
   

 ענת אורכמו ים / 

טּוַפת חֹולֹות ה שְׁ  ֲאִני ִאשָּׁ

ל ַמִים ַתִלים שֶׁ נּויָּׁה ִמַתלְׁ  בְׁ

ַחּמּוַקי ַקִלים.  וְׁ

בּוַית קֹולֹות ּה שְׁ  ֲאִני ַמֲחשָּׁ

ַמִים ל ַהשָּׁ ַני אֶׁ את פָּׁ  נֹושֵׂ

 ַבֲעִטיַפת ִמִלים.

מֹו יָּׁם  ֲאִני כְׁ

ל ַהחֹוף ת אֶׁ צֶׁ ַנפֶׁ  שּוב ִמתְׁ

שּוב י לָּׁ דֵׂ ה ִבכְׁ סֹוגָּׁ  ּונְׁ

 ִעם ַהַגִלים.

 עמותת שלהב"ת התגייסה למען הפליטים באוקראינה

כחלק מהסיוע ההומניטרי של מדינת ישראל 
לפליטים מהמלחמה באוקראינה, הוקם 
החודש בשלהב"ת מרכז איסוף של מוצרי 
היגיינה וציוד לתינוקות. תושבי קרית טבעון 
בהמוניהם הביאו תרומות של ציוד שרוכז, 
י  בד עו י  ד בי נארז בשלהב"ת  ו נאסף 
העמותה, מתנדבים ובני נוער מכפר הנוער 

 רמת הדסה סאלד.

המבצע אורגן ברמה ארצית בידי המרכז 
לשלטון מקומי והסוכנות היהודית. בקרית 

המחלקה לשירותים   –טבעון הנושא הובל בידי המועצה המקומית קרית טבעון  
נטשה חברתיים, מחלקת החינוך ומחלקת התפעול. בשלהב"ת האיסוף רוכז בידי  

 , מזכירת המרכז. ונורית תמיר, מנהלת מרכז היום, שטיין

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    2222, אפריל 222גיליון מס. 

 ניצוצות

 הופעת  ה"מטאורים"

בראשית חודש מרץ, במרכז תרבות שלהב"ת נערכה 
 -הופעה של הצגת תיאטרון ע"י קבוצת "מטאורים"  

קבוצה המורכבת מבוגרים אוטיסטים, בתפקוד גבוה, 
מקרית טבעון, הנפגשת פעמיים בשבוע, כאשר לפחות 
פעם בשבוע המפגש מוקדש לעבודה על משחקי 

 אשת תיאטרון. –דורית פרוינד אבנט תיאטרון בהנחית 

, מזכירת מרכז היום נורית תמיר,  אני מקשיבה ל 
המספרת על הפרויקט המיוחד הזה בו היא עצמה 
משמשת מדריכה חברתית של קבוצת המטאורים ואף 

 משחקת בעצמה בהצגה:

לאחרונה עבדנו, המדריכים ביחד עם חברי הקבוצה, על ” 
בבימוי מורכב ורגיש של דורית. כביטוי לעבודה הרבה   –"משתגע כבר מלך להיות"    –קטע מתוך מלך האריות  

 ת“הועלה המופע באולם תרבות שלהב

בהופעה נכחו: ראש המועצה, מנהלת חט"ב, נציגי מחלקת הרווחה של המועצה המקומית, נציגי חינוך רבים, נציגי 
המתנ"ס וכמובן המשפחות הקרובות. ההופעה יועדה לבני משפחה קרובים אבל ישנה כוונה להריצה לקהל רחב 

 “.יותר בהשתתפות חברי הקבוצה וכל המדריכים

תודה רבה לאנשי שלהב"ת ” מוסיפה:    דורית סים בקרית טבעון.  “ קבוצת המטאורים פועלת במסגרת רשת המתנ 
המקסימים שפתחו את ביתם בפנינו. המטאורים הרגישו בבית, חוו את החום והקבלה של אלי המנהל, של נורית 

 “.ושאר הצוות. הרגשתם הטובה תרמה להצלחת המופע, לאין שיעור
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 משרדי הקהילה התומכת עברו לבניין שלהב"ת

משרדי הקהילה התומכת עברו החודש מחדר קטן ליד בנק לאומי למבנה שלהב"ת המרכזי, במקום מרפאת 
 ליד מכון הבריאות והכושר.   -השיניים 

, רכז הקהילה, מזה עשר שנים. משה אמסלם "בקהילה התומכת של שלהב"ת אתה אף פעם לא לבד", אומר  
"הקהילה התומכת מספקת שירותים בקרית טבעון ורמת ישי ומעניקה ביטחון אישי, איכות חיים, קשר לעמותת 

, נמצאת כיום בחופשת לידה, ומחליפה אותה אפרת וויג שעות ביממה". אם הקהילה,    42שלהב"ת ושקט נפשי  
 . הקהילה בפיקוח המחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון.ענת שושני

החודש נוספה אפשרות, לזכאי חוק הסיעוד מהביטוח הלאומי, לממש שעות סיעוד ולהיות חברים בקהילה התומכת 
באמצעות תשלום של חצי שעת טיפול בשבוע. כמו כן, קיים סבסוד לזכאי משרד הרווחה, משרד הביטחון ולניצולי 

 לחודש.₪  542 –עלות רגילה לבית אב )לזוג(  .ש"ח בלבד 42 -השואה. עלות לחודש לניצול שואה 

חברים, והשירות כולל: קשר אישי לאב ואם הקהילה, ביקורי בית, שיחות מה נשמע ואוזן קשבת,   244-בקהילה כ 

 .שעות ביממה במקרי חירום   42תיקונים קלים, תיווך לגופים וארגונים, סיוע בפתרון בעיות יומיומיות וזמינות  
 בנוסף, חברי הקהילה זכאים לבחור שני שירותים מהרשימה הבאה:

קשר עם מוקד חירום המפעיל מיידית שרות רפואי )אחות, רופא או   -  לחצן מצוקה וחיבור למוקד רפואי  •
אמבולנס(. התקנת המכשיר, האפליקציה בנייד וחיישן היד הינם ללא תשלום נוסף או פיקדון. ייעוץ רפואי חינם. 

בלבד. שירות הרמה )לאחר נפילה( ללא תשלום נוסף. במידה ואין אשפוז בעקבות ₪  42עלות ביקור רופא היא 
 בלבד.₪  42פינוי באמבולנס, השתתפות עצמית בסך 

 בשנה במרכז היום של שלהב"ת.ארוחות צהרים  6 •

 במרכז יום של שלהב"ת.חוג אחד בשבוע  •

 בקתדרה )מכללה( של שלהב"ת.הרצאות בשנה  6 •

 .50:44-בחוג להאזנה קלאסית בימי שני בקונצרטים בשנה  6 •

 אחת לחודש. -מבית מרקחת הבאת תרופות  •

₪   44אחת לרבעון )השתתפות תשלום של    -פדיקור רפואי   •
 בבית הלקוח(.₪  24במרכז היום או תשלום של 

 5044792250להצטרפות מוזמנים לפנות למשה: 

 טבעון אימצה את עמותת שלהב"ת BNIקבוצת 

קלטה לשורותיה   טבעון   BNIקבוצת בעלי העסקים המקומית והאזורית  
למשך שנה את עמותת שלהב"ת, כחלק מתרומת הקבוצה לקהילה. קבוצת 

BNI  בעלי עסקים קבועים מקרית טבעון והסביבה הכוללת   44-טבעון מונה כ
עורכי דין, יועצים בתחומים שונים, רואת חשבון, מטפלים, אנשי שיפוצים 
ואחזקה, אנשי עיצוב ומחשבים ועוד. בכל מפגש מתארחים אנשי מקצוע 

 5892-היא חלק מארגון עולמי שנוסד ב   טבעון  BNIקבוצת בתחומים שונים. 
היא טבעון    BNIקבוצת  קבוצות בכל רחבי הארץ. יו"ר    9244-ומונה מעל ל 

תושבת קרית טבעון, שעוסקת בבניית תשתית דיגיטלית איריס פלג,  
לעסקים כמו אתרי אינטרנט וכד'. הקבוצה מאמינה בשיטת השיווק "מפה 
לאוזן" ובהיכרות מעמיקה ואישית בין חברי הקבוצה על מנת להגביר את 

 מהימנות ואמינות ההפניות של לקוחות בין חברי הקבוצה.

, על אלי פוליאקוב הקבוצה התארחה החודש בשלהב"ת, חבריה סיירו במתחם העמותה ושמעו מפי מנכ"ל העמותה,  
הפעילות בה. במהלך שנת החברות של העמותה בקבוצה, חברי הקבוצה מסייעים לעמותה בנושאים כמו שיווק, סיוע 

 בגיוס חברים ומרצים לשלהב"ת, מתן רעיונות לקידום ושיפור בעמותה והיכרות עם נותני שירותים מהקהילה הקרובה.

 טיול ותיקים

אזרחים וותיקים מקרית טבעון נסעו לטיול של חצי יום בטיילת  52-כ 
נחל ציפורי בסמוך ליישוב כעביה. הטיול אורגן והודרך בידי מתנדבי 
וועדת וותיקים מקרית טבעון. המתנדבים דאגו להסעת הוותיקים, 
להדרכה, לכיבוד ולכוס קפה על הנחל. זו ההזדמנות להודות 
למתנדבים על היוזמה המבורכת למען וותיקי קרית טבעון. הטיול 
בוצע בשיתוף פעולה עם המדור לזקן במחלקה לשירותים חברתיים 

 במועצת קרית טבעון ועמותת שלהב"ת.
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 קורס הכשרת מתנדבי "מעגלים בקהילה" 

ביחידים ובמשפחות בקרית בחודש מרץ השנה, הסתיים קורס בן עשרה מפגשים במהלכו הוכשרו מתנדבים לתמוך  
טבעון ולסייע להם בהתמודדות עם קשיים ומשברים בתחומי 

חיים שונים. הקורס התקיים בשלהב"ת ובזום והונחה בידי 
. פרויקט "מעגלים בקהילה" הינו מיזם מרים בן עוז עו"ס  

משותף של מס' ארגונים: המועצה המקומית קרית טבעון, 
חברותא קרן יוזמות, כולנו יחד, מעומק הלב ועמותת 
 שלהב"ת. הפרויקט עושה בימים אלו את צעדיו הראשונים

וזו ההזדמנות לאחל למתנדבים הצלחה רבה במעשיהם 
למען רווחת תושבי קרית טבעון. רכזת הפרויקט מטעם 

 .רונית פלגשלהב"ת היא המתנדבת 

 ת“איבון אזולאי , מטפלת במרכז יום שלהב

רגע מנוחה מהתרוצצות   –בשעת שמש חורפית נעימה, מצאתי את איבון יושבת על ספסל  
 במרכז היום. התיישבתי גם אני ושאלתי אותה מספר שאלות על עבודתה.

שנים אני עובדת כאן ועושה הכל, מה שמבקשים.   51"אני גרה בטבעון, נשואה עם שני ילדים.  
אני אוהבת מאד את הצוות ושמחה להגיע לעבודה מדי בוקר עד שעות הצהריים. דרך מרכז 
היום עברתי קורס של מטפלות ואני עובדת על תקן זה. אני מוכנה להגיש כל עזרה המבוקשת 

 “.פתוחה לכל דבר –גם לתחזוקת הבית וגם לבאי המרכז  –ממני 

)אני מחייכת(, אבל איבון “.  שכר גבוה יותר לכל הצוות ” מה היית רוצה שישתנה בעתיד?   
לבאי המקום היא מאחלת: בריאות שלמה, אריכות “.  תכתבי זאת כי זה חשוב לכולנו ”מדגישה, 

 חיים והנאה רבה בפעילויות של מרכז היום.

 go545421@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא428232024ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 צביקה ארליך 

היתה לנו הזדמנות גדולה 
יום הולדת   צביקה לחגוג ל 

י  ב כ ו ר ת  ל י ה ק ם  ע
 האופניים בטבעון .

י  ד ס י מ מ ה  י ה ה  ק י ב צ
 44עמותת שלהבת, לפני  

שנה,   והקמת קבוצת 
ר  ג ם  י י נ פ ו א י  ב כ ו א “ ר

)גמלאים רוכבי אופניים(.  
!!! בנוסף הקים את מועדון   14רוכבים, כיום   9היו 

ת שפועל עד היום, והוא עצמו “ הזמר של שלהב 
זמר בריטון אדיר!! ופעל בחוג מספרי סיפורים, 

 ועוד ועוד. נאחל לצביקה אריכות ימים ובריאות,

 א“יורם גרזון והחברים מגר

 רבקה אבואב 

במרכז היום של רבקה אבואב  שלושים שנה מתנדבת  

ת. מדי יום מגיעה ועוזרת מאד ביחידה המוגנת.  כמו “ שלהב 

כן עזרתה רבה וחשובה בחדר 

המלאכה והיצירה המנוהל בידי 

 .רוב‘עדנה ברונר ואידה קדז

ביקשתי מעדנה לאמר כמה מילות 
ת “ הגעתי לשלהב ” ברכה לרבקה:  

כמה חודשים בלבד אחרי רבקה 
ומאז אנחנו ביחד. רבקה עוזרת לנו 
המון בגימור העבודות, יושבת ליד 
מכונת התפירה ומוציאה תוצרת 
מושלמת. הכל עם המון נתינה, יחס 
חם ואוהב ושותפות מלאה לעשייה 
בחדר חשוב זה. כל הנתינה שלה 

נעשית בגישה חיובית ושפע של רצון לעזור ולהביא את 
התוצרת לסיום מלא ואיכותי, כמו שהיא יודעת. אני מאחלת 
לרבקה בריאות, המשך חיים מלאים ושיתוף פעולה עימנו ועם 
מרכז היום. רבקה אישה מדהימה, אישה כל יכולה. המשיכי 

 “כך עוד הרבה שנים

 אוהבים אותך מאד, כל הצוות של מרכז יום.

ים ָלׁשּוח  ”...  עִּ ׁשְׁ ן ּתִּ  “ּבֶּ

 .  בריאות ואריכות חיים מכולנו.84, מחברי העמותה, מלאו  לרבקה אבואב וצביקה ארליך

 בולקא נאוהמילות הוקרה / 

בחיפושי אחרי מגשית 
“ ניצוצות ” לדפי גיליון  

ם  דבי למתנ עתי  הג
ת  ו מנ ם באו העוסקי
הפרזול ברחוב יסמין. 
הצגתי בפניהם את 
הרעיון והם ביצעו זאת 

 בשמחה.  

 .תודה רבה וישר כוח

 לשלהב"ת יש דף בפייסבוק, הידעתם?

עמותת שלהב"ת נבחרה להשתתף בתוכנית 
)המאגדת את חברת מטה  הכשרה של  

ות(  קצי ד אפלי עו ו נסטגרם  ק, אי סבו י פי
לעמותות וארגונים ללא כוונת רווח בתחום 

 הבריאות והרווחה.

ההכשרה, התקיימה במשרדי החברה בתל 
נציגי   24-אביב, במשך יומיים בהשתתפות כ 

עמותות מכל הארץ ובה למדו המשתתפים על אופן הגדלת 
דף הפייסבוק של העמותה, הקמת קהילה ברשת, פרסום 

 .אלי פוליאקובבאינסטגרם ועוד. את העמותה ייצג המנכ"ל, 

זו ההזדמנות לקרוא לכולם לעשות לייק לדף הפייסבוק של 
 .  קרית טבעון –שלהב"ת חברים:  102שלהב"ת המונה כיום 


