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 תרופה מבית הרמב"ם 

 לקחת מעט שורשים משיר ההודיה ,

לערבב עם צמחי השמחה והביטחון, 

אחרי סילוק הגרעינים הרעילים של 

. תהכעס והתוקפנוהעצבות, הדאגה, 

לערבב עם פרחי התבונה, משורשי 

הסובלנות וההסתפקות במועט. לטחון 

במכתב ידיעת מיעוט ערכנו, ללוש 

 בשפת נועם ולהגיש בפנים מאירות! 

 הרצאות לקהילה תומכת
 10:30ימי רביעי בשעה  

 שבט-טבת   פברואר-ינואראירועי חודש 
 

4.1.17 

 עצמו את מרפא כשהמח- האנושי המוח מסתרי

 הרצאה ראשונה בסדרה 

 המוח ובמדעי בפסיכולוגיה שני תואר בעלת יונה רויטל
 

11.1.17 
  דרהבס שישיתהרצאה  פסיכולוגיה חיובית

 , מנחת קבוצות ומאמנת אישיתאביטל-גב' סימה לוי
 

18.1.17 
   ביקור חוויתי

   יד לוי אשכול 
 46ימון מניפגש ברח' בן  10.00

 למי שאינם חברים ₪ 10 . לחברי קהילה ₪ 5 -עלות

 
25.1.17 

   חייך את רפא
 חוקרת בהדסה עין כרם גור דן מרי ר"ד

 הצבאי שירותו בעת שנפל גור-דן ערן בנה להנצחת                             
 

1.2.17 

   תרופתי איזון
 משלימה ברפואה מטפלת וייצמן מיכלגב' 

 
8.2.17 

   לחיים גישור מיומנויות -ביתי גישור
 מגשרת ומנחת סדנאות לתקשורת נכונה  גוטמן רחלגב' 

 
 

15.2.17 
עצמו את מרפא כשהמח- האנושי המוח מסתרי  

 בסדרה  שנייה הרצאה 

  המוח ובמדעי בפסיכולוגיה שני תואר בעלת יונה רויטל
 

22.2.17 
   דרהבס שביעית הרצאה  פסיכולוגיה חיובית

 , מנחת קבוצות ומאמנת אישיתאביטל-גב' סימה לוי
 

 

 חברי הקהילה היקרים! 

  הגיע אלינו החורף 

ולמצבי  למזג אויר סוער ואנו נערכים 

 החרום 

במקרה של שלג או סערה אתם  

קשר לכל דבר  ועמנמוזמנים ליצור 

  אל תהססו! -שתזדקקו

 

ההקהיל אב-חמד אבשלום  

 0546650173: נייד

 חורף חם ונעים

  לשירותכם,

 צוות קהילה תומכת:

 לירז בטיטו פרידמן
  6248568משרד 

 0548827546נייד: 

liraz@ginothair.org.il 
 

 אם הקהילה: -זהבה זכאים
 ד'. -ימים ב' ו 6247596

 
 02-5458101/2גינות העיר  -מינהל קהילתי

כתובת אתר האינטרנט: 

www.ginothair.org.il 

mailto:liraz@ginothair.org.il
mailto:liraz@ginothair.org.il


 "מורידי פריטים מהרשימה"

 מתוך פינתו של שוקה דינור בתכניתו של שמעון פרנס בגלי צה"ל 

 בערבי הסלון שיחות כל, הארץ רחבי בכל הקפה בבתי שישי ימי של' פרלמנטים'ה כל. ולשפוט בלבקר גדולים ידענים כולנו

 .ממש לבצע, לעשות גם יודעים מעט ְמֵתי …אבל, ובעצות בביקורת לעייפה דחוסים כולם …שבת

 :המקור מהו ידעה לא היא. הבא הקטן הסיפורון את רכס-גל נורית אלי שלחה הזה בהקשר

תחום יכולותיו את לבחון והחליט ציור לימודי סיים צעיר בחור  .משלו מקורית בדרך בַּ

ן ליד הניח. הקניות ממרכזי באחד ציור כן על אותו והניח מאוד מושקע ציור צייר הוא  :קטן שלט על כתב וכך שחור עט הכַּ

 כל או הצבעים במשחק או בפרופורציה טעות, בעיה כאן שרואה מי כל. שלי הציור על ביקורת לקבל ואשמח, מתחיל צייר אני'

 .'לטעמו הבעייתי המקום על שחור איקס ויסמן הכן ליד שהשארתי השחור העט את בבקשה שייקח – אחר פגם

 .מקום אפס עד כמעט, איקסים מלא היה אמש שהניח הציור. עיניו וחשכו הקניות למרכז המתלמד הצייר ידידנו הגיע למחרת

 .'כצייר גדול עתיד לי שאין כנראה' בראשו חלפה ומחשבה ציורו את הוריד פנים ובבושת לצדדים במבוכה הביט הוא

 .המר הניסיון על לו וסיפר למורהּו הציור את לקח הוא

 .המורה אותו שאל?' הקניות במרכז שהנחת לציור זהה ציור לצייר התוכל'

 .הקודם ציורו של מושלם עותק המורה של שולחנו על הניח הוא ימים שלושה כעבור. המתלמד הצייר ענה.' שכן מניח אני'

. מעט לתקן המורה הציע השלט נוסח את. אחר קניות במרכז ציור כן על אותו הניחו, החדש הציור את לקחו והמורה הצייר

 :הפתיח אותו היה הפתיח

 .'שלי הציור על ביקורת לקבל ואשמח, מתחיל צייר אני'

 :שונה מעט הייתה הסיומת

 '…לשימושכם ומכחולים צבעים של סט השארתי. ולשפר לתקן חופשי בבקשה ירגיש, כלשהי בעיה פה שרואה מי'

 חודש. כלום תיקן לא אחד אף מכן לאחר שבוע גם. בציור נגע לא אחד שאף לראות ונוכח הקניות למרכז הצייר הגיע למחרת

 .בוצע לא תיקון ושום חלף

 :בחיוך זה לו אמר, למורה זאת כשסיפר

 '.יכול לא אחד אף כמעט – לתקן אבל, יודעים כולם – בסדר לא מה להגיד. ההבדל בדיוק וזה'

 

 הנוסעים באולם היום מתנוססת מורן דב של תמונתו. ֵשם-ְידוע טק-הי איש, מורן דב עם הבכור ְבִני עבד העסקית דרכו בתחילת

 מישיבות באחת, עבודה חודשי כמה לאחר. קי-און-הדיסק את שהמציא לאיש כבוד של כמחווה גוריון-בן התעופה נמל של

 מורן דב. בארגון שקורה מה על אצלו שהצטברו וביקורות הערות של רשימה מורן בפני לפרוש החליט בני שלהם העבודה

 על תודה: 'ואמר מורן דב בו הביט סיים כשבני. במחשבו רבה ברצינות ביקורת ודבר הערה כל רשם, רב קשב הקשיב

 יש …אבל. ממך עשר ועוד מאות כמה לי יש ועכשיו שקבלתי הערות מאות שלי ברשימה לי יש. מאד חשובות …ההערות

 מהרשימה פריטים להוריד לי לעזור יכולים הם כיצד אותי שואלים והם …כאלה הרבה לא …לפעמים אלי שנכנסים מנהלים

 '.הזו הארוכה

 במורידי או …לרשימה פריטים במוסיפי? להיות רוצה אתה קבוצה באיזה אז: 'ושאל אבהי מבט בני אל הישיר הוא ואז

 ?…מהרשימה פריטים

 .ארנון בני לי ואמר סיכם כך,' מיישם מאז אני הזה השיעור את'

 

 

 

 



 .בנ לי ואמר סיכם כך,' מיישם מאז אני הזה השיעור את'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 סתיו/ משה כהן 

 ריח סתיו מרחף באויר

 העננים מחפשים את דרכם להביע את עצמם  

 דמות מלאך בלבוש כחול לי מופיע  

 מקפץ ומדלג לעבר שבבי באויר

 

 בצמרות העצים  

 בעלי כנף מתכנסים  

 הציוצים מבשרים  

 מה הטבע יבשר  

 קולות ברקים ורעמים

 נשמעים למרחוק  

 לומר קרב הוא הגשם הנכסף 

 

 תפילת האדם עומדת להתגשם

 במסתוריםגשם אשר היה 

 עומד לרדת בברכה  

 

 התעוררת הצומח  

 והחי במלוא המרץ

 מתכוננים לתופעה מרהיבה  

 את רחשי קיומה  

 

 חויה/ משה כהן  

 חלומות לעת בקר נפתרים

 מפתחים מערכות של חיים

 נפתח עולם של מספרי הפלאים

 יזכרו במעשים שהיו במשך הימים  

 הנעלמים לתוך תוכם של רזי החיים.

 נעימים נותרים כחוויהרגעים 

 המופיעים בזיכרון לעיתים כפליאה

 בחזון הופך למציאות

 ודרכם גם הפתרונות.

 חופש ודרור מלאים וטובים מעידים על עצמאות של שנים 

 אם תמצא את החרות בשירי 

 מצאת את שאהבה נפשי

 אם רצית לשיר את שירי  

 את המנגינה תלחין עימדי  

 לכל שיר יש מסר  

 ממנו זכר  ותמיד יהיה 

 לא לשווא יכתב  

 ועולם לא ימחק .  

 קהילה מטיילת גינות העיר                        
 ינוארבחודש 

 'ישראל שביל" 2-' מס טבע לטיול יוצאת
 ירושלים הרי של ובפסגות בגבעות
 מוסמך דרך מורה  דביר חגי בהדרכת

 1.1.17  טבת' ג ראשון ביום ה"בעז יתקיים  הטיול
  בשעה משוערת חזרה הפעמון מגן 7.30 בשעה יציאה

14.30 
 110₪: מחיר

  וליווי ר"מע, הדרכה, ושוב הלוך הסעה: כולל המחיר
 .מטיילת קהילה רכזי

  ויסתים בורמה בדרך ימשיך שלום מנוה יעבור המסלול
 .הגיא בשער

  של הגבורה בסיפורי הן בו נעסוק. נוח בתוואי מ"ק 6 -כ
 כמו, הנצורה לירושלים" השילוח" המים וקו בורמה דרך

 .ירושלים הרי של המגוון ובטבע בנופים גם
  שביל' של מהקטע לחלק יצאנו הראשון בטיולינו

 מ"ק-4 -כ שלום נווה עד מלטרון': ישראל
' ישראל בשביל' המשך לקטעי נצא 3-4-5' מס טיולים

 .דרך מורה והמלצת המטיילים למס בהתאם
 לפרטים מלאים והרשמה

 רמי  052-8313909 מלכה  02-5664144  משרד:  טלפונים
054-6774795 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 ממטבחה של זהבה

 
 החורף הגיע ואיתו הצורך המאכלים חמים ומזינים, משביעים וקלים להכנה.. 

 ופטריות שורש ירקות עם אדום ביין בקר קדירתלפניכם מתכון של 
 ;האולטימטיבי החורף במאכל מדובר. הקלאסי הצרפתי בורגיניון הביף על מבוססתה
 של עדן לגן הזו הקדירה את הופכים הטעמים כל את וסופג נימוח שהופך והבשר הבישול במהלך בבית המתפשטים הריחות 

 .וטעמים ריחות

 מנות 6 -ל המצרכים

 :לקדירה

 גדולות לקוביות חתוכה, טרייה( 5 מספר) בקר כתף קילו  2

 זית שמן

 (בלבד הלבן החלק) פרוסה, כרשה 1 

 עבה פרוסים, גזרים  4

 לרבעים חתוכים, בצלים 3 

 פרוסים, סלרי גבעולי 2 

 איכותי אדום יין בקבוק
 תימין ענף

 רוזמרין עלי כמה

 קלופות, שלמות שום שיני 20 

 סילאן כף
 גס מלח
 גרוס שחור פלפל

 שונים מסוגים פטריות קילו  1

 :בקר לציר

 מוח עצמות קילו 2 

 גזרים 4 

 סלרי ראש 1 

 כרשה 1 

 וריח טעם עוד נותן, הקליפה עם להשאיר אפשר) בצלים  2

 :ההכנה אופן

 קרים במים מכסים. העצמות עם יחד גדול בסיר ושמים עבות לפרוסות הירקות את חותכים: הציר עם מתחילים. 1

 .מסננים. שעתיים ומבשלים קטנה לאש הלהבה את מנמיכים. לרתיחה ומביאים

 היין את מוסיפים(. דקות 10 בערך לוקח זה) זית שמן כפות 2-בכ הפטריות מלבד הירקות את גדול בסיר צולים: הקדירה. 2

 .נוספות דקות 10-כ – בחצי היין כמות לצמצום עד גבוהה אש על כיסוי ללא ומבשלים

 .ומתבלים לרתיחה מביאים, והסילאן השום, הרוזמרין, התימין, הבקר ציר את מוסיפים. 3

 .לסיר ומוסיפים, כבדה במחבת לסגירה הבשר את זית שמן במעט מטגנים. 4

 .מאוד רך שהבשר עד, קטנה אש על מכוסה שעות 2-3 מבשלים. 5

 .בישול להמשך לסיר ומוסיפים, זית שמן במעט במחבת הפטריות את צולים הבישול גמר לפני שעה כחצי. 6

*  

 .היום למחרת משתבחים הקדרה של הטעמים

 .אדמה תפוחי פירה עם להגיש מומלץ *

 !בתאבון

 

 



 

 

 

 ם מאת אפרים הרמןישיר

 מתנדב קהילה תומכת רחביה ובבנק הזמן גינות העיר

 חלמונית פותחת  .ה5

 כתר זהוב  

 כלפי השמים.

 שמש מאירה

 למרום

 מנקזת את  

 כל בקשותינו  

 בעדינות עליה  

 והשמש מלמטה  

 מנסה להתחבר  

 לשמש מלמעלה  

 בשביל של אור  

 . את אומרת:6

 "כבר ביקרתי פה"

 ולא ידעת  

 שבכל טיול  

 גוש-במסעדה באבו

 הכל הומה

 באנשים ורעשים.

 ואנחנו ביחד

 ואנחנו לבד

 ובנינו חיוך

 של הבנה

 רק לשנינו.

 .פרידה היא דרך4

 להתחברות  מחדש .

 היא ראשיתו

 של מסע

 היא ניסיון

 לצייר כמה קוים

 של החיים.בתמונה 

 ניסיון לעלות

 עוד מדרגה

 לתחילתה של  ברכה.

 

 

   
 העפרון

 מאת סימה לוי אביטל מרצה לפסיכולוגיה חיובית  
 

  ולא יד בעבודת עפרונות מכינים היו כשעוד, פעם

 ,משוכללת במכונה
  שיצא עיפרון כל לצייד שנהג אחד עפרונות עושה חי

  אותו משלח שהיה לפני,הדרך בברכת, ידיו מתחת

 .לדרכו
 

 :ועיפרון עיפרון לכל להגיד נהג וכך
  אכן אם, תמיד לזכור שעליך דברים חמישה ישנם

  שאני השיעור את תשכח ולא ,זאת לעשות תשכיל

 .בעולם טוב הכי העיפרון תהיה אתה, אותך מלמד
 

  אם רק אבל, נפלאים דברים לעשות תוכל אתה1 

 .בידו אותך להחזיק אחר למישהו תיתן

  חידוד של קשה חוויה עליך תעבור לפעם מפעם2 
 אבל, בבשרך שתקרע

  להיות כדי, הכאב אף על, הזה לחידוד זקוק אתה

 .יותר טוב עיפרון

  בעזרתו, מחיקה של מופלא מנגנון בתוכך שם אני3 
  כל לתקן תוכל

 .שעשית שגיאה

  זה יהיה תמיד, שלך ביותר החשוב החלק4 

 .בתוכך, שבפנים
.  חותמך את תשאיר, עליו שתעבור משטח כל על  

 ,הנסיבות מה חשוב לא

 .עקבותייך את להשאיר תמיד חייב אתה
  עושה היה, שהבין הבטיח שהעיפרון אחרי

  אל אותו ומשלח לקופסה אותו מכניס העפרונות

 .השוק
 

 :האדם בני אנו גם כך

  או אחר של בידיים עצמנו את לתת נורא לא  1 
 להוציא שיודעים אחרים

 .המיטב את מאיתנו

 .ומחודד חד להיות תמיד דאג 2 

  המנגנון את בנו יש, שגיאות לעשות בסדר זה3 

 .אותן לתקן

  אתה בוא מקום בכל חותמך את להשאיר דאג4 
 תמיד אותך שיזכרו, עובר

 .לטובה ורצוי

,  בתוכך שבפנים זה הוא, שלך חשוב הכי החלק5 
   של העופרת כמו בדיוק

 .העיפרון
 
 

 



 
 שימושיים טיפים, חורף תזונת

 מאת יעל דרור דיאטנית קלינית

  במשקל עולים לא הזה בחורף איך? עושים מה, האכילה בהרגלי שינויים היא הסיבה. בחורף במשקל עולים אנשים הרבה

 ?שבעים להיות מצליחים ועדין

  משינויים אחד מצד נובעים ההבדלים מרבית. הקיץ לעומת החורף במהלך האכילה הרגלי בין מהותיים הבדלים מספר יש

.  הסובייקטיביות מתחושותינו המושפעים אישיים שינויים שני ומצד האוויר מזג שינויי בשל סביבנו המתרחשים אובייקטיביים

 .החורף לעונת המתקשרים המרכזיים השינויים את למנות אנסה להלן

  החומרים חילוף ומידת התיאבון על המשפיעים הורמונליים שינויים חלים מתקצר שהיום ככל -היום באורך שינויים השפעת

  האצטרובלים מאזור המופרש המלטונין הורמון הוא, ביום האור שעות ממספר ישירה בצורה המושפע ההורמונים אחד. בגופנו

  שעות בהם לאזורים לטיסות בהקשר בעיקר ,המרדימה בהשפעתו נתקלים ואנו לישון רצוננו על משפיע המלטונין. שבמוחנו

  במהלך החיוניות תחושת ועל הרוח מצב על השפעה גם יש למלטונין(. ל"בחו היום באמצע לישון רצון) משלנו הפוכות השינה

  מצבי על גם  השפעה ויש עייפים יותר חשים ואנו עולה בגופנו המופרש המלטונין כמות, מתקצרות האור ששעות כלל. היום

 .והתיאבון הרוח

  על באכילה שלנו המוגבר הצורך רבים במקרים. לחימומו אנרגיה יותר דורש הגוף מתקרר האוויר שמזג ככל -וקור חום שינויי

  לנו לעזור יכול מבושל או חם במזון השימוש. דורש שהגוף ממה יותר הרבה אוכלים ואנו מדויק אינו גופנו את לחמם מנת

 .הגוף לחימום המסייע טוב פיתרון להיות יכולה חמה שתיה אף. הגוף לחימום

  ירקות בסיס על וסלטים יוגורטים, חלב מאכלי יותר לאכול נוטים בקיץ -'הטמפ בגלל השונות בעונות ממאכלים הימנעות

,  פשטידות, מבושל ירק ,מרק כמו חמים מזונות לאכול יותר ונוטים קרים מזונות לאכול מתקשים האנשים רוב בחורף. טריים

  ויטמינים, מינרלים לנו המספקים ירקות סלטי כמו מבושל ולא קר ממזון להימנע נוטים שאנו מכיוון'. וכו קדרה תבשילי

,  אפויים, מאודים, מוקפצים, מבושלים: ירקות תבשילי יותר לשלב היומי בתפריט דגש לשים חשוב, רבים תזונתיים וסיבים

 .התזונתי ההרכב לגיוון בתפריט קטניות של שילוב ואף במרקים

  ארוחה לקבל ומאפשרים מחממים הם. הקרים החורף לימי נהדר פיתרון הם המרקים -ותרופה עצמה בפני ארוחה: המרק

  להעמיס לא מנת על הארוחה במסגרת המרק את משלבים אנו שבו לאופן לב שנשים חשוב. המזון אבות כל את המשלבת מלאה

  עשירים הקרמה ומוצרי שמנות על מתבססים מוקרמים מרקים) לגופנו רצויים לא מזון מוצרי מהכנסת ולהימנע קלוריות

  בשנים. והצטננות בשפעת לטיפול יעילה" סבתא תרופת"כ שנים מאות מזה נחשב, המסורתי היהודי העוף מרק(. בשומן

.  עוף מרקי של סוגים 14 נבדקו בו, ב"ארה, נברסקה מאוניברסיטת רנהרד סטפן ר"ד ידי על שנערך מחקר פורסם האחרונות

  הלבנים הדם תאי של( כמוטקסיס) בהתקדמות לעיכוב גורם העוף כימרק הראו מעבדה בתנאי שנערכו קודמים מחקרים

  רנהרד ר"ד של מחקרו. המחלה החמרת ו/או התפתחות את מונע זה עיכוב כי היתה ההנחה. הזיהום מקור עבר אל( נוטרופילים)

  מערכת של בבדיקה התמקד רנהרד ר"שד כיוון. הלבנים הדם תאי התקדמות לעיכוב גורם אכן העוף מרק באדם גם כי הוכיח

 הנוזלים מעודפי יותר מהר להיפטר לגוף מאפשר זה עיכוב כי מצא הוא, העליונות הנשימה דרכי

  עדיין. יותר מהירה החלמה ומאפשר הגוף תפקוד על מקל העיכוב כי הראו המחקר תוצאות. וצינון שפעת מצבי המאפיינים

 …לנסות כדאי, שבטוח מה אך כמניעה גם או עצמה במחלה הטיפול עבור רק תרופה מהווה העוף מרק האם, ויכוח קיים

  הצמא חושתת את מזהים לא רבים אנשים. בגופנו הנוזלים למאזן טוב מדד איננה הצמא תחושת -בחורף השתייה חשיבות

  מעלה חום במפזרי והשימוש החדר את המחממים מזגנים ליד הארוכה הישיבה. התייבשות של למצבים להגיע ועלולים בזמן

,  הצמא תחושת בזיהוי הבעיות אחת. מהתייבשות ישירה בצורה הנובעים ראש לכאבי לגרום ועלול גופנו התייבשות קצב את

 בעצם כי רגועים לא מרגישים אך הרבה אוכלים הם אלו במקרים. כרעב הצמא תחושת את בטעות המפרשים אנשים שיש היא

  חום מפזרי, מזגנים) סביבתי חום במצבי ובכלל בחורף החשובות ההמלצות אחת. האמיתיים צרכיו את לגוף ספקו לא

  זה) בחוץ גופנית פעילות ולבצע החוצה לצאת מאתנו ומונע האוויר מזג -בפעילות ירידה    .לשתות כל קודם היא  וחימומים

  בהקשר רק ולא היומיומית בפעילות לירידה גם מתייחסת בפעילות הירידה(. למיניהם ובמכונים הכושר בחדרי להיעזר הזמן

  יומיומית פעילות לשלב לדאוג חשוב בחורף. מהבית מיציאות ונמנעים בחוץ מסתובבים פחות אנשים .לספורט

 (.במעלית במקום במדרגות עליה) הבית בתחומי אפילו,וספורטיבית


