
   

ַח ַעל  ן ָשאּולכֹּ  / ִמיָקה בֶּ

ש ִלי ֹכַח ַעל  ִאּלּו ָיֹכְלִתי ְלַבקֵּ

ת זּוג ְכָנַפִים, שֶּ  לֹא ָהִייִתי ְמַבקֶּ

יַנִים: ָהעֵּ ר מֵּ ְיזֶּ  ְסַנִפיִרים אֹו לֵּ

ת ַרק  שֶּ  ָהִייִתי ְמַבקֶּ

ת ְלָהִציץ ִטָפה ָקִדיָמה ת ַהְיֹכלֶּ  אֶּ

 ְלָהִציץ ָקִדיָמה יֹום,

ר דֶּ ַגם ָמָחר ִיְהיֶּה ְבסֵּ א שֶּ  ְלַודֵּ

 ַלֲחֹזור ַלֹהוֶּה

 .ְוִלְנֹשם

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

 shalhevet-tivon.org.ilהאתר שלנו:                                    8080, דצמבר 802גיליון מס. 

 ביקור איציק שמולי, שר הרווחה, בשלהב"ת

בקרית איציק שמולי  באחד הערבים באוקטובר ביקר שר הרווחה  
עידו טבעון ובעמותת שלהב"ת. את השר ליוו ראש המועצה,  

שרון רופא   סגנית ראש המועצה ויו"ר וועדת וותיקים, גרינבלום,  
ויו"ר   תמי בן חמו מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים,  אופיר,  

. השר שהה בשלהב"ת כשעה וחצי, שיחק פינג פונג יקי שלוההנהלה, 
עם חברי החוג לטניס שולחן ושמע מהם סקירה על פעילותם, התרשם 

ג  ממשתתפות החו
לציור ולבסוף נכח 
י  נ ב ל  ש ה  ש י ג פ ב
ם  פלי ה מט פח ש מ
ל  ע ם  ה מ ע  מ ש ו
ל  פו האתגרים בטי
בהורה מזדקן. את 
הסיור חתמה פגישה 
ר  ש ה ע  מ ש ה  ב
ל  " כ נ מ מ ה  ר י ק ס

  , ה ת ו מ ע י ה ל א
, על הנעשה בעמותה ועל האתגרים הניצבים בפניה פוליאקוב 

 בתקופה זו של הקורונה. 
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 / ד"ר אורלי פלטנר פילטיס
התעמלות הפילטיס נקראת על שמו של ממציא השיטה, ג'וזף פילטיס. חולשה ומחלות כמו אסטמה ורככת עצמות, 
הביאו אותו להיות מתעמל, צולל, וגולש מיומן. הוא שירת בבית חולים וטיפל בפצועים שנאלצו לשכב במיטה 
לתקופה ממושכת. בעקבות זאת פיתח טכניקות שיקום על מיטות, שהפכו בשלב מאוחר יותר לשיטת אימון ייחודית.  

 הטכניקה, הפכה לפופולרית מאוד, במיוחד בקרב קהילת הרקדנים. 
 מהות ההתעמלות 

תנועות הפילטיס מלוות בנשימה מודעת, פנימה או החוצה, עם הפעלת הסרעפת והשרירים האלכסוניים,  - נשימה
 מה שמאיץ הזרמת חמצן לשרירים להרגעת הגוף והנפש. 

חיזוק השרירים  בין הצלעות התחתונות לבין עצמות האגן, לצידי עמוד השדרה ומסביבו, לשם   -  שרירי הליבה 
 שיפור היציבה, תנועת עמוד השדרה והפחתת העומס עליו.  

 הפחתת עומסים מהמפרקים והעברת המתח לשרירים הנכונים וחיזוקם . - יציבה נכונה
כאבי גב,    שיטת הפילטיס מתאימה לכולם ונפלאה לכל גוף ולכל גיל,  ובמיוחד לאנשים הסובלים מפגיעות גופניות, 

 צוואר וברכיים ולאלו שאינם מתחברים לשיטות התעמלות מהירות.
 מה ההתעמלות תורמת לגוף המבוגר?  

 חיזוק מבוקר של שרירי הגוף והפחתת פציעות. •
 שיפור תנועת במפרקים, גמישות. הפחתת כאבי גב וצוואר. •
 שיפור היציבות ושיווי המשקל למניעת נפילות.  •
 חיזוק שרירי הליבה להפחתת תסמיני הסוגרים. •
 הפחתת מתחים ושיפור רמת האנרגיה הגופנית. •
 דימוי הגוף והביטחון העצמי.  שיפור הנשימה וזרימת הדם. •

האימון בכתה שלנו מחולק בעיקר לעמידה ושכיבה כך שחשוב 
 שהמתאמנים יהיו מסוגלים לשכב על מזרון. 

שמי ד"ר אורלי פלטנר, במקצועי אני כירופרקטית מומחית לבעיות גב 
בקורס מיוחד לפיזיותרפיסטיות, כאשר הדגש היה על   3002ועמוד שדרה.  למדתי את שיטת הפילטיס בשנת  

שיקום הגוף ומניעת פציעות.  התחברתי מאוד לשיטת הפילטיס שכן ראיתי את היתרונות שלה בתהליך השיקום של 
 המטופלים שהגיעו לטיפול בקליניקה.  עברתי ללמד בחוג מסודר ואני מאמנת בשלהב"ת כארבע שנים ברציפות. 

 
 ת.“למשך כשעה, ומתקיים במרחב המוגן במועדון שלהב 51:8 -ב‘ ה‘, הפילטיס השיקומי מועבר בימים א

 לשיעור וניתן לרכוש כרטיסייה ולהגיע למפגש ניסיון.₪  03המחיר הוא 

 

 ת בכיכר המדינה“שלהב

שלט חוצות גדול ועליו מודפסים צילומים של 

וותיקים מקרית 

ג  צ ו ה ן  ו ע ב ט

במסגרת פסטיבל 

ד  ד ו נ ת  ו צ ו ח

ש  ד ו ח ך  ל ה מ ב

ר  כ י כ ב ר  במב ו נ

ל  ת ב ה  נ י ד מ ה

אביב. הצילומים 

צעו במסגרת  בו

ם  ו ל י צ ס  ר ו ק

שנערך בשלהב"ת 

ה  ר ב ע ש ה  נ ש ב

י  ת ש ת  י י ח נ ה ב

כות מטעם  מדרי

 ,PHOTO ISRAEL  -ארגון "פוטו ישראל"  ו 

 .רחלי עזריאל ניקלס ואורית כנעני

 בקהילה התומכת את/ה אף פעם לא לבד

תושבי קרית טבעון ורמת ישי מוזמנים להצטרף לקהילה 
התומכת של שלהב"ת המעניקה תחושת ביטחון אישי, 
תיקונים קלים בבית, קשר אישי לאב ואם קהילה, סיוע 

 32בפתרון בעיות יומיומיות, הפניה לבעלי מקצוע וזמינות  
 שעות ביממה במקרי חירום. 

חברי הקהילה זכאים לבחור שני שירותים מתוך סל 
 משודרג וגמיש. הסל מכיל את הפעילויות הבאות1

 לחצן מצוקה וחיבור למוקד רפואי )רופא, אמבולנס(.  •

 עם השתתפות עצמית. , אחת לרבעון •

מוזלת לזכאי משרד ₪,  531עלות חודשית 
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 / נאוה בולקא מעשים טובים אצלנו בטבעון -“ כולנו יחד”

ארבעה צעירים, בני טבעון, יצרו קבוצה הקוראת לעצמה, "כולנו יחד", העוסקת בהתנדבות למתן מענה 
במגוון תחומים, לתושבי טבעון וסביבתה. בתקופה מאתגרת זו הקבוצה פעלה מתוך חשיבה חברתית של 

 עזרה לנצרך ולהקלה בקשייו.

, פייסבוק ואינסטגרם. הקבוצה נקראה WhatsAppהחבורה פועלת ומקבלת פניות באמצעות היישומונים  
, ותוך זמן קצר, ניקו, שיפצו, צבעו וגרמו לחיוך של צביה מזרחילמקלט בו פועל מועדון המפגש, בהדרכת 

 תודה מקרב באי המועדון וצוותו.  

 . על כך תודה גדולה מכולם. יישר כוח לקבוצת "כולנו יחד". הלוואי וירבו מעשיכם הטובים

 ת“כך עוברים ימי הקורונה הסגורים אצל שתיים מחברי שלהב

 עפרה גת

אני מטלפנת לעפרה גת כדי לשאול בשלומה וכיצד עובר 

עליה הזמן הארוך הסגור של ימי הקורונה. ראשית אני 

מקבלת תגובה משמחת "היום יום ההולדת שלי, והגעתי 

". הרבה ברכות ואריכות ימים עם פעילות 15לגיל  

 בשלהב"ת.

"אני נמצאת בסגר ממש. אבל בכל זאת ממלאת את ימי 

בפעילות גופנית ונפשית. עושה סיבובי הליכה קצרים, 

מסתכלת בטלוויזיה וקוראת ספרים. לקניות קטנות אני 

הילדים   –יוצאת בעצמי, וכאשר צריך דברים גדולים  

מביאים. אני עובדת בגינה, נחה, אבל בכל זאת המצב יוצר 

בדידות. אני מתגעגעת לחברה ולפעילויות של שלהב"ת. יחסית אני על כוונת טובה ומחכה מאד שתעבור 

 “המחלה הארורה.

 מרים זיגלמן

אני מרגישה כמו נסיכה ששמו על ראשה כתר )קורונה(. אני קוראת הרבה, עושה המון התעמלות, אפילו ” 
מספר פעמים ביום  לפי תרגילים הניתנים בטלוויזיה. אני לא צופה בהרצאות הניתנות דרך שלהב"ת, דרך 
הזום, כי יש לי בעיות עיניים, אבל בכל זאת אני עסוקה מאד במשך היום. יש לי הרבה עציצים וגינה בהם 

 –אני מטפלת כל יום מה שמצריך עליה וירידה במדרגות  
 פעילות גופנית נוספת.

יש לי שכנים נהדרים, צעירים, שאימצו אותי ועוזרים לי בכל מה 
שאני מבקשת. קניות בסופר אני עורכת דרך הזמנה טלפונית. 
הנינים והנכדים באים לבקר ואני מדברת עימם דרך הוידיאו. יש 
לי רשת נרחבת של הרבה חברים שכל הזמן מדברים איתי 

 לפעמים בשני הטלפונים, כמעט בו זמנית. –בטלפונים 

אני בהחלט עסוקה מאד ואיני מרגישה בודדה. אבל, בכל זאת 
אני מאד מתגעגעת לפעילויות של שלהב"ת בתחומים שאני 

מוזיקה, רואים עולם. אני משתדלת לראות את חצי   –אוהבת  
 הכוס המלאה שמשאירה אותי אופטימית לעתיד.

אני רוצה, דרך ניצוצות, להביע תודה גדולה לכל עושי העוגות 
 “למבוגרי טבעון, מהם אני מקבלת עוגה נפלאה מדי שבוע.

 go505026@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 shalhevet01@gmail.com ל “, דוא021121910ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב

 

 

mailto:shalhevet01@gmail.com
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 / הביאה לדפוס: נאוה בולקאמוטי )מרדכי( לויטן 

איך אפשר לספר את סיפור חייו של אדם, כל אדם בכמה שורות; קל וחומר את סיפור חייו של אדם ששרד כילד 
 אושוויץ. זהו סיפורו של מוטי לויטן. –את השואה במקום הנורא מכל 

מוטי נולד בקובנה שבליטא לשלמה ולאה, אח למרים. המשפחה הקטנה 
היתה חלק מקהילה יהודית מפוארת שנופצה לרסיסים בידי מרצחים 
ליטאים בשירות הגרמנים, ולבסוף נשלחה מהגטו שבקובנה למחנות 
הריכוז. מוטי, אימו ואחותו נשלחו לאושוויץ והאב שלמה למחנה הריכוז 
דכאו. האם לאה והאחות מרים, נרצחו מיד עם הגיעם למחנה, ומוטי שהיה 

ילד, צעיר שרד בנס את זוועות המחנה ביחד עם קבוצת ילדים שסיפור  
השרדותם תועד בכתובים ובסרט בשם מסיבת יום הולדת, המוקרן מדי 

 שנה, ביום השואה.

לאחר המלחמה, שוב בנס,  הצליח מוטי לחבור לאביו במרסי שבצרפת. 
יס לצה"ל והשתתף  ן. מוטי התגי ומשם עלה לישראל, לקרית טבעו

 במלחמות: סיני, ששת הימים ויום הכיפורים.

מוטי נשא לאישה את דבורה, ילידת קובנה ושרדה , כתינוקת, את השואה. 
לזוג נולדו  שלושה ילדים: דורון, מירי ואפרת. מוטי עבד כמכונאי טרקטורים וציוד חקלאי והגיע לעמדת ניהול 
בכירה. כך, מתנאי פתיחה בלתי אפשריים, הצליח מוטי, בזכות אופיו החזק והמיוחד, לבנות משפחה לתפארת 

 ולחיות חיים מלאים, מאושרים ומשמעותיים.

מוטי היה איש עבודה, אדם ערכי וישר דרך. אחד שאפשר לסמוך עליו בכל דבר ועניין. היה בעל מסור, אבא, סבא 
 אוהב וחבר טוב. יהי זכרו ברוך.

 

 ת“ל שלהב“אלי פוליאקוב, מנכטקס חנוכת החצר של שלהב"ת / 

בבוקר שמשי באמצע נובמבר התקיים טקס מכובד מאוד לסיום שיפוץ החצר של שלהב"ת בזכות 
. בטקס השתתפו בני משפחה, צוות העמותה ומשתתפים משפחת מוטי לויטן ז"לתרומתה האדיבה של 

שנים, היה דומיננטי, אהוב ואהוד ונפטר לפני שנתיים   2-בפעילויות העמותה. מוטי ביקר במרכז היום כ 
בדיוק. משפחתו בחרה להוקיר תודה למקום שהיה בית שני ליקירם, ובמהלך השנה האחרונה החצר 
שופצה. נרכשו שמשיות, כיסאות ושולחנות המשמשים את באי העמותה לפעילויות ספורט, הרצאות 
ופרלמנט. כמו כן, חלקת אדמה, שהייתה עזובה ומלאת קוצים, גודרה, השטח יושר, הונח דשא סינתטי, 
נרכשו חמישה ספסלים ומתחת לעץ האלון יוצר פסיפס עם שמו של מוטי. כך חוברו להן שתי אהבות של 

ונוצרה חצר פעילה לרווחת מבקרי שלהב"ת. את הפסיפס יצרו מספר מתנדבות  –הפסיפס והגינה  –מוטי 
 במשך ימים ארוכים ושולבו בו עבודות של מבקרי מרכז היום.  

רעייתו בטקס נכחו בני משפחתו של מוטי ז"ל, כולל  
. בשם המשפחה דבורה, תיבדל לחיים ארוכים 

. בתו מירי ואחיו עודד ברכו וסיפרו על מוטי,  
רוזה צ'יבוטרו וחיותה חברותיו למרכז היום,  

, סיפרו על היכרותן איתו. ראש המועצה, טננבאום 
שרון , וסגניתו ויו"ר וועדת וותיקים,  עידו גרינבלום 

, ברכו את הנוכחים והעלו על נס את רופא אופיר 
שיתוף הפעולה הפורה בין המשפחה לשלהב"ת 

 שהביא לשיפוץ הנאה.

 –החצר הזו נבנתה עם הרבה מחשבה, לאט לאט, בשיתוף פעולה מלא עם המשפחה וצוות העמותה  
השמשיות והשולחנות הגיעו בדיוק בזמן לקורונה ואפשרו למבקרי הבית לשבת בחוץ, הדשא עם 
הספסלים והפסיפס, מעשה ידי מבקרי הבית והמתנדבות מקבוצת הפסיפס, הפכו לאחת הפינות היפות 
בקרית טבעון. ילדים משחקים כאן אחר הצהרים, חוגי התעמלות מתקיימים בדשא והשמשיות מעניקות 
מפלט מהשמש בקיץ. יש לנו חלום להקים בית קפה בפאטיו, ולהקים בחצר מתקני כושר. נוספה במקום 

ספרים; אנשים מביאים ספרים, משאילים, קוראים ויושבים ליד הפסיפס.  5000ספריה קהילתית עם מעל 
-תלמידי תיכון, שהגיעו להתנדב כאן, קיבלו השראה מהפסיפס והקימו קיר פסיפס נוסף בחצר של תשושי 

 נפש בשלהב"ת. 

 תודה רבה למועצה המקומית על התמיכה, לעובדי העמותה על הסיוע בשיפוץ, 

 ותודה למשפחה על התרומה. 

 


