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 0202יקירי קרית טבעון   

 שולמית אורן ונטע אמיר יקירות 

 קרית טבעון

בטקס מרשים שהתקיים באולם זוהר זכו 
שלושה תושבי קרית טבעון בתואר יקירי 

. שתיים מהשלושה הינן 0202הקריה לשנת  
  מתנדבות וותיקות בעמותת שלהב"ת.

, שמלמדת עברית שולמית אורן הראשונה,  
שנה עובדים זרים המגיעים   02-מזה למעלה מ 

לקריה  לקריה לסייע בטיפול באזרחים וותיקים. 

 לומדים אצל שולה בשלהב"ת", נאמר בטקס. "כל עובד זר שמגיע לקרית טבעון יודע שעברית

, מתנדבת במגוון רחב של פעילויות בקריה. בשלהב"ת נטע חברה בקבוצת "עמך". נטע אמיר השניה,  
יחד     במסגרת זו, נטע מבקרת שורדי שואה, מקיימת עימם מפגשים חברתיים וכן פעילויות התעמלות. 

זכה בתעודת   ישראל לייש , יו"ר מרכז ההנצחה לשעבר, בתואר יקיר הקריה, ו דני שגב עימם זכה גם  
  הוקרה על פעילותו למען החיילים.

/ צ'סלב מילוש ְמחֹוזֹות ְרחֹוִקים יֹוֵתר 

 )תרגם דוד וינפלד(

ָנה? ֵעת ִזקְׁ ֹמַע ֵאיְך ֶזה לְׁ  רֹוֶצה ָהִייָת ִלשְׁ

ֵבה ָידּוַע ַעל ֶאֶרץ זֹו, ַוַדאי, לֹא ַהרְׁ  בְׁ

כּות ִשיָבה. ִלי זְׁ ֵמנּו, בְׁ ַעצְׁ ָשם בְׁ  ַעד ֶשִנָקַלע לְׁ

ָהִבין ִתי לְׁ ִביִבי. ָיֹכולְׁ ִתי סְׁ בֹוַננְׁ  ִהתְׁ

ָקם ֶשל ֲאֵחִרים. ֶחלְׁ  ֶשַהָדָבר ָנַפל בְׁ

ִקי? ֶחלְׁ  ַאְך ַמדּוַע בְׁ

סּוֵפי ֵשָער, ָמִטים, כְׁ ָלֶהם ֲחרּוֵשי קְׁ  ָמה ִלי וְׁ

ַחֶכה ָלֶהם. ַלִים ִעם ַמֵקל, ִאיש לֹא מְׁ ִרים ַרגְׁ  ּגֹורְׁ

ִדּיּוק ָכְך רֹוָאה אֹוִתי ַנֲעָרה, ָשר ֶשבְׁ  ֶאפְׁ

ִמי. ֵעיֵני ַעצְׁ ִאי שֹוֶנה ֲאִני בְׁ  ֲהַגם ֶשָברְׁ
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 מתנדבות מגרמניה

החודש הגיע צוות צילום לשלהב"ת לתעד את 
התנדבותן של ליזה וג'וזפין המתנדבות במרכז 

נו  אלי ים הגיעו  ום של שלהב"ת. השתי הי
עד סוף הקיץ.  מגרמניה לפני כשנה ויתנדבו 

הסרט מתעד את פעילויות המתנדבים מגרמניה 
 .“בישראל מטעם ארגון "אות הכפרה והשלום

 תודה למתנדבת רחל גביש

רחל החודש נפרדנו מהמתנדבת  
. רחל עזבה החודש 58-בת ה   גביש 

את קרית טבעון ועברה לגור בדיור 
מוגן בקיבוץ גניגר. במשך השנה 
ושלושה חודשים האחרונים רחל, 
ות  בהתנדבות, בהתמדה, בעקבי
ובהמון מסירות העבירה מידי בוקר 
בימים ראשון עד חמישי חוג יוגה בזום 
 באמצעות אתר "שלהב"ת עד הבית".  

לאורך השיעורים רחל בנתה קבוצת 
מתעמלים שהיו משכימים איתה בבוקר ומתחילים את 
יומם בפעילות יוגה מרגיעה. עבור רבים, בעיקר בתקופת 
הסגרים בימי הקורונה, פעילות היוגה הזו הייתה פעילות 

בהזדמנות זו נאמר ההתעמלות היחידה שהם יכלו לעשות. 
 רבה ונאחל לה בריאות טובה.       תודה לרחל

 טיול לדיירי "דור טבעון" להכרת ההיסטוריה של קרית טבעון

דיירי הדיור המוגן "דור טבעון" מקרית טבעון השתתפו   02-כ 
בטיול להיכרות עם קרית טבעון. הטיול אורגן במשותף בידי 

 עמותת שלהב"ת והנהלת "דור טבעון".

"דיירי "דור טבעון" פנו אלינו וסיפרו שיש דיירים רבים שלא גדלו 
או גרו בעבר בקרית טבעון והגיעו אליה בשנים האחרונות וביקשו 
טיול להיכרות ראשונית עם קרית טבעון וההיסטוריה שלה",  סיפר 

שארגן עבור הדיירים את   אלי פוליאקוב מנכ"ל עמותת שלהב"ת,  
הטיול. "בתמיכה ובעידוד האגף לשירותים חברתיים במועצה 
המקומית קרית טבעון, החליטה עמותת שלהב"ת, העמותה 
לקידום ופיתוח שירותים ופעילויות לאוכלוסייה המבוגרת בקרית 
טבעון והסביבה, להרים את הכפפה ולארגן עבור הדיירים את 

 הטיול".

התחנה הראשונה בטיול הייתה בתחנת רכבת העמק המשוחזרת 
, שסיפר על הקמת האתר ועל ההיסטוריה של שכונת אלרואי. לאחר מכן, נחום לוי באלרואי, שם הדיירים פגשו את  

, שסיפר להם גם על המאבק יגאל אורן הם נסעו למצפה ברק ביער השומרים וקיבלו סקירה היסטורית מהמתנדב  
שמנהלים בעמק כנגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל. לסיום, התכנסו המטיילים באולם התרבות של שלהב"ת, 

, לשיח של עידו גרינבלום קיבלו סקירה על הפעילות התרבותית של העמותה ולאחר מכן פגשו את ראש המועצה,  
 שאלות ותשובות על קרית טבעון בעבר, בהווה ובעתיד.  

 סינמחול בשלהב"ת

 מהדורת קיץ מיוחדת!

מפגשי צפייה ביצירות מחול של כוריאוגרפים  5

 גדולים מודרניים ועכשוויים, 

 תמה קסלבליווי הסבר מקדים של 

 המפגשים יתקיימו בימי שני בשעות

0099—09009 

 2//, 5///, 00/5, 5//0, 7/5 0תאריכים
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 ב“ר איגוד הל“ביקור של סמי קידר, יו

 

 

 

 

 

 

איגוד העמותות למען   -, יו"ר איגוד הל"ב  סמי קידר

הזקן בישראל, ביקר בשלהב"ת. הוא נפגש עם יו"ר 

אלי ועם מנכ"ל העמותה,    יקי שלו העמותה,  

, ערך סיור בעמותה ושמע על הפעילות פוליאקוב 

 הענפה בה למען האזרחים הוותיקים.

 אומנות הזכוכית והבדיל

מתכנסים משתתפי חוג "אומנות   03:02-בימי רביעי ב 
הזכוכית והבדיל" ויוצרים יצירות אומנות בתחום הויטראז' 

עמנואל והזכוכית. המדריך: אמן הזכוכית מקרית טבעון  

 .ש"ח בלבד 52. עלות לחודש: זוהר

 בזכות הדפיברילטור ניצלו חייו של רוכב אופניים בשלהב"ת

החודש, במהלך רכיבת אופניים של קבוצת הרכיבה גר"א )גמלאים רוכבי אופניים( של 
שלהב"ת התמוטט אחד הרוכבים. אחת הרוכבות, אחות במקצועה החלה לבצע עיסויי 

, רופא פרופ' גדי בר יוסף חזה ברוכב שהתמוטט. למזלו של הרוכב, בקבוצה היה  
פנסיונר ששימש כמנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם. לגדי, כתמיד 

 בשנים האחרונות, היה דפיברילטור קטן ונייד בתיק הגב.

גדי הגיע במהירות לרוכב, הפעיל את הדפיברילטור, המחזיר קצב לב לפעולה סדירה על 
 ידי מתן שוק חשמלי ללב. ביחד עם עיסוי לב, החזיר לרוכב את הנשימה והציל את חייו.

"כשניחמתי לפני ארבע שנים משפחה של חבר שנפטר מדום לב, הבנתי שבכל קבוצת רכיבה חייב להיות 
ת וחברי הקבוצה, את הדפיברילטור, ומאז “ דפיברילטור", מספר פרופ' בר יוסף. "רכשנו, יחד עם עמותת שלהב 

הוא איתי בכל רכיבה. החודש הוא הצדיק את קיומו והציל חיים. מכשיר זה, הינו האמצעי היחיד שיכול להחזיר 
מכשיר והפעלתו המהירה תורמת רבות פעולת לב במקרה של דום לב עקב פרפור חדרים. אין ספק, שזמינות  

להצלת חיים עד להגעת ניידת טיפול נמרץ". זו ההזדמנות להודות לפרופ' בר יוסף על תושייתו, לאחל 
לרוכב המשך בריאות ואריכות חיים ולהזכיר שבמבנה העמותה ניצב דרך קבע, בכניסה ליד מזכירות 

 )בתמונה: פרופסור בר יוסף(.                              שנהיה בריאים.מרכז היום, דפיברילטור זמין לשימוש. 
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 0202 -אסיפה כללית לשנת הקורונה 

. סגנית ראש המועצה ויו"ר יוסי ינקוביץ יו"ר נבחר    -החודש התקיימה אספת העמותה השנתית  

ברכו את תמי בן חמו,  , ומנהלת המחלקה לשירותים חברתיים,  שרון רופא אופירוועדת וותיקים, 

: "העמותה הצליחה גם בשנה מורכבת זו להגדיל את אולה פלובר המשתתפים. רואת החשבון,  

נכסיה, לשלם את כל התחייבויותיה, ולמצות את ההכנסות והתקבולים בצורה יעילה וחסכנית. אני 

מאחלת לעמותה להמשיך ולהגדיל את הכנסותיה, ולתרום למען האוכלוסייה המבוגרת בקרית 

 טבעון והסביבה. חוות הדעת שלי חלקה ללא הערות".

המליץ לאספה לאשר את הדו"ח הכספי. "יחד עם חברי   חנן הורוביץ, חבר וועדת הביקורת,  

נבדקו: נהלי   ישראל אברבוך, לוועדה, 

קופה קטנה, גבייה במזומן, נהלי 

עבודה מול ספקים, הגדרות תפקיד 

ש  ם שי ו חשי אנ לם.  או והשכרת 

בעמותה אוזן קשבת לתיקון וליישום 

 המלצותינו לשביעות רצוננו".

הדו"ח הכספי אושר. יו"ר העמותה, 

, הוסיף: "היה לנו חשוב בשנה יקי שלו

יותר שירותים למבוגרים  זו לתת 

בקרית טבעון כולל שירותים חדשים. 

ל  כ את  ו  למנ י בכך שש גאה  י  אנ

ההתחייבויות שלנו והוצאנו לחל"ת רק 

מעט עובדים ולתקופה קצרה יחסית. אני מודה למשרד הרווחה והביטוח הלאומי על הסיוע 

והתמיכה בעמותה בשנה זו, למועצה המקומית קרית טבעון על הגב והאמון, לחברי העמותה 

שהמשיכו להגיע לפעילויות במהלך השנה ובעיקר אני מודה לעובדים ולמתנדבים של העמותה 

 על המאמצים וההשקעה".

"שלהב"ת הוכיחה שהיא אכן ראויה להיקרא הבית של   אלי פוליאקוב: מנכ"ל העמותה,  

האוכלוסייה המבוגרת בקרית טבעון והסביבה. לא הופסקה כל פעילות במרכז היום, במועדון 

המפגש ובקהילה התומכת אפילו ליום אחד; ניבנו התנדבויות חדשות כמו ידידי זום ומלווים לבתי 

חולים, הופעל אתר "שלהב"ת עד הבית" בזום, והוקמה מערכת לניהול לקוחות. השקענו 

שיפוץ המטבח, הרכבת דלתות בהלה, גגון בכניסה לאולם    -בתשתית הפיזית של העמותה  

התרבות ועוד. החלו פעילויות חדשות כמו הקמת הספרייה הקהילתית, הפרלמנט בימי ראשון, 

הליכה נורדית, שח מט, גרמנית, תיאטרון פלייבק ועוד. הגברנו את השיתוף עם המחלקה 

לשירותים חברתיים והתקיימו בעמותה הרצאות רבות בנושאי התנדבות, מניעת אלימות, הדרכה 

 בנושאים כמו אלצהיימר ודמנציה וכן מפגשים של קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים. אני 

לחברי העמותה להשתתף בפעילויות הרבות והמגוונות, להתנדב, להעלות רעיונות לשיפור  קורא

 ”.בגיוס תרומות ולשכנע עוד חברים להצטרף אלינו לפעילויות העמותהוקידום, לסייע 

יקי שלו, שמעון הגר, נורית גל, גדי האספה ננעלה באישור הדו"ח ואישור חברי הוועד המנהל: 

(.  חנן הורוביץ וישראל אברבוךוועדת הביקורת  )בתר, זאב מזור, דליה לביא ואיתן קלמר 

 להתראות בשנה הבאה.


