
   

 פול ורלן

 תרגום מצרפתית: ריטה כוגן

ִלִבי ם ַרד בְּ שֶּ  גֶּ

ִעיר ם בָּ שֶּ ֵעין גֶּ  כְּ

ִוי  תָּ יֹון ַהסְּ ִרפְּ   –הָּ

ִלִבי? ַדר לְּ  ֵאיְך חָּ
 

ר טָּ ל מָּ  ַרַחש ַקל שֶּ

ר, ַעל ַגגֹות! פָּ  ַעל עָּ

ר קָּ  ַבֲעבּור ֵלב עָּ

ר! טָּ ַזֵמר ַהמָּ  מְּ
 

ם ַרד, ֵלְך ֵתַדע, שֶּ  גֶּ

ם ַבֵלב ַהבֹוֵחל.  שָּ

ה?... ִגידָּ ֵאין שּום בְּ ה! וְּ  מָּ

ל ם, ֵלְך ֵתַדע.-ֵאבֶּ תָּ  סְּ
 

ֵאב רּוַע ִמכְּ  ֵאין גָּ

נָּה ר ֲהבָּ דָּ עְּ  נֶּ

 לֹא ׂשֹוֵנא, לֹא אֹוֵהב,

ִלִבי ֹכה כֹוֵאב!   וְּ

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    9299, פברואר 912גיליון מס. 

 / נאוה בולקאברכות למתנדבת מצטיינת ארצית מרים ראוך 

נבחרה כמתנדבת ארצית   מרים ראוך   חברת שלהב"ת,  
מצטיינת מטעם הל"ב )איגוד העמותות לזקן בישראל(, 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים והסתדרות 
הגמלאים בישראל. יחד עם מרים קיבלו את ההוקרה עוד 

מתנדבים הפועלים בעמותות שונות בישראל. טקס   21
ההוקרה שתוכנן להתקיים נדחה עקב גל התחלואה 

 :לרגל הזכייה נאוה בולקאבקורונה. להלן דברים שכתבה 

המתקתי סוד עם בעלה של מרים, יוסי ראוך, והוא סיפר 
לי כי מרים התחילה בהתנדבות כבר לפני שנים, כאשר 
שהו בארה"ב, שם התנדבה מרים ללמד עברית, נוער 

 ומבוגרים מהקהילה היהודית.

כאשר חזרו ארצה, עבדה מרים במועצה כמזכירת המנהל הכספי ויזמה בתפקיד 
זה פרויקטים בקידום המחשוב. פרויקט משותף עם גזברית המועצה עבור משרד 

 הפנים, זכה בהוקרה ובפרס כספי. 

במועצה התקדמה מרים לתפקיד מנהלת משאבי אנוש וגם כאן יזמה ופעלה רבות 
 בהפעלת תוכניות להכשרת העובדים לקידומם, לרווחתם, ולמיצוי זכויותיהם.  

תוך כדי  עבודתה במועצה, לאחר שעות העבודה, תמכה מרים בהקמת 
שלהב"ת. מקום בו הקימה והפעילה את מועדון המחשב שיהווה גשר לקשר הבין 
דורי, דור הוותיקים לדור הצעירים, תוך כדי גיבוש צוות מדריכים שכלל גם את 

 בעלה יוסי ראוך.

עם יציאתה לגמלאות, התנדבה מרים להנהלת שלהב"ת ולקחה אחריות על נושאי 
כוח אדם, מחשוב, ויחסי ציבור. כיום, מרים אחראית על החוג להאזנה מודרכת 

במועצה, ממשיכה מרים להתנדב בתפקידה כיו"ר הועדה     למוזיקה בשלהב"ת. 
לקשרי חוץ במיוחד עם עריה התאומת של טבעון: בראונשוויג בגרמניה, קומפיין 

 בצרפת וצ'קובץ בקרואטיה.

 קרית טבעון. –תודה למרים, את שלנו 

תבואי על הברכה. חזקי ואמצי, המשיכי בבריאות איתנה בהתנדבות, בחייך בקריה 
 לצד יוסי בעלך וכל משפחתך.

 ת בין בידוד לבידוד“צוות שלהב
בין הבידודים, החיסונים והבדיקות צוות עובדי שלהב"ת )בהרכב מצומצם( 
ניצל את מזג האוויר הנעים לטיול קצר, לגיבוש וחיזוק הנשמה. העובדים 
טיילו בגבעת הרקפות ליד קיבוץ גלעד, ערכו סיור רכוב בפארק רמות מנשה 

מרגשת ויפה לעבר עמק יזרעאל מאנדרטת חללי הקיבוצים  וסיימו בתצפית 
)מעל משמר העמק(. זו ההזדמנות להודות לצוות העובדים על עבודתם 
המסורה, המקצועית והאכפתית בתקופה מאתגרת ולא פשוטה ולאחל להם 
המשך עבודה נעימה, מהנה ומועילה למען שיפור איכות החיים של 

 האזרחים הוותיקים, בקרית טבעון, ומבקרי העמותה.
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 פעילות מאתגרת במחלקה המוגנת

ליחידה המוגנת במרכז יום הוכנסה פעילות חדשה לבאי המקום. זהו משחק 
 הרכבה שפותח ע"י מרפאים בעיסוק בבי"ח שיבא.

המשחק מיועד לאנשים בגילאים שונים, עם לקויות מוטוריות, חושיות 
חלקים של צינורות פלסטיק קשיח, אך קל   04-וקוגניטיביות. מורכב מ 

במשקלו. הוא מכיל מחברים וזוויות חיבור הדומים מאד בגודלם לאלה 
 המרכיבים את צנרת המים בבית.

לתיבת החלקים מצורפות תמונות הרכבה בדרגות קושי שונות, ניתן להתחיל 
 ממספר מועט של חלקים עד לתמונות של מבנים מורכבים עם הרבה חלקים.

ביחידה, מביא בפני המשתתף   אולגה מרקוס המשחק, אותו מפעילה  
יד, ריכוז תוך שימוש   -אתגרים רבים: מיומנויות הרכבה, אחיזה, תיאום עין 

 בזיכרון עבודה. ויסות כוח, תפיסה חזותית. תאום ועבודה בשתי ידיים.

הפעילות כאמור מאפשרת לפתח ולתרגל עם החברים מיומנויות ותפקודים 
 מוטוריים וקוגניטיביים שונים תוך חיזוק היכולות ושמירה על הקיים. 

 

 חלוקת כובעי צמר

חלק מחברי הקהילה התומכת של שלהב"ת זכו לשי מיוחד וחם לימי 
, משה אמסלם כובע צמר. את הכובעים חילקו רכז הקהילה,    –החורף  

 .ענת שושניוממלאת מקום אם הקהילה, 

את הכובעים סרגה קבוצת מתנדבות בריכוזה 
ני של המתנדבת   . הקבוצה דפנה אהרו

נפגשת בימי שלישי אחר הצהריים בתמיכת 
שלהב"ת והמועצה המקומית קרית טבעון 

צוואר, נעלולים, צעיפים וכובעים אותם היא מחלקת -וסורגת מוצרי צמר כמו חם 
לקבוצות שונות בקהילה ללא תשלום. כך, למשל סרגה הקבוצה לעובדי התפעול 
והתברואה במועצה המקומית, לילדי מועדוניות נוער, לבית לילך, לבית אורון, 
ליולדות, לבתי אבות ולחיילי צה"ל. זו ההזדמנות להודות לסורגות המתנדבות על 

 .4204210250בטלפון דפנה אהרוני פעילותן המבורכת. למידע והצטרפות ניתן ליצור קשר עם 

קבוצת גלים )גמלאים מיטיבי לכת( 

פתחה  את שנת דני דותן  של  

מ לאזור “ ק   22בטיול של    1411

 בית שאן.

טיילו קובי לובשבסקי  ל )גימלאים אוהבי לכת( בהדרכת “מטיילי קבוצת גא

  מ.“בחודש שעבר בטיילת הירדן ובדגניה במסלול הליכה של  תשעה ק

 go242406@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא404232524ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 חוג ציור במרכז יום

נשים לחוג ציור במרכז היום של   5  –  6מדי שבוע, ביום ה', במשך שעתיים, מתכנסות  
שלהב"ת. הן כולן אוהבות לצייר ולחלקן גם השכלה של אומנות וציור ועסקו בו 
בצעירותן; ולאחרות יש כישרון לציור אבל לא בא לידי ביטוי, כאן הן מממשות את 
הכישרון הנסתר. בחוג אפשר לצייר מה שרוצים וגם על פי תמונה שלובה, מנחת 
החוג, מכינה עבורן. העבודה היא עם צבעי אקריליק הקלים לעבודה, ניתנים למחיקה 
ומאפשרים עבודה נקייה. לובה כל הזמן נמצאת לרשות המשתתפות, מסבירה בשקט 

 ובסבלנות רבה כדי לתת למשתתפות את המירב.

שנים בבית ספר נרקיסים   12  -שנה ברוסיה ו   20, מורה לאומנות במשך  לובה גורביץ'
בקרית טבעון. בוגרת בית ספר לאומנויות, קולג' ואוניברסיטה עם התמחות בתולדות 

 חי.-האומנות. את תעודת ההוראה למדה לובה במכללת תל

בזמן הריאיון, לא יכלו המשתתפות לחכות ואמרו: 
לובה היא הכל בשבילנו. בזכותה לקחתי מכחול ” 

והתחלתי לצייר. היא  מורה מיוחדת, הסבלנות שלה 
אין סופית וההדרכה מאד מקצועית. גם אם נקום בבוקר עם הרגשה לא טובה, לחוג 
של לובה תמיד נבוא. זה בשבילנו מנוחה, מרגוע ואנחנו יוצאות עם הרגשה נפלאה 

 בתום השעתיים".

לובה, נדירה ” , גם היא תלמידה של לובה, במסגרת אחרת, מוסיפה:  דורית אורן 
בצניעות. הרוגע. טוב הלב. היחס וההסבר הטובים כלפי כל מי שנמצאים לידה. 
תושבים רבים שמחים לפגוש ולהודות לה על תקופת עבודתה כמורה  לציור אהובה 
בבי'ס נרקיסים. לובה מסייעת לשכנים בודדים. לובה ומקס הם ציירים מחוננים סבא 

 “וסבתא גאים ומסורים לנכדותיהם.

ובהנחיית בעלה,   26:34  –בימי חמישי ב   לובה ניתן להצטרף לחוג ציור בהנחיית  
 . הרשמה במזכירות העמותה.26:34 –, ביום שני במקס גורביץ

 הטלוויזיה הקהילתית חזרה לשלהב"ת

פעילות הטלוויזיה הקהילתית של קרית טבעון עברה מרשת 

זיה  י ו המתנ"סים לעמותת שלהב"ת. מתנדבי הטלו

הקהילתית מצלמים ועורכים סרטים וכתבות על אירועים 

ודמויות מעניינות בקרית טבעון והסביבה, משודרים 

ניתן לרשום בגוגל באינטרנט וזמינים לצפייה בכל עת.  

"טלויזיה קהילתית קרית טבעון" ולהגיע למאגר סרטים 

 וכתבות שהופקו במהלך השנים. 

הטלוויזיה הקהילתית מאפשרת למתנדביה ביטוי אישי 

באמצעות מצלמה, סיקור של אירועים משמעותיים בחיי 

היום יום בקרית טבעון, זרקור על דמויות מענייניות בקריה 

והתנסות בעריכת וידיאו. בין המתנדבים ישנם גם אזרחים 

 וותיקים וגם בני נוער. 

 . זאב ביןאת הטלוויזיה הקהילתית מרכז בהתנדבות 

 

 

 

 

 

 

 

נה:  ע   יעל טלטש המתנדבת    בתמו מסקרת אירו

 שהתקיים באולם תרבות בשלהב"ת.
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 מועדון הסרט התיעודי 

בחודש שעבר נפתחה סדרה חדשה של סרטים תיעודיים. היתה התעניינות רבה 

לספר לנו קצת עליו ועברו איתן וצלר והגיעו הרבה אנשים למפגש הראשון. ביקשתי מ

 בתחום הסרט התיעודי. הנה דבריו:

שנה, נשוי פלוס שלושה   02שמי הוא איתן וצלר אני מתגורר בקרית טבעון מזה  ” 
לאחר   3891אני עוסק בתחום סרטי התעודה מאז    .ילדים, במאי סרטי תעודה וסרטי תדמית 

שסיימתי את בית הספר לקולנוע קולומביה קולג' בשיקגו  וקיבלתי תואר בוגר אוניברסיטה 
שנה כעצמאי בבימוי סרטים בערוץ  31עם סיום הלימודים שבתי לישראל ועבדתי  .באומנויות יפות

הראשון של הטלוויזיה הישראלית, בהם: שני פרקים בסדרת התעודה "תקומה" הבינלאומית, 
סרטים וכתבות בנושאים של תרבות, חברה ופוליטיקה. לאור השינויים בעולם הטלוויזיה, 

 המהפכה הדיגיטלית והשתלטות האינטרנט, אני גם מצלם, עורך ומשווק סרטים בתחום זה. 
, והחלטנו על שיתוף פעולה בהקרנת אלי פוליאקובלפני מספר שבועות נפגשתי עם מנכ"ל שלהב"ת, 

חלק מסרטי התעודה שביימתי, אחת לשבועיים במועדון שלהב"ת. אני שמח מאוד על הזדמנות זו, 
 -שניתנה לי להקרין חלק מסרטי העוסקים בנושאים מגוונים: ישראל והציונות, הסכסוך הישראלי

 “פלסטיני, אמנות לסוגיה, נושאים חברתיים ואחרים.

 

 מועדון הסרט התיעודי יצא לדרך

, שתיאר את ההתמודדות של קיבוץ נחל עוז עם הירצחו "האמנם קמל הפרח?" סרט הפתיחה של המועדון היה  
 , ביום בו היו אמורות להתקיים בקיבוץ ארבע חתונות.2426של רועי רוטנברג בשנת 

על תהליך הכנת הסרט ובן   וצלר עם סיום ההקרנה סיפר  
משפחתו של רוטנברג שהיה נוכח בהקרנה סיפר גם הוא 
על זיכרונותיו. היה מרתק ומרגש. תוכנית הסרטים 

 הבאים היא )עקבו אחר הפרסומים(:

 לרגל יום השואה הבינלאומי.  3.1 -ב  - "גוטמן" •

על הרצחם של חמישה נערים חברי   -  "ילדי רעננה"  •
 מחתרת הלח"י בידי הצבא הבריטי.

, נערה הודא אבו עאבד    -"בדרכים עקלקלות"   •
 בדואית מהעיירה לקיה ליד באר שבע. 

 דמותו של ראש הממשלה לשעבר. - "לוי אשכול" •

 . דורית שמרוןרקדנית ויוצרת המחול  - דורותיאה"" •

מועדון אגרוף בעיירה   -מועדון הקרב הקווקזי   •
 שדרות.

מקיבוץ עין יהושע זמיר  סיפורו של    -כוונות טובות   •
 דור, אב ששכל את בנו בקרב על הבופור.


