
    tyCommuniIn the                             הבקהיל       
 גרמנית ויוונית-רחביה, קריית שמואל, טלביה ומושבותחסד,  ישערלחברי "איכות חיים בקהילה" שכונות: 

 יקט בשיתוף עיריית ירושלים ואש"להפרו     May- June  2018  יוני -אי תשע"ח מ סיון - אייר
                The activities take place at 38 Ussishkin Street  Rechavia  רחביה 38ת באוסישקין ות מתקיימיופעילוה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  , רחביהאוסישקין  Ussishkin 10:30 38- ימי רביעי

  19Buses, 17, 9 יםאוטובוס
 - Members freeחינם  קהילההברי ,חvisitors  ₪ 5ים ורחא 
 
 

 סיפור על חסד ותיקון - 185.2.
A story of compassion and redemption    

                                        Dr. Elinora Hertzog-  ד"ר אלינורה הרצוג         
 

    יום ירושלים 9.5.18

Jerusalem Day 

  Micha HaLevi -מיכה הלוי 

מינהלים קהילתיים וחברה אזרחית בירושלים   -16.5.18
Community councils and society in Jerusalem 

 Kineret Kahana –כנרת כהנה 

 יפן והקשר שלה ליהדות -  23.5.18

Japan and its connection to Judaism 

 Gilad Chatuka -גלעד חתוקה 
 

 הטעייה בצרכנות / מניעת תאונות בבית - 30.5.18
for preventing accidents at home and   Tips  

wise consumerism 
               yalla ShakedA -איילה שקד               

 
   הדרך לשחרור ירושלים -  6.6.18

to Freeing Jerusalem athPThe  
  Micha HaLevi-מיכה הלוי 

 
 ונטיפיורי והנחלאותמ משה- 186.13.

Sir Moses Montefiore and the Nachla'ot 
 -  Tsilla Dantowitz   צילה דנטוביץ

 
 Homeopathy - הומיאופתיה - 8.16.20

 Merav Haratsbi -מירב הרצבי 
 

 הזמר העברי בראי ספרותי -  27.6.18
Hebrew songs discussed as literature 

 - Pnina Beckפנינה בק 
 
 

 

   
 - 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 העירגינות  - מינהל קהילתי

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

 

 

 
נולד בשנת  -הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג 

, 1959ונפטר בשנת תשי"ט  1888תרמ"ח 

ממנהיגיה הרוחניים של יהדות בריטניה, 

שימש רבה הראשי של מדינת ישראל, חוקר 

ההלכה ואיש מדע פעל בימי השואה הנאצית 

 להצלת יהודים רבים ועלייתם לארץ ישראל. 

www.jerusalem.muni.il/City/Streetnames 

 רחובות ירושלים

 

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


Dear Friends… 

We are still collecting 

your unwanted board  

games for a "Game Hour" activity 

(Mischakia) we're planning for 

seniors.  

Thank you very much!! 

        חברים יקרים...                                 

                    שחקיםמ פיםסעדיין או אנו

      משחקיהיצירת לשלכם שלא בשימוש 

ה. תודה רבה!!   חברי הקהילל המיועדת        

 

!מאוד תועלת מירבית לגוף בעלות סבירה –לשתות מים חמים כדאי   

על מערכת מגינים, ים את תהליך ההזדקנותמרחיקהחמים המים , בין היתר  

.רים את איכות הקרקפת והשיעומעשירטוב לדם לזרום  יםמאפשר ,העיכול   

Drinking hot water has multiple benefits for your health 

and is affordable! Among the many benefits, water delays the  

aging process, protects the digestive system, enables the blood to flow 

more easily and enhances the quality of our hair and scalp. 

 

מומלץ . שתיית מים קריריםעל אין לוותר , היתרונות המשמעותיים של שתיית מים חמיםאף על  

ולהקפיד לשתות מים בכל טמפרטורה , לפתוח כל בוקר בשתיית מים חמים עם תוספת של מי לימון

חשוב ביותר לשתות כמות מספקת . נמצאים בתוך בניןאם ובין בחוץ ם נמצאים בין א, כל היוםבמהלך 

בכל ו .רק יודה על כךשלך  הגוף ,לשתות אותם חמים פשרואם א, כוסות 12עד  8-כ, של מים בכל יום

 ואף, יותר מידימלחים בגוף הינרלים ולל את הממוגזמת של מים יכולה לד כמותגם  –לא להגזים , זאת
 .להוות סכנה

Despite the clear benefits of drinking hot water, it doesn't mean one should give up drinking 

cold or room-temperature water during the day, whether one is indoors or outside. It's 

recommended to start the day with a glass of hot water and lemon juice. Remember to drink 

between 8 and 12 glasses of water a day and if some of those include hot water, your body will 

only thank you! However, don't overdo it – too much water can dilute the blood and reduce the 

necessary levels of minerals and salt in the body, endangering your health. 

 צמרות העצים

 צמרות העצים

 עושות תרגילי

 הגבהה לשמים

 מתעדנות בירוק

 צהבהב יותר

 אוורירי יותר.

 הענפים רודפים

 אחד אחרי השני

 ברוח הקלילה

 במשובת ילדות.

 גם האדם 

 נראה אחרת

 חתויבצמ

 בהתקרבו לצמרות.

 אפריים הרמן מאת

 היופי האמיתי

 פי האמיתי נסתר מאתנווהי

 חבוי בין סלעים וענפים

 מתגלה רק בשקט

 ממלא את החלל

 שבנו בחסדו

 ואנו

 זקוקים

 לעוד.

   אפריים הרמן מאת

 



 

Delicious spinach and broccoli pie easy to prepare (dairy) 

 )חלבית(פשטידת תרד וברוקולי קלה להכנה וטעימה 

                                                           Ingredients              :                                                                   :מצרכים

          tablespoons oil 3     שמן כפות 3

 large onion diced small 1      בצל גדול קצוץ 1

    gram spinach leaves (4 cups pressed) 200 כוסות דחוסות( 4-גרם עלי תרד קצוצים גס )כ 200

  gram frozen broccoli (2 cups) 200  כוסות( 2-גרם פרחי ברוקולי קצוצים משקית קפואה )כ 200

    eggs 2   ביצים 2

 tablespoons sour cream / white cheese / cottage cheese 3   כפות שמנת חמוצה/ גבינה לבנה/ קוטג' 3

                           half a cup of  self-raising flour  חצי כוס קמח תופח

    cup grated yellow cheese 1/4     ת    ררבע כוס גבינה צהובה מגור

 salt and pepper to taste             לפי הטעם       פלפל שחורו  מלח

 Method:                                                       :                                         הכנהאופן 

         .Heat the oven to 180 degrees. Oil the dish                        מעלות ומשמנים תבנית 180מחממים תנור מראש ל-

ומטגנים את הבצל עד להזהבה קלה. מוסיפים את עלי התרד ומערבבים במשך כפות שמן  3מחממים מחבת עם -

 דקות, עד שהם מצטמצמים ומאבדים מנפחם. מסירים מהאש, סוחטים מעט את התערובת ומעבירים לקערה. 2-3

Heat 3 tablespoons of oil in a pan and fry the onion till golden. Add spinach leaves and stir for 2-3 

minutes till they lose volume. Remove from fire, drain most of the liquid and place in a mixing  bowl. 

 דקות. לאכול חם או קר.   בתאבון!! 30-35 אופים .יםערבבכל יתר המצרכים וממוסיפים לקערה את -

Add all the remaining ingredients and stira . Place in the baking dish and bake for 30-35 minutes. 

Eat hot or cold. Enjoy! 

 Pasta pie with cheese                                                                                         פשטידת פסטה עם גבינה 

       מצרכים: פסטה מבושלת, גבינה צהובה מגוררת, פרוסות עגבניות, מלח, פלפל, תבלינים לפי הטעם.

סות פרו-בלוןית-תבנית משומנת בשכבות: פסטהמעלות. לסדר ב 180-לבשל את הפסטה ולסנן את המים. לחמם תנור ל

בתאבון !!. ( עד שהגבינה קצת קריספיתבניתדקות )תלוי בגודל ה 40-30גבינה. לאפות  ה עבה שלשכבבסוף ו ,גבינה-עגבניה  

    Ingredients: Cooked pasta, grated yellow cheese, tomato slices, salt, pepper, spices to taste. 

Heat oven to 180 degrees. Cook the pasta and drain. Arrange in an oiled oven dish in layers:  pasta–seasoning-

tomato slices–cheese, ending with a generous layer of cheese. Bake for 30-40 minutes, depending on the size 

of the dish, until the cheese has become slightly crispy. Enjoy!! 



     Why do we eat dairy foods on Shavuot?   www.aish.com    ?מדוע אוכלים דברי חלב בשבועות       

     A few of the reasons mentioned in the sources: :             ה סיבות המוזכרות במקורותכמ                    

1) When the Jewish people received the Torah at Mount Sinai, there were special instructions to 
prepare and cook meat. Until then, they had not followed these laws, thus all their meat and 
cooking pots were still "not kosher."  According to legend, the revelation at Sinai occurred on 
Shabbat when slaughter and cooking are prohibited, so they could not "kasher" their pots and 
prepare meat. The only alternative was to eat dairy. They were able to use milk they had from 
before Shabbat as they had been using it to feed their animals in the wilderness. Upon 
receiving the Torah, which refers to the Land of Israel as "flowing with milk and honey", 
(Exodus 3:18), dairy products became permitted to the Jewish people the same moment that 
their meat became prohibited. They probably ate dairy on that first original Shavuot holiday, just 
as we do today. 

לא היו  ,עד אז.בנוגע להכנת ובישול בשרהנחיות גם יו ה, כאשר בני ישראל קבלו את עשרת הדיברות בהר סיני

האגדה מספרת שאירוע הר סיני התרחש בשבת כך שלא . להם חוקים כך שכלי הבישול והבשר לא היו כשרים

היה ולכן נהגו להאכיל את החיות במדבר בדברי חלב . אכלו חלבי, יכלו להתחיל להכשיר את הכלים והאוכל ולכן

" ודבש בלחארץ זבת "שמתיחסת לארץ ישראל כ ,בלו את התורהשקכ. שבתהת יום תחיללהם חלב עוד לפני 
אכלו חלבי כנראה הם . הותרו דברי חלב לבני ישראל באותו רגע שמאכלי בשר נפסללו לאכילה( 18:שמות ג)

  .ביום שבועות הראשון ההוא בדיוק כמו שאנו עושים היום

2) The Torah is likened to milk in the verse, "Like honey and milk [the Torah] lies under your 
tongue" (Song of Songs 4:11). Just as milk has the ability to fully sustain the body of a human 
being - (a nursing baby), the Torah also provides all the “spiritual nourishment” necessary for 
the human soul. 

את גוף  מו שחלב מזיןכ. "דבש וחלב תחת לשונך" )שיר השירים ד, יא( ,בפסוק משווים את התורה לחלב

שיוכל כדי  האדם לנפשרוחני מספקת אוכל התורה כך גם (, תינוק שיונק)-שר לו לגדול ולצמוח מאפהאדם ו

 . תפתח ולהתחזקלה

3) The numerical value of the word "chalav" is 40 which is significant since 40 generations 
passed from the time Moses recorded the written Torah, till the generation that wrote the final 
version of the Oral Torah, the Talmud. In addition, we remember the period of forty days and 
forty nights when Moses stayed on Mount Sinai before finally receiving the Ten 
Commandments he was privileged to accept on behalf of the new generation of the Children of 
Israel, freed from slavery. 

דורות אחרי וזה משמעותי כי עברו ארבעים 40הוא הערך הנומרולוגית של המילה "חלב"   
אנו נזכרים, בנוסף שנכלל בתלמוד. בכתב הסופיהניסוח  עדושמשה רשם את התורה שב"פ   

ד שזכה לקבל את עשרת ע משה שהה על הר סינישר כא ארבעים יום וארבעים לילהבתקופה של 
ששוחרר מעבדות. , דור חדשעם ישראלהדיברות למסור ל  

 
4) Eating dairy foods on Shavuot commemorates the amazing event in the early life of Moses 

which occurred on Shavuot, when a Jewish woman was found to feed and nurse baby Moses 
for the daughter of Pharoah, the Egyptian princess who had found him. Miraculously, it was 
Yocheved, his biological mother, who was chosen to do so!  

שבועות חג האת המקרה המדהים שקרה למשה ב ת דברי חלב בחג השבועות מזכירהליאכ
הנסיכה  -בור בת פרעה בהיותו תינוק, כאשר אישה יהודיה נמצאה להאכיל ולטפל ברך הנולד ע

 הנס היה שיוכבד, אמו הביולוגית, נבחרה למלא תפקיד זה!. ומצרית שמצאה אותה

http://www.aish.com/


  rusalem Day and the Six Day WarJe          :           יום ירושלים ומלחמת ששת הימים        

Historical background of Jerusalem Day:  The War of Independence in 1948 left Jerusalem a 
divided city, reunited 19 years later in 1967 during the Six Day War. The Knesset then passed three 
laws concerning Jerusalem. One relates to  the reunification, stating that the reunited city of 
Jerusalem belongs to the State of Israel and as such, is governed by the laws of the country. Another 
relates to land mass and the third allows free access to places of worship for people of all religions.   

A law called "Jerusalem, Capital of Israel" was passed in 1980 declaring that Jerusalem is the capital 
of Israel where the President, the Knesset, the Government and the Supreme Court are located. The 
law was signed by Prime Minister Menachem Begin, z"l and President Yitzchak Navon, z"l . 

שנה מאוחר  19לעיר אחת שוב בימי מלחמת השחרור חולקה ירושלים לשניים ואוחדה   :היסטורי ליום ירושליםע רק
 יותר במלחמת ששת הימים. 

 ולכן, שייכת למדינת ישראל המאוחדת ירושליםש שלוש הצעות חוק הנוגעות לירושלים. החוקים קבעוהכנסת קיבלה 
 אפשר גישה חופשית למקומות הקדושים לבני כל הדתות. מקשור לאדמה ואחר  המדינה חלים עליה. חוק נוסףחוקי 

 
    של נשיא המדינה, םם מושבבע כי ירושלים הינה בירת ישראל ומקוווק 1980-נחקק ב "ירושלים בירת ישראל" חוק

 ., ז"לוהנשיא יצחק נבוןז"ל  ,החוק נחתם ע"י ראש הממשלה מנחם בגין .הממשלה ובית המשפט העליון ,הכנסת

 

 

As soon as Israel became a state, it was decided that the emblem of Jerusalem, the capital of 
Israel, would include a shield, a stone wall in the background, a lion in the forefront facing left, olive 
branches at the sides and the name "Jerusalem" written at the top. All these express the unique 
significance that the city of Jerusalem has for the Jewish people.The wall represents the ancient wall 
of the Old City of Jerusalem. The lion is the symbol of the tribe and kingdom of Judah with Jerusalem 
as its capital. The lion also represents bravery and strength. The olive branches are a symbol of 
peace, reminiscent of the time when Noah sent a dove to discover whether the waters of the Biblical 
flood had receded. It returned with an olive twig in its beak, signaling an end to the flood and that all 
in the Ark could leave and look forward to peaceful times.  The emblem of Jerusalem was designed 
by Eliyahu Koren and others and printed at the beginning of the month of Adar, 1950.  

 אריה  ברקע, חומת אבן מגן,  צורתיכלול בירה של מדינת ישראל הסמל ירושלים כעיר שהוחלט  ,מיד עם קום המדינה
את  יםבטאמכל אלה  .כתוב למעלה "ירושליםם "השו םבצדדי ענפי זית ,שמאל ה לצדנופש באמצע מלפנים עומד

חומת האבן מסמלת את החומה שמקיפה את העיר העתיקה.  .לעם היהודי ירושלים משמעותה המיוחדת של העיר
ענפי  אומץ ועוצמה.של סמל  הוא גם האריה ה.בירעיר הכירושלים עם , יהודהוממלכת האריה הוא הסמל של שבט 

אפשר ל ירדו מספיק המוזכר בתנ"ךמבול ה מי שלח יונה לבדוק אםנח כאשר  התקופזכר ל, מסמלים את השלוםהזית 
תקופה של והתחלת מקור, סימן שהמבול עבר, שיכלו לצאת מן התיבה זית ב ף שלחזרה עם ענהיא .מן התיבהיציאה 
.1950 -תש"י ,חודש אדרוהודפס בראש  ואחרים קורן ליהוסמל ירושלים עוצב על ידי א    .שלום  

 

 

 

 



        www.jr.co.il          כד המים הסדוק -  סיפור עם מסר

של י קצוות בשנאותם היתה רגילה לשאת היא   מנחל קטן. לאישה מבוגרת היו שני כדים לאיסוף מים
נזלו המים לא ש מושלם כה בעוד שהשני היה ,מקל אשר היה מונח על כתפיה. כד אחד היה סדוק

 .החוצה מהצדדים אף פעם

 הביתה מהנחל עם כד וחצי של מים כל יום. הלמשך שנתיים, האישה הגיע

 הכד המושלם התגאה מאוד בהשיגיו אולם זה שהיה פגום התבייש והיה עצוב מאוד עקב הפגמים שבו.

 .המסכן לאשה ליד הנחלפנה הכד כישלון, לאחר שנתיים, עם תחושה קשה של  

י הסדק הזה בצידי מאפשר למים ליזול החוצה לאורך כל הדרך כ" תבייש בעצמי", הוא בכה,אני מ"
 " חזרה לביתך.

אך לא בצד השני? שלך האישה חייכה וענתה, "האם שמת לב שישנם פרחים לכל אורך השביל בצד 
רק בצד ההוא.  כל יום דאגתי לפרוש זרעי פרחים ולכן  שלךהסיבה היא שתמיד ידעתי על הפגם 

בדרכנו הביתה, אתה משקה אותם. אני יכולתי לקשט את שולחן ביתנו עם פרחים יפים הודות לעובדה 
 שאתה בדיוק מי שאתה!"

מוסיפים  עלינו לזהות ולהבין שהפגמים והסדקים הייחודיים בכל אחד מאתנו" –היא המשיכה להסביר 
ים, ולעיתים קרובות יכולים אפילו לעזור אם אנו מחפשים את הטוב בהם. לכן, תעריך את גיוון ועניין לחי

 גם אתה איפשרת להם לפרוח, וכך תרמת לעולם טוב יותר!" –הפרחים בצד השביל השייך לך 

 

The Cracked Water-jug  - A story with a message 

    An elderly woman had two large water-jugs she used to fill with water from a small 
stream. She carried them at the ends of a pole placed across her shoulders. One of 
the jugs was cracked while the other was so perfect that no water ever leaked out 
through its sides. For two years, the woman brought home only one and a half jugs of 
water every day. 

 
The perfect jug was very proud of its accomplishments, but the cracked one was  
ashamed and miserable because of its imperfection. 

 
One day, after two years of what it perceived to be failure, the cracked jug spoke to the 
woman as she was standing next to the stream. 

. 
"I am so ashamed of myself because this crack in my side allows water to leak out all 
the way back to your house," it cried.  

 
The old woman smiled and replied, "Did you notice that there are flowers on  
your side of the path, but not on the other? That's because I have always known about 
your flaw, so I planted flower seeds on your side of the path. Every day while we walk 
back home, you water them. I have been able to decorate our table with beautiful 
flowers thanks to you being just the way you are!"  

She explained further - "It is for us to recognize and understand that the unique flaws 
and cracks in each of us make life more interesting and can often be helpful if we look 
for the good in them. So, appreciate the flowers on your side of the path - you too have 
enabled them to bloom, making the world a better place!" 


