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צבי בן יצחק ביד באפריל  סיורקצת על ה  

 בן יצחק הנשיא בצריף  -צבי בן יצחק ביד נסייר

 אולם שהיה המקום,  הלאומי המורשת אתר,  צבי

 המקום, ישראל מדינת של הנשיאותי הפנים קבלת

 ורחל יצחק גלויות וקיבוץ צנע של בימים שעיצבו

 ומסירות צניעות של בחיים שבחרו, צבי בן ינאית

 שהקימו החלוצות בבית גם נבקר. ימיהם כל לאורך

 לסייע בזמנו ונועד, הפועלות משק שהיה מה לצד

 להיקלט, חדשות עולות רובן, צעירות לנשים

 בית כלכלת, חקלאות וללמוד היישובית בחברה

נוספים ומקצועות  

יצחק הזוג בני את המציג קצר בסרטון נסיים  

. ופועלם חזונם, צבי בן ינאית ורחל   

 

 הרצאות לקהילה תומכת
 10:30ימי רביעי בשעה  

 ניסן-אדר אפריל-מרץאירועי חודש 
 

1.3.17 

 החוויה היהודית באמנויות היפות

 מריאנו אקרמן
 אדריכל, צייר והיסטוריון אמנות

 העברית בירושליםה של האוניברסיטה חמומ
 חוקר בינלאומיו

 
8.3.17 

 עצמו את מרפא כשהמח- האנושי המוח מסתרי

 בסדרה  שלישית הרצאה 

 המוח ובמדעי בפסיכולוגיה שני תואר בעלת יונה רויטל
 

15.3.17 
 קניה: בין מסורת ומודרניות

 חוקר ומרצה של יבשת אפריקה חתוכה גלעד
 

22.3.17 
 בתי כנסת, יודיאקה ואומנות   -תולדות יהודי סיביר 

 אנה ברזין 
 אומנות , האוניברסיטה העברית  חוקרת 

 
29.3.17 

.  רבה'וג תוניס, לוב יהודי של בסיסה/הבשישא מנהג
,  ניסן חודש ראש עם יחד, וויקרא פקודי-ויקהל השבוע פרשותבהקשר של 

 לפסח ותכנהוה
 דבי שועה חיים  

 רכזת תחום התחדשות יהודית בגינות העיר
 

19.4.17 
 החלב ומוצריו  

 טוב-גלית בן
 תזונאית  

 
26.4.17 

   ביקור חוויתי
  יד בן צבי  

 רחביה, 12 אברבנאל' רחניפגש  10.00
 למי שאינם חברים ₪ 20לחברי קהילה.   ₪ 15 -עלות

 

 

 חברי הקהילה היקרים! 

לחלוק אתכם את התכנית  שמחים

אפריל-העשירה לחודשים מרץ  

מרצים חדשים והרצאות מרתקות 

בן צבי-ובסוף סיור ליד  

 פורים ופסח בפתח

 נשמח לראותכם ולקבל כל פנייה !  

 המשך חורף חם ונעים

 לשירותכם, 

 צוות קהילה תומכת:

ההקהיל אב-חמד אבשלום  

 0546650173: נייד

 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


 אימא של חושים

 נור-די שוקה מאת

 של זמן פסק היא יצירתיות'ש שאמר כמי צוטט איינשטין אלברט. שנונים לסיפורים גדולה חיבה לי יש

 .השנינות את גם הזה הזמן לפסק אצרף.' האינטלינגציה שלוקחת שעשוע

 שלי חופשי בתרגום הדברים תקציר הנה. טובה דוגמא הוא, זר אינטרנט מאתר שליקטתי, הבא הסיפור

 :מאנגלית

 ערב בארוחת הֵאם את לפנק החליטו, ניפר'ג לדירה ושותפתו מייק אז, אותו לבקר הגיעה מייק של כשאמו

 הֵאם חשה האימהיים בחושיה. הליכותיה ומנועם מיופיה – ניפר'מג מוקסמת הייתה הֵאם.  הקטנה בדירתם

 את לראות כך כל רצתה כי, לבה רחשי רק אלה היו ואולי. בלבד אפלטוני אינו ניפר'ג לבין בנה בין שהקשר

 .ממש של בזוגיות בנה

 איש השניים התייחסו שבו בדרך התבוננה היא הערב במהלך. חשדותיה את חידדה הערב לארוחת ההזמנה

 .בלבד ושיחה עין קשר אכן הוא ביניהם הקשר האם ותהתה לרעהו

 אני: "לה לומר, לבד של ברגעים, הערב במהלך הזדמנות ומצא מחשבותיה את קרא, אמו את בהכירו מייק

 .בנה את ליטפו מבטיה, חייכה הֵאם." לדירה שותפים רק ואני ניפר'ג …תירגעי אבל במוחך עובר מה מנחש

 לי נוח לא: "ובהיסוס רבה נוחות באי לו ואומרת מייק את ניפר'ג תופסת האם של ביקורה לאחר שבוע

 שקבלתי לרטבים המוכספת המצקת את למצוא מצליחה איני אצלנו אמך של ביקורה מאז אבל …מייק

 ?"המצקת את לקחה שאמך אחשוד לּו …מוזר זה יהיה …לי יקרה כך כל המצקת. מסבתי

 ששאלה רוצה איני …ולשאול מייל-אי לה לשלוח בעיה שום לי אין אבל, "מייק לה ענה" …מאמין לא אני"

 ."האוויר בחלל תרחף שכזו

 :הלשון בזו מייל לאימו ושולח המחשב ליד מתיישב הוא מיד

, מהכסף היפה המצקת את' לקחת'ש אומר לא אני …אגב. ניפר'מג ש"ד. לבקרנו שבאת כיף היה ,אימא הי"

 שהיית מאז נעלמה שהמצקת היא עובדה אבל, מהכסף היפה המצקת את' לקחת לא'ש אומר לא גם אני

 ."מייק. אותך אוהב…הערב בארוחת אצלנו

 :מאימו הבא המייל את מקבל מייק היום למחרת

 שאתה אומרת לא גם אני, ניפר'ג עם' ָיֵשן' שאתה אומרת לא אני. ניפר'לג ש"ד. אתכם כיף לי היה ,היקר בני"

 ליד מוצאת מזמן כבר הייתה היא שלה במיטה ישנה הייתה ניפר'ג שאם היא עובדה אבל, ניפר'ג עם' ָיֵשן לא'

 "אימא, אותך אוהבת …מהכסף היפה המצקת את במיטתה הכרית

ָטה ַאשּוטֹוש י"ע נכתב הסיפור)  ( Quora שנקרא אינטרנט באתר 2015 באפריל  Ashutosh Gupta גּופְּ

 בכך רואה אני. ההיפך, הבוגרים ילדיהם בחיי הורים של חטטנות או התערבות של גדול חסיד לא אני

 גדול מאמין אני. בחוטים ולמשוך להמשיך שרוצים, לשחרר רוצים שאינם הורים של, שליטה של סממנים

 …כאן תמיד אני …אז …בשמיים נשר וכשיגיע' …לך שבא לאן טוס, השמיים את חתוך גוזל עוף'ב

 . לי זקוק כשתהייה

 ֵאם לאהבת בלב גדול מקום לי יש, הסיבות תמצאנה בילדותי ואולי אחרת או כזו מסיבה, מאידך אבל

 רבות שנים נמשך ֵאם של חיבוק: "שאומר מקורו את יודע אינו שאיש ישן פתגם יש. המיוחדים ולחושיה

ָפה שהיא אחרי  "…ַמרְּ

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המתכון לחיים בריאים

 מתוך הרצאתה בקהילה תומכת של ד"ר מרי דן גור

 הצבאי שירותו בעת שנפל גור-דן ערן בנה להנצחת       

 לעסוק בעשייה היומיומית באהבה!

 לנוחלקחת פסקי זמן ו

 במודע, בשקט, בטבע –!!!  לנשום 

 הגוף תחזוקתלדאוג ל 

 אהובה מוסיקה להאזין ל 

 מזון לנשמהלספק  

 לשמוח ,לחייך, לצחוק 

 )לאהוב ולסלוח( לחבק 

 ולחיות את ההווהלשחרר את העבר  

 על כל הטוב שבחיינולהכיר תודה  

   שהכל כשורה ...להאמין  

 ולהעיז להגשים ! -ולשאוף  לחלום 

 

 בידורל שמחהמה בין  -לכבוד פורים

  דכאון נגד בתרופות משתמשים הראשונה מהשורה שבדרנים מסתבר

 ?לבידור שמחה בין ההבדל מה, כן אם –

  שאנו למרות, אולם. האדם בני כל -כולנו! שמחים להיות רוצים כולנו

 וכנראה, שמחה מהי יודעים שלא בינינו יש, שמחים להיות רוצים

 ננסה הבאות בשורות. לשמחה ובידור צחוק בין מבחינים שאיננו

 .בידור ומהו, שמחה מהי להבין

 בתרופות נעזר אשר הבידור אנשי מגדולי אחד על קראתי מזמן לא

 אנשים וישנם מאד מצוי שימושם בימינו אשר תרופות, דיכאון נוגדות

 שאדם יתכן הכיצד: היא המתבקשת והשאלה. בהם הנעזרים רבים

  כדי עד מדוכא חייו באמצע עצמו את ימצא בבידור היום כל העוסק

 ?תרופות נטילת

: מפורסמת מעשיה לי הזכירה, התרופות נוטל הבדרן על, זו ידיעה

 וביקש מפורסם פסיכולוג אצל דכאוני חולה התייצב הימים מן ביום

 משנוכח". הפנים על רוחי מצב, "אמר", דוקטור" – למחלתו רפואה

  ואמר המדוכא הקליינט אל פנה, לאומלל לסייע מסוגל שאינו הרופא

 לעיר סע: "כדלהלן, היא לך לייעץ יכול שאני האחרונה העצה, "לו

 הוא הלא, המפורסם הליצן לו עומד שם. העיר כיכר אל ולך, ליפציג

  מידי ממנו שמע", ץ'ליבל" העם בלשון שנקרא כפי או" הלץ ליבלה"

 סיים". למחלתך מזור ויבוא מעט תתעודד ואולי בדיחות מספר יום

 עצה על" קליינט"ה יאמר מה לראות עיניו את ונשא דבריו את הרופא

 יכולה הייתה זו:"הלה לו כשאמר גבול היה לא לתדהמתו אך, זו

 ".ץ'ליבל" אותו הוא הוא בעצמי שאני, אלא, מצויינת עצה להיות

 הוא לבידור שמחה בין ההבדל - רוחנית למלאות תגובה, השמחה

  מצליח האדם, כלומר, למילוי מגיעה האדם נפש כאשר. מאד פשוט

 הוא, במבחן הצליח הוא. שמחה מתמלא ליבו שהוא כל להישג להגיע

 .שמח והוא, לראות השתוקק שאותו אחיו את פגש הוא. שמח

 בוכיה לילדה נותן, למסכן העוזר קטן ילד פעם ראה מאיתנו אחד כל

 הוא ?כן אחרי עושה הוא מה. מסכן לעני שקל חצי מעניק או, סוכריה

 חם, בפנים לו טוב. מלאה שלו הנפש כי! שמח הוא. בשמחה לאמא רץ

 .בנשמה לו

 שהדבר ככל. שמחים אנו, הנפש את למלאות מצליחים אנו כאשר

 .יותר רב זמן מעמד מחזיקה שבלבנו השמחה חיובי יותר

. השמחה מנגנוני את המרמה, זול תחליף הוא, הבידור, זאת לעומת

  נקודות באותם נוגע הוא. מדומה נפשית מלאות תחושת יוצר הוא

 שובע תחושת יוצר הוא. בלבד חיקוי הוא אך, השמחה נוגעת שבהם

 הוא ולכן הנפש את ממלא איננו הוא אבל לצחוק לנו הגורמת, מדומה

 לאדם דומה הבידור .השמחה של מקומה את למלא מצליח אינו

  ספק אין, שבו הרעב תחושת את להדחיק כדי, במים בטנו את שממלא

, רגעית ומלאות שובע תחושת מרגיש והוא הבטן את ממלאים שהמים

 .קט חיש תעזבנו השבע ותחושת אנרגיה מהם יקבל לא הוא אולם

 פורים שמחת

  משלוח"ו" לאביונים מתנות" נותנים אנו הפורים שבחג הסיבה זו

. לשמחה לו ולגרום הזולת של החסר את למלא כדי רק זה אין". מנות

  להגיע רוצים אנו שאם, משום. שמחה עצמנו לנו להסב כדי גם, אלא

. חיובית עשייה של בסיפוק עצמנו את למלא עלינו, מהותית לשמחה

 ומעניקים, למסכנים צדקה נותנים, לזולת מעניקים שאנו ידי על

 עשייה של בשמחה עצמנו את ממלאים אנו. לידידינו מנות משלוח

 מאושר הנובעת אמיתית שמחה לחוות יכולים אנו כך ידי ועל חיובית

                    
 קהילה מטיילת גינות העיר                 

 מרץ
 

 קהילה מטיילת גינות העיר יוצאת  
   שקיעה באגמון החולה  לטיול

 במכונית מסתור
 בתל חי ומצפור מלכיה  ותצפיות פריחה 

 
   ר"ח ניסן   28.3.17יום שלישי 

 
 פרטים נוספים יפורסמו בהמשך...

 
 

 טלפונים של רכזי קהילה מטיילת:
 

-052דני     054-6774795רמי     052-8313909מלכה   
8700904 

מזכירות המינהל הקהילתי    לפרטים והרשמה:
 0שלוחה  5664144

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 ממטבחה של זהבה

 
  הגלם כשחומרי, במטבח שלנו היצירתיות את להראות מצוינת הזדמנות הוא פסח

 .מהמשחק יוצאים אליהם רגילים שאנחנו
 ,וטעימות יפהפיות במנות ולגוון לחדש, להפתיע הזמן זה

 .במיוחד ומהנה טעימה פסח ליל חוויית לאורחים שיעניקו
 

  לפסח פטריות פשטידת

 ביצים. לימון קליפת: מאוד וחשוב שחור פלפל המון, מלח, בשום ומתובלות זית בשמן מוקפצות שונים מסוגים פטריות שפע

 .קמח בתחליפי הצורך את ומבטלים התערובת את קושרים אדמה ותפוח

 חומרים

 , פרוסות או חצויות פטריות מיקס ג"ק 1

  זית שמן כפות 4

 ( בנפרד והירוק הלבן החלק) קצוצים ירוק בצל גבעולי 3

  קצוצות שום שיני 2

  מלח

  גרוס שחור פלפל

  פטרוזיליה צרור 1/4-מ גס קצוצים עלים

  מפוררות מצות 2

  ביצים 6

  אחד מלימון מגוררת קליפה

 

 ההכנה אופן

 הירוק הבצל של הלבן החלק מכמות מחצית, הפטריות מכמות מחצית ומוסיפים זית שמן כפות 2 עם מחבת מחממים

 .בצד מניחים. מזהיבות שהפטריות עד או דקות 4-3 ומטגנים ופלפל במלח מתבלים. מהשום ומחצית

 דקות 4-3 ומטגנים ופלפל במלח מתבלים. והשום הירוק הבצל של הלבן החלק, הפטריות, השמן יתרת את למחבת מוסיפים

 .מזהיבות שהפטריות עד או

 .ומצננים לקערה מעבירים. ומערבבים ופטרוזיליה הבצל של הירוק החלק את מוסיפים

 .זית שמן במעט תבנית ומשמנים מעלות 190-ל תנור מחממים

 ממש) פטריות כי ופלפל מלח עוד מוסיפים. לימון וקליפת ביצים, מצות פירורי או אדמה תפוח הפטריות לתערובת מוסיפים

 .מערבבים, אותם ולאזן טעמים אליהן לספוח נוטות( אדמה תפוחי כמו

 .אסתטית חזות תהיה שלפשטידה כדי פטריות של יפות פרוסות למעלה לסדר ומקפידים לתבנית התערובת את מעבירים

 .מזהיב העליון וחלקו יציבו המאפה עד או דקות 35-כ אופים

 .במקרר יומיים עד נשמרת הפשטידה

 .מגורר גדול אדמה תפוח 1-ב המפוררות המצות את להחליף ניתן: גיוון

. 

 !בתאבון

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 במסגרת שירות יד לתומך בירושלים,                                                                                                                      

                                                                                                                       

 נפתחת קבוצת תמיכה                                                                                                                      

 לסבים וסבתות המתמודדים עם מחלת                                                                                                          

 בנם או ביתם.                                                                                                                      

                                        

 בבוקר. 10:00בימי שלישי בשעה                                                                                                                 

 

 *השתתפות ללא תשלום**                                                                                                                 

 להצטרפות ופרטים נוספים:                                                                                                                      

                                                                                                                6444676-02 /     yadl@yadsarah.org.il 

 

 

 שירים מאת אפרים הרמן

 מתנדב קהילה תומכת רחביה ובבנק הזמן גינות העיר

 .החלמונית פותחת  5

 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

 ביקרתי פה""כבר 

 ולא ידעת  

 שבכל טיול  

 פרח חדש נפתח  

 דף חדש נכתב.

 ונצנוצי השמש

 מתחלפים כל יום

 ובכל פעם

 מתחדשים

 מעשי בראשית  

 

 . ענני הבקר  7

 של ירושלים

 עוטפים אותי

 בשמיכה ורודה  

 של ברכה.

 מנסים להפיץ

 את משאלתם

 למעט שלום ותקווה

 בחורף הקר

 

  

הגב'  מתוך ההרצאה בקהילה תומכת של איזון תרופתי

 וייצמן מטפלת ברפואה משלימה  מיכל 

 הכרת תודה  –הכרת הטוב 

 ??   שאתם הכי הכי גאים בו כרגעמה הדבר -א

   מותר להגזים כמה שרוצים אין הגבלה

 מה הרצון הכי גדול שלכם עכשיו ??  -ב

 מה הדבר המבורך ביותר בחיים שלכם כרגע ?-ג

 מה הדבר ש אתם הכי הכי  רוצים להודות עליו ?-ד

מה הדבר שהכי הייתם רוצים בחיים ,זמן ,כסף  
 ,בריאות ,??

 על התרגיל  בכל יוםאתם מוזמנים לחזור 
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 ובחופשה החג בסעודות - בפסח בחג בריאה לתזונה המלצות

 

  ממשקאות ולהימנע לשתייה מים לשולחן להגיש מומלץ. שלנו המזון בבחירות מחשבה להשקיע מומלץ, החג בארוחות גם

 .מגוונים וסלטים ירקות ואכילת מים בשתיית ארוחה כל להתחיל מומלץ. ממותקים

  היין רוב את לשתות נוהגים המנהג לפי. ולכמותו היין לסוג בנוגע שונים מנהגים ישנם: הסדר בליל כוסיות ארבע שתיית

  חובת ידי ולצאת מתוק ענבים ומיץ יין בצריכת לצמצם להשתדל כדאי. יין ל"מ 45 הפחות לכל או, יין ל"מ 86  שמכילה בכוסית

 .ההלכה פי על האפשרית הקטנה בכמות שתייה

  בקינוח לבחור כדאי. בארוחה העיקרית המנה אינה זו כי לזכור חשוב, קטנה במנה להסתפק מומלץ: אחרונות ומנות קינוחים

 .פירות סלט או לפתן כמו, פירות בסיס על

 .  הפסח חג של העיקרי המאפיין הינה המצה

  האנרגיה לכמות שווה, קלוריות 160-כ יש אחת במצה. מים ומעט חיטה מקמח לרוב עשויה מצה, התזונתי ההרכב מבחינת

,  מלא מקמח מצות בשוק קיימות. יותר אוכלים אנו, משביעה אינה לעתים שהמצה מכיוון. לחם פרוסות בשתי הנמצאת

 .זמן לאורך שובע לתחושת וגורמים תזונתיים בסיבים העשירות

  לאוכלי) אורז פריכיות או, רגילה במצה שיש הקלוריות מכמות 2/3-כ המכילה, קלה מצה לאכול אפשר למצה כתחליף

  שקדים קמח, אורז קמח, א"תפו קמח, מצה קמח בסיס על לפסח כשרות לחמניות למצוא ניתן ובמאפיות בחנויות(.הקטניות

 .  במידה מהן לאכול להשתדל יש ולכן וביצים שמן מכילות הללו מהלחמניות חלק. וכדומה

  הנוהגות עדות לאותן) מלא ואורז כוסמת, דוחן, קינואה, בטטה, אדמה תפוח: הפחמימות מקבוצת נוספים במזונות לגוון ניתן

 (.הפסח בתפריט הללו המזונות את לאכול

  ערך שווה בינוני בגודל אדמה תפוח. ואורז קטניות אוכלים שלא שבהן העדות בתפריט מרכזי חלק מהווים ובטטה אדמה תפוח

  כמו) טיגון כמו בישול צורות פני על מבושל או בתנור אפוי אדמה תפוח העדיפו. אחת לחם לפרוסת( קלוריות) האנרגיה בכמות

 .רב בשמן שימוש או( יפס'בצ

  לעומתו. בפסח כחמץ נחשבים אותו המכילים ומאכלים", דגן מיני חמשת"מ אחד הינו( Spelt באנגלית) כוסמין: לב שימו

 .בפסח כחמץ נחשבת ואינה שונה צמח הינה( Buckwheat באנגלית) כוסמת

  פולי, יבשה אפונה, פול, מאש, שעועית, חומוס, מעדשים תבשילים ולהכין לגוון מומלץ – בחג קטניות לאכול הנוהגות לעדות

  כולו החג במהלך.הבשרית המנה במקום ומשביע טעים, בריא צמחוני תחליף להיות יכולים אלה תבשילים. ותורמוס סויה

  משפחתיים לטיולים החג ימי את לנצל מומלץ, בנוסף. ופירות וטריים מבושלים ירקות באכילת, מים בשתיית להרבות מומלץ

 .וכדומה כדור משחקי, אופניים על רכיבה, הליכה: כגון משותפת ספורטיבית ולפעילות הטבע בחיק

 ?ולמה כמה, איזה: בפסח בארוחות שמנים

  משקדים המופק קמח, ושקדים אגוזים, אבוקדו: הבריאים השומנים מקבוצת רבים מאכלים שולחננו על עולים הפסח בחג

  מסיסי ויטמינים בספיגת עוזרים, לגוף חיוניות שומניות חומצות מספקים, חשוב אנרגיה מקור מהווים זו מקבוצה מזונות. ועוד

 .והשיער העור לבריאות ותורמים שומן

 

  סויה בשמן משתמשים לא, בפסח קטניות מאכילת נמנעים שבהן בעדות לסוגיהם שומנים של נאותה לצריכה המלצות עוד

  כמות בו שיש משום קנולה ושמן סויה משמן נחות שמן נחשב הדקלים שמן. דקלים בשמן מוגבר שימוש ונעשה, קנולה ובשמן

,  הלכתיים משיקולים קנולה ושמן סויה שמן אוכל שלא מי עבור. בצריכתו לצמצם כדאי ולכן, גדולה רוויות שומן חומצות

 .אגוזים בשמן או זית בשמני להשתמש מומלץ

  


