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 אולי אינך מסוגלת 

 אאו קנטינו     ‘מריה ז

 תרגום: טל ניצן

ת לֶּ  אּוַלי ֵאיֵנְך ְמֻסגֶּ

ֵדר א ְלֵהעָּ לָּ  אֶּ

 ַעל ַסף אֹור ַהּיֹום ַהּזֹוֵהר

ִאִטי  ְבִהְדהּוד הָּ

ם. שֶּ ת ִפַנת ַהגֶּ ה אֶּ  ַהחֹוצֶּ

ו, ִלְזַהב ה ַלְסתָּ  ַאְת ְמַצפָּ

ר דֶּ אֶּ  ֵעִלי הָּ

ת ַהְשִביִלים   ַהַמְצִהיִבים אֶּ

ֵריחֹות  ת הָּ  ּוְמִפיִצים אֶּ

ן.  ַהמֹוִציִאים ַחּיֹות ִמַדְעתָּ

ת ַצְּוארֹון ַהְמִעיל  ִזְקִפי אֶּ

ר ת ַעל ְיֵמי ַהקֹּ מֶּ  ְבעֹוֵדְך חֹולֶּ

ת ַהֵשמֹות ת אֶּ  ּוְמַאּיֶּתֶּ

ף. רֶּ ת ַהחֹּ ִביאּו אֶּ ּיָּ  שֶּ

 ערב הוקרה והערכה למתנדבי שלהב"ת

 איזה ערב מרגש ומקסים שהיה לנו בחנוכה!

למעלה ממאה מתנדבים/ות שלנו 
והערכה  קרה  השתתפו בערב הו
שהפיקה שלהב"ת למתנדביה. הערב 
החל בחדר האוכל במפגש חברים 
ובכיבוד עשיר וטעים שהכינו עובדות 
העמותה. באי הערב זכו לשי צנוע 

 .עמותת מטב וארגון מסדמתנת 

ם  ל ו א ב ם  ל ו כ ו  ס נ כ ת ה  , ך ש מ בה
התרבות לתוכנית הערב: הדלקת נר 

, משה אמסלם שמיני של חנוכה, בידי  
רכז הקהילה התומכת שחגג בימים 

;  בליווי שירי חנוכה 07אלו יום הולדת  
שלהבת רון, בניצוחו של יפתח גרשון;   –בהופעת חבורת הזמר של שלהב"ת  

, בה הוא ביקש לסייע לעמותה בגיוס מתנדבים יקי שלו ברכת יו"ר ההנהלה,  
ומבקרים חדשים; מנהלת המדור לאזרח הוותיק במועצה המקומית קרית טבעון, 

 , ייצגה את המועצה המקומית באירוע המכובד.  עו"ס נגה טלטש

מנכ"ל שלהב"ת, ברך את הנוכחים: "הערב הזה הוא הזדמנות אלי פוליאקוב,  
להיפגש, להדליק נר חנוכה ביחד, לשיר משירי החג ובעיקר הזדמנות לומר תודה 
לכם המתנדבים על הזמן, המאמצים וההשקעה למען רווחת האזרחים הוותיקים 
בקרית טבעון. העוצמה של שלהב"ת נובעת ממתנדביה, ורבות מהפעילויות בה 

תודה רבה לצוות ההפקה של   מופעלות ויזומות בידי מתנדבים ועל כך גאוותנו. 
נטשה שטיין, רעות תורג'מן ונורית   -האירוע שכלל את שלוש עובדות העמותה  

ששי . ל מזל חן וחאלדיה חילף   –לצוות המטבח על הסיוע בהכנת הכיבוד  תמיר;  
,אב הבית, על הסיוע הלוגיסטי בהכנת האולם וחדר האוכל; לסטודנטית   שוספי 

רכזת המתנדבים חנה חונוביץ על הסיוע לפני ובמהלך הערב. תודה ל רותם ויינברג
של שלהב"ת שהיא בעצמה כמובן מתנדבת. חנה לקחה על עצמה את תחום 

מתנדבים בשלל תחומים: גיוס מתנדבים   027-ההתנדבות בשלהב"ת שכולל כ 
 חדשים, סיוע בקליטתם המיטבית, ובעיקר לתמוך, לשמר ולהוקיר את הקיימים.

לאחר הברכות הוקרן סרט על הפעילות בעמותת שלהב"ת. הסרט צולם בידי 
 .  שחר עדיונערך בידי הבמאי  רון כספי וחנן שטייןמתנדבי הטלוויזיה הקהילתית, 

 ד"ר דינה אייזןלסיום נהנינו ונקרענו מצחוק בהופעתה מלאת החוכמה וההומור של 
 על הדברים החשובים באמת: בריאות, אהבה ו... שמחה.

 

, חברות אלה מורן וברכה קידר 
מרכז היום. מה הראתה אלה לברכה 
בטלפון הנייד שלה, את זה תצטרכו 

  ...לשאול אותן
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 הרצאה מצילת חיים 
שנות   54, מפקד תחנת כיבוי והצלה קריית טבעון שפרש השנה לגמלאות, לאחר  רב רשף בדימוס, ישראל גירון 

במערך כבאות והצלה לישראל, הרצה בעמותת שלהב"ת בקרית טבעון על בטיחות באש לאזרחים ותיקים, הרצאה 
 שמטרתה הצלת חיים והתמודדות בשעת חירום. 

ישראל, תושב טבעון, החליט עם פרישתו להמשיך ולתרום למען הקהילה בתחום התמחותו, הצלת נפש ורכוש. ישראל 
נתן טיפים מצילי חיים, כיצד לשמור על בטיחות אישית והתמודדות בשעת חירום תוך דגש על מקרים המתרחשים 

 בעיקר בחורף ובבית. להלן קיצור הרצאתו בשלהב"ת:  

כבאות והצלת חיים", סיפר גירון בהתרגשות. "עכשיו שפרשתי   -"האהבה הראשונה שלי היא אשתי והאהבה השנייה  
אני מקדיש את זמני, בהרצאות ופעילויות להעלאת המודעות לבטיחות באש והצלת חיים. אש זה לא משחק. במידה 

 ".072ונתקלים בשריפה מיד להתקשר לכיבוי והצלה בטלפון 

ז"ל, תושב קרית טבעון שנפטר   אורי צ'יבוטרו , בנו של קצין כיבוי אש, רשף  דניאל צ'יבוטרו לצידו בהרצאה היה גם  
במותו. דניאל נקלט לאחרונה לשרת כלוחם אש וממשיך את דרכו של אביו ז"ל. סבתו   50לפני שנה וחצי והוא רק בן  

 , היא חברת מרכז היום בעמותת שלהב"ת.רוזה צ'יבוטרושל דניאל ואימו של אורי ז"ל, 

המסר המרכזי של ישראל גירון לכל בית בישראל הוא התקנת גלאי עשן שניתן לרכוש בחנויות לציוד כיבוי או חנויות 
קל מאוד להתקין אותו והוא מציל חיים בהתרעה מידית על שריפה, ומאפשר ₪.  077עד  47-לחומרי בניין בעלות של כ

יציאה מהירה מאזור הסכנה. גלאי עשן מומלץ להתקין במטבח )אבל לא מעל הכיריים(, בחדר הכביסה, במסדרון 
 לחדרים ובחדרי שינה.

 המלצות נוספות שניתנו בהרצאה: 

לא להפעיל מוצרי חשמל כשאין אדם בבית. חשש לקצר  א.
 חשמלי או לדליקה בבית ריק.

 לרכוש מטפה )מטף כיבוי אש( לבית לשעת חירום. ב.
אחת לשלוש שנים להזמין חשמלאי מוסמך שיבדוק את ארון  ג.

 החשמל  לחיזוק לחיבורי חשמל.
לא להשתמש בתנור ספירלה לצורך חימום, רצוי להשתמש  ד.

 ברדיאטור או מזגן.
לא לישון עם סדין חשמלי. חוטי החשמל בו עדינים ועלולים  ה.

 להיקרע, מה שעלול לגרום לשריפת המזרן.  
יציאה   –להתקין מפתח פרפר בדלתות היציאה מהבית   ו.

 מהירה מהבית, בשעת חירום, ללא צורך במפתח.
להניח את נרות השבת והחג לא על גבי מפה, אלא על  ז.

 משטח יציב, שאינו דליק, להרחיק מווילון ואין להשאיר נרות דולקים ללא השגחה.
 לא להשאיר מחשב נייד דולק על המיטה )שמיכה/מזרון( מחשש להתלקחות המאוורר בתחתית המחשב. ח.

לסיום, נתן גירון הנחיות להתנהגות בזמן שריפה: "אם האש קטנה, כבה אותה באמצעים המתאימים שברשותך. 
במידה וישנה שריפה הנוצרת משמן )לרוב במהלך טיגון( אין לנסות לכבות אותה באמצעות מים. אם האש מתפשטת, 

ללוחמי האש. במידה ונוצר עשן בבית כתוצאה משריפה, יש לצאת במהירות מהבית ולא   072צאו מיד מהבית וחייגו  
לפתוח חלונות "לאוורר" את הבית, משום שכניסת האוויר תלבה את האש ותגדיל אותה. אם לא ניתן לצאת מהבית, 
היכנסו לחדר בטוח וסיגרו את הדלת. גשו למרפסת פתוחה או לחלון פתוח, הרחק ממוקד האש וסמנו לכוחות הכיבוי 
על מיקומכם. בבניין רב קומות, אין להשתמש במעלית בזמן שריפה. אני מקווה שהנחיות בטיחות אלו יסייעו לכם 

 לשמור על חייכם".

בעמותת שלהב"ת בקרית טבעון   00:77-הרצאה זו ניתנה במסגרת מפגשי "הפרלמנט" שמתקיימים מידי יום ראשון ב 
בלבד. בכל מפגש עולה נושא ₪    07הכניסה פתוחה לכולם והינה בעלות סמלית של   יעקב שורר.בריכוזו של המתנדב 

או סיפור אישי. לקבלת עדכונים על מפגשי הפרלמנט הבאים או להשתתפות בו כחבר או כמרצה בהתנדבות, נא 
 . shalhevet01@gmail.comל: “או לדוא 057434940למשרדי שלהב"ת: לפנות 

 ת“דור טבעון ושלהב -שיתוף פעולה 

חברי שלהב"ת התארחו החודש בבית הדיור המוגן "דור טבעון" שבקרית 

טבעון. החברים נהנו מקבלת פנים מכובדת וטעימה ולאחר מכן צפו במופע 

. האירוע הוא פרי שיתוף גיא באום מחול קלאסי והאזינו להרצאתו של  

פעולה בין עמותת שלהב"ת לבין "דור טבעון". זו ההזדמנות להודות 

 ., על השותפות ועל האירוחרוית שחףלמנהלת "דור טבעון", 

mailto:shalhevet01@gmail.com


3  

 ספריה

ה  י מי שישי החודש ביקרה בספרי באחד מי

פעילי סביבה   07הקהילתית בשלהב"ת, קבוצה של  

מהמועצה האזורית מנשה. "הקבוצה הגיעה כדי 

ללמוד את נושא ההקמה וההפעלה של ספרייה 

הספרים שבה נתרמו ע''י   5777קהילתית, אשר כל 

קוראי הספרייה בשיטה ''קח ספר בהשאלה והחזר 

, רכז רון כספי אותו עם עוד ספר מהבית'', סיפר  

 הספרייה הקהילתית.  

במפגש השתתפו מתנדבי הספרייה ורון כספי, רכז 

הפעילות. רון סיפר על המיזם, על קליטת תרומות 

הספרים ועל התחזוקה השוטפת שמתבצעת ע''י 

המתנדבים, שבעה ימים בשבוע. הספרייה נגישה 

שעות ביממה, מוארת בלילה וממוקמת   25ופועלת  

 בחצר העמותה.

 0102, פברואר 00:11‘ הפרלמנט, יום א

 נושא מרצה תאריך

 סודות מהשדות –לקראת טו בשבט  אבי ציטרשפילר, מנהל חוות התבלינים 4.2

  העם העתיק הקטן ביותר בעולם -השומרונים  יעקב שורר 02.2

 עם ללא מדינה –הכורדים  מיכאל  אפל. מזרחן באוניברסיטת חיפה 2..0

 מהי היפנוזה רפואית וכיצד היא מועילה? ד"ר רוני מזרחי, רופאה אינטגרטיבית 2..2

 איזה עובדים אלופים!

באחד הימים, בשעות אחר הצהריים המאוחרות, בעקבות פרק גשם קצר וחזק, הוצפה  הכניסה 
האחורית למבנה עמותת שלהב"ת בקרית טבעון והמים נכנסו למועדון הבריאות והכושר ולמשרדי 

 הקהילה התומכת.

, זיהה את ההצפה והזעיק מיד את עזרת אלי פוליאקוב מנכ"ל העמותה,  
עובדי העמותה, שרובם ככולם היו כבר בבית אחרי שעות העבודה. תוך 
מספר דקות מרגע הקריאה הגיעו ארבעה מעובדי העמותה והחלו 
בפעולות להצלת הריהוט ומכשירי הכושר תוך גריפת כמויות מים גדולות 
מהמבנה. במקביל הזעיקה המועצה המקומית קרית טבעון ביובית 

 שפתחה את הסתימה ושאבה את המים הנותרים.  

הרבה זיעה התערבבה במי גשמים באירוע הזה. אז למי התודה והברכה? ראשית לארבעת עובדי 
עמותת שלהב"ת שיצאו בגשם ובקור מתוך אכפתיות ומחויבות מיד עם הקריאה לעזרה לאחר 

 משה אמסלם וענת שושני,  -שעות העבודה כי זה הבית השני שלהם: עובדי הקהילה התומכת  
. תודה גדולה למועצת קרית טבעון, לראש ציפי אסולין ואיבון אזולאי   –עובדות מרכז היום  

שהיו בקשר רציף וסייעו מרחוק, ובעיקר למחלקת התפעול של המועצה   יריב אביטל והמנכ"ל  עידו גרינבלום  המועצה,  
, שהגיעו לשטח, נכנסו למים והפעילו את הביובית. תודה גם למנהלת המחלקה משה שושן וכמובן  ג'קי בן יקר  בראשות 

, על התמיכה, הדאגה והעצות נגה טלטש בצלאלי ולמנהלת המדור לאזרח הוותיק,    תמי בן חמו לשירותים חברתיים,  
 נאחל לכולנו רק גשמי ברכה ובשורות טובות.הטובות.                    

 לפני

 אחרי

 מילים לזכרו של יהושוע )שייע( בר מסדה

ד  י חודש, בעמו רק לפנ

 " ת ו צ ו צ י נ " ל  ש ר  ע ש ה

ך  כ על  ה  ו או בג ו  דענ הו

 יהושוע )שייע( בר מסדהש

זכה בתואר "יקיר הקריה" 

ת  לות ההתנדבו על פעי

המגוונת ורבת השנים שלו 

ת  רי ק ב ה  ל הי הק ן  ע מ ל

טבעון. והיום, חודש אחרי, 

שייע איננו. הוא נפטר בגיל 

8 ם 8 י ב ד נ ת מ ה ד  ח א  ,

הוותיקים והמוערכים של 

 שלהב"ת. 

"בשבת בבוקר, שר אריק איינשטיין, אפשר לעשות המון 

דברים. בתל אביב, אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה, 

ובקרית טבעון אפשר היה ללכת לשחרית שבת עם שייע", 

שנה   27, מנכ"ל שלהב"ת. "במשך  אלי פוליאקוב הספיד אותו  

יע ריכז במסירות ובנועם הליכות את שחרית שבת  שי

, רגע לפני ארוחת 00:77בשלהב"ת. אחת לחודש בשעה  

קפה ועוגה, שיר של ישראל   –הצהריים, נוצר מפגש של חוויה  

לשם ומרצה מתנדב עם סיפור אישי, משפחתי, או פרשייה 

מאה מפגשים אנושיים מרתקים.   -עלומה מהעבר הרחוק  

 עכשיו, השבת בבוקר בשלהב"ת ריקה, יתומה, ללא אבא".

 .יהי זכרו ברוך



4  

 00:11, יום שני 0102תוכנית פברואר  –האזנה מודרכת למוזיקה 

 נושא מגיש/ה תאריך

 ערב מיניאטורות רומנטיות נוגה וולדימיר 2.20..

 מסע מוזיקלי מהקלאסיקה לרומנטיקה -מוצרט  מוטי אדלר 00.2.20

 סנס, שוברט ועוד-קונצרט לימי החורף , ויולדי, צ'יקובסקי, סן גל וליאור 27.2.20

 מאלבינוני עד גרנדוס -ספרד ואיטליה  נוגה וולדימיר 20.2.20

 אוהבים לשיר בשלהב"ת -ערב זמר 

 “אילו כל האוהבים” -שירי אהבה  

, מיכל גולןבהנחיית הזמרת 

וחבורת הזמר עידן יונגמן הפסנתרן 

 "הקול הזורם".של חברת החשמל 

 עמנו נגנים/ות וזמרים/ות מתנדבים

 אולם תרבות שלהב"ת 17:30 -ב 1..1מוצ"ש 

 ₪  54כניסה + כיבוד, 

 הרצאה על הסכנות הטמונות בגלישה באינטרנט

נלמד על: שמירה על בטיחות הטלפון הנייד, ניהול  בהרצאה 

סיסמאות, שימוש נכון בכרטיסי אשראי, מה זה פישינג וכמובן 

 כללי התנהגות.

 , ארגון ותיקים למען ותיקיםחדוה תלם: מרצה

 19:00-ב 14.1יום רביעי, 

 ₪  07ת. כניסה: “אולם תרבות שלהב


