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ת      ה ְסַחְרֹחרֶּ ה עֹושֶּ  תֶּ

 מילים ולחן: דני סנדרסון     

ה ָפתּוחַ   ...ְלעֹוָלם לֹא ְמַפֵהק ְבפֶּ

ּוּון ָהרּוַח. ת כִּ לֹא בֹוֵדק אֶּ  ַעד שֶּ

ן מדיקלי ְזָהר ְבֹאפֶּ  נִּ

ים, ְחיֹות ַעד ֵמָאה ּוְשלֹושִּ  לִּ

י. ה לֹא ָבא לִּ זֶּ  ָפחֹות מִּ

 

ְתָקֵרב לֹו? י ָשם מִּ  מִּ

י ְקָצת ָחשּוד, ה לִּ ְראֶּ  נִּ

ְתַעֵטש לֹו  והופס, הּוא מִּ

י ַעְכָשיו ָאבּוד.  ֲאנִּ

ְהיֶּה ְבֵרָרה  לֹא תִּ

ר. דֶּ י ַבחֶּ ת ַעְצמִּ ְסֹגר אֶּ י אֶּ  ֲאנִּ

ָיה ַאַחת  לֹא ֵאֵצא ְשנִּ

ר.  ַגם לֹא ְבֵליל ַהֵסדֶּ

ְקַלַחת ְפֵני מִּ ת ַהַסבֹון לִּ ְשֹטף אֶּ  אֶּ

ְטַפַחת. ם מִּ ים ְת'טלפון ַרק עִּ  ָארִּ

ת ֹחם ַהֵמַצח ְבֹדק אֶּ  יֹום, יֹום אֶּ

ה ם ַהֹכל ֵיֵלְך ָיפֶּ  ְואִּ

ַצח ְחיֶּה ָלנֶּ  ָפשּוט אֶּ

 (“יום)שמחים מאד לחזור למרכז אופק ”

מרכז היום נפתח מחדש לאחר שלושה חודשים שהיה סגור לפי הוראות 
הלכתי לשאול כמה .  לרוב באי המרכז חזר האור והחיוך לחייהם .  הממשלה 

 .הנה תגובותיהם. מהם על הרגשתם עם פתיחתו החוזרת של המרכז
  

 :ברכה קידר
, אמנם טלפנו אלי חברים . הישיבה בבית היתה לי קשה מאד

למרות זאת ,  אבל ,  פתרתי תשבצים והיה לי מה לעשות 
שנים מגיעה   01אני כבר  .  שמחתי מאד לחזור .  הייתי בודדה 

נפגשתי שוב עם .  ת וזה נהדר בשבילי " למרכז היום בשלהב 
הפעילויות ,  המטפלים נפלאים ,  הצוות נהדר ,  חברות 

עובדת בחדר המלאכה ,  אני הולכת להרצאות . מעניינות מאד
לא אוותר עליו כל .  הבית השני שלי ,  מאז ומתמיד ,  ומרכז זה 

 .עוד אני יכולה לצאת מביתי ולא להשאר לבד
 :עמרם חמו

צרכים בסיסיים .  בזמן הקורונה ישבתי לבד בין ארבעה קירות
קשה מאד לאדם בודד להשאר .  היו לי אבל זה לא מספיק 

ואני מחכה כל בוקר לקום ולהגיע למרכז היום ,  לבד בבית 
כל הצוות דואג ומתייחס יפה ,  כולם כאן נחמדים .  ת " בשלהב 

תודה רבה !!!  שהקורונה כבר תיפסק .  מאד לבאי הבית 
  למתנדבים ולעובדי העמותה שביקרו אותי במהלך הקורונה

 :יצחק נוי
, הייתי לבד בבית .  בתקופת הקורונה היה קשה מאד 

הרגשתי בודד למרות שהיו .  ופחדתי מאד מהמגפה 
, פתרתי תשבצים .  טלפונים מחברים שדאגו לשלומי 
 .צבעתי מנדלות ועם הכל הייתי בודד

חיכיתי לכך כל .  זה עולם אחר   –החזרה למרכז היום  
שמחתי מאד לחזור כי חסרו לי .  שלושה חודשים   –הזמן  

חסרו .  הצוות המסור והמבין ,  חוגים ,  ההרצאות ,  הטיולים 
 . לי הארוחות והייתי מלא געגועים לכולם פה
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 / אלי פוליאקוב, גרונטולוג, מנכ"ל עמותת שלהב"ת בקרית טבעון פרק א' –קורונה 

לא פשוט לשבת ולסכם שלושה וחצי חודשים מאז שהקורונה פרצה לחיינו והפכה אותם; אירוע שאנו עדיין נמצאים 

 בעיצומו ולא יודעים מה יילד יום. 

 הקורונה הייתה שעתה היפה של עמותת שלהב"ת. 

התקבלה ההנחיה הדרמטית של משרד הרווחה לסגור את מרכזי היום ואת   00:22בשעה    1..3במוצאי שבת,  

פעילות האזרחים הוותיקים במבני העמותות. מרגע זה קיבלנו שתי החלטות אסטרטגיות: האחת, לא לנטוש ולא 

להפקיר את האזרחים הוותיקים ולהמשיך לתת להם שירות איכותי בביתם, והשנייה, לעשות כל שניתן על מנת 

להוציא לחל"ת רק עובדים בודדים. לשמור בציפורניים על פרנסתם, פרנסתנו, עתיד העמותה. בתוך כל הכאוס, 

החרדה ואי הוודאות יצרה שלהב"ת יש מאין, שירות חדש מותאם למציאות ,והפכה לכתובת רלוואנטית לאזרחים 

 הוותיקים בקרית טבעון.

 זה לא כל כך נעים היה לראות מרכז יום סגור. 

במסדרונות השוממים מוותיקים, התרוצצו בשגרת החירום עובדי מרכז היום והקהילה התומכת והכינו: ארוחות 

צהרים חמות לחלוקה באמצעות מתנדבים, ערכות הפעלה, יצירה ותעסוקה, שמרו על קשר טלפוני, ביצעו ביקורי 

 בית מקצועיים, סייעו בהבאת תרופות ובקניות והציעו עזרה ביתית של מטפלת. 

אתגר גדול היה הקשר הדיגיטלי. כל המבודדים בבית, הבינו את חשיבות תפעול הזום, הסקייפ והמייל. שלהב"ת 

, אייל ישראלי   -הקימה אתר אינטרנט ייעודי בו הפעילה מערכת הרצאות ופעילויות ללא תשלום: שיעורי התעמלות  

צביה   -, הרצאות על אגדות חז"ל  נדב חבצלת   -, התעמלות בשיטת פאולה  יגאל אורן -, הרצאות רחל גביש -יוגה 

 ועוד מרצים אורחים. שלהב"ת הפעילה מתנדבים שסייעו לאזרחים הותיקים בתפעול הדיגיטלי.   כפיר

בתקופה הזו השותפות בין שלהב"ת למועצה המקומית היתה הדוקה ובלתי ניתנת לניתוק: שלהב"ת הפכה לבסיס 

ממנו חולקו ארוחות ומתנות לאזרחים וותיקים, על פי רשימות שהוכנו בידי המחלקה לשירותים חברתיים במועצה 

הופיעו, משום מקום, עשרות מתנדבים צעירים חברי "והדרת פני זקן" שחילקו   8המקומית קרית טבעון. וכמו בצו  

 פיזית את הארוחות, הוסיפו תרומות של עוגות, פרחים, דגלים ועציצים בימי פסח ויום העצמאות.

 אין ספק שזו הייתה שעתנו היפה. 

שעה של מחויבות, גיוס מתנדבים, הרגשה שבאמת ובתמים זקוקים לך, כעובד 

עמותה, שמה שאתה עושה משמעותי, חשוב וחיוני, ושביקור הבית שלך, עם 

מסכה וכפפות, במרחק שני מטרים תקינים, היא לא רק כעובד מקצועי אלא 

כמעט של בן משפחה. היינו "פנים מוכרים" לוותיק, המחייכים אליו, שואלים 

לשלומו, למזונו ומוודאים שהילדים מתקשרים. אתה יודע בוודאות כי מנת 

 האוכל שהובאה, לא תיזרק, אלא תאכל ואף תישמר למחר. 

וכשאתה מביא למישהי את פעילות הסריגה שהיא השאירה במרכז היום 

, אתה מחייך בהרגשת "אין עוד מועדון כזה..." ועיניה נוצצות, היא ממלמלת:  

סיפוק. אבל גם מתגנבות השאלות והמחשבות לראש: כיצד העמותה והעובדים 

ישרדו כלכלית את התקופה הזו, בה אין כמעט הכנסות? מתי נחזור לפעילות? איך יחזרו תשושי הנפש למרכז היום 

לאחר שבעמל רב אוזנו ונכנסו לשגרה? כמה בכלל יחזרו לפעילות? מה יהיה עם העובדים שיצאו לחל"ת? בלילות 

 הראשונים של הקורונה לא נרדמתי. המחשבות  היו מעירות אותי באמצע הלילה ולא נותנות מנוח. 

היה מחמם את הלב לקבל את התשבחות על הארוחות החמות, הקשר הטלפוני, הדאגה, הבאת התרופות, הסיוע 

בקניות ועל הסיוע בהפעלת הזום. כמו כן היה נעים לקבל את החיבוק והתרומות מהחברים בעמותה, כל אחד לפי 

 יכולתו, מתוך הבנה בצורך של עזרה גם אחרי הקורונה.  

עכשיו, חודש לאחר החזרה לשגרת הקורונה, מרבית הפעילויות חזרו, כשני שליש מהחברים חזרו. בזהירות ועם 

הרבה דאגות וחששות, מודדים חום, שומרים מרחק, אופטימיים מתחת למסיכה, מנסים לתכנן תוכניות ופעילויות 

 לעתיד עם תקווה שהנגיף יפסח עלינו ולא יכניס את כולנו לבידוד חדש.

לסיום, אני רוצה להודות מקרב לב לעובדי העמותה על המאמצים וההשקעה בימי הקורונה. למרות החששות  

הגיעו כל בוקר כדי לוודא שכל אזרח וותיק, בקרית טבעון, הזקוק לעזרה או לארוחה חמה, יזכה לפתרון 

 והאמון.  תודה להנהלת העמותה על הרוח הגבית, התמיכה, הסיועולסיוע. 
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 נאוה בולקא, היתה ונהנתה/  גלי"ם בתנופה מחודשת

 אחרי שלושה ירחים

 יצאה קבוצת גלי"ם

 את הטבע לכבוש

 עם יורם מדריכנו בראש.

 קבוצת גלי"ם, חברה מדליקים

 עם תרמיל על השכם, מים ומקל

 יצאנו לטייל...

 זה לא קל

 אחרי תקופת הסגר ללא ניע

 את החברה להתניע.

 יורם מודיע: ליערות הזורע יוצאים ברכבים

 ושם צועדים.

 מזג האוויר היה מושלם

 אפילו גשם גם.

 

 

 

 

 

 

 הנוף עוצר נשימה, ואנו מחסירים פעימה

 לנוכח היופי, הירוק לגווניו

 שמים לא כחולים, אלא אפורי עב

 יצאנו לטייל במרץ רב.

 טיול ראשון אחרי תקופה

 זמן טוב לשיחה ערה

 סיפורי קורונה וסגר לרוב

 והעיקר שאנחנו בטוב.

 / נורית גלעדכונים מהמכללה )קתדרה( 

חזרנו לפעילות חלקית בתחילת יוני לשמחת כולם. פתחנו את הקורסים לפי 
 ההנחיות, בקבוצות קטנות, ישיבה עם מסכות במרחק. 

מאחר ומדובר על ביום רביעי בבוקר.  “  רואים עולם ” נשאלתי רבות לגבי הקורס  
 02  מסע משתתפים רב, החלטנו לצמצם את ההרצאות בקורס זה ממעל 

 משתתפים(.

ל וישמחו “ החלטנו לבנות תוכנית הרצאות ופעילות לחודשי הקיץ בהנחה שמרבית האנשים לא יצאו לחו 
להשתתף בפעילות ובהרצאות. בנוסף, התחלנו לבנות את התוכנית לשנה הבאה. כולנו נמצאים באי 

 וודאות גדולה ויתכנו שינויים רבים במערכת.

לבאים למתחם שלהעבת, סידרנו בחצר הפנימית, בפטיו, הצללה, שולחנות וכסאות ומאד נעים להיפגש שם 
 עם חברים מאולי בהמשך נוכל להוסיף גם קפה ועוגה(.

אני מקווה שיצטרפו אלינו הרבה אנשים. חדשים וותיקים. ככל שיהיו הרבה, נוכל למנף ולהגדיל את 
 להתראות!  הפעילות שלנו. מחכים לראותכם. 

 סטודנטים לעבודה סוציאלית סיימו שנה של הכשרה בשלהב"ת

החודש סיימו עשרה סטודנטים וסטודנטיות שנה של 

למידה והכשרה בעמותת שלהב"ת. הסטודנטים 

הלומדים עבודה סוציאלית, שנה אע באוניברסיטת 

, ראש צוות במחלקה טניה פרקש חיפה, הונחו בידי  

 לשרותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון.

הסטודנטים קיבלו הדרכה וליווי בשלהב"ת מידי 

, יעל פרץ , מנהלת מרכז היום וכן מ נטשה שטיין 

 העובדת הסוציאלית של מרכז אופק.  

במהלך פעילותם בשלהב"ת הסטודנטים קיימו שיחות פרטניות עם מבקרי המרכז וכן קיימו פרויקטים 

קהילתיים כמו מיפוי  צרכים בתחום המחשב בתקופת הקורונה, שיווק ופרסום של מרכז היום, העצמה של 

 עובדים זרים ועוד.
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 / רחל גביש יוגה בזמן קורונה 

אחד מרווחי הסגר בקורונה היה עבורי הצורך ללמוד את השימוש 

בזום. כבר באחד הימים הראשונים הבנתי, לפתע, שסגר מלא או 

חלקי יהיה מנת חלקם של אנשים מבוגרים במשך זמן רב, עד 

ת, ובשיחתנו הוא “ , מנכל שלהב אלי פוליאקוב לפיתוח חיסון מתאים לנגיף. מייד עם ההבנה הזו התקשרתי אל  

אמר שהוא מקים אתר מיוחד, בו תהיינה תכניות  משודרות. מבלי לחשוב אפילו רגע, הצעתי לו שיעורי יוגה על 

 כיסא, שאלמד בבקרים. 

אכן, תוך פרק זמן קצר התחלתי ללמד חמשה שיעורי יוגה בשבוע בשעה שמונה בבוקר, כשכל שיעור אורך מחצית 

השעה וכולל מדיטציה קצרה ותרגול קל בליווי נשימה ומודעות. אנו מצליחים בתרגול קצר להקיף ולהפעיל את 

 מרבית אברי הגוף, לשפר את הנשימה וליהנות מרגיעה מוחלטת.  

אני מקווה ומאמינה שהמתרגלים הקבועים, לומדים בשיעורים אלה, כיצד ניתן 

להרפות את הגוף ואת הנשימה/הנשמה במצבי מתח, כעס, דאגה, חרדה ודומיהם. 

ללא ספק נותן אותותיו במשך היום כולו. בקבוצה  -להתחיל את היום ביוגה   

משתתפים ששה חברים ולמעשה אין כל מניעה שישתתפו הרבה יותר.  להתרגל 

 לזום לא תמיד קל אבל לאחר פעמים אחדות הופך הרגל פשוט ונוח.

באחת מההרצאות שניתנו בזום בשלהבת, הרצאה שעסקה באושר, נאמר, שקל 
 להשיג אושר דרך תרגול מדיטציה ויוגה. נראה לי שתלמידיי יסכימו, ללא היסוס.

 / אראלה שלהב"ת  -  התנדבות בקהילה תומכת

נתבקשתי לעזור בתגבור צוות הקהילה התומכת של שלהב"ת בתקופת הקורונה, אחת מפעילות שלהב"ת 
אם   משה אמסלם, . הפעילות מנוהלת ע"י  00/2בתי אב הנותנת לחבר קשר של     102בטבעון, מונה  

 וגם נעזרים בחמישה מתנדבים, בימים רגילים.  קדז'רובאידה , אפרת וויגהבית 

בתקופת הקורונה כל החברים, שהם ב"סיכון גבוה" היו בהסגר, עפ"י צו, ונוצר צורך מידי לבנות מערך 
מתנדבים   02גיסו    -לקשר בין החברים לעמותה ולדאוג לצרכיהם. משה ואפרת פעלו במהירות ויעילות  

 צעירים ובני נוער לביצוע משלוחים של תרופות, ארוחות וצרכים שונים. 8כאנשי קשר לחברים, ובנוסף 

 חברים לשם בדיקת צרכים והעברת הנתונים לצוות הקבוע. 02 -כל מתנדב קיבל אחריות לקשר עם כ

אני קבלתי מנוי, וחברות.  תפקיד שנשמע כפשוט ורוטיני, אך מהר מאד התברר כתפקיד מענין בצד 
התועלת והעזרה. מצאתי חברים שהעשירו אותי בסיפורי חיים מעניינים, מצד אחד, וחיכו בתקופה לא 
צפויה של "סגר" לדבר עם אדם נוסף, גם אם הוא לא מוכר. "פגשתי" צלמת שכל בעייתה היתה לנסוע 

 לחופי הים כדי להשלים פרויקט צילום שהתחילה ,ולשם כך רצתה לקבל רישיון תנועה חופשית.

דיברתי עם חברה ותיקה שבקשה עזרה במחשב כי רצתה לכתוב מייל "חכם" לנכדים. מישהי אחרת, 
קוראת כשלושה ספרים ביום, רצתה ספרי קריאה ולא יכלה להגיע לספריה. הועלו גם בעיות רציניות יותר 

 כמו: הגעה לטיפולים בבית חולים, קבלת אישורים מביטוח לאומי וכוע.

אני חייבת להודות כי בכל נושא שנתקלתי משה וצוותו טיפלו במהירות ויעילות בבעיות . האנשים נוכחו 
שהם לא לבד בסגר ויש כאלה בקהילה עם צוות שלהב"ת הדואגים לכל הצרכים. סיכמתי עמם שבסוף 

 הסגר נערוך "פגישת מחזור". עכשיו תורי לפרוע את ההתחייבות.

אנשים רוצים קשר חברתי ולדעת שהם לא לבד.   -המסקנה העיקרית שלי משיחות הטלפון בזמן ההסגר  
דבר ששלהב"ת מספקת בצורה נפלאה. אני מקווה שהחברים שעמם הייתי בקשר הרגישו שאינם בודדים 

 ובנוסף למשפחה, קיימים אנשים נוספים הדואגים להם. 

 מקווה להפגש בפעילויות הרבות והמגוונות של שלהב"ת. בברכת בריאות ופעילות ענפה.
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