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טלית  /אסתר שקלים
קּוקה
אֵ ינֶנִּ י זְ ָ
ְלטַ ִּלית
ְבעָ ְמ ִּדי ִּב ְת ִּפלָ ה
ִּהיא ֶש ְלָך ,גֶבֶ ר
עַ ל פַ סֶ יהָ הַ ְתכ ִֻּלים
כַמַ יִּם הָ עֶ ְליֹונִּ ים
בֹורא י ְִּתבָ ַרְך.
ִּב ְשמֵ י הַ ֵ
קּוקה לָ ּה
אֲ נִּ י אֵ ינִּ י זְ ָ
אֹותָך
ֶשהֲ ֵרי עָ טַ ְפ ִּתי ְ

בַ ַמיִּם הַ ַת ְחתֹונִּ ים ְב ַר ְח ִּמי.
ּוכְ ֶש ִּת ְתעַ טֵ ף בַ טַ ִּלית
ו ְַת ִּביט כְ לַ פֵ י מַ ְעלָ ה
רֹומים
ּיֹושב בַ ְמ ִּ
אֶ ל הַ ֵ
ָשא עֵ ינֶיָך ְּוראֵ ה
אֹותי ְבעֶ זְ ַרת הנ ִָּשים
גַם ִּ
וֶהֱ יֶהָ נָא

עֵ זֶר כְ נֶגְ ִּדי.

האתר שלנוshalhevet-tivon.org.il :
יש!!! יש!!! רכזת מתנדבים

חנה חונוביץ ,רכזת המתנדבים בעמותת שלהב"ת ,עושה הכרות עם הבמה ועם השחקנים
עצמם .הוזמנתי לראיון אצלה ובסיומו חשבתי על העלאת הנושא בגיליון "ניצוצות".
מי את חנה? גדלתי והתחנכתי בנתניה ,בצבא הייתי
חובשת מוטסת .עם היציאה לאזרחות המשכתי בתחום
הבריאות :לימודי אחיות בביה"ח רמב"ם ומנהל במכללה
האקדמית עמק יזרעאל .עבדתי בביה"ח בני ציון כאחות
מוסמכת ומדריכה קלינית במחלקה אורולוגית וכלי דם.
אהבתי מאוד את המקצוע שלי .פרשתי לגמלאות לפני מספר
חודשים ,ומאוד חששתי מהכניסה לפנסיה ולריקנות מעשית,
למרות משפחה עם  3ילדים .לא האמנתי ,שתוך זמן קצר
אהיה כל כך עסוקה בתפקיד כה מאתגר ומעניין ואכיר
אנשים מקסימים ומעניינים .כיום ,אני מתנדבת בקופ “ ח
כללית במקביל להתנדבות מלאה זו בשלהב“ת.
איך את רואה את תפקידך? כרכזת מתנדבים ,אני
מאמינה ,שארגון המכבד את עצמו ומתבסס על מתנדבים,
צריך למנות לו רכז בתחום ,שיהווה עבור המתנדבים ,כתובת אחת קבועה ,אליו יוכלו לפנות
בכל הנוגע להתנדבותם .מינוי רכז מעביר מסר שהארגון מתייחס ברצינות למתנדבים.
חשבתי לעצמי על הנקודות הבאות:
 הכרות עם כל מתנדב ,כישוריו והעדפותיו ,והתאמת תפקיד משמעותי ומאתגר בהתאם.
 אוזן קשבת למתנדבים לכל בעיה ,רעיון ,או יזמות.
 ליווי המתנדב בצעדיו הראשונים ,התמצאות במרחב ,הכרת הארגון ,וקליטתו ע"י הרכזים
בצורה נעימה ובסביבה תומכת ומפרגנת.
 תגמול המתנדבים על פעילותם עם הכרה והוקרה ע"י ההנהלה.
 הענקת במה ופרסום לפעילות המתנדבים ברשת חברתית ,בעיתונות המקומית,
ובטלוויזיה הקהילתית של שלהב"ת.
חשוב לי ולעמותה להוקיר ולהודות למתנדבים על עבודתם המאומצת והשקעת הזמן .יחד
עם ההנהלה נחפש דרכים לבצע פעילויות גיבוש ,הוקרה והדרכה למתנדבים .אני יודעת
שיש רכזי תחומים שכבר מקימים פעילויות כאלה ועל כך אני מלאת הערכה אליהם .כמו כן
אני רוצה לציין שכל התכנון הינו תהליך ,שימשך לאורך זמן ,ומצריך תקציב .על זה אני
אפעל בשיתוף פעולה עם ההנהלה והרכזים .אני מבקשת שתרגישו חופשי ,לפנות אלי בכל
נושא ,בקשה ,או רעיון ומבטיחה להיות קשובה לכולם  -טלפון .3053333050
אני מאחלת לכל המתנדבים והעובדים שנה טובה ,הרבה בריאות ועשייה פורייה.

חג שמח!

מאחלת לכולם :חנה

שירון בסלון

שוב נתחיל מחדש
אחרי הפסקת קיץ ,מחדשים את הפעילות – אנחנו ואתם.
ביום ד'  22.2.2322משעה  ,02:33מוזמנים להיפגש ולשיר
יחדיו ,שירי סוף הקיץ ,תחילת הסתיו ,תחילת השנה והתחלות
חדשות בכלל.
הערב יהיה חגיגי – נחגוג את ראש השנה בהרמת כוסית ובכיבוד קל (תפוח בדבש ועוד) .הערב יהיה גם קליל ולא
מעונב ,נשיר שירים יפים ,מוכרים ,ספונטניים בחלקם ,מי מכם שירצה להוביל את אחד השירים ,יוכל להתנדב
ולשיר .אנחנו  -חוה עמי וצביקה:
חוה קלס ליבר – בת קיבוץ ניר דוד ,מנגנת על גיטרה ושרה בחבורת זמר ובהרכבים קוליים נוספים.
עמי לוז – בן קיבוץ ניר דוד ,חי שנים רבות בטבעון ,מנגן על קלידים ,לימד גיטרה ומפוחית פה בקונסרבטוריון.
צביקה גפן "נותן את הדעת" – חבר קיבוץ שער העמקים ,לשעבר במשך  20שנים ,מורה לספרות ומקרא ,וכיום
מרצה על שירת משוררים .עלות כניסה  ₪ 03 -בלבד.

אז בואו כולכם ,בואו בהמוניכם ,נשיר ונהנה ביחד.
סיום סדנת פוטותראפיה
בספטמבר התקיימה בשלהב"ת תערוכת סיום סדנת
פוטותראפיה לבני משפחה המטפלים באזרח וותיק .בתערוכה
הציגו משתתפי הסדנה מפרי יצירותיהם – צילומים וקולאז'ים.
בסדנה נעשה שימוש בצילום ככלי טיפולי כדי לעבד ולגעת
בסיפורים האישיים עימם מתמודדים המשתתפים ביום יום.
הסדנה הונחתה בידי שחר עדי והתקיימה בשלהב"ת ,כאשר
היוזמה וההובלה הייתה של עו"ס ,נגה טלטש בצלאלי  ,מנהלת
המדור לזקן במחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית
קרית טבעון .הסדנה התקיימה גם בחסות משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,הג'וינט וקרנות הביטוח הלאומי.
בתמונה :אחת המשתתפות ,יהודית בנימין ,מברכת בשם המשתתפים בפתיחת התערוכה.
מתנדבי הספרייה

המדפים הנוספים לספרים

מתנדבי הספרייה
הקהילתית בחצר
שלהב"ת התכנסו
לה רמת כוסית לרגל
ראש השנה .רכז
הספרייה ,רון כספי ,
הודה למתנדבים על
תרומתם בשימור
ובסידור הספרייה.
למפגש הצטרפה גם
המתנדבת חנה חונוביץ שהחלה את תפקידה כרכזת
המתנדבים בעמותת שלהב"ת .רון סיפר על הרחבתה של
הספרייה לעוד שני מדפים בצמוד לאולם התרבות.

כתיבה :נאוה בולקא וגילה עמרי .עריכה ,עיצוב  -גילה עמרי .דוא“ל גילה go030356@outlook.com :
משרדי עמותת שלהב“ת ,סמטת הליבנה ,קרית טבעון .טלפון  ,352030503דוא“ל shalhevet01@gmail.com
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כוסית של יין לשנה החדשה
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה התקיימה במועדון המפגש בסמטת האחים פיש.
בשם הנהלת העמותה ברכו היו"ר ,יקי שלו ,והמנכ"ל ,אלי פוליאקוב.
זו הייתה הזדמנות מצוינת להודות לרכזת המועדון בשנים האחרונות שפרשה
לאחרונה מתפקידה ,צביה מזרחי " .צביה השקיעה וממשיכה להשקיע במועדון הזה
את כל המרץ והזמן שלה גם בתקופות הקשות ביותר שהיא עברה .אין לנו מילים
להודות לך ,צביה ,על האכפתיות והדאגה ,ועל הרצון לשפר את המועדון למען
המבקרות כאן .תודה רבה .אנו מאחלים לך הרבה בריאות ואת כל הטוב שבעולם",
אמרו המברכים.
בהמשך הודו המברכים למדריכת התעסוקה ומלאכת היד ,בתיה כפיר  ,בתקופה שצביה נעדרה פיזית מהמועדון,
דאגה שימשיך לתפקד ולפעול בעזרת המתנדבים והמבקרות במועדון .מי שנכנסה לנעליה של צביה כרכזת המועדון
היא שירלי מימון .נאחל לה הצלחה רבה בתפקידה .גם חלק מצוות המדור לאזרח הוותיק הגיע לברך ולאחל שנה
שנה טובה!
טובה למבקרות המועדון :העו"סיות מאיה רוזנר גולדשטיין ,עירית שלו וסיגל קריספל.
עובדות מרכז יום שלהב"ת ניצלו את
פגרת הקיץ לניקיון יסודי לקראת
השנה החדשה .בתמונה מימין
לשמאל  :סברין אבו גודה ,מזל חן
ואיבון אזולאי .זו ההזדמנות להודות
להן ולשאר עובדות ועובדי עמותת
שלהב"ת על המסירות  ,האכפתיות,
היוזמה ,המקצועיות והרגישות
בעבודתן היומיומית למען רווחת
האזרחים הוותיקים בקרית טבעון
והסביבה.

הזמרת מיכל פשטצקי גולן הופיעה החודש בפני
מבקרי מרכז היום בשירי ארץ ישראל

הרמת כוסית לתחילת שנת תשפ“ג

הרמת כוסית לראש השנה התקיימה במרכז היום בנוכחות מרשימה של כ23-
משתתפים .ראש המועצה ,עידו גרינבלום ,ברך את המשתתפים ,איחל שנה
טובה והודה לצוות שלהב"ת על הפעלת המקום למען רווחת
האוכלוסייה המבוגרת בקרית טבעון והבטיח להמשיך ולסייע בשיפור ושדרוג
המבנה גם בשנה הקרובה.
לראשונה מזה זמן רב ,הצטרפו לטקס גם בני יב‘  2מתיכון אורט טבעון ,עם
המורה הדר רחימי  .התלמידים ברכו את מבקרי מרכז היום ,שמעו על הפעילות במקום ואף הכירו את הסיפור
המרגש מאחורי "החצר של מוטי" כחלק מההכנה שלהם למסע לפולין ,שצפוי להתקיים השנה.
מטיילי שלהב"ת ביקרו בגן הלאומי כורסי
ליד הכנרת ובכנסיית הר האושר .הטיול
הודרך בידי קובי לובשבסקי ולווה בידי
ה מ ת נ ד ב ת ד לי ה קי ד רון  .ה ט י ו ל ה י נ ו
במסגרת מיזם "שלישי בטבע" של המשרד
לשוויון חברתי.

הסדנה תחל ביום רביעי,
 1.22ב.20:11-
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קורס מגייסי תרומות
מנכ"ל העמותה ,אלי
פוליאקוב סיים בהצלחה קורס
רכזי פיתוח משאבים וגיוס
תרומות בהיקף של  52שעות.
הקורס התקיים במסגרת
תוכנית "ערך לדרך" לעמותות
בחסות בנק הפועלים וארגון
אלומות.
התוכנית שילבה קורס מעשי
ומקיף למפתחי משאבים
בעמותות לצד ליווי פרטני של
מנטו רים מק צו עי י ם למש ך
מספר חודשים .את שלהב"ת
ליווה המנטור ,תושב קרית
טבעון ,יריב זולטן.
בתמונה :אלי יחד עם נעמה הלוי פאר  ,מנהלת המרכז לבנקאות
חברתית בבנק הפועלים.
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