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

 יקט בשיתוף עיריית ירושלים ואש"להפרו July - August  2018  אוגוסט - יוליTamuz-Av-Elul  תשע"ח אלול –אב –תמוז 
                The activities take place at 38 Ussishkin Street  Rechavia  רחביה 38ת באוסישקין ות מתקיימיופעילוה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

July - August  2018  חאלול  תשע"-אב-תמוז 
 

 , רחביהאוסישקין  Ussishkin 10:30 38- ימי רביעי
  

  19Buses, 17, 9 יםאוטובוס
 

 - Members freeחינם  קהילההברי ,חvisitors  ₪ 5ים ורחא
 

                            

 הזמר העברי כראי להסטוריה של ישראל - 4.7.18

 
Hebrew Songs as a Mirror of Israeli History   

 
    Batsheva Dori-Carlier-   קרלייר-בתשבע דורי      

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

 מחורבן לתקומה - תשעה באב - 11.7.18

Tisha B'Av - From Destruction to Revival  

 Daniel Goldfarb –דניאל גולדפרב               

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

 ... צחוק מעל לכל  -  18.7.18  

Laughter Above All … 

 Dina Englender -דינה אנגלנדר                 

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

 ...וה"עוטף" "רצועה"ה - עזה -  25.7.18

 

Gaza - The "Strip" and  the "Periphery"…  
 

   Tsilla Dantowitz - צילה דנטוביץ

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

 אין פעילויות  -אוגוסט  
August – no activities  

 
 

   
  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: 

 

 

 
בונה את  -בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 

אומן למלאכת מחשבת, המשכן במדבר, 

האדריכל שיזם תכנית בנין המשכן )שמות פרק 

ל"ח פסוק כ"ב( ברחוב זה קיים בית ספר 

מרחוב  -לאומנות "בצלאל" שכונת מרכז העיר 

 שמואל הנגיד )ימינה( עד שדרות יצחק בן צבי

www.jerusalem.muni.il/City/Streetnames   

 רחובות ירושלים

 

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


Dear Friends… 

Last call for your unwanted board  

games for the "Game Hour" activity 

(Mischakia) planned for Kehila 

Tomechet members and guests.  

Many thanks!! 

        ...                                 חברים יקרים

                      שחקיםמל קריאה אחרונה

          משחקיהיצירת לשלכם שלא בשימוש 

ואורחים. תומכת קהילהלחברי                       

         !!רב תודות  
 

 

https://genealogy.org.il/about 
 

 
      Wikipediaויקיפדיה

ָאלֹוְגָיה נֵּ ֶקר יֲֻחִסין, או גֵּ ייחס לחקר היוחסין והשתלשלות הדורות. הגנאלוג אוסף מידע בין אם ...מתחֵּ
 את היחסים המשפחתיים ביניהם וחוקר מדובר באנשים שעודם בחיים, ובין אם המדובר בנפטרים,

, או גזעפירושו  "enumG". יווניתמ . המילה גנאלוגיה לקוחהעץ משפחה, או אילן יוחסיןלצורך בניית 
 תורה.  -, בצירוף הסיומת לוגיה משפחה

Genealogy refers to researching one's ancestry and building "family trees". The 
genealogist collects information about people - alive or dead - and tries to establish 
family ties, thereby enabling the structure of  a family tree. The word "genealogy" has 
Greek roots and refers to a tree, with the suffix "logy"  - indicating  "the  studyof "… 

https://www.jewishgen.org/ 
The Israel Genealogy Research Association (IGRA) seeks to help Israelis and people 
around the world who are interested in Israeli and Jewish genealogy and resources 
uniquely available in Israel. 

 האגודה הישראלית למחקר גניאלוגי מציעה עזרה לישראלים ואנשים סביב העולם המעוניינים
בלעדיים בישראל. יהודית וישראלית ומקורות בגניאלוגיה  

 פרחי אהבה    

 פרחי אהבה

 כמו לחש הרוח

 מזמרים בשני קולות

 מנסים לצמוח

 .גם במדבר

 .דתמרור לנוד

 משכיחים  לעיתים

 כי האהבה

 כגלים

 הנשברים

 .לחוף

  אפריים הרמן מאת

 דגים כמו אנשים

 דגים כמו אנשים

 וחושביםמרגישים 

 מתחילים התחלות

 משחיזים חרבות.

 לדוג דגים

 זה לצוד את השקט

 המפריד בין יצר

 המחשבה למעשה.

  אפריים הרמן מאת

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://genealogy.org.il/


https://www.ucl.ac.uk/mace-lab/debunking/understanding-testing 

Genetic Ancestry Testing – בדיקת תורשה גנטית 

להסיק מסקנות אודות התורשה הרחוקה  DNAבדיקת תורשה גנטית כוללת שימוש של 
 של מישהו, מאות או אלפי שנים בעבר. גניאולוגיה גנטית, לעומת זאת, משלבת בדיקת

DNA  עם רישומים היסטוריים ובאופן כללי נעשה שימוש גם של מאגרי מידע גדולים
 לזהות תיאומים או השוואות ישירות שמכוונות למציאת תיאומים. ישנה חפיפה מסויימת

בין השניים, אבל גניאולוגיה גנטית בד"כ יותר אמינה בגלל השימוש במידע נוסף. המידע 
 בלבד הינו מוגבל. - DNA על תורשה שניתן לקבל מ

גירוש ספרד הוביל לשינויים רבים במקום מגוריהם של יהודים שנאלצו לעזוב את ספרד 
לו שורשים במקום מסוים לפני מאות שנים. לכן, מישהו יכול לגלות שחוץ מהעובדה שיש 

או  באירופהמארצות אחרות מגיעים  תושל התורש ים קטניםבאירופה, יתכן שיגלה שאחוז
ות משפחה דומים ועובדות היסטוריות משחקים אפילו מאפריקה או דרום אמריקה. שמ

 תורשה גנטית.  בדיקתדרך חשוב באימות מידע שמתגלה מאוד  תפקיד

בין  שבאמצאותה ניתן לקבוע,רשה גנטית גם בישראל קיימת אפשרות לעשות בדיקת תו
דומים מקבלים  DNA-אנשים עם שמות וחיו.  אבות אבותינו בעולם איזה מקומותבהיתר,

 .אותה משפחהשאולי שייכים ל ,רשומים "בבנק"שמעוניינים ו אלהאפשרות ליצור קשר עם 

Genetic ancestry testing is the use of DNA information to make inferences 
about someone’s ancestry hundreds or thousands of years into the past. 
Genetic genealogy, on the other hand, combines DNA testing with 
genealogical and historical records and typically makes use of large 
databases to identify matches or direct comparisons to test for expected 
matches. There is some overlap between the two, but genetic genealogy is 
generally more reliable because of its use of additional information. The 
information about one's ancestry available from DNA alone, is limited.  

The Spanish Inquisition led to many changes of location for Jewish people 
who were forced to leave Spain hundreds of years ago. Therefore, 
someone might discover that besides having roots in specific countries of 
Europe, he may also have a certain percentage of ancestry who were from 
other countries in Europe or even from Africa or South America. Similar 
surnames and historical facts play a very important role in verifying   
information revealed through genetic ancestry testing.  

A genetic heritage test is available in Israel and can determine, among 
other things, in which parts of the world our ancestors lived. People with 
similar names and DNA are offered the chance to connect with others who 
are interested and registered in the "bank", who might be family members. 

https://www.ucl.ac.uk/mace-lab/debunking/understanding-testing


  Yoghurt and cucumber salad/soup -   צ'זיקי  

http://www.2eat.co.il/show_recipe.aspx?recipe=1238 

                                                        INGREDIENTS                                                        מרכיבים         

   litre yoghurt1                                                 יטר יוגורטל           1 
    cucumbers                                                   3    לפפוניםמ           3 
  cloves garlic                                                     2 יני שוםש           2 
                                                 dill – a sprig or two    מירש              
                                mint leaves (optional))בחירה(   ענענ              
                                                                   olive oil מן זיתש              
                                                         pinch of salt   מלח ורטק            

 
                                                                                                                              METHOD אופן ההכנה

חותכים את המלפפונים דק דק, או לקוביות קטנות או לגרר לעובי רצוי. קוצצים דק דק את השמיר, 

)והנענע(, וכותשים את השום. מערבבים בקערה את הכל ומתבלים בשום וקצת מלח לפי הטעם. 

 בתאבון!להוסיף שמן זית למעלה. 

Slice, grate or cube the cucumbers finely or as preferred. Cut the dill into tiny pieces, 

(and the mint), and crush the garlic. Mix all the ingredients together in a bowl, season 

with garlic, and a bit of salt to taste. Top with some olive oil. Enjoy!  

 :והכנה מרכיבים: טעים ביותר קינוח תפוחים                              

כוסות תפוחים  2כוס חלב, קורט מלח, כוס שמן או חמאה,  1/2, כוס קמח תופח, חצי כוס סוכר

לחמם   :הכנה כפית קינמון טחון, חצי כפית קליפת לימון מגוררת. מגוררים או חתוכים קטן, -מקולפים 

בקערה, לערבב את  שרכים.תפוחים וקינמון דקות ספורות עד  גלבמיקרוס, לבשל 190 /פ375-תנור ל

 !!בתאבוןדקות או עד שמזהיב. ניתן לאכול גם עם גלידה.   30-. לשים בתנור החם ככל המרכיבים

Delicious Apple Dessert: Ingredients and Method: www.cookinglight.com  

1/2 cup sugar, 1 cup self-raising flour, pinch salt, 1 cup milk, 1/2 cup oil or butter, 2 

cups peeled apples - chopped or grated, 1 teaspoon ground cinnamon, 1/2  teaspoon 

grated lemon rind. METHOD: Preheat oven to 375 F/ 190 C. Precook apples and 

cinnamon in microwave till soft. Combine all the ingredients in a bowl. Bake in the 

preheated oven 30 minutes, or until golden. Can also be eaten with ice-cream.  Enjoy!! 



  ?"יום האהבה" –ומה הקשר לט"ו באב  מדוע תשעה באב נחשב לתאריך חשוב

Why is Tisha B'Av considered important and what is the connection to Tu B'Av –
known as the "Day of Love"? 

בשנת , ומלך בבל ,נבוכדנצר השני ע"ילפני הספירה  586בשנת  ,שני בתי מקדשתשעה באב ב נחרבו

כי  ,ההיסטוריה כל לאורךעבור היהודים איום ונורא ל נחשבתאריך זה  .רומאיהטיטוס ע"י לספירה  70

,  בר כוכבא , כיבוש ביתר בידי הרומאים, מותו שלמרגליםכמו חטא ה איומיםדברים התרחשו  יום זהב

.גירוש יהודי ספרד ועוד  

The destruction of two temples is traditionally associated with the 9th day of Av- in 586 

B.C.E. by Nevuchadnetser II, King of Babylon and in 70 A.D. by Titus, the Roman 

leader. That date has been considered horrific and terrible for the Jewish people 

throughout history since so many negative things happened including the sin of the 

twelve spies, the conquest of Betar by the Romans, the death of Bar-Kochba, the 

banishment of Jews from Spain and more.  

 מבחינת הקבלה?וט"ו באב  באב 'ט של משמעותהמה 
חורבן ביחסים  רה מפני. היא כוללת הזהחשבון נפש עשותול מכוונת אותנו להסתכל פנימה קבלהה

ים ורסה ,יםמזיק אלהגורמים ש ם. מודגשאנוכייצרים ואינטרסים פרטיים, עקב  שבין אדם לחברו
חורבן,  באחדות האומה בכלל, עד כדיגם פוגעים  . הםפנימיתמונעים מהאדם להגיע לאושר והגשמה ו

ניתן לתקן מצב שלילי והתיקון מתאפשר עקב הבנה שישנו  מלחמת אחים.הרס ואפילו מוות כתוצאה מ
מצב ורצון ונכונות לבצע שינויים על ידי התנהגות שמוותרת על המשהו לקוי בהתנהלות האדם, צער על 

 .לזולתמעשים אנוכיים ומובילה למעשים ומאמצים כנים לחבר בין בני אדם ולעזור 

What is the significance of Tisha B'Av and  T"u B'Av according to the Kabbalah? 

The Kaballah directs us to look inwards and do some soul-searching, warning  us not 
to allow the destruction of our relationships with other people through selfish and 
egocentric goals. It stresses that such motives are harmful and prevent  us from 
attaining self-fulfilment and happiness. They cause friction and chaos to the entire 
nation as well, even to the point of total destruction and death because of civil war. It is 
possible to transform a negative situation and correct it by understanding that one's 
behavior is not productive and by repenting and sincerely trying to bring about changes 
and abandoning selfish actions. 

המפתח לחיים  -זקה של האדם וגם של העם כולווהחשורש התחשבות זה בזה היא ש יםלמדאנו 
 של היחיד החיוביים מעשיומקודם כל  נובעכוחו של העם היהודי מצויין כי  שגשוג ושלוות נפש., טובים

יום בו חוגגים  –לט"ו באב  תשעה באב  ועצב שלמחורבן בונים גשר כך ו אשר משפיע על העם כולו.
 הגשר לשמחה ואהבה.  –פחות משבוע אחרי תשעה באב , אושרו אהבהאחדות, אחווה, 

Considering other people's needs is the source of  one's strength and indeed, of the 
nation as a whole - the key to a good life, prosperity and peace of mind. One person's 
good deeds influence  the whole nation. Thus a bridge is built from destruction and 
despair to a celebration of unity,brotherhood, love and joy celebrated on the 15th of Av. 

https://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/parasha_for_two/Article-e8c46e0facdf821004.htm?Partner=interlink
https://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/parasha_for_two/Article-e8c46e0facdf821004.htm?Partner=interlink
https://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/Article-d78b1306d9a2121004.htm?Partner=interlink
https://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/Article-d78b1306d9a2121004.htm?Partner=interlink
https://www.mako.co.il/Tagit&tagName=%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94?Partner=interlink
https://www.mako.co.il/Tagit&tagName=%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94?Partner=interlink


The "All-Gil" and "Use Your Ivrit" Programs - "תוכנית הלימודים "אל-גיל 

תוכנית המציעה מגוון עשיר של סדנאות וקורסים איכותיים בתחומי הינה  גיל"-"אלתוכנית הלימודים 

המועברים ע"י נפש, שפות ולמידה -תרבות, אומנות, מוזיקה, יהדות, ספרות, שירה, פעילות גופנית, גוף

 טובי המרצים בעיר.

ושפות אחרות המיועדת לדוברי אנגלית   "Use Your Ivrit"גיל" פועלת תוכנית -כחלק מתוכנית "אל

 המעוניינים לתרגל את העברית שלהם.

התוכנית מציעה מגוון קורסים בתחומי היסטוריה של עם ישראל, ספרות, תנ"ך ויהדות, המועברים 

 בעברית קלה.

הלימוד מודולריות ומותאמות לכל גיל, גם לאנשים עובדים. כל חבר בונה לעצמו תוכנית אישית תוכניות 

 לפי הצורך והפניות. ניתן לשלב בין התוכניות.

The "All-Gil" program offers many quality workshops and courses including art, 

music, Judaism, Hebrew literature, singing, physical exercise courses, languages and 

more given by excellent lecturers. 

The "Use Your Ivrit" program offers a variety of courses in the fields of Jewish History, 

Literature, 

Bible, Judaism and others, taught in easy Hebrew and  intended for non-native 

speakers of Hebrew who wish to practice their Hebrew. Two courses are offered in 

English this year as well. 

The courses can be planned modularly and are for all ages, including people who 

work. Courses from both programs can be combined. 

For those registering by the end of July, there is no additional registration fee. 

For more information and registration, please call Minhal Kehilati Ginot Hair, Sundays 

to Thursdays,  8:30 – 18:30 ,12 Emek Refaim Street, German Colony or call the office: 

02-5664144  Ext. 0 

 לנרשמים עד סוף יולי יינתן פטור מדמי רישום!

 לפרטים נוספים והרשמה:

 12, עמק רפאים  0שלוחה  5664144  מינהל קהילתי גינות העיר:

 8:30-18:30ה' -ימים א'

www.ginothair.org.il 

Mail to:   aliza@ginothair.org.il   :כתובת מייל 

http://www.ginothair.org.il/
mailto:aliza@ginothair.org.il
mailto:aliza@ginothair.org.il

