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השביל שלא הלכתי בו

 /רוברט פרוסט

שני שבילים לפני התפצלו
בחורש צהוב ,ורציתי מאד
בשניים הללו ביחד לצעוד.
באחד מהם עיני הסתכלו
העמיקו ,הביטו עוד ועוד –

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
איחולי הצלחה לחה"כ שרון רופא אופיר
וועדת הוותיקים נפרדה בשלהב"ת מיו"ר הוועדה ,שרון
רופא אופיר  .שרון שימשה כסגנית ראש המועצה ויו"ר
הוועדה והחודש הושבעה כחברת כנסת מטעם סיעת
"ישראל ביתנו" .הוועדה ,יחד עם מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים ,תמי בן חמו ,ומנכ"ל שלהב"ת ,אלי

ובחרתי ברעהו ,שביל נאה אף הוא
ואולי מקודמו עדיף קמעה.

כי היה רענן ועליו לא כהו
אף כי מן המדרך שניהם נפגעו
באותה מידה כמעט.

פוליאקוב  ,איחלו לשרון הצלחה והודו לה על פעילותה
הרבה למען האזרחים המבוגרים בקרית טבעון .שרון
בחרה לשמש כיו"ר הוועדה וכיהנה בתפקיד זה כשנתיים
וחצי .במהלך כהונתה קידמה שרון נושאים רבים בתחום
האזרחים הוותיקים ביניהם :הידוק הקשר עם המשרד

אותו בוקר היו מכוסים עוד השניים
עלים שצבעם לא נרמס עוד לשחור,
אל השביל הראשון עוד נשאתי עיניים
וידעתי – שבילי מרחיקני בינתיים

לשוויון חברתי ,חודש האזרח הוותיק והוצאה לפועל של
סקר צרכים ושביעות רצון כחלק מתוכנית אב יישובית
בתחום הזקנה.

וספק אם אי פעם אחזור.
עוד אספר על כך באנחות

באחד הימים ,וכך אומר:
שתי דרכים היו לפני פתוחות
ובחרתי בזאת שהלכו בה פחות,
וזה עיקרו של דבר.

בתמונה מימין לשמאל :תמי בן חמו ,שרון רופא אופיר ,צאלי
צלאל (נציג הוועדה) ואלי פוליאקוב

הסתיים פרויקט "נעים בשלישי"
בחודשים האחרונים הפעילה שלהב"ת  02קורסי התעמלות
במרחב הציבורי לאזרחים מבוגרים במסגרת מיזם "נעים
בשלישי" .השם נבחר מכיוון שחלק גדול מהפעילויות התקיימו
בימי שלישי .המיזם מומן בידי המשרד לשוויון חברתי בשיתוף
המועצה המקומית קרית טבעון .המיזם החל לפעול בסיום הגל
השלישי של הקורונה (זוכרים?) לפני כחצי שנה ,מתוך מטרה
לקיים פעילויות התעמלות באוויר הפתוח ולעודד יציאה מהבית
וביצוע פעילות התעמלות .שלהב"ת בשיתוף המועצה המקומית
קרית טבעון ארגנה את הקורסים ,גייסה את המדריכים
ואפשרה לכל מבוגר לקחת חלק בפעילויות ללא תשלום.
בין היתר התקיימו הפעילויות הבאות :ריקודים סלוניים עם טל
פלד  ,צ'י קונג בדשא עם איילת רונן  ,פילאטיס עם ד"ר אורלי
פלטנר ,יוגה עם הילה יוסף ,עדנה לב ארי וכרמל לב ,הליכה
בטבע עם יפעת שחם  ,מתיחות עם אור בר מוטיבלוב ,
התעמלות על כיסאות עם יעל קריב וכן ריקוד לנשים עם סיגל
פרטוק  .הפעילויות התקיימו בגן הציבורי ברמת טבעון ,בדשא
במרכז טבעון ,בטיילת אלרואי ,בחצר שלהב"ת ובמועדון
המפגש בקרית עמל .מצורפות כמה תמונות מהפעילות.
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חוגים ופעילויות בשלהב“ת
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קורס גישור התקיים בשלהב"ת
החודש הסתיים קורס גישור בסיסי בן  02שעות.
הקורס ,שהתקיים באולם התרבות של שלהב"ת ,הינו
פרי יוזמה של המועצה המקומית קרית טבעון ומרכז
הגישור המקומי .חלק מהמשתתפים הינם אזרחים
וותיקים .בוגרי הקורס יוכלו להשתלב כמתנדבים
מגשרים במרכז הגישור בקרית טבעון ,בריכוזו של
בנג'י גולן  .הקורס הועבר בידי עו"ס מריאלה יעבץ
בוחניק  .בטקס הסיום של הקורס ברכה רכזת
המתנדבים היישובית ,עו"ס ליאור ברסלר ,את בוגרי
הקורס ואיחלה להם הצלחה בהמשך דרכם
המקצועית וההתנדבותית.

הדרכת בטיחות אש בבית התקיימה בשלהב"ת
יום הדרכה והעלאת מודעות לנושאי בטיחות באש בבית ובכל מקום,
התקיים בשלהב"ת .במסגרת זו הגיעו לעמותה שני נציגי כבאות והצלה
בכירים :מפקד תחנת טבעון ,רב רשף ישראל גירון  ,וסגן טפסר טל
וולבוביץ  ,ראשת ענף הסברה והדרכת אוכלוסייה .השניים באמצעות מצגת
וסרטונים הסבירו לאזרחים המבוגרים על חשיבות התקנת גלאי עשן בבית,
על הדרכים להימנע מיצירת שריפות ועל סוגיית שריפות היער .הקהל הרב
הביע התעניינות ,שאל שאלות והודה לאנשי כבאות והצלה על העלאת
המודעות לנושא ועל מתן הטיפים בהתמודדות עם שריפה.
תוכנית ”הפרלמנט בראשון“  -חודש ספטמבר
יום ראשון ב 00:22-באולם התרבות .כניסה 02 :ש"ח
 :9.5ד"ר ענת ישראלי "הסיפור הלא יאומן של יהודי אתיופיה ומדינת ישראל" .מנחה יעקב שורר.
 :00.5אביהו פטישי "נס משמים בבית הכנסת בקרית עמל" .מנחה יגאל אורן.
 :05.5אסתר רויניק "סיפורי נהלל כפי שנשקף מארכיון היישוב" .מנחה יעקב שורר.
 :00.5עוזי מסינגר "ראשיתה של הזרוע האווירית -בדמותו של הטייס זאב מסינגר" .מנחה יגאל אורן.

כתיבה :נאוה בולקא וגילה עמרי .עריכה ,עיצוב  -גילה עמרי .דוא“ל גילה go020240@outlook.com :
משרדי עמותת שלהב“ת ,סמטת הליבנה ,קרית טבעון .טלפון  ,245939092דוא“ל shalhevet01@gmail.com
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