
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 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 

 סיון-מאי אייראירועי חודש 

פרקי אבות מנקודת ראות פסיכולוגית  הרצאה בנושא 6.5.15
ד"ר זיו פסיכולוג מחבר הספר הנשיא ותפארתו פרקי אבות מאת 

 סטוריתימנקודת ראות פסיכולוגית ביוגרפית וה
 

  הרצאה בנושא: ,יום ירושליםלקראת  13.5.15
 מאת צילה דנטוביץ -תחילתה של ירושלים החדשה

שבועות וחידוש  :הרצאה בנושא, לקראת חג השבועות  20.5.15

 מר מאיר חרמון, חוקר יהדות ומפתח תורת הסמלים.מאת הברית 

 חשיבה חיובית לחיים בריאים ושמחים -27.5.15

 מאת חברת בנק הזמן אירית שגיא. 

 תמוז-יוני סיוןאירועי חודש 

מאת גב' נחמה בכר  השפעת השמיעה על איכות החיים -3.6.15

 סניף ירושליםון "הדים", לת מכקלינאית תקשורת ומנה

ם הבנקיכיצד מתנהלים מול -הבנק ידיד או אויב?  -10.6.15
  ד"ר אבי רוזנטל, יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה מאת

יום תרבות וכיף במוזיאון ישראל 17.6.15  

שנה למוזיאון ישראל 50לרגל  בתערוכהביקור מודרך   
פר "קיצור תערוכה גדולה בהשראת הס קיצור תולדות האנושות

 י.ררתולדות האנושות" שכתב ד"ר יובל נח ה
מציגה תמונת בזק של רגע אחד, חתך ה היום" 1965תערוכה " בו

 קר בארץ.ותיים שונים ביצירת אמנים שונים. רוחב של מבעים אמנ
 * קפה ומאפה

 וסיפורים מדור לדור עם יובל דור שירים: המופע*

 .13:30 -ל 10:00שעות הפעילות הם בין 

 ₪. 45-לאורחים ו₪  35  גיל"-ולמנויי "אל חברי קהילהל

 יש להזמין מקומות מראש!

 

 בתי כנסת עתיקים בארץ 24.6.15
בקהילות  ארכיאולוגית וחוקרת אמנות יהודית  יעקבי, ימאת ד"ר רות

 שונות.
 

  יתכנו שינויים 

 
 

 10:30 בשעה 38המפגשים יתקיימו בר"ח אוסישקין 

 ₪. 5לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם, לאורחים 
 

 חברי הקהילה היקרים! 

אנו בעיצומו של האביב וזה מזג 

האוויר האידיאלי לצאת מהבית 

להיפגש עם חברי הקהילה וליהנות 

 מהרצאות  מגוונות. 

 נצא לביקור בחודש יונישימו לב 

 במוזיאון ישראל

הוקמה ספרייה של להזכירכם, 

 ת ספרים באנגלית ובעברי

 .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, 

 ועוד(.המלצה על טיול 

קבלת קהל של עו"ס  -"נקודת מפגש"

   שקין.יבאוס 9:30-11:30: בימי ב'

פה לניצולי בית ק -"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... 

 

ל יֹום  כהן משה/חֹול שֶׁ

 

עֹול דֵֶּרך  ֻפתָּלוְַׁהמְׁ  ַהַצר ִמשְׁ

 ִהתְַׁפֲעלּות מָּלֵּא ַההֹולֵּךְׁ 

מָּים מֵּעָּלָּיו   ַהכְֻׁחִלים ַהשָּ

 הַהַחמָּ  וְׁהֲָּאדָּמָּה ַהחֹול ִמַתחְׁתָּיו

 

  ַנֲערָּה חֹוֶלֶפת לְֶׁפַתע

ַער וְׁזֵּהּוַבת, ַהּגּוף זְׁקּוַפת  שֵּ

לּוחָּה ַאיָּלָּה ִכצְׁעָּדֵּי צְׁעֶָּדיהָּ   שְׁ

 ֶנֶפש ֲעִדיַנת כְַׁנֲערָּה  פֶָּניהָּ  ִזיו

 

  ַהַנֲערָּה יָּפָּה מָּה

 מְַׁנסָּה כָּךְׁ  כָּל ִהיא

 לְֶׁרַגע וְׁלּו ֶשַירְִּׁגישּו

 ויהַָּעכְׁשָּ   טַָּעם אֵּת

 

  ירוהֲָּאוִ  אֵּת מִֵּציף ִחיּוךְׁ 

 דַָּעך, ּובַָּרח ֶנֱעַלם

כָּח ֶאל  ַהִנשְׁ

 יִָּאיר שּוב חָּדָּש יֹום

  

 לֶָּלֶכת וְׁרֶָּוה בְִׁמִלים כֹותֵּב

 .לֶָּלֶכת לְָׁאן יןאֵּ , תָּקּועַ  ֲאבָּל
 
 

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

 גינות העיר -מינהל קהילתי
 

 

 

 הוא לא הבין...
 2015-סראנו, ב-סיפרה: מתילדה כהן

 
 והיה הזמן כל' לה מתפלל היה הוא. מאוד דתי איש היה

 !"אותי שומע' ה: " אומר

 גדול שיטפון להתקיים שעומר ברדיו הודיעו אחד יום

 אמרו השכנים. עצמם את שיצילו האנשים את והזהירו

 !"אתנו בוא. מכאן מסתלקים אנחנו: "לאיש

 יקרה ולא אותי שומע' ה. מפה אזוז לא אני, לא: "אמר הוא

 ".דבר שום לי

. הראשונה בקומה הדירה את לו שהציף, טפוןהשי התחיל

 .גבוהה יותר לקומה עלה הוא

 !"הסירה על עלה: "לו ואמרו ביתו ליד בסירה מצילים עברו

 ולא אותי שומע' ה. מפה אזוז לא אני, לא: "להם ענה הוא

 ".דבר שום לי יקרה

 .הסתלקו הם זאת כשראו

 רועב. האחרונה לקומה עלה הוא למעלה יותר המים כשעלו

 .אותו לקחת ורצו מנוף עם אחרים

 . מפה אזוז לא אני, לא: "להם אמר הוא

 ".דבר שום לי יקרה ולא אותי שומע' ה

 '.לה שהתפלל כדי תוך לגג ועלה 

 . אותו לקח וירד הליקופטר הגיע

 !"בוא, היידה: "לו אמרו

 .מפה אזוז לא אני, לא: "להם אמר הוא

 ".דבר שום לי יקרה ולא אותי שומע' ה 

 .הסתלק ההליקופטר גם

 

. לשמיים ועלה מת האיש, הבית כל את הציפו המים כאשר

 ואמר הוא ברוך הקדוש עם לדבר ביקש, למעלה הגיע כאשר

 שמעת אתה. מאוד דתי הייתי אני, עולם של ריבונו: "לו

 כך לא אבל. דבר לקרות ראמו היה לא ולי הזמן כל אותי

 ".היה

. אותך להציל כדי הכול עשיתי אני'," ה לו ראמ!" נכון זה"

 כך אחר. הסירה את כך אחר, השכנים את לך שלחתי קודם

, לעשות יכולתי מה. ההליקופטר את ולבסוף המנוף את

 ?"לזוז רצית לא כשאתה

 
 

 

 

https://www.google.co.il/url?url=https://no666.wordpress.com/category/%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA/page/7/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1AguVY6MHtfmaqvcgJgF&ved=0CCkQ9QEwCg&sig2=QgLc9dWA-X43qnlB_T39iw&usg=AFQjCNFGdDGd7q2JvBQIHXc10OhozYD8Nw


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זהבה של ממטבחה

חג הגבינות ומוצרי החלב -שבועות   
האינטרנט של שומרי משקל לקוח מאתר  

"שבועות מתקרב, חג בו הארץ הופכת ל"ארץ זבת חלב ודבש  

מגוון הגבינות בארץ גדול, לשמחתנו המתמודדים עם המשקל, יש גם מגוון רחב 

.של גבינות בעלות אחוזי שומן נמוכים שטעמם טוב  

את  חג השבועות, בו אנו מצווים באכילת חלב ומוצריו, הוא הזמן המתאים לבחון

.מגוון המאכלים הגדול ולהבין מה כדאי לבחור ומה פחות מומלץ מסיבות שונות  

 הגבינות הן מרכיב חשוב בתזונה שלנו בשל היותן מקור טוב לחלבונים ולסידן

בכדי לקבל כמות מספקת של סידן לצרכי הגוף מהתזונה חייבים לאכול מוצרי 

  חלב

ליום, קשה מאוד עד בלתי  מ"ג 1000מאחר ואנו זקוקים לכמות ממוצעת של 

אפשרי להשיג את הכמות ללא אכילה של מוצרי חלב, גם לאוכלי חלב ומוצריו, 

 המוצרים המועשרים בסידן. בעזרתם מ"ג הם אתגר לא פשוט. לכן נוצרו 1000

.קל יותר לקבל מהמזון את כמות הסידן הנדרשת ולשמור על בריאות העצמות  

.על נטילת סידן כתוסף בכול מקרה כדאי להתייעץ עם הרופא . 

מחקרים רבים מוכיחים כי דיאטה עשירה בחלבונים, מגבירה באופן מובהק את 

תחושת השובע ותורמת לקצב הרזיה טוב יותר. זאת משום שהגוף מוציא יותר 

ה(.אנרגיה על עיכול החלבונים )כלומר שורף יותר קלוריות וזה טוב להרזי  

בות במיוחד לאכול גבינות, יוגורטים במחקרים נמצא שהנשים הישראליות אוה

ומעדנים במהלך השבוע כמנת חלבון ולהשאיר את אכילת הבשר, העוף והדגים 

.לסופי השבוע  

:המלצות –מאכלי גבינה   

. לגבינה יש ערכים תזונתיים חשובים, החשוב שבהם הוא הסידן. בשל ערכו 1

את ערך הסידן לירידה במשקל, לכן כדאי לבדוק   בשמירה על העצמות ועזרתו

  (ולהעדיף מוצרים עם תכולת סידן גבוהה יותר )גם אם מחירם קצת יותר גבוה

2.גבינה היא אוכל בריא. בשנים האחרונות אנו חשופים לדעות המתנגדות  

לחלב פרה ומוצריו ומייחסות לו ייצור ליחה ותחלואים שונים. לדעות אלו אין 

בסיס מדעי מוצק עבור כלל האוכלוסייה ונכון להיום כל ארגוני הבריאות בעולם 

 ובארץ ממליצים על אכילת מוצרי חלב.

3. האלטרנטיבות לגבינות הרגילות הן גבינות עיזים, צאן, טופו וגבינות סויה. 

אלו אלטרנטיבות טובות ומומלצות בזכות תרומתם להשגת כמות הסידן היומית 

  הנדרשת.

4. מומלץ להכין פשטידות על בסיס ירקות וגבינות .ניתן לעשותן ללא בסיס בצק 

 ועדיין לקבל מאפה טעים ומעניין.
 

 סלט פסטה מסולסלת עם גבינה בולגרית וירקות קלויים
גרם פסטה מסולסלת 500  

כפות שמן זית 3   

 חציל בינוני חתוך לקוביות

צבעים חתוכים לרצועות דקות קלויים בגריל 3-פלפלים ב 3   

שיני שום כתושות 3-5  

י בזיליקום טריים חתוכים לרצועות )ניתן להשתמש כתחליף בעלכוס עלי  1/2

  פטרוזיליה קצוצים(

גרם זיתים שחורים מגורענים וחתוכים או טבעות זיתים שחורים 100  

פיראוס ) לא מעודנת ( חתוכה לקוביות 5%גרם גבינה בולגרית 200  

מגורדת גס 9%גרם גבינה צהובה  50   

 מלח ופלפל שחור לפי הטעם
 

 ן!בתאבו

 
 

ממטבחה של 
 מתילדה

 מתילדה כהן מאת:
 

 מדיאס ממולאים בגבינה
– Medias de kezo 

מדיאס הוא שם כללי בלדינו לירקות 

חצויים שממולאים בכל טוב. כאן 

 –לוקחים מספר סוגים של ירקות 

בהתאם לגודלם ולהעדפה האישית, 

מרוקנים מתוכנם )ששומרים כי 

מלאים במלית ישמש לרוטב( ומ

 גבינה. 

 המרכיבים: 

 גרם גבינה צפתית מגוררת 300

 מחית מתפוח אדמה גדול

 ביצים טרופות 2

תלוי  –קישואים, חצילים או עגבניות 

 בגודל ובהעדפה

 לטיגון:

 קמח 

 ביצה טרופה

 שמן לטיגון

 אופן ההכנה: 

מערבבים את המחית,  .1

הביצים הטרופים והגבינה לתערובת 

 אחידה. 

ים ומרוקנים את הירקות חוצ .2

)שומרים את תוכנם בצד( וממלאים 

בתערובת. טובלים בביצה הטרופה 

 ובקמח ומטגנים עד להזהבה. 

מסדרים את הירקות בסיר  .3

ומוסיפים לצדם את תוכנם ומעט 

 מים. 

 30מבשלים על אש נמוכה כ .4

 דקות עד שהירקות רכים. 

 מגישים חם
 סראנו-ערכה מתילדה כהן

                                                                                  
 

 



 

  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 היא 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 המשפיע 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 דםא :הריח על מילים מספר

 . יותר חד הריח חוש הצהריים בשעות. יותר טוב

 

 .ומחזק הרוח מצב את משפר לנו שנעים ריח. שאוהבים בריח להשתמש 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 גינות" קהילתי במינהל 9:00 בשעה' א בימי

 

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

 



 

 בין פרחי האודם
 מאת עליזה דובר

 גינות העיר -חברת קהילה תומכת

 

 

 

 
 

 בין קרני חמה לוהטים

 ראיתי ובעיני עלוַמי

 בין פרחי האודם

 ועצי האורן שם חוויתי

 את אושר חיי

 מבטו הסב אלי

 נפעמתי מדופק לבָבי

 שדוני חוחים בשושנים

 השיבו ימי נעורי

 

 ברוח  נעו עצים

 שם עלזו ציפורים

 הקשבתי

 ונעורתי מקצב רננים.

 

 

                                                                          

 בני הגיל השלישי

 הילתי"חברי מועדון "בריא בק

 מוזמנים למפגש בנושא:

 ""חוק סיעוד

 הכל על מטפלים מקומיים וזרים

 גב' עדינה חיון, 

 ייעוץ לקשיש מטעם הביטוח הלאומי

 28.5.15, י' סיוןיום חמישי, 
 כיבוד -10:15
 הרצאה -10:30

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

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

 

 -ובחודש יוני
 בני הגיל השלישי

 חברי מועדון "בריא בקהילתי"

 מוזמנים למפגש בנושא:

 הפנינג סוף שנה
 בתוכנית:

 מקהלת גינות העיר -10:20

 -הרצאה: "גוף האדם מכונה שלא תיאמן" -10:30

 מאת ד"ר שי וייסברג

 גיל" תשע"ו-ת הלימודים "אלחשיפה לתוכני-11:30

 כולל שיעורי התנסות ומפגש עם המורים

 18.6.15, א' תמוזיום חמישי, 
 "גינות העיר" –במינהל קהילתי 

 12עמק רפאים 

 כיבוד קל!
 לכיסוי עלויות₪  10דמי כניסה 

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

 5456337 או 5456348לשכת רווחה דרום:  –בלה/נעה 
 0שלוחה  5664144 "גינות העיר" במינהל הקהילתי -עליזה

 
 

 

http://www.google.co.il/url?url=http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid%3D2026%26messageid%3D170480977&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WgkuVfODJIbPaKLGgMgH&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=40hbjBXHH3NLamvbWy6cjQ&usg=AFQjCNG01jQRI3wpdVDWZasiapgIglnHRg


 

 

בשוד חלב מאכלי לאכול נוהגים מדוע  

?תורה מתן חג – השבועות בחג  

ישראל מועדי מנהגי חוקר – ל"ז שער יוסף: מאת  

 לאכול נוהגים ובמערב במזרח ישראל קהילות ברוב

 חלב מאכלי - תורה מתן חג הוא - השבועות בחג

 בשיר הפסוק נדרש שעליה,  לתורה רמז, ודבש

 יש [.א"י', ד] "לשונך תחת וחלב דבש: "השירים

 ישראל נצטוו סיני הר במעמד: אחר טעם נותנים

 לאוהליהם כשחזרו. כשרה שחיטה לאחר בשר לאכול

 ולחלב לבשר נפרדים כשרים כלים להם היו לא

 בישול מצריכים שלא, חלב דברי רק לאכול ונאלצו

.מיוחדים בכלים  

: בפסוק  'ב'ל'ח'מ  התיבות ראשי על המסתמכים יש

, ח"כ, במדבר"]בשבועותיכם 'לה חדשה מנחה"

 אותיות שסכום ומצאו חישבו דרשנים             [.ו"כ

, שבתורה מצוות" ג"תרי" לסכום שווה" ודבש חלב"

 ארבעים כנגד, ארבעים שווה בגימטרייה" חלב" וכן

 עד סיני בהר רבנו משה שהה שבהם, והלילה היום

.התורה את שקיבל  

 ח"לרמ נחלקות שבתורה מצוות ג"תרי: נוסף טעם

, אדם שבכל האברים ח"רמ כנגד שהן עשה מצוות

 לא מצוות. ומצוותיו יום כל. השנה ימות ה"ולשס

– ג"כ,  שמות"]אמו בחלב גדי תבשל לא" של תעשה

 כן-על,  תורה מתן חג שהוא, בסיוון בשישי חלה [ט"י 

 המנהג מטעמי חלק אלה. חלב מאכלי בו לאכול נוהגים

.תורה מתן בחג ודבש חלב מאכלי לאכול  

 

 רציתי אחות

 .לחברי כמו, רציתי קטנה אחות

 .הורי ואל אלי, תצטרף תינוקת

 .אחותי חובקת בזרועותיה אימי

 בקשתי מילאו. הנני גדול אח

 

 .מניפה ידיה. אוזניה זעירות

 .יפה שלי אחות. העיני עצומות

 .נינוחה לא ושוב יונקת שעות חלב

 ".איתך אני מיד: "מנחמת מאיא

 

 ,מנשקות חובקות ודודות סבתות

 :משחקות שאיתי בזמן מתעניינות

 ?"בחיתולים עשתה? אכלה? ישנה"

 .הגדולים את כעת מדאיג מה מוזר

 

 .בגינה אבא עם לבכדורג משחק

 ?..."השתנה לא דבר. בסדר הכל אולי"

 .בנייד מאיוא רב זמן חולף אל

 .הבת עבור דחוף. לקניות נשלחנו

 

 .לארוחה מוכן. ערוך השולחן

 .בוכה אחותי כי ביחד אוכלים לא

 .לסייע חפצתי?!", שיר לה אשיר"

 ."זרועותיה רק לטף, ילדי, בעדינות"

 

 ,בפורים אתחפש תנועה לשוטר

 :הסדרים להשיב רמזור אציב

 .לחכות תאלץ ירוק לאור

 .לבכות שוב תוכל תורהב רק

 

 :פזמון

 .אחותי, מאוד אותך אוהב

 .יפתי עוד תבכי נא אל

 .חמודה אחות תמיד זכרי

  .יחידה לא את. אני אחיך

 
 נועה אזולאי 'מאת גב

בתוכנית לימודים  -משתתפת בקורס כתיבה יצירתית
 גינות העיר -מינהל קהילתי "גיל-אל"

 

 


