
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 חברי הקהילה היקרים! 

מקווה שסופת השלג עברה על כולכם 

 בשלום ובחום... 

אני שמחה לבשר שבחודש פברואר 

עליזה חוזרת לניהול הקהילה 

נהניתי מאוד להכיר את התומכת. 

 כולכם, תודה לכולם!

שמח לקבל מכם חומרים אזכיר כי נ

 לעלון, )ספר שכתבתם, מתכון, ועוד(.

 

קבלת קהל של  -ת מפגש""נקוד

 9::9-33::0: עו"ס בימי ב'

  שקין.יבאוס

בית קפה לניצולי  -"קפה אירופה"

 30:99שואה בימי ג': בשעה 

 באוסשקין. 

וכרגיל, זה המקום לברך את 

החברים החדשים שהצטרפו 

 לקהילה, ברוכים הבאים!!!
 

 וצוות הקהילה. רותםה, בברכ

 01:01הרצאות לקהילה תומכת: ימי רביעי בשעה 

 שבט-ש ינואר טבתאירועי חוד

010101   

 מרצה: ילי שנר 'איך קוראים שירה?'

410101   

  'ניהול זמן: כיצד להפיק את המירב מזמנכם?'

 מרצה: עו"ד קיריל שפר

0110101  

 הרצאה ופעילות לכבוד ט"ו בשבט 

 מטעם 'התחנה לחקר הציפורים'

1110101  

 מרצה: מיכאל אדם1 'קהלת ועמיחי'

1110101  

 מרצה: מאיה לוי1 'ה מודרניתמבוא לתזונ'

 אירועי חודש פברואר אדר א'

111101   

 מרצה: צילה דינוביץ' השפות" מאה שנה ל"מלחמת

0111101  

 סיור וירטואלי בבית כנסת 'החורבה'

 מרצה: טל חניה

0111101  

 'טכניקת אלכסנדר וגמישות תנועתית'

 מרצה: דפנה ברנס 

1111101  

 גלית בן טוב מרצה: 'דרכים להורדת לחץ דם'
 

 10:30 בשעה 38המפגשים יתקיימו בר"ח אוסישקין 

 1₪ 5לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם, לאורחים 
 

 צוות קהילה תומכת: ,לשירותכם
 

 רותם עטר מ"מ מנהלת הקהילה:

 6615566450נייד: 

aliza@ginothair.org.il 

 אם הקהילה: -זהבה זכאים

 ד'. -ימים ב' ו 5917625

 אב הקהילה: -אבשלום חמד

 6615566470יד: ני
 

 69-6551411גינות העיר  -מינהל קהילתי   

 www.ginothair.org.il: כתובת אתר האינטרנט   



 חברי קהילה ותושבים כותבים111 

 

  עראדם מסו  
 

 אדם מסוער

 לילה מכוכבב  

 יוצא לשוט

 רוח.מפרש ב

 

 ערלילה מסֹו

 ע פרסותיוק  רֹו

 ע צעיפיור  קּו

 דוהר עם רוח

 

 לילה מכוער

 יות  רקֹומצליף ב  

 יות  חֹוהיר את רּוד  מ  

 עם בוקר

 ח  נּור ז  וות  י  
 

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

 העיר"(
 

 

 
יר ה ְבכָּל ׁשִׁ ְמעָּ  יֵׁש דָּ

ו יקּוד ְבכָּל תָּ  יֵׁש רִׁ
ְקוָּה ה ְבכָּל תִׁ חָּ מָּ  וְיֵׁש גִׁיל וְׁשֶׁ

ק ַהֵלב ה ֵמעֹמֶׁ יָּרָּ  נִׁגּון וְׁשֶׁ
ת נִׁיֵמי ַהַדַעת ים אֶׁ יבִׁ  ַמְרחִׁ

ל חדוות החיים ט ׁשֶׁ רֶׁ ים ְבסֶׁ  ּוְׁשזּורִׁ
ים ים ְׁשֵקטִׁ ם יָּמִׁ ים ְלעֹולָּ יאִׁ ֹּלוִׁים ַהְמבִׁ  וְׁשֶׁ

ים עִׁ ים נְִׁׁשמָּ רֹום נִׁגּון וְֵׁשַרתָּ ַהַמְלָאכִׁ מָּ  מִׁ
ֲענָּנִׁים ים ְמַהְלכִׁים ב ין הָּ פִׁ רָּ  ׁשֶׁ

ים מִׁ מֹות נְִׁדהָּ ם עֹולָּ ים ְלעֹולָּ יאִׁ  ּוְמבִׁ
ַבע  נַי ַהטֶׁ ים ֵאיתָּ ה יָּפִׁ  מָּ

ם ָאדָּ ל הָּ ת ְרצֹונֹו ׁשֶׁ ים אֶׁ יעִׁ ר ַמבִׁ  ֲאׁשֶׁ
ים ּושְ  רִׁ יםּוְבנִׁי ֱאנֹוׁש ְמֻאשָּ  .ֵמחִׁ

 
 מאת מר משה כהן

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

 

ה  יח  ר   פ 

 

י  ּלֹון ב ית  ד ל ח  ע  ב   מ 

ית  אׁש  ה ב ר  ֲעשֶׂ ח ׁש מ  ר  ת   מ 

יפֹות י ים   ט  וּויֹות ח  ר  ם ה  גֶׁׂשֶׂ  ה 

ה  מ  ֲאד  נ י ה  ל פ   זֹול פֹות ע 

 

נ ֲער   ת כ  בֶׂקֶׂ ח  מ   ה ה 

ה  ת ֲאהּוב   אֶׂ

בֶׂלֶׂת  ק  ה מ  מ  ֲאד  ן ה   כ 

כ ה ב ר  י ה   מ 

ח   ים ו כ ל ה ּצֹומ  ֱעצ   הֶׂ

ה  יח  מ  ים צ  ר  ש  ב   מ 

 

ר עֹור  ת  י קּום מ  ע כ ל ה  ת  פֶׂ  ל 

ל ה  ח  ת  ה  ֲחו וי ה מ   ל 

ים  ח  מ  ּצ  ב ה  רֶׂ ת עֶׂ  ל ע 

ים  ח  ר  פ  ים ו ה  צ  ע   ה 

ה  ֲעל ט  ים ב  נ ס  כ  ת   מ 

 

כּוּלֹו טֹוב   ל עֹול ם ׁשֶׂ

ל א הֹוד ם מ   עֹול מ 

ה  יצ  ה ו ד   אֹורֶׂ

ו וה  ק  ל ת  יפּוק ׁשֶׂ  ס 

פ ה  יח  נ ן ר  ל ע   ע 

 

יו  כ ׁש  ין ֲחלֹום ל ע   ב 

ב  נ כ ת  ר ו   נֹוצ 

ע. פּור ֹלא נֹוד   ס 
 
 

 

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

 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממטבחה של זהבה

 מתכון לעוגת פירות יבשים

 

 תבניות אינגליש קייקכמות: שלוש 

 :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

 ג'ינג'ר טחון כף

 גזרים, מגורדים3-4 

 גרם צימוקים לבנים/כהים 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. 

  הקמח הלבן עם אבקת האפייה, הסודהמערבבים 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/: -ממלאים תבניות אינגליש קייק עד ל 

 .עד שהעוגה יציבה לחלוטין ,דקות 39-מעלות כ 379בחום     

 
 

 ! בתיאבון
 
 
 

 ממטבחה של מתילדה
)לשעבר( מאת: חברת הקהילה 
 מתילדה כהן

 

 חמין מטוסקנה

 )ליוורנו(

 חומרים:

ם חבילת שעועית יבשה, מושרת במי 1

 מהלילה ומסוננת

 בצל גדול שלם 1

 שיני שום  2

 גרם רסק עגבניות 111

 עגבניות מגוררות 2

 כפות שמן 2-3

 מלח

 פלפל

 נקניקיות לכל אדם 2

 

 אופן ההכנה:

מרתיחים את השעועית במים  .3

 נקיים ומחליפים את המים של 

 ההרתחה הראשונה.      

.  מוסיפים את כול החומרים 2      

 לרתיחה.   ומביאים פעמיים

.  שמים את החמין על הפלטה של :      

 שבת מיום שישי בערב עד שבת בבוקר. 

 .  מגישים חם.                                                       3      

 

 1991 –לאורה דרור פריימן 

)מתוך הספר "לשל בעם לאדינו" מאת מתילדה 

 (2111סראנו, הוצאת ש. זק, ירושלים, -כהן

 

 
 



 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

  

 

 הודעות

 
ולי טיפ-חינוכימרכז  – ב"בית הצייר"

 רחוב כ"ט בנובמבר(למתבגרים )
מחפשים מתנדבים מהגיל השלישי 
לפעילויות שונות )עבודה במשתלה, 
מתן שיעורים פרטיים, הרצאות חד 

על בסיס קבוע או חד  פעמיות ועוד(
 פעמי. 

 
 לפרטים, אנא פנו לשלמה: 

959-39979:3 
 

_________________________ 
 

 מארחים תגלית בבית
 
 צים לקחת חלק בפרויקט לאומי?ור

 כדי לייצר מפגש בלתי אמצעי בין
אנו  משתתפי תגלית וישראלים

   משפחות שמוכנות לארח מחפשים
משתתפי תגלית לארוחת ליל  :-2

 מראש.  בתיאום)שישי( שבת 
 

 שיחה באנגלית. ניהוליכולת  דרושה 
 

 מתעניינים?
 לכנרת:יל שלחו מי

Kineret@ginothair.org.il 
 

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

 

 סיפור לט"ו בשבט 
 הזקן וסל התאנים

 
דריאנוס הקיסר הרומאי הלך פעם לטיול רגלי א

בטבריה. בדרכו הוא ראה אדם מבוגר נוטע עץ 
 .תאנה

 :גער בו הקיסר

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

 :השיב לו הזקן

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

 .ובן כמה אתה כיום?" ביקש אדריאנוס לדעת"

 ".בן מאה שנה"

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

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

 ".ילדיי

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

 ".פירותיה הודע לי על כך

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

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

 .ולמלא אותה במטבעות זהב

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

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

 )ע"פ ויקרא רבה, כה(

 
 



 
 של מתנדבת סיפורה

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

היינו מקבלים בגדים משומשים  במצב טוב  

ותכשיטים זולים, והיינו מוכרים אותם בבזארים 

במחיר סמלי. פעם אחת כשהייתי אחראית למכירת 

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

לי." הוא הצביע על תכשיט לקנות מתנה לאימא ש

 ואמר: "כמה זה עולה?"

 אמרתי לו: "עשרה שקלים".

 הוא אמר: "יש לי רק שקל אחד". 

 "זה בסדר!" אמרתי לו.

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  אמר לי: "גם לחברה שלי יש שקל אחד 

 לקנות מתנה לאימה".

 נתתי גם לילדה תכשיט לאימה והיא הלכה מאושרת.

 אז גם אני הייתי מאושרת.

 

                                                  

                                         :293-סיפרה ט. ח. ב

 סראנו-רשמה וערכה מתילדה כהן

  

 

 בני הגיל השלישי חברי מועדון 

 "בריא בקהילתי"

 מפגש חודש ינואר

 "כיצד לישון טוב יותר" 
 הטיפול בנדודי שינה

 טוב, -יועבר ע"י גלית בן

 תזונאית ומאמנת אישית

 0110101, חמישי, ל' שבט יום

 התכנסות וכיבוד -01:11

 הרצאה -01:01 

 21עמק רפאים  -"גינות העיר" -במינהל קהילתי

 ₪. 21 -ארוחת בוקר + הרצאה

 

 רמפגש חודש פברוא

"אהבה ככוח המניע את 
 העולם" 

 

יועבר ע"י הסופר ד"ר שי 
 וויסברג

 :מחבר הספרים

"מאה שנים של שמחה", "לב חושב מח  
 אוהב" ועוד רבים וטובים

 1111101שי, כ"ז אדר א', יום חמי

 התכנסות וכיבוד -01:11

 הרצאה -01:01 

 21עמק רפאים  -"גינות העיר" -במינהל קהילתי

 ₪. 21 -ארוחת בוקר + הרצאה

 

 : נוספים לפרטים

 1111001או  1411014לשכת רווחה דרום:  -בלה /יצחק

 1שלוחה  1111011מינהל קהילתי:  -עודד

 

 

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

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

, ט' באדר 33.:.33הפרויקט יתקיים בתאריך 
 ב', בשעות הבוקר )פרטים נוספים בהמשך(.

כל המעוניין שיגיעו אליו הביתה מוזמן ליצור 
 -או במייל  9592:25209קשר במספר 

nufit_r@walla.com 

 

mailto: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 

להצטרף לעשייה: קבוצת תיאטרון לשחקנים 

ת בדרמה ובהופעה מול חובבים שרוצים להתנסו

 קהל.

 

הקבוצה נפגשת במנהל הקהילתי גינות העיר 

 49בעמק רפאים 
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