
   

 מפגש מתנדבים מובילי פעילויות 

מפגש מתנדבים ומתנדבות 
המובילים ומרכזים פעילויות 
בשלהב"ת התקיים בחודש 
שעבר. במהלך המפגש 
הציגו המתנדבים את תחומי 
פעילותם בעמותה והעלו 
ס  ו י ג ו ר  מו ות של שי י ג סו
ד. בישיבה  מתנדבים ועו

אלי פוליאקוב. והמנכ"ל,  יקי שלו,  לקחו חלק גם יו"ר העמותה,  
המפגש אורגן  בידי רכזת המתנדבים של שלהב"ת, המתנדבת, 

מרצה מרים בן עוז,  הועבר בהתנדבות בידי  חנה חונוביץ ו 
 באוניברסיטת חיפה ובמכללת תל חי.

למפגש היו מספר מטרות: הכרות אישית בין רכזי שלהבת, עשיה 
 ופעילות של כל רכז ורכז; ניהול, גיוס ויחס למתנדבים.

חשוב לציין שמפגש ההכרות נוצר בשל בקשת הרכזים 
רכזים. נוכחנו לדעת שאכן היה  צורך   31עצמם, בו נכחו  

אמיתי וכן של הרכזים לספר ולדבר על פעילותם בשלהבת; 
והם עשו זאת בהתלהבות רבה. המפגש אכן השיג את 

הכרות וביחד. במפגש הבא נדון על נושאים   -מטרתו  
 ממוקדים יותר:

 . ניהול נכון והוקרת מתנדבים, לשם הישארותם בארגון.3

. כיצד ניתן למתנדבים תחושה שהם ממלאים תפקיד 2
 משמעותי עם תחושת מחויבות ורצינות לתפקידם.  

 . גיוס מתנדבים נוספים לארגון.1

  להתראות במפגש הבא

 ת, קרית טבעון“ירחון מידע של שלהב

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                      0203, מרץ 032גיליון מס. 

 

 / יהודה עמיחיעכשיו ברעש  

חּוץ ִקי בַּ חָּ ִמיד ִמִמשְׁ  ִאִמי קֹוֵראת ִלי תָּ

ה ִלי אָּ רְׁ ת קָּ חַּ ם אַּ עַּ ה, ּופַּ תָּ יְׁ בַּ  הַּ

ִנים, ר שָּ חַּ א אַּ ִתי ֶאלָּ רְׁ זַּ לֹא חָּ  וְׁ

ק. חָּ לֹא ִמִמשְׁ  וְׁ

, ֶניהָּ פָּ ו לְׁ שָּ כְׁ ֶשֲאִני יֹוֵשב עַּ  כְׁ

קֹות. ִנים שֹותְׁ מֹו ֲאבָּ  ִהיא כְׁ

רם בן ברק, חבר מפלגת יש חבר הכנסת 
ביקר החודש בעמותה ונפגש עם  עתיד,

אזרחים ואזרחיות ותיקים. רם, תושב נהלל, 
בעבר שימש כסגן ראש המוסד ויו"ר ועדת 

 חוץ וביטחון, 
ל ירדו לדרום הארץ ואילת לטיול של “מטיילי קבוצת גא

 ארבעה ימים.

 טיול ירוק

ת יצאו לטבע לראות את הפריחה “מטיילי שלהב

 הקרובה מאד לבית.
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 ו בשבט רב דורי “ט

אירוע רב דורי ורב משתתפים התקיים החודש במועדון "המפגש" של 

שלהב"ת בקרית עמל. באירוע, לכבוד ט"ו בשבט, הגיעו תלמידים מכיתה ה' 

בבית הספר קרית עמל יחד עם תלמידי כיתה י"ב מתיכון אורט "גרינברג" 

וקיימו פעילות של נטיעת עצים וצמחים וכן פעילות חברתית עם מבקרות 

המועדון. במפגש לקחו חלק גם המפקחת מטעם משרד הרווחה, העובדות 

, נגה טלטש ומאיה גולדשטיין  –הסוציאליות מהמחלקה לשירותים חברתיים 

 אלי פוליאקוב.ומנכ"ל העמותה, סילביה מרגי רכזת המתנדבים היישובית, 

 יום השואה הבינלאומי

יום השואה הבינלאומי צוין בשלהב"ת באירוע מרגש 

ויוצא דופן. באירוע הועלו על נס שתי חסידות אומות 

 ל,“ אסתר גרינברג וחנה )אנה( הורנונג, ז העולם,  

תושבות קרית טבעון. 

באירוע, שאורגן בידי 

ת   ו ב ד נ ת מ ל ה ח ר

, גדות וזהבה לרון 

סיפרו בני המשפחות   

 . עלן פו על  ו הן  עלי

ם  י י ק ת ה ע  ו ר י א ה

ה  ר ד ס ה ת  ר ג ס במ

 השנתית של ההרצאות והסיורים "קהילות נכחדות".

 מפגש מתנדבי עמך

 

 

 

 

 

 

 

מפגש מתנדבות עמך התקיים החודש בעמותה. 
, שלהבת שורר המתנדבות, בריכוזה של המתנדבת  

התכנסו למפגש החודשי שלהן בו הן מדברות 
ומקבלות הכשרה על פעילותן המבורכת למען ניצולי 

  ושורדי השואה ביישוב.

 קיוקו, חברים לחיים

קיוקו? מה זה, משהו יפני? שאל אותי אלי כשנכנסתי למשרדו, סמוך 

לחנוכה השנה ובידי קופסת קרטון דומה לבונבוניירה. זה לא יפני זה 

ישראלי  אמרתי, וזו לא בונבוניירה אלא משחק, כאשר כלי המשחק הם 

קוביות עץ כשעל כל קובייה מופיעה מילה. המשחק   301ערכה ובה  

הוא משחק מילים חברתי, שבו יוצרים המשתתפים סיפור משותף 

ביחד. אין תחרות! כל אחד בתורו מוסיף את המילה שלו לסיפור 

שהולך ונבנה לכיוונים בלתי צפויים. זה משעשע, מחבר ועל הדרך 

מפתחים  את יכולת ההקשבה, הדמיון, 

גמישות מחשבתית ואת הזיכרון ובסוף 

המשחק נשארת חוויית קרבה ושייכות בין המשתתפים. היפני זה רק השם שנתנו יוצרי 

המשחק הישראלים, מכיוון שלא מצאו מילה בעברית שמחזיקה בתוכה זיכרון, היזכרות, 

ואסוציאציות. חשבתי שהמשחק יכול מאוד להתאים לאוכלוסייה שמגיעה לשלהבת. 

 המשחק מיועד גם למשפחות, חברים, מתנדבים, מטפלים ועוד.

אלי, כדרכו של איש רחב לב ופתוח אמר, לי מה דעתך שנפתח את המשחק ונציע אותו 

בחנוכה למפגש של סבים ונכדים וכך היה. התפרסמה מודעה והגיעו כעשרה, נשים, 

משתתפים ומנחה,   1גברים ונכד אחד. ומכיוון שאת המשחק הזה משחקים בקבוצה של 

הזמנתי חברה, שכמוני עברה הכשרה להנחיית המשחק. המשתתפים ביקשו להמשיך 

בתדירות של אחת לשבועיים וכיום אנחנו בתהליך של גיבוש קבוצות משחק, שנפגשות 

 . 31.31ובשעה  30.00אחת לשבועיים בימי שלישי, בשעה 

 , תושבת טבעון, דרמה תרפיסטית, עוסקת בתיאטרון רחל לויוקצת על עצמי: שמי 

 ובעלת ניסיון רב בהנחיית קבוצות לאוכלוסיות שונות.
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 0102, מרץ 00:11יום א.  -הפרלמנט 

 נושא מרצה תאריך

 הצגת יחיד. -מבצע אייל  אייל רוטברט 1.1.21

 המרצה ותוכן המפגש יפורסמו בהמשך  32.1.21

 המהפכה המשפטית ומהפכת הנשים במגזר הדתי. ד"ר ענת ישראלי 32.1.21

 עלילות גונדר נחושתן במחנה "קרתגו" ובגלות אפריקה. -ארוכה הדרך לחירות  נפתלי שושני 20.1.21

 מוזמנים להצטרף לרשת 

שקלים להכשרת  00,000ת והמועצה המקומית קרית טבעון גייסו “עמותת שלהב

 כל אזרח ותיק לשימוש מתקדם באינטרנט, במחשב ובנייד.

העמותה ניגשה וזכתה בקול קורא מטעם הוועדה לניהול ולחלוקת כספי קרן 

תובענות ייצוגיות במשרד האוצר, שביקש הצעות להנגשת השימוש באינטרנט 

לאזרחים ואזרחיות וותיקים. וכך, החלו בחודש האחרון קורסים לשימוש בנייד, 

סדנאות חד פעמיות כמו עיצוב לוח שנה בתוכנת ה"לופה", קורס בזום על התוכנה 

 לעיצוב תמונות "לייטרום", הרצאות על בטיחות ברשת וצרכנות נבונה, קורס צילום ועריכה בנייד ובמחשב ועוד.  

לאחר חג הפסח צפוי מחזור נוסף של סדנאות לשימוש בנייד שיעסקו בשימוש באינטרנט לצורך חיי היום יום )יומן גוגל, 

זימון תורים, חשבון בנק,  צרכנות דיגיטלית וכד'(, שימוש יומיומי בתכונות הטלפון הנייד )סקייפ, זום, וואטסאפ, תמונות 

וכד'(, רשתות חברתיות, גלישה בטוחה, אבטחת מידע ועוד. הפעילויות מתקיימות במסגרת מועדון המחשב של 

 לתאום הדרכות אישיות למחשב או טלפון נייד.  - 450-024-4400, טל': חנן שטייןהעמותה, בריכוז המתנדב 

 “קהילות נכחדות”

  -גיבורים נשכחים 

 .הבריגדה היהודית

 .אלון קליבנובהמרצה: 

 , 31:00‘ , , יום ד22.1

 ת“אולם תרבות שלהב
 ₪.  10 -כניסה 

 ערב זמר בשלהב"ת

 "פתאום עכשיו פתאום היום"

 מחווה לפסטיבל הזמר והפזמון

עידן הפסנתרן מיכל גולן, בהנחיית הזמרת 

 וחבורת הזמר "עדשים";   יונגמן

  .יפתח גרשון -הנחיה וניהול 

 וכן נגנים/ות וזמרים/ות מתנדבים.

 33:14-ב 30.1מוצ"ש, 

 באולם תרבות 

 ₪ 05כניסה + כיבוד: 

 אורח חיים בריא

, רופאה בכירה ר ראניה חמאיסה“דהרצאה מפי 

 במחלקה פנימית בבית החולים העמק.

 .31:00 –ב 30.1יום חמישי 

 ת.“אולם תרבות שלהב

 ₪  30כניסה 
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 "לראות את המוסיקה"

 קונצרט ערב מוקרן באווירה פורימית

 במרכז תרבות 33.44 -ב 33.1מוצ"ש, 

, בהופעה חיהיוהן שטראוס עם תזמורת אנדרה ריאו 
 בסן פאולו.  2031 -בקונצרט בלתי נשכח שנוגן ב

 מיטב השירים והלהיטים של המוסיקה מכל הזמנים.

 זאב מזור.  עורך הסדרה ודברי קישור: 

 ₪ 21כניסה + כיבוד: 

 0102, מרץ 00:11‘, החוג למוזיקה קלאסית, יום ב

 נושא מגיש/ה תאריך

 שלום חנוך, אריק אינשטיין -מוזיקה ישראלית  סעדיה-חובב בן 0.1

 "התאומות", "פרטיטה" ועוד -הצדעה לדניאל גלאי  גל וליאור 31.1

 קונצרט יצירות של מלחינות קלאסיות,  לציון יום האישה הבינלאומי נוגה וולדימיר 20.1

 מוזיקה וינאית מרים וסבטלנה 21.1

 מרים ראוךהאזנה מודרכת למוזיקה /  -גל אקשטיין 

הביא לידיעתי  ששותפו, נגן הנבל ליאור עוזיאל לא יוכל להגיע  לקונצרט החורף שלהם, בפברואר כמתוכנן,   גל כאשר  
הייתי מודאגת.   -לביצוע שני קונצרטים "גדולים" מבלי שציין שמות מלחינים  אסיה דרבין   גייס במקומו את הפסנתרנית 

 איך ישבו המאזינים בסבלנות עד סוף הקונצרט. 

ההפתעה הייתה ביצוע נהדר של גל בליווי אסיה לשני קונצרטים לכינור באמת גדולים: קונצ'רטו לכינור של מנדלסון 
 וקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי. ישבנו מרותקים. רצינו להמשיך ולהאזין לעוד...

ויולן מוכשר. זכה בשלושה פרסים תחרותיים, תחרות מאסטרו, -גל אקשטיין הוא כנר 
תחרות דיוויד גריטס ותחרות קונצ'רטו מטעם האקדמיה בירושלים. הופיע כסולן עם 
התזמורות סימפוניות הקאמרית הישראלית, הסימפונית חיפה, האקדמיה למוסיקה 
ועוד. גל למד באקדמיה למוסיקה בירושלים ובאקדמיה ע"ש, בוכמהן מהטה בתל אביב, 
הקים וניהל את פסטיבל מיתרי הצפון בקרית טבעון שלוש פעמים, בהצלחה רבה. גל, 

עוזיאל. מתמחה גם בז'אנרים של מוסיקה קלה מרבה לנגן ברסיטלים עם נגן הנבל ליאור  
זמרים. מזה שנים אחדות מלמד גל במרכז למוסיקה מטה אשר. בחו"ל הופיע  ליווי  לרבות 

 בארצות: צרפת, איטליה, גרמניה, רומניה.

אין ספק שגל הוא בין הבולטים במערכת התוכנית השנתית של החוג להאזנה מודרכת 

 זכינו. –למוזיקה בשלהב"ת 


