ירחון מידע של שלהב“ת ,סימטת הליבנה ,קרית טבעון
גיליון מס ,222 .יולי 2222
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האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
אספה שנתית של עמותת שלהב“ת 2222 -
ביוני התכנסה האספה השנתית של העמותה .ליו"ר האספה נבחר אבי לרון.
את הנוכחים ברכה מנהלת המדור לאזרח הוותיק במחלקה לשירותים
חברתיים ,עו"ס נגה טלטש  .לאחר מכן ,עלה חבר ועדת הביקורת ,חנן
הורוביץ  ,וסיפר על עבודת הוועדה בנושאים :המלצות לשינויים בתקנון
העמותה ,ווידוא קיום החלטות ההנהלה ,ביטוח המבקרים בעמותה ,הצבת
יעדים עתידיים לעמותה ,ועוד.
עיקר הדיון באספה עסק באישור הדו"ח הכספי של העמותה לשנת ,0202
שהוצג בידי רו"ח אולה פלובר .אולה שיבחה את הנהלת החשבונות בעמותה
ושיתוף הפעולה עם מנהלת החשבונות ,חנה ברנשטיין קוז'קרו ,והמתנדבת
עדנה זזון  .המאזן מראה שמצב העמותה מבחינה כספית יציב .האספה
אישרה את הדו"ח הכספי.

בהמשך ,סקר יו"ר העמותה ,יקי שלו את הפעילויות בשנת  , 0202והודה למשרדי הממשלה על הסיוע לעמותה
בשנתיים האחרונות תוך פירוט הפעילויות החדשות בתקופה זו בעמותה :הפרלמנט ,מועדון הסרט התיעודי,
הרצאות בנושאי שואה וקהילות נכחדות ,קליטת הטלוויזיה הקהילתית ,הרחבת פעילות הספרייה הקהילתית ועוד.
יקי הדגיש את ההשקעות בתשתיות העמותה :העברת
משרדי הקהילה התומכת לבניין העמותה ,שיפוץ המטבח,
רכישת מזגנים חדשים ,שיפוץ גג אולם התרבות ועוד;
והודה לעובדי העמותה ומתנדביה על עבודתם המסורה
והברוכה עם איחולי המשך עשייה פורייה ומשמעותית
בשנה הקרובה.
לאחר הדוח של יקי ,הוקרן סרט קצר שהכינה סטודנטית
לגרונטולוגיה בשם גיא שילון בו ראיינה מספר חברי
שלהב"ת בנושא הזדקנות מיטבית ,פעילויות בשלהב"ת,
טיפים לפרישה לפנסיה וחלומות לעתיד.
מנכ"ל העמותה ,אלי פוליאקוב הזכיר בדבריו נושאים
נוספים בהם עסקה העמותה השנה :חידוש החזון והייעוד
של העמותה ,השתתפות בתחרות חמישה כוכבי יופי של
המועצה לארץ ישראל יפה .כמו כן ,העמותה הפעילה,
בשיתוף המשרד לשוויון חברתי והמועצה המקומית קרית
טבעון ,עשרות פעילויות בתחומי התעמלות ,אומנות ,לימוד
מחשבים וחוסן חברתי .ראויה לציון התגייסות העמותה לאיסוף בגדים לפליטים במלחמה באוקראינה וכן סיוע
לוותיקי הקריה עם הרישום הדיגיטלי לתו חניה.
לסיום דבריו אלי ביקש את עזרת החברים בגיוס מבקרים ומשתתפים נוספים בפעילות העמותה ,בגיוס מתנדבים
לפעילויות ובגיוס תרומות לצורך שיפוץ ורכישת ציוד.
לבסוף ,אישרה האספה את המלצת ההנהלה לשינויים בתקנון.
חברי ההנהלה הם :יקי שלו (יו"ר) ,שמעון הגר (גזבר) ,גדי בתר ,נורית גל ,איתן קלמר ,זאב מזור ודליה
לביא .חברי וועדת הביקורת הם :ישראל אברבך וחנן הורוביץ.

"שלהב"ת"  /שמעון סנה

בשלהב“ת אתם מוגנים פי שניים

"שלהב"ת"  -העמותה קיימת כ 02-שנה
הנותנת שרותים לגיל השלישי בתבונה
מרכז יום חם עם חיבה ,עם הרבה הבנה
הפעילות מתואמת למופת ,בצורה נכונה
האוכלוסייה הבוגרת ,נמצאת כאן בהגנה.
"שלהב"ת"  -מוסד התנדבותי ,רב תחומי
 5ימים בשבוע ,מלא חוגים באופן עממי
התרומות לעמותה ,אלמנט למצב קיומי.
גם המועצה תומכת ,למען הבטחון העצמי
בשיתוף משרד הרווחה ,באפקט חלומי.
"שלהב"ת"  -מועדון נעים לגיל השלישי
מגיעים רבים לטפול קבוצתי וגם אישי
כל אחד זוכה לחיוך אוזן קשבת ורגשי.
חוגי תרבות וחברה ,הכל באופן חופשי
לב המבוגר ,זוכה ליחס אנושי.
"שלהב"ת"  -מוסד עם פעילות ביד רמה
אזרחים ותיקים ,באים לכאן בהתאמה.
הסיוע לאוכלוסייה המבוגרת ללא בלימה
המקום נותן מענה חברתי ,ביתר עוצמה
גם טיפול מוחשי ,לגיל הזהב בהסכמה.
"שלהב"ת"  -המקום מסייע במתן הדרכה
ופותר למבוגר הבודד כל בעיה סבוכה.
אוזן קשבת לכל נצרך ,באופן חם כהלכה.
הידד! לעובדים ,למתנדבים על התמיכה
למנצח שיר מזמור ,לעוסקים במלאכה.

לפני כשנה במהלך רכיבה של קבוצת גר"א (גמלאים רוכבי
אופניים) אחד הרוכבים עבר התקף לב .במזל ,בקבוצת
הרכיבה היו אחות ורופא .הרופא ,פרופסור גדי בר יוסף ,
נוהג לקחת בתרמיל הגב שלו ,בכל רכיבה ,דפיברילטור,
בעקבות ניסיון עבר .מיד עם תחילת האירוע ,האחות ,מלכי
קופרמן  ,החלה בעיסוי ,גדי הגיע עם המכשיר ,וביחד עם
העיסוי הוחזרה נשימתו של הרוכב .חייו של איתן אורלין
ניצלו.
החברה ש.א.ג,
המייצרת את מכשי ר
המפעם הכריזה "על כל
מקרה של הצלת חיים
עם המכשיר שלנו,
נעניק מכשיר נוסף".
בתמונה :יקי שלו  ,יו"ר
שלהב"ת ,גדי בר יוסף
ואיתן אורלין שקיבל
את חייו בחזרה ,הודות לשימוש נכון ובזמן של המכשיר,
מקבלים את המכשיר השני שניתן לקבוצת רוכבי אופניים
נוספת .המסקנה המתבקשת ,בשלהב"ת אתה מוגן פי
שניים.
שירי אהבה חלוציים
שירון בסלון בזמר ורון
שרים עם עמי ,חווה וצביקה ועם הסולן אמיר גינת
יום שלישי 7.5 ,ב03:91-
אולם תרבות שלהב"ת .כניסה₪ 02 :

מודעות לבטיחות בדרכים בגיל המבוגר  -לוח שנה
עמותת שלהב"ת לקחה החודש חלק בהפקת לוח שנה שנושאו עליית מודעות
וחשיבות בטיחות בדרכים בגיל המבוגר .את ההפקה מובילה סיגל נחמה סטודנטית
לתואר שני במדעי הזיקנה (גרונטולוגיה) באוניברסיטת חיפה ,במסגרת החלק
המעשי של הלימוד .סיגל מספרת" :במהלך השנה השתתפו חברי שלהב"ת
בהרצאות בנושא בטיחות בדרכים ולאחר שרכשו את הידע יצאנו לשטח עם
מתנדבים וחברי העמותה לצילום מסרים בטיחותיים לגיל המבוגר .את המסרים
תוכלו לראות בלוח השנה שיחולק לחברים בתחילת השנה הבאה .תודה רבה לכל
המתנדבים שלקחו חלק בצילומים ,הן כשחקנים והן כצלמים " .לוח השנה מופק
בשיתוף המועצה המקומית קרית טבעון ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועמותת שלהב"ת.

תאריך

7.3
22.3
23.3
00.3
72.3

הפרלמנט ,יום א‘  ,00:22 ,אולם תרבות שלהב“ת
נושא

מהו "מותחן עיוני"? הצעה לסוגה ספרותית חדשה
מסע משפחתי – בעקבות מכתב מזיגמונד פרויד
הטרגדיה של האונייה "פאטריה" -מה באמת קרה שם?
ללכת שבי בשביל ישראל – מסע מרתק עם פדויי שבי מהחרמון עד אילת
מנורת שבעה הקנים – במקור המקראי ,ארכיאולוגיה ועיטור במערות בית שערים

מרצה

ד"ר יצחק פומרנץ
עודד קוטנר
ניסים וייסה
דרורה לביא
יהודה אשכר
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הופק ספר מתכונים של חברות מרכז יום בשלהב"ת

פרויקט שקיימה הסטודנטית דוריאל קדוש בעמותת שלהב"ת בקרית טבעון נבחר
כפרויקט מצטיין במסגרת לימודיה לתואר ראשון בשירותי אנוש במכללה האקדמית
עמק יזרעאל.
במהלך השנה האחרונה ביצעה דוריאל את ההתנסות שלה במרכז היום של עמותת
שלהב"ת ,בהדרכת מנכ"ל העמותה ,אלי פוליאקוב  ,ו מדריכות התעסוקה אידה
קדז'רוב ועדנה ברונר.
במסגרת הפרויקט יצרה דוריאל ספר מתכונים של שמונה מבקרות מרכז היום;
פגישה עם כל אחת מהמבקרות ,ריאיון ,כתיבת תולדות חיים ,צילום עם צירוף מתכון
מיוחד שהמבקרת ביקשה לשתף את הציבור ושיש לה קשר מיוחד אליה .כך ,למשל,
בלה גרוס  ,ילידת ברזיל ,שיתפה מתכון לפיז'ואדה ,שהוא מאכל משעועית ובשר,
רוזה צ'יבוטרו  ,ילידת רומניה ,נתנה מתכון למלאי – מאכל מקמח תירס וגבינה,
וזהבה ביטון ,שנולדה בתוניס ,סיפרה על המתכון שלה לדגים מרוקאים.
דוריאל סיפרה בהתרגשות במהלך הצגת הפרויקט במכללה" :הפרויקט נבחר מתוך רצון לשמש אוזן קשבת
לאוכלוסייה המבוגרת ,במיוחד אחרי תקופה לא פשוטה כמו תקופת הקורונה שמבוגרים רבים הרגישו בה תחושת
בדידות .הפרויקט הינו תוצר קהילתי משותף המהווה כלי חשוב ומשמעותי לתיעוד סיפורי החיים של המבוגרים.
הפרויקט ישמש כזיכרון עבור המבוגר ,המשפחה ועבור העמותה וכמו כן ישמש כמקור גאווה עבורם".
"דוריאל יצרה קשר מאוד מיוחד עם המבקרות ששיתפו אותה בסיפור חייהן וחלקו איתה סודות מהמטבח" ,סיפר
מנכ"ל שלהב"ת ,אלי פוליאקוב " .הפרויקט איפשר לתת יחס אישי למבקרות במרכז היום ולהראות שגם בגיל
הזקנה יש להן מה לתרום (מתכון) לחברה ושמאחורי הזקנה שסורגת בשקט בפינה ,מסתתרת אישה שהייתה פעם
מנהלת או רופאה או מזכירה ,והיו לה חיים מלאים ,ויש לה מה לומר והיא מסוגלת עדיין לתרום לחברה .תשומת
הלב הזו שדוריאל העניקה ,כמו גם הזרקור שהופנה לסיפור החיים ,היא אחד הדברים הכי משמעותיים שניתן
להעניק לאדם בגיל המבוגר".
ביקור נציגי המועצה לארץ ישראל יפה
נציגי סניף חיפה של המועצה לישראל יפה בראשות ראובן בכר  ,ביקרו בבניין
העמותה ,כחלק מביקורת שהמועצה עורכת אחת לשנה בכל מרכזי היום ומבני הציבור
שמשתתפים בתחרות הארצית "בית הגיל השלישי הנאה והמקיים בישראל יפה".
העמותה קיבלה בשנה שעברה חמישה כוכבי יופי (הציון המקסימלי עבור הפעילות
והנראות של המבנה) והצוות הבודק אמור לקבוע כמה כוכבי יופי תקבל העמותה
השנה .הצוות בחן את מגוון השירותים והפעילויות שהעמותה מספקת לאזרחים
הוותיקים ואת הנראות של המבנה .ההכרזה על הזוכים ועל כוכבי היופי תהיה בחודשים הקרובים.

חוג האזנה למוזיקה קלאסית ,יום ב' 00:22 ,
תאריך
0.3
22.3
2..3
05.3

נושא
"ממוצרט עד מוצרט" יצירות משלבים שונים בחיי מוצארט
"חגיגת כינור ,ויולה ונבל"
"יצירת מופת מוזיקלית" שילוב רבדים
"קונצרט חגיגי לסיום עונה" מיצירות באך ,שוברט עד נורית הירש

מגיש/ה
נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון
גל אקשטיין וליאור עוזיאל
ד"ר מוטי אדלר
נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון

ספרייה קהילתית בחצר שלהב“ת
בחצר היפה של שלהבת פועלת ספרייה קהילתית  .הספרייה זמינה 00
שעות ביממה להשאלה ולמסירת ספרים ,מוארת בלילה ונגישה בקלות
לכיסאות גלגלים .הספרייה מציעה אלפי ספרים בעברית ,בקטגוריות
הבאות :סיפורת ,ספרי עיון ,ילדים ונוער ומופעלת ע"י מתנדבים המטפלים
בה שבעה ימים בשבוע :גאולה קציר ,איתנה דוד ,יהודה נוימן ,סימה גרץ
ורון כספי שמרכז את המיזם.
הרעיון הוא לקחת הביתה ספר ,ליהנות מקריאתו ולהחזיר עם תרומת
ספר נוסף .אנחנו קולטים ספרים בעברית בלבד ,במצב טוב ,רק מ72 -
השנים האחרונות ,בקטגוריות המוזכרות .בבקשה לא להביא
אנציקלופדיות ,מילונים וספרי לימוד .לברורים נוספים אפשר לפנות לרון כספי טל' .2507377027
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מועדון הסרט התיעודי
"יצירה ואמנות בפריפריה"

הקרנה ,מפגש ושיחה עם יוצרי הסרט איתן וצלר
יום חמישי 5.5 ,ב00:11-
הסרט מפגיש שמונה אמנים ולהקות בשמונה סרטים
קצרים המתגוררים ופועלים בפריפריה .חלק מהדמויות
בחרו ליצור הרחק מהמרכז ואחרים נדחקו ל"שוליים".
אורך הסרט 57 :דק' .כניסה ₪ 02
עוזי יאירי  -האיש שרצינו להיות...

הקרנה ,מפגש ושיחה ,עם יוצרי הסרט ,נירה ודני מעיין
יום שלישי 0..5 ,ב00:11-

סינמחול קיץ בשלהב"ת

סרט דוקומנטרי שהוכן לציון  02שנה לנפילתו של אל"מ עוזי

קייטנה למבוגרים...

יאירי בהתקפת מחבלים במלון סבוי בת"א ב.2735-

 5מפגשי צפיה ביצירות מחול של כוריאוגרפים

אורך הסרט .2 :דק' .כניסה₪ 22 :

עכשוויים בליווי הסבר מקדים של תמה קסל
בימי שני בין השעות  3:11-01:91באולם תרבות

תמה ואברהם (בייגה) שוחט  -סיפור חיים

בתאריכים2/. ,05/3 ,2./3 ,22/3 ,0/3 :

הקרנה ,מפגש ושיחה ,עם יוצרי הסרט ,נירה ודני מעיין

מחיר :מנוי ל 5-מפגשים 051 ,ש"ח

יום שלישי 03.5 ,ב00:11-

מחיר למפגש בודד 04 :ש"ח
לפרטים נוספים והרשמה40-0575354 :

סיפורם האישי של בני הזוג שוחט ,מבוני הארץ ,מערד ועד
משרד האוצר ,במקביל לאירועים ולהתרחשויות בישראל.
אורך הסרט 221 :דק' .כניסה₪ 22 :

”מילים מספרות חיים“
ערב מונולוגים מיוחד ומרגש בכיכובם של שחקני קבוצת תיאטרון,
אזרחים ותיקים מטבעון ,איגד בתוכו סיפורי חיים המהווים הצצה
לנושאים אישיים כמו :קשר בין מטפלים למטופלים בתוך המשפחה,
אמונה ,אלצהיימר ,הורות ,זמן איכות עם ההורים המזדקנים ועם
הילדים הצעירים ועוד .הערב בוים בידי הבמאית עדי קרויצר ובו
שיחקו שישה שחקנים :חנן הורוביץ ,עודד דוד ,יהושוע כץ ,יעל
אשכנזי ,שרי עשור ותמי מרקו .הקבוצה פעלה במסגרת התוכנית
לבני משפחה מטפלים שמופעלת בידי המדור לאזרח הוותיק במחלקה
לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון .עו"ס נגה טלטש,
מנהלת המדור ומנכ"ל שלהב"ת ,אלי פוליאקוב ,נכחו בערב וברכו את הקהל ,השחקנים והבמאית.
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