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ִלים /  ָרִחים אֹוכְּ ְּ  יורם טהר לבֶאת ַהפ 

ִליל ַהֹחֶרש ֻגִלים ֶשל כְּ ָרִחים ַהסְּ  ֶאת ַהפְּ

ֵלִמים ִלים שְּ  אֹוכְּ

ֹלף ָקן ָצִריְך ִלשְּ ֶאת קֹוֵצי ַהַברְּ  וְּ

ָבִנים ַלֲאִכיָלה. ָרִעים ַרִכים ּולְּ ָתם זְּ  ּוִמַתחְּ

תֹור ִלים ֶאת ַהַכפְּ אֹוכְּ ִפים וְּ ַקלְּ  ֶאת ַהחּוֵבָזה מְּ

ִצים ֵמָאחֹור ַבע מֹוצְּ ֵחי ָהֶאצְּ  ֶאת ִפרְּ

 ֶאת ַמּקֹור ַהֲחִסיָדה נֹוֲעִצים ַבַצָּוארֹון

מֹו ָשעֹון ִבים כְּ תֹובְּ חֹוָגיו ִמסְּ  ּומְּ

זּום ִעים ִזמְּ שֹומְּ ִצים וְּ זּוִמית ִמּקֹוצְּ  ֶאת ַהַזמְּ

יֹוֵצא ָחָלב ִרים וְּ לּוב שֹובְּ  ֶאת ַהֲחַלבְּ

ֶבֶקת ַלֵשָער ִהיא ִנדְּ ִקים וְּ ֵבָקה זֹורְּ  ֶאת ַהדְּ

ִליִפים ֵמֲאחֹוֵרי ָהֶרֶגל ָפד ַמצְּ  ִעם ַהִסרְּ

ֹרֶקת ַהֲחמֹור  ֲאָבל ִתָזֲהרּו ִמיְּ

ִריץ !  פְּ ִעים, ּושְּ   –נֹוגְּ

תֹוְך ָהַאף.  ַלָפִנים, ָלֵעיַנִים, לְּ

 ַהָשָרף. –ַוֲהִכי ָגרּוַע 

                                                       מרכז היום שלהב"ת

 הבית של האזרחים הוותיקים בקרית טבעון

 למה להישאר בבית כשאפשר לצאת?

מרכז היום שלהב"ת מזמין אתכם ליום ניסיון משמעותי וגדוש פעילות 
ללא תשלום, הכולל הסעות, ארוחת בוקר, ארוחת צהרים ומגוון רחב 
של פעילויות: התעמלות, הרצאות, מלאכת יד, קרמיקה, טאי צ'י, 

 פסיפס ועוד ועוד.

, זהו מרכז רב תחומי ואזורי הנותן 6891מרכז היום פועל משנת  
שירותים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בקרית טבעון, רמת ישי 
וישובים נוספים מהסביבה. במרכז ישנה גם יחידה מוגנת המיועדת 

 לאנשים המתמודדים עם ירידה קוגניטיבית.

במרכז ניתן ליהנות מצוות רב מקצועי הכולל אחות, פיזיותרפיסט 
ועובדת סוציאלית. בתוספת תשלום סמלי ניתן גם לקבל שירותי 

 ספרית, מניקור ופדיקור.  

"מרכז היום   עליזה ארצי, העובדת הסוציאלית של המרכז מספרת: 
הינו בית חם ונעים, טובל בצמחיה ומלווה אותו צוות מסור ואכפתי 
המכיר כל חבר ותמיד משתדל להיענות ולספק את צרכי החברים. 
אנחנו מציינים יחד את החגים ונהנים, כאמור, ממגוון פעילויות 

 “והעשרה

. מוזמנים/ות ליום 63:30עד  00:00-מ‘ ה -‘ מרכז היום פועל בימים א
 ניסיון במתנה או על חשבון שעות סיעוד מהביטוח הלאומי.
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 יום הזיכרון הבינלאומי לשואה התקיים בשלהב"ת

אירוע מרגש ומיוחד במינו, לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, התקיים בעמותת 
שלהב"ת בקרית טבעון. למרות מזג האוויר הסוער ומחלת הקורונה מילאו את 

צפו בו בשידור חי בדף הפייסבוק של   00-משתתפים ועוד כ   00-האולם כ 
קרית טבעון". האירוע התקיים במסגרת סדרת מפגשים שמתקיימת  –"שלהב"ת 

, במסגרתה מתקיימים "קהילות נכחדות" השנה בשלהב"ת תחת הכותרת  
 מפגשים, הרצאות וטיולים בנושאים הקשורים בשואה ובקהילות שנכחדו.

רחל גדות הטקס אורגן בידי רכזות המפגשים המתנדבות חברות שלהב"ת,  
  צלילים שלובים".וחבורת " עמי לוזבשיתוף עם  וזהבה לרון

יהודית אשבל במרכז האירוע עמד סיפור הישרדותם המרתק והמטלטל של שני שורדי שואה, תושבי קרית טבעון,  
שנה על   00, שנפגשו לפני כשנה במקרה בקרית טבעון ומהשיחה שנוצרה הבינו ששניהם היו לפני  ואיציק וינברג 

אותה הרכבת, שנודעה כ"רכבת קסטנר", איציק כילד קטן ויהודית כתינוקת. במשך כשעה וחצי גוללו השניים את 
צלילים סיפור הישרדותם, כל אחד בנפרד, כל אחד ומסעו הוא, עם שילוב קטעי שירה ונגינה בביצוע חבורת " 

  שלובים".

, שגם ברך את הנוכחים וסיפר על הקשר המיוחד של עידו גרינבלוםאת האירוע כולו כיבד בנוכחותו ראש המועצה, 
 , מנכ"ל שלהב"ת. אלי פוליאקוב, יו"ר עמותת שלהב"ת ויקי שלומשפחתו לשואה. נשאו דברים גם 

 go606001@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא008030000ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

 00:11‘ יום ב -האזנה למוזיקה קלאסית 

 .שמולנסון נוגה ישורון וולדימירעם  -"האלט והטנור"  - 30.41

 .גל אקשטיין וליאור עוזיאלהיופי של הליריקה" עם  - 00"מהבארוק למאה ה  - 33.41

 שמולנסון. נוגה ישורון וולדימירמיצירות באך וממשיכי דרכו" עם  -"באך האחד והיחיד  - 30.41

  

 סיוע ברישום דיגיטלי לתו חניה בטבעון
מי  ל  לכ ע  י סי ל סה  י י עמותת שלהב"ת התג
שמתקשה ברכישה וברישום של תווי החניה 
הדיגיטליים החדשים בקרית טבעון. זו ההזדמנות 

מזכירה בעמותה, על הסיוע   ,ענת אלוש להודות ל 
הרב, הסבלנות והתמיכה 

 בתהליך זה.

מוזמנים ומוזמנות להגיע 
ן  -בימי א'   -  9:30ה' בי

למשרדי העמותה   60:00
ולקבל עזרה. נא להביא 

 .תעודת זהות ורישיון רכב

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 קצת מידע על הלא נודע

יקום   -ת עוסקים בנושאים הכי מסקרנים, אבל, הכי נסתרים מעיניו ומהבנתו של האדם  “שני קורסים במכללת שלהב
של החלל ומוחו של האדם; כיצד פועלים ומי מפעיל אותם. על שניהם איננו יודעים כלום “ מוח“ה -וחלל, מוח וזיכרון 

ואולי גם לא נדע. אבל משהו על קצה המזלג מובא בשני הקורסים. שני הקטעים נכתבו בידי המרצים ואתם כמובן 
 משהו חדש.“ גלות“מוזמנים מאד להגיע להרצאות, לשמוע ואולי ל

 צפונות החלל וכדור הארץ  

 30:44‘ : מוטי זיק, יום גמרצה

הקורס עוסק בשני תחומי דעת: אסטרונומיה, וגיאולוגיה. בתחום 

האסטרונומיה נלמד בין היתר על דרך היווצרות הכוכבים 

והגלקסיות, דרך היווצרות מערכת השמש )שחלק ממנה הוא כדור 

הארץ(. דרך היווצרות ננסים לבנים, וחורים שחורים. נעסוק 

בחידת היעלמות הדינוזאורים וכמובן באירוע המפץ הגדול. 

בתחום הגיאולוגיה נלמד בין היתר על דרך התפתחות תאים מגמתיים בתוך כדור הארץ והתפרצויות הרי געש 

בעולם. כמו כן נעסוק בגורמים לרעידות האדמה ואירועי צונאמי בעולם. נעסוק בתולדות היווצרות סלעי ישראל, 

משלב בו היינו מתחת לאוקיינוס התטיס ועד לשלב של התרוממות קרקעית הים וחשיפת ישראל לכוחות הבליה 

של המים הרוח וכד'. נלמד על תהליכי קימוט ושבירה, התייבשות הים התיכון בעבר ותיאוריית נדידת היבשות. 

 כל הרצאה תהיה מלווה במצגת שתמחיש את הנאמר בהרצאה ותינתן למשתתפי הקורס.

חודשי לימוד של תחום האסטרונומיה. בתחילת חודש מרץ נתחיל   0-בסוף חודש זה )חודש פברואר(, נסיים כ 

 ללמוד את תחום הגיאולוגיה. מוזמנים להצטרף להמשך המפגשים. אין צורך בידע מוקדם של הנושא.  

, מרצה לשעבר )גמלאי(,  במדעי כדור הארץ במכללת אורנים, מרצה כיום בתחום זה בקורסי מורי מוטי זיק 

 דרך בכל הארץ, במכון אבשלום בתל אביב ובמוסדות רבים נוספים.

 "אל תצאו לפנסיה"

  33:44יום א, חוקר תרבות ומרצה,  –ארז בר מרצה: 

הכותרת שלעיל לקוחה מציטוט שחוקרי מוח וזיכרון משתמשים בו שוב 
ושוב. ולא שחלילה הם דורשים מכם לחזור לעבוד במקומות העבודה 
בהם הועסקתם בעבר. הם פשוט רוצים לחדד בפניכם רעיון חשוב 

אל תתנו למוח לנוח. ככל שתאמצו אותו ותנהלו סדר יום ביותר:  
 מגוון, סיכוייו של המוח להישאר רענן וצלול גדלים.

מספר חודשים, בין   מיומנויות חשיבה ופיתוח הזיכרון. על פי הרעיון הזה נבנה על ידי קורס ורסטילי ומעניין בנושא 
כתלי מרכז שלהב"ת בטבעון, העוסקים  תאורטית ומעשית בנפלאות הזיכרון האנושי והקוגניציה, ומחולק לפרקים 

 שונים ומגוונים.

כיוון שהסנדלר לא מעוניין ללכת יחף, הרי שגם אני מנסה ככל יכולתי להוציא מן הכוח אל הפועל את רעיון תפעול 
ופיתוח הזיכרון והמוח ביומיום. כחוקר תרבות, אני חוקר ומרצה בנושאי קולנוע ומוזיקה )בשנה שעברה אף לימדתי 
במרכז שלהב"ת קורס העוסק בתולדות הקולנוע(, וכאדם סקרן אני פועל במישורים נוספים; מלמד קורסים לקהל 

 נושאים כגון תקשורת בינאישית, חשיבה יצירתית ופיתוח הזיכרון. -מגוון, ומכינות שיקומיות של משרד הבריאות 

בקורס הנוכחי נלמד פיתוח ושימור הזיכרון.  האווירה מוצלחת מאד בזכות הכיתה המסורה וחדורת המוטיבציה, 
 שחבריה מגיעים שבוע אחר שבוע עם ברק בעיניים ורצון אמיתי ללמוד, לעבוד וליהנות.

בצד הרצאות פרונטליות על תפקודי המוח, זיכרון, תעתועי זיכרון,   -הקורס בנוי כסינתזה בין תאוריה לפרקטיקה  
דמנציה ועוד; משולבים גם תרגילים מעשיים, בהם לומדים טכניקות מגוונות ויצירתיות להיזכרות יעילה ואפקטיבית 

 ‘.זיכרון חזותי וקידוד מילולי. תוך חשיפה לעולם מרתק של שיטות שונות לזכירת שמות, מספרים, מילים וכד -יותר 

פרקים חשובים נוספים בקורס עוסקים באורחות חיים, הקריטיים מאוד לשמירה ותחזוקת הזיכרון והמוח בכלל, תוך 
מה לעשות וממה להימנע. המשתתפים הקבועים בקורס, וגם אלו המצטרפים, במהלכו,  -המלצות מעולם המחקר 

 מיישמים הלכה למעשה את כותרתה של כתבה זו.  לעבוד עם המוח וגם ליהנות.  

 המשך עבודה פורייה ונעימה לכולנו בקורס
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 גא"ל יצאו לטיול שנתי בדרום האדום

קבוצת גא"ל,   –קבוצת הגמלאים אוהבי הלכת של שלהב"ת  
יצאה החודש לטיול בן שלושה ימים בדרום. בין השאר הם 
נהנו מהכלניות באזור בארי, עשו תצפית על עזה, ביקרו בתל 

ואורגן   קובי לובשבסקי ערד ובנחל דוד. הטיול הודרך בידי  
בהתנדבות בידי צוות ההובלה של הקבוצה. הקבוצה לנה 

 במלון כרמים.  

כתבו בסיום הטיול: "אנחנו מהמצטרפים ליאורה ואורי אריאל 
החדשים, היו לנו שלושה ימים נהדרים, הדרכים, הפריחות, 
ההרים והמפלים והקבוצה הנהדרת שקיבלה אותנו במאור 
פנים. תודה לכל העושים במלאכה ולכל חברי הקבוצה 

 שתרמו לארגון ולאווירה".

כתבו: "כמובן מצטרפים לכל התודות טובה ובני טל  וגם  
והמחמאות לקובי המדריך ולכל מי שסייע להרים את הטיול 
המופלא הזה למחוזות הנגב. גם לנו זה הטיול השנתי 

הראשון של גא"ל ונעמתם לנו מאד. התעשרנו בידיעות  
והחברים והחברות נפלאים. בורכנו במזג אוויר נפלא ובמסלול 
. תבוא הברכה על ראשכם.  ין מאין כמוהו ן ומעני ו מגו

 להתראות בטיול הבא".

 "אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדנו..."  

 ₪   34. כניסה 33:44סדרת הרצאות על היסטוריה ועל טבע, ימי שני 

 הייתה או לא הייתה? -"מצדה בכרמל" -יעקב שורר   0.1

 על הרכס האמצע אטלנטי". -"האם כדור הארץ תופח?  -יגאל אורן  30.1

 "דהר אל עומר שליט הגליל". -יעקב שורר  33.1

 שורשיה של פרשה היסטורית". -"ארלוזורוב  - יגאל אורן 30.1

 סדרת הרצאות בנושא קהילות נכחדות

ילדים שעלו מסוריה, ללא הוריהם,  -ילדי האלף 

 -ונקלטו בהתיישבות העובדת  6801 - 6800בשנים 

 מושבים וקיבוצים.

, ילידת כפר גלעדי, שדרכו עברה דרורה הייק :מרצה

 העלייה מסוריה, וכתבה ספר על עלייה זו.

 ₪. 14. כניסה 30:44 –, ב31.1יום רביעי, 


