
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 צוות קהילה תומכת: לשירותכם,

 מנהלת הקהילה: עליזה מלול

 0546650183נייד: 

aliza@ginothair.org.il 

 אם הקהילה: -זהבה זכאים

 ד'. -ימים ב' ו 6247596

 אב הקהילה:-אבשלום חמד

 0546650173נייד: 
 

 02-5664144גינות העיר  -מינהל קהילתי

 www.ginothair.org.ilכתובת אתר האינטרנט: 

 

 10:30הרצאות לקהילה תומכת: ימי רביעי בשעה 

 שבט-טבת ינואראירועי חודש 

 מאת האסטרונום רפי טלר "כדור הארץ" הרצאה בנושא 7.1.15
 

  חתול -מקור ומשמעות -מילים וביטויים הרצאה בנושא: 14.1.15

טהור   ספרדי   היה מעולם לא   ס"ט  קדוש,  לא  זה  "שאהיד"  חיה,  לא  זו  בשק"

מאת  מה שחשבתם!  לא  זה  נכון,     ?OKולתמיד,   אחת  באמת,  זה  ומה
 תחומי -רב אינטלקטואל קם יגאל

  יום שלישי- 20.1.15

 הצגה בתיאטרון ירושלים

 "איפה הים"
 מאת ובבימוי: חנוך רעים

 שחקנים: איציק גולן, אסף דגני, דדי ויזלברג, חי מאור, שחר הילה מרוז, אסף שצברג 

הצצה נדירה אל עולמם המרתק של שני אנשים מיוחדים: חיים וניסים 

 ם כדי להשיט אנייה קטנה בים.בורחים מהמעון שלה

הדרך אל הים רצופה הרפתקאות, סכנות ומפגשים עם אנשים שישנו את 

 חייהם. זהו סיפור מסע מפתיע על האחרים שבינינו 

 תנו.ועל האחר שבכל אחד מא

 ההצגה בליווי כיבוד קל ומפגש עם השחקנים.

   11:00הצגה: שעה:  10:30כיבוד קל: שעה 
 ₪ 55לאחרים ₪,  40גיל"  -הילה תומכת ומנוי תוכנית "אלמחיר כניסה לחברי ק

 

מיזם חדש מבית הספרייה הלאומית,  -עושי החיל -28.1.15
יועבר ע"י הספרנית  +60למיקור המונים, התנדבות ותרבות, בגיל 

 מעיין אלמגור
 אדר-שבט פברואראירועי חודש 

 קרליבך-ת דהןילפגש עם הסופרת גמ -4.2.15

 קשה, משמעת ותהליך כתיבה על השראה ועבודה

ות הרבות והמגוונות על בריאות הצוואר וההשלכ -11.2.15
מטפל ברפואה  -מר אהרון מחלב  מאת  הרצאה והדגמה -בריאותינו

 יפנית ומומחה לגיל הזהב

חברת בנק הזמן, מאת סדנת יוגה צחוק  לקראת ר"ח אדר 18.2.15
 אירית שגיאגב' 

 
מאין הגיעו? מה עומד  - בעבריתניבים וצירופי מילים  25.2.15

 עירית כהן, מרצה בנושאים מתחום הלשון העברית.גב' מרצה  מאחוריהם?
 

 
 10:30 בשעה 38המפגשים יתקיימו בר"ח אוסישקין 

 ₪. 5לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם, לאורחים 
 

 חברי הקהילה היקרים! 

 שלום לכולם!

חורף, קר בחוץ ואצלנו במועדון חם 

.כולם מוזמנים למועדון בימי ד' ונעים

 !לכוס קפה וחברה טובה בבוקר

נצא  20.1.15שימו לב! ביום שלישי 

לתיאטרון ירושלים להצגה "איפה 

מפגש ההצגה בליווי כיבוד קל והים". 

, ובמחיר מיוחד לחברי עם השחקנים

 הקהילה.

הוקמה ספרייה של להזכירכם, 

 ספרים באנגלית ובעברית 

 .במועדון הקהילה ברח' אוסשקין

כולם מוזמנים להשאיל ספרים 

 9:00-12:00ד' בין השעות -ים ב' ובימ

 שמח לקבל מכם חומריםאזכיר כי נ

 לעלון, )ספר שכתבתם, מתכון, 

 עוד(.והמלצה על טיול 

קבלת קהל של עו"ס  -"נקודת מפגש"

   שקין.יבאוס 9:30-11:30: בימי ב'

בית קפה לניצולי  -"קפה אירופה"

  באוסשקין.  16:00שואה בימי ג': בשעה 

זה המקום לברך את  וכרגיל, 

החברים החדשים שהצטרפו לקהילה, 

 ברוכים הבאים!!!
 וצוות הקהילה. עליזהה, בברכ



 חברי קהילה ותושבים כותבים... 

 כהן משה/חֹוֶרף

 
 זֹוְלפֹות ֶגֶשם ְוטִּפֹות ָחְרפִּי ּבֹוֶקר

 ְוָרדִּים גַּן נְִּפרַּׂש ּבֵּיתִּי ְלחַּּלֹון מִּּבַּעַּד

 ָהֲאָדָמה מֵּרְַּגּבִּי ְמצִּיצִּים הַּנְַּרקִּיסִּים

 גֲַּאָותֹו ֶאת מֹוכִּיחַּ  הַָּזקּוף ְוֶהָחָצב

 

 הַּּבַּיִּת ְּבגִּנַּת שֹולֵּט הַָּירֹוק עצֵּבַּ 

ים הְַּדָקלִּים ֲעצֵּי   ּוְברֹושִּ

 כְִּמחַּטִּים ְזקּופִּים

  ֱאנֹוש לֵּב מְַּרחִּיבִּים

י ְּבנְִּבכֵּי  נְִּשָמתִּ

 

  ָהֲעָננִּים ֶעֶרב עֵּת

 ְלחֵּיָקם חֹוְזרִּים

  ְוֲעיֵּפִּים ֲאפֹורִּים

 ָיָעדַּם ֶאת מְִּּלאּו

יךְ  הֶַּגֶשם  ָלֶרֶדת מְַּמשִּ

 ְכדְִּמָעה ַאט ַאט 

 

  ּוְבָרקִּים ְרעַּמִּים

 ָחְרפִּי לֵּיל ְמבְַּשרִּים

 סֹודֹות ָמלֵּא לְַּיָלה

 ְמרְַּתקִּים ְוסִּפּורִּים

י  מְַּחכִּים ָהעֵּצִּים ָשְרשֵּ

ים חַּיִּים לְִּצמִּיחַּת  ֲחָדשִּ

 ְלחַּּבֵּק מְִּשתֹוְקקִּים

 ֶשָהעֹוָלם ָמה ֶאת

ן  ָהָאדַּםׁ לְִּבנִּי ָנתַּ
 
 

 הןמאת מר משה כ
גינות  -מינהל קהילתי "גיל-אל"משתתף בתוכנית לימודים 

 העיר
 

 

 

 

הגמלאים חוזרים 
 לתיכון!!!

 
בית חינוך", מינהל קהילתי  -תיכון "תל"י 

"גינות העיר" ולשכת הרווחה מושבות 
 מזמינים אתכם לשוב אל ספסל הלימודים

 
בית  -זו תיכון "תל"י  יוזמהבמסגרת 

חינוך" פותח את שעריו לגמלאים 
מידים המעוניינים להשתלב כתל

בשיעורים הנלמדים בכיתות ולהרחיב את 
 ידיעותיהם בתחומי לימוד שונים.

 
 :  עם אשר גרינר בית מדרש

 10:55ימי א' 
 :  עם צחי קינן מחשבת ישראל
 10:05ימי א' 
 12:05ימי ג' 

 :עם אבירם שולחני מגמת קולנוע
 10:05ימי ג' 

 עם גילה פואה ספרות
 9:00ימי ד' 

 

ית הספר שברחוב השיעורים יתקיימו בב

 13כ"ט בנובמבר 

 חובה להירשם מראש!
 

 

 לפרטים והרשמה :
 עליזה

 9:00-14:00ה' -ימים א 0546650183
 aliza@ginothair.org.ilאו במייל 
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 זהבה של ממטבחה

 טיפים למרק מושלם 10
 food.nana10.co.ilלקוח מאתר האינטרנט 

טיפים  10ואיתו זמנם הבלתי מעורער של המרקים. עז תלם עם  בעיצומו החורף 
: באילו ירקות להשתמש, מתי להוסיף מלח, איזה מרכיב כל בדרך למרק מושלם

 מרק עדשים צריך ומה המרק המהיר שכולם חייבים להכיר

 
תי להוסיף מלח? אני אוהב לתבל את המרקים בתחילת הבישול בעזרת מלח . מ1

גס )שלא מכיל חומרים מונעי התגבשות( וקצת בסוף, אחרי שכל הטעמים התפתחו 
.וצריך רק לתקן  

  
המרק לא יודע אם הירק שאתם שמים בו טרי, קפוא או אפילו כזה שכמעט נשכח . 2

במקרר. הבישול הארוך גם ככה הורס את ה'זהות' האינדיבידואלית )ובדרך חלק 
ניכר מהערכים התזונתיים( של כל אחד מהמרכיבים. במילים אחרות: נשאר לכם 

ר ראה ימים טובים יותר? גבעולים של ברוקולי, גזר שהוא קצת רופס, וסלרי שכב
!למרק לא אכפת  

  
קוקוס או  חלבמכינים מרק מחיתי? אל תשכחו להוסיף שמן זית, חמאה, קרם/. 3 

שמנת מתוקה, שיתאחדו עם שאר מרכיבי המרק ויתנו לכם מרקם קרמי כמו 
שתיים יותר ממה שאתם -שצריך. עוד טיפ חשוב בדרך לקרמיות היא לטחון דקה

שרכיבי המרק מרוסקים דק יותר, כך המרקם נשמר אחיד  חושבים שצריך. ככל
לאורך זמן. אם אתם בכלל לא אוהבים חתיכות במרק שלכם )שזה קצת חבל, כי 
החתיכות האלו הן לרוב סיבים תזונתיים יעילים(, במסעדות דואגים להעביר את 

.המרקים דרך מסננת צפופה, שמשאירה אותם חלקים ובעלי מרקם של משי  
  
 

כולם  -תפחדו להוסיף ירקות יוצאי דופן: לפת, קולורבי, קייל, גבעולי מנגולד  אל. 4
.תורמים לפיתוח הטעם והאופי של המרק   

 
למשל מרק אורז,  -מרקים רבים דווקא מרוויחים מ'בישול יתר' של דגנים שונים . 5

או מרק גריסים סמיך. למרקים כפריים שכאלו צריך לתת את הזמן, אבל גם חשוב 
.ים לב ולערבבלש  

לי מרק אבל לא בא לי להתחיל לקלף ולחתוך, אני מכין מרק  כשמתחשק . 6
מאפונה קפואה: שמים אפונה קפואה בסיר, מכסים במים )ס"מ פחות מגובה 

דקות, עד שהיא התרככה )אין צורך  10-12ומבשלים  האפונה(, מביאים לרתיחה
טוחנים טוב טוב בעזרת  בוהק.להפשיר(, יש לה טעם מבושל אבל עדיין בצבע ירוק 

בלנדר ידני ביחד עם מלח, פלפל ומעט שמן זית, ויש מרק מהיר בכלום זמן. אפשר 
להעביר דרך מסננת וגם להוסיף לאפונה ירקות שהם חברים, כמו: קישואים חתוכים 
.לקוביות, תפרחות ברוקולי שמתבשלות באותו זמן ועלי נענע שיקפיצו את כל העסק  

   
גיע לתבלינים, כמו כמון, כוסברה, הל ופפריקה, תמיד כדאי לטגן אותם כשזה מ. 7

.קצת בשמן חם כדי שטעמים יתפתח, ורק אז להוסיף את הירקות והמים   
 

אפונה  שעועית. 8 ,מרק עם עדשים לימון מוסיף המון: בכל פעם שאתם מכינים
יה אחרת לצורך העניין, תוסיפו מיץ לימון סחוט טרי בסוף הבישול. ימיובשת וכל קטנ

תהפוך הטעם העשיר מטבעו של הקטניות, ו תוספת קטנה של חמיצות תרים את
.את המרק מרגיל למיוחד   

  
מינסטרונה בואו נדבר קצת על עשבי תיבול: במרקים כפריים כמו. 9  

מינסטרונה  פעמים במהלך הבישול  3או מרקי עדשים, אני אוהב להוסיף אותם 
(: בתחילת הבישול שמים את השליש 3-)קוצצים את כל הצרור ומחלקים אותו ל

התחתון ובו הגבעולים, שבדרך כלל זורקים לשווא )כשגבעולי פטרוזיליה, כוסברה 
כולם עושים עבודה מצוינת, גבעולי נענע עציים מדי ולכן לא מתאימים(,  ושמיר

דקות לפני ההגשה,  5באמצע הבישול את העלים והגבעולים ממרכז הצמח, ובסוף, 
את העלים העליונים. וכמובן שהטיפ לגבי ירקות שקצת התעייפו תופס גם תופס 

.לעשבי תיבול  
  

הם להתקרר לחלוטין לפני שמעבירים שמאחסנים מרקים במקרר, חשוב לתת ל. 10
לקופסאות ואז למקרר. כששמים בקירור דברים חמים יש להם נטייה להתקלקל 

.הרבה יותר מהר  

 בתאבון!

 
 

 
ממטבחה של 

 מתילדה
 מתילדה כהן מאת:

 

 מרק שעועית
 סרייבו  –מרק 

 מנות( 6-7) 

 חומרים:

שעועית יבשה מושרת במים 

מהלילה, שמרתיחים 

 ניםנומס

 בצל קצוץ ומטוגן בשמן 1

 עצמות רגל או אווז מעושן

 שאריות בשר

 פפריקה אדומה

 מים, למילוי סיר בינוני

 מלח )לפי הצורך(

 
 אופן ההכנה:

 . מבשלים את הכול ביחד.1

 . מגישים חם.2

 1982 –צבי -נילי בן                   
 סראנו-ערכה מתילדה כהן                      

                                                                                  
 

 

 

http://food.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1023346
http://food.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1030349


 

  ארומתרפיה בנושא הרצאה תקציר

 טוב בן גלית :מאת 

 

 טיפול למטרות שנועד מרפא בצמחי ענף. הניחוח באמצעות טיפול ?ארומתרפיה מהי

 .וטיפוח

 .נשא ושמן אתרית תמצית: שמנים סוגי 2-ב משתמשים בארומתרפיה

 .שונים צמח חלקי של מרוכז מיצוי אהי אתרית תמצית

 .וגזעים פרחים, עשבים: צמחים של שונים מחלקים מפיקים התמציות את

 . ענבים זרעי שמן או שקדים שמן :נשא שמן

 .הדם למחזור חודרת גם והיא הריח חוש דרך: דרכים בשתי האדם על משפיעה התמצית

 . אחדות לתמציות פרט העור על ישירות למרוח ואין התמצית את לבלוע אין :אזהרות

 . וחשוך קריר במקום לשמרם יש. תוקף יש לתמציות. מקצוע איש עם להתייעץ יש

 .אדים, אמבטיה, עיסוי, הרחה: בתמציות לשימוש עיקריות דרכים

 . ועוד כוויות, שינה נדודי, דם לחץ הורדת, להרגעה מתאימה :לבנדר תמצית

 .לימון עשב או גרניום תמצית במבער לשים חרקים להרחקת.. בקיץ

 . מים של אחד לליטר תמצית של טיפות 3 מספיקות אדים לשאיפת :אדים

 . אתרית תמצית של טיפות 5-8 לטפטף: אמבטיה

 הריח חוש נשים אצל. ריחות 10000 בממוצע לזהות מסוגל אדם :הריח על מילים מספר

 . יותר חד הריח חוש הצהריים בשעות. יותר טוב

 

 .ומחזק הרוח מצב את משפר לנו שנעים ריח. שאוהבים בריח השתמשל שחשוב תזכרו

 

, טבעית בתזונה ומטפלת מרצה, ראשון תואר בעלת ,טוב בן גלית

 .והתברואה המזון בנושא בירושלים מוגן בדיור יועצת

  ינג'אייג ואנטי הרזיה, תזונה :בנושא שנתי קורס מעבירה גלית

 12 רפאים עמק -"העיר נותגי" קהילתי במינהל 9:00 בשעה' א בימי

 

 0 שלוחה 5664144: המזכירות עם מראש בתיאום !ניסיון לשיעור מוזמנים כולם

 



 

  לעניין תשובה

       2014-ב, סראנו-כהן מתילדה: סיפרה

 .ברפתות ביקורת לערוך באו רוסי בקולחוז

 את מאכילים אתם במה: "הכפרים את שאלו

 ?"הבהמות

 ".בתירס אותן מאכילים אנחנו: "האחראים להם ענו

 לאכול מה שאין כאלה בימים, "אמרו הם?" מה"

 נסק להם ושמו?" תירס להן נותנים אתם אדם-לבני

 .גדול

 . שאלה אותה את ושאלו אחר לקולחוז ניגשו

 ".חיטה להן נותנים אנחנו: "הכפרים ענו

 .גדול יותר עוד נסק להם ושמו?" השתגעתם?! חיטה"

 הוא במה אותו ושאלו יהודי של לקולחוז כשניגשו

 להן נותן אני: "להם ענה הוא, הבהמות את מאכיל

 !" ותרוצ שהן מה לעצמן לקנות שילכו, רובלים

 

                                                                          

 בני הגיל השלישי

 חברי מועדון "בריא בקהילתי"

 מוזמנים למפגש בנושא:

 "המזון שאנו אוכלים"

 היגיינה ובטיחות מזון במטבח שלנו ובמסעדות

 טוב, -גב' גלית בן

 תזונאית קלינית ומאמנת אישית

 29.1.15, ט' שבטיום חמישי, 
 כיבוד -10:15
 הרצאה -10:30

 "גינות העיר" –במינהל קהילתי 
 12עמק רפאים 
 כיבוד קל!

 לכיסוי עלויות₪  10דמי כניסה 
-------------------------------------------------- 

 

 -ובחודש פברואר
 בני הגיל השלישי

 חברי מועדון "בריא בקהילתי"

 מוזמנים למפגש בנושא:

 שירותים בקהילה "

 "גמלאים בירושליםוזכויות 

 מטעם מרכז מידע לזקן של עיריית ירושלים

 עו"ס לנה שיחמן, 

 המחלקה לזקן, עיריית ירושלים

 26.2.15, ז' אדריום חמישי, 
 כיבוד -10:15
 הרצאה -10:30

 "גינות העיר" –במינהל קהילתי 
 12עמק רפאים 
 כיבוד קל!

 לכיסוי עלויות₪  10דמי כניסה 

------------------------------------ 
 לפרטים: 

או  5456348לשכת רווחה דרום:  –בלה/נעה 
5456337 

 5664144 "גינות העיר" במינהל הקהילתי -עליזה
 0שלוחה 

 

 

!ה/טוב מנקה לכם יש  

הקהילה צוות את שתפו  

 קהילה לחברי הפרטים את נמסור ואנו 

!ניקיון בשירותי המעוניינים נוספים  

 עליזה

0546650183 

aliza@ginothair.org.il 

 



 

 

עוגיות של שקית  

 לקוח מאתר הברכות הישראלי

 לילה אחד, בשדה תעופה הומה אדם

 היא הבינה שהגיעה יותר מדי מוקדם.

 בחנות הספרים מצאה לעצמה איזה ספר מותח

 ובמעדניה, קנתה שקית עוגיות מדיפות ריח.

 חפשה מקום לשבת בו כמה שעות עד הטיסה

 מצאה פינה והתיישבה והכרטיס בכיסה.

 

 היא הייתה מאוד מרוכזת בספר שבידה

 כשבזווית עינה הבחינה , בגבר שהתיישב לידה,

 היא לא הייתה שמה לב אליו בכלל, אבל,

 בחוצפתו העז המנוול,

 לשלוח יד אל שקית העוגיות שביניהם הייתה מונחת,

 וכבתוך שלו הרשה לעצמו עוגיות לקחת.

 

 היא החלטה להתעלם מהחוצפה והגסות.

 לא לעשות סקנדל, אולי תיפסק העזות.

 וכך היא נשנשה , בעודה מביטה בשעון שעל הקיר

 וגנב העוגיות מחסל לה את המלאי בקצב מהיר.

 

 על כל עוגייה שהוא לקח, היא גם לקחה אחת לפה

 חושבת לעצמה ,בטח הבוטה יבקש גם כוס קפה.

 כשנשארה רק עוגייה אחת, היא תהתה מה יעשה עכשיו.

 והוא ביד רועדת חיוך מבוייש על פניו,

 לקח את העוגייה האחרונה וחלק אותה לשניים,

 חצי הוא הציע לה בעוד החצי השני, כבר היה לו בין השיניים.

 

 בעצבנות גוברת ועם מחצית עוגייה בידה

 חשבה לעצמה ,הוא גם גנב וגם חצוף , אפילו לא אמר תודה.

 כשהוכרז בקול שהגיע מועד הטיסה, חשה הקלה,

 אספה את חפציה ולעבר שער היציאה התנהלה.

 בלי להסתכל אחורה על גנב העוגיות וגסותו המעצבנת,

 הלכה במהירות, קדימה מתבוננת.

 

 היא עלתה למטוס וצנחה אל מושבה,

 והחליטה לחזור אל הספר שאת ליבה שבה.

 בעודה מפשפשת בתיק אחר הספר בידייה

 הייתה שם שקית עוגיות מלאה, מול עינייה

 

 המומה ומופתעת היא הבינה איך לא,

 העוגיות האחרות היו שלו,

 הוא חלק אותן עימה ולא אמר לה די,

 ולדאבונה להתנצל כבר מאוחר מדי.

 בעצב היא הבינה שהגסות הייתה שלה,

 היא הגנב, ואת העוגיות שלו בעצם היא אכלה.

 

 כמה פעמים בחיינו אנחנו לגמרי בטוחים שאנחנו יודעים משהו בוודאות מלאה,

 ואז מגלים מאוחר יותר או מאוחר מדי שמה שהאמנו בו , שמה שחשבנו שהוא האמת הצרופה, בעצם איננו כך.

 

 לא הכל בחיים זה שחור או לבן, יש גוונים של אפור.

  כדאי תמיד לשמור על לב פתוח ותמיד לשאול את עצמנו,

 אם אנחנו לא אוכלים את העוגיות של מישהו אחר...

 


