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לֹום ָׁ  / אולח קוצרב ש 

כֹות ְדרָּ ל ַאְבֵני ַהמִּ  כָּ

לֹום, ְכבֹוד ַהשָּ ְפֹרַח לִּ יחּו לִּ ְבטִּ  הִּ

יֹשן ְביֹום ְשְבעּו לֹא לִּ  הציפרים נִּ

לֹום. אשֹון ַלשָּ רִּ  הָּ

ים ֵהם וִּ ְלַבד ַהׂשלָּ ן מִּ  )ַכמּובָּ

ְמְלטּו בבהלה( יד נִּ מִּ  ְכתָּ

ּיֹות, ה ְבַחְשַמלִּ ְתַנְגנָּ ה הִּ יקָּ  מּוזִּ

ים עִּ ַבְשנּו כֹובָּ ים חָּ רִּ  ֲאַנְחנּו ַהְמֻבגָּ

ים, יקִּ ה ַעתִּ ּיָּ ים ְשעֹוֵני קּוקִּ  ֲעׂשּויִּ

ידֹות. יֶאטִּ ְגְדגּו ֶקרִּ ים דִּ דִּ  ְילָּ

ְמרּו ֶשַעד ַהֹבֶקר  ֵאֶלה ֶשאָּ יּו כָּ  הָּ

לֹום. נֹוְתרּו ַרק  אשֹון ֶשל ַהשָּ רִּ  הָּ

ים  ַדּקֹות ְספּורֹות, ֲאֵחרִּ

ם, ַמיִּ ְשבּו ְבֶשֶקט ֶאת ְנֻקַדת ַהַשַחר ַבשָּ  חִּ

ְהֶיה ַלַחג.   ֶשתִּ

ה ְמַלת ַכלָּ  ְוַרק ׂשִּ

ַרֲאוָּה ה ְבַחלֹון הָּ ל ַהַלְילָּ ה כָּ ְבלָּ  סָּ

ר ְלַמֶשהּו.  ַהמּואָּ

 ערב הוקרה ליורם גרזון ולמארגנים של טיולי ההליכה 

ערב סיום עונת הטיולים של קבוצות ההליכה בשלהב"ת התקיים בחצר 
המקסימה של העמותה. השנה, הוקדש האירוע להוקרת חבורה של 

, יקיר יורם גרזון מתנדבים שסייעו בקידום תחום זה בשלהב"ת ובראשם  
 קרית טבעון.

שנה מתנדב יורם   22מזה  
, במגוון רחב של 58גרזון, בן  

פעילויות בשלהב"ת ובראשם: 
ארגון, הדרכה והוצאה לפועל 
י  ת ש ב ה  כ י ל ה י  ל ו י ט ל  ש
קבוצות: גא"ל )גמלאים אוהבי 
לכת( וגלי"ם )גמלאים מיטיבי 
לכת(. השנה, יורם העביר את 

 -המושכות למדריכים אחרים  
 -קובי לובשבסקי ודני דותן  

עם צוות חדש של מתנדבים 
לארגון מאחורי הקלעים. כמו 

גר"א   –כן, יורם היה מבין מייסדי קבוצות האופניים והמובילים שלהן  
)גמלאים רוכבי אופניים( ואת תחום ריקודי העם.  כיום ממשיך יורם לרכז 

 , יפתח גרשוןאת חבורת הזמר "שלהבת רון" בניצוחו של 

שהנחתה נורית גל, שולה נחמיאס ואמי אברבך,  ערב התודה אורגן בידי 
את הערב ואמרה במהלכו: "ההוקרה היא קודם כל ליורם היחיד והמיוחד. 
אנו רוצים להביע בפניו את אהבתנו והערכתנו במסיבה זו וכמובן גם 
לחברים רבים שסייעו במהלך השנים בארגון, ייזום, צילום והובלת 

 הטיולים עם עריכה וכתיבה שלאחריהם".  

 

דוגמה כיצד מומלץ   -אמר באירוע: "כשאהיה גדול אני רוצה להיות כמו יורם גרזון    אלי פוליאקוב מנכ"ל שלהב"ת,  
חברתי, פעיל, יוזם ותורם לקהילה. יורם הוא קודם כל מתנדב בעשייה למען    -להתנהל בתקופת חיי הפנסיה  

האחר, והקדשת זמן לטובת הכלל. זוהי התנדבות עם לקיחת אחריות, ביצוע המשימה במלואה עם מסירות, 
התמדה והצלחה של צירוף אנשים רבים אחרים. התנדבותו של יורם מאופיינת בעשייה למען שלהב"ת, ושמירה על 

 “.שמה הטוב של העמותה ברחבי הקריה

עלה בסיום הערב והודה   יורם גרזון במהלך האירוע סיפרו חברים על הפעילות של יורם והתקיימה שירה בציבור.  
לחברים ולמארגנים: "מאחר ואני לא יכול להעביר תודה אישית, אני מעביר לכולם המון תודה, על היוזמה לערב 

 22ההוקרה אשר הפתיע אותי בעוצמתו. מאוד נגע לליבי היחס האישי החם אשר קיבלתי מהחברים שהלכו איתי  

 ".אני מאחל המשך חגיגת טיולים עוד שנים רבות, בריאות והנאה לכולםשנה. 
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 פרידה ממתנדבת מגרמניה

 91, בת  מייפרט  טבאה  מבקרי מרכז היום וצוות העובדים נפרדו בחודש שעבר מהמתנדבת 

התנדבה במהלך השנה האחרונה במרכז היום של עמותת  מברלין שבגרמניה. טבאה 

  התנדבה במסגרת ארגון "אות הכפרה והשלום". שלהב"ת ובביקורי בית. טבאה

 תשומת לב  -מיינדפולנס 
פסיכותרפיסטית  , חדוה שיק קבוצת משתתפות חוג המיינדפולנס, בהדרכת  

 .בחוף הים -וצלמת, קיימה מפגש מרומם נפש ומיוחד במינו במהלך הקיץ 
מפגש מיינדפולנס יכול להתקיים בכל מקום", סיפרה חדוה. "הפעם בחרתי "

מדיטציה בהליכה, מדיטצית גלים, מעגלי שיתוף והכרת  לקיימו על שפת הים, 
תודה. זהו מפגש לבבות שלנו עם עצמנו, החברות, השקיעה והים הגדול 

אם את מתרגלת מדיטציה או שהעולם של  ערב של אהבה.  פשוט    האינסופי. 
התרגול הבודהיסטי מסקרן אותך או כבר קרוב לליבך, מוזמנת באהבה 

 90:22-להצטרף לקבוצת לימוד ותרגול איכותית ואוהבת בימי רביעי ב 
 “.בשלהב"ת

 .5052607000 -מפגשים. לפרטים: חדוה  05בת  ש"ח ברכישת כרטיסיה 05עלות למפגש: 

 טיול לבית שאן
במסגרת סדרת הטיולים 
ו  א צ י  " ע ב ט ב י  ש י ל ש "
מטיילי שלהב"ת לסיור 
ערב בגן הלאומי בית שאן 
ן האור  ו זי וצפו שם בחי
ת  ו נ מ ד ז ה ה ו  ז  . י ל ו ק

על הסיוע הרב בארגון  דליה קידרוןלהודות למתנדבת 
טיול זה ובאחרים. הטיול יצא לפועל הודות לסיוע כספי 
של המשרד לשוויון חברתי, המועצה המקומית קרית 

 טבעון ועמותת שלהב"ת.

 סיכום עונה שלישית  -"הפרלמנט בראשון" 

. בכל המפגשים השתתפו מרצים 90:22-כשלושים מפגשים מרתקים התקיימו השנה במסגרת הפרלמנט בימי ראשון ב 
 .יעקב שוררמתנדבים שנענו לבקשתו של רכז הפרלמנט, 

חודשים, סופרו סיפורים מרתקים ומעוררי השראה, כולם מחוברים אל הארץ שלנו,   5"בעונה השלישית" שנמשכה  
 העשירה בהיסטוריה, פולקלור, מורשת, טבע ונוף מגוונים .

אחדים מהמרצים המתנדבים באו אלינו מרחוק כגון ד"ר יצחק פומרנץ וד"ר נילי שחורי, אחרים מהעמותה לתולדות 
יגאל גרייבר, ניסים וייסה ורפי סיאנו . רוב המרצים היו אנשי הקריה ותושביה, ביניהם: שרה גרינצוייג, ד"ר גיל  -חיפה 

הירשהורן, נחום לוי, ד"ר רוני כהן, ד"ר עדנה גורני, פרופ' דניאל רייס, צאלי צלאל, שילה ויינברג, עודד קוטנר, ד"ר ענת 
ישראלי, עופר אשכנזי, פרופ' שמואל אורן, רונן גולן, אבישי לידור , מושיק גרוס, יהודה אשכר ואחרים. לכולם מגיעה 

 התודה והברכה!

"חוג המשתתפים המאזינים בפרלמנט גדל ושמעו הגיע לרבים. תקוותנו שהפרלמנט בראשון ימשיך   יעקב שורר: 
)מיד אחרי    21.92לעורר עניין וימשוך עוד משתתפים. אתם מוזמנים לעונה החדשה הבאה עלינו לטובה, החל מיום   

 סוכות תשפ"ג(".

אייל בהזדמנות זו נודה ליעקב מקרב לב על עבודתו המבורכת והחשובה בריכוז פעילות הפרלמנט וגם למתנדב  
 שמסייע בצד הטכני ולמתנדבות העוזרות בגביית תשלום הכניסה. רוטברט

  2222תוכנית לספטמבר  -חוג האזנה למוזיקה קלאסית 
 00:22‘, יום ב

 מבצע / מגיש נושא תאריך

 נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון התחלת שנה חגיגית מיצירות יומן סבסטיאן באך. 8.1

 חובב בן סעדיה מהי מוזיקה ישראלית 92.1

 נוגה ישורון וולדימיר שמולנסון השער לרומנטיקה, מיצירות פרנץ שוברט 91.1
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 מועדון המחשב מחדש פעילות 

חנן   היוצאת והמתנדב חדוה גלמן  לאחרונה התחלפו האחראים על מועדון חשוב זה. מובאים כאן דברי המתנדבת  
 .ZOOM -הלוקח על עצמו את חידוש פעילות המועדון לאחר הקורונה ותקופת ה שטיין 

מועדון המחשב התחיל לפעול לפני שנים רבות כאשר נכנסו המחשבים האישיים לבתי האנשים. ראינו :  חדוה גלמן 
צורך לאפשר לאנשים להשתלט על האמצעי החדש. אז עדיין היו בעיקר תוכנות ולא אפליקציות ולימדנו להשתמש 

 במחשב בעיקר בוורד ובצייר...

כל אחד לפי יכולתו והתקדמותו ועל   -בראשית המועדון לימדנו בשיטה של שיעורים פרטניים  
פי צרכיו האישיים. עם ההתפתחות בתחום המחשבים, הטלפונים הניידים ואמצעי תקשורת 

 אחרים, התקדמנו ללימוד שימושים עכשוויים.  

המדריכים כולם היו מתנדבים בעלי ידע בתחום. מפעם לפעם נפגשנו להשתלמויות והחלפת 
ידע בנושאים שונים ומגוונים על פי בקשות התלמידים. אלה שלא יכלו להגיע, מסיבות שונות, 
למועדון המחשב, הגענו לביתם. העלות לשיעור היתה סמלית ומטרתה לתחזק את הציוד 
במועדון.  במועדון למדו במהלך השנים מאות תלמידים מטבעון והסביבה, ניתנו אלפי 

 שיעורים במגוון עשיר ביותר של נושאים.

אחרי "תקופת הזום" אנו ממשיכים ומלמדים את האוכלוסיה המבוגרת להשתמש בשפע היישומים שמציעים האינטרנט 
והרשתות למיניהן. אנו מאפשרים למבוגרים לעשות שימוש נכון ונבון במחשב ובטלפון החכם, להתהלך ברשת בביטחון 
ומתוך ידע והתמצאות בהזמנת תורים, בקניות, בהרשמות, בסיסמאות ועוד ובמקביל לעשות שימוש יפה בתוכנות של 

 עריכת מצגות, סרטים, ספרים, תמונות לשמירת מידע והצגתו לפני קהל ולעצמך.

 .אין ספק שהמועדון תרם בעבר ותורם גם היום בתחום שלשמו הוקם

: עמותת שלהב"ת מציעה לימודי שימוש במחשב, ובטלפון הנייד. בשנים האחרונות ניהלה חדוה גלמן חנן שטיין

את השרות במסירות נפלאה, ניהול מושכל ותיאום בין מבוגרים מדריכי מחשב לאלה, שביקשו ללמוד את המחשב. 
כמו עובדת סוציאלית מקצועית, השכילה חדוה לתת שרות אישי, מכיל, עם הפנים ללקוח. 
בטבעון כמו בטבעון רוח ההתנדבות לא פסה מן העולם. לנעליה הגדולות של חדוה גלמן 

 אני נכנס.

שימוש במחשב ובטלפון הנייד הוא צורך יומיומי גם לאוכלוסייה הוותיקה. אז מה אם נולדנו 
לפני הטלפון הנייד, המחשב הנייד ואפילו לפני המחשב האישי? אנחנו חיים בעולם בו 
זקוקים לשירותים הניתנים, בעיקר דרך המחשב והטלפון. ישנם רבים שהחליטו להתגבר 

 על טכנופוביה ולהשתמש במחשב.

מחשב, טלפון נייד, וויז, ווטסאפ, טיקטוק, טלגרם, טוויטר, פייסבוק, תקשורת עם הנכד/ה, 
בנק, דואר, קופת חולים, מידע באינטרנט, רכישה באינטרנט...

שפה זרה לרבים מהמבוגרים. אנחנו בעמותת שלהב"ת קרית   -
טבעון חושבים עליך ומציעים לך הדרכה עם מדריך אישי, אצלנו בחדר המחשבים או 

 אפילו אצלך בבית. הדרכה על המחשב שלנו או על המחשב שלך.

 . מכאן הדרך תהייה קלה.500-0705044חנן שטיין צרו קשר: 

. לא צריך להיות 'אשף מחשב'. מה שנחוץ הוא שליטה במחשב דרושים מדריכים 
פעם בשבוע כשעתיים של התנדבות ועזרה, בזמן   -ובטלפון הנייד. הדרישה מזערית  

הפנוי. ההתנדבות היא משימה משמעותית, התגמול עצום; וזו הרגשה של תרומה 
 וסיוע, עם נתינת מענה לצורך ממשי של אדם בקהילה.

 go929246@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא241818082ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

 צביעת אולם התרבות
במהלך הקיץ נצבע אולם התרבות מחדש והווילונות בו כובסו ונשלחו לניקוי יבש. 
הדבר התאפשר הודות לתרומה של תושב קרית טבעון, שמבקש להישאר אנונימי. 
גם חבר שלהב"ת שיצר את הקשר אל התורם וביקש ממנו את הסיוע בשיפוץ 

 .המרענן ביקש בצניעותו הרבה להישאר הרחק מאור הזרקורים
זו ההזדמנות להודות לשניהם על האכפתיות, הנתינה והרצון הטוב, ולקרוא לעוד 

 .חברי שלהב"ת לסייע לעמותה בתרומות ו/או חיבור אל תורמים פוטנציאליים
, שהייתה הראשונה לעלות הקיץ דורון קינר כאן, בתמונה, הצגת היחיד של השחקן  

 .על במת אולם התרבות המחודש

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון  

50:55 

 נשים במקרא 
 ד"ר חנה כהן ידען    
 ספרדית 

 אינס נדלמן    

 אדריכלות 
 רן שוהם     

 ערבית מתחילים 
 גור ברקאי     

 מקרמה 
 רעות אתרוגי

 אומנות 
 ענבר נצר   

 'מועדון ברידג 

 רואים עולם 
 מרצים שונים     

 אנגלית 
 גור ברקאי    

00:55 

 תולדות הקולנוע 
 (95.1-)החל מארז בר     
 אמנויות ומחול 

 תמה קסל     

 סדרת הרצאות 
 בנושאים שונים    
 ערבית מתקדמים 

 גור ברקאי    

  יידיש– 
 כל העולם במה    
 מירי רגנדורפר  
  121לימוד 

 שמעון סנה  
 )פעם בחודש(  

 חוק ומשפט 
 גילי שדר    

 פרקי אבות 
 קובי וייס    

 גרמנית 
 רינת דוברט     

 ריקודים סלוניים 
 טל פלד       

02:55 

 הפרלמנט בראשון 
 מרצים שונים     

 חבורת הזמר 
 (95:48שלהבת רון )    

 מוסיקה קלאסית 
 מרצים שונים     

 ( 96:12ציור) 
 מקס גורביץ      

  

 מיינדפולנס 
 חדוה שיק    

 'ויטראז 
 עמנואל זוהר     

 (  96:12ציור) 
 לובה גורביץ    

 0.0.77 –מערכת שבועית, החל מ –מכללה וחוגים 

   “דרך שווה”

עמותת שלהב"ת והמועצה המקומית 
קרית טבעון התגייסו לסייע לתושבים 

פרופיל  בעדכון   08ותיקים מעל גיל  
"האזרח הותיק" על הרב קו, זאת על 
ם  נ חי ב ע  סו נ ל ם  לה פשר  לא מנת 

בתחבורה הציבורית. במשך שלושה 
ימים במהלך החודש הציב משרד 
התחבורה עמדה בשלהב"ת בה נציגי 
שירות סייעו לוותיקים בעדכון הפרופיל. 

 !נסיעה טובה ובטוחה


