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אחרי הגשם  /לאה גולדברג

ֶּשם נֹוצְ צֹות הָ אֲ בָ נִ ים
אַ חֲ ֵרי הַ ג ֶּ
עַ ל הַ גִ ְבעָ ה אֲ ֶּשר ְבצַד הַ ֶּד ֶּרְך
ֵמהֶּ ן דֹומֹות ְלכֹוכ ִָבים ְקטַ נִ ים
ְויֵש ֵמהֶּ ן אֲ ֶּשר דֹומֹות ְלפֶּ ַרח.

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
אירוע הוקרה והערכה למתנדבים ועובדי העמותה עם
סיום שנת פעילות

רגע לפני חג החנוכה התקיים באולם צוותא אירוע הוקרה והערכה
למתנדבי עמותת שלהב"ת ועובדיה .הערב היה בסימן תאריכים
עגולים 04 :שנה להיווסדה של העמותה ועוד אירועים שקרו לפני  04ו-
 04שנה .שלהב"ת היא הזרוע הביצועית של המועצה בתחום הפעילות
לאזרחים וותיקים ולצעירים ברוחם ,ומפעילה מרכז יום רב שרותי,
מועדון מופ"ת לגמלאיות ,קהילה תומכת ומגוון רחב של פעילויות
העשרה ,תרבות ,פנאי וחוגים.

ראש המועצה ,עידו גרינבלום  ,ברך את הנוכחים ,הודה להם על
התנדבותם ועבודתם וציין את החשיבות של הקשר בין המועצה לשלהב"ת .עוד ברכו את הנוכחים מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים ,גב' תמי בן חמו ,יו"ר הנהלת העמותה ,יקי שלו ,ומנכ"ל העמותה ,אלי פוליאקוב.
בתחילת הערב הוענקה תעודת הוקרה לעובדת העמותה ,מזל חן  ,במלאת  04שנה לעבודתה כטבחית במרכז
היום של העמותה .עבודתה של מזל מאופיינת במסירות ,בנעימות ובמקצועיות .נאחל לה עוד הרבה שנים של
בישולים ומטעמים ועוגות לרווחת המבקרים במרכז היום.
בהמשך הודתה העמותה לשני בעלי תפקיד בתחום הכלכלי שביקשו לסיים את תפקידם :אבי לרון ,ששימש במשך
שנים גזבר העמותה וחבר הנהלה בהתנדבות ולאיתן אורן ששימש במשך שנים רבות כרואה חשבון של העמותה.
בנוסף ,הודתה העמותה לאיוון סובול על
התנדבותה במועדון הבריאות והכושר .איוון ביקשה
לסיים את תפקידה ובהזדמנות זו נאחל הצלחה
למחליפתה המתנדבת ,רבקה ברמן.

כאמור ,הערב היה בסימן תאריכים עגולים ובו צוינו
שני מו ע דוני ם חברתיי ם שנוס דו בשלהב "ת :
הראשון ,מועדון גר"א – גמלאים רוכבי אופניים ,
שמציין  04שנה להיווסדו .בשם הרוכבים הרבים
קיבלו תעודת הוקרה שניים ממייסדי המועדון :יוסי
מורנו וצביקה ארליך  .זו ההזדמנות להודות ל יוסי
מורנו שמסיים את התנדבותו רבת השנים כחבר
וועדת הביקורת של העמותה .מועדון נוסף שציין תאריך עגול הוא מועדון הפינג פונג – במלאת  04שנים להקמתו.
בשם השחקנים עלו לבמה מייסד החוג ,אבי לרון ורכז החוג כיום ,יוסי ארז.
הערב נחתם בשני סיפורים מאלפים בסגנון "זה הנס שלי" על שני ניסים שקרו בחיים של אייל רוטברט וישי זלץ .
הערב הונחה בידי ענת גסול וחבורת הזמר שלהבת רון בניצוחו של יפתח גרשון ליוותה בשירים.

גלאי עשן לאזרחים ותיקים

החודש הותקנו גלאי עשן לאזרחים וותיקים ,רובם חברי הקהילה התומכת.
ההתקנה בוצעה בידי כבאים ,שוטרים ומתנדבים בליווי ובפיקוח של עובדי
המועצה המקומית קרית טבעון ,עובדות סוציאליות מהמדור לאזרחים
וותיקים ועובדי עמותת שלהב"ת.
בתמונה :משה אמסלם ,רכז הקהילה התומכת במהלך התקנה.

איזה מלך זה!
חברי החוג ללימודי אידיש בשלהב"ת ציינו יום הולדת  04למורה שלהם,
מלך זיו  .כמיטב המסורת ,נפתחה שמפניה ונפרסה עוגה וכולם איחלו
למורה הצעיר שהגיע לגבורות עוד  04שנה טובות לפחות.
השתלות איברים
היסטוריה ,אתיקה וחוק
מרצים :פרופ' גד בר-יוסף ,לשעבר מנהל היחידה
לטפול נמרץ ילדים ויו"ר ועדת האתיקה במרכז
הרפואי רמב"ם ,וגב' אסתי כץ  ,מתאמת השתלות
במרכז הרפואי רמב"ם; במסגרת הקורס "בריאות,
איכות חיים ומה שביניהם" בקתדרה של
שלהב"ת.
אולם תרבות שלהב"ת .יום ג‘ 21.13 ,ב.11:11-
כניסה :כרטיסייה או כניסה חד פעמית .₪ 04

שירות חדש לחברי שלהב"ת

יעוץ משפטי ראשוני
הייעוץ ניתן ,על ידי עורכי דין בתחומים הבאים:
ירושות וצוואות ,מקרקעין ,זכויות של בעלי
מוגבלויות ,נזיקין וביטוח לאומי.
היעוץ ניתן ,ללא תשלום ,במשרדי שלהב"ת ,אחת
לשבועיים ביום ה' בשעות  ,00:44 – 0:44בתיאום
ובזימון תור מראש .להזמנת תור 400030904 :או
.shalhevet01@gmail.com

קבוצת פיזיותרפיה למניעת נפילות
הקבוצה תיפגש אחת לשבוע בחודשים הקרובים ותתרגל כוח ,סיבולת ,שיווי
משקל ,גמישות וכן אסטרטגיות הגנה במקרה של נפילה וקימה מהרצפה.
מדריכה :אולגה וייסברג ,פיזיותרפיסטית בבית חולים סיעודי "מרגוע" בחיפה.
יום ראשון 1.1 ,ב .10:11-בחדר האוכל בשלהב"ת .הכניסה חופשית.
קונצרט קאמרי בשלהב“ת

גישור בגיל השלישי
יום חמישי ,1.1 ,ב .11.11 -יצירות של שוברט ,באך,
מודל לפתירת מחלוקות במשפחה המורחבת .מוצרט ועוד.
מדריכים  :אורית מסר -יעקבי ,אורי לביא ,אירנה
מרצה :בנג'י גולן ,מנהל מרכז הגישור
פרידלנד ,ז'נבייב בלנשאר.
הקהילתי בקרית טבעון.
יום ה‘  3.1ב .11:11-כניסה.₪ 11 :

בשיתוף הקונסרבטוריון למוסיקה – קריית טבעון והחוג
לנגינת מוסיקה קאמרית ע“ש ויולה הכהן ז"ל.

העובדים הזרים
העובדים הזרים ,הרחק הרחק מביתם וממשפחתם ,ושהגיעו
אלינו מהודו ומנפאל ,ממולדובה ומהפיליפינים ,המלווים ביום יום
את האזרחים הוותיקים ,מבקרי מרכז אופק שלהב"ת החלו
אצלנו בחגיגות השנה החדשה .שנה טובה.
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א ְ
מר ּו – מרכז אופק שלהב"ת
מהיום ִ
מרכזי היום ברחבי הארץ זכו לאחרונה בידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם חדש –
מרכז אופק  .זכאי חוק סיעוד יכולים ליהנות מיום או חצי יום שלם במרכז אופק תמורת שתיים עד 0
ושלושת רבעי שעות בשבוע בלבד .ניתן לבקר במרכז גם באופן פרטי או בסיוע כלכלי לזכאים מהאגף
לשירותים חברתיים במועצה .הביקור כולל הסעה מהבית ,ארוחת בוקר ,קפה וארוחת צהרים .במרכז
אופק צוות מקצועי הכולל אחות ,עובדת סוציאלית ,פיזיותרפיסט וצוות טיפולי.
בנוסף לפעילויות כמו התעמלות ,יוגה ,ציור ,קרמיקה ,מלאכת יד ,ליווי רוחני ועוד שלל הרצאות וחוגים,
הביקור במרכז אופק מקנה כניסה חופשית גם למרבית הפעילויות המתקיימות במבנה העמותה :הרצאות
הקתדרה (רואים עולם ,ארכיאולוגיה ,רפואת הרמב"ם ועוד) ,שיעורי מחשב ,חדר כושר וכן הנחה בכניסה
לפיזיותרפיה ולאוסטאופתיה.
מוזמנים ומוזמנות להגיע ליום ניסיון .לפרטים 1522311 :או .111-3185512

ביקור ראש המועצה
בחודש שעבר הגיעו כ 94-אזרחים וותיקים לשלהב"ת
למפגש עם ראש המועצה עידו גרינבלום  .המפגש
עסק בנושאים שונים שמעסיקים את התושבים
הוותיקים .נשאלו הרבה שאלות וראש המועצה ענה
בסבלנות ולעניין .לפני המפגש ,עידו הספיק לשחק
פינג פונג מול חברי החוג בשלהב"ת.
תעודת הוקרה למועדון המחשב של שלהב"ת בקרית טבעון
מועדון המחשב שמפעילה עמותת שלהב"ת זכה בתעודת הוקרה מיוחדת מטעם הסתדרות הגמלאים
בישראל ,על פעילותו לצמצום הפערים הדיגיטליים ולחיזוק
הידע והשימוש בטכנולוגיות חדשות.
התעודה הוענקה למנכ"ל העמותה ,אלי פוליאקוב ,ולמנהלת
המועדון המתנדבת חדוה גלמן ,בבית ההסתדרות בתל אביב
במסגרת פרס ע"ש גדעון בן ישראל ז"ל .עמותת מרחבים
ממועצה אזורית משגב ועמותת דור לדור מעפולה זכו גם כן.
"המועדון מקדם ערכים של זיקנה פעילה ,התנדבות וקירוב
הוותיקים לעולם המודרני" ,נאמר בטקס " .מתן כלים דיגיטליים
לדור המייסדים הופך את האזרח הוותיק לרלוואנטי ,לעצמאי,
מעלה את תחושת המסוגלות שלו ומאפשר לו הרחבה של קשרים
חברתיים".
מועדון מחשב לכל גיל הוקם לפני  00שנה ומאז כ  0044-גמלאים למדו יישומי מחשב ואינטרנט .כל
המדריכים הינם גמלאים מתנדבים .במהלך השנים ניהלו בהתנדבות את המועדון מרים ראוך וחנה בנגר
וכיום מנהלת אותו חדוה גלמן " :אני מזמינה את ציבור הוותיקים בקרית טבעון והסביבה להצטרף וללמוד
אצלנו החל מהבסיס ועד הטאבלט והטלפון החכם .אנו מלמדים על מיצוי זכויות ברשת ,להזמין תור לקופת
חולים ,להיכנס לחשבון הבנק ,לעשות קניות ,להיכנס לפייסבוק ולסקייפ ,לעשות עצי משפחה ואפילו לערוך
סרטים ואלבומי תמונות".
זו ההזדמנות לקרוא לעוד גמלאים לבוא ולהתנדב כמדריכים במועדון ,כל אחד לפי יכולתו והזמן שהוא יכול
להקדיש .גמלאים המעוניינים להצטרף כסטודנטים מוזמנים לפנות למשרדי העמותה או לחדוה גלמן.
לגמלאים המתקשים לצאת מביתם או המעדיפים לעשות את השיעור בביתם ,המדריכים מגיעים ללמד גם
בבתי הוותיקים .השיעורים בתשלום סמלי .להצטרפות 1121011 :או .1188110158
כתיבה :נאוה בולקא וגילה עמרי .עריכה ,עיצוב  -גילה עמרי .דוא“ל גילה go040406@outlook.com :
משרדי עמותת שלהב“ת ,סמטת הליבנה ,קרית טבעון .טלפון .400030904
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אהבה בת 02

ע ר ב זמ ר ע ם ה ג רש ונ י ם
המגישים מחווה למשפחת
בנאי .איתנו חבורת הזמר
"קולות יגור" בניצוחו של
דדי שלזינגר ,וגם נגנים/ות מתנדבים.
אולם תרבות שלהב"ת ,מוצ"ש 8 ,בינואר,
שעה  .11:21כניסה ,כיבוד.₪ 81 ,
חוג למוזיקה קלאסית ,ינואר  ,0202יום ב‘ ,שעה 00:22
 - 6 .1נגה ישורון וולדימיר שמולנסון " ,קונצרטו – מוזיקה קאמרית טו תחרות?" .יצירות מאת ויואלדי,
היידן ,קבלינסקי ועוד.
 - 12.1נגה ישורון וולדימיר שמולנסון” ,כשעממי וקלאסי נפגשים" .מיצירות צ'יקובסקי ,ברהמס ,בטהובן
 - 31.1מוטי אדלר – "לנצח אנגנך" .מקומות מעוררי השראה בזמר העברי.
 - 30.1מוטי אדלר – "ארמון רב תפארת" .על יוצרי הזמר העברי המוקדם.

"לראות את המוזיקה"  /קונצרט מס' 3
קונצרט ערב ראש השנה החדשה  0202עם קיריל
פטרנקו ודיאנה דאמראו והפילהרמונית של ברלין.
לראשונה ,המנהל המוסיקלי החדש של פילהרמונית ברלין,
קיריל פטרנקו ,ינצח על הקונצרט והפעם הוא יחשוף צד
מוסיקלי חדש ורענן – הוא ייקח אותנו למסע מוסיקלי
לארצות הברית ,עם ריקודים מתוך "סיפור הפרברים" של
ברנשטיין ו"אמריקני בפריז " של גרשווין .דיאנה דאמראו
תשיר שירים ממחזות זמר .הגשה והנחייה ,זאב מזור.
מוצ"ש ,1.3 ,ב .11:11 -כניסה וכיבוד.₪ 31 ,

שחרית שבת

עמדה להשאלת ספרים הוקמה
בעמותת שלהב"ת בקרית טבעון

"פעם רופא תמיד זמר"
פרופ' משה ברנט נולד בהולנד למשפחה חסידית.
לפני כניסת הנאצים ,הצליחה המשפחה לחמוק
מהולנד ולהפליג לצ'ילה .בתום בחינות הבגרות,
עלה לישראל ולמד רפואה בירושלים.
למימון לימודיו ולמחיתו ,הוזמן לנגן ולשיר ,בבתי
קפה והן ברדיו ,בקול ישראל ובגלי צה"ל.
במלחמת יוה"כ ,שירת במילואים כרופא בצנחנים
ונפצע בקרב "החווה הסינית".
משה יספר את סיפורו ,ואף ישמיע כמה מהשירים
שאהב (בשפות שונות).
שבת 1.3 ,בשעה  11:11במרכז תרבות
מגיש ומנחה :שייע בר מסדה .כניסה.₪ 31 :

הציבור הרחב מוזמן להגיע בכל שעות היממה,
להשאיל ללא תשלום ולתרום ספרי קריאה
בארונית מיוחדת
שהוצבה מחוץ לבניין
עמ ו ת ת ש ל הב " ת .
הארונית נמצאת בין
חדר האוכל למרכז
הת רב ות של
העמותה בצד הפונה
לרחוב אורנים.
קריאה מהנה.
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