
   

 

 יהודה עמיחי/ הגשם מדבר בשקט 

ם שֶּ ר ַהגֶּ ט ְמַדבֵּ קֶּ  ,ְבשֶּ

ון ַעְכָשו ְיכֹוָלה ַאְת   .ִלישֹׁ

 

י ַמַשק ִמָטִתי ְלַיד  ,ִעתֹון ַכְנפֵּ

ין ִרים ַמְלָאִכים אֵּ  .ֲאחֵּ

 

ד ַאְשִכים ת ְלַשחֵּ  ,ַהָבא ַהּיֹום אֶּ

ִּיְהיֶּה ינּו טֹוב שֶּ לֵּ  .אֵּ

 תיעוד סיפורי חיים

בנובמבר התקיים טקס חגיגי בשלהב"ת בו הסתיים מחזור א' 

של פרויקט תיעוד סיפורי חיים של וותיקים בקרית טבעון. 

אזרחים וותיקים שסיפור חייהם  81-ספרים ל 81בטקס חולקו 

 תועד בידי מתנדבים מבוגרים. 

ו    –הכל התחיל לפני כשנה. ארבעה גופים חברו יחדי

חברותא, המועצה המקומית קרית טבעון, מרכז ההנצחה 

, מנחה לתיעוד יהודית ארזושלהב"ת, וכך יצא לדרך קורס מיוחד שהתקיים בשלהב"ת במסגרתו הכשירה 

ביוגרפי, מתנדבים לתעד סיפורים של וותיקים. כל מתנדב בחר מתועד אחד או שניים ויחד הם יצאו למסע 

ארוך בחיי המתועד ובסיומו נולד ספר כרוך עם תמונות ומסמכים בו מסופר סיפור חייו. לטקס המרגש, 

 בני משפחה, חברים, מתעדים ומתועדים.    821-בסיום החלום שהתגשם, הגיעו קרוב ל

 התקף לב ודום לב.  מה זה? למה זה? וכיצד למנוע?  

, רופאה בכירה במערך ר מירי בליך “ ד י  “ הרצאת חובה לכל גיל, ע 

, במסגרת 81:81שעה    2.82‘,  ם. יום ד “ ח רמב “ הקרדיולוגי של ביה 

ת, קרית טבעון. “ חודש האזרחים הוותיקים, באולם תרבות שלהב 

 ₪. 81כרטיס, 

 ערב הוקרה למתנדבים ועובדים
 

 שנה 04שלהב"ת חוגגת 
ערב הוקרה והערכה למתנדבי העמותה ועובדיה 

         81:81 -ב 81.82יתקיים ביום שלישי, 

 .באולם צוותא

, עידו גרינבלום: ברכת ראש המועצה בתוכנית

, ונוקיר את פועלם של שלהבת רוןחבורת הזמר 

 .מספר מועדונים ופעילויות בשלהב"ת

 !נשמח לראותכם
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 שלהב"ת –להבה  –מועדון בריאות 

במסגרת שלהב"ת, במרכז יום, פועל מועדון בריאות. המדריכים במועדון 
 .אייל ישראלי ואולגה מרקוסהם 

שנים, ושיטת אלכסנדר. בעל   21. מורה לחינוך גופני מזה  איל ישראלי 
שנים מדריך את   81תואר שני בגרונטולוגיה וניהול בית אבות; ובמשך  

ביום ד'. קבוצה היא   1  -קבוצות ביום א' ו   6  -הבאים למועדון הבריאות  
 :אילמדברי  –אנשים. מתכונת הפעילות במועדון.  1עד 

"משך הפעילות היא של שעה ורבע. חצי שעה, עבודה עצמית על מכשירים 
שעה בהנחיית המורים. אני מדגיש את   4/3הנמצאים במועדון ולאחר מכן  

ולא מדריכים כי אני רואה את המטרה בהוראת התנהלות   מורים המילה  
נכונה עם הגוף, שכלול היכולת וכיצד לעבוד נכון עם הגוף כדי למנוע נזקים. החשיבה שלי היא הוליסטית 

 ולא רפואית מקומית בלבד.

"כללית" בעיקר לגבי החלמה לאחר ניתוחים.  -יש לנו שיתוף פעולה עם מכוני הפיזיותרפיה של "מכבי" ו
זהו לא סתם חדר כושר.... זהו מועדון הבריאות, הלהבה, של שלהב"ת. במועדון הבריאות האווירה 

חברי חשוב ומודגש -אינטימית וישנה התייחסות אישית לכל אחד ואחד בקבוצה. גם הנושא הקבוצתי 
 בשמחות, בחגים והאירועים נוספים.

 –חבלים, גומיות, מקלות, גלילי קרטון, דפי נייר    –התרגילים מבוצעים באביזרים המצויים בכל בית  
היכולים לעזור לאדם לשפר תנועתיות. אנחנו עובדים על קואורדינציה, שיווי משקל, חיזוק שרירים כללי 
וגם, ייחודית לפי החשיבות לגבי אנשים מבוגרים. בהתאמה לקבוצה וגם לפרטים המרכיבים אותה. 

 מוזמנים גם אנשים בכל מצב ויכולת פיזית. ניתן, לחברי מרכז יום, להיעזר בהסעות לשם הגעה למכון."

מעבר לפעילות השוטפת יש חשיבות ליחס אישי אל הלקוח, איל מכיר כל אחד עם בעיותיו ובכך 
 מייצר למקום ערך מוסף של חברותא. 

. מדריכת פעילות גופנית למבוגרים ומתמחה בפעילות אולגה מרקוס 

במכון כושר לקשישים, בהתעמלות בונה עצם ותנועה משקמת. 

המועדון מיועד לאוכלוסייה המבוגרת ומטרתו היא עבודה בקבוצות ” 
קטנות עם יחס אישי. העבודה במועדון מתמקדת בעזרה למבוגרים 
להתמודד עם בעיות של פעילות, תנועה, שיפור שיווי משקל, הגברת מסת 
שריר וכוח, זריזות ומהירות תנועה. כל זה נעשה בעזרת ציוד פשוט וגם 

“     משחקי כדור. ישנם מקומות פנויים בקבוצות קיימות. מוזמנים להצטרף! 

 .1422218128רבקה,  -לפרטים והצטרפות 

 חוג הגינון        

בשעה    8.82הפגישה הבאה תתקים  ביום שלישי  

רמת   1, רח' סיתונית  אורי וגנר בבית    84.11

 טבעון.

ת  י נ כ ו ת ת ב פ ל ח ה  :

זרעים, פקעות בצלים 

שיחה   )הביאו משלכם(. 

בנושאים אקטואליים של 

 העונה.

תכנון   שאלות ותשובות. 

 הפגישות הבאות, ועוד.

 .1421118848  אריה מימון  ,בברכה ולהתראות

קבוצת תיאטרון פלייבק מתחילה 

 פעילותה בשלהב"ת

תיאטרון פלייבק הוא סוג של תיאטרון 
 . אימפרוביזציה

החומר עליו מתבססת ה"הצגה" הוא סיפוריהם  של 
חברי הקבוצה המסופרים בתוך המפגש הקבוצתי. 

 אין צורך בניסיון קודם בתיאטרון. 

, דרמה תרפיסטית, פסיכותרפיסטית רחל לוי : מנחה
בגישה יונגיאנית, שחקנית ומנחה בקבוצת תיאטרון 

 פלייבק "פריזמה".  

 .44:..-ב 3..2‘, יום ג  מפגש חשיפה והיכרות:
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אף פעם לא מאוחר מדי ללמוד 

 משהו חדש

 לומדים לנגן חליליות וגיטרה בשלהב"ת

 בפיקוח מורי הקונסרבטוריון בקרית טבעון.

 ,3..2יום שלישי, מוזמנים לשיעור ניסיון: 

 לחודש(.₪  821, )11:81-81:84: חליליות

 לחודש(.₪  211, )81:84-88:11: גיטרה

, בוגר תואר בחינוך מוזיקלי יוחאי גולובמורה: 

. מס' המקומות מוגבלממכללת לוינסקי. 

 1484141להרשמה במשרדי שלהב"ת, טל': 

 הסטודנטים כובשים את שלהב"ת

סטודנטים וסטודנטיות ישתלבו השנה בפעילויות שונות   88
מהם הינם סטודנטים לעבודה סוציאלית שנה א'   81בעמותה.  

מאוניברסיטת חיפה. הסטודנטים יגיעו לעמותה כחלק מהכשרה 
שהם עוברים במחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית 

. הסטודנטים יעניקו טניה פרקש קרית טבעון ומונחים בידי עו"ס  
שירות לוותיקי הקריה. הם יקיימו פגישות פרטניות עם מבקרי 

 מרכז היום הרב תחומי ויקיימו גם פרויקטים קהילתיים בעמותה.

שתי סטודנטיות נוספות מגיעות מהחוג למשאבי אנוש במכללת 
עמק יזרעאל והן יסייעו לעמותה בתחום הרווחה, ההדרכה והמיפוי 

 של צוות העובדים והמתנדבים.

והסטודנטית האחרונה הינה סטודנטית לתואר שני בגרונטולוגיה )לימודי זקנה( מאוניברסיטת חיפה. היא 
 שנת לימודים פורייה ומהנה! –תקיים בעמותה פעילות בתחום מניעת נפילות בגיל המבוגר. ועל זה נאמר 

 סטודנטיות למשאבי אנוש

ת, אני פוגשת שתי בנות צעירות שהגיעו “ בין באי מרכז יום של שלהב 

במסגרת לימודן בחוג למשאבי אנוש. הן צריכות לבצע פרויקט ולסכמו 

ת, “ כעבודה שנתית בתחום זה. לשם כך, הן בחרו בעמותת שלהב 

 מגיעות פעם בשבוע ובסוף השנה יגישו את עבודתן.

, סטודנטיות בחוג לשרותי אנוש במכללת מיכאלה ארז וטל גגתי אנו  ” 
עמק יזרעאל, שנה אחרונה. הגענו במסגרת לימודי החוג להתנסות 
מעשית בעמותה על מנת להיחשף לתהליכי עבודה בארגונים. בסוף השנה אנו נדרשות להגיש עבודה 

 מסכמת על הפרויקט אותו נבצע במשך השנה. 

מטרת ההתנסות היא לחשוף את הסטודנטים לארגונים העוסקים במתן שירות אנושי ולמגוון התכנים, 
אקדמי -הפעילויות והפרויקטים בהם הארגון מעורב. הכשרה זו מסייעת לנו לשלב, בין החלק התיאורטי 

 בלימודינו לבין המציאות אותה הארגון חווה, בהתנסות המעשית.

מטרתנו בפרויקט היא לטפח את הקשר בין המתנדבים בעמותה. בין היתר, נקים פרויקט השם במרכזו 
את רווחת העובדים והמתנדבים בארגון, נפתח תוכניות הדרכה והעשרה לצוות ונעבוד בשיתוף מול 

 “הצוות המנהלי בעמותה.

 .ת כאחד“מתנדבים יקרים, אנא, עזרו לבנות לסיים פרויקט מוצלח שיקדם את המתנדבים ושלהב

 00:11‘ חוג למוזיקה קלאסית, ימי ב

  אופרה "שני הפוסקרי", ורדי.,  ניצה יולביץ - 3..3

"הוי ארצי מולדתי", על היחס המורכב אל ,  מוטי אדלר -  3..2
 .הארץ בשירים

“. הסוויטה לדורותיה , ”נגה ישורון וולדימיר שמולנסון  - 3..1.
 יקובס ועוד.‘ורדון ג‘מיצירות דה פאליה, שניתקה, ג

, מרים רפפורט )כינור( וסווטלנה אלקון )פסנתר(   -  3..32

 מלחינים יהודיים ופילושמיים.

,  קונצרט בסימן נגה ישורון וולדימיר שמולנסון   -  3..24

תחילת הקריירה של 'דואו כרמל', דבוז'אק, היידן התחלות,  

 .ומנדלסון
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 שחרית שבת

הצלת היהודים "מארצות המצוקה" לפני 
 קום המדינה

 
עם החלטת האו"ם על החלוקה, נעשה   8121-ב 

מצבם של היהודים בעיראק חמור והייתה סכנה 
לקיומם. מתקבלת בארץ החלטה לנסות לחלצם 

 בחשאי, בכל דרך.
על אחד ממבצעי החילוץ, בדרך האוויר, יספר 

שגם ישמיע כמה משירי   ישראל לשם מיודענו  
 התקופה.

 במרכז תרבות 44:..-ב 3...3שבת, 

 מרכז תרבות שלהב"ת₪.  21כניסה: 

 שייע בר מסדה/  מילות פרידה מדוד צור ז"ל

חלק אינטגרלי בתכנית   דוד למעלה מעשר שנים היה  
של אירועי "שחרית שבת" בשלהב"ת. הפתיחה של 
דוד בכל מפגש, שקראנו לה "אקטואליה בקריצה", 
היתה חוויה לכל בעלי חוש הומור. נהגתי להגדיר אותו 
"אפרים קישון שלנו". את העצב הנסתר שליווה אותו 
מילדותו בשואה, הסתיר. רק פעם אחת, לאחר 
מאמצים רבים, שכנעתי אותו להקדיש תכנית שלמה 
פר  , אותו סי רו פו ו לסי . נחשפנ רו האישי פו לסי
 בהתרגשות רבה, שנגעה לנפשם של כל הנוכחים.

לפני שנה, כשמצבו הבריאותי לא איפשר לו להמשיך, 
אמר לי; "אין לי יותר כח". עניתי "רצונו של אדם 
כבודו". ובכל זאת ניסיתי מדי פעם לשכנעו. לצערי 
ולצערם של רבים, שעד לאחרונה שואלים אותי 

 "ההונגרי המצוין יהיה"? לא עלה בידי...
 .נוח בשלום על משכבך חבר יקר

 בזאר של אור וחום

חנוכיות, כלי מאור, סריגים, 

שמיכות, אפודות לילדים ועוד. 

 הבזאר יתקיים בימים

, בדצמבר 24 - 32‘  ב‘ , א 

  3:44. - 43:24בשעות 

 במרכז יום שלהב"ת.

 .מוזמנים לבוא ולרכוש מתנות לחנוכה

צוות העובדים, ההנהלה, המתנדבים 

ומבקרי מרכז היום, משתתפים בצערו 

, אב הבית של ששי שוספישל 

 העמותה, על מות אביו.

 go818126@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, ועיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .121484141ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

 קונצרט ערב

 -ב 82.82יתקיים בשבת 

נושא  -. בתוכנית 81:11

הקונצרט שבוטל בחודש 

קיריל פטרנקו  -שעבר 

עם הפילהרמונית של 

 .ברלין

 ₪. 22כניסה וכיבוד 

 הרצאה: ייפוי כוח מתמשך

מדוע מהווה תחליף לאפוטרופסות? חידושים 
ת ו י ש ע מ ת  ו צ ע ו ם  י ש ג ד  , ם ו ח ת  ב

, נוטריון ומגשר עו"ד עידן גרושקובסקי מרצה:  
 .44:.. -ב 3..2יום חמישי, מקרית טבעון. 

 ₪. 81כניסה: 

במסגרת חודש האזרחים 
 הוותיקים בקרית טבעון

ממקור ראשון סיפורו מבצע אנטבה  
, לוחם בכוח הפורץ. אייל ירדנאי של  

ם  ו י ת  מ ח ל מ ר  ח א ל ש ה  פ ו ק ת ה
הכיפורים, ההכנות למבצע, הלבטים 
לקראתו ומהלך המבצע מנקודת מבטו 
של לוחם בכוח הפורץ לשחרור בני 

 הערובה.

במרכז  3:44.-ב 3....יום רביעי, 
 .₪ 24כניסה תרבות. 

 הצגת יחיד -מבצע אייל 

 , אלון מרגליתמאת: 

 ועפ"י סיפורו. אייל רוטברט בביצוע: 

בדיוק כשהעתיד נראה מבטיח, חדל לבו 
לפעום והוא מתמוטט. במהלך המונולוג 

על דרכו הארוכה לשיקום ועל   אייל מספר  
ו  ק חל ב ה  פל נ ש רה  י ד נ ה ת  ו נ מ ד ז הה

 להתפתחות רוחנית מתוך קושי וכאב.

במרכז  3:44.בשעה  3..3.יום חמישי, 
 ש"ח 4.דמי כניסה: תרבות.  

 תאריכים המעודכנים בדצמבר. שימו לב לשינויים בקורס הרב תחומי. 

 על נוכלים, עוקצים ודרכי התגוננות חיים כהן 8.82

 אהבה וזוגיות בעולם החרקים -מתפרפרים  מתן בן ארי 1.82

 מאגיה במצרים העתיקה  שי פררו 84.82

 שיריו וסיפוריו של אריק אינשטיין -אני ואתה  יפתח גרשון 22.82

, 3./32-32בתאריכים: 
שבוע חנוכה, המכללה 

סגורה. חוזרים לפעילות 
 .3..24מלאה ביום שני 


