
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  לשירותכם,
 צוות קהילה תומכת:

 מנהלת הקהילה: עליזה מלול
 0546650183נייד: 

aliza@ginothair.org.il 
 אם הקהילה: -זכאיםזהבה 

 ד'. -ימים ב' ו 6247596
 אב הקהילה:-אבשלום חמד

 0546650173נייד: 
 

 02-5458101/2גינות העיר  -מינהל קהילתי
כתובת אתר האינטרנט: 
www.ginothair.org.il 

 10:30הרצאות לקהילה תומכת: ימי רביעי בשעה 

 אייר-מאי ניסןאירועי חודש 

4.5.16 

 לקראת יום השואה

 ילדה בשואה

 סרט והרצאה -סיפור אישי של ניצולת השואה גב' אסתר רוטר

11.5.16 

 !אין פעילות -יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

18.5.16 

 בסדרה( )הרצאה שניה ומשפחה חברה חיי -יפן
 בלימודי מזרח אסיה, B.Aמאת: ויטל יונה, 

 למדה ביפן במסגרת מלגה של ממשלת יפן במשך שנתיים.

25.5.16 

 הדרכה לתזונה נכונה ואורח חיים בריא בעולם המודרני
תזונה לאכילה נכונה ואורח חיים אושרי ויצמן, מדריך ויועץ מאת: 

 בריא

 סיון-יוני אייראירועי חודש 

1.6.16 

 לקראת יום ירושלים

 סיפורי ירושלים 

 עם מספרת הסיפורים אילנה אבישרמאת: 

8.6.16 

 לעלות להר

 מפגש בנושא חג השבועות

 מאת: מיכאל אדם, סופר ומרצה.

15.6.16 

 ולכמערכת העי

 נת אישיתטוב, תזונאית ומאמ-מאת: גלית בן

22.6.16 

 פסיכולוגיה חיובית

 אביטל, מנחת קבוצות ומאמנת אישית-גב' סימה לוי

29.6.16 

 )הרצאה שלישית בסדרה( דת ותרבות -יפן
 בלימודי מזרח אסיה, B.Aמאת: ויטל יונה, 

 למדה ביפן במסגרת מלגה של ממשלת יפן במשך שנתיים.

 יתכנו שינויים 
 

 10:30 בשעה 38המפגשים יתקיימו בר"ח אוסישקין 

 ₪. 5לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם, לאורחים 
 

 חברי הקהילה היקרים! 

 !אני מקווה שכולכם בקו הבריאות
לצאת מהבית  אני מזמינה אתכם

ולהשתתף בשלל האירועים שנבנו 
 עבורכם.

 שימו לב! בחודשים אלו:
נציין סוף שנה למועדון "בריא  

 בקהילתי" ולמועדון שוחרי היידיש, 
גיל" -וגי "אלנקיים בוקר חשיפה לח

 לשנת תשע"ה.
 !90-ונחגוג יום הולדת לבני ה

שמח לקבל מכם חומרים אזכיר כי נ

 לעלון, )ספר שכתבתם, מתכון, 

 ועוד(.המלצה על טיול 

  -"נקודת מפגש"

 ומפגש חברתיקבלת קהל של עו"ס 

 שקין.יבאוס 9:30-11:30 בימי ב'

  -"קפה אירופה"

 בית קפה לניצולי שואה 

  באוסשקין.  16:00': בימי ג

זה המקום לברך את  וכרגיל, 

החברים החדשים שהצטרפו 

 לקהילה, ברוכים הבאים!!!

 ,בברכת אביב נעים

 עליזה וצוות הקהילה.

 

 



 

 מועדון שוחרי יידיש גינות העיר

 :סוף שנהמפגש 

  ליאמוזיקמופע 
 מאת מישה בלכרוביץ 
 בליווי פסנתר וזמרת

 
 

 2.6.16כ"ה אייר,  יום חמישי
 כיבוד -10:45
 מופע -11:00

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

 
 ₪  30דמי כניסה 

 ₪ 20חברי קהילה תומכת 

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

 5664144קהילתי "גינות העיר" מינהל ה
 0שלוחה 

 aliza@ginothair.org.ilאו במייל: 

 
 

 

 

 מועדון "בריא בקהילתי"

 בנושא:מאי מפגש 
 אתגרים בשמיעה בגיל השלישי

 יפולהתמודדות ודרכי ט
 גב' נחמה בכר, קלינאית תקשורת מאת 

 ודובי ברסי, מנהלת קשרי קהילה, 
 ירושלים. -מכון הדים

 
 19.5.16י"א אייר, יום חמישי 

 כיבוד -10:45
 הרצאה -11:00

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

 לכיסוי עלויות₪  10דמי כניסה 
 

------------------------------------ 
 -חודש יונימפגש 

 בני הגיל השלישי

 חברי מועדון "בריא בקהילתי"

 מוזמנים למפגש בנושא:

 הפנינג סוף שנה
 בתוכנית:

 גיל" תשע"ו-חשיפה לתוכנית הלימודים "אל-9:30

 כולל שיעורי התנסות ומפגש עם המורים

 מקהלת גינות העיר -11:00 

 של טל קרביץ לי אהמוזיקהמסע  -11:15

 

 23.6.16, י"ז סיוןיום חמישי, 
 "גינות העיר" –במינהל קהילתי 

 12עמק רפאים 
 כיבוד קל!

 לפרטים: 
או  5456348לשכת רווחה דרום:  –בלה/נעה 

5456337 
במינהל הקהילתי "גינות העיר"  -עליזה

 0שלוחה  5664144

 

 

 
 גמלאי גינות העיר 

 סוף שנה מציינים 
וחוגגים יום הולדת לבני 

90+ 
 

 16.6.16סיון, יום חמישי י' 
 

פרטים נוספים יינתנו 
 בהמשך...

ומעלה אנא   90אם הנכם בני 
פנו אלינו כדי להשתתף 

 בחגיגה
 

 :לפרטים נוספים
 0546650183עליזה מלול 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ממטבחה של זהבה
 לכבוד שבועות

של שומרי משקל לקוח מאתר האינטרנט  
 

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

נו המתמודדים עם המשקל, יש גם מגוון רחב של גבינות בעלות אחוזי שומן נמוכים מגוון הגבינות בארץ גדול, לשמחת

 שטעמם טוב.

חג השבועות, בו אנו מצווים באכילת חלב ומוצריו, הוא הזמן המתאים לבחון את מגוון המאכלים הגדול ולהבין מה 

 כדאי לבחור ומה פחות מומלץ מסיבות שונות.

נו בשל היותן מקור טוב לחלבונים ולסידן.הגבינות הן מרכיב חשוב בתזונה של  

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

מ"ג ליום, קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג את הכמות ללא אכילה  1000מאחר ואנו זקוקים לכמות ממוצעת של 

אתגר לא פשוט. לכן נוצרו המוצרים המועשרים בסידן.  מ"ג הם 1000של מוצרי חלב, גם לאוכלי חלב ומוצריו, 

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

מחקרים רבים מוכיחים כי דיאטה עשירה בחלבונים, מגבירה באופן מובהק את תחושת השובע ותורמת לקצב הרזיה. 

אנרגיה על עיכול החלבונים )כלומר שורף יותר קלוריות וזה טוב להרזיה(. טוב יותר. זאת משום שהגוף מוציא יותר  

במחקרים נמצא שהנשים הישראליות אוהבות במיוחד לאכול גבינות, יוגורטים ומעדנים במהלך השבוע כמנת חלבון 

 ולהשאיר את אכילת הבשר, העוף והדגים לסופי השבוע.

:המלצות –מאכלי גבינה   

זונתיים חשובים, החשוב שבהם הוא הסידן. בשל ערכו בשמירה על העצמות ועזרתו  לירידה . לגבינה יש ערכים ת1

במשקל, לכן כדאי לבדוק את ערך הסידן ולהעדיף מוצרים עם תכולת סידן גבוהה יותר )גם אם מחירם קצת יותר 

 גבוה(.

ה ומוצריו ומייחסות לו ייצור . גבינה היא אוכל בריא. בשנים האחרונות אנו חשופים לדעות המתנגדות לחלב פר2 

ליחה ותחלואים שונים. לדעות אלו אין בסיס מדעי מוצק עבור כלל האוכלוסייה ונכון להיום כל ארגוני הבריאות בעולם 

ואפילו להגביר את צריכתם במיוחד בקרב ילדים ונוער )הנמצאים בשלב של  ובארץ ממליצים על אכילת מוצרי חלב,

השלד(.התפתחות מואצת של עצמות   

. האלטרנטיבות לגבינות הרגילות הן גבינות עיזים, צאן, טופו וגבינות סויה. אלו אלטרנטיבות טובות ומומלצות בזכות 3

  תרומתם להשגת כמות הסידן היומית הנדרשת.

. מומלץ להכין פשטידות על בסיס ירקות וגבינות .ניתן לעשותן ללא בסיס בצק ועדיין לקבל מאפה טעים ומעניין4  

  פלפלים ממולאים בגבינות ועשבי טיבול
 

 מרכיבים

פלפלים צבעוניים גדולים, חתוכים לחצאים 8  

  200 5%גבינה בולגרית  

גרם 500 -חבילת פתיתי עמק לייט  

       2 גבעולי נענע

  2-3 גבעולי שמיר

 בצל בינוני חתוך דק

שיני שום מקולפים   2                                   

הטעםקצח לפי   

 פלפל ומלח לפי הטעם

  

  אופן הכנה

כל הגבינות, גבעולי הנענע, גבעולי השמיר, הבצל,  -מנקים את הפלפלים, וחותכים לחצאים. מכינים את מלית הגבינה 

  שיני השום, ומוסיפים את הקצח, הפלפל והמלח לפי הטעם

כפות מלית. 1/22-ממלאים כל פלפל ב  

רות( כשעה, עד שהפלפלים מזהיבים ונחרכים קמעה. מקררים לילה במקרמעל 250אופים בתנור בחום גבוה )   

 אפשר להגיש כשכל חצי פלפל מונח על מצע של חסה.

שלומית טבק, ראש העין - 2005תחרות מתכונים   
!בתאבון  

 
 



 

 

 

 !העיר בגינות חדש

 נורדית הליכה
 הליכה מקלות שני בעזרת הליכה היא נורדית ליכהה

  .ההליכה בזמן עליון גוף פלג גם המפעילה מיוחדים

 :שבפעילות היתרונות

 משפרת סיבולת לב ריאה ומייעלת זרימת דם 

 מפחיתה עומס מהגב התחתון וממפרקי הברכיים 

 משחררת כאבים ומתח בשרירים באזור הצוואר והכתפיים 

  ושיווי משקלמשפרת יציבה 

 דורשת ומשפרת קואורדינציה 

 ...ועוד 

 , פוקס אפרים בהדרכת ההליכה

 , נורדית להליכה מוסמך מאמן

 

 המסילה בפארק 7:30  חמישי בימי

 (יהודית מבית יציאה)

 לחודשיים ₪ 80 מאי-אפריל חודשים -החוג עלות

 לחודש ₪ 80 -והלאה מיוני

  מוגבל המקומות מספר

 !אשמר בהרשמה ומותנה

 לפרטים נוספים והרשמה:
 0שלוחה  5664144מזכירות המינהל הקהילתי 

Aliza@ginothair.org.il 

 

 חברי קהילה
 ותושבים כותבים...  

 

  גְַּעגּוִעים
 כהן משה -מאת 

יר   עֹוד ָכל ירִׁיםשִׁ  ָנשִׁ
  בְִׁפרִׁיָחה רּוֵחנּו
ְמשּו ּומִׁלִׁים  ְישַׁ

יָמה ְנתִׁיב    לְִׁנשִׁ
  

  הְַׁמבִׁיאִׁים הַׁגְַׁעגּועִׁים
  ּוְתשּוָקה רּוחַׁ  אֹוֵרךְ 
 בְִׁלֲחנִׁים ָיגִׁיחּו

  ְנאֹוָרה ּובְִׁנגִׁיָנה
  

  מַׁבִׁיָעה הַׁהְִׁתרְַׁגשּות
  ְואֹוָרה ָעְצָמָתּה ֶאת

  נִׁיֵמי ֶאל מְִׁצָטְרפִׁים
  הְַׁטהֹוָרה הֶַׁנֶפש

  
 ְמרֶַׁחֶפת ֲעמּוָקה ַאֲהָבה

  ָהעֹוָלם ְלֲאוִׁויר ּוְמגִׁיָחה
 ְמסֵַׁייעַׁ  הַׁחַָׁמה ְואֹור

 ָהֲאָדָמה ֶאת ְלהְַׁשבִׁיחַׁ 
 .הְַׁקדֹוָשה ָהֲאָדָמה

 

 
 

 קהילה מטיילת גינות העיר
 

ראש פינהטיול ליוצאת ל  
כ"ג אייר 31.5.16      

 
 לפרטים נוספים והרשמה:

 5664144מזכירות המינהל הקהילתי 
 0שלוחה 

 -שראבי-או במייל למלכה מזרחי
מנהלת קהילה מטיילת גינות העיר 

kehila3@ginothair.org.il 
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 חשיבותם של נוזלים לגוף
 be-wellלקוח מאתר האינטרנט  אולגה רז, תזונאית קליניתמאת 

 .לא תמיד אנו מתייחסים למים בכבוד הראוי להם, ובדרך כלל אנו מקבלים אותם כמשהו מובן מאליו

אדירה: האדם מסוגל לחיות בחוסר מרכבים שונים )כמו ויטמינים או מינרלים( במשך  שיבותם של המים לחיים ולבריאות היאח

 .במשך ימים ספורים בלבד בחוסר מים במשך שבועות; אך לחיות בחוסר מזון לחיות  ;חודשים ושנים

  .ל את כל הדרוש לו להתפתחותואנו מתחילים את החיים בתור תא אחד, הנמצא בתוך מים, מהם הוא מקב

 .מים 60% –גוף האדם מורכב מכ 

כל המרכיבים המובאים למיליארדי תאי הגוף מומסים במים בתוך הדם. כל חומרי הפסולת המיועדים לצאת מהגוף, מופרשים עם 

  .המים דרך השתן בעזרת הכליות

ערכת הלימפה וגם בתוך כל תא ותא בגוף הזקוק למים בתוך מ ,ת העיכול ובמערכות אחרותכהמים נמצאים בתוך כלי דם, במער

 .כדי להתקיים

לדוגמה, הם משמשים כחלק בלתי נפרד של השריר הגוף. לא פלא שבן אדם שעושה דיאטה  המים מהווים חלק ממבנים בגוף. כך

 .קשה, מתחיל להפריש הרבה נוזלים, כי הרי הוא מפרק את שרירי גופו

פים בתהליכם הכימיים המתרחשים בכל שניה ושניה בגוף. המים בעצמם משתתפים מים ממיסים כל החומרים המשתת

 .בריאקציות כימיות רבות

מים מגינים, מנקים ושומרים בפני זעזועים על איברים ומערכות בגוף, כמו נוזלים בפרקים, בתוך עמוד השדרה ובמערכת העיכול; 

 .נים על העובר הנמצא בתוך הרחם, בפני מכות וזעזועיםהם שומרים על לחץ תקין בעין ומנקים אותה כדמעות; ומג

 .ידי הזעה-מים מקררים את הגוף ושומרים על טמפרטורה קבועה בתנאי חום, על

לשחרר את הגוף מחומרי הפסולת שנוצרים בתהליכים הכימיים. הם עושים זאת  מאפשרת להם התכונה המדהימה של המים,

 .ב, מבצעת ניקוי מתמיד של חומרי הפסולתל -דם  -בעזרת הכליות. מערכת הכליות 

  ?כמה מים אנחנו מאבדים

מים מהגוף  של ליטר שתן. איבוד נוסף 1.5-2-מתבצעת באמצעות השתן. אנו מפרישים ביום כ עיקר הפרשת מים מהגוף

מ"ל(. איבודים אלה  200-מ"ל בתנאים רגילים(; ובצואה )כ 500-מ"ל בתנאים רגילים(; דרך עור )כ 400-דרך הנשימה )כ מתבצע

  , במחלות.בחום, בפעילות פיזית רבה –של נוזלים גדלים בהרבה בשינוים סביבתיים 

  ?איך יודעים שצריך לשתות

איבודי הנוזלים שהוזכרו לעיל, פיתח הגוף את מנגנון הצמא. תחושה זו, של צורך בשתיית מים, מונעת  כדי להשלים את כל

   .יאות וקיוםמצב שמסכן בר –התייבשות 

הם פשוט לא צמאים ולא שותים. חוסר יומיומי בשתייה, עלול  –ידי אנשים רבים -הבעיה היא, שתחושת הצמא איננה מורגשת על

 .לגרום להתייבשות כרונית לטווח ארוך. חוסר שתייה במצבים מיוחדים, עלול לגרום להתייבשות חריפה

  .למוות מסה"כ הנוזלים, עלול לגרום 20%–15%איבוד של 

  ?מה מרגישים כשלא שותים מספיק

התכווצויות, חוסר שיווי משקל, נפיחות בלשון, בלבול, אפאתיה,  –עייפות, כאבי ראש, סחרחורת, ישנוניות, ובמצבים חריפים יותר 

 .פגיעה בתפקודי לב, כליות ועוד

  ?מי נמצא בסיכון

אנשים עם חום גבוה, שלשולים והקאות; אנשים הנוטלים תרופות; קשישים  אנשים הסובלים מדלקות, כולל דלקות במערכת השתן;

 .וילדים קטנים; אנשים העובדים בעבודה פיזית קשה, במיוחד בחום גבוה ובלחות גבוהה; חיילים; ספורטאים

  ?אז כמה צריך לשתות

ומן בגוף, סוג ותנאי העבודה, פעילות מין, משקל, אחוז הש ,משמעית, משום שכמות השתייה תלויה בגיל-התשובה איננה חד

 .גופנית

. היתר בא עם האוכל. ברור, שיש להוסיף כמויות נוזלים לאלה 10-12 –כוסות נוזלים ביום; לגבר  8-9נדרשות  בממוצע,  ,לאישה

 .שדרישותיהם מוגברות. בהריון, ובמיוחד בהנקה, חשוב להוסיף כמות הנוזלים

  ?מה מומלץ לשתות

יכולים לשתות  אך אפשר לשתות גם נוזלים אחרים, כמו סודה, תה צמחים, תה רגיל וירוק. אלה שלא אוהבים מים,  .תמיד מים

  .ורצוי להימנע מהם ,משקאות שאינם מכילים סוכר בכמות גדולה. מיצי פירות ומשקאות קלים הם מלאים בסוכר

 .ים, מעט סוכרזית, מיץ לימון, קוביות קרחליטר מ 1הנה, לדוגמה, מתכון למשקה טעים: פחית דיאט ספרייט, 

כולל השפעה מגרה על   ,בגלל השפעותיו הבלתי רצויות על הגוף אלכוהול איננו שתייה, הן משום שהוא מספק הרבה קלוריות, והן

 .))אלכוהול משתן מערכת השתן

 .ובלים מדלקות בהקפה מכיל הן חומר משתן, והן חומרים המגרים את מערכת השתן, מה שבעייתי במיוחד לס

 .גם חלב איננו מחליף את המים, ובעצם הינו אוכל ולא שתייה

 .אם אתם ממש לא אוהבים לשתות מים, אפשר להוסיף להם מעט מיץ טבעי, או תרכיז דיאטטי

שתו לגימה כל רבע שעה. חשוב להכניס את חשיבות השתייה למודעות ולתרגל  –אם קשה לכם לשתות בבת אחת כוס שלמה 

 .ה באופן יומיומי. איך לתרגל? לשתות. בלי לחכות לצמא, הרי הוא לא תמיד מורגשאות

אפשר לשתות בתחילת הארוחה, באמצע ובסוף; בין הארוחות ולאחר הארוחות; עם פירות ובנפרד מפירות; עם בשר ועם כל מזון 

 .אחר. הקשיבו לגוף ושתו

  ?איך לבדוק האם שותים מספיק

הינה לראות את צבע השתן, וגם את כמות השתן המופרש. ככל שכמות השתן גדולה וככל שצבעו בהיר,  תאחת הבדיקות הפשוטו

 .יש לשתות בדחיפות –כך הדבר מעיד כי השתייה שלנו מספקת. אם ישנו מעט שתן בצבע כהה 

 .צריך מיד לשתות כמה כוסות –המצב תקין, אך אם הוא כהה  –אם השתן של הבוקר הוא בהיר 

מתרחש כששותים יותר מדי, וקשור בדרך כלל למחלות מסוימות.  הרעלת מים גם הוא קיים, אך הינו נדיר ביותר. מצב זה מצב של

שגורם לדילול משמעותי של כל  כוסות ביום( עולה נפח הדם בהרבה, מה 20מעל )באופן עקרוני, כתוצאה משתייה מרובה מדי 

  ים עלולות לכלול: בלבול, התכווצויות, תרדמת, ואף מוות.המרכיבים הנמצאים בו. תופעות של הרעלת הנוזל
 

 


