
          tyCommuniIn the   בקהילה היי

 גרמנית ויוונית-לחברי "איכות חיים בקהילה" שכונות: רחביה, קריית שמואל, טלביה ומושבות
 יקט בשיתוף עיריית ירושלים ואש"להפרו                    2018 אפריל -אייר תשע"ח מרץ-ניסן-אדר

                The activities take place at 38 Ussushkin Street Rechavia  רחביה 38ת באוסישקין ות מתקיימיופעילוה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 לקהילה תומכת ואורחים  (in Hebrew) הרצאות

  אוסישקין  Ussishkin 38 - 10:30 -ימי רביעיב 

  19Buses, 17, 9אוטובוס 

  Members free - קהילההחברי ל נםחי
  Visitors₪ 5ים ורחא
 ניסן – אדר  2018  אפריל –מרץ  יאירועי חודש
Nissan -dar A  April 2018 –March  

 

   במקרא על שמות ומדרשי שם - 183.7.
Names in the Bible     

                                        ד"ר אלינורה הרצוג מאת                       
 

היסטורי, נוסטלגי,   –סיפורים וזכרונות   – 14.3.18
 הומוריסטי!

Stories & recollections- historical, nostalgic, 
humorous !   

   צילה דנטוביץ מאת

 

  –צרכנות נבונה  – 21.3.18
Intelligent Consumerism  

 מתנדב מטעם צרכנות נבונה / מאת 

 

 יום לפני פסח - אין פעילות - 28.3.18

No activities - day before Pesach 

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

 חג שמח!!!
 פסח - אין פעילות -   4.4.18

No activities - Pesach 
 

 .ההגנה בירושלים, ועוד.. - 11.4.18
The Hagana in Jerusalem and more 

 חיאביעזר בן מש  מאת

 

 יום הזכרון - פעילות אין  -8.14.18

No activities - Memorial day 

 

 לל"ג בעומר התרפיה הקדומה והקשר כנית" -  25.4.18
 ושבועות

Methods of therapy in ancient times and their  
connection to Lag Ba'Omer and Shavuot 

 מיכאל אדם    מאת

 

   
 - םיקריתומכת ואורחים חברי קהילה 

 אנו מקווים לראותכם בפעילויות השבועיות.

 לעזרה ועצה. אתם מוזמנים ליצור קשר 

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

Dear Ginot Ha'ir members / guests   

We hope to see you at our weekly 

activities.  

Feel free to contact us for help or 

advice.   

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

   Zehavaאם הקהילה -זכאים זהבה

02-6247596 

  - Bat-shevaרכזת קהילה תומכת - עשב-בת

02-6248568            054-8827546                       

Bat-sheva@ginothair.org.il 

 - Avshalomאב הקהילה -חמד  אבשלום

054-6650173 

 Aliza :קהילהמנהלת ה -מלול  עליזה

054-6650183 

      aliza@ginothair.org.il                  

  Ginot Ha'ir גינות העיר - מינהל קהילתי

02-5664144 
 www.ginothair.org.ilכתובת אתר באינטרנט: 

 

 

 

ונפטר  1897נולד בשנת תרנ"ז  -נרקיס מרדכי 

, סופר, חוקר אומנות יהודית, 1957בשנת תשי"ז 

מנהל בית הספר לאומנות "בצלאל" בירושלים. 

מרחוב שמואל  -שערי חסד  -שכונת נחלת אחים 

 :ינה( עד רחוב לוד. שם קודם לרחובהנגיד )ימ

סולד    טהיהנרי

www.jerusalem.muni.il/City/Streetnames 

 רחובות ירושלים

 

mailto:aliza@ginothair.org.il
http://www.jerusalem.muni.il/City/Streetnames


Please donate your  

unwanted board  

games for the use of seniors 

 at the Game Corner 

(Mischakia) we're planning.  

Thank you! 

 אנא תרמו את המשחקים שלכם

 שלא בשימוש למשחקיה שאנו  

מתכננים עבור חברי הקהילה.   

 תודה רבה!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

בחורשה שליד נווה  

 שלום

 בחורשה שליד  

 נווה שלום

 הרקפות והכלניות

 מנסות את כוחן

 בגלים צבעוניים

 המכים בנו   

 כמו הים

 ואנו מביטים

 ולא מצליחים לקלוט

 את מלוא הנתינה 

 את מלוא הברכה

 השופעת

 אפריים הרמן

 בדרך לעין גדי

 בדרך לעין גדי

 הרי המדבר

 עוטפים אותנו

 בערפל של חלום.

 ים המלח נח

 עם נצנוצי השמש

 בצעיף של ברכה

 מפל השוטף

 בנחל דוד

 מנקה את

 שרידי המחשבות

 והכל זורם

 לנתינה של אור.

 אפריים הרמן

    

   Healthy Community–גינות העיר בריא בקהילתי"מועדון "

    Emek Refaim Street 12 -עמק רפאים   10:45-12:00

 Thursday 26.4.18 -א' באייר  יום חמישי  - 10:45-12:00
 תזונה לשמירה על בריאות וחיוניות

Nutrition for Health and  Positivity 
 יועצת תזונה  - גלית בן טובמאת גב' 

Nutrition Consultant Galit Ben Tov  
       

 For information and registration  0 שלוחה 02-5664144 מידע והרשמה
 כיבוד קל+ הרצאה ₪ 10דמי כניסה 

 
Entrance fee 10 NIS includes lecture & light refreshments 

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

 

   Yiddish Club - גינות העיר - מועדון שוחרי יידיש

    Emek Refaim Street 12 -עמק רפאים   10:45-12:00

  Thursday 15.3.18-כ"ד בטבת תשע"ח  - 
 מפגש בעברית בשילוב יידיש–זינגט יידיש - 

 .  הזמרת חווה אלברשטיין של הקסם של שירים ביידיש
 לתהשחקן יוני אימאת  הרצאה

בליווי מצגות נדירות של קטעי וידאו ואודיו   
The magical secret of Yiddish songs sung by Chava Alberstein 

 with Yiddishshpiel singer and actor Yony Eilat 
accompanied by rare video and audio presentations 

Entrance fee 30 NIS includes lecture & light refreshments 
gil and Kehila Tomechet members-20 NIS for All 

 ₪ 20 גיל-/אלחברי קהילה תומכת ₪ 30דמי כניסה 
 For information and registration   0שלוחה  02-5664144 מידע והרשמה

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

 אגלי הטל בבוקר

 אגלי הטל בבוקר

 מנצנצים וכבים

 במחבואים משחקים

 ואולי בתופסת

 רומזים לנו

 דרכי חיים

 משקפים את

 האמת שבנו

   אפריים הרמן

 



kosherinthekitch.com  !לפסח וכל השנהקלה לעשייה  פשטידת תפוח אדמה
!or Passover and all year roundfEasy to make  – Potato kugel       

Ingredients: 
6 potatoes                               6 תפוחי אדמה 
1 large onion                                    בצל גדול 1
3 eggs                                             3 ביצים  
Salt & pepper to taste   מלח ופלפל לפי הטעם 
3/4 cup oil 3/4                                   כוס שמן  

Method:    

Peel and grate potatoes and onions, pour off as much liquid as possible, 
combine with remaining ingredients then bake in a 9×13 inch pan (average 
size) at 350′ (medium to high temperature) until the top is golden with crispy 
edges. Enjoy!!! 

פל ושמן להוסיף את הביצים, מלח, פל . . לשפוך כמה שיותר נוזליםתפוחי אדמה ובצל לקלף ולגרד
 בתאבון!עד שמוזהב למעלה וקריספי בצדדים.   בגודל בינוני. לאפות בחום גבוה  ולהכניס לתבנית

Yummy Mushrooms, Onions & Eggs        יאמי פיטריות"- פטריות, בצל וביצים"  

Delicious hot or cold!                                                                !טעים חם או קר 
Ingredients: 

2 cans of sliced mushrooms or equivalent quantity, freshly sliced 

חתוכות או כמות דומה של פטריות טריות חתוכות צנצנות פיטריות 2  
4-5  large onions, finely sliced 

חתוכים דק גדולים בצלים 4-5  

1 large or two small containers tomato puree  

עגבניות  רסק מיכל גדול או שני מיכלים קטנים של  
3 large or 4 small / medium size eggs 

קטנות 4ביצים גדולות או  3    
Sweet paprika, pepper, salt, touch of sugar to season 
 פפריקה מתוקה, פלפל, מלח וטיפת סוכר לפי הטעם

A little oil to fry the mixture מעט שמן לטיגון 
Method: 
Fry onions till golden, stirring regularly. Add mushrooms and stir for another 
few minutes. Add the tomato puree and seasoning. When ready to serve, beat 
the eggs, add to the hot mixture stirring till all the liquid is absorbed on low heat. 
Can be left to complete with the eggs later on or done all at once.  Enjoy!  

  
רסק את כמה דקות.  להוסיף  להמשיך לערבבוב, להוסיף את הפטריות יהזיעד שלטגן את הבצל 

על חום  תוך כדי בחישהלטרוף את הביצים ולהוסיף  ,חם שכשרוצים להגי תיבלון.העגבניות וה
  הביצים במועד מאוחר יותר להוסיף אתניתן עד שכל הנוזלים נספגים. חמה התערובת ל נמוך

!ןבתאבו להגשה חמה במועד אחר.    

 



The strangest "seder" customs - מנהגי הסדר הכי מוזרים 
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4945683,00.html 

 

את הוריהם   "םכימ"  והילדים את בעליהן "םכימ"העדה הפרסית נשות  ,אסתר שקלים ,חוקרת העדותלפי 
 ,אצלםשקיימת  פטריארכליתהבחברה . בקריאת ההגדה "דיינו"את המילה שאומרים  בכל פעם בבצלים ירוקיםו

הרגשה הושחרור מ אישית העצמהל מלזה מהווה ס שהם פחות חשובים ומעשהמרגישים לפעמים ילדים נשים ו
עד לחלק ההוא של הסדר! מיםנרד שלא בטוח .לפני יציאת מצרים המכות תזה גם מזכיר את עשר .אתזה  

  
According to ethnic researcher Esther Shekalim, women of Persian origin "hit" their husbands with 
green onions and children do the same to their parents when the word "dayeinu" is heard while 
reading the Hagada. Their patriarchal society makes them feel less important sometimes, so this 
symbolic act offers temporary "freedom" and boosts egos for a while. It is also a reminder of the ten 
plagues before the exodus out of Egypt. No-one falls asleep before that part of the seder, for sure!  
 

התחיל  מנהג זה אך אין אצל הפרסים, התימנים והעיראקים. ,איים על השולחן כוס של אליהו הנבשנהוג לבכל בית 
 אשכנזים.במזרח שהיו במגע עם  ובהמשך גם לקהילות יהודיות 17-התפשט בעיקר במאה הו 15-במאה ה באשכנז

.'עתידים להיגאל 'בניסן נגאלו ובניסן –הגאולה מתאים לרעיון ו הרעיון הזה הוא מיוחד לפסח,   
 
Elijah's goblet appears on most seder tables if people are of Persian, Yemenite or Iraqi origin. 
This tradition started in Ashkenaz in the 15th century and spread further mainly from the 17th 
century to Eastern Jewish communities who were in contact with Ashkenazim. Unique to 
Pesach, it runs parallel to the idea of redemption - 'In the month of Nissan they were and shall 
be redeemed'. 

 
 .תמפני פורענומנהג לשמור את האפיקומן כל השנה כסגולה והגנה  ישנו

כמעט בכל קהילות המזרח הייתה לה  בעיקר,ושה הרה, אי לעכסגולה לשמירה  אפיקומןנהגו להשתמש באנשים 
קח איתו בכיס קצת עד היום שמי שנוסע בספינה למקום שהוא קצת מסוכן, לו הוגנ ,. לכןותגולה מיוחדת נגד סערס

.ות ביםהסערכוח את  רסןאמור ל, וזה מהאפיקומן  

 
It is believed that the Afikoman has mystical qualities against evil in certain ethnic groups, 
safeguarding pregnant women and in almost all Eastern communities, helping those who encounter 
storms. Even today, it is customary to take a piece of the Afikoman with when going on a voyage,  
which is supposed to help restrain the force of dangerous storms at sea. 
  

לבנות מהווה סגולה סדר הקערת על הזרוע  למשל, םהרומני צלשונים גם כן. א המנהגים קיימים אשכנז קהילותב
 תאמניפה  כשהיא חןלחוזרת לשוו הבשר את תכלוא, את הזרוע פתטוחרווקה . בשלב מסויים, להתחתן רווקות

ם.מכשולי תגבר עללכוח ווניצחון  תסמלמהזרוע  יכ ,שנה הבאות להתחתןלה עזור אמור למנהג זה . עצםה  
 
Ashkenaz communities also have different customs. The "polka" on the seder plate – seen as a 
symbol of victory and strength to overcome obstacles - is grabbed by an unmarried woman, eaten 
and then the bone is shown to all. This is believed to help her marry that same year. 

ועונים  "באתם? מאין" - כמו תושאל עללענות  וצריכים הסדר של מסוים בשלב מרופטים בגדים לובשות דותע כמה
ך" "והגדת לבנ וותמקיימים את מצ כך ."!שליםלירו" -כמובן והתשובה  –לאן אתם הולכים? "ו . "צרים"ממ –מובן כ

יצא ממצרים', אבל יש את עצמו כאילו הוא  לראותבהגדה נאמר גם ש'חייב אדם  .ומספרים את סיפור יציאת מצרים
ההמחזה הזאת ממחישה את יציאת  את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים'.  להראותרשום: 'חייב אדם  הגדות שבהן

 .לארץ ישראלשל אבותינו הגעתם  - מצרים ואת הנס הגדול

Some communities wear old clothes for a while during the seder and have to answer questions like – 
"Where did you come from?", replying – "From Egypt!"  "And where are you heading to?" 
"Jerusalem!"  is the obvious reply. Thus the Mitza of telling future generations is observed. Some 

. Others say that we should as wellfrom Egypt  exiles erethough w as see ourselvesHagadot tell us to 
enacting the -that we too have been on a long journey from Egypt, as were our forefathers, re show

miracle of the exodus leading to their arrival in Israel.  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4945683,00.html


 

 

Mobile Dentist Clinic 
Hadar Mall, Talpiot 
26 Pierre Koenig Street 

 

Subsidised rates and 
expertise especially for 

people who are housebound. 

 

 

מרפאת שיניים ניידת מסייעת 

לאנשים מוגבלים הזקוקים 

 לטיפולי פה ושיניים,

שאינם מסוגלים להגיע למרפאות 

שיניים רגילות. המרפאה מעניקה 

באיכות גבוהה ובמחירים טיפולים 

מסובסדים, עם צוות רפואי מיומן 

 ומקצועי.

 לפרטים נוספים והזמנת תורים:

02-6717111   054-4264717 

 ם-, קניון הדר י26רח' פייר קניג 

או במייל :  

Amitleem@gmail.com 

 gliyf 

mailto:Amitleem@gmail.com
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“Yom HaShoah Ve-Hagevurah”- Holocaust Memorial Day - יום השואה והגבורה 

April 12th ; 27th Nisan                                                                 12 אפריל - כ"ז ניסן  

https://www.jewishvirtuallibrary.org/yom-ha-shoah-holocaust-memorial-day 

יום השואה והגבורה חל שבוע אחרי פסח ושבוע לפני יום הזכרון ומציין את מרד גטו וורשה ואת  

וזה הפך ליום   1951אפריל,  12-זכרונם של המליונים שנרצחו בשואה. התאריך הוחלט בכנסת ב

לאוגוסט,   19-ם "יום השואה והגבורה" בעקבות חוק שהועבר ע"י הכנסת בזכרון רשמי עם הש

כאשר הוחלט לציין בפומבי, בישראל ובעולם כולו   1959למרץ,  4-. חוק נוסף התקבל ב1951

 בקהילות יהודיות ובכלל, את זכרונם של הגיבורים והקרבנות שסבלו ומתו בשואה.   

“Yom HaShoah Ve-Hagevurah is the day of remembrance for victims of the Holocaust and a 
tribute to their heroism. The 27th of Nisan, a week after the end of the Passover holiday and a 
week before Yom Hazikaron (Memorial Day for Israel's fallen soldiers), also marks the 
anniversary of the Warsaw Ghetto uprising. The date was decided by the Knesset on April 12, 
1951 and is observed by Jewish communities worldwide. The official name - Holocaust and 
Heroism Remembrance Day - was made formal in a law passed by the Knesset on August 
19th, 1953.  On March 4th, 1959, another law determined that tribute to victims of the 
Holocaust be given in public ceremonies. 

Yom HaZikaron - Memorial Day - April 18th ; 3rd Iyar              יום הזכרון - ג אייר 

באייר( הינו אחד מארבעה חגים שנספו ללוח השנה העברי מאז שנוסדה מדינת   4יום הזכרון )

ביום הזכרון אנו זוכרים לא  שלושת האחרים הם יום השואה, יום העצמאות ויום ירושלים.  ישראל.

לים שנתנו את חייהם כשהגנו על המדינה, אלא גם קרבנות הטרור ואלה ששמרו עלינו מפני  רק חיי

התקפות טרור.כמו ביום השואה, נשמעות אזעקות של שתי דקות לזכר הנופלים כאשר אנשים  

קט ובכבוד. תפילות "יזכור" ו"אל מלא רחמים" נשמעות לזכר הנופלים בארץ  עומדים דום בש

 ובעולם.

Yom HaZikaron (4th Iyar)  is one of four holidays that were added to the Jewish national 
calendar since the creation of Israel. The other three are: Yom HaShoah - (Holocaust Heroes 
and Martyrs' Day), Yom Ha'atzmaut - (Independence Day) and Yom Yerushalayim - (Jerusalem 
Day). On Yom HaZikaron we remember not only the IDF soldiers who died defending Israel 
but also terror victims and security guards who lost their lives. As on Yom HaShoah,  two-
minute air raid sirens are heard during which people respect the memories of the fallen by 
standing in silence. Memorial prayers "Yizkor" and "El Maleh Rachamim" are recited at 
ceremonies all over the country and in the diaspora. 

  Yom HaAtzmaut April 19th; 4th Iyar                          יום העצמאות - ד אייר תשע"ח   

Independence Day (5th Iyar), the anniversary of the Declaration of the Establishment of the 
State of Israel on May 14, 1948, follows Yom HaZikaron, merging tears of sadness with those 
of joy and prayers of thankfulness. This year, on April 19th, we celebrate 70 years of growth, 
development, achievement and amazing progress that the state of Israel has experienced 
since it was founded.  Mazal Tov! 

העצמאות הופך את דמעות העצב של יום העצמאות לדמעות שמחה ותפילות תודה. השנה  יום 

 שנה של הישגים והצלחות מאז קום המדינה. מזל טוב!!   70חוגגים 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/yom-ha-shoah-holocaust-memorial-day
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/passover.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/yomhazikaron.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/uprising1.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/mktoc.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/mktoc.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/calendar.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/israel.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/yomhashoah.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/yomhaatzmaut.html
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https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/yomhashoah.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/yizkor.html
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https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/dectoc.html
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קה לגיל השלישי, מינהל קהילתי גינות העיר ותיאטרון יידישפיל שמחים המחל

 –להזמין את גמלאי העיר לאירוע פתיחה 

 שוחרי היידישמרכז תרבות 

 10:00בשעה , יום שני 9.4.18תשע"ח, , כ"ד ניסן

 33אולפנא לאומנויות, רח' בן זכאי  –

 פי שירי מרדכי געבירטיג מאת יהושעמחזה מוזיקלי על  – געבירטיג

משמחת  – ההצגה בעברית בשילוב שירים ביידיש עם תרגום לעברית סובול.

 לבבות ומרוממת את הרוח!

  אוטובוסים  10,14,15,77 כניסה חופשית להרשמה מראש -

 :או מייל 10שלוחה  02-5664144 –עליזה מלול  –לפרטים והרשמה 

aliza@ginothair.org.il 

The Municipal Department for Senior Citizens, Ginot Hair 

Community Center and the Yiddishpiel Theater are happy to be 

able to invite seniors of the city to the opening event at the Center 

of April at the Ulpanah for  thon Monday, the 9for Yiddish Culture 

the Arts, 33 Ben Zachai Street, Jerusalem. 

Gevirtig - a musical based on songs and poems of Mordechai 

Gevirtig, directed by Yehoshua Sobol. The performance is in 

Hebrew with songs sung in Yiddish accompanied by Hebrew 

translations –uplifting to the spirit and joyous to the soul! 

For more information please call Aliza Malul, 02-5664144 

extension 10 or write an email to aliza@ginothair.org.il. 

Entrance is free for those who register in advance.  

Buses 10,14,15,77 

mailto:aliza@ginothair.org.il


 

 


