
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 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: 

  'קהילה תומכתבמועדון ' מפגשים
 10:30ימי רביעי בשעה 

 ניסן-מרץ אדראירועי חודש 
 הרצאה בנושא:  4.3.15

  הרקע ההיסטורי של חג פורים

 מאת גב' צילה דנטוביץ, מדריכת טיולים

 

 בנושא: הרצאה 11.3.15

 -"זכויות והטבות משפטיות לאוכלוסיית גיל הזהב" 

 .לידור אלפנדרי סטודנט בפקולטה למשפטים נציג של עמותת ברירהמאת 

 

 מפגש בנושא: 18.3.15

 ,רפיה טבעיתלימוד פרקטי של ה

 מאת ד"ר מנדלסון
 

 מפגש בנושא: -25.3.26

  פיזיותרפיה לרצפת אגן,

 טלי גינסבורגהפיזיותרפיסטית מאת 

  

 אייר-אפריל ניסןאירועי חודש 

 !אין פעילות -פסח 1-8.4.15

 מפגש בנושא: -15.4.15

 ,אבחנה וטיפול לפי הרפואה היפנית

 במפגש יינתנו הדגמות חיות

 טפל ברפואה יפנית, מומחה לגיל השלישיאהרון מחלב, מ מאת

 
 !ן פעילותיא -יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 22.4.15

 :מפגש בנושא 29.4.15

 ,"כדור הארץ" 

 האסטרונום רפי טלר מאת
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 חברי הקהילה היקרים! 

 שלום לכולם!

שמחה רבה, שמחה רבה, אביב 

. פסח בפתח הגיע פסח בא..."

מזג האוויר הנעים שיוציא  ואיתו

למועדון בימי  הישר אתכם מהבית

 !לכוס קפה וחברה טובה ד' בבוקר

ובה בנוגע שימו לב! הודעה חש

 מקרי חירוםלאנשי הקשר שלכם ל

 בהמשך העלון!

שמח לקבל מכם אזכיר כי נ

חומרים לעלון, )ספר שכתבתם, 

 ועוד(.המלצה על טיול  מתכון, 

קבלת קהל של  -"נקודת מפגש"

 9:30-11:30: עו"ס בימי ב'

   שקין.יבאוס

בית קפה לניצולי  -"קפה אירופה"

 16:00שואה בימי ג': בשעה 

  באוסשקין. 

 

ך את זה המקום לבר וכרגיל, 

החברים החדשים שהצטרפו 

 לקהילה, ברוכים הבאים!!!
 וצוות הקהילה. עליזהה, בברכ
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ה/ ָהָאִביב ִלְקַראת   כֵֹהן מֹשֶׁ

ַמַעתְּ  בְָּרָכה י ִנשְּ   ִמָשרְּשֵׁ

  ָרִחיםוְַּהפְּ  ָהעִֵׁצים

  ַהִפטְִּרּיֹות ִניָצנֵׁי

ַגִלים וְַּהפֶּטֶּל  ִמתְּ

 

 בְָּיפְָּים ַמרְִּהיִבים

 רֵׁיָחם ּומְִּפיִצים

  ִהִגיעַ  ָהָאִביב עֵׁת

 תֹוִפיעַ  דְּרֹור ִצפֹור

 

 ַהָזָנב ָארֹךְּ  ַנֲחִליאִֵׁלי

  בְַּמקְּהֵָׁלה ִאתֹו ַיַחד ָשר

א ָכרֵׁי ַעל   ַהּיְֻּרִקים ַהדֶּשֶּ

  

 וְַּנרְִּקיִסים ַכָלִנּיֹות ָכזבְּמֶּרְּ 

ַלל פֹורֵׁחַ  ַהכֹל  צְָּבִעים ִבשְּ

 ַחָמה בְָּרָכה בְַּיַחד מְִּביִעים

  ַרָבה וְַּהצְָּלָחה ִמִלים מְַּעט ִעם
 

 מאת מר משה כהן
 -מינהל קהילתי "גיל-אל"משתתף בתוכנית לימודים 

 גינות העיר
 

 

 

 
                                                                                    הפוגה

 הסובבים והעמקים הגבוהים ההרים, נשימה עוצר היה הנוף

 כמו השחורה הדרך אשר ומסתוריים גדולים כנחשים היו אותם

.ישר בקו ולא אותם חוצה ודק שחור פס  

 לבנים כתמים בהם שזרקו בפסגות להבחין יכולת מרחוק

, מהם להיפרד רצה ולא בהם דבק השלג סממני כאילו ואפורים

 . להינתק רצה ולא פגע אשר עבר לזמן כעדות וחזקים

 פעם מדי רק מהנוף מבטו להעתיק יכול ולא לנסוע המשיך דני

 ההרים אתם שלי"  :כאומר לצדדים ופונה מאט היה

 מילה הוציא לא משפחתו עם מאחור שישב אחיו, ..."הגבוהים

 הנאה רוב ונהנה מוקסם יושב שהוא לראות ויכולת מפיו

 מחסום שמה שלא אשתו ורק, פניו על חלפו אשר מהמראות

 מצא שלא על לרטון המשיכה, הקטנה מהעיר יצאו מאז, לפיה

 ביסודיות ביקרה שאותם בחנויות אותה לעניין שיכול דבר שום

 .הסמוך הקפה בבית ישבו שהאחרים בזמן

 והוא אחיו את בדמיונו וראה קצרות לשניות עיניו עצם דני

 .ביער הולכים

 הבוגר אחיו בעקבות נכרך והוא 8 בן היה ודני 17 בן היה האח

 .אותו ומשיג לריצה עובר פעם ומדי

 של ראש דני של ליבו את משך הדרך בצד לעיקול בהגיעם והנה

 מתער ומכוסה גדול הוא והראש הגבעות אחת מפסגת ניבט סוס

 נחיריו את ומכסים הפנים על יורדות צוותושק חום שיער

 .הקצף ומכוסי הרועדים

 לעיניו נחשפה כולה שהדמות עד והתגלה הלך הסוס לאט לאט

 .ומנהיגות אצילות אומר וכולו גדול לבן סוס זה היה, דני של

 הבחין, הסוס בעקבות והנה גדול בקול צנף לרגע עצר הסוס אכן

 והמשיך הדרך את חצה לכיווננו ששעט קטן סוסים בעדר, דני

 .צימאונו את הרווה ושם קטן אגם לכיוון

 הסוסים אחרון וכשעבר הדרך על עמד זמן אותו כל הלבן הסוס

 .שלפניו לעדר והצטרף בקול צנף

 .לשקוע פיולשרע נתן, זה בשלב, דני

 הוא לפיה למציאות חזר מיד אך אחורה ראשו את הטה הוא

 . אנדורה בהרי לחופשה בדרך ומשפחותיהם אחיו

 שחל-מאת מר יהושע בן
 גינות העיר -מינהל קהילתי "גיל-אל"משתתף בתוכנית לימודים 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זהבה של ממטבחה

 ודיאטטית מוסקה כשרה לפסח
 www.shomreymishkal.co.ilלקוח מאתר האינטרנט 

 מרכיבים ל-8 מנות:

 חצילים בינוניים

 מלח

 תרסיס שמן

בצל בינוני 1   

  2כפות שמן זית 

גרם בשר בקר טחון 250  

גרם בשר הודו טחון 250  

שן שום קצוצה 1  

כפית אורגנו1/2  

כפית טימין 1/2  

ינמוןקורט ק  

 קורט פלפל שחור

(קופסאות קטנות רסק עגבניות )כמות של כוס 2  

 מלח

 לרוטב:

 כפות מרגרינה 2

כפות קמח תפוח אדמה 2   

 כוס מים 1

 ביצים 2

 כפית מלח 1/2

 קורט אגוז מוסקט

 אופן הכנה

שוטפים את החצילים, מסירים את הגבעול ופורסים אותו לאורך לפרוסות  .1

דקות. שוטפים במים  20 -ח על הפרוסות ומשהים לס"מ. בוזקים מל 1בעובי 

 ומטגנים קלות על מחבת פסים עם תרסיס שמן, משני צידי הפרוסות.

מקצצים בצל ומטגנים בשמן הזית. מוסיפים את הבשרים ובוחשים בכף עץ  .2

דקות. 10כדי לפורר את הבשר לפירורים. מטגנים   

בוחשים ומנמיכים את האש.  מוסיפים את השום, התבלינים ורסק העגבניות. .3

חרך.ימבשלים כחצי שעה. בוחשים מדי פעם כדי שלא י  

יפים את הקמח.סמכינים את הרוטב: ממיסים את המרגרינה בסיר קטן ומו .4  

דקות. מוסיפים את המים תוך בחישה מתמדת. מביאים את  2-3בוחשים  .5

 הרוטב לרתיחה איטית ומבשלים עד לעיבויו.

יצים. מוסיפים מעט מהרוטב החם אליהם ואז שופכים את טורפים את הב  .6

 התערובת אל הרוטב. מוסיפים מלח ואגוז מוסקט.

 1/2מהחצילים בתבנית אפיה בעלת שוליים גבוהים. שופכים  1/3מסדרים  .7

מהחצילים, את יתר תערובת הבשר, את יתרת   1/3מתערובת הבשר, שוב 

 החצילים ומלמעלה את הרוטב הלבן.

ים בתנור עד שהמוסקה משחימה מלמעלה.אופ .8  
 בתאבון!
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 דגיי ברבוניה 
 נוסח משה רבנו

 ליוורנו
 חומרים:

 דגיי ברבוניה קטנות 15

 שיני שום 2

  אובקבוק מיץ עגבניות ½ 

חלוטות, ללא  עגבניות בשלות 5

גרעינים, מגוררות או טחונות, 

 ומועברות דרך מסננת.

חתיכה קטנה של פלפל חריף )לפי 

 הטעם(

 מלח )לפי הטעם(

 צרור קטן של פטרוזיליה קצוצה

 כפות שמן 3

 מעט מים )אם יש צורך(

 

 אופן ההכנה:

. יוצקים בסיר רחב ושטוח מיץ 1

עגבניות, מלח, שום, פלפל חריף, 

תיחים הכול ביחד ומר שמן ומים,

 עד שנוצר רוטב סמיך.

. מוסיפים את הברבוניות 2

 דקות. 10-ומרתיחים במשך כ

. מסירים מן האש ומפזרים מעל 3

 פטרוזיליה קצוצה.

 . מגישים חם.                                                                     4

 

 2007 -פאולה גבריאלי 
 ם לאדינו" )מתוך הספר "לבשל בטע

סראנו, הוצאת ש. זק, -מאת מתילדה כהן
                                                          (2010ירושלים 



 

 סיפור עם לפסח מלח העומר
 חוקר מנהגי המועדים בקהילות ישראל –מאת: יוסף שער ז"ל

 

 הג מיוחד יש להם: בערב ליל הסדר השני הם נושאים בכיסם גביש מלח. נספר על יהודי לוב שמנ 

 ולשם מה גביש מלח? תשאלו בוודאי. 

 אומר לכם: גביש המלח מיועד לשמור את האדם הנושא אותו מאסונות ומפגיעת שדים ורוחות. 

לו במצרים, והרג כל בכור,  בליל הסדר עצמו אין שום יהודי צריך שמירה. הרי מסופר בתורה כיצד מלאך המוות הסתובב

 אך אלוהים בכבודו ובעצמו הגן על בתי בני ישראל. 

שאותו חוגגים רק מחוץ לארץ ישראל, וגם זה רק מחמת  –במצב כזה אין צורך בהגנה אחרת. אבל בליל הסדר השני 

 ומר". הרי שצריך את גביש המלח להגנה ולשמירה. לגביש המלח הזה קוראים יהודי לוב "מלח הע –הספק 

סיפורנו מתחיל בליל הסדר השני, בנמל הדיג הגדול הנקרא "טונרה". הנמל היה שייך לאיטלקי עשיר אחד, שקנה את 

הזכויות מממשלת איטליה הן על שטח הנמל והן על המים אשר  סביבו. כל ספינות הדיג, כל הרשתות, כל המחסנים וכל 

תו ערב, בעוד כל היהודים ספונים בבתיהם וחוגגים "ליל סדר שני של הדגים שחיו בים שבאזור הנמל היו שייכים לו. באו

 גלויות", החלה סערה בים. סערות אינן דבר נורא כל כך, במיוחד אם אתה על האדמה, אך סערה זו הייתה נוראה במיוחד.

במצולות הים.  גלים גדולים הכו בחוף ובנמל; רוחות עזות איימו להפיל כל דבר בדרכן והנמל החל להתפרק ולטבוע 

האיטלקי העשיר עמד חסר אונים אל מול איתני הטבע, והתכונן לראות את כל רכושו נעלם במצולות הים, ואת כל עובדיו, 

 הדייגים, טובעים. 

לפתע הופיע ר' שאול שואני, אחד ממנהיגי הקהילה היהודית בלוב, ואמר לאיטלקי: "שליח האלוהים אני, נשלחתי לעזור 

לה שיש בידי". האיטלקי הנוצרי, שכבר נואש מכל הצלה, שם את מבטחו באלוהי היהודים ואמר לר' לך בעזרת הסגו

שאול: "אם תצליח להציל את אנשיי ואת רכושי אעשה כל מה שתצווה עליי בתמורה". מיד לקח ר' שאול את גביש מלח 

 וראו זה פלא!  –העומר שבכיסו והטילו לים 

קה. כשראה האיטלקי העשיר את הנס הגדול, בירך את אלוהי ישראל ונתן סכום הגון הים הלך ושקט מזעפו, והסערה פס

לטובת בתי הכנסת בלוב, והוסיף על כך סכום לא פחות לכלכלת עניי הקהילה היהודית. מאז הייתה הרווחה לכל קהילת 

 יהודי לוב, והכול בזכות "מלח העומר". 
  

  

שלום רק  

 אותם ומאחסן למוצרים בדיקות שהשע אחד רופא גם היה. לעבודה יום כל שבאו פועלים הרבה עם גדול חרושת בית היה

 .חדר של בגודל במקרר

 .תמיד כמו למקרר אותן והביא שלו הבדיקות את עשה, זמן יותר הרופא נשאר אחד ערב

 .לצאת אפשרות בלי בפנים נשאר והוא אחריו נסגרה המקרר דלת פתאום, נכנס כשהוא

 .אותו שמע לא אחד אף אבל!" בפנים כאן אני! הדלת את פתחו! הצילו! הצילו: "לצעוק התחיל הוא, פחד מלא

 הבין והוא הדלת נפתחה פתאום כאשר, בפנים שם הגיע שסופו בטוח שהיה מפני, ומפחד מקור רעד והוא רב זמן עבר

 .שניצל

 ?"כאן עושה אתה מה: "אותו ששאל החרושת בית של השוער זה היה הדלת את שפתח מי

 ?"כאן שאני ידעת איך. מת כאן אותי מוצאים יוה מעט עוד! אותי הצלת אתה: "הרופא לו אמר

 לא, שלום לי אומר לא אחד אף. מנהלים ועשרות פועלים מאות החרושת מבית ויוצאים נכנסים יום כל: "השוער לו אמר

 אבל, בכניסה שלום לי אמרת הבוקר. יוצא וכשאתה נכנס כשאתה יום כל שלום לי אומר אתה רק. ביציאה ולא בכניסה

 לראות לבוא רציתי לכן. הזאת המאוחרת בשעה כאן עדיין שהיית, יצאת שלא אומרת זאת. ביציאה שלום יל אמרת לא

 !"כאן אותך ומצאתי... משהו לך קרה אולי... יצאת לא מדוע, אתה איפה

 !"חיי את הצלת אתה, "הרופא לו אמר!" אותך יברך' שה"

 .השוער לו אמר!" חייך את שהציל שלך השלום זה"
 2014-ב, סראנו-כה מתילדה: סיפרה                                                                                                               

 



 בני הגיל השלישי

 חברי מועדון "בריא בקהילתי"

 מוזמנים למפגש בנושא:
 "התנהלות פיננסית נבונה 

 "בגיל השלישי
 מר עמיר רחמים, 

 ם, מושבה גרמנית מנהל סניף בנק הפועלי

 26.3.15, ו' ניסןיום חמישי, 
 כיבוד -10:15
 הרצאה -10:30

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

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

 

 -ובחודש אפריל
 בני הגיל השלישי

 ילתי"חברי מועדון "בריא בקה

 מוזמנים למפגש בנושא:

 "אפוטרופסות"
 נסיבות ודרכים למינוי אפוטרופוס

 ד ונוטריון זכריה פרייזלרעו"

 30.4.15, י"א אייריום 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 

 "גינות העיר" במינהל הקהילתי -עליזה
 0שלוחה  5664144

 
 

 בשגרה תומכת קהילה

!ובחירום  

 שמות את מעדכנים אנו לוא בימים

 אליהם הקהילה חברי של הקשר אנשי

!חירום במקרה לפנות ניתן  

 שהשמות לוודא קשר איתנו צרו אנא

 לקהילה כשהצטרפתם לנו שנתתם

.רלוונטיים עדיין  

 יהיה הקשר מאנשי שלאחד לדאוג חשוב

 בסמיכות גר ושהוא ביתכם של מפתח

 אליכם

------------------------- 

  בניית על עמלים אנו, בנוסף

 קיםיוות לאזרחים קהילתית רשת

.הצעירים ולשכניהם  

 שיהיה ה/שכן לכם קשרל נשמח 

 וידרוש חירום בזמן ראשוני מענה

שיגרה זמן בשלומכם  

 הצרכים בסיס על תקבע הקשר רמת

.השכנים ושל שלכם והצפיות  

 אליכם שנקשר מעוניינים ואתם במידה 

. אותנו עדכנו אנא, שכן  

העליז  

0546650183  

9:00-15:00 ה-א ימים  

aliza@ginothair.org.il 

 

 

mailto:aliza@ginothair.org.il


 

 

 
 
 
 
 

 טיול לגדרה ויבנה
 והכרות עם יהדות אתיופיה 

 
  9.3.15ביום שני  

 י"ח אדר תשע"ה
 

בבוקר מהחניה גן  8.00יציאה בעז"ה בשעה  
 הפעמון

 
נטייל לאורך מסלול נעים ואיטי בגבעות 

 גבעות מע'אר.-כורכר מקסימות 
פגוש ]כק"מ הליכה על דרך עפר[ נ

אנדרטאות צנחנים, מערות, באר, פריחה 
 מסוגים שונים,

תצפית מרהיבה אל כל הסביבה, וגם לא 
 מעט היסטוריה,

החל מימי יהושע בן נון ועד למלחמת 
 השחרור

נבקר בקבר רבן גמליאל ביבנה ובגן 
 הפסלים של יומה שגב

נמשיך למפגש היכרות מרתק בביקור 
בבית אמבוסה עם סיפורה של יהדות 

 תיופיה.א
נקנח באירוח ביתי על כוס קפה ]בונה[, 

 חטיפים אתיופיים ]קולו[ ואינג'רה.
  

 ₪  165המחיר    
 כולל  הסעה, מדריך,  

 ביקור אצל משפחות אתיופיות וכיבוד קל, 
 ארוחת צהרים בשרית כשרה .

  
עמידה בתוכנית הטיול כפופה למזג האוויר,  

 לתנועה בדרך ולהתנהלות הקבוצה
 

 ותשלום: הרשמה
 במינהל קהילתי גינות העיר

  02-5458101/2 
 

-------------------------------- 
 לפרטים נוספים:

רכזת ארצית  -שראבי-מלכה מזרחי
 'קהילה מטיילת'

 0528313909 kehila3@gmail.com 
 

 עליזה מלול, מנהלת תחום הגיל השלישי
5458110 aliza@ginothair.org.il 

 
kehila3@gmail.com 

במזון נכון נטפל כיצד  

  שניתנה הרצאה ירתקצ
 "בקהילתי בריא" מועדון במסגרת

, נקי בגד, נקיות ציפורניים בריא להיות צריך שמבשל אדם .1

 . אסוף שיער

 .תכשיטים ללא ולבשל ידיים לשטוף יש, הבישול לפני .2

 שלמות אריזות, בתוקף גלם חומרי של שאריזות לבדוק יש .3

 .קרועות ולא

 .עלותמ 4 -ב לשמור יש חלב מוצרי .4

 .דגים עוף בשר של מעלות 18 מינוס הקפאה .5

 בשל במים ולא בשמש לא. בלבד במקרר עוף, בשר הפשרת .6

 . חיידקים התרבות

 .מהירה הפשרה -שטוח בכלי הקפאה .7

 . לגמרי מתקרר שסיר לחכות לא בחוץ אוכל להשאיר לא .8

 ביצה ולא עין ביצת להכין לא.  מלא בישול לבשל יש ביצים .9

 .כהר

 והוכנס שנשטף ירק. השימוש לפני לשטוף יש ופירות ירקות .10

 .האכילה לפני שוב לשטוף יש למקרר

 רווחים ושיהיו המוצרים את במקרר לפזר: המקרר סידור .11

 .טוב קירור שיהיה כדי. ביניהם

 .ולבשר לירקות נפרדים קרשים .12

 .יום כל מטבח מגבת החלפת .13

 .לפחות בשבוע םפע קרצוף כרית החלפת .14

 . שלנו מהפה ם"סכו סועדים של מרכזית לצלחת להכניס לא .15

 שוב ולהקפיא מזון להפשיר אסור .16

 . יפס'צ בלי שווארמה, טוסט בחוץ לאכול מומלץ .17

 פחות מזון זה, בוטנים חמאת, קשות גבינות: לדרך כריך .18

 . מהר מתקלקל שלא רגיש

 ...המזון כל את לכסות יש במקרר .19

 
 אישית ומאמנת קלינית תזונאית, טוב-בן גלית: מאת

-------------------------------------------------- 

  ינג'אייג-ואנטי הרזייה, תזונה בנושא שנתי קורס

  9:00 בשעה' א בימי גלית י"ע מועבר
 .12 רפאים עמק" העיר גינות" קהילתי במינהל

 5664144 המזכירות םע בתיאום ניסיון לשיעור להגיע ניתן

 0 שלוחה
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