
  
 
 
 
 

 

At Your Service - The Supporting 
Community Team  
Rotem Atar, Director  
Cell: 054-6650183 
aliza@ginothair.org.il 
Zehava Zakim 
Mondays and Wednesdays  
Office 02-6247596  
Avshalom Hemed, Caretaker 
Cell: 054-6650173 

Website  
 www.ginothair.org.il 

 02-5664144גינות העיר  -מינהל קהילתי   
 www.ginothair.org.il: כתובת אתר האינטרנט   

 
November Events (Chesvan – Kislev) 

6.11.12 – The UN structure and role 

Tzila Dantovitch 

-)יום רביעי( 13.11.13  
13.11.13 - Listening Well 

Shula Ben-Da'at Alperovitch 

-)יום רביעי( 20.11.13  
20.11.13 – Intro to Drama and Theater 

Avi Gav, Actor and Drama Teacher 

-)יום רביעי( 27.11.13  
27.11.13 – Hanukah Songs 

Sing together 

With Sima Raveh 
 

December Events (Kislev – Tevet) 
4.12.13 – Chanukah Break 

No activities  

11.12.13 – Animal's Cover 

Gila Hendel from the Nature Museum  

A talk with animals 

18.12.13 – Was the "Tents" Protest a Success?  

Ziv Rozenberg, an activist in the social protests 

25.12.13 – Virtual Tour of the Hurvah Synagogue 

Tal Haniyah  
 
 

Dear Community Members! 
As some of you already know, 
Aliza left for maternity leave on 
September and I am replacing 
her for the coming months.  
I hope you all had pleasant 
holidays, and would be happy to 
see you at our Wednesday 
activities, and our Hanukah 
party that will take place at the 
end of November.  
A reminder that we welcome 
material for the newsletter 
(stories, recipes, ect.) 
"Meeting Point" - social workers 
office hours Mondays 9:30-
11:30 at Ussishkin.  
Europe Café – the café for 
holocaust survivors, Tuesdays 
16:00 at Ussishkin.  
And as usual this is the place to 

welcome our new members! 
Rotem and the Supporting 

Community Team 
 

 
The Meetings are held at Ussishkin 38 at 10:30 am 
Members of Supporting Community - Entrance is free 

Guests - Entrance 5₪ 
 

 

http://www.ginothair.org.il/�


 ברי קהילה ותושבים כותביםח

 "קהילה תומכת"מיוחד לחברי 
עיריית ירושלים ומינהל קהילתי , דרוםלשכת רווחה 

בשיתוף פעילים מקדמים את נושא " גינות העיר"
תוך דגש על מפגעי , הבטיחות בקרב בני הגיל השלישי

- במסגרת זו מקדמים את מבצע .אש

 "גלאי לכל גמלאי"
- מחיר מבצע לחברי קהילה תומכת

 ₪ 70 -שני גלאים₪  40 -גלאי אחד
 

====================== 
 

: ניתן לפנות לאב הקהילה, לפרטים נוספים והתקנה
 אבשלום חמד

054-6650173 
 

 פרומה
 

 .אני חייבת. סלח לי
 .חייבת לפרום אותי מאותך

 .חייבת
 .נפרמת

 .מתפרמת
 .פרומה

 .סלח לאישה הפרומה 
 .היא משתוקקת להשתיק את השקט שאיננו

 .סלח לה
 .היא חייבת

 .ראה אותה פורמת אותך מאותה
 .פרם, ראה אותה פורמת פרם

 .הבט בפרמים
 .פעם הכליאו בינינו הם

 .הבט בהם
 .גדמים של שקט שאיננו

 .הבט
 .אני פרומה

 .אתה פרום ממני
והרי אנחנו . הרי אתה פרום לי ואני פרומה לך

 .פרומים זה לזו
 

 עדנה אפק' מאת גב
גינות " -מינהל קהילתי" (גיל-אל"משתתפת בתוכנית לימודים 

 ")העיר

 

 ְכרֹונֹותזִ 
 

 ָהַאֲהָבה ֵּתֵל� ָּבֶדֶר� 
 ֶאל ַמְׂשאֹת ָעַבִרי

 ַּמיִםְונְַפִׁשי ַאַחר ַהּנֶֶפׁש ּכַ 
 

 ַּגֵּלי ַהּׁשָֹרִׁשים
   ָרִצים ֶאל ַהַּמיִם

 ֶאְׁשּכֹולֹות ֶהָעִלים 
 נֹוִטים ֶאל ַהּנַַחל 

 
 ַהֶּׁשֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב 

 ִמְתַמֵּׁש� ְּבֵחיק ַהַּמיִם 
 ְוַהּזְִכרֹונֹות ָצִפים

 ֶאל נְִׁשַמת ַהַּגְעּגּוִעים  
 

 ָמה ְמאֹד יְָדָעה נְַפִׁשי 
 ׁש הּוא ְּברּוַח ִּכי מֹוָלד ַהחֹפֶ 

 ָלרּוַח ַהְּמנֵַׁשֶבת ַּבַּמיִם 
 ְּבֵלב נִיֵמי ָהאֹור 
 ָאַחזְִּתי ֶאת ִלִּבי

 ִלְׁשמַֹע ֶאת נִּגּון ּגּוִפי 
 ֲאֶׁשר ָּבא ְּבִלִּבי

 ְוָאז ַּתִּכיר ָלַדַעת ֶאת 
 .ְּגבּוַרת ָהַאֲהָבה ְוָעְצָמָתּה

 
 

 

 
 

 מאת מר משה כהן
 ")גינות העיר" -מינהל קהילתי" (גיל-אל"תוכנית לימודים משתתף ב

 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממטבחה של זהבה
 

 לביבות תפוחי אדמה וגזר: מיוחד לחנוכה

 : מצרכים 

 1 גזר 
 2 אדמה-תפוח 
 1/2 בצל 
 2 ביצים 
 2 כפות קמח 
  1כפית מלח 
 שמן לטיגון 

 
 :לקישוט

  
 פטרוזיליה קצוצה 
 ון פרוס דקצנ  
  9%שמנת חמוצה  

  
 אופן הכנה

 
 .תפוחי האדמה והבצל ולסחוט מנוזלים, לגרד על פומפייה לאורך את הגזר -

הביצים , תפוח האדמה והבצל עם הקמח, לערבב את הגזר: בקערה עמוקה -

 .והמלח

, להניח ככפית מהתערובת על המחבת, לחמם שמן במחבת רחבה לחום בינוני -

 .בה בעזרת הכפיתולשטח את הלבי

 .לטגן עד הזהבה משני הצדדים -

להניח , את פרוסות הצנונית בין הלביבות, לסדר את הלביבות על צלחת: הגשה -

 .נגיעות מהשמנת החמוצה מעל הלביבות ולפזר פטרוזיליה קצוצה מעל

 ! בתיאבון

 

 

 ממטבחה של מתילדה
 ) לשעבר(חברת הקהילה : מאת

 מתילדה כהן
 

 
 )ונציה( תמציות מתוקו

 

 :מצרכים

 ביצים 5

 ג סוכר"ק½ 

 ג קמח"ק 1

 כוס שמן¼ 

 גרגירי אניס

 

 :אופן ההכנה

 מכינים את הבצק. 1

 יוצרים כדורים בגודל בינוני. 2

 משטחים למציות עגולות. 3

 מחוררים כל אחת באמצע. 4

כדי לתת , את המציות מסביב" צובטים. "5

  להן את צורת המצה הונציאנית העבה

 בתבנית משומנתם בתנור אופי. 6

                                                                           
 1992 –יה אבואף 'לה פרוג'מרצ

מאת " לבשל בטעם לאדינו"מתוך הספר (

, ירושלים, זק. הוצאת ש, סראנו-מתילדה כהן

2010( 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 
 

 מעבר לקיר 

הבתים העתיקים וחומות האבן . כאשר טיילתי לאיטי ברחובות טולידוהשמים היו צבועים בצבעי שקיעה לוהטים 
כפי שצפוי בערבי הקיץ , האוויר היה חם ויבש, שהקיפו את הטירות העתיקות שמסביב נראו כמו טובעים בלהבות

 .החמים באיזור זה

העיר מחדש בידי בספרד ולאחר שנכבשה " תור הזהב"מדריך התיירים הסביר לקבוצה את תולדותיה כי לאחר שחלף 
 .כדי לא לעורר את זעם השלטונות, נאלצו היהודים להצניע דרכם, הנוצרים

. בעוד הקבוצה ממשיכה בדרכה אט אט בעקבות המדריך, התיישבתי על ספסל מאבן כדי לנוח מעט, מפאת החום הרב
אפפו אותי וערפלו  אדי חום. אלא לוהט מהחום הרב ששרר בכל שעות היום, הספסל לא היה קריר כפי שקיוויתי

 .ולכן המשכתי לשבת על הספסל והתחלתי לנמנם, אך הייתי עייפה מאד, במקצת את ראייתי

נותרתי , לתי סביבהסתכ. שניצב ממול לספסל החלה חודרת טיפין טיפין לתודעתי, ההמולה שנשמעה מעבר לקיר
וסולם , לפתע נשמע קול נפץ. אך צבעי השקיעה הלוהטים בצבצו לסירוגין מאחורי הקיר, השמש כבר שקעה. לבדי

ניטחו בזה אחר זה סולמות נוספים עוד ועוד ונערמו בערימה , אחריו. ארוך מעץ נפל מעבר לקיר והתרסק למרגלותיו
 .זה הרעש האיום הזה ולמה נזרקים סולמות כך מעבר לקירמה , תהיתי" ?מה קורה שם. "גדולה ליד הקיר

התקרבתי אל הקיר וטיפסתי , כדי לא להסב אלי תשומת לב מיותרת, ולכן לאט לאט ובשקט, פחד נורא אחז בי
המחזה שנגלה לעיני היה מזעזע . ככל שאפשר היה, הצצתי בזהירות אל מעבר לקיר. בזהירות על ערימת הסולמות

שבראשו ניצבה , אחורי הקיר נאספו אנשים רבים לבושי גלימות שחורות מסביב למגדל עצים בוערמ. ומרהיב כאחת
 .ועליה התרוצצו בבהלה אנשים לבושי גלימות צהובות וכובעים מחודדים, במה

תורידו ! משוגעים, היי! "האש והחום אמיתיים! לא יתכן? האם זו הפקת קולנוע על העלאת האנוסים על המוקד, מה זה
-ועיניהם היוקדות אש, האנשים בשחור הסתובבו אלי. התחלתי לצרוח בכל כוחי, !"הם יישרפו, ת האנשים משםא

 !"זירקו גם אותה אל המוקד", צעק מישהו!" תיפסוה. "קנאות שולחות אלי גיצי שנאה

 .ומישהו טלטל את כתפי בחוזקה... האש הכתה בפני במלוא עוצמתה, חום גדול אפף אותי

, קרא לכולם" בואו. "הביט בי בדאגה מדריך התיירים ומחה במטלית רטובה את פני" י השפיע עליך מאדהחום ודא"
 ".חוזרים לבית המלון לארוחת ערב"

 , רותי צרפתי' מאת גב
 ")גינות העיר" -מינהל קהילתי" (גיל-אל"תוכנית לימודים , משתתפת קורס סיפורי חיים וכתיבה יצירתית

 
 

 
 



 !ספרייה חדשה
 

ם לספר שאנחנו מקימים ספריית אנחנו שמחי, חברים יקרים
 . השאלת ספרים בשלוחה באוסישקין

 ! אנחנו נשמח מאוד לקבל –תושבים שיש להם ספרים לתרום 
אביגיל , חנה יעקובי: וכבר תודה גדולה לחברים שתרמו

 . ויצחק שלזינגר
 

 .אתם מוזמנים לקחת ספרים מהספרייה המתחדשת, וכמובן
 

נשמח לקבל תמונות או , םכחלק משיפור פני המקו –כמו כן 
 . צילומים לתלייה בשלוחה

 
 

 054-6650182: מוזמנים ליצור קשר עם רותם
 

 'כן לזקן'האירוע השנתי החגיגי של 
 'הנפש איננה מזדקנת'

 
 1.11.13בבוקר יום שישי 

 13:00 – 9:45בבנייני האומה בירושלים 
 

 יין וגבינות, קבלת פנים עם כיבוד קל: בתכנית
 

 ניםמתחם דוכ
 

 ר דן אלמגור "ד
 

מוזיקלי מבדר ונוסטלגי ובו חוויות ילדיות  במופע
 . משנת הקמת המדינה

 בהשתתפות הזמרת עינת ארונשטיין
 
 

 יעל גרמן' מקהלת הדסה בניצוחה של הגב
 
 
 02-6236273: לפרטים וכרטיסים
 

 חברי מועדון  בני הגיל השלישי

 'בריא בקהילתי'
 :מוזמנים למפגש  בנושא

  אל אפריקה שבתוכנו
 

 , סדנה בנושא תנועה-הרצאה
 יוזמה ויצירתיות

מורה לרכיבה על סוסים  – סנדרה קסלר :מנחה
 , ורכיבה טיפולית

 . מורה לשיטת פלדנקרייז ופילאטיס

 ).תוכנית ייחודית לבניית העצם" (באזז"שיטת מפתחת 
 26.12.13, ג טבת"כ, ישייום חמ 

 התכנסות וכיבוד -10:00

 הרצאה -10:30 

 12עמק רפאים  -"גינות העיר" -במינהל קהילתי

 .₪ 10 -הרצאה+ ארוחת בוקר 

 :לפרטים 

 5456337או  5856348: לשכת רווחה דרום -בלה/ יצחק

  054-6650188: מינהל קהילתי -עודד

 
 



 

 המציץ          
 

 מחלון חדרו הוא מציץ
 עם בקר כאשר מקיץ
 נוף הררי פרוש לפניו

 .יד לאחר ששטף את פניומביט מ
 מביין ההרים בתי עץ מבצבצים 
 .ומביין העצים נשמעים ציוצים 

 והוא משקיף על נוף עוצר נשמה 
 ולוגם באיטיות כוס קפה ראשונה

 ?מתי כבר תגיעה הישועה,מהרהר בליבו 
 ?האם היא תגיע בדמות  אשה יפיפיה
 ?או שמא צריך להתחיל עסקה חדשה

 ל חדרו ומבעד לחלון נשפך אור א
 ...נועץ מבטו ...ואז... והוא עדין מביט

 אישה מתקרבת בריצה 
 עטופה בחלוק רחצה 

 המחשוף פתוח לרווחה 
 ...והוא מציץ במשקפת עם לא מעט בושה

- הוא מוריד את המשקפת...והיא מתקרבת 
 .בכל יופיה והדרה מבעד לחלון משתקפת

 הוא יורד בריצה 
 ורץ לקראתה

- מרגיש שעומד להצילה
 והוא הציץ ולא נפגע

 !?ההיגיעה הישועה
 
 
 
 
 

 דורית בראל' מאת גב
תוכנית , משתתפת קורס סיפורי חיים וכתיבה יצירתית

 ")גינות העיר" -מינהל קהילתי" (גיל-אל"לימודים 
 
 

 

 

Rabbi Meir Bar-Ilan  
   [In Memorium] 
 
A hero has fallen 
And a tale was born 
At the sound of the blast 
Of Messiah's horn. 
 
A tale of a man 
A scholar and sage 
Whose pioneer spirit 
Grew younger with age. 
 
A militant leader 
With visions as high 
As the ladder of Jacob 
Reaching the sky. 
 
He was like a tree 
Deep-rooted and strong 
With foliage abundant 
And branches far-flung. 
 
Each leaf was a page 
Of a folio of old, 
Each flower a thought 
More precious than gold. 
 
A dreamer, he held 
Rolled up in his hand 
The Book of books 
And his dear little land. 
 
Welding together  
These two with his breath 
With a zeal and a love 
That were stronger than death. 
 
Alas !  Death has felled 
The stem of the tree 
When his dream has come true, 
His people set free. 
 
By his inner fire 
The sage was consumed. 
The hero has fallen --- 
Will his task be resumed? 
 
The sound of the horn 
Of the Messiah is heard …. 
A nation orphaned 
Stands painfully stirred. 
 

This poem was written by Moses Brevda z"l  
, father of our community friend Ada 

 

 


	מיוחד לחברי "קהילה תומכת"

