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 שיבטה טויוֲאִני )!( /  
 ִהְתַחְלִתי ִלְכתֹּב ִשיָרה

ת ְשָנִתי הַ  ָחִציִתי אֶׁ  .09 -ַאֲחֵרי שֶׁ
 ֵמָאז, ְבָכל יֹום

 ֵיש ִלי ִסָבה טֹוָבה ִלְחיֹות.
ה ְוָקָטן  ּגּוִפי ָרזֶׁ

 ַאְך ֵעיַני ֲעָדִיין רֹואֹות
ל ֲאָנִשים,  ְלִליָבם שֶׁ

 ָאְזֵני ֲעָדִיין שֹוְמעֹות
ת ַרַחש ָהרּוחַ   אֶׁ

 ּוִפי עֹודֹו ָמֵלא ַחִיים.
ה" ה ָיפֶׁ ת זֶׁ  "ָאַמְרָת אֶׁ

 ַמְחִמיִאים ִלי כָֻּלם.
 ַוֲאִני ְשֵמָחה ַעל ָכְך

 ְוֵיש ִלי כַֹּח ְלַהְמִשיְך.

 גדי בתר משלהב"ת זכה בתעודת הוקרה כמתנדב מצטיין ארצי

, מתנדב וחבר הנהלת שלהב"ת, קיבל תעודת הוקרה כמתנדב ארצי גדי בתר
מצטיין מטעם איגוד העמותות לזקן בישראל )הל"ב(, הסתדרות הגמלאים 
ומשרד הרווחה בטקס מרגש, שהתקיים בזום, לפי רוח התקופה, ביחד עם 

 מתנדבים בעמותות, למען הזקן, מכל רחבי הארץ. 11עוד 

, נשוי לדליה ואב לארבע 68גדי, בן  
בנות, מתגורר בקרית טבעון משנת 

,  מתנדב בעמותת שלהב"ת 1681
ובמסגרות אחרות בקרית טבעון. הוא 
החל את התנדבותו בשלהב"ת בשנת 

, ומהר מאוד נבחר לשמש כחבר 7002
 הנהלה, תפקיד בו הוא משמש גם כיום.  

במסגרת העמותה גדי מתנדב בשלושה 
תחומים מרכזיים: לימודי ערבית, חלוקת 

 מזון לזקנים ובארגון ערבי זמר.

גדי מחלק ארוחות חמות עם רכבו הפרטי "העמותה מחלקת אוכל לבתי  גמלאים. 
פעם או פעמיים בשבוע בשעות הצהריים כחלק מהשירות של העמותה למען 

רתם למשימה חשובה זו   הקהילה", מספר אלי פוליאקוב, מנכ"ל שלהב"ת. "גדי 
 “.מספר מתנדבים נוספים

לפני עשר שנים, גדי יזם והקים, קורסי ערבית לגמלאים בעמותה, ביחד עם 
מבית זרזיר. גדי, בתור הרוח החיה, מגייס גמלאים עדנאן עיאדת  המורה  

קבוצות, ובכל  3 - 7לשיעורים, דואג ומתקשר למי שלא הגיע. בכל שנה נפתחו 
כמורה לערבית נימר זובידאת  גמלאים. השנה גייס גדי את    10-קבוצה כ 

 במקום עדנאן שפרש.

גמלאים, גם כאן, הוא   170 - 100ת, אחת לחודש, אליהם, הגיעו “לפני שש שנים גדי החל בארגון ערבי זמר, בשלהב
, מנחי הערב, בונה איתם את התוכנית, מזמין יפתח ויהונתן גרשון המארגן, היוזם והמתכנן. הוא גייס את האחים  

 חבורת זמר של גמלאים מעיר אחרת, בצפון הארץ, ובעיקר דואג שיבוא קהל. 

שנה   11מדריך ב"גן קהילה" וכן רכז של קבוצות חברתיות. בעבר, במשך    –גדי מתנדב גם בגן לאומי בית שערים  
 הוא התנדב כחבר מועצה וכן כחבר הנהלה ברשת המתנ"סים בקרית טבעון.  

"כשאני קורא שוב את תיאור מעשי ההתנדבות של גדי אני נפעם מהשפע ומגוון הפעולות למען האזרחים הוותיקים. גדי 
בטקס, בעת מתן   אלי פוליאקוב אמר    מגלם בעשייתו, באישיותו ובדמותו דור הולך ונעלם של מתנדבים. מלח הארץ", 

"גדי מתנדב יוזם, אכפתי, מסור ואחראי שלוקח על עצמו משימה מא' ועד ת' ומבצעה על הצד הטוב ביותר וגם התעודה.  
רותם אליו מתנדבים וכן תורמים לפיתוח העמותה. הוא המתנדב היחיד שמתקשר אליי בכל שעה ובכל יום. בשבת ובערב. 
שואל לשלומי והרגשתי ומברר אם יש משהו שהוא יכול לעזור לי או לעמותה; מתעניין במספר המבקרים בעמותה, מכיר 

 ".7/42בה כל פרט וכל עובד, ומזכיר לי שאני מנכ"ל עמותה 
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 יקירת קרית טבעוןשולמית אורן 

שנות   77קיבלה השנה את פרס יקיר הקריה של טבעון על    שולה אורן 
התנדבות משמעותית בשלהב"ת וניהול אולפן לעברית של העובדים הזרים 

בהכנת תוכניות לימוד   M,A  -ת. בעקבות השכלתה  “ בתוך מסגרת שלהב 
פיתחה שולה   -פי אוכלוסיות יעד שונות, וגם הערכה ומדידה  -עברית על 

 תוכנית  להוראת העברית לעובדים הזרים. מנימוקי הוועדה להענקת הפרס:

"לשולמית יש היסטוריה ארוכה של התנדבות בקרית טבעון. גולת הכותרת של 
בקרית   אולפן לעברית לעובדים זרים פעילותה ההתנדבותית היא הקמת  

מטרת האולפן     . 7000טבעון וסביבתה, פרויקט ייחודי בישראל שהוקם בשנת  
הייתה  לשפר את התקשורת בין העובדים הזרים למטופליהם, ולסביבת 

 מגורים חדשה.

שולמית מלמדת באולפן את השפה העברית: דיבור )שיחה(, קריאה וכתיבה 
למטרה תפקודית ומנגישה עבור העובדים הזרים את התרבות הישראלית, חגי ישראל, נושאים אקטואליים 
ועוד. המפגשים מהווים עבור העובדים הזרים גם מסגרת חברתית וכל עובד חדש שמגיע לקרית טבעון 

 יודע כי עברית לומדים "אצל שולה בשלהב"ת".

עשרים ושתיים שנות התנדבות למען שתי אוכלוסיות מוחלשות, הגמלאים והעובדים הזרים, מסירות 
עצומה, אהבת אדם ואהבת השפה העברית, תכונות שהביאו ליצירת הפרויקט המרגש והייחודי שנקרא 
"האולפן לעובדים זרים", כל אלה מזכים את שולמית בתואר 

 ".7070"יקירת קרית טבעון לשנת 

 הנה כמה מדברי העובדים הזרים עצמם:

"ברצוני להודות לך מעומק ליבי על העזרה   -אגליה קתן  
והתמיכה שנתת לי ולכולם בלימוד השפה העברית. בזכותך היום 
אני מדברת, קוראת וכותבת עברית. זה נס גדול בשבילי!! הרבה 

 תודות לך. אני אוהבת אותך מאד".  

"באתי מהודו והתחלתי לעבוד בקרית טבעון. לא   -  שייני קורטי 
ידעתי מילה אחת בעברית. שמעתי שיש מורה שולה אורן 
שמלמדת עברית במועדון שלהב"ת. מיד הבנתי שהגעתי לאדם 
הנכון שיודע טוב מאד איך ללמד את השפה. היא מלמדת עם כל 
הלב, באהבה ובמסירות רבה. אני יכולה לדבר עברית אפילו מעל במה גדולה. אני כותבת וגם קוראת 

 בעברית, וזה הכל הודות למורה היקרה שאני אוהבת מאד. אני מאחלת לה הרבה בריאות ואושר." 

 

 / נאוה בולקאיצירתיות ויופי 

בני טבעון, תלמידי בית הספר האנתרופוסופי ולדורף 

בהרדוף, התנדבו להוסיף יופי למועדון המפגש 

 בסמטת פיש, קרית עמל, בציוריהם. 

התלמידים הגיעו בזמנם החופשי, ישבו וחשבו על 
האופן שבו יקשטו את המקלט שבו נמצא המועדון. הם 
ציירו, צבעו והפיחו חיים בקירות החשופים. יישר כוח 

ותודה ענקית לתלמידים הנהדרים ולמלוות אותם. זו 
 שוש אינדיקההזדמנות להודות למתנדבת הגמלאית  

ולצוות מורי בית הספר שליוו את התלמידים בשיפוץ: 
   שרון כבפי בירןי צויבי שיכמןי יונתן רייןי בר שור 

  .ומיכל אבלבלוו
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י  שראל י ל  י שר   אי הכו ך  מדרי
במועדון הבריאות להב"ה הדליק 
נר חנוכה בפתח ישיבת המועצה 
שהתקיימה באולם התרבות של 
שלהב"ת. זו ההזדמנות לברך אותו 

שנות   70לרגל    אולגה מרקוב ואת  
עבודה בשלהב"ת. וגם מזכירת 

, מציינת רעות תורגומן העמותה,  
 בימים אלו עשור לעבודתה איתנו.

 –צוות האגף לשירותים חברתיים  
נגה טלטש העובדות הסוציאליות  

 ביגל קריבפל, יחד עם  ועירית שלו 
הגיעו לברך את משתתפות מועדון   –

המפגש בקרית עמל. הן הביאו 
הרבה אור, הרבה סופגניות וגם 

 .  תיק לכל משתתפת –מתנה 

הדלקת הנר המסורתי של שלהב"ת נערך הפעם טקס 
בזום. איש איש בביתו, איש איש במסגרתו. ראש 

 דוד ותרצה ורדיברך,    עידו גרינבלום המועצה,  
סיפר על החג   הרב יהושע פיש הדליקו את הנר,  

ניגן על האקורדיון. היה מרגש מאוד יובף ראוו  ו 

כשחלק מהמשתתפים שיתפו על נס שקרה להם 
 בימי חייהם. 

צוות עובדי שלהב"ת נהנה מערב של יציאה 
נפגש  ות  כה. הצו מהשגרה במהלך החנו
להדלקת נר, לארוחה משותפת ולמשחקי חברה 

בינגו ואתגר המרשמלו. מי שלא מכיר,   –

אידהי נוריתי רעות שיחפש על זה מידע בגוגל.  
 היו בקבוצה המנצחת. ומשה

 ת“מאירועי חנוכה בשלהב

ו  נ י הכ ם  י פ ו הצ בט  ש י  כ י חנ

לביבות והביאו למשתתפות 
מועדון המפגש בקרית עמל. זו 

ת   דו להו ת  ו ה ההזדמנ לצבי
על עבודתן  מזרחי ולבתיה כפיר

ל  ש ו  ז ה  פ ו ק ת ב ה  ר ו ס מ ה
 .הקורונה

 go101048@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא046131210ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 גלאי עשן הצילו אישה מבוגרת ומטפלת משריפה

והמטפלת שמתגוררת איתה בדירה   61, בת  תמר פרידמן נס גדול קרה פה. במוצאי נר שמיני של חנוכה ניצלו  
לפנות בוקר ניצת מכשיר האטמור שבמטבח ועלה באש. מכשיר גלאי   1:30בקרית טבעון בזכות גלאי עשן. בשעה  

העשן שהותקן בבית צפצף בעוצמה רבה וגרם לכך ששתיהן התעוררו והצליחו לצאת מהדירה ללא פגע. השתיים 
 הזעיקו שכן וכן את מכבי האש והשריפה כובתה. הדירה התמלאה בעשן ונזק נגרם בעיקר למטבח.

תמר הינה חברה בקהילה התומכת של שלהב"ת. צוות הקהילה התומכת וצוות האגף לשירותים חברתיים ביקרו 
 אותה למחרת השריפה, הרגיעו אותה וסייעו לה בכל אשר ביקשה.

. "הגלאי עשן הציל את חיינו. הבית היה תמר פרידמן "אני ממליצה להתקין גלאי עשן בכל חדר בבית", אמרה  
אפוף עשן אבל בזכות הצפצוף של הגלאי התעוררנו וכך יכולנו לצאת בזמן. המטבח כולו עלה באש אבל למזלנו לא 

 נפגענו. אני מודה לכם על הדאגה ועל העזרה לאחר השריפה ומאחלת בריאות לכולנו".

גלאי העשן הותקן בדירתה של תמר לפני מספר חודשים כחלק ממבצע שנערך בקרית טבעון ביוזמת המועצה 
המקומית קרית טבעון. את הגלאי עשן התקינו שוטרים ולוחמי האש בבתים של כמאה אזרחים וותיקים בקרית 
טבעון. את הצוותים המתקינים ליוו נציגי האגף לשירותים חברתיים, נציגי אגף הביטחון במועצה וכן נציגי הקהילה 
התומכת של שלהב"ת. במסגרת הקהילה התומכת ניתן לקבל שירות ותמיכה של לחצן מצוקה המחובר למוקד 

 רפואי ולאמבולנס, שירות של אב ואם קהילה זמינים, שירות תיקונים קלים ועוד.

 "ונור ק  שיםימי"

חוג אומנות הזכוכית והבדיל, 
בהדרכת עמנואל זוהר, המתקיים 

 .18:30 –ב‘ בימי ד

  פיזיותרפיה עם גבי שיק בימי

 ראשון ורביעי בבוקר.

‘ חוג ציור בהדרכת לובה גורביץ

 .18:30 –בימי שני או חמישי ב


