
   

 ת, סימטת הליבנה, קרית טבעון“ירחון מידע של שלהב

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    2222, ינואר 222גיליון מס. 

 / דליה רביקוביץגורע וזורח 

ֵרַח, ּפֹוֵחת ְוגֹוֵרעַ  ו ַהיָׁ  ַעְכשָׁ

ר ְושֹוֵקַע, ִנְפַסד ְונֹוֵבל.  ִנחָׁ

ם  שֶּ  ְוִעם זֹאת, אּוַלי ַעְנֵני ַהגֶּ

ת ִבְטנֹו,  ַמְצִבים אֶּ

ַדל. הּוא גָׁ ה שֶּ  ּדֹומֶּ

ַמִים. ה ַעל ְּפֵני ַהשָׁ ה ְּפרּושָׁ ה ַּדקָׁ  ִהינּומָׁ

ֵרַח ּפֹוֵחת ְושֹוֵקַע ְכִאּלּו ִנְתַקֵטַע,  ַהיָׁ

 ְכִאּלּו הּוא נֹוֵפל.

ַרִכים ֲענִָׁנים הָׁ ה הָׁ  ֵאּלֶּ

בֹון.  ִשְלחּו בֹו ִרקָׁ

יו ַגע, ֵמֲאחֹורָׁ ל, ַחֵכה רֶּ  ֲאבָׁ

ֹגל ִחֵּור, ה עָׁ  עֹולֶּ

ש  ְיֵרַח ַמֲחִצית ַהֹחדֶּ

יו, זֹוֵרַח. נָׁ ַמִים ְלפָׁ ַבר ַבשָׁ עָׁ  שֶּ

ַמִים,  ַקל ְכַגְרֵגר ֵבין קּוֵרי ַהשָׁ

ּה. ה ִכְדַלַעת ַהְבֵשלָׁ בֶּ  עָׁ

ֵרַח ַהגֹוֵרעַ  ה ַהיָׁ  זֶּ

ֵרַח ַהּנֹוֵשר, ה ַהיָׁ  זֶּ

 בֹוא ְוַהֵבט בֹו ַיִקיִרי,

ִמיד הּוא חֹוֵזר.  תָׁ

 יקיר הקריה -יהושוע )שייע( בר מסדה 

ת “ חבר עמותת שלהב 
שנה   02המארגן במשך  
שחרית ” בהתנדבות את  

,  שבת  ב “ מי שבת  -בי

ל במילואים “ תא ,  00:22
יהושוע )שייע( בר מסדה 
זכה החודש ביקיר קרית 

 . ן בטקס מכובד,   טבעו
באולם צוותא, קיבל שייע 
את ההוקרה מידי ראש 

  , ה צ ע ו מ ו   ה ד י ע
, ומידי מנכ"ל גרינבלום 

, , אלי פוליאקוב שלהב"ת
לוועדת  ו  שהמליץ עלי

, אשתו של גזבר איה הגר הפרס. יחד עם שייע קיבלו את ההוקרה גם  
 אמנון שטרן, אילנה כהן ומאיר בן בנימין. , וכןשמעון הגרהעמותה, 

, מנכ"ל שלהב"ת: "שייע מגלם בתוכו את ארץ ישראל אלי פוליאקוב מספר  
היפה, מלח הארץ. כשישבתי מולו ושאלתי אותו למה לדעתו הוא ראוי להיות 

התנדבתי לראשונה בחיי, לצנחנים.   0590יקיר הקריה הוא אמר: "בשנת  
למען כלל עם ישראל. עם הפרישה לפנסיה, החלטתי שוב להתנדב והפעם 
לקהילה המקומית בה אני חי מזה עשרות שנים. לעיתים, מסתכלים על 
מתנדב כעל פראייר; אני לא רואה זאת כך. העשייה ההתנדבותית תורמת לי 
כמתנדב לא פחות מלאלה עבורם אני מתנדב. במשך השנים הבאתי 
לשלהב"ת מעל מאה סיפורי חיים אישיים, כולם בהתנדבות. יצרתי עוד מאה 
מתנדבים שהציגו את סיפורם האישי או המשפחתי לקהילה שלנו בקרית 

 טבעון".  

, שירת במשך כחמישים שנה בקבע 0591שייע נולד בכפר חסידים בשנת  
ובמילואים בחיל המודיעין. בנוסף להתנדבותו בשלהב"ת, שייע גם התנדב 

בית לאנשים   -כמדריך בגן הלאומי "בית שערים" וכחבר הנהלה בבית אורי  
 עם צרכים מיוחדים בעפולה.

, אלה בר מסדה בהזדמנות זו נאמר תודה גדולה והוקרה לאשתו של שייע,  
שבמשך שנים מתנדבת במסירות ובמקצועיות בשלהב"ת ומעבירה קורסים, 

 בתחום האומנות, למבקרי מרכז היום.
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 אלי פוליאקוב מספר על האזרחים הוותיקים בצרפת

איגוד העמותות למען הזקן בישראל.   –  איגוד הל"ב לפני כחודש חזרתי מסיור לימודי מקצועי של שבוע בפריז מטעם  
מנכ"לי עמותות למען הזקן ומנהלי מרכזי יום מכל רחבי הארץ. הסיור אורגן בידי מנכ"ל איגוד   92-בסיור השתתפו כ 

 . יעקב קבילו, ומנכ"ל עמותת "עידן" מירושלים, סמי קידרהל"ב, 

במהלך הסיור ביקרנו במספר רב של ארגונים, עמותות, הוספיס, מרכזי 
יום ובתי אבות בפריז ובפרבריה והכרנו לעומק את הטיפול הביתי 
והקהילתי הניתן לאזרחים הוותיקים בצרפת. את הסיור ארגן וליווה 

, המנהל הרפואי של עמותת מארק כהן בצורה מקצועית וחיננית ד"ר  
(, עמותה יהודית שעוסקת למעלה ממאה שנה במגוון OSE"אוזה" ) 

רחב של שרותי בריאות לאזרחים וותיקים, בעלי מוגבלויות ולאוכלוסיות 
 נוספות בפריז.

אז מה למדנו? האם הדשא של השכן ירוק יותר? האם הטיפול הניתן 
לאזרח הוותיק בצרפת טוב יותר מאשר בישראל? לא בטוח. מה 
שבטוח הוא שאין לנו במה להתבייש בשירות הניתן בשלהב"ת בפרט 

 ובישראל בכלל. ובכל זאת, כמה נקודות למחשבה וגם קנאה בצרפת:

תקציב קבוע למרכז היום, ללא קשר למספר   -הממשלה משקיעה הרבה כספים בתחום האזרחים הוותיקים   •
 המבקרים בפועל. 

 המסייעים לעמותות בהשקעה במבנים, מה שנותן לעמותות רשת ביטחון כלכלית.   'בנקים חברתיים'קיימים  •

 אזרח ותיק הזקוק לסיוע בביתו מקבל, ללא תשלום, ביקור של צוות רב מקצועי המגבש לו תוכנית תמיכה וטיפול.   •

מרכזי היום קטנים, יחסית לישראל, במבנה, בכמות המבקרים ובמספר הביקורים הניתנים לוותיק בשבוע, עם  •
 שיקומיות יותר מאשר חברתיות.  -פעילויות טיפוליות

אין קבלת גמלה כספית, כמו בישראל, המאפשרת לזכאי חוק סיעוד להשתמש בכספים גם לצרכים אחרים שאינם  •
 . 01/2סיעוד )מרכז יום או טיפול ביתי(. כמו כן, שם אין עובדים זרים השוהים בביתם של ותיקים 

 על מנת לטפל באזרחים וותיקים, יש צורך בהכשרה ארוכה ובתעודת הסמכה. •

התרשמנו מהגישה המכבדת והיוקרתית של הצוות והארגונים כלפי האזרחים הוותיקים. ניכר שהממשלה סומכת 
מאוד על הארגונים, מעניקה להם רישיונות הפעלה לשנים רבות והתוצאה היא שיתופי פעולה מרשימים בין הארגונים 

 השונים למען רווחת האזרחים הוותיקים.  

. בעיר זו יש השקעה גדולה בתחום פטריק חדאד במהלך הביקור ביקרנו בעיר סרסל ונפגשנו עם ראש העיר היהודי,  
בני משפחה מטפלים. עמותת "אוזה", במימון ממשלתי, מפעילה מועדון חברתי הפועל יום יום במבנה המיועד אך ורק 

, אישה מרשימה שחיה לפני לאוני שפטל לבני ובנות משפחה המטפלים באזרחים ותיקים. הכרנו את מפעל חייה של  
כמאה שנה, אחות ממוצא יהודי, שייסדה קרן הפעילה עד 
היום ומפעילה מרכז הכשרה לאחיות ולמטפלות בתחום 

 הסיעוד.

הביקור המורכב ביותר מבחינה רגשית היה במרכז הטיפול 
שהקימה את   ג'יין גארנייה הפליאטיבי בהוספיס ע"ש  

שנה ואליו מגיעים אנשים, בימיהם   092המקום לפני  
האחרונים, וזוכים לשעות אחרונות של חסד באמצעות 
טיפול פליאטיבי. "כשאנשים מגיעים אלינו אנחנו מברכים 
אותם בברכת ברוכים הבאים לבית החיים", אמרו לנו שם. 
"אנחנו שואלים אותם מה חשוב להם לעשות עוד. אנחנו 

 מוסיפים להם חיים לימים האחרונים".     

לקראת סיום השהות בפריז, ביקרנו גם בבית אבות פרטי 
בפרברי פריז; בו רואים השקעה במבנה, אין סממנים של 

חדר האוכל הוא 'מסעדה' וחדר   -חולי אלא של חיים. בבית גרים כשמונים דיירים, ניתנת הרגשה שהגעת לבית מלון  
 'סלון'. ראינו גם ניסיון לטפל בחולי אלצהיימר ללא טיפול תרופתי בבית חולים ע"ש רוטשילד. –הפעילות 

ומילה אחרונה על פריז עיר האורות, העיר המקסימה. זה היה ביקורי השני בה. למרות הקור, היה נפלא לטייל בה 

מוזיאון בשעות הערב, לאחר הביקורים המקצועיים. המלצה קטנה ופחות מוכרת למי שמתכנן לנסוע לשם בקרוב:  

( ברובע המארה. מוזיאון חינמי בן שלוש קומות המכילות היסטוריה ואומנות והעוסקות musee carnavalet) קרנוולה

 . נסיעה טובה!Bon voyageבתולדות פאריז. 

 אלי פוליאקוב, גרונטולוג

 העמותה למען האזרחים הוותיקים בקרית טבעון והסביבה    –מנכ"ל עמותת שלהב"ת 
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 חמישה כוכבי יופי לעמותת שלהב"ת בקרית טבעון

זו השנה השנייה ברציפות שעמותת שלהב"ת בקרית טבעון מקבלת חמישה כוכבי 
יופי בתחרות "בית הגיל השלישי הנאה והמקיים" מטעם המועצה לארץ ישראל יפה, 
משרד הרווחה והביטחון החברתי, ג'וינט אשל והאגודה הישראלית לגרונטולוגיה. 
התעודה ניתנה לאחרונה בטקס חגיגי בתל אביב לאות הערכה על הפעילות הרבה 
והמגוונת בעמותה ועל הנראות של המבנה. קרוב למאה מוסדות וארגונים שעוסקים 

יצחק בתחום האזרחים הוותיקים התחרו השנה בתחרות. יו"ר וועדת הפרס, פרופ'  
הדגיש את חשיבות הנראות של המבנים בהם אזרחים וותיקים מקבלים   בריק 

. הגיל הוא רק מספר. לא משנה 59שירות, והוסיף שגם התוכן חשוב: "אני היום בן  
בן כמה אתה. חשוב איך אתה מתפקד, האם אתה פעיל, כיצד אתה מפיג את 
בדידותך, כיצד אתה ממלא את יומך בעשייה, בהתנדבות, בלמידה ובחיים 

 משמעותיים. החוכמה היא לדחות ככל הניתן את תהליך ההזדקנות הבלתי נמנע".  

אמר בטקס: "שלהב"ת ניצבת בימים אלו   אלי פוליאקוב מנכ"ל עמותת שלהב"ת,  
בפני תהליך של שיפוץ והצטיידות. עבורנו הפרס הוא אתגר גדול ובעיקר הזדמנות 
בלתי חוזרת לשפר, לשדרג ולהנגיש בצורה מיטבית את מבנה העמותה והפעילויות שבה. הזכייה הזו היא עדות 
והוקרה מצד המועצה לישראל יפה לפעילות שמתבצעת בעמותה. זו ההזדמנות להודות לצוות העובדים ולמתנדבים 

אני מזמין את תושבי קרית טבעון והסביבה הוותיקים לקחת   .הרבים בעמותה שבזכותם זכינו בהערכה המיוחדת הזו 
 חלק בפעילויות בעמותה: ליהנות מההרצאות, מהחוגים, הטיולים, חדר הכושר ועוד".

 . אלי פוליאקובומנכ"ל העמותה,  דליה לביא, חברת ההנהלה, יקי שלובתמונה משמאל לימין: יו"ר ההנהלה, 

 כבשן הסיד

מבקרות מועדון המפגש בקרית עמל יצאו לטיול קצר 
יגאל באזור שכונת אלרואי, בהדרכת המתנדבים  

  ודורית אורן.
המשתתפות ביקרו בכבשן הסיד, שמעו על שבר יגור,  
"כבישי האגרה" של פעם, שימור אתרים וכיצד 

 צל אורנים. נקבעים שמות הרחובות בשכונה החדשה 
, רכזת המועדון סיכמה: "איזה כייף היה שירלי מימון 

לגלות שממש מתחת לבית יש עולם מלא היסטוריה. 

 מכינת רעות

חניכי מכינת רעות ממכללת אורנים מתנדבים במועדון 
עמל. הם גם מסייעים בתחזוקת  המפגש של שלהב"ת בקרית

 .המועדון המבנה וגם נהנים מזמן איכות עם מבקרות

 00:11שעה ‘, הפרלמנט בראשון, יום א

 נושא מרצה תאריך

 אבנר שילה ריפוי רגשי מסרטן על כנפי הדימיון המודרך 0.0

 “זכיתי לבצע שליחויות מרתקות למען מדינת ישראל” שאול הולנדר 5.0

 יום שגרתי בטייסת... ועוד קצת. -שירת שנים רבות כנווט קרב בחיל האויר  גורי )מאיר גור( 09.0

 מימד בחיל הים הישראלי-הצוללות בתלת גרשון שקד )מנדולה( 00.0

 האישה עם הטייפרקורדר; ייצור בשר מהעמק ומההר. יורם גרזון 05.0

 ת“חוג סריגה בשלהב 

 ת. פרטים אצל:“נפתח חוג סריגה שיתקיים בשלהב    

 ,  2911414029 -אראלה שלו  

 .2995052150 -גילה עמרי  
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 שרים בשלהב"ת

 חיים חפר
 "לחיי העם הזה"

ה"גרשונים" מארחים את 

חבורת הזמר "אלגרוס" 

 בניהולה של רחל גרוס.

 אתנו נגנים/ות וזמרים/ות מתנדבים

 באולם תרבות  73:91-ב 1.7מוצ"ש 

 ₪ 19כניסה + כיבוד: 

 00:11, יום ב', 0102החוג למוזיקה קלאסית, ינואר 

 מגיש/ים נושא תאריך

  נוגה וולדימיר "בעיקר מוצרט וגם מוזיקה מאת מלחינים בלגיים"  0.0.09

  מוטי אדלר "מסע מוזיקלי מזלצבורג לוינה"  04.0.09

  חובב בן סעדיה סשה ארגוב, משה וילנסקי"  -"מוזיקה ישראלית  09.0.09

  מרים רפפורט וסבטלנה אלקון "מוזיקה סובבת עולם"  92.0.09

-ת בימי חנוכה “פעילות רב דורית בשלהב  
 מוזיקה וכדורסל משלבים ידיים בנר שני של חנוכה

 
שחקני אגודת הכדורסל מרנין קרית 

 דורי וולשטייןטבעון בהדרכת המאמן  
הגיעו להדלקת נר חגיגית בקונצרט 
זם" עם  י נ ו י מפרס אי ו קה  מנטי רו "
זיקה  ג להאזנה למו משתתפי החו
קלאסית באולם תרבות שלהב"ת. 
ם  ע ר  נ ה ת  א ו  ק י ל ד ה ם  י נ ק ח ש ה

אברהם גוליק ומרים המתנדבים  
)פסנתר( ליוו ונגה ישורון  )כינור(     ולדימיר שמולנסון , והנגנים ראוך

 את השחקנים והקהל.

פעילות רב דורית 
ת בימי חנוכה“בשלהב  

 
מתיכון אורט   0תלמידי כיתה יב' 

הדר גרינברג, יחד עם המורה  

כה   רחימי  לות חנו עו לפעי הגי

 בשלהב"ת.  
 

התלמידים ניצלו את מזג האוויר 

היפה וניגנו שירי חנוכה ושירים 

נוספים במעגל מרגש בחצר שלהב"ת ולאחר מכן השתתפו בשתי פעילויות 

 משותפות: התעמלות ולימוד פרשת השבוע.


