
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  לשירותכם,
 צוות קהילה תומכת:

 מנהלת הקהילה: עליזה מלול
 0546650183נייד: 

aliza@ginothair.org.il 
 אם הקהילה: -זהבה זכאים
 ד'. -ימים ב' ו 6247596

 אב הקהילה:-אבשלום חמד
 0546650173נייד: 

 
 02-5458101/2  גינות העיר-מינהל קהילתי

כתובת אתר האינטרנט: 
www.ginothair.org.il 

 10:30הרצאות לקהילה תומכת: ימי רביעי בשעה 

 אדר ב'-מרץ אדר א'אירועי חודש 

2.3.16 

 מסע לארץ השמש העולה  -יפן
 ,בלימודי מזרח אסיה B.Aויטל יונה, מאת: 

 במסגרת מלגה של ממשלת יפן במשך שנתיים.למדה ביפן 

9.3.16  

 ?כיצד המוח זוכר שמות ומזהה פרצופים -כרון פנים ושמותיז
 דגנית אמיר, חברת קורטקס

16.3.16  

 האסלאם לאמנות מוזיאון
 'מקומית רקמה: טראז' בתערוכה ביקור

 רהיבה של פרטי לבוש פלסטיניים מראשית המאה שעברה, מ תערוכה
 .ל האוסף מנואל קליידמןבאדיבות בע

בואו לגלות מה מסתתר בתכי הרקמות של שמלות הנשים פלסטיניות. מדוע ייצרו 
 הנשים את בגדיהן בעצמן, ואיך סימן הלבוש את מעמדן והבליט את זהותן הייחודית? 

 סיור מודרך -10:30-12:00
 קפה ומאפה -12:00

 !0546650183חובה להירשם מראש אצל עליזה 

 ₪.  30לאחרים / ₪ 20גיל -ה תומכת ומנויי אלחברי קהיל

 ₪  10, תוספת תשלום עבור ההסעה  10:00הסעה תצא מאוסשקין בשעה 

23.3.16 

 הרקע ההיסטורי של חג פורים
 מאת: צילה דנטוביץ, מדריכת טיולים מוסמכת.

30.3.16 

 יה ובריאות העוראלרג
 .טוב, תזונאית ומאמנת אישית-מאת: גלית בן

 ניסן -אפריל אדר ב' אירועי חודש

6.4.16 

 הרצאה על שערי חסד
 , בליווי מצגת מרהיבה.מאת: ע"ד זכריה שבתאי, חוקר ירושלים וסופר

13.4.16 

 לקראת חג הפסח

 בסדר -רלעשות סד
 , חב"ד רחביהגולדברגישראל הרב מאת: 

20-30.4.16  

 חופשת פסח, חג שמח!
 יתכנו שינויים 

 
 10:30 בשעה 38המפגשים יתקיימו בר"ח אוסישקין 

 ₪. 5לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם, לאורחים 
 

 חברי הקהילה היקרים! 

"שמחה רבה שמחה רבה אביב 
 הגיע פסח בא..."

 אביב שמח לכולם,
כולכם מוזמנים לשלל הפעילויות 

 המגוונות שנבנו במיוחד עבורכם.
 

שמח לקבל מכם אזכיר כי נ

, חומרים לעלון, )ספר שכתבתם

 ועוד(.המלצה על טיול  מתכון, 

 

  -"נקודת מפגש"

ומפגש קבלת קהל של עו"ס 

 חברתי

 שקין.יבאוס 9:30-11:30 בימי ב'

 

  -"קפה אירופה"

 בית קפה לניצולי שואה 

  באוסשקין.  16:00בימי ג': 

זה המקום לברך את  וכרגיל, 

החברים החדשים שהצטרפו 

 לקהילה, ברוכים הבאים!!!

 ,יםבברכת אביב נע

 עליזה וצוות הקהילה.

 

 



 

 מועדון שוחרי יידיש גינות העיר

 :מרץמפגש 

 סיפורים ושירים
  סדנא לשירת היידיש

 מייסודה של נחמה ליפשיץ
 

 אדה פשייב ורוזה קליין -זמרות
 רגינה דריקר –הנחיה מוזיקאלית 
 

 3.3.16, "ג אדר א'יום חמישי 
 כיבוד -10:45
 מופע -11:00

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

 
 ₪  30דמי כניסה 

 ₪ 20חברי קהילה תומכת 

------------------------------------ 
 :אפרילמפגש 

 הקומדיאנטים 
 עם מייק בורשטיין ומשפחתו

 צפייה בסרט ודיון
 

 רידלנדאיש הקולנוע יעקוב פ בהנחיית 
 

 7.4.16, כ"ח אדר ב'יום חמישי 
 כיבוד -10:45
 סרט -11:00

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

 
 ₪  30דמי כניסה 

 ₪ 20חברי קהילה תומכת 

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

 5664144מינהל הקהילתי "גינות העיר" 
 0שלוחה 

 aliza@ginothair.org.ilאו במייל: 

 
 

 

 

 

 מועדון "בריא בקהילתי"

 בנושא: מרץמפגש 

  מחלות ריאה
 מניעה וטיפול

 ד"ר אריאל רוקחמאת 

 
 31.3.16, כ"א אדר ב'יום חמישי 

 כיבוד -10:45
 הרצאה -11:00

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

 לויותלכיסוי ע₪  10דמי כניסה 
 

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

או  5456348לשכת רווחה דרום:  –בלה/נעה 
5456337 

במינהל הקהילתי "גינות העיר"  -עליזה
 0שלוחה  5664144

 

 

 

 וחה'ג של תשובותיו

 .הנשואים על לכנס וחה'ג הוזמן אחד יום
, לנו אמור: "אותו ושאלו אותו ראיינו שם
 ?"אשתך עם מתנהג אתה איך

 יפה איתה מתנהג אני, "אמר הוא" ,אה"
, לעצותיה מקשיב אני, אתה מכבד אני: מאוד

 ..."ותמתנ לה קונה אני
 כשהגעתם עשית ומה, "לו אמרו!" יופי, אה"
 ?"נשואים שנות 25-ל
 אמר..." באמריקה לטיול אותה הבאתי"
 .וחה'ג
 50-ב תעשה ומה, "לו אמרו!" מאוד יפה"

 .אותו שאלו?" נשואים שנות
 .וחה'ג אמר!" בחזרה אותה לקחת אלך"
 

                                                                                                                                                                                                                                                       
 2013-ב, סראנו-כהן ילדהמת: סיפרה

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ממטבחה של מתילדה
 מאת: מתילדה כהן

 עוגיות שקדים )קאמיש(
 ירושלים

 חומרים:

 ביצים 5

 גרם מרגרינה 200

 כוס סוכר 1½

 שקית אבקת אפיה 1

 כפית ציפורן טחונה½ 

 כוס שביבי שקדים½ 

 קמח כמה שצריך ליצור בצק לא קשה ולא רך

 

 אופן ההכנה:

 . לשים את הבצק. 1

ניקים שחותכים לפרוסות, אך לא עד . יוצרים נק2

 הסוף. 

 . אופים כמו עוגה. 3

. כשמוצאים מהתנור חותכים את הפרוסות עד 4

 הסוף. 

 . מסדרים אותן בתבנית הפוכות.5

 . אופים אותן שוב בתנור.6

 

                                                                              
                                                         –רנה ארוטשס 

 סראנו-רשמה מתילדה כהן

 בתאבון!

                                                                         

 

 
 ממטבחה של זהבה

 דג סלמון בנוסח תאילנדי
של שומרי משקל לקוח מאתר האינטרנט  

 מרכיבים

בצל קטן קצוץ דק 1  

ס"מ עשב ללימון קצוץ דק 2  

ס"מ זנגוויל טרי קלוף וקצוץ דק 2  

   50 גרם פטריות טריות קצוצות דק

פלפל אדום קצוץ דק 1/2   

כפית תערובת תבלינים תאילנדית או סינית  1/2  

כף רסק עגבניות 1  

  1 כף כוסברה טרייה קצוצה

גרם יחידה 125פרוסות סלמון )  ( 4   

כפות רוטב סויה  4 

רצוי ירקות או דג -מ"ל מרק 150 

 מלח ופלפל שחור טרי טחון

 עלי כוסברה לקישוט

 תרסיס שמן

 

 אופן ההכנה

. מרססים מחבת טפלון בתרסיס שמן מחממים 1

דקות. מוסיפים את עשב  2ומאדים את הבצל למשך 

הלימון והזנגוויל מערבבים ומוסיפים את הפטריות, 

הפלפל האדום והתבלינים. מערבבים בשנית 

ם על אש נמוכה במשך דקה.ומאדי  

. מסירים מהאש. מוסיפים את רסק העגבניות 2

  והכוסברה הקצוצה. משאירים להתקרר.

. חוצים כל סטייק דג לרוחב, משאירים צד אחד 3

 מחובר. מורחים באמצע את הרוטב המוכן.

מעלות(, מניחים  180. מחממים תנור לחום בינוני )4

מלמעלה את את הדג בתבנית חסינת חום ויוצקים 

רוטב הסויה והמרק. מתבלים במעט מלח ופלפל 

 25שחור. מכסים בנייר אפיה או אלומיניום. אופים כ

יה.ידקות. מגישים חם מקושט בכוסברה טר  

  הערות:

כדי שיהיה קל לחצות את סטייק הדג רצוי לעשות 

 זאת כשהוא עדיין קפוא או קפוא למחצה.

 
!בתאבון  

 
 



 

 

ַעת  ַערְַׁבִים בֵּין שְׁ
 כהן משה -מאת

 

 

ַעת  ַערְַׁבִים בֵּין שְׁ

ב ב יֹושֵּ  ּומְַׁהרְׁהֵּר חֹושֵּ

חָּלְׁפּו ַחיָּי ַעל  ִביעָּף שֶׁ

 ִנכְׁתִָּבים בְַׁדִפים מָּלֵּא ִפנְׁקָּס

 

 ַאדָּמֹות עָּלֵּי ָאדָּם תֹולְׁדֹות מְַׁספְִׁרים

 יםִנכְׁתָּבִ  ַיַחד ַגם ּוַבגְׁרּות נְׁעָּרּות,  ַילְׁדּות

 רְׁצּוִיים ִבלְִׁתי ּוַמע ִשים טֹוִבים ִשיםַמע  

  ַבּכְׁתּוִבים ִנמְׁצָּא ַהּכל זאת ַלמְׁרֹות

 ַהפְׁתָּעֹות מְׁלֵּאֵּי ַחִיים נֱֶׁאַמר

 

ה בֹון ַנע שָּ מָּה ַהנֶׁפֶׁש חֶׁשְׁ   בְִׁריָאה לְׁנְׁשָּ

ר נֵּפֶׁש יהָּ  א שֶׁ  ַלח וָּיָּה ִנדְּׁמּו ַמע שֶׁ

ךְׁ  ִשּמְׁשּו פֵּירֹותֶׁיה  ַהּדֹורֹות לְׁהֶׁמְׁשֵּ

 ַהיְׁקּום פְׁנֵּי ַעל ִהתְׁפָּרְׁשּו עָּנָּפֵּיּה

 

ךְׁ  ַעל מְַׁספְִׁרים  ַהּדֹורֹות הֶׁמְׁשֵּ

קֶׁט ִרים וְַׁהַשלְׁוָּה ַהשֶׁ  מְַׁבשְׁ

ךְׁ    בְׁעִָּתיד ַהּדֶׁרֶׁךְׁ  הֶׁמְׁשֵּ

 

 

 

 חברי קהילה
 ותושבים כותבים...  

 קהילה מטיילת גינות העיר
Bay View )ביי וויו( לילה במלון בחיפה       

ק בחיפהטיולים לא ר    
כט' באדר א'  -רביעי( כח'-)ימי שלישי 8-9.3.16    

  

₪ 520המחיר   
המחיר כולל : לינה במלון בבסיס אירוח חצי פנסיון, פעם 

 אחת קפה ועוגה,  כניסה חינם לחדר כושר של המלון.
המחיר לא כולל ארוחות בוקר וצהרים ביום שלישי יש 

ומן.הסכום ייאסף במז -אפשרות להתארגן לארוחות  

 

 יום שלישי יציאה מגן הפעמון בשעה 7.30 בבוקר

נסיעה ללטרון, ביקור בפארק עוצבות השריון והפסקה לארוחת 

 בוקר.

נמשיך לעבר המושבה הציורית זיכרון יעקב נבקר ברמת הנדיב,  

נערוך סיור בתים מספרים ברחוב המייסדים ונבקר בבית 

 הקברות הישן  שם נשמע סיפוריהם של החלוצים.

יקב מורד בנבקר , תל יוקנעםנסע לטיול במושבת יוקנעם  נסייר ב

 מיוחד במינו...

 19:0בשעות אחה"צ נגיע למלון קבלת פנים וקבלת חדרים.

יציאה לטיול לילי  18.00-19.00לאחר ארוחת ערב בשעה 

 בחיפה,

ים נחזור לתכנית בחיפה הגנים הבהאיסיפורי המושבה הגרמנית 

 בידור במלון.

 :יום רביעי

נסיעה לכבאביר והיכרות עם  אחרי  ארוחת בוקר ופינוי חדרים :

 האחמדים תצפית מטיילת לואי, הגשרים התלויים של נשר,

נסיעה אל חוות משמר הכרמל דרך שמורת הכרמל נמשיך לטיול 

בגרעין הכפר העתיק בעוספיה , ומשם לביקור בבית יד לבנים 

ה  לפסיפס בדלית אל כרמל  נסיעה לחומות שמחוץ לקיסרי

 –הציפורים ונתקדם לכיוון הנסיעה לירושלים 

          19:30סיום משוער  

 
  ש"ח 790המחיר ליחיד בחדר  

  עמידה בתוכנית הטיול כפופה למזג האוויר, לתנועה
 בדרך ולהתנהלות הקבוצה

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

 לפרטים נוספים והרשמה:
 0שלוחה  5664144מזכירות המינהל הקהילתי 

מנהלת קהילה מטיילת  -שראבי-או במייל למלכה מזרחי
 kehila3@ginothair.org.ilגינות העיר 

 

 

mailto:kehila3@ginothair.org.il


 

 

 

 
 להיות יהודי: סיפור לפסח

 www.mesaper.co.il לקוח מאתר האינטרנט

 
 היה הכלכלי המצב. המושב בתחום חיו יהודים בהם ימים באותם אירע לספר עומד שאני המקרה

 היו הכנועים ומשרתיהם הפריצים שלטו המקומות במרבית. בקושי מצויה הייתה ופרנסה קשה

 החליטו ביין ליבם וכטוב משותפת מסיבה הפריצים ערכו הימים באחד ובכן יהודים כלל בדרך

 .אליהם היהודי נאמנות על ביניהם ולהתחרות שלהם ליהודונים לקרוא

 שלו היהודי את הכריח זה. עליו שתוטל משימה כל יבצע שלו שהיהודי בכך פריץ כל התהדר כך

 האוקראיני הפריץ לעשות הגדיל. שונות באמתלאות וחזור הלוך אותו הריץ השני, נעליו את לנשק

 .להתנצר יענקל רייב שלו היהודון על כשפקד

 או שתתנצר או – באחת הפריץ אולם נפשו על יענקל רייב התחנן. הרחב באולם לכההוש דממה

 את בהכנעה וקיבל וילדיו משפחתו על חשב, השיכורים בעדת יענקל רייב התבונן. מינן בר שתהא

 .הדין

 נמנה הוא אין ואילך שמהיום העובדה ואת האיוב בשורת את לאשתו סיפר לביתו כשחזר בערב

 .ראליש עדת עם יותר

 עברו. בחיים נותר שבעלה לאלוהים והודתה אותו חיזקה אבל, רב בעצב הגיבה כמובן האישה

 קרה מה – שלשום כתמול אינם שלו היהודון של שפניו מבחין הוא אף הפריץ והנה אחדים שבועות

 הפריץ שואל? שלך החיים שמחת איפוא? החיוך איפוא? לך

. שלנו יענקל רייב כאחד ובאומץ במרירות השיב, אדם אותו אינני להתנצר אותי שהכרחת מרגע -

 עד לכולם להראות היה שרציתי מה כל, ליהדותך חזור, חופשי אתה – ואמר בצחוק הפריץ פרץ

 אחד יום לא אפילו יותר נוצרי להיות ממך דורש אינני, ליהדותך שוב לך. לי ומסור נאמן אתה כמה

 .נוסף

, יותר נוצרי אינני, מעונשנו נפטרנו זהו – לאשתו וצעק חלמטב התפרץ הבייתה יענקל רייב חזר -

 ולמרבה בבעלה מאמינה כלוא התבוננה האישה האוויר בחלל ניסר השקט. יהודי אני, וויתר הפריץ

 .עצובות היו פניה הפלא

 .שמחה היי יהודי אני? עצובה את למה? קרה מה  -

 .ייםשבוע עוד לפחות, קצת לחכות יכולת לא? עכשיו השתגעת  -

 .אשתו של תשובתה למשמע המום יענקל רייב התפרץ? תלחכו למה קרה מה  -

 החלו ובראשה כפיים ספקה, פסח לפני שבועיים עכשיו דווקא, ליהדות חזרת עכשיו דווקא  -

 .הקרב החג לקראת לה הצפויות ההכנות על הקדחתניות המחשבות מתרוצצות
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האף והגרון. הצינון אינו מזיק, למרות שאנחנו  –יהום המתרחש בדרכי הנשימה העליונות הצינון הוא ז

 כשאנו סובלים ממנו. כך תוכלו לטפל בו ביעילות. מרגישים לגמרי ההפך

הצינון הוא סוג של זיהום, אשר עלול להיגרם על ידי סוגים שונים של וירוסים. התסמינים השכיחים לצינון הם 

 וכדומה. כאבים בגוף, כאבי גרון, חום, עיניים מגורות, שיעולים, נזלת, כאבי ראש

 דלקת גרון, ברונכיטיס ודלקת ריאות. חשוב לטפל בצינון לפני שהיא שהוא מתפתח לזיהומים אחרים כמו

 טיפולים טבעיים רבים יעילים בהקלת רבים מתסמיני הצינון ללא תופעות לוואי.

 .שום1

יכולים לסייע לנו נגד תסמיני הצינון. השום טוב למערכת  שוםנגיפיים ב-בקטריאליים והאנטי-הרכיבים האנטי

 .ניקוי רעלים מהגוף, וכמו כן מסייע בדרכי הנשימההחיסונית ומסייע בפתיחת 

כפיות מיץ לימון, כפית דבש וחצי כפית פלפל חריף או פפריקה חריפה. צרכו כל יום  2ערבבו יחד שן שום כתושה, 

 עד שהתסמינים שוככים.

 ביום.פעמים  2-3שיני שום כוס מים והוסיפו כפית דבש. שתו  4-5הרתיחו 

 ניתן גם לאכול שן שום טרייה או להשתמש במספר טיפות של שמן שום.

 .דבש2

וכמו כן לקצר את תקופת הצינון. הכמות הגדולה של רכיבים תזונתיים ואנזימים  הדבש מעולה בהקלת גרון מגורה

 בדבש מסייעים בחיסול הבקטריות והוירוסים הגורמים לצינון.

 כפיות דבש עם כפית מיץ לימון. יש לקחת מספר פעמים ביום. 2לצרוך הטיפול הביתי הפשוט ביותר הוא 

 אם אתם מעדיפים, אפשר פשוט לבלוע כפית מלאה בדבש.

 .תה תבלינים3

 תה התבלינים הוא טיפול אירוודי יעיל במיוחד לצינון.

, ורבע כפית זרעי זרעי שומר כמון, כף וחצי יש לטחון רבע כוס זרעי כוסברה, כף וחצי  הכינו את תערובת התה:

 כפות חלב 2הוסיפו , וסיפו כף וחצי של תערובת התה שהכנו, הרתיחו כוס מיםה חילבה.

 שתו באיטיות כשהתה עדיין חם. הביאו את התערובת לרתיחה וסננו

 הקפידו על שתיית התה כל יום עד שהתסמינים חולפים

 .ג'ינג'ר4

 נגיפיים, המכייחים ונוגדי הדלקות שלו.-יעיל בטיפול בתסמיני הצינון הודות לרכיבים האנטי ג'ינג'רה

 אכלו ג'ינג'ר גולמי או שתו תה ג'ינג'ר מספר פעמים ביום. כדי לשפר את יעילות התה, הוסיפו מיץ לימון ודבש.

מזוקקת, ג'אגרי וממתיק טבעי. צרכו את התערובת כל לאף מנוזל, ערבבו כמויות שוות של אבקת ג'ינג'ר, חמאה 

 יום בבוקר על בטן ריקה.

 .מרק עוף5

מרק זה מכיל רכיבים תזונתיים חיוניים וויטמינים המסייעים בטיפול בצינון. נוגדי החמצון במרק העוף מזרזים את 

 תהליך ההחלמה.

וף. לתוצאות טובות, הכינו מרק עוף ביתי בנוסף, המרק מחזק את המערכת החיסונית ותורם לשיקום מהיר של הג

 עם ירקות ועופות אורגניים.

 .פלפל חריף6

גודש מסייע בדילול הכיח ונותן הקלה ב פלפל החריףאחד המרכיבים הזמינים ביותר לטיפול בצינון. הקפסאיצין ב

 .באף

 במידה ואתם סובלים מאף מנוזל, הוסיפו פלפל חריף לארוחה.

 ניתן גם לגרגר כפית פלפל שחור עם מים חמים.

 .תה בוצין7

הודות לרכיבים מכוס תה חם של תה בוצין.  ניתן לרפא צינון בעזרת שתיית נוזלים רבים ואין דבר טוב יותר

 המכייחים של התה הוא מסייע בהקלת גודש בחזה, אשר פעמים רבות מלווה לצינון.

 ניתן להוסיף מעט דבש לתה

 פעמים ביום 2-3יש לשתות 

 כמו כן ניתן לשתות גם תה ירוק כדי לטפל בתסמיני הצינון.

 .קינמון8

 יכול לסייע לנו במלחמה בצינון והוא מסייע בהקלת הכאבים המתלווים לגרון יבש ומגורה. קינמוןה

דקות. סננו ושתו חם.  15-20ניצני ציפורן והרתיחו בכוס מים. השרו למשך  2ערבבו כף אבקת קינמון עם 

 פעמים ביום. 3ת התה לתוצאות הטובות ביותר, הוסיפו מעט דבש. שתו א

עיים אלו צריכים לתת לנו הקלה מתסמיני הצינון. אך אם הצינון נמשך יותר משבועיים או טיפולים טב

 שהתסמינים מחמירים יש לבקר את הרופא.
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