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י ַגנִּ  / ָרֵחל בְּ

יָך, תִּ ַטעְּ י נְּ ַגנִּ  בְּ

ָנע  צְּ י ַהמֻּ ַגנִּ י. –בְּ בִּ לִּ  בְּ

ֲארֹוֶתיָך, גּו פֹּ ָתרְּ שְּ  הִּ

י. קּו ָשָרֶשיָך בִּ ָעמְּ  וְּ

ָלה ֶשַחר ַעד ַליְּ  ּומִּ

יַע ַהַגן  גִּ ֹּא ַירְּ ט, ל קֹּ שְּ ֹּא יִּ   –ל

 ֶזה ַאָתה בֹו, ַאָתה בֹו

פֹוֶריָך ַרן. ֵפי צִּ ַאלְּ  בְּ

 איך מרוצים הסועדים? 

אי אפשר שכל יום כולם יהיו מרוצים, אבל, אנחנו משתדלים לבשל לפי ”
הבקשות והאהבות של הלקוחות כדי שיהיו מרוצים. אני משתדלת 
לחדש מתכונים לפי ספרי בישול שיש לי כאן; אנחנו יודעים מה כל אחד 
צריך בהתאם למצבו הבריאותי ומכינים עבורו את הארוחות. כל יום 

מנות בוקר וצהרים, וגם שלוש פעמים בשבוע, בנוסף,  07 -אני מבשלת כ
 “.עבור מועדון המפגש

"למזל יש לב זהב, לכל   העובדות עם מזל?  “  בנות “ ומה אומרות ה 
אחד היא נותנת לב שלם, מחייכת, וביתה תמיד פתוח לכל הבא לפתחו. 
בעבודה היא נותנת הכל. היא לב המקום ותעזור לכולנו, בכל אירוע, 
כמובן גם בתחום הקולינרי. כולנו אוהבים אותה מאד וגם באי המקום 
מרוצים מהאוכל שהיא מבשלת. היא באמת מכניסה באוכל את לב 

 “.הזהב שלה

נעים מאד היה לשמוע מכולם רק מילים טובות ומשבחות על 
 כה לחי!מזל. המשיכי כך לשנים הבאות. מאחלים כל הסובבים אותך במרכז אופק שלהב"ת. 

 ת“עשרים שנה טבחית בשלהב -מזל חן 

ביום גשום מאד נכנסתי למטבח של מרכז אופק כדי לפגוש את מזל חן. 
שנה היא הטבחית המכינה ארוחות לבאי המרכז. מזל גרה בטבעון,  02

נכדים. הצגתי לה   11  -הגיעה בעקבות נישואים, יש לה ארבעה ילדים ו 
 כמה שאלות לשם הכרות והנה דבריה:

כן. הגעתי לשלהב"ת בתור -זוהי עבודתי הראשונה. לא עבדתי לפני " 
עובדת ניקיון ומטפלת. לאחר זמן, לא ארוך, נכנסתי למטבח והפכתי 
לטבחית הראשית. בהתחלה פחדתי מאד לקבל תפקיד זה כי בעצם לא 
למדתי אף פעם בישול ו/או תזונה. באמת היה קשה להסתגל לתפקיד 
אבל היום אני מרוצה מאד, אוהבת את המקצוע, וכל המתכונים מתוך 

שמגיעה קלטיה חילף  כישרון אישי וניסיון של שנים. לצידי, לעזר רב,  
 גם יום יום ומבשלת עימי את הארוחות לבאי מרכז אופק שלהב"ת.

את התפריט אני מרכיבה ביחד עם הבנות )אידה, נטשה, קלטיה( 
שמסביבי ועובדות עימי. אני אחראית על הזמנת המזון והמלאים 

 בהתאם לאפשרויות והתפריט שקבענו.

ונשארת עד שנגמרת העבודה. לא   70:77  -אני מגיעה כל יום ב 
 “מתחשבנת על שעות כי אני אוהבת מאד את המקום ועובדיו.

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

מדריכות תעסוקה העובדות בעמותות למען הזקן ובמרכזי יום 

באזור חיפה והגליל הגיעו ליום הדרכה והיכרות במרכז אופק 
שלהב"ת. המדריכות ביקרו בחדר מלאכת היד ובחדר הקרמיקה 
והתרשמו מהעבודות שעושים מבקרי המרכז. הן שמעו סקירה על 

עדנה   :ומהמדריכים   ,נטשה שטיין  הפעילות ממנהלת מרכז אופק, 
הביקור התקיים במסגרת   .אברהם פלד ו   אידה קדז'רוב   ,ברונר 

 .קורס הכשרה שהן עוברות באשל ג'וינט בקרית ביאליק

 החוג לציור

הציגו מאור טולדו  חברי החוג לציור בהדרכת  
 .החודש את ציוריהם

מאור מדריך בשלהב"ת שתי קבוצות: הראשונה 
נפגשת    , והשנייה 03:61בשעה  ‘  בימי ג נפגשת  
. מוזמנים להצטרף ולצייר. 01:61בשעה  ‘  בימי ה 

 החוג בתשלום.

 מרים ראוך/ קצת היסטוריה  –מבנה בית שלהב"ת 

 ת, כמה מילים על תולדות הבניין וגלגוליו, המשמש היום את מרכז אופק והעמותה.“שנה לשלהב 02לרגל 

זיכרונותי מהמקום הגיאוגרפי עליו מוצב היום בית שלהב"ת, מתחילים במחצית השנייה של שנות 
. באותה עת, כלל לא עלה בדעתנו הרעיון  שהנה בעוד שנים מועטות נעתיק את 1692-1691 –החמישים 

 מקום מגורינו בקרית ים ונעלה לטבעון.
וכך, באותם ימים היינו מגיעים מדי פעם בערבי שבת, יחד עם חברים נוספים מקרית ים, לבית הקפה 

הנאה בטבעון שהיה מוצב במקום בו נמצא כיום 
בית שלהב"ת. המטרה בילוי ערב חברתי בשיחת 

ים -רעים ובריקודים סלונים. אחד מחבורת קרית 
היה נגן האקורדיון בבית הקפה והסיבה העיקרית 
לביקורינו  במקום. בית הקפה היה מוקף גינה 
נאה ורחבה מטופחת לריקודים. המתחם כלל 
אולם אירועים, ועוד מספר מבני מסחר ותעשיה. 
אחד מהם היה נגריה והשני מעין משרד לתאום 

 אירועי ספורט.
בינתיים בחלוף השנים החלטנו לבנות את ביתנו 

. ובמשך שנים אחדות לא 1691-1692בטבעון  
 שנות היעדרות של שהותנו בארה"ב. 9הייתי מעורה כלל בנעשה במוסדותיה. לזה נוספו עוד 

מינהל   –והתחלת עבודתי במועצה המקומית    1619-ההתחברות החדשה חלה עם שובנו מארה"ב  ב 
כספי. בעת ההיא הכרתי היטב את המחלקה לעבודה סוציאלית פעיליה והעומדים בראשה, את האגודה 

והמהלכים . ידעתי על התוכניות  עמיחי בן דרור למען הקשיש שהוקמה  וכמובן את ראש המועצה דאז  
אותו אולם במתחם הממושכים להקמת מרכז יום שייתן מענה לאוכלוסיית הגמלאים. המקום שאותר היה  

 שהוזכר לעיל הידוע היום כרחוב אורנים פינת סמטת הלבנה, שהיה בעצם שייך למשען. בית הקפה
כעובדת במנהל הכספי זכור לי המשא והמתן לרכישת המקום ממשען. ובהמשך, כאשר נבנה כבר הבית 

והוחלט להרחיבו באגף נוסף, היה צורך לרכוש נכסים של עוד שני בעלי עסק במקום. במיוחד זכור לי 

הקטע של בעל הנגרייה  שלא הסכים בשום פנים ואופן למכור על פי הערכת שמאי, עד שאולצה הרשות 

 ת ופעילויותיה הרבות.“להפקיע את רכושו לצרכי ציבור. ומאז משרת הבניין היפה את שלהב

 go121209@outlook.comל גילה : “גילה עמרי.  דוא -עריכה, עיצוב : נאוה בולקא וגילה עמרי.  כתיבה

 .206919192ת, סמטת הליבנה, קרית טבעון. טלפון “משרדי עמותת שלהב
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, ביקר במרכז מספר 61, בן  יעקב מוהבן החודש עזב את מרכז אופק שלהב"ת  
שנים ולאחרונה התקשה מבחינה בריאותית להמשיך ולהגיע מביתו שבבית האבות 
נוף הדר טבעון. יעקב, בתמונה יושב, הודה בדמעות ובמילים נרגשות לצוות המרכז 
על היחס החם לו זכה אצלנו, ציין לחיוב את הפעילויות המעניינות בהן השתתף 

 , חיים טובים ובריאים.102וסיפר על החברים החדשים שהכיר. נאחל ליעקב עד 

 תלמידי רימונים ביקרו גמלאים בבתיהם

ביקור מיוחד במינו ערכו תלמידי כיתות ה' מבית הספר "רימונים" בבתי אזרחים וותיקים חברי הקהילה 
ובליווי הורה הגיעו בשעות הערב לבקר את   0-1התומכת של שלהב"ת. התלמידים התחלקו לקבוצות של  

אחד הגמלאים בביתו. מאחר והביקור הרב דורי היה סביב חג 
החנוכה, התלמידים והגמלאים הדליקו נרות, אכלו סופגנייה ושמעו 
את תולדות חייו של מי שהם ביקרו אותו, ולאחר מכן סיפרו על 

 עצמם.

זו ההזדמנות להודות לכל מי שיזמו והפיקו את הפעילות המבורכת 
מוועד ההורים בבית הספר רימונים, סטודנטים   דורית רובין הזו:  

לעבודה סוציאלית שמבצעים את הפרקטיקום שלהם במחלקה 
( ועובדי טניה פרקש לשירותים חברתיים )בהדרכתה של עו"ס  

 (.משה אמסלם ואפרת וייגהקהילה התומכת בשלהב"ת )

 שלהב"ת הצטרפה לתוכנית הלאומית למניעת נפילות

החודש החלו לפעול בשלהב"ת שתי קבוצות שמטרתן לתת עצות והנחיות כיצד 

למנוע נפילות בגיל המבוגר. הקבוצות נפגשות בימי ראשון אחר הצהריים 

( והן ללא תשלום, אך 11:12-והקבוצה השנייה ב   19:12-)קבוצה אחת ב 

נדרשת הרשמה במזכירות. במהלך המפגש המשתתפים מבצעים תרגולים 

 לשיפור שיווי משקל, לשיפור תנועות הצוואר, חיזוק שרירי הגוף ועוד.

, פיזיותרפיסטית העובדת בבית החולים אולגה וייסברג את הקבוצות מנחה  
"מרגוע" בחיפה. אולגה תנחה את הקבוצות במהלך החודשים הקרובים וכן 
תקיים הרצאות תיאורטיות. אולגה מבצעת פעילות זו במסגרת עבודת 
הפרקטיקום שלה, כחלק מלימודיה לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. הפעילות של אולגה מבוססת על 

 התוכנית הלאומית למניעת נפילות של משרד הבריאות.  
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  00:11‘, חוג למוזיקה קלאסית, יום ב

 , אופרה, רוסיני, הספר מסיביליה.ניצה יולביץ – 2.6

 , "מאיטליה לצרפת", יצירות מאת ויוואלדי, דביוסי, וז'ק איבר.נגה ישורון וולדימיר שמולנסון – 01.2

 על שירי ביאליק וטשרניחובסקי. –, "היא יושבה לחלון" מוטי אדלר – 2..0

, "ממוצרט ועד... מוצרט". סונטות, רונדו, קונצ'רטו ועוד הפתעות נגה ישורון וולדימיר שמולנסון   –  2..2
 מוצרט. ערב שכולו מוצרט.

 כפי שלא הכרתם –כיפה אדומה 

 הרצאה ספרותית

, מורה לספרות בזווית עדה בוכובזהמרצה: 

 קצת אחרת ומנחת סדנאות תקשורת.

 ₪. 02. כניסה: 10:11-ב 61.0יום חמישי, 

 הרצאה אישית: לצמוח מתוך משבר

 מבט על התמודדות עם סטיגמות ובושה במחלות הנפש

. "בהתחלה התנגדתי, נלחמתי נדב ז"ק כתיבה והגשה:  
נגדו, כל כך התביישתי בו, בדיכאון שהתיישב בתוכי... 

 עלוב... אפס... שוטה הכפר.. כך הייתי בעיני עצמי".

 באולם תרבות שלהב"ת. 00:11-ב 21.2יום חמישי, 

 ש"ח 12כניסה: 

 ערב זמר

 "ההר הירוק תמיד"

ו של  רי ועוד רבים משי
. ערב זמר יורם טהר לב 

 ה"גרשונים"מונחה ע"י  
ת  ר ו ב ח ת  ו פ ת ת ש ה ב ו

, בניצוחו "שדות" הזמר  
. אילן אבירם וניהולו של  
 איתנו גם זמרות/ים ונגנים מתנדבים.

, אולם תרבות שלהב"ת.   00:61, שעה 0.2מוצ"ש  
 ₪. 02כניסה, כיבוד 


