקה מושבע 

טלפון: 054-4776131
zeevmazor18@gmail.com :דוא״ל

אחת לחודש, במוצ״ש, בשעה 19:00 מתקיים קונצרט מוקרן על מסך 
גדול עם מערכת שמע משובחת, הנותן לצופה/מאזין חוויה מיוחדת, 

כאילו הוא נמצא באולם קונצרטים.
בקונצרטים אלה מוצגים מיטב התזמורות, המנצחים והסולנים בתחומי 
המוזיקה המגוונים: קלאסית, אופרה, בלט, ג׳אז וסרטים דוקומנטריים 
האזנה  לחוג  השלמה  למעשה  הם  האלה  הערבים  המוסיקה.  בתחום 
למוזיקה )ימי שני ב-17:00( בכך שבקונצרט המוקרן מובאות יצירות 

שלמות, בדרך כלל, בקונצרט שלם אחד.
המנחה מעשיר את החוויה בדברי הסבר וקישור על המבצעים, המלחינים והיצירות המבוצעות.

משך הקונצרט כשעתיים כולל הפסקה וכיבוד קל.
מחיר כניסה: 25 ₪.

ערב זמר
מארגן הערב: גדי בתר
טלפון: 054-6416840

)יצויין   20:00  |  19:30 בשעה  במוצ"ש,  וחצי,  חודש  לחודש,  אחת 
ישראל  ארץ  שירי  של  בציבור  שירה   - מוסיקלי  בילוי  בפרסומים(, 

מוכרים ואהובים בהנחיית ה"גרשונים" - האחים יפתח ויונתן גרשון.
הערב מלווה בנגינת המנחה ובנגינת פסנתרן וחוברים אליהם חברים 
הערב  את  שמגוונים  וסולניות  סולנים  וכן  שונים  בכלים  מנגנים 
מתארחות  כמו-כן  אורח.  בהופעות  הכללית  השירה  את  ומעשירים 

בערבי הזמר חבורות זמר שונות.
כל ערב זמר מוקדש לנושא מיוחד: מלחינים, פזמונאים, עונות השנה 

וכו'. בהפסקה מוגש כיבוד. מחיר כניסה: 40 ש"ח

שלהב״ת בשבת
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חוג למוסיקה קלאסית
ימי שני בשעה 17:00 | רכזים: רינה ואברהם גוליק

טלפון: 04-9834214 | 054-6401315
golik@bezeqint.net :דוא״ל

מטרת החוג: מפגש של אוהבי מוזיקה, הרוצים להעמיק ולהרחיב את 
עממית  ג׳אז,  קלה,  קלאסית,  השונים:  לסוגיה  במוזיקה  ידיעותיהם 
והרפרטואר  והדגמות ממיטב הקלאסיקות  ועוד, באמצעות הרצאות 

של מלחינים שונים.
בני  כמונו  מתנהגות  מוזיקאליות  יצירות  כיצד  ונלמד  נראה  נשמע, 
משמעות,  של  שלם  עולם  עבורנו  לבטא  יכולות  הן  וכיצד  האדם 
דימויים ורגשות. נאזין למבחר ממיטב יצירות קלאסיות, נצפה בקטעי 

וידאו ונשוחח על הרבדים העמוקים של המוזיקה.
מרצים:

נגה ישורון - בוגרת האקדמיה למוזיקה ת"א  בפסנתר בסון וחינוך. 
נגנית בסון ראשית בתזמורת סימפונית חיפה.

ולדימיר שמולנסון - בעל תואר שלישי במוזיקה, כנר ראשון בתזמורת סימפונית חיפה.

ניצה יולביץ - בעלת תואר שני במוזיקולוגיה, מורה לפסנתר ומוזיקולוגית. ניצה תיקח אותנו לאופרה - 
מסע מרגש לנפש האדם בדרמות אנושיות חזקות ובהפקות קולנוע מרהיבות שיוקרנו על המסך.

ד"ר מוטי אדלר - חוקר ומרצה למוזיקה ומורה לפסנתר. 
מתמקד בתחומי המוזיקה הקלאסית והזמר העברי. 

תעריפים לחוג מוזיקה:
מנוי שנתי - 1450 ש״ח לחבר

כרטיסייה )10 כניסות( - 400 ש״ח לחבר
כניסה בודדת - 50 ש״ח לחבר

בי״ס ומועדון ברידג׳ 
מרכזת ומנחה: עמירה בן מרדכי

טלפון: 04-9534801 | 052-3754841

מרתק,  וספורטיבי  תרבותי  חברתי,  מחשבה  משחק  הינו  ברידג׳ 
המעניק הנאה רבה למשחקים אותו. המשחק מהווה מעין ״התעמלות 

מוח״ ותורם לפיתוח חשיבה, זיכרון וריכוז.
הקורס מבוסס על סדרת ספרים חדשה שנכתבה על ידי גלעד אופיר. 

הקורס בתשלום.

פעילות:
יום א', בין השעות: 12:30-10:00 - ברידג' למתקדמים בהדרכת יניב זק.

יום ג', בין השעות: 12:30-9:30 - ההיגיון שבברידג' בהדרכת עמירה בן מרדכי ועומר זך.

אחת לחודש מתקיימת תחרות סימולטנית, בימי ראשון בערב, )לפי תוכנית של ההתאגדות לברידג'.(

חוגים ופעילויות בשלהב״ת 
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חבורת הזמר של העמותה - שלהבת-רון
מרכז: יורם גרזון

טלפון: 04-9834873 | 050-7954934
yoram.gerson@gmail.com :דוא״ל

במסגרת הפעילות המוסיקלית של העמותה,   ! רון  יש גם  בשלהב״ת 
פועלת חבורת זמר - חברים השרים שירי ארץ ישראל של פעם ושירים 

חדשים, בניצוחו של המוסיקאי, המנצח והמעבד, יפתח גרשון.
החבורה שרה בארבעה קולות. 

אהבה למוסיקה בכלל ולשירה אומנותית בצוותא בפרט, מחברת בין 
אנשים ויוצרת ״חברותא״ התורמת לגיבוש והתרוממות הרוח.

פעילות: ימי ראשון ב- 18:45. מחיר חודשי לחברי שלהב״ת: 120 ש״ח

טניס שולחן
מרכז: יוסי ארז | נייד: 052-5327606

פעילות גופנית המהווה תרגול מוח מעולה.
כל  במשך  עיניים-ידיים-רגליים  תאום  מהמשחק  דורש  זה  ספורט 
המשחק  הכדור.   מסלול  על  אסטרטגית  לחשיבה  במקביל  המשחק, 
בשלושה  מצויד  המועדון  גיל.  ולכל  כאחד  וגברים  לנשים  מתאים 

שולחנות תקניים, אולם ממוזג ואוירה חברתית נעימה.
פעילות: א'+ג' קבוצת נשים 15.30 - 17:00

קבוצת גברים: א' 16.00 - 19.00; ג' 16.00 - 19.00; ד' 8.00 - 12.00; ה' 9.30 - 12.00; ו' 9.30 - 12.00
מחיר לחברי שלהב"ת: 90 ש"ח לחודש

רדיו קהילתי לאזרחים וותיקים
קורס שנתי - 28 מפגשים  

מחיר לקורס: 850 ש"ח
עמותת שלהב"ת מזמינה אתכם להשתתף בפרויקט ייחודי של תחנת 
רדיו קהילתי למען האזרחים הוותיקים שיופעל על ידם. כל אחת מכן 
או מכם שרוצה לשדר, לערוך, להפיק, להביא לידיעת המאזינים את 

העולם המרתק שלכם מוזמן להצטרף.
בקורס נלמד באופן תיאורטי ומעשי איך עושים רדיו ואת התפקידים השונים בו: הגשה, קריינות, עריכה, 

הפקה, עריכת מוסיקה ועוד. בסופו יוכלו המשתתפים להכין שידורים ולהביאם לאוזני המאזינים. 
הקורס מתאים לכל אחת ואחד שאוהבים לשמוע ולהשמיע. אין צורך בידע מוקדם. 

מנחה: מיכל אבן. בעלת ניסיון של 20 שנה בעבודה ברדיו )קול ישראל, רדיו חיפה, חדשות 10 ועוד(.
פעילות: ימי רביעי ב-18:30-17:00

חוג ציור 
ימי חמישי 17:00-19:00 מורה: מאור טולדו

מחיר: 130 ₪ לחודש x 11 תשלומים | תשלום לכל החוג | התחלה: 5.9.19

החוג מתאים לכל אחד ואחת, אין צורך כלל בניסיון מוקדם בתחום. שיטת הלימוד מאד מסודרת - מן 
הקל אל הכבד. ציורי נוף וטבע עד בני אדם. כל אחד יכול להתחיל ולראות תוצאות מהר.

חוגים ופעילויות בשלהב״ת 
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מועדון בריאות וכושר
מרכז: עמרם גזית

טלפון: 054-4412379 | 04-9834720

מועדון בריאות וכושר הינו ייחודי בסגנונו ומיועד בעיקר לאוכלוסייה הבוגרת, גברים ונשים שמעוניינים 
לשפר ולשכלל תפקודי גוף ונפש באווירה נעימה ותומכת.

מועדון הבריאות והכושר מסייעים במניעת מחלות לב, לחץ דם גבוה, סוכרת ואוסטיאופורוזיס. 
ההתעמלות משלבת פעילות על מכשירים לצד פעילות קבוצתית מודרכת עם דגש להתאמה אישית לכל 

אחד ואחת.
המדריכים מציעים תוכניות ייחודיות של גמישות ומתיחות, חיזוק מסת עצם, מערכת שרירים, סבולת 

לב-ריאה, יציבה, קואורדינציה ושיווי משקל, תנועתיות עמוד שדרה ונשימה.

מדריכים: 
והתמחות בגיל המבוגר. וניסיון של 38 שנים, תואר שני  ותק  - מורה לחינוך הגוף בעל  ישראלי  אייל 
אולגה מרקוס - מדריכת פעילות גופנית למבוגרים כ-25 שנים ומתמחה בפעילות במכון כושר לקשישים, 

בהתעמלות "בונה עצם" ותנועה משקמת. 

השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות - עד 9 אנשים ובהתייחסות אישית לכל משתתף. אפשרות לשיעור 
ניסיון - ללא תשלום.

עלות חודשית לחברי שלהב"ת*:

מנוי שנתי:  תשלום לרבעון:   
880 ש"ח                  240 ש"ח  פעם בשבוע: 

1700 ש"ח 450 ש"ח  פעמיים בשבוע: 
2250 ש"ח 600 ש"ח  שלוש פעמיים בשבוע: 

*התשלום מתבצע מראש בלבד. לא ניתן לשלם חודש בחודשו. 

ימי פעילות:
יום א': 11:15-7:00 וגם: 20:00-16:00

יום ג': 9:00-8:00
יום ד': 11:15-7:00 וגם: 19:15-16:00

ימי ו': 9:15-7:00

בריאות הגוף
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פיזיותרפיה - פרטני וקבוצתי במחירים סמליים
עמותת שלהב"ת מפעילה, כשירות לקהילה, מכון פיזיותרפיה חדיש 

ומשוכלל.
אורתופדי,   - תחומים  של  רחב  במגוון  טיפולים  לקבל  ניתן  במכון 

נוירולוגי, גריאטריה ושיקום.

גבריאל שיק, פיזיותרפיסט מוסמך בעל תואר שני  השירות ניתן ע"י 
בגרינטולוגיה, ידע נרחב בגריאטריה עם שנים רבות של ניסיון בתחום. 

פתוח לקהל הרחב בימי ראשון ורביעי 13:00-9:00
עלות טיפול:

חברי מרכז יום: 50 ש"ח 
חבר עמותה: 90 ש"ח 

אורחים: 160 ש"ח 
לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות מרכז היום בטלפון: 04-9833255

רפלקסולוגיה  
בנקודות  עיסוי  קורס  בוגרת  רידמן,  בוגרת מכללת  בלו, רפלקסולוגית בכירה,  רותי  ע"י  הניתן  שירות 

טריגר. עבדה בעבר כרפלקסולוגית בשירותי בריאות כללית.

רפלקסולוגיה )לחיצות ועיסוי של כפות הרגליים( מתאימה:
לאיזון המערכת האנדוקרינית, לחולי סכרת )משפר ומגביר זרימת דם בגפיים(, הרגעת מערכת העצבים, 
טיפול  והשרירים,  השלד  במערכת  כאבים  הפחתת  טריגר,  בנקודת  טיפול  החיסונית,  המערכת  חיזוק 

בהעלמת דורבן, סובלים מכתף קפואה, סובלים ממיגרנות ועוד.
הטיפולים יינתנו בימי שלישי משעה 09:00 עד 14:00.

עלות טיפול:
חברי מרכז יום: 50 ש"ח 

חבר עמותה: 80 ש"ח 
לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות מרכז היום בטלפון: 04-9833255

התעמלות בריאותית לחיזוק וגמישות הגוף 
על בסיס שיטת הפילאטיס

האוכלוסייה  לכלל  מתאימה  ההתעמלות  ולשרירים.  למפרקים  השדרה  לעמוד  בריאותית  התעמלות 
ומיועדת להקלת ולמניעת כאבי גב, או כל כאב אחר הקשור לבעיות שלד ושרירים. ההתעמלות כוללת 
מיוחדת  יש התמקדות  וחיזוק השרירים.  גמישות המפרקים  חיזוק העצמות,  היציבה,  לשיפור  תרגילים 

בתרגילים לחיזוק שרירי הגב, שרירי הליבה ורצפת האגן. 
ד"ר אורלי פלטנר - כירופרקטית ומומחית בבעיות גב, שלד ושרירים.

פעילות: 
ימי ראשון, בין השעות: 9:15-8:15 - אורלי

ימי שלישי, בין השעות: 8:30-7:30 - אייל ישראלי
ימי חמישי, בין השעות: 9:15-8:15 - אורלי

עלות: כרטיסייה 10 מפגשים - 300 ₪.

בריאות הגוף

חדש!
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"צעדים" - התעמלות לפגועים ומושתלי מפרקים
אלן ויסברג - פיזיותרפיסטית מוסמכת

טלפון: 054-3180980

התעמלות מיוחדת לאנשים לפני או אחרי החלפת מפרקים, כולל מפרקי ירך, ברך, קרסול וכתף הסובלים 
מחולשת שרירים ו/או שינויים ניווניים במפרקים.

משקל  שיווי  שיפור  הריאות,  נפח  לשיפור  נכונה  נשימה  ורגליים,  ידיים  שרירי  חיזוק  ונתרגל:  נלמד 
וקואורדינציה למניעת נפילות מסוכנות, חיזוק שרירי רצפת אגן, שרירי גב ובטן.

פעילות: ימי ד', 18:30-17:30. עלות למפגש - 40 ₪.

dance for pd מחול למתמודדים עם פרקינסון

ימי שני 17:15 | מדריכה: ליטל דורצ'ין
מחיר: 130 ₪ לחודש | תשלום ל- 3 חודשים מראש

התחלה: 2.9.19

מתאים גם לבעיות תנועה ושיווי משקל.
והתועלת  השמחה  את  לחוות  פרקינסון  עם  למתמודדים  מאפשרים  השיעורים 
שבמחול ובאותו הזמן להתייחס לסימפטומים כמו שיווי משקל, קוגניציה, יכולות 

מוטוריות וביטחון פיזי.

ליטל דורצ'ין - מורה למחול מזרחי שורשי עם ניסיון של 15 שנה בהוראה והנחיית 
סדנאות

לפרטים נוספים: ליטל 058-6700490

קבוצת פיזיותרפיה למתמודדים עם הפרעות תנועה
ימי חמישי בשעה 17:00 | מחיר: 50 ש"ח למפגש. בן הזוג או המלווה 

ללא תשלום
בהנחיית גל המאירי, פיזיותרפיסטית מוסמכת בעלת 20 שנות ניסיון 

במכונים ובמחלקות שיקומיות מתמחה בטיפול בפרקינסון.
לפרטים נוספים: גל, 050-2022305

סדנת מחול
ימי שני 11:00-12:20 | מרצה: תמה קסל

מחיר: 850 ₪, 34 מפגשים | תשלום לכל החוג
התחלה: 2.9.19

פעילות  בין  משלבת  השלישי.  לגיל  במיוחד  המותאמת  מחול  סדנת 
בליווי  הגוף  עם  והבעה  יצירה  לבין  התנועתיות  ושיכלול  גופנית 

מוסיקה ואביזרים.

שני  תואר  ובעלת  בירושלים  למחול  האקדמיה  בוגרת   - קסל  תמה 
למחול,  ומורה  מרצה  פילאטיס,  מדריכת  בר-אילן.  מאוניברסיטת 

מתמחה בעבודה עם הגיל השלישי.

בריאות הגוף
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טאי צ'י
מורה: תמר ראובני | מרכזת החוג: עידית אלון

טלפון: 04-6897988 | 054-7543410
iditaa@gmail.com :דוא"ל

טאי צ'י היא פעילות המאזנת בין גוף לנפש.
תנועה איטית ורכה מאפיינת את הטאי צ'י מאפשרת לגוף, למרבה הפלא, להתחזק עם שיפור שיווי משקל 

וקואורדינציה. הטאי צ'י מקל על בעיות בריאות שונות, מרגיע ומביא רעננות לחיי היום- יום.

פעילות:  ימי ראשון: מתקדמים, בין השעות: 7:15 - 8:00 | מתחילים, בין השעות: 8:00 - 8:45
מחיר לחברי שלהב"ת: 80 ₪ לחודש.   

חוג יוגה
ימי שני 9:45-9:00 | מדריכה: עדנה לב ארי

מחיר: 160 ₪ לחודש  x 11 תשלומים | תשלום לכל החוג
התחלה: 2.9.19

תרגול נינוח ותומך המשלב תנועה, נשימה, ותשומת לב לתמיכה בבריאות ושמחת חיים.
רוב התרגול נעשה על כיסא ובהתאם ליכולות אישיות.

עדנה לב-ארי- מורה ליוגה-תרפיה ומטפלת הוליסטית במגע.

תרגול מיינדפולנס
ימי רביעי 18:00-17:00 | מדריכה: חדוה שיק

מחיר: 200 ₪ לחודש | תשלום ל- 3 חודשים מראש | התחלה: 4.9.19
מיינדפולנס )תשומת לב( מכוון וממקד את האדם לחוויות בהווה, במטרה להגיע לחיים מודעים, טובים, 
ומיטיבה עם מצוקות,  ולהתמודדות קשובה, רכה  נפשית  רווחה  כלים לטיפוח  נרכוש  ושלווים.  רגועים 

כאבים ומתח.
חדוה שיק - בעשור האחרון תלמידה בדרך הדהרמה,  מטפלת בפסיכותרפיה גופנית נפשית.

אוסטאופתיה - הריפוי העצמי של הגוף
הטיפולים מתקיימים בימי חמישי מ-07:30 עד 12:30

אוסטאופתיה היא שיטת ריפוי המתבססת על מגע וטכניקות ידניות שונות
בידי עירית גל, מטפלת במגוון שיטות עיסוי וטכניקות אוסטיאופתיות.

האוסטאופתיה יכולה לסייע:
♦�כאבי צוואר וגב, כאבי פרקים ושרירים ♦�כאבי ראש ומיגרנות ♦�סחרחורות

♦�בעיות במערכת העיכול ♦�טראומה לאחר תאונה ♦�שיקום מפציעות, ניתוחים ותאונות
♦��טיפול במערכות הגוף - נשימה, עיכול, שתן, דם, עצבים ולימפה.

הטיפול נעשה בבגדים נוחים, על מיטת טיפולים או כיסא. 
מחיר לטיפול: 60 ש"ח לחברי מרכז יום, 80 ₪ לחברי הקהילה התומכת, 90 ש"ח לאורחים

בריאות הגוף
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מועדון מחשב לכל גיל
hedvag4@gmail.com :מרכזת המועדון: חדווה גלמן | טלפון 054-4907584 | דוא"ל

עניין  ולתחומי  אישית  ליכולת  לקצב,  מותאמת  פרטנית,  הדרכה 
מוגדרים של הלומד.

המועדון מנוהל ומופעל ע"י צוות מתנדבים - גמלאים למען גמלאים.
נושאי ההדרכה:  

מקוונות,  קניות  פייסבוק,  אלקטרוני,  דואר  גלישה,  ♦  אינטרנט: 
משחקים וכד'.

♦  הדרכה בתפעול ושימוש בטלפונים חכמים. 
♦  תוכנות אופיס: word ואקסל.

♦  טיפול בתמונות: העברת תמונות ממצלמה ומטלפון למחשב, עריכת תמונות, יצירת אלבומים ועריכת 
ספרים באינטרנט.

♦  עריכת סרטי וידיאו ומצגות. הורדה והתקנה של תוכנות.
♦  העברת קבצים לכלי זיכרון ניידים: "דיסק און קי", כרטיס זיכרון, דיסקים ועוד. 

עלות חודשית:  עלות לחבר - כרטיסייה 10 ניקובים - 250 ש"ח | שיעור חד-פעמי - 50 ש"ח 
תחילת פעילות:  ספטמבר 2019

מועדון הסרט הטוב ע״ש יעקב פקטור ז״ל
הנוסטלגיה,  לחובבי  טובים.  סרטים  עשו  שפעם  ואומרים  שנולדתי...".  לפני  שמח,  כאן  שהיה  "אומרים 
הקולנוע האיכותי ולכל מי שרוצה להתרגש מחדש ולהיזכר... הקרנת סרטי איכות, מפעם, בשחור לבן 

ובצבע, אחת לשבוע על המסך הגדול באולם התרבות של שלהב"ת.
רכזים:  מרים מרנץ, 0505994092 | אייל רוטברט, 0528404422

ימי שלישי בשעה 17:00. כניסה: 10 ₪ בלבד. עקבו אחר הפרסומים. 

מועדון פו"פ - פיסול ופירזול במתכת
מרכז: אורי בנגר

טלפון: 04-9833220 | 052-5584979

מועדון ייחודי זה מקנה למשתתפיו יכולת ביטוי עצמי בייצור אביזרי 
אמנות ממתכת, לרוב מגרוטאות ומכלי עבודה שיצאו מכלל שימוש. 
במועדון יוצרים החברים אביזרי קישוט ופיסול שימושיים לבית ולגן 

כיד הדמיון הטובה עליהם. 
פעילות: ימי רביעי בבוקר ברח' יסמין, צמוד לויצ"ו

״במחשבה שנייה״ - חוג לתשבצי היגיון
תשבצי הגיון הם עולם ומלואו ומציעים דרך מחשבה שונה, שפה ייחודית, אתגר גדול ומעל לכל הרבה 
ושיטות  נלמד טכניקות  ההיגיון,  ומגוונים להבנת שפת תשבצי  שונים  כלים  יינתנו  בחוג  והנאה.  סיפוק 

לפתרון ההגדרות, ובעיקר נפתור ביחד תשבצים וניהנה מ"סיעור מוחות" בצוותא.
veredsheps@gmail.com :להרשמה: לאה שפס, טל' - 050-5200449 | מייל

חוג למתחילים יכלול 12 מפגשים: בימי ראשון 16:30-18:00 או בימי שלישי 09:00-10:30
אורך כל מפגש שעה וחצי, ועלותו 500 ₪ )מינימום 10 משתתפים(.

שירותים נוספים לחברי עמותת שלהב״ת
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התנדבות
כ-150 מתנדבים בשלהב"ת בתחומים רבים. חלקם משתלבים ומסייעים 
בביצוע וארגון פעילויות קיימות וחלקם יצרו ובנו בעצמם תחומי סיוע, 
רחב  אפשרויות  מגוון  יש  בעמותה  חיים.  למפעל  עבורם  גם  שהפכו 
להתנדב ולסייע בצורה פרטנית או כחלק מקבוצה לתושבים הוותיקים 
ביישוב. ניתן להצטרף כמדריכים במועדון המחשב, לבצע ביקורי בית 
אצל גמלאים בודדים, לסייע בעבודות מנהלה ואדמיניסטרציה, לסייע 

בחלוקת מזון, בביצוע תיקונים קלים בבתי גמלאים ועוד ועוד.
מוזמנים לתרום מזמנכם וממרצכם למען האחר!

udimar@gmail.com | 054-769-7896 :רכז המתנדבים: אודי מרגלית

שירות ייעוץ לאזרח הוותיק ולבני משפחתו
בפני  העומדים  האתגרים  סבך  מול  אל  אתכם  ולכוון  לסייע  ישמחו  שלהב"ת  בעמותת  מקצוע  אנשי 
האזרחים הוותיקים ובני משפחתם: אפשרויות טיפול ביתי בקהילה, זכויות, מילוי טפסים, עובדים זרים, 

השמה בדיור מוגן ובתי אבות, תמיכה רגשית, חיבור למתנדבים ועוד ועוד.
מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע. הניסיון שלנו עומד לרשותכם. 04-9535730

קבוצת תמיכה בבני משפחה מטפלים
פתאום, באמצע החיים, בלי שנרגיש, יש לנו תפקיד חדש, שנכנסנו אליו ללא הכנה מוקדמת, ידע וכלים 
מספקים. בין המחויבות שלנו לעבודה, לבן הזוג, לילדים ולעיתים גם לנכדים, אנחנו גם עוזרים, מסייעים, 

מטפלים ומלווים את בן הזוג או את ההורה שמתקשה יותר ויותר מבחינה תפקודית. 
כניסה לתפקיד של בן משפחה מטפל היא אירוע משנה חיים, בו אתם נדרשים, ללא כל הכנה מוקדמת, 
לפתח מיומנויות חדשות. חשוב להיעזר ולקבל תמיכה והכוונה, כמה שיותר מוקדם. למען עצמנו ולמען 

אדם יקר לנו.
במהלך השנה תוקם בעמותה קבוצת תמיכה לבני משפחה שתסייע מבחינה רגשית להתמודד עם התפקיד 

החדש וכן תסייע בקבלת מידע ומיצוי זכויות.

קבוצה לנשים וגברים החיים לבד ללא זוגיות
בימי רביעי 18.30 עד 20.00. 

הקבוצה תתכנס אחת לשבועיים ותעסוק בנושאים רלוונטיים כמו:
יחסים עם הילדים והנכדים, קשרים החברתיים, טכניקות לשיפור יכולות ההתמודדות, 

בניית זוגיות - כן/לא.... משימות החיים ונושאים נוספים שיועלו ע"י המשתפים.
לבירורים והרשמה לפנות למנחה: ברכה מרלין צור 054-4970492. 

סדנת הכנה לפרישה
צפויים לפרוש בקרוב ממעגל העבודה? פרשתם לאחרונה? 

לאזרח  ושירותים  זכויות  הפרישה,  לאחר  כלכלית  מבחינה  נכונה  התנהלות  בנושאים:  עוסקת  הסדנה 
המבוגר, רעיונות לתעסוקה והתנדבות ועוד.

הסדנה בת ארבעה מפגשים בין השעות 17 ל-20 ותתקיים לאחר חגי תשרי בשלה"בת.
עלות הסדנה היא 50 ₪ בלבד, ומועברת בידי מומחי כלכלת המשפחה של ארגון פעמונים. 

להרשמה, לקבלת סילבוס ולפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות העמותה.

שירותים נוספים לחברי עמותת שלהב״ת
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מתארגנת קבוצת חובבי גינון וגינות
הקבוצה תערוך סיורים בגינות של חברים בקריה ובגנים בוטניים.

המפגשים ייערכו בשלהב"ת ובבתי החברים.
לפרטים והרשמה: אריה מימון, פנסיונר, אגרונום, בעל תואר שני בחקלאות. נייד: 054-7983153

עברית לעובדים זרים
מורה ומרכזת: שולמית אורן

טלפון: 04-9535750

שעליה  המבוגרת  לאוכלוסייה  ומסייעים  בקריה  גרים  זרים  תושבים 
את  לשפר  ובמטרה  השתלבותם  על  להקל  כדי  העמותה.  אמונה 
תפקודם ביצירת תקשורת טובה יותר עם המטופלים, בחיי היום יום, 
הוחלט בשלהב״ת לקיים עבורם שעורי עברית. המפגשים הינם מפגשי 
חברתי  לגיבוש  רבות  התורמים  השפה  רכישת  כדי  תוך  והנאה  כיף 

ולהיכרויות חדשות.
התוכנית כוללת: שיחה בעברית של יום יום, קריאה וכתיבה לתפקוד יום-יומי, וסיטואציות יומיומיות.

ימי רביעי החל משעה 13:30 )אורך הפעילות כשעתיים( - מנובמבר ועד יוני.
התוכנית היא בהתנדבות ומוצעת ללא עלות למשתתפים.

חברים לרפואה - איסוף תרופות עבור נזקקים
תסתכלו על חצי החפיסה המלאה, מישהו צריך אותה.

לכל אחד מאתנו נשארות בבית תרופות שאין לנו צורך בהן יותר.
תרופות אלו, שאין מה לעשות איתן יותר, יכולות להציל חיים.

כולל  צורך,  בהן  שאין  תרופות  לאסוף  והסביבה  טבעון  לתושבי  קוראים  אנו 
איסוף  למוקד  להעבירן  נדאג  אנו  יום.  למרכז  ולהעבירן  תוקפן,  שפג  תרופות 

תרופות של ארגון "חברים לרפואה".
הארגון ממיין את התרופות, באמצעות רוקחים מוסמכים, ומעביר אותן לאלפי 

חולים השרויים במצוקה כלכלית. 
אם מסיבה כלשהי אין באפשרותכם למסור את התרופות בשלהב"ת, אנו נדאג 

לאסוף אותן מביתכם.
רכז הפרויקט: דוד כץ טל' 050-6263109

שירותים נוספים לחברי עמותת שלהב״תשירותים נוספים לחברי עמותת שלהב״ת

ניתן להזמין בתשלום 
ארוחות חמות לביתכם 

מהמטבח של 
מרכז היום 

בימים א', ג' ו-ה'
04-9833255
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מספרה
תספורת  בה:  הניתנים  שירותים  היטב.  ומאובזרת  מצוידת  המספרה 

נשים וגברים, תסרוקות, צביעת שיער ועוד.

הספרית מקצועית והמחירים נוחים.

שושנה 052-8615970, קביעת תור על פי תאום מראש.

התאמת פאות לנשים חולות סרטן 
המספרה בשלהב"ת היא הסניף הצפוני של עמותת פ.ל.א )פאה לכל אישה( ומשמשת אכסניה לחולות 

סרטן הזקוקות לפאה.
בעזרתה של שושנה הספרית המסייעת בהתאמה, נשים זוכות ליחס חם ויוצאות מהמקום במאור פנים.

לתאום פגישה ניתן לפנות לרותי: 052-3241796 או שושנה: 052-8615970

מניקור, פדיקור מקצועי ורפואי
טיפול בפטריות, צביעת גבות וריסים, הורדת גבות, הסרת שערות בשעווה.

הטיפולים ניתנים על ידי פדיקוריסטית מוסמכת והמחירים נוחים.
השירות ניתן במספרה, במרכז יום.

רחל: 054-4417700, קביעת תור על פי תאום מראש.

   

שירותים נוספים לחברי עמותת שלהב״ת

בית התוכנה והמחשב
טבעון  10 בע”מ

שרות תיקונים, רשתות
מכירת מחשבים, מדפסות, 

ראשי דיו, טלפונים סלולרים 
וציוד היקפי

רחוב הבונים 2 קרית טבעון
טל. 04-9931670 פקס. 04-9530607

04-9836987
טלפון רב קווי
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חוג מטיילים
רכז: יורם גרזון 050-7954934

טלפון: יורם גרזון 050-7954934 | דורית סופר 052-3709600
yoram.gerson@gmail.com :דוא"ל

הארץ,  ברחבי  טיולים  לחברים  מספקים  שונות  קושי  ברמות  מטיילים  חוגי  שני 
הנחלים  זרימות  הפריחה,  בעיתות  ומעניינים,  חשובים  ארכיאולוגיה  באתרי 

ותופעות טבע מעניינות, וכל זאת, באווירה חברתית של כיף והנאה. 

חוג למטיבי לכת - ״גלים״
בינוני  קושי:  רמת  לשבועיים.  אחת  ראשון  בימי  הארץ  רחבי  בכל  מטייל  החוג 

ומעלה. טווח הליכה: בין 7 ק"מ ועד 15 ק"מ. 
עלות חודשית: 20 ש"ח, לא כולל עלות תחבורה.

חוג לאוהבי לכת - ״גאל״
החוג מטייל בחורשות ובגבעות הגליל התחתון בימי חמישי אחת לשבועיים. רמת 

קושי: קלה עד בינונית. טווח הליכה: בין 7 ק"מ עד 10 ק"מ.
עלות חודשית: 20 ש"ח, לא כולל עלות תחבורה.

קבוצת הליכה בבוקר
מוביל: יוסי מורנו 054-4258767

בימי שלישי בשעות 7:30-6:30 רמת קושי בינונית.
הליכה בקטעים סובב טבעון.

כל אחד יכול להצטרף. לא כרוך בתשלום!

מועדון גימלאים רוכבי אופניים - גר״א
יוסי מורנו, טלפון: 04-9831965 | 054-4258767

moreno1@bezeqint.net :דוא"ל
מתוך אהבה לשוטט בארץ ולהכיר את דרכיה ושביליה, חברה קבוצת גמלאים 
והקימה  בטבע,  אטרקטיביות  בדרכים  רבים  קילומטרים  לדווש,  יכולת  בעלי 

מועדון לרכיבה על אופניים בדרגות קושי שונות - מועדון גר"א. 
כיום, קיימות שלוש קבוצות רוכבים שהם גמלאים רוכבים.

הקבוצות ברמת קושי בינונית ומעלה רוכבות במסלולים הנעים בין 70-30 ק"מ 
ליום רכיבה.

הקבוצות ברמת קושי קלה רוכבות במסלולים הנעים בין 40-20 ק"מ ליום רכיבה.
רמת קושי בינונית ומעלה:

מובילים: ימי שני - יורם גרזון- 050-7954934 , אביהו שי - 050-3080806
             ימי שישי - שמעון שביט - 050-5254009, 04-9836978 

רמת קושי קלה ונינוחה:
מובילים: ימי שישי - יוסי מורנו 054-4258767, יורם גרזון - 050-7954934

טיולים בארץ



טיולים ונופשונים בארץ ובעולםתוכן עניינים

תושבי קרית טבעון והסביבה מוזמנים לטייל עם שלהב"ת - בארץ ובעולם!
לפרטים נוספים: משרדי העמותה. וצביה מזרחי: 052-2615800.

"קום והתהלך בארץ"
ספטמבר 2019 - מטולה עם יורם גרזון

מרס + מאי 2020 - חוויה של זהב במוזיאון ישראל: 
סיורים במיטב התערוכות של המוזיאון, הדרכה ומופע בתאריכים: 

20.5.20 ,4.3.20
אפריל 2020 - צפון רמת הגולן עם יורם גרזון

מאי 2020  - נצרת העיר הקסומה
יוני 2020  - תל-אביב

♦  הזכות לשינויים שמורה. פירוט המסלול יתפרסם סמוך למועד היציאה.
♦  מספר המשתתפים בטיול בארץ לא יעלה על 50.

♦  ביטול השתתפות בטיול:
א.  נרשם שביטל השתתפותו בטווח של עד 48 שעות לפני היציאה יחויב ב- 50% מעלות הטיול, 

במידה ולא ימצא מטייל אחר במקומו.
ב.  במקרה של אי הגעה ביום הטיול )גם למאחרים בשעת היציאה( יחויב המשתתף בעלות מלאה. 

נופשונים בארץ
8-12/9/19 - ים-המלח - מלון קראון פלזה:

ימים א'-ה', 4 לילות, 5 ימים. מס' החדרים מוגבל
פברואר 2020 - אילת: 4 לילות כולל טיולים
מאי 2020 - ירושלים: 2 לילות כולל טיולים

טיולים לחו"ל
יוני 2020 - חבל טירול באוסטריה



תוכן עניינים

טל’. 04-8493311

ורס
פרי-ט

 לחופשה

מת!
מושל

 

חברת פרי טורס הותיקה שמחה להציע שרותי נופש 
מגוונים וביניהם נופש פנים ארצי: מלונות, טיולים, 

ימי כיף, כינוסים, אירועים אטרקציות ואומנים.
טיסות  מאורגנים,  טיולים  בחו”ל:  נופש  שירותי 

ומלונות לבודדים, נופשונים והפלגות.
קבוצות  והוצאת  בארגון  רב  ותק  בעל  משרדנו 
לוועדי  השבוע  ואמצע  שבוע  בסופי  לנופשונים 
ועד  הרעיון  משלב  ליווי  הכוללים  רבים,  עובדים 
הראשונה,  מהשורה  מלון  בבתי  אירוח   - לאירוע 
פעילות שטח, טיולים, הבאת אומנים ותוכניות בידור, 

קייטרינג, מתנות ועוד.
השנה,  ימות  לכל  נהדרים  מבצעים  ברשותינו 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה.

ניב קפלן
אופטומטריסט מומחה ברישיון משרד הבריאות

● בדיקות ראייה והתאמת עדשות
● טיפול והתאמת מיכשור לראייה ירודה 

● קביעת בדיקה בתיאום מראש.

ניב קפלן
049531717 
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תוכן עניינים



 

ü חתמ תוררועמ תובשחמ יוהיז 
ü עגורו ןוזיאל הרזחל םיישעמ םילכ 
ü תברקמ תרושקתל םילכ 
ü תיתרכה הבישחו תועדומ חופיט 
 
 

 050-5560349   לג תימולש

 

ü חתמ תוררועמ תובשחמ יוהיז 
ü עגורו ןוזיאל הרזחל םיישעמ םילכ 
ü תברקמ תרושקתל םילכ 
ü תיתרכה הבישחו תועדומ חופיט 
 
 

 050-5560349   לג תימולש

 

ü חתמ תוררועמ תובשחמ יוהיז 
ü עגורו ןוזיאל הרזחל םיישעמ םילכ 
ü תברקמ תרושקתל םילכ 
ü תיתרכה הבישחו תועדומ חופיט 
 
 

 050-5560349   לג תימולש

 

ü חתמ תוררועמ תובשחמ יוהיז 
ü עגורו ןוזיאל הרזחל םיישעמ םילכ 
ü תברקמ תרושקתל םילכ 
ü תיתרכה הבישחו תועדומ חופיט 
 
 

 050-5560349   לג תימולש

חפשו בפייסבוק

שלומית גל - מחשבות בחקירה

אברהם & אדוני
משרד עורכי דין וגישור

מורשים מטעם משרד המשפטים 
לעריכת ייפוי כח מתמשך.

ירושות וצוואות;

במידת הצורך הגעה לבית הלקוח.

נגישות וזכויות אנשים עם מוגבלות;

מקרקעין:
מכירה ורכישת בתים, העברת זכויות במתנה

טלפון: 04-8553770
עו"ד שרית אדוני: 0523-703075
עו״ד אבי אברהם: 0526-808307

פקס: 04-8553771 



מכון שמיעה שטיינר טבעון בהנהלת רן נמש
התאמת מכשירי שמיעה  |  בדיקות שמיעה

אטמי אוזניים  |  סוללות לאביזרי שמיעה  |  אביזרי עזר

"בית רימון" רח' הרימונים 1, קרית טבעון
04-9531798

הנחה של 10%
לחברי שלהבת
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סניף כרמיאל: שד‘ בית הכרם 24. טל’- 073-2494400  פקס- 04-8734074 
סניף הקריות (סניף ראשי): רחוב הגפן 2, ק.ביאליק. טל‘- 04-8712222 פקס- 04-8733491

| חיפה | נצרת  | נהריה | כפר סבא | פתח תקווה | קרית ים  | מגדל העמק |

סניף קרית טבעון: 
רח‘ החורש 56, קרית טבעון. טל‘- 073-2494444 פקס - 04-9931112 

הבאה והשמה של
עובדים זרים

 ממגוון מדינות, 
דוברי מגוון שפות

שירותי השגחה
בבתי חולים

וטיפול באופן פרטי

ייעוץ והכוונה
למימוש זכויות
בגיל השלישי

ייעוץ והשמה
בבתי אבות

שירות טרום סיעוד
למועמדים לחוק סיעוד

ללא עלות

שירות וטיפול לזכאי
חוק סיעוד מטעם

המוסד לביטוח לאומי

שירות וטיפול לזכאי
הקרן לרווחת
נפגעי השואה

דואגים לטוב ביותר
עבור המטופל

נשמח לעמוד לשירותכם  052-3230133  | 2394* |  1700-708-778
www.m-s-d.co.ilinfo@m.s.d.co.il


