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 [כסלו-חשון]נובמבר ודש אירועי ח

 -)יום רביעי( 1.6..31

 מבנה ותפקידים –האו"ם 

 רצה: צילה דנטוביץ'מ

  -)יום רביעי( 1.6..61.

 הקשבה הדדית מיטיבה

 דעת אלפרוביץ'-מרצה: שולה בן

  -)יום רביעי( 1.6..311

 מבוא לדרמה ותיאטרון

 מרצה: אבי גב, שחקן ומורה לתיאטרון

 -()יום רביעי 1.6..311

 לכבוד החג:

 שירה בציבור באווירת חנוכה!

 בהנחיית סימה רווה

 [טבת-כסלו]דצמבר אירועי חודש 

 -)יום רביעי( 41.31.6

 לא תתקיים פעילות –חופש חנוכה 

  -)יום רביעי( 1.31.6..

 כסות הגוף אצל בעלי חיים

 מרצה: גליה הנדל ממוזיאון הטבע

 *הרצאה עם בעלי חיים

  -)יום רביעי( 11.31.6.

 האם מחאת האוהלים הצליחה? 

 מרצה: זיו רוזנברג, מפעילי המחאה החברתית 

 -()יום רביעי 351.31.6

 טיול וירטואלי: בית כנסת החורבה

 מרצה: טל חניה

 
 

 חברי הקהילה היקרים! 

כפי שחלקכם יודעים, עליזה יצאה 

בספטמבר לחופשת לידה ואני 

 ליפה אותה לזמן הקרוב. מח

 

אני מקווה שהחגים עברו עליכם 

בנעימים, ואשמח לראותם בפעילות 

ובמסיבת חנוכה שלנו ימי רביעי, 

 . סוף נובמברתתקיים ב

 

אזכיר כי אשמח לקבל מכם חומרים 

או סתם  , מתכון, שיררופי)ס לעלון

 (.מהרהורי לבכם

קבלת קהל של עו"ס  -"נקודת מפגש"

 באוסשקין. 2:34-55:34בימי ב': 

בית קפה לניצולי  -"קפה אירופה"

 56:44שואה בימי ג': בשעה 

 שקין. יבאוס

זה המקום לברך את החברים  וכרגיל,

שהצטרפו לקהילה, ברוכים  החדשים

 הבאים!!!

 וצוות הקהילה1 ה, רותםבברכ

 1:611.בשעה  61אוסישקין  ובחמפגשים יתקיימו ברה

, ללא תשלום המפגשים' אל גיל'ומנויי לחברי קהילה תומכת 

 1₪ 5לאורחים 
 *יתכנו שינויים

 



 ברי קהילה ותושבים כותביםח

 מיוחד לחברי "קהילה תומכת"

לשכת רווחה דרום, עיריית ירושלים ומינהל קהילתי 

"גינות העיר" בשיתוף פעילים מקדמים את נושא 

הבטיחות בקרב בני הגיל השלישי, תוך דגש על מפגעי 

 -במסגרת זו מקדמים את מבצע אש.

 "גלאי לכל גמלאי"
 -מחיר מבצע לחברי קהילה תומכת

 ₪ 11 -שני גלאים₪  41 -גלאי אחד
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לפרטים נוספים והתקנה, ניתן לפנות לאב הקהילה: 

 אבשלום חמד

154-3351.16 
 

 פרומה
 

 סלח לי. אני חייבת.

 חייבת לפרום אותי מאותך.

 חייבת.

 נפרמת.

 מתפרמת.

 פרומה.

 סלח לאישה הפרומה .

 היא משתוקקת להשתיק את השקט שאיננו.

 סלח לה.

 היא חייבת.

 מאותה.ראה אותה פורמת אותך 

 ראה אותה פורמת פרם, פרם.

 הבט בפרמים.

 הם פעם הכליאו בינינו.

 הבט בהם.

 גדמים של שקט שאיננו.

 הבט.

 אני פרומה.

 אתה פרום ממני.

הרי אתה פרום לי ואני פרומה לך. והרי אנחנו 

 פרומים זה לזו.
 

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

 העיר"(

 

 ְכרֹונֹותז  

 

לְֵּך ָבֶדֶרְך   ָהַאֲהָבה תֵּ

יֶאל מ   ר   ְשאֹת ָעב 

י ם נֶֶפש כ מ  ר ה  י ַאח   ְונ ְפש 

 

ים  ג לֵּי ה שָֹרש 

י ם מ  ים ֶאל ה     ָרצ 

 ֶאְשכֹולֹות ֶהָעל ים 

ל  נ ח  ים ֶאל ה   נֹוט 

 

ֶשֶמש ְלעֵּת ֶעֶרב   ה 

י ם  מ  יק ה  ְך ְבחֵּ שֵּ ְתמ   מ 

ים ז ְכרֹונֹות ָצפ   ְוה 

ים   ג ְעגּוע  ת ה   ֶאל נ ְשמ 

 

י   ָמה ְמאֹד יְָדָעה נ ְפש 

י מֹוָלד ה חֶֹפש הּוא ְברּוח    כ 

י ם  מ  ֶבת ב  ְמנ שֵּ  ָלרּוח  ה 

י ָהאֹור   ְבלֵּב נ ימֵּ

ב י י ֶאת ל  זְת   ָאח 

י   ל ְשמֹע  ֶאת נ גּון גּופ 

י  ֲאֶשר ָבא ְבל ב 

ע ת ֶאת  כ יר ָלד   ְוָאז ת 

ת ָהַאֲהָבה ְוָעְצָמָתּה.  ְגבּור 
 
 

 

 
 

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

 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממטבחה של זהבה
 

 מיוחד לחנוכה: לביבות תפוחי אדמה וגזר

 מצרכים:  

 5 גזר 

 2 אדמה-תפוח 

 1/2 בצל 

 2 ביצים 

 2 כפות קמח 

  1ת מלחכפי 

 שמן לטיגון 

 

 :לקישוט

  

 פטרוזיליה קצוצה 

 צנון פרוס דק  

  2%שמנת חמוצה  

  

 אופן הכנה

 

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

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

 .והמלח

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

 .ולשטח את הלביבה בעזרת הכפית

 .לטגן עד הזהבה משני הצדדים -

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

 .נגיעות מהשמנת החמוצה מעל הלביבות ולפזר פטרוזיליה קצוצה מעל

 בתיאבון! 

 

 

 ממטבחה של מתילדה
 חברת הקהילה )לשעבר(  מאת:

 מתילדה כהן
 

 

 )ונציה( מציות מתוקות
 

 :מצרכים

 ביצים 5

 ק"ג סוכר½ 

 ק"ג קמח .

 כוס שמן¼ 

 גרגירי אניס

 

 אופן ההכנה:

 . מכינים את הבצק5

 . יוצרים כדורים בגודל בינוני9

 . משטחים למציות עגולות3

 . מחוררים כל אחת באמצע0

י לתת . "צובטים" את המציות מסביב, כד6

  להן את צורת המצה הונציאנית העבה

 בתבנית משומנת. אופים בתנור 6

                                                                           

 993. –מרצ'לה פרוג'יה אבואף 

)מתוך הספר "לבשל בטעם לאדינו" מאת 

סראנו, הוצאת ש1 זק, ירושלים, -מתילדה כהן

31.1) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 עבר לקיר מ

השמים היו צבועים בצבעי שקיעה לוהטים כאשר טיילתי לאיטי ברחובות טולידו. הבתים העתיקים וחומות האבן 

שהקיפו את הטירות העתיקות שמסביב נראו כמו טובעים בלהבות, האוויר היה חם ויבש, כפי שצפוי בערבי הקיץ 

 החמים באיזור זה.

יה כי לאחר שחלף "תור הזהב" בספרד ולאחר שנכבשה העיר מחדש בידי מדריך התיירים הסביר לקבוצה את תולדות

 הנוצרים, נאלצו היהודים להצניע דרכם, כדי לא לעורר את זעם השלטונות.

יך. מפאת החום הרב, התיישבתי על ספסל מאבן כדי לנוח מעט, בעוד הקבוצה ממשיכה בדרכה אט אט בעקבות המדר

הספסל לא היה קריר כפי שקיוויתי, אלא לוהט מהחום הרב ששרר בכל שעות היום. אדי חום אפפו אותי וערפלו 

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

לתי סביב, נותרתי ההמולה שנשמעה מעבר לקיר, שניצב ממול לספסל החלה חודרת טיפין טיפין לתודעתי. הסתכ

לבדי. השמש כבר שקעה, אך צבעי השקיעה הלוהטים בצבצו לסירוגין מאחורי הקיר. לפתע נשמע קול נפץ, וסולם 

ארוך מעץ נפל מעבר לקיר והתרסק למרגלותיו. אחריו, ניטחו בזה אחר זה סולמות נוספים עוד ועוד ונערמו בערימה 

 זה הרעש האיום הזה ולמה נזרקים סולמות כך מעבר לקיר.גדולה ליד הקיר. "מה קורה שם?" תהיתי, מה 

פחד נורא אחז בי, ולכן לאט לאט ובשקט, כדי לא להסב אלי תשומת לב מיותרת, התקרבתי אל הקיר וטיפסתי 

בזהירות על ערימת הסולמות. הצצתי בזהירות אל מעבר לקיר, ככל שאפשר היה. המחזה שנגלה לעיני היה מזעזע 

אחורי הקיר נאספו אנשים רבים לבושי גלימות שחורות מסביב למגדל עצים בוער, שבראשו ניצבה ומרהיב כאחת. מ

 במה, ועליה התרוצצו בבהלה אנשים לבושי גלימות צהובות וכובעים מחודדים.

מה זה, האם זו הפקת קולנוע על העלאת האנוסים על המוקד? לא יתכן! האש והחום אמיתיים! "היי, משוגעים! תורידו 

-ת האנשים משם, הם יישרפו!", התחלתי לצרוח בכל כוחי. האנשים בשחור הסתובבו אלי, ועיניהם היוקדות אשא

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

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

י השפיע עליך מאד" הביט בי בדאגה מדריך התיירים ומחה במטלית רטובה את פני. "בואו" קרא לכולם, "החום ודא

 "חוזרים לבית המלון לארוחת ערב".

 מאת גב' רותי צרפתי, 

 "גינות העיר"( -גיל" )מינהל קהילתי-משתתפת קורס סיפורי חיים וכתיבה יצירתית, תוכנית לימודים "אל

 

 
 

 



 ספרייה חדשה!
 

ם לספר שאנחנו מקימים ספריית חברים יקרים, אנחנו שמחי

 השאלת ספרים בשלוחה באוסישקין. 

 אנחנו נשמח מאוד לקבל!  –תושבים שיש להם ספרים לתרום 

וכבר תודה גדולה לחברים שתרמו: חנה יעקובי, אביגיל 

 ויצחק שלזינגר. 

 

 וכמובן, אתם מוזמנים לקחת ספרים מהספרייה המתחדשת.

 

ם, נשמח לקבל תמונות או כחלק משיפור פני המקו –כמו כן 

 צילומים לתלייה בשלוחה. 

 

 

 460-6664509מוזמנים ליצור קשר עם רותם: 
 

 האירוע השנתי החגיגי של 'כן לזקן'

 'הנפש איננה מזדקנת'
 

 5.55.53בבוקר יום שישי 

 53:44 – 2:06בבנייני האומה בירושלים 

 

 בתכנית: קבלת פנים עם כיבוד קל, יין וגבינות

 

 ניםמתחם דוכ

 

 ד"ר דן אלמגור 
 

מוזיקלי מבדר ונוסטלגי ובו חוויות ילדיות  במופע

 משנת הקמת המדינה. 

 בהשתתפות הזמרת עינת ארונשטיין

 

 

 מקהלת הדסה בניצוחה של הגב' יעל גרמן

 

 

 49-6936973לפרטים 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. 

 שיטת "באזז" )תוכנית ייחודית לבניית העצם(.מפתחת 

 331.31.6ישי, כ"ג טבת, יום חמ 

 התכנסות וכיבוד -1:11.

 הרצאה -1:61. 

 59עמק רפאים  -"גינות העיר" -במינהל קהילתי

 ₪. 54 -ארוחת בוקר + הרצאה

 לפרטים :

 5453661או  5153641לשכת רווחה דרום:  -יצחק/ בלה

  154-3351.11מינהל קהילתי:  -עודד

 

 



 

 המציץ          
 

 מחלון חדרו הוא מציץ

 עם בקר כאשר מקיץ

 נוף הררי פרוש לפניו

 יד לאחר ששטף את פניו.מביט מ

 מביין ההרים בתי עץ מבצבצים 

 ומביין העצים נשמעים ציוצים .

 והוא משקיף על נוף עוצר נשמה 

 ולוגם באיטיות כוס קפה ראשונה

 מהרהר בליבו ,מתי כבר תגיעה הישועה?

 האם היא תגיע בדמות  אשה יפיפיה?

 או שמא צריך להתחיל עסקה חדשה?

 ל חדרו ומבעד לחלון נשפך אור א

 והוא עדין מביט... ואז...נועץ מבטו ...

 אישה מתקרבת בריצה 

 עטופה בחלוק רחצה 

 המחשוף פתוח לרווחה 

 והוא מציץ במשקפת עם לא מעט בושה...

 -והיא מתקרבת ...הוא מוריד את המשקפת

 בכל יופיה והדרה מבעד לחלון משתקפת.

 הוא יורד בריצה 

 ורץ לקראתה

 -מרגיש שעומד להצילה

 והוא הציץ ולא נפגע

 ההיגיעה הישועה?!

 
 
 
 
 

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

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

 

 

 

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 
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