
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dear Community Members  

I hope you kept safe and warm 

during the snow storm… 
I'm happy to let you know that in 

February Aliza will be back. I 

enjoyed getting to know all of you, 
thank you everyone!  

A reminder that you are welcome 

to send material for this newsletter 
(stories, recipes ect.)  

 
Meeting Point – Social worker 
hours 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 

Supporting Community Lectures, 
Wednesday 10:30 

 
Shevat Events-ary, TevetJanu 

1.1.14    How to Read Poetry with Yali Shner 

8.1.14   Time Management: how to make the most of 

your time With Cyril Sheffer  

15.1.14   A Lecture and Activities for Tu Beshvat  

With the "Bird Watching Station" 

22.1.14   Kohelet &  Amichi With Michael Adam 

29.1.14   An Introduction to Modern Nutrition With 

Maya Levy 

 

 

Febuary, Adar A Events  
5.2.14  A Hundred Years since the "war of 

languages" With Tzila Dinovitch 

12.2.14  A Virtual Tour of the Churva Synagoug  

With Tal Haniya 

19.2.14  Alexander Technique and Felxibility & 

Movement With Dafna Barnes   

26.2.14  Ways to reduce  blood pressure With Galit 

Ben Tov  

 

 

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

Guests - Entrance 5₪ 
 

At Your Service - The Supporting 
Community Team  
 
Rotem Atar, Director  
Office: 02-6248568 
Cell: 054-6650183 
aliza@ginothair.org.il 
Zehava Zakim 
Mondays and Wednesdays  
Office 02-6247596  
Avshalom Hemed, Caretaker 
Cell: 054-6650173 

 



 ... חברי קהילה ותושבים כותבים

 
  עראדם מסוֹ 

 
 אדם מסוער

 לילה מכוכבּבְ 
 יוצא לשוט

 .רוחמפרש ּב
 

 ערלילה מסֹו
 ע פרסותיוקֵ רֹו
 ע צעיפיורֵ קּו

 דוהר עם רוח
 

 לילה מכוער
 יותָ רקֹומצליף ּבְ 

 יותָ חֹוהיר את רּודְ מַ 
 עם בוקר

 חַ נּור זָ וותֵ יִ 
 

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

 ")העיר
 
 

 
 יֵׁש ָּדְמָעה ְּבָכל ִׁשיר

 יֵׁש ִריקּוד ְּבָכל ָּתו
 וְיֵׁש ִּגיל וְֶׁשָּמָחה ְּבָכל ִּתְקוָה

 נִּגּון וְֶׁשּיָָרה ֵמעֶֹמק ַהֵּלב
 ַמְרִחיִבים ֶאת נִיֵמי ַהַדַעת

 ּוְׁשזּוִרים ְּבֶסֶרט ֶׁשל חדוות החיים
 וְֶׁש�וִים ַהְּמִביִאים ְלעֹוָלם יִָמים ְׁשֵקִטים

 ִמָּמרֹום נִּגּון וְֵׁשַרָּת ַהַּמְלָאִכים נְִׁשָמִעים
 ֶׁשָרִפים ְמַהְּלִכים ב ין ָהֲענָנִים

 ּוְמִביִאים ְלעֹוָלם עֹוָלמֹות נְִדָהִמים
 ָמה יִָפים ֵאיָתנַי ַהֶּטַבע 

 ֲאֶׁשר ַמִּביִעים ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל ָהָאָדם
 .ֵמִחיםּוְבנִי ֱאנֹוׁש ְמֻאָּׁשִרים ּוׂשְ 

 
 מאת מר משה כהן

גינות " -מינהל קהילתי" (גיל-אל"תוכנית לימודים משתתף ב
 ")העיר

 

 ְּפִריָחה 
 

 ִמַּבַעד ְלַחּלֹון ֵּביִתי 
 ִמְתַרֵחׁש ַמֲעֶׂשה ְּבֵראִׁשית 

 ַהֶּגֶׁשם ָהְרוּויֹות ַחּיִים   ִטיּפֹות
 זֹוְלפֹות ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה 

 
 ה ַהְּמַחֶּבֶקת ְּכנֲַערָ 

 ֶאת ֲאהּוָבה 
 ֵּכן ָהֲאָדָמה ְמַקֶּבֶלת 

 ֵמי ַהְּבָרָכה
 ֶהֱעִצים ְוָכל ַהּצֹוֵמַח 

 ְמַבְּׂשִרים ְצִמיָחה 
 

 ְלֶפַתע ָּכל ַהּיְקּום ִמְתעֹוֵרר
 ְלֲחָוויָה ֵמַהְתָחָלה 

 ְלֵעת ֶעֶרב ַהְּצַמִחים 
 ָהֵעִצים ְוַהְּפָרִחים 
 ִמְתַּכנְִסים ַּבֲעָלָטה 

 
 ְלעֹוָלם ֶׁשּכּוּלֹו טֹוב 

 עֹוָלָמם ָמֵלא הֹוד
 אֹוֶרה ְוִדיָצה 

 ִסיּפּוק ֶׁשל ִּתְקָווה 
 ַעל ָענָן ִריְחָפה 

 
 ֵּבין ֲחלֹום ְלַעְכָׁשיו 

 נֹוַצר ְונְִכַּתב 
 .ִסּפּור �א נֹוַדע

 
 

 

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

 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממטבחה של זהבה

 מתכון לעוגת פירות יבשים

 

 תבניות אינגליש קייקשלוש : כמות

 :מצרכים
 שמן אורז כוס וחצי
 סוכר לבן כוס וחצי
 סוכר חום כוס וחצי

 יםביצ 7

 קמח לבן כפות 2כוסות פחות  2
 גרם קמח מלא כוס

 גרם אבקת אפייה 8
 כף גדושה גרם סודה לשתייה

 אגוז מוסקט טחון מעט
 ר טחון'ינג'ג כף

 מגורדים, גזרים3-4 

 כהים/גרם צימוקים לבנים 50

 גרם אגוזי מלך100 

 גרם משמש מיובש 60

 גרם תמרים יבשים 50

 גרם שזיף מיובש 50

 גרם בוטנים 80

  

 :אופן הכנה

 מקציפים את הביצים עם הסוכרים לקצף יציב. 
  הסודה, הקמח הלבן עם אבקת האפייהמערבבים את 

 .לשתייה ושאר התבלינים    

 מערבבים את הקמח המלא עם הפירות היבשים. 

 בהדרגהאת השמן לקציפת הביצים  מוסיפים. 

 מוסיפים פנימה את תערובות הקמחים ומערבבים. 

  את הגזר ומערבביםמוסיפים פנימה. 
 גובה ואופים 3/4 -ממלאים תבניות אינגליש קייק עד ל 

 .עד שהעוגה יציבה לחלוטין ,דקות 40-מעלות כ 170בחום     

 
 

 ! בתיאבון
 
 
 

 ממטבחה של מתילדה
) לשעבר(חברת הקהילה : מאת

 מתילדה כהן
 

 חמין מטוסקנה
 )ליוורנו(

 :חומרים
ם מושרת במי, חבילת שעועית יבשה 1

 מהלילה ומסוננת
 בצל גדול שלם 1

 שיני שום  2

 גרם רסק עגבניות 100

 עגבניות מגוררות 2

 כפות שמן 2-3

 מלח

 פלפל

 נקניקיות לכל אדם 2

 

 :אופן ההכנה

מרתיחים את השעועית במים  .1

 נקיים ומחליפים את המים של 

 .ההרתחה הראשונה      

מוסיפים את כול החומרים .  2      

 .  לרתיחה ומביאים פעמיים

שמים את החמין על הפלטה של .  3      

 . שבת מיום שישי בערב עד שבת בבוקר

 .                                                       מגישים חם.  4      

 

 1991 –לאורה דרור פריימן 

מאת מתילדה " לשל בעם לאדינו"מתוך הספר (

 )2010, ירושלים, זק. הוצאת ש, סראנו-כהן

 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
  
 

 הודעות
 
ולי טיפ-חינוכימרכז  – "בית הצייר"ב

 )ט בנובמבר"רחוב כ(למתבגרים 
מחפשים מתנדבים מהגיל השלישי 

, עבודה במשתלה(לפעילויות שונות 
הרצאות חד , מתן שיעורים פרטיים

על בסיס קבוע או חד  )פעמיות ועוד
 . פעמי

 
 : אנא פנו לשלמה, לפרטים

050-4007031 
 

_________________________ 
 

 מארחים תגלית בבית
 

 ?צים לקחת חלק בפרויקט לאומיור
 כדי לייצר מפגש בלתי אמצעי בין

אנו  משתתפי תגלית וישראלים
   משפחות שמוכנות לארח מחפשים

משתתפי תגלית לארוחת ליל  2-3
 . מראש בתיאום) שישי(שבת 

 
 .שיחה באנגלית ניהוליכולת  דרושה 

 
 ?מתעניינים

 :לכנרתיל שלחו מי
Kineret@ginothair.org.il 

 
 :נא לציין

  
 כתובת -
  כמה אנשים תוכלו לארח -
 )אחר/כשר/טבעוני/צמחוני( מטבח -
 
 

 

 ו בשבט "סיפור לט
 הזקן וסל התאנים

 
דריאנוס הקיסר הרומאי הלך פעם לטיול רגלי א

בדרכו הוא ראה אדם מבוגר נוטע עץ . בטבריה
 .תאנה

 :גער בו הקיסר

לא היית , לו היית עובד בצעירותך! זקן ,זקן"
 "!צריך לעבוד בזקנותך

 :השיב לו הזקן

, עבדתי בצעירותי וגם בזקנותי אני עובד"
 ".ואלוקים יעשה הטוב בעיניו

 .ביקש אדריאנוס לדעת" ?ובן כמה אתה כיום"

 ".בן מאה שנה"

והאם אתה מאמין שתוכל לאכול מפירות " -
 "?העץ שהינך נוטע כיום

, וגם אם לא. אוכל מפירות העץ, אזכהאם " -
כך אני מתייגע עבור , כשם שאבותיי עמלו עבורי

 ".ילדיי

בבקשה . "דבריו של הזקן נגעו לליבו של הקיסר
אם תזכה לראות את התאנה נותנת את , ממך

 ".פירותיה הודע לי על כך

. העץ נתן פריו והזקן עדיין בחיים, חלפו הימים
. ה מפירות העץהלך הזקן ומילא סלסלה מלא

כאשר ראה אותו הקיסר הוא ציווה על עבדיו 
לקחת את הסלסלה , להושיב אותו בכסא זהב

 .ולמלא אותה במטבעות זהב

תמהו " ?כך זקן יהודי זה-מדוע הינך מכבד כל"
 .עבדיו

האם אני לא אכבד , אם הבורא כיבד אותו"
 .השיב אדריאנוס בשאלה" ?אותו

 )כה, פ ויקרא רבה"ע(

 
 



 
 של מתנדבת סיפורה

 
. ו במשך המון שנים"התנדבתי לוויצ.: "ח.סיפרה לי ט

היינו מקבלים בגדים משומשים  במצב טוב  

והיינו מוכרים אותם בבזארים , ותכשיטים זולים

פעם אחת כשהייתי אחראית למכירת . במחיר סמלי

אני רוצה : "ואמר לי 5ניגש אלי ילד בערך בן , חפצים

הוא הצביע על תכשיט ." לילקנות מתנה לאימא ש

 "?כמה זה עולה: "ואמר

 ".עשרה שקלים: "אמרתי לו

 ".יש לי רק שקל אחד: "הוא אמר 

 .אמרתי לו!" זה בסדר"

. נתתי לו את התכשיט והוא נתן לי את  השקל שלו

 .הילד היה מאושר

 .הוא הלך לו ומספר דקות אחרי זה חזר עם ילדה

והיא רוצה  גם לחברה שלי יש שקל אחד: "אמר לי 

 ".לקנות מתנה לאימה

 .נתתי גם לילדה תכשיט לאימה והיא הלכה מאושרת

 .אז גם אני הייתי מאושרת

 

                                                  

                                         2013-ב. ח. סיפרה ט

 סראנו-רשמה וערכה מתילדה כהן

  

 

 בני הגיל השלישי חברי מועדון 
 "בריא בקהילתי"

 מפגש חודש ינואר

 " כיצד לישון טוב יותר"
 הטיפול בנדודי שינה

 , טוב-י גלית בן"יועבר ע

 תזונאית ומאמנת אישית
 30.1.14, שבט' ל, חמישי יום

 התכנסות וכיבוד -10:00

 הרצאה -10:30 

 12עמק רפאים  -"גינות העיר" -במינהל קהילתי

 .₪ 10 -הרצאה+ ארוחת בוקר 

 

 רמפגש חודש פברוא

אהבה ככוח המניע את "
 " העולם

 
ר שי "י הסופר ד"יועבר ע

 וויסברג
 :מחבר הספרים

לב חושב מח ", "מאה שנים של שמחה" 
 ועוד רבים וטובים" אוהב
 27.2.14', ז אדר א"כ, שייום חמי

 התכנסות וכיבוד -10:00

 הרצאה -10:30 

 12עמק רפאים  -"גינות העיר" -במינהל קהילתי

 .₪ 10 -הרצאה+ ארוחת בוקר 

 

 : נוספים לפרטים

 5456337או  5856348: לשכת רווחה דרום -בלה /יצחק

 0שלוחה  5664144: מינהל קהילתי -עודד

 

 

מקיימים במסגרת  לקראת פורים אנו
פרויקט ובו סטודנטיות ' קהילה תומכת'

מגיעות לבתים שלכם  ''אפרתה''ממכללת 
  .מתוך רצון ליצור שיחה ומפגש בין דורי

באדר ' ט, 11.3.14הפרויקט יתקיים בתאריך 
 ).פרטים נוספים בהמשך(בשעות הבוקר ', ב

כל המעוניין שיגיעו אליו הביתה מוזמן ליצור 
 -או במייל  0508325890קשר במספר 

nufit_r@walla.com 

 

mailto:nufit_r@walla.com�


 

 

 
 הקודש בעיר שלג הילת

 
 ירושלים יקיר – שער יוסף מאת

 
 , ירושלים בירתי אהבתיך

 .משמים כיסך נדבות שלג
 ! עירי יפית ומה נעמת מה
 .ואורי ישעי אודך זאת על

 ,לב כל משמח מראך לובן
 ,כאב מרפא,מרגיע ,מרענן
 .ילבלב צמח שלגייך מצוף

 ,שימחת נכדים,בנים לבבות
 ,הארת חמודים נינים פני

 ,הענקת לעובדים הפתעה-חופשת
 .צפנת לאוהבייך בותר טובות
 ,הראל אוהבך עמנו אשרי
 ,ישראל לעם הנך אל-מתת
 ,האל עטך קודש הילת

 ,חלום הנו פנייך שלג חן
 ,השלום בוא הוא מבשר

 ,ירושלים בך נאחז ,לעד
 .בשמים אבינו בעזרת

 

 
Starting Life 
 
On a mild and sunny morn, 
   A butterfly just newly born, 
Hovered happily and gay 
   Over stocks of new-mown hay. 
With its light and colored wings 
   Up it flew in spiral wings 
Against the sun, as if to try 
   To kiss the blue and smiling sky. 
To be sure, the flying beauty 
   Did not at all forget its duty 
Towards the flowers, grass and 
trees 
   And, assisted by the breeze 
Down it went to make them love 
   And bring them greetings from 
above, 
With a light and loving heart 
   It settled down with a dart 
Upon a blossom queer yet bright 
   Kissing it with all its might. 
Standing on that flower at last, 
   It did not fail to break its fast 
Quivering, and wings a – flutter 
   It feasted on its bread and 
butter. 
With its passion gratified, 
   And its huger satisfied, 
Life seemed so full of cheer 
   There was no need of any tear. 

 
 
 

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

 

 

 

 חוג תיאטרון
 

קבוצת התיאטרון של בית יהודית מזמינה אתכם 
קבוצת תיאטרון לשחקנים : להצטרף לעשייה

ת בדרמה ובהופעה מול חובבים שרוצים להתנסו
 .קהל
 

הקבוצה נפגשת במנהל הקהילתי גינות העיר 
 12בעמק רפאים 
 .16:30-18:00בימי שלישי בין השעות 

 
 050-7594707 –אילה שקד : לפרטים

 02-5664144: הרשמה במזכירות המינהל
 )0שלוחה (

 
 גיל-נחשב חלק מפעילות אל *

 
 


	Febuary, Adar A Events

