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 / מאיר אריאלצֹוֵעק ֶאת ֶשָחֵסר לֹו 

 ָאָדם צֹוֵעק ֶאת ֶשָחֵסר לֹו

ָטחֹון ָטחֹון צֹוֵעק בִּ  ָחֵסר לֹו בִּ

ּיֹות ּיֹות צֹוֵעק ֲהָדדִּ  ֲחֵסָרה לֹו ֲהָדדִּ

 ָחֵסר לֹו ַיַחד צֹוֵעק ַיַחד

 ֲחֵסָרה לֹו ַגֲאָוה צֹוֵעק ַגֲאָוה

 ָאָדם צֹוֵעק ֶאת ֶשָחֵסר לֹו

 לֹא צֹוֵעק. –לֹא ָחֵסר לֹו 
 

 ָאָדם רֹוֵדף ֶאת ֶשָחֵסר לֹו

 ָחֵסר לֹו ֶצֶדק רֹוֵדף ֶצֶדק

ָרָרה ָרָרה רֹוֵדף שְׂ  ֲחֵסָרה לֹו שְׂ

ים ָשה רֹוֵדף ָנשִּ  ֲחֵסָרה לֹו אִּ

 ָאָדם רֹוֵדף ֶאת ֶשָחֵסר לֹו

 לֹא רֹוֵדף. –לֹא ָחֵסר לֹו 

שיתוף פעולה יוצא דופן בין מרכז שוורץ/רייסמן במכון ויצמן 

 לבין עמותת שלהב"ת.

מעבדת הפאב לב ע"ש “.  הראש היהודי ממציא לנו פטנטים... ” 

גלפנד במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי במכון וייצמן למדע 

ברחובות המציאה פותחן קופסאות שימורים חדש מפלסטיק, 

שמטרתו להקל על אוכלוסיית המבוגרים בהרמת הלשונית 

הפותחת את קופסת השימורים. כמאה פותחנים נתרמו בידי 

 המכון למבוגרים המבקרים בשלהב"ת. 

, תושב ד"ר רונן מיר את הקשר בין המכון לשלהב"ת יצר  

, חנוך בר ניצן קרית טבעון העובד במכון. "הפותחן פותח בידי  

מנהל מעבדת הפאב לב. מאחר והמוצר הינו בשלבי פיתוח, 

היה לנו חשוב מאוד לקבל פידבק מהמבוגרים על השימוש 

בפותחן, שנועד למי שמתקשה במיומנות מוטוריות או שחלילה 

 .ר רונן מיר“דהוא סובל ממחלות שונות", מדברי 

 הפרלמנט
התכנס לראשונה בחצר הפתוחה, “  הפרלמנט בראשון ” 

הקסומה והמוצלת של עמותת שלהב"ת. הפרלמנט הוא 
על נושאים   00:11במת דיונים שבועית בימי ראשון בשעה 

יגאל מקומיים וארציים. את הפרלמנט מנחה בהתנדבות  
, תושב קרית טבעון וחבר עמותת שלהב"ת והוא אורן 

מזמין את האזרחים הוותיקים והצעירים ברוחם להשתתף, 
 להקשיב ולהביע את דעתם.

בכל שבוע מועלה נושא אחר באמצעות מרצה אורח, 
שמציג אותו במשך מספר דקות, ואז יש זמן לשאלות 
מהקהל ואחר כך כל אחד ואחת רשאים ומוזמנים להביע 

, אלי פוליאקוב את דעתם. במפגש הראשון שהתקיים החודש סיפר מנכ"ל שלהב"ת והגרונטולוג,  
על התמודדות העמותה עם הקורונה. יש לעקוב אחר הפרסומים לגבי המרצים הבאים. בין השאר:  

 ₪. 01חיות הבר, מפרץ חיפה, שכנינו הבדואים ועוד ועוד. כניסה: 
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 / מרים ראוךת “שלישי בטבע עם שלהב

המשרד לשוויון חברתי ורשות הטבע והגנים חברו 

במסגרתו הוצעו    "שלישי בטבע" למיזם מבורך  

לאזרחיות ואזרחים ותיקים ביקורים מסובסדים בימי 

שלישי באתרי טבע והיסטוריה מן המובילים בארץ, 

כולל הדרכה והסעה. בשלהב"ת לא עמדו מנגד 

פארק עין ובהתארגנות למופת יצאנו לשלושה אתרים מרשימים.  

על פינות החמד בם, ועל עמידתו של הפארק כחיץ   אפק והנעמן 

בפני העיור הזוחל הכובש כל חלקה טובה. קיבלנו הסברים על 

המעיינות, על החי והצומח והדגמה מעניינת על טיבוע ציפורים 

 והמעקב אחר נדידתם.

תוך סיור בין שרידי המבצר שמענו מבצר יחיעם ומערת קשת  

המדריך הנפלא, על ההיסטוריה של המקום ושילוב  מרימון גרשוני

המבנים מהתקופות הצלבנית והעות'מנית וגם את סיפור הגבורה 

של מגיני יחיעם במלחמת העצמאות. משם דילגנו למערת קשת וצפינו בקשת שנוצרה למעשה מקריסתה 

 החלקית של אחת המערות במקום.  

תבוסתו של שאול המלך בקרב נגד   –ערך מוסף על הסיפור הידוע לנו מהתנ"ך      הגלבוע ומעיין חרוד 
מדריכנו שהוביל אותנו אל חוות הרוח הניצבת בראש הגלבוע ממנה   מרימון גרשוני הפלישתים, קיבלנו  

נשקף נוף מרשים אל עמק המעיינות. למרות שלא נכנסנו למרכז המבקרים, צפינו בשדרות העמודים של 

תחנות הרוח וקיבלנו מידע על אנרגיה מתחדשת: טרבינות רוח, חשמל סולארי ואגירת חשמל שאובה. 
מעיין חרוד בציפייה לטבול במימיו הקרירים ולהתרענן. לאחוזת הקבר של יהושע   –משם נסענו ליעד  

 ואולגה חנקין למרגלות ההר עלו רק שני חברים אמיצים ביום כל כך חם. 

ברצוננו להודות מקרב לב למתנדבת מרים ראוך שהובילה, ארגנה וליוותה את 
 ת.“הסיורים.  תודה מעמותת שלהב

 בתיאבון! מהמטבח של שלהב"ת

המטבח במרכז אופק שלהב"ת מכין מזה שנים רבות ארוחות צהרים חמות וביתיות. הארוחות מבושלות 

מדי יום, המזון טרי ונמצא תחת פיקוח של תזונאית, משגיח כשרות ומשרד הבריאות. התפריט מגוון, 

 הבישול ביתי והמוצרים טריים ולא מעובדים. 

מבקרי מרכז אופק ומשתתפות מועדון "המפגש" נהנים מהמטבח 

בבוקר ובצהרים. בנוסף, המטבח מחלק, בתשלום, ארוחות חמות גם 

לבתי וותיקים ברחבי קרית טבעון ורמת ישי. הארוחות מגיעות עד 

י מתנדבים, ומכילות מנה גדולה, מגוונת וטרייה. המנה “ הבית, ע 

מהווה ארוחה מלאה, על פי בקשת הלקוח ובהתחשב ברקעו 

 הבריאותי ומכילה: מרק, מנה עיקרית, תוספות, סלט חי ומנה אחרונה.

יוני, קבוצה גדולה של מתנדבים חילקה ארוחות ליותר ממאה בתים   -בימי הקורונה של חודשי מרץ  

בתים נהנים מארוחות עד הבית מידי שבוע. זו   01-וותיקים ברחבי הקריה מידי שבוע. גם כיום, כ 

ההזדמנות להודות לצוות מרכז אופק על הסיוע בבישול, באריזה ובהכנת הארוחות וכמובן למתנדבים 

 .00:11—01:01בין השעות ‘ ה-ו‘ ג‘, חלוקת הארוחות מתקיימת בימים אהמחלקים אותם עד הבית.  

₪.   51למנה. ניתן גם להגיע ולאכול בחדר האוכל במחיר של  ₪    54ניתן לרכוש ארוחה עד הבית במחיר  

 בלבד.₪  04לחברי הקהילה התומכת, עלות ארוחה בחדר האוכל: 

 .1שלוחה  5500099נורית תמיר, מזכירת מרכז יום,  טל':  להזמנות ולתיאום ארוחה בחדר האוכל: 
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 קובר-הלה פרנקל/ הליכה נורדית בריאותית 
הם   .שנה גולשי הסקי שומרים על הכושר בקיץ   51-ההליכה הנורדית הגיעה אלינו מפינלנד, באמצעותה למעלה מ 

 הולכים בטבע, בהרים, במישורים ואף בביצות.
בפינלנד, כאשר ההליכה הנורדית קיבלה אישור לאומי רשמי כשיטת   0990-פריצת הדרך בענף זה התרחשה ב 

ההליכה הנורדית הפכה לפופולרית גם בשוודיה, נורבגיה, שוויץ, גרמניה ואוסטריה. מספר ההולכים הולך   .אימון 
 .וגדל ברחבי העולם מדי שנה

 ?מהי הליכה נורדית
קצב תנועות הזרועות, הרגליים, והגוף,   .הליכה נורדית היא דרך הליכה הנתמכת באופן אפקטיבי בשני מקלות 

שימוש אפקטיבי בזרועות ולמידת טכניקת הליכה נורדית טובה מבטיחים   .שווה לקצב הליכה מהירה ללא מקלות 
 שכמעט כל שרירי הגוף ישתתפו באימון.

 :יתרונות ההליכה הנורדית
יותר מאשר   %12-512הגדלה של צריכת אנרגיה, בין   •

 .בהליכה רגילה, כתוצאה מגיוס שרירי פלג הגוף העליון
 .ריאה, וייעול זרימת הדם-שיפור סיבולת לב •
 .הפחתת עומס ממפרקי הגב והגפיים התחתונות •
 .שיפור יציבה •
 .תרגול ושיפור קואורדינציה •
שיפור משמעותי בתנועתיות בפלג הגוף העליון ובכך שחרור  •

 מכאבים ומתח שרירי באזור הצוואר והכתפיים.  
 פעילות נעימה בחברותא. •

החל מספטמבר יתחיל חוג נוסף המיועד למתחילים   .0:11  -  0:11החוג מתקיים בשלהב״ת בימי שני בין השעות   
 )הודעה על היום והשעה יפורסמו בהמשך(. .אשר התנסו בהליכה נורדית

 .195-0011515קובר : -הלה פרנקל -לשאלות ופרטים נוספים, מוזמנים לפנות אלי 

 ת, מבלי לצאת מהבית“פשוט וקל לשלם באשראי עבור פעילויות בשלהב

. יש tivon.org.il-https://www.shalhevet ת,  “ מעכשיו ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי. באתר של שלהב 
 ולשלם דרך הקטגוריות:  “, תרבות ופנאי לקהל הרחב”ללחוץ על הלשונית 

 -מועדון בריאות וכושר  טניס שולחן, ציור, התעמלות בריאותית ועוד;    -  חוגים קורסים;    -מכללה ושפות  
 תשלום לרבעון / כל השנה.   קל, פשוט, ואין צורך לצאת מהבית. ניתן לבקש את עזרת הצוות.

 עזרו לנו להתמודד עם שגרת הקורונה

 דרושים/ות מתנדבים/ות

 go010106@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא105909991ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

https://www.shalhevet-tivon.org.il/
mailto:shalhevet01@gmail.com
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אנו מקווים מאוד שלוח קתדרה וחוגים זה אכן ייצא לפועל. אנו מאמינים שאין   0.9-אתגר לא פשוט לתכנן בימי הקורונה. ב 

תחליף ליציאה מהבית, למפגש חברתי, לסדר יום קבוע, לשגרה ולמפגש פנים אל פנים עם חברים וותיקים וחדשים ועם מרצה 

או מדריך מרתק. במידה ולא יתאפשרו הרצאות פרונטאליות, אנו נעביר את ההרצאות בזום, בתשלום, דרך אתר האינטרנט של 

 . השנה מגיעים אלינו לקתדרה מספר מרצים חדשים: online.org.il/-https://shalhevetשלהב"ת עד הבית: 

מפגשים מימי הציונות ועד תקופת השלטון הבריטי. רן מרצה   00למסע הקסם הציוני:  רן קינן  נצא עם    19:11-ב בימי ראשון  

 מוכר וידוע במספר רב של קתדרות בצפון.

המאה   : , המרצה גם במכללת עמק יזרעאל, על תרבות, חברה ואדריכלות רן שוהם ירצה האדריכל    9:04-ב בימי שלישי  

מפגשים כל אחת. הראשונה, אשנב לבודהיזם עם  0שתי סדרות קצרות בנות  00:11-והשתקפותה בארכיטקטורה. ב העשרים

: הקורס המוצלח והמרתק שימו לב .   רון ברקולאחריה, החל מחודש נובמבר, מסע מצולם בשביל ישראל עם מיודענו יעל שלו 

 ונפתח גם לסטודנטים חדשים.  00:11-על אסטרונומיה וגאולוגיה עובר לימי שלישי במוטי זיק עם 

 לסוגיות נבחרות בעולם הקולנוע. ארז בר , אחרי רואים עולם, נצלול עם בימי רביעי

על המוח יוצא הדופן שלנו. מועדון הסרט הטוב יסגור לנו את עמי אייזן  סדרה בת שבעה מפגשים עם    00:11-ב בימי חמישי  

 השבוע בימי חמישי אחר הצהריים.

, שלימד דורות של סטודנטים לערבית בשלהב"ת ופרש עדנאן עיאדת זו ההזדמנות להודות מקרב לב למורה הוותיק לערבית  

 .נימר זובידאתשנות לימוד. מחליף אותו  00השנה לאחר 

להרצאה. הכרטיסייה טובה לרוב הקורסים ותקפה ₪    51כניסה במחיר של    -מפגשים(    00ש"ח )   051כרטיסייה במחיר  

פתיחת הקורסים תלויה במספר לשנתיים. ניתן לרכוש את הכרטיסייה גם דרך אתר האינטרנט שלנו ולקבל אותה במזכירות.  

 המשתתפים. 

על הסיוע הרב בהפעלת הקתדרה. מוזמנים להצטרף, להתרגש, ללמוד ולהשתתף  נורית גל וגילה עמריתודה רבה למתנדבות 
איתנו במפגשים. האמון שלכם וההשתתפות הפעילה בקתדרה, במועדונים החברתיים ובחוגים חשובה והכרחית על מנת שנוכל 

 להמשיך ולתת שירות איכותי לאורך זמן. כולנו תקווה שהשנה הקרובה תביא בשורה בריאותית וכלכלית טובה יותר.

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון  

15:11 

  מיינדפולנס: •

 חדוה שיק  

  התעמלות: •

 ד"ר אורלי פלטנר   

  הליכה נורדית: •

 הלה קובר   

  התעמלות: •

 אייל ישראלי    
  

  התעמלות: •

 ד"ר אורלי פלטנר   

15:11 

: ללמוד תנ"ך עכשיו •

 חנה כהן ידען

 מלך זיו יידיש: •

 תמה קסל מחול: •

: חסידות ואגדות חז"ל •

 קובי וייס

   ערבית מתקדמים: •

 נימר זובידאת

 עדנה לב ארי יוגה: •

  ארכיטקטורה: •

 רן שוהם   

  אנגלית: •

 הילרי לה וי  

  

 רואים עולם •

 ערבית מתחילים: •

 נימר זובידאת

  קרמיקה: •

 אברהם פלד   

 :  יעקב שוררהכרמל •

00:11 

: מסע הקסם הציוני •

 ניר קינן

 תמה קסל פילאטיס: •

  ארכיאולוגיה: •

 שלי אן פלג   

 תמה קסל קבוצת מחול: •

  ערבית ממשיכים: •

 נימר זובידאת  

: אשנב לבודהיזם •

 יעל שלו

התעמלות  •

  פאולה:

 נדב חבצלת   

סוגיות נבחרות  •

 באמנות הקולנוע:

 ארז בר

 : מוח יוצא דופן •

 עמי אייזן   

09:11 

  הפרלמנט: •

 יגאל אורן   

חבורת הזמר  •

 שלהב"ת רון

 מוזיקה קלאסית  •

מחול למתמודדים עם  •

 פרקינסון

 : פלדנקרייז •

 ד"ר עפרה נצר   

אסטרונומיה  •

  וגאולוגיה:

 מוטי זיק   

 מאור טולדו ציור: •

 זכוכית ובדיל: •

 עמנואל זוהר

: מיינדפולנס •

 חדוה שיק

 מועדון הסרט הטוב •

 פיזיותרפיה •

למתמודדים עם 

 גל המאירי פרקינסון:

 ת“ל שלהב“אלי פוליאקוב, מנכ/  0101תכנון הקתדרה והחוגים, לספטמבר 

https://shalhevet-online.org.il/

