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 ואורחים תומכתלקהילה   (Hebrew)הרצאות
 Wednesdays 10:30ימי רביעי בשעה  

   Members free, visitors 5ם ש"חיאורח נם לחברי קהילה תומכת,חי

 אדר-שבט-טבת 2018פברואר -ינואראירועי חודש 
February 2018 –January  

 
   מסעותיו של שליח עולמי בקהילות יהודיות - 3.01.18

 Worldly messenger to Jewish דוד בן נאה

communities                                                       
 

            תבארצות מרתקו ותמסערישומים מ - 10.1.18
   Amazing journeysחבר קהילה תומכת – מנחם פינקל 
 

 עות בבית ובבית חוליםישירותי אחיות וסי - 17.1.18   
 פיזיותרפיסט – מיכאל לנדאוואחות מוסמכת  - יהודית רחמים

Nursing services – at home or in hospital 

 
   איכות חיים -טובה  שמיעה - 24.1.18

 קלינאית תקשורת  -ולידיה וייסמן עידית אבידן -" בקול" ארגון

Good hearing - quality of life               

 
 ט"ו בשבט בשיר ומנגינה - 1.1.183

 סטודנטים מהאקדמיה למחול ומוזיקה בירושלים
Tu b'Shvat in Song  

 

******************************************************* 
 שינויים חדשים בשבט  -   7.2.18      

 על צמיחה והתחדשות בארבע רמות   - 
        Shvathanges, renewals and growth in C - מיכאל אדם

   איפה, למי, למה - לכת יהודה"חותמות" ממ - 14.2.18

 "eals" of the Kingdom of JudahS - אריה סלומון

 החטא ועונשו -מלחמת שאול ועמלק  -21.2.18
 ד"ר אלינורה הרצוג

Saul against Amalek - the sin and the punishment 

 
 אידיאולוגיהל גנון כראינאום פרס הנובל של ע - 28.2.18

 קרלייר-בת שבע דורי                        
Agnon's Nobel Prize speech as a mirror of ideology 

 

   

 חברי הקהילה היקרים!        

סוער   ואנו נערכים למזג אויר החורף הגיע 

  .ולמצבי החרום

 אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לכל דבר 

  .שתזדקקו

Dear Ginot Hair friends 

 Winter is here and we are preparing  for      
emergencies & extreme weather. Please 
feel free to contact us if you need help.      

 
 FYI- צוות קהילה תומכתלשירותכם, 

      
 - Zehavaאם הקהילה -זהבה זכאים

02-6247596 

 רכזת קהילה תומכת -  שבע-בת

02-6248568            054-8827546                       

Bat-sheva@ginothair.org.il 
 - Avshalomאב הקהילה - אבשלום חמד       

054-6650173 

 054-6650183 :מנהלת הקהילה - עליזה מלול

      aliza@ginothair.org.il                  

 גינות העיר-מינהל קהילתי
02-5664144 

 www.ginothair.org.il באינטרנט:כתובת אתר 

 

 
Streets of Jerusalem 

 רחובות של ירושלים
ונפטר  1863נולד בשנת תרכ"ג  -מנחם אוסישקין 
, מגדולי המנהיגים של 1941בשנת תש"א 

התנועה הציונית, ממארגניה הראשונים של כנסת 
ישראל ושל הסתדרות המורים בשנת תרס"ב 

מת לישראל. שכונת יי, נשיא הקרן הק1902
משדרות בן מימון )ימינה(  -רחביה ונחלת אחים 

תנועה עד רחוב בצלאל. מגדולי המנהיגים של ה
 הציונית ונשיא הקרן הקיימת לישראל

  www.jerusalem.muni.il/City/Streetnames 

mailto:aliza@ginothair.org.il


 1987ספרית מעריב  "ארץ ירוקה שלי"מתוך הספר  -מאת רותי ריכטר     הסירה הקוצנית ידידת האדם - לכבוד ט"ו בשבט

 . והתגעגעו לביתם הישן כפרשנתיים ישבו ב. ואמו היו ביניהם גם נער קטן , לאחר חורבן בית המקדש כשגלו בני ישראל מארצם

 .נתקפת חולשה ומתעלפת  הייתה, לאחר שאכלה מזונות מתוקים, ומדי פעם, האם חלתה מרוב געגועים לנחלתה ולארץ מולדתה

 ."עוד אבריא ולא אתעלף, אם אוכל לחלוט לי משקה משורשי הצמח. מכירה אני צמח בהרי הכרמל וסירה קוצנית שמו: "אמרה האם

המראה שנגלה לעיניהם היה . וכעבור חודשים אחדים חזרו אל נחלתם ההרוסה ואל ביתם החרב, מו לדרך נדודים ארוכה ומייגעתיצאו הנער וא

ורק מעט שיחי סירה קוצנית נמוכים , הותירה את עקבותיה באדמה החרוכה, שכילתה את הצמחים מסביב לבית, כי אש המלחמה, עצוב ומדכא

  .קישטו את החצר השוממהועלובים 

 ."וקוציו דוקרניים ומפחידים, והרי עלוב מראהו?! האם לצמח מכוער זה התגעגעת": התבונן הילד בשיחי הסירה הנמוכים ושאל 

 .אמרה האם וחייכה," עוד תלמד להכיר את הסירה ולאהוב אותה, ילדי היקר"

 .אך לא נמצא לו מטאטא מתאים, לגור בו רצה הילד לטאטא את הבית כדי שיוכלו, לאחר שנחו מעמל הדרך

 .מושאל הנער את א?" איך אטאטא את הבית בלא מטאטא"

, מואטא את חדרי הבית במטאטא שיצרה אט. ונתנה אותם בידי הנער, קשרה את האגודה למקל ארוך, אגדה האם צרור ענפים מענפי הסירה

 . והמטאטא היעיל סילק את הזוהמה בלא להותיר לה שריד

 .כי כילתה אש המלחמה את הגדרות שהבדילו בין הנחלה לנחלות השכנות, כך רצה הנער לגדור את נחלתו-אחר

 .מושאל הנער את א?" אין עמי קרשים ומוטותו ,איך אגדור את נחלתי

 .והנער גדר בו את הנחלה מכל עבר, וגוללה אותם זה בזה עד שהיו לגליל ארוך וסבוך, קוששה האם שיחי סירה קוצניים

 .מושאל הילד את א ? ניוארווה את צמאוואיך אשתה , ורמשים שטים בהם אבל המים שבבור מזוהמים ועלוקות, אימא, צמא אני" 

מו את שתו הנער וא. והיו המים המסוננים נקיים וטהורים, וסיננה דרכו את המים ששאבה מהבור, הניחה האם על פי הכד שיח סירה עבות

 .ולא צמאו עוד, הסירההמים שסיננה האם בעזרת 

 .והקור הדיר שינה מעיניהם, אך רצפת החדר הייתה לחה, לישון מורצו הנער וא. והאוויר נעשה קר ורטוב, בינתיים ירד הערב.

, כך נוצר מזרון רך ונעים. גדול  ומילאה בהם שק, כתה בהם פעמים אחדות עד שנשרו קוציהם הדוקרנייםה, שוב קוששה האם שיחי סירה

 .ולמחרת התעוררו רעננים ושמחים, הבוקר  ובנה ישנו עליו עד בואוהאם 

 .הנער צעק?", את כל הזרעיםאיך אמנע מהציפורים לאכול " .םתוציפורים עטו על התלם ואכלו אאך , לם וזרע בו חיטהחרש הנער ת

 .השדה הזרועהציפורים לא הוסיפו עוד לבוא אל . סירה סבוכים וכיסתה בהם את התלם קטפה האם מעט שיחי 

 .וחשה שהיא עומדת להתעלף, נתקפה האם חולשהפתאום . עץמו מעט דבש מכוורת עזובה בגזעו החלול של בצהריים אכלו הילד וא 

 .שתתה את המשקה והחלימה מידהיא . ציוותה האם!" כדי שאשתה אותו ואבריא, מהר וחלוט לי משקה משורשי הסירה" 

וצאצאיו הרבים  ,ליד הסירה הקוצנית בנה את ביתו החדש ,כשבגר. היא ידידתו האמיתית של האדם אז הבין הנער שהסירה עלובת המראה 

 .היום הזהעצם ממשיכים להיעזר בה עד 

 



Security features on bank notes -  סימני בטחון על שטרות כסף 

Counterfeiting has existed since currency first came into use; in extreme cases, it may result in 
the public losing confidence in a currency. 
There is a constant battle waged between law authorities and counterfeiters. To make 
counterfeiting more difficult, banknotes incorporate various security features. The security 
features are divided into three categories, based on the way the public can check them - by 
looking at, touching, or tilting the banknote. In addition to these features, banknotes contain 
intaglio signs for the blind. To ensure that a banknote is not a counterfeit, it is important to 
check several security features, and not rely on just one. 

החוק התופעה של זיוף אמצעי תשלום קיימת מיום המצאת המטבע ומאבק מתמיד ניטש בין רשויות 

לבין הזייפנים. כדי להקשות על הזייפנים משולבים בשטרות הסדרה החדשה סימני ביטחון מתקדמים 

בטכנולוגיות שונות. סימני הביטחון משותפים לכל השטרות ותוכלו לראותם, לחוש אותם  המיוצרים

בידיכם, או לגלותם בעת הטיית השטר. נוסף על כך, שטרות הסדרה החדשה נבדלים זה מזה בצבע 

השטרות בצורה  י לקויות ראייה להבחין ביןובאורך והם כוללים סימנים ייעודיים שיסייעו לעיוורים ולבעל

ר. ראוי שהציבור יכיר את סימני הביטחון, ויבדוק כל שטר שמגיע לידיו כדי תר מהעבטובה ובטוחה יו

.לוודא שאינו מזויף. חשוב לזהות מספר סימני ביטחון, ולא להסתפק בבדיקה של סימן אחד בלבד  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שירים 

 מאת

 אפרים הרמן 

 בנק הזמןמתנדב וחבר 

 לשיר לך ירושלים

 
 לשיר לך ירושלים
 זה לשיר לשמייך
 הנושקים לעפרך

 לנשום את נביאייך
 סלעייךלחלום את 
* 

 לשיר לך ירושלים
 זה לשיר לשמך

 עיר השלום
 עיר החופש
 מרכז התבל

* 
 לשיר לך ירושלים
 זה להקשיב לקולך

 בים בהרצליה

 כרונותיאני מלקט  ז

 מנשיקות השמש

 לעת בוקר

 המשיבות לים

 את הדרת מלכותו

 משדה הצדפים

 את ימי ילדותיהצובע 

 החוברת רוחמה

 לעננים

 

 נתינה

 לתת לך

 מפרחי החצב

 כמו לאמר לך

 לשמור תמיד

 שמים בהירים

 וחמלה שופעת

 בשבילנו

 

 

 
 
 

 
 
 

1 - Foil (Look)  לראות 
  
2 - Micronumbers (Look)  
  
3 - Watermark (Look)  
  
4 - See-Through (Look) 
  
5 - Security Thread (Look) 
  

6 - Intaglio (Feel) לגעת 

  
7 - Latent image (Tilt)  
  
8 - Optical variable ink (Tilt) 
  
9 - Microtext (Look) 
  

10 - Iriodin (Tilt)  להטות 

  
11 - U.V. Serial Number (Look) 
  
12 - Signs for the Blind (Feel) 

 

  

http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/foil.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/micronumbers-20.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/watermark.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/see-through.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/security-thread.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/intaglio.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/latent-image.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/optical-variable-ink.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/microtext.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/iriodin.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/uv-serial-number-20.aspx
http://www.boi.org.il/en/Currency/BanknoteSecurityFeatures/Pages/signs-for-the-blind.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .בנ לי ואמר סיכם כך

 
 
 
 
 

 

 עוגת בננה קלה
 

 :מצרכים

 2גדולה או  ביצה 1
 קטנות

או ממתיק  כוס סוכר 1/2
סילאן,  )דבש, -אחר

 סוכרזית( 

   , כוס שמן קנולה 1/3
 ,כוס מיץ תפוזים 1/3

 כפית תמצית וניל 1   , מעוכות ,בשלות מאוד בננות 2

 היכפית אבקת סודה לשתי 1/2   , כוס קמח תופח 1  , חצי כפית מיץ לימון

 כפית קמח 1קצוצים דק מעורבבים עם  )או סוג אחר( כוס אגוזי פקאן 1/2

 
 :אופן הכנה

 מעלות 170-מחממים תנור ל-

 מערבבים את כל החומרים בקערה )בעזרת כף או מיקסר ידני( לפי הסדר בו רשומים.-

 דקות עד שקיסם שננעץ יוצא יבש. 40-כואופים במשך )מלבן/ מרובע(  "גליש קייקנאי"יוצקים לתבנית -

 ם.אגוזיהכוס שוקולד צ'יפס )מעורבב עם כף קמח( בנוסף או במקום  1/2ניתן להוסיף  הערה:

 12בעמק רפאים  -Healthy Community  –גינות העיר "בריא בקהילתי"מועדון 

 Thursday  25.1.18 - ט' שבטיום חמישי  - 10:45-12:00
 - Handling money matters התנהלות עם הכסף

 Financial advisor - יועצת פיננסית מזל צובאלי, גב'מאת 
 

 Thursday 22.2.18 - ז' באדר יום חמישי  - 10:45-12:00

 & Dementia-  Memoryמבריאות לחולי - זיכרון ודמנציה
 רופאה בכירה במחלקה גריאטרית ובמרפאת זיכרון בבית חולים שערי צדק מאת

 .Info -0שלוחה  5664144 - מידע והרשמה. כיבוד קל+ הרצאה ₪ 10דמי כניסה         
 

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

 12עמק רפאים  "גינות העיר"-Yiddish Club – מועדון שוחרי יידיש גינות העיר

 Thursday 11.1.18- כ"ד בטבת תשע"ח - 10:45-12:00
 16-18-מרכז ושוליים נשים וגברים בספרות המוסר ביידיש במאות ה

Century Morals th18-th16 –in Yiddish Literature  enMWomen and   
 מרצה בחוג לספרות וספרות ילדים  ד"ר נגה רובין

 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וחוקרת ספרות יידיש

  אויֿפן ּפריּפעטשיק Thursday - 15.2.18ל' בשבט תשע"ח   10:45-12:00
   מארק ווארשבסקיהמוקדש לכותב השירים והמלחין היהודי הגדול  מפגש

   - Kobi Luriaקובי לוריאהמוסיקאי והחוקר מאת 

    02-5664144 והרשמה  מידע-₪ 20 גיל-אל/חברי קהילה תומכת ₪ 30דמי כניסה 
--------------------------------------------------------------------------- 

 -"גינות העיר" מזמינה אתכם ל קהילה מטיילת

 day trip to the Arava 3  – ימי מסע אל תוך הערבה 3
 Tuesday ז' שבט 23.1.18מיום שלישי 

 Thursday ט' בשבט  25.1.18עד יום חמישי  
 עם מורה הדרך נתי צמרת בדיוק 7:00הפעמון בירושלים בשעה יציאה מגן 

Leaving from the Bell Garden at 7:00 with guide Nati Tsameret  
  נאות -פארק תמנע, קבוץ קטורה, "כפר אפריקאי' במדברשמורת נחל דוד עין גדי,    

                .באילת טיולובקיבוץ איילות  לילות  2ה. סדנת גלידה ביוטבת ,סמדר
 02-5664144  -: משרדההרשמה במשרדי המינהל  טלפונים

 052-8700904מע"ר   052-8313909רכזי קהילה מטיילת:  - מלכה
 

 



 העוגה במקרר *בקיץ ובימים חמים מומלץ לשמור את
 

******************************************************** 
 

 וזנגוויל )ג'ינג'ר(  -  בצל  -  דלעת  - טטהב  -  גזר רק מ

 :יםצרכמ

,סגול או רגיל - בצל גדול 1   ודלעת,בטטה  ,קילו עד קילו וחצי גזרכפות שמן זית,  2  

,מקולף -זנגוויל טרי ס"מ 2.5כפית זנגוויל יבש או    1, מלח ופלפל לפי הטעם   פטרוזיליה ו/או כוסברה,עלי   

עלי ירק ו/או גרעיני דלעת לקישוט  , או ציר מרק ירקותכפיות מחוקות אבקת מרק  3-כוסות מים חמים ו 6  

 אופן הכנה

דקות  5-ומאדים כ בסיר גדול, מחממים את השמן על אש בינונית, מוסיפים את הגזר, בטטה, בצל, מלח ופלפל

 עד שהבצל רך. מוסיפים את הזנגוויל ומאדים עוד דקה.

.  חם דקות. מרסקים במוט בלנדר בזהירות ומגישים 20-מוסיפים את הנוזלים, מביאים לרתיחה ומבשלים כ  

!בתאבון  
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  צחוק  של     בריאותיים  יתרונות  ! !  Laughter is the best medicine  

 מונע מחלות לב - מרפה את השרירים -משכך כאבים - מוריד את רמת הורמוני הסטרס -מחזק את מערכת החיסון  -

 :יתרונות נפשיים piritual Advantages S 

 משפר מצב רוח -משחרר ממתחים -מקל על פחדים וחרדות -םהנאה ומרץ לחיי -מוסיף שמחה -

 משפר את הגמישות -

 :יתרונות חברתיים  nSocial Gai 

 מאפשר למוסס קונפליקטים -משפר עבודת צוות -מקרב אותנו אל הזולת -מחזק מערכות יחסים -

 צחוק ממיס טינה, אי הסכמות, ופגיעות -חיזוק הקשר במיוחד בזמנים קשים -מקדם גיבוש קבוצתי -

 :השימוש בצחוק במערכות יחסים מאפשר לך  Personal relationships 

 להשתחרר ממגננות, משיפוטיות, ביקורת וספקות -להיות יותר ספונטני ולהתרחק מן הצרות -

 שאתה ולעשות את מה שהנך חפץלהשתחרר מפחדים וחששות שמונעים ממך להיות מי  -

 להגיע להרגשות העמוקים והכי אמיתיים ולאפשר להם לבוא לידי ביטוי חופשי וישיר -

  צחוק מיטיב עם בריאות   -  yLaughter makes us health    

 120.org.il/articles-http://www.ad 

יודעים שהצחוק אינו רק ביטוי למצב רוח טוב, הנאה ושעשוע, אלא גם תורם לבריאותנו. צחוק יכול לשפר את אנחנו 

  –איכות חייהם של חולים. צעירים, קשישים או כרוניים. צחוק הוא תופעה נהדרת, טבעית לשיפור הבריאות: הצחוק 

פואית", המשתמש בצחוק למטרות טיפוליות.  פשוט, יעיל, זול ונגיש. לאחרונה התפתח מקצוע רפואי, "ליצנות ר

ליצנים מסתובבים בבתי חולים ומשעשעים חולים ותורמים להבראתם. "יוגה צחוק" היא שיטה נוספת לגרימת  

צחוק, באמצעות גירוי רפלקס הצחוק, באופן גופני ולא באמצעות המוח )על ידי הומור(. "יוגה צחוק" היא שיטה  

ם. מתחילים במספר תרגילים המשחררים את רפלקס הצחוק ויוצרים צחוק מתגלגל  היוצרת גל צחוק בקבוצת אנשי

מי שמתרגל יוגה צחוק באופן קבוע, הופך לאדם חייכן, קליל יותר ובעל אומץ לפרוץ קדימה  –ומדבק. בטווח הארוך 

 מחקרים שונים מראים כי: ולבצע שינויים בחייו.

 Lowers blood           סכנה להתקף לב. יכול לעזור להורדת לחץ הדם ולהפחיתוק . צח1

pressure 2.צחוק תורם לחיזוק המערכת החיסונית . Strengthens the immune 

system                              

                Strengthens musclesרי הבט. צחוק תורם לכושר ולחיזוק שריר הסרעפת ושרי3
 Stops depression      הוא מדבק ועוזר להתמודד עם דיכאון. . צחוק ידוע כמשפר מצב הרוח.4
                   Burns calories. חוק מפעיל את מערכות הגוף בעוצמה. צחוק שורף קלוריות. הצ5
  Positive energy      יוצר תחושה חיובית. -קשות  מאפשר לנו להתמודד עם סיטואציות . צחוק6

.                   טחון העצמי ונתפס ככוח מנהיגותי. יש שמשתמשים בצחוק בניהול.י. צחוק משפיע על הב7
 .נינוחותק תורם לנו לתחושת הרפיה וצחו. 8

Gives self-confidence and relaxes  - so.... 

 !!לבריאות טובזה  -אם אין סיבה מיוחדת גם ותצחקותחייכו  ,מישהובפעם הבאה שאתם רואים  -אז 

  Just   laugh  and  smile  -  it's  really  worthwhile!                            
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