
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 חברי הקהילה היקרים! 

I returned at the beginning of 

February after maternity leave for 

the sweet twins – Amitay and 

Eald. This is the place to sincerely 

thank Rotem for her hard work in 

my absence  

A reminder that we love to receive 

your material (stories, recipes and 

more)  

Meeting Point – social workers' 

hours at Ussishkin: Mondays 

between 9:30-11:30 

Europe Café – the café for 

holocaust survivors, Tuesdays at 

16:00 at Ussishkin  

And, as usual, this is the place to 

welcome our new members, we're 

happy to have you!  

Aliza and the Supporting 

Community Team 

 

At Your Service - The Supporting 
Community Team  

Aliza Malul, 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 

Website: ginothair.org.il 

Lectures for Supporting Community: Wednesday 10:30  
March Adar  A – Ader B' 

'משנכנס אדר מרבים בשמחה' 5.3.14  

Sing-along with accordion accompaniment  

With Shula Yaacov 

11.3.14 – (Tuesday) 

A play at the Jerusalem Theater 

Catastrophes and Miracles  

HaNefesh Theater by Beatrice Hell Directed by Shuli Cohen  

With Albert Cohen, Tomer Oppenheimer, Netta Moran, Irit 
Gidron  

 
Two journeys happening simultaneously. Amos’ internal 

journey, an Israeli child before bar mitzvah keeping within 
himself questions and anger. And the journey of his 
grandfather going back to his Bar Mitzvah during the 
holocaust. The love and story of one helps the other 

become strong and grow. 
 

At the end of the performance there will be a talk with the 
playwright Beatrcie Hell and the actors. 

Light refreshments: 10:30 performance 11:00 

Entrance for community members 40 ₪ guests 55 ₪ 

19.3.14 Diagnosis with Indian Medicine  

Speaker: Noa Ziv, therapist  

26.3.14 “A Light in the Darkness”  

On the righteous amongst nations with Adina Stoier guide at 

Yad VaShem and delegations to Poland  

Nissan -April Adar B  

2.4.14 "Many faces to the Pessach Haggadah"  

With Community Member Yitzhak Dinor  

9-41.2.12  Pessach Vacation  

23.4.14 Holocaust Memorial Day 

 The story of a child born in the holocaust in Belgium who 

survived with Elimelach Shtemlar  

30.4.14 Experienced Seniors on the Road – Or Yarok  
 

The Meetings are held at Ussishkin 38 at 10:30 am 

Members of Supporting Community - Entrance is free 

 Guests - Entrance 5₪ 
 



 חברי קהילה ותושבים כותבים... 

 

 

 תטִ מִ ש ִנִ 
 

 כל הלילה בכה מותי

 יאב  על כ  

 כל הלילה

 ל ב   ָא

 ועם בקר

 

 

 י ת   מ ט   ש   נ  

 

 

 מותי, מותי!

 אתה שלי. ך  ל  אני ש  

 מותי, מותי!

 לא טוב מותיה  

 .יך  ני תחת  א  
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"גינותִִ-גיל"ִ)מינהלִקהילתי-משתתפתִבתוכניתִלימודיםִ"אל
ִהעיר"(

 

 

 תכנית קשרים וכישורים
תכנית פרי שיתוף פעולה בין המחלקה לזקן 

 לעמותת עמדא. 

המציעה הפעלה ייחודית לזקנים התוכנית 

בבתיהם ע"י מתנדבים במטרה לשמר/לשפר 

 את יכולותיהם הקוגניטיביות. 

השירות מיועד לזקנים בכלל ולסובלים 

 מהתחלה של דמנציה בפרט. 

  המתנדבים הוכשרו לתפקיד בקורס ייעודי

וכן יקבלו במהלך עבודתם לווי והנחייה 

     מקצועית מטעם עמותת עמדא.

בים יגיעו לבית הזקן )מצוידים המתנד

 21בערכות ייחודיות( לסדרת הפעלות בת 

 מפגשים. 

   השירות אינו כרוך בתשלום.

 לפרטים והרשמה:

   050-8759787  איריס: -רכזות הפרויקט

 050-0117221סיגלית: 
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 עֹול ם נ פ ל א

  

ל מ יל ים  עֹול ם ש 

 ו ס ּפּור ים נ פ ת ח ב פ נ י 

 מ ּמּול ה אֹופ ק 

 ר ח ב י ד י ים נ פ ר ׂש 

 

   מ ת ר ק מ ת ד ר ך  ע לּומ ה

ת   ב ּה ה נ פ ש מ ב ק ש 

 ל ה ב יע  א ת ר צֹונ ה

 ח ה ה ח ּמ ה ב ראש ה א יל נֹות ז ר  

 מ א יר ה ב מ לֹוא זֹוה ר ה 

 א ת ה אֹור ל עֹול ם מ ב יָאה

 

 ה י קּום ה ַאד יר מ ב ר ך  

 א ת צ פֹונ י ה ט ב ע 

יר י הֹוד י ה נ כ ת ב ים   ו ש 

 ל יֹוצ ר ה ת ב ל 

 ל פ ת ע ר ע יֹונֹות ס ּפּור ים 

י  זּור ים ב ר ג ש   ַאה ב ה ש 

 

 ה עֹול ם מ ג יב 

 ב נ ת יב ים מ ב ט יח ים 

 ה ד ר ך  ב ּה ה ל כ ת י 

 ב ח י י ה ם ּפ ר י ע מ ל י 

 
ִמאתִמרִמשהִכהן
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 ממטבחה של זהבה

 עוגת טורט תפוזים
 רה לפסחדיאטטית וכש

  -www.shomreymishkal.co.ilלקוח מאתר האינטרנט

 :חומרים

 כוס סוכר ½

 כוס מיץ תפוזים ½

 ביצים גדולות מופרדות 4

 כוס קמח מצה ½

 :לרוטב

 כוס מיץ תפוזים 1

 כפות קמח תפוחי אדמה 1 ½

 בטעם חמאה כפות חמאה או מרגרינה 2

 כוס סוכר ¼

 כף קליפת תפוז מגוררת 1

 
 אופן ההכנה

  נת העוגה:להכ

מעלות(. שמים בסיר קטן את  171. מחממים תנור לחום בינוני )1

דקות עד שהסירופ  5 -הסוכר ומיץ התפוזים ומבשלים כ

  מסמיך.

 . מקציפים את החלמונים לתערובת בהירה וקלילה.2

. שמים בקערה נפרדת את החלבונים והמלח, ומקציפים לקצף 3

הסוכר והמיץ בהדרגה, מוצק, אך לא יבש. מוסיפים את סירופ 

  תוך כדי הקצפה.

. מקפלים את קצף החלבונים לתוך החלמונים, ולבסוף 4

  מקפלים בעדינות את קמח המצה.

 -. מעבירים את הבלילה לתבנית אפייה מרופדת בנייר. אופים כ5

דקות, עד שקיסם הננעץ בעוגה יוצא יבש. מניחים לעוגה  35

מסירים בזהירות את להצטנן בתבנית כרבע שעה. מוציאים ו

  הנייר.

 להכנת הרוטב:

ממיסים את קמח תפוחי האדמה במעט מיץ ואחר כך מבשלים 

 את כל החומרים בסיר קטן עד שהרוטב מתעבה.

 להגשה:

פרוסות ויוצקים כף רוטב תפוזים מעל  12 -פורסים את העוגה ל

 כל פרוסה.

 בתאבון!

 
 ! בתיאבון

 ממטבחה של מתילדה
)לשעבר( קהילה מאת: חברת ה

 מתילדה כהן
 

 סלט פלפלים
 )ירושלים(

 
 חומרים:

פלפלים מטוגנים, ללא עור וגרעינים,  6

 שטופים וחתוכים לחתיכות

 עגבניות קצוצות 2

 שיני שום 2

 מלח )לפי הטעם(

 פלפל )כנ"ל(

 כף מיץ לימון 1

 כפות רסק עגבניות 2כוס מים עם ½ 

 

 אופן ההכנה:

אש קטנה, . מבשלים את הכול ביחד על 1

 עד לאידוי הנוזלים.

 
                                                                                    

 1991 –לבנה ששון 

)מתוך הספר "לשל בעם לאדינו" מאת מתילדה 

 (2212סראנו, הוצאת ש. זק, ירושלים, -כהן
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 סיפור של ילדה שעברה את השואה
שנתיים לפני פרוץ מלחמה. מגטו אני  8.8..9.9-לין  בנולדתי במרכז פו

 לא זוכרת דבר, אני רק יודעת מסיפור דודי שהוברחתי משם מתחת לזבל.

אמי ברכה מגטו ושתינו הסתתרנו בכמה מקומות מהם זכורים לי שניים: 

ה מחוץ לעיר. כאשר נזרקנו אדמה עם סוכאצל נזירות והאחרון בחלקת 

 מהשער.  לעולם. היה אסור לי לצאת שם ראיתי דבר שלא אשכך

גברה עלי ויצאתי החוצה ראיתי שדה  יום אחד השער  היה פתוח וסקרנותי

מכונית  השקט על ידיפתאום הופר לא היה אדם בסביבה.  פתוח ושקט.

מטר ממני ויצאה ממנו חייל  06שחורה שעצרה ליד הבניין שהיה במרחק 

ית הוציא ממנה תינוק תפס מאחורי מכונהלך  גרמני עם חבילה בידיים

שאמי שחיפשה  ברגליים ומכה על מכונית. לא הייתי יכולה לזוז עד אותו

להרביץ לי. אני הייתי בשוק ולא הייתי  אותי משכה אותי פנימה והתחילה

לחם  ום הזה אמי נתנה לי פרוסתקכאשר זרקו אותנו מהמ מסוגלת לבכות.

מותר לי לאכול אותה. ש אחרונה ואמרה לי לשמור עליה אבל לא אמרה

פתק ועליו כתובת ואמרה לי לשאול אנשים  שלחה אותי לאישה אחד עם

לא היא  ר וורטה.לנהלי מאוחר יותר ניסתה להתאבד וקפצה  והיא נודה

אותה לבית החולים  נהרגה כי אנשים טובים משכו  אותה משם ולקחו

את מבית החולים את כולם כולל  בסביבה בזמן קצר גרמנים הוציאו

 את כולם.  הרופאים ליער והרגו

כמה שאפשר יותר מהר.  אני הגעתי לאישה והיא רצתה להפטר ממני

ה כות ארוכות וכאשר ראתה אותי תפסה לי את היד ומשעיתי לה שכחי

יצא מכנסיה  ות עד שהכומרהכנסייה, נתנה לי פתק ואמרה לחכ אותי עד

 ולמסור לו אותו. הכומר הביט בי ואמר:

)הוא, שמאתי  ה אין לי אפילו איפה להשכיב אותך לישון.ילדונת קטנ

ילדים במרתף הכנסייה. הוא ראה בסביבה זוג  06-אחרי מלחמה שהציל כ

אימי.  להם להביא אותי לנזירות איפה שהסתתרתי קודם עם צעירים ואמר

ממול בחצר ישבו אנשים  היה כבר אחרי שעת אוצר ו נזירות פחדו לפתוח.

 לנו פנימה לחצר והתחילו לשאול אותי אם אני קראו הסתכלו מה קורה.ו

פתאום ירד בחור  יודעת להתפלל, כמובן ידעתי כי הנזירות לימדו אותי.

צעיר וכעס אל האנשים. אמר אתם לא רואים שהילדה בקושי אומדת על 

 אותי על הידיים ולקח אותי לביתו. אני זוכרת שסנוור הרגליים?, הרים

על בירכיים של איש  ליד השולחן. הושיבו אותי אותי אור וראיתי משפחה

  המבוגר )אביו( ואני מיד נרדמתי.

מאוחר דוד ודודה.  כך נשארתי אצלם קודם קראתי לכם אדון גברת ויותר

אני אמרתי :"אתם יכולים להגיד מה  "אנחנו ההורים שלך" רו לי:מבסוף א

י, את משפחתיודעת את שלי. רק שלא ידעתי את שם  שאתם רוצים אני

 כולם ידעו לפי האף שלי. יהודייה, שאני שמי ולא מתי נולדתי. את זה 

מן הכלל: טובת לב, הכמה ואמרה לי  אמי כפולניה הייתה אישה יוצאת

 ירהייה. אמרה אני נותנת לך דת שאני מכשאני יהוד שאסור לי לשכוח

את יכולה להיות את מי שאת רוצה. היא התענינה  9.וכאשר תהיי בת 

 ם וסופרים יהודיים אחרים.כשלום עלי ביהדות וקראה ספרים של מאוד

בכלכלה. גדלתי במשפחה  עבדתי ולמדתי באוניברסיטה. קיבלתי תואר שני

 מי אני ומה ..לי בגיל  עה נודמות ההורים במקר מאוד מסובכת ורק אחרי

מצאתי אח של אמה ואח של אבה בארץ. הם  האמיתי שלי.  הוא השם

 .יה והביאו ארצה. וטוב שכךאותי מבלג חטפו
ִ

ִמאתִגב'ִחנהִבטיסטה
ִ"גינותִהעיר"(ִ-גיל"ִ)מינהלִקהילתי-משתתפתִבתוכניתִלימודיםִ"אל

 

 

Friendliness in Space 
 

Majestic, friendly clouds 

Under a canopy of blue 

Fluffy, white in color 

Like beds just made anew, 

 

Sail gracefully and freely 

Changing shape and form, 

Happy over the end of 

A devastating storm. 

 

Warming in the sunshine, 

They are tending to unite 

Clouds that are scattered 

Over a sea of light, 

 

Sometimes stretching gently 

A long and eager arm 

To reach a misty little 

Cloud full of charm. 

 

Joining all, they go 

Around and around, 

Dancing to the tunes 

Of a heavenly sound, 

 

Calmly displaying  

Its pleasure and its mirth 

At the sight of the sun 

Gilding the earth, 

 

That is looking upward 

With a smiling face, 

Admiring the array of 

Friendliness in space. 

 
 Moses Brevda z"lThis poem was written by  

,of our community friend Ada father  
 

 

 



 

  אפשר להזמין אותך
 לסעודת שבת!

מארחים זקנים  -'אורחים לשבת' 

איך  -יםחבסעודת שבת או מתאר

 שמתאים.

שילחו מייל או צרו קשר טלפוני 

ואנחנו נתאם סעודת שבת משותפת 

 כשנוח ומתאים לכם!

 
 לפרטים נוספים:

 במיילאו  2045420250
orchimleshabat@gmail.com 
 או בפייסבוק 'אורחים לשבת'

 
 

                                                  

  

 'גינות העיר'-מינהל קהילתי 
 אתכם גם בשעת חירום!

 
 רוצים לעזור לכם בשעות חירום. אנו

את הכתובת ואת  תשלחו לנו שנשמח  

בכדי שנוכל לצוות  מספר הטלפון שלכם

בקשר  אתכםם מתנדבים שיהיו כל

 בשעות חירום.

 כם.אנו מבטיחים לבנות קשר לפי רצונ

אנא כתבו לנו מה אופי הקשר שתרצו 

)אחת לכמה זמן, פנים אל פנים/ 

 בטלפון...(
 

 לפנות לעודד העובד הקהילתי לפרטים יש
Oded@ginothair.org.il   2025502155או 

 
 

 אוהבים בעלי חיים?
+ לעבודה עם 06הכשרה מקצועית מהנה לבני 

 חיות מחמד
 

 הקורס מכשיר למגוון עיסוקים:
 הוצאת כלבים לטיול- Dog walkers 

  ניהול פנסיון ביתי: אירוח חיות מחמד על בסיס

 שעות.יומי או לפי 

  על חיות מחמד בביתן טיפול ושמירהDog Sitters 

 

 :סדרת מפגשים
 טיפול בסיסי בחיות מחמד כולל התנסות מעשית 

 הקניית כלים ליזמות אישית 

 ליווי בשלבי ההתחלה של העבודה 

 תעודה מטעם ג'וינט ישראל אשל, בסיום הקורס. 

 

 גינות העיר -הקורס יתקיים במינהל קהילתי

 

 למידע והרשמה 

 אשל-השאירו פרטים במוקד רעות

.866-866-462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

המחלקה לגיל  -עיריית ירושליםהקורס בשיתוף, אשל, 
 השלישי, ומינהל קהילתי גינות העיר

 

 

 הודעות

mailto:orchimleshabat@gmail.com
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 כרונותירצף הז

"אני שונא אותך!" צרח מיכאל בן העשר על אחיו הגדול, כאשר חטף מאחיו ישירות לפרצופו חופן 

ילים שנזלו לאורך לחייו ואפו. לא הייתה זו הפעם הראשונה, שבה סבל מיכאל של גושי חומוס דל

הקטן מ"נחת זרועו" של אחיו. ימיו ולילותיו היו גדושים במעשי הקונדס האכזריים של אחיו, 

שמצא לו לנכון להציק לאחיו הקטן, בכל פעם שהוריהם הטילו עליו לשמור עליו או לקחת אותו 

 שאליהן הלך יחד עם חבריו. איתו לפעילויות השונות

זכור לו היה היטב אותו לילה, שבו הביא לו אחיו בגניבה למיטה גרגרים שחורים לאכול, והשביע 

אותו לבל יספר להורים, פן יכעסו על השימוש בקפה היקר. אלא לאחר שהכניס לפיו את ה"מעדן" 

בו במיוחד חמתו על התכסיס  הנכסף, צרבה לשונו כל כך, שלא יכול היה לעצור את דמעותיו. בערה

של אחיו, שכן שעה לפני כן לעגה לו אחותם הגדולה לאחר שצבטה בו צביטות קשות, כאילו בחיבה, 

 וכינתה אותו תינוק.

קשה היה למיכאל לשאת את הצקות אחיו הגדולים, וחשב שהוא הילד האומלל ביותר. הוא קינא 

ליה תמיד, ומי שרק העז לפגוע בקטנה בצורה ביותר בחברתו לכיתה תמי, שאחותה הגדולה הגנה ע

ס עליו מאוד פעם זו או אחרת, "זכה" לטעום מנחת זרועה של האחות הגדולה. אחיו לעומתה כע

גרה כשהוא בוכה, והתרה בו שאם לא יחזור וירביץ למי שפגע בו, צפויות לו אחת כאשר חזר מתי

יבו, אף אחד מחבריו לא העז להתעסק מכות גם ממנו. האמת היא שלאחר שהכניס סנוקרת לעין יר

איתו. וכן, מה שמיכאל לא ידע הוא, שכאשר נשארו תמי ואחותה לבדן בבית, הייתה פורצת ביניהן 

 מלחמת מגבות, וצרחות אימים היו אז נישאות מתוך הבית הקטן לכל עבר.

לכל מקום. אחותה של תמי ואחיו היו חברים, ולכן נסחבו הוא ותמי אחריהם תמיד והלכו איתם 

יום אחד נכנסו כולם לבית הקולנוע כדי לראות סרט, אך האנשים שישבו לפניהם הסתירו מהם את 

המסך, והם לא יכלו לראות מה קורה. תמי הציקה מאד לאחותה, כיוון שהייתה הנמוכה מכולם 

ולא ראתה דבר, ולפתע החלה אחותה של תמי לבכות בקול רם מאד, ואחיו אחריה. האנשים 

יד לשמע הבכי, וכשהבינו את הסיבה, הושיבו את פניהם נזעקו מיבם כולל אלו שישבו מלשמסב

 הילדים בשורה הטובה ביותר, שממנה יכלו לצפות בסרט באין מפריע.

ברגעים שכאלה, הרגיש מיכאל בעננים, וחשב "אח, איזה אח נהדר יש לי, הטוב ביותר בעולם!" 

במיוחד כאשר זה עזר לחבריו. זכור היה לו במיוחד  ואכן פעמים רבות העריץ מיכאל את אחיו,

מקרה אחד, שבו ביקשה ממנו המורה בבית הספר לרוץ ולקרוא למנהל, כיוון שאחד הילדים 

התפרע. אחיו יצא מהכיתה, אך במקום לקרוא למנהל הלך לחצר והתלכלך בבוץ. לבסוף חזר 

 להעניש את המתפרע. לכיתה וטען שהמנהל איננו. המורה שריחמה עליו מאד, שכחה 

ִמאתִגב'ִרותיִצרפתי
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