
  
 
 
 
 
 

 

 ,שירותכםל
 :צוות קהילה תומכת

 :קהילהה מנהלת מ"מ רותם עטר
 5458110או  6248568:משרד

 0546650188: נייד
aliza@ginothair.org.il 

 :הקהילהאם  -זהבה זכאים
 .'ד -ו' ימים ב 6247596 

  :קהילההאב -ום חמדאבשל
 0546650173: נייד

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

 תשרי-ספטמבר אלולודש אירועי ח
 

 בחודש ספטמבר  ,מפאת החגים הבאים עלינו לטובה
 .לא תתקיים פעילות בספטמבר

 חשון-אוקטובר תשריאירועי חודש 
- )יום רביעי( 2.10.13

 פתיחת השנה אירוע
 קונצרט קלאסי קל 

 אמיל גולוד, עם נגן הפסנתר

  -)יום רביעי( 9.10.13
 :הרצאה בנושא

 ?לאכול או לא לאכול -מוצרי חלב
 .תזונאית ומאמנת אישית, טוב-י גלית בן"יועבר ע

  -)יום רביעי( 16.10.13
 :הרצאה

 כדור הארץ 
 י האסטרונום רפי טלר "יועבר ע

 -)יום רביעי( 23.10.13
 :הרצאה 

  ניסוח נכון של פניה להשגת מטרהחשיבות : פניה נכונה
 .'עסקים וכד, חברים, שכנים, יחסי משפחה

 ד קיריל שפר"י העו"יועבר ע

 -)יום רביעי( 30.10.13
 :הרצאה

 טבעונות
 גליה פונדק 'י גב"יועבר ע 

 
 

 

 ! חברי הקהילה היקרים
 ! שלום

בחודשים , שמי רותם עטר
הקרובים אחליף את עליזה שיצאה 

 . לחופשת לידה
בחודש אוגוסט צוות הקהילה 

אבשלום יהיה בחופשה . בפגרה
18-23.8.13. 

השירותים הרפואיים כרגיל דרך 
 .לחצן המצוקה

ספטמבר ניתן להשיג אותי -החל מ
  0546650183 :בטלפון

אזכיר כי אשמח לקבל מכם 
, ספר שכתבתם(, חומרים לעלון

 ).ועוד, מתכון
קבלת קהל של  -"נקודת מפגש"

 9:30-11:30: 'ס בימי ב"עו
 בחודש אוגוסט אין פעילות .באוסשקין

ית קפה לניצולי ב -"קפה אירופה"
 16:00בשעה  :'ג שואה בימי

 בחודש אוגוסט אין פעילות. באוסשקין
מקום לברך את החברים זה ה, וכרגיל

ברוכים , החדשים שהצטרפו לקהילה
 !!!הבאים

 .וצוות הקהילה רותם, הבברכ

 10:30בשעה  38ח אוסישקין "המפגשים יתקיימו בר
, המפגשים חינם" אל גיל"ומנויי לחברי קהילה תומכת 

 .₪ 5לאורחים 
 יתכנו שינויים*

 



 ... חברי קהילה ותושבים כותבים

 "קהילה תומכת"לחברי  מיוחד
עיריית ירושלים ומינהל , ת רווחה דרוםלשכ

בשיתוף פעילים מקדמים " גינות העיר"קהילתי 
תוך , את נושא הבטיחות בקרב בני הגיל השלישי

 .דגש על מפגעי אש
- במסגרת זו מקדמים את מבצע

 

 "גלאי לכל גמלאי"
 

- מחיר מבצע לחברי קהילה תומכת
  

 ₪ 70-שני גלאים₪  40 -גלאי אחד
 

====================== 
, ניתן לפנות לאב הקהילה, והתקנהלפרטים נוספים 

 אבשלום חמד
054-6650173 

 

נמשכת ההרשמה לתוכנית 
 "גיל-אל"לימודים לגמלאים 

 12עמק רפאים  -גינות העיר -מינהל קהילתי
 

וחוגים איכותיים , מגוון עשיר של סדנאות
 גמלאיםלציבור ה

אשכול אמנויות , ות גוף נפשאשכול בריא
 עיוני ואשכול

, יידיש, ספרדית, איטלקית(לימודי שפות , 'ברידג
 , ל ותלמוד"מדרשי חז, )אנגלית, ערבית

שירה , צילום, ארכאולוגיה, ספרות, שירה
 , שיפור הזיכרון, בציבור

, ריקודי בטן, פלדנקרייז, פילאטיס, התעמלות
 ....פלמנקו ועוד

 
מזכירות המינהל : לפרטים והרשמה

 0שלוחה  5664144 -הקהילתי
                                                                                                                   

                                                       

 

 לתפוס את היום

 יום ברגעיו האחרוניםלתפוס את ה
 לתפוס את היום בשעת הדמדומים

 לשבת בחוף התופים
 .ללוות את השקיעה בתיפופים

 להשיק כוסית לחיים
 .בשעת בין מהערביים

 לעשות מדיטציה ולהירגע
 .מחיי היום יום והשגרה

 עת ערב בשלהי היום
 .טרם מסתיים לו עוד יום

 ועם הופעת הסהר ברקיע
 -הכל יכול להיות מפתיע

 רואים לא רואים
 -יש דברים נסתרים

 מהעין ומהלב
 .וזה מאד צורב

 מחשבות על יום שחלף בלי שוב
 .לפני שעולה עוד יום חשוב

 מחשבות על זקנה קרבה
 .להסתכל על יופי הבריאה

 הרהורים נוגים
 על דברים שחולפים
 הזמן חולף במהרה

 .מכל רגע תליהנו
 ולזכור את הרגעים היפים

 ....םולצפות לימים שמחי
 

 
 דורית בראל' מאת גב

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

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממטבחה של זהבה
 בורי ברוטב עגבניות -דג מרוקאי 

 www.mevashlim.com -לקוח מאתר האינטרנט
 :מרכיבים

   מ"ס 4-פרוסות בעובי כ - דג בורי   תיחידו 2  
   כתושות - שום   יחידות  6-8 
   רצועות עבות - פלפל אדום   יחידות 1  
   יחידות  3 

או פרוסות לימון כבושות  - כבוש לימון
   גרעינים קצוצים ללא

   או קופסא קטנה - רסק עגבניות   פותכ  3-4 
 

   פותכ 1-2

ריסה אה. או לפי חריפות רצויה - אריסה
בקופסאות  ללא שום שנמכרת כעת

  דומות לאלה של רסק עגבניות משומר
 

   קצוצה ללא גבעולים - הפטרוזילי  פותכ 2  
   ה ללא גבעוליםצקצו - כוסברה   חבילה  0.5 
 
  

פפריקה אדומה , גרוס פלפל שחור, מלח
   מתוקה

 
   מיץ לימון  
   שמן זית  כוס  0.5 
   קמח   כוס 1 
   פרוס דק - ילי'צ פלפל   1 
   מים   ותכוס  2 
  

 :אופן ההכנה
שיכיל , שטוח או בסיר, רצוי טפלון, לחמם את שמן הזית במחבת גדולה

 .את כל פרוסות הדג בשיכבה אחת
 .מעודפים לטבול את פרוסות הדג בקמח ולנער

כשהשמן חם מאד לטגן את פרוסות הדג טיגון קל משני צדדיו החתוכים 
 .אך לא משחים ממש, שמלבין עד

 .וסות הדג המטוגנות למגשלהעביר את פר
 .במחבת לטגן קלות את השום בשמן שנותר

 .להוסיף שמן אם יש צורך
 .שתיים -ילי ולטגן דקה 'האדום והצ להוסיף למחבת את הפלפל

הכבוש הקצוץ  הלימון, הכוסברה, להוסיף למחבת את הפטרוזיליה
 .ריסה והמים ולערבבאה, רסק העגבניות, להוסיף הפפריקה. ולערבב

 .לרתיחה ולהנמיך את האש יאלהב
שהלימונים  יש לזכור. ריסהאלימון ו, לטעום ולהוסיף בהתאם מלח

 .לפלפל. הכבושים מפרישים מליחות ומיץ
הרוטב צריך להגיע . בשיכבה אחת רצוי, להכניס את פרוסות הדג

 .לגובה כשני שליש פרוסות הדג
 .האש להגביר את עוצמת

שכן פרוסות , ימנע מבישול יתריש לה. דקות בלבד 5לבשל עם מכסה 
 .טיגון הדג עברו כבר

 .הנות מהדג ומהרוטב הסמיך והפיקנטיילהגיש עם חלה טרייה ול
 .למתכון זה גם בדגי אמנון או קרפיון ניתן להשתמש

 

 ממטבחה של מתילדה
) לשעבר(חברת הקהילה : מאת

 מתילדה כהן
 

 לקראת ראש השנה
 קציצות קרישה

 )תורכיה( 
 

 :חומרים
מבושלת במים , ג כרישה פרוסה"ק 1

 וסחוטה
 גרם בשר טחון 300

 ביצים 2

 שרויה וסחוטה, פרוסת לחם ללא קרום

, או קמח מצה(כפות פירורי לחם  2-3

 )לפסח

 )לפי הטעם(מלח ופלפל 

 שמן לטיגון

 

 :אופן ההכנה

 . מערבבים היטב את כול החומרים. 1

 6-7יוצרים קציצות שטוחות בנות . 2

 אותן בשמן רותח  ומטגנים', סמ

 .בשני הצדדים    

 .מגישים חם. 3

                                                                                     
 2005 -ויקטוריה אשכנזי 

מאת " לבשל בטעם לאדינו"מתוך הספר (
, ירושלים, זק. הוצאת ש, סראנו-מתילדה כהן

2010( 
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 ִיְתַקַּדׁשִיְתַּגַּדל וְ 

שמש אדומה עוד הבליחה באופק מבעד לעננים ושלחה אליהם . עת נאספו כולם על ההר, עננים כיסו את עין השמיים
וכולם הצטמררו מהקור הפתאומי שהסתנן באפילה שהחלה לעטוף , רוח קרירה החלה לנשוב. שברי קרניים מהססות

 .את נוף המצבות שמסביב

 ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש 

, הביעו תחושת רווחה, ל שנפלו במלחמת השחרור"שעמדו מסביב לקבר אשר ניצב בחלקת חללי צה, פני האנשים
 ... ושחרור ממועקה

בתדריך שקיבל ממפקדיו . הרב הצבאי הצעיר שנשלח לנהל את הטכס הביט אל פני האנשים שנאספו מסביב לקבר
מסביבו עמדו כל בכירי . שנים ומתקן טעות טרגית שארעה אז 65נאמר לו כי טכס גילוי מצבה זו נערך באיחור של 

כפני כל האנשים שנאספו סביב קבר זה היו וגם פניהם , המחלקה לאיתור חיילים נעדרים אשר הביאו לתיקון הטעות
 .מרוגשות מאד

 ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש 

האנשים החלו . אך גם כהמיית שמחה, קול שריקתה נשמע כהמיית בכי. הרוח התגברה והחלה לשרוק בין העצים
נהה אחריו וכל הקהל " יזכור"הרב החל לשיר את תפילת . להתכרבל במעיליהם הקלים ולנוע חרישית עם הרוח

 .בקריאת אמן

רוח וסיפוק מן המתרחש -שרתה אוירה של נחת, כחופה מעל ההר שהתקבצוהרחק מעבר לעננים , במרום השמיים
ועתה יעלו אל הקבר בני משפחתו ויזכירו את שמו שלו , לאחר זמן כה רב זוהתה גופת החלל, סוף סוף. למטה על הארץ

 .ואת סיפור חייו האמיתי

 ְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל ְויִ 

ותאריך נפילתו " ישראל מיר"השם , שנים היה חקוק על מצבת הקבר שמתחתיה נח הלוחם 65ובמשך , עד לרגע זה
ואף לא קרוב משפחה אחד עלה להשתטח עליו במשך שנים , או מוצא, גיל, במעלה החמישה ללא אזכור של משפחה

 .לא נר זיכרון, לא פרח, הושמו לא חלוק אבןשעליו לא , עצוב ונשכח, שנים רבות היה זה קבר בודד. אלו

עת נאספו אלפים מבני המשפחות ששכלו את יקיריהם במלחמות ישראל מסביב , ל"בכל יום זיכרון לחללי צה
 . נותרה חלקת קבר זו בודדה ומיותמת כמו אין איש המתאבל על החייל שנפל, לקבריהם

 ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש

ולא נמצא כל זכר לאדם , ל והסוכנות היהודית"נגע לליבו החל לחפש את שורשיו בארכיוני צהשהדבר , מורה דרך רגיש
כאשר בדק את רשימת הנופלים במעלה החמישה בתאריך נפילתו של החייל נוכח כי גם שם לא . בשם זה בשום מקום

שמקום קבורתו לא  אשר ברשומות הצבאיות הופיע כחייל, נמצא ברשימה שם של חייל... אלא ש, נמצא שם כזה
 .זהו שמו של החייל הבודד שנפל על הגנת מעלה החמישה וירושלים" יעקב ממן... "נודע

 ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש

עלם חמודות רק בן עשרים עזב את בית הוריו בעיר פס שבמרוקו ויצא בדרכו לארץ ישראל להצטרף אל , יעקב ממן
צליח להצטרף לאניית מעפילים אשר נתפסה בידי הבריטים והופנתה ה, בדרכו לארץ. הלוחמים על עצמאות ישראל

ח ונשלח לתגבר את חיילי חטיבת "הצטרף לפלמ, כאשר הגיע לארץ, עם הכרזת המדינה. למחנות המעצר בקפריסין
 .והובא אל בית החולים הדסה שבהר הצופים, בדרך למעלה החמישה נפגע מפגז. הראל בקריית ענבים

שמע "האם מלמל ". מיר ישראל"והצעיר הפצוע מלמל משהו שנשמע לרופא כמו , אל לשמוהרופא שטיפל בו ש
הרב של יהודי פס כאיש שיש להודיע , האם ביקש לציין את שמו של מאיר ישראל? כאשר הרגיש כי מותו קרב" ישראל

? עותם ישראל שלישמשמ" מיר ישראל"את המילים , שפה אותה למד בקפריסין, או האם מלמל ביידיש? לו על מותו
 ...לא נדע זאת לעולם

 ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש

חיפשה אחר קברו שנים רבות אך , שעלתה לארץ לאחר קבלת הבשורה המרה על נפילת הבן, משפחתו של יעקב ממן
וההקבלה של תאריך ומקום נפילתו לאלה של , עם התעוררות החיפושים אחר שורשיו של ישראל מיר. ללא תוצאות

, אחיו הצעיר עמי שנפטר לא מכבר ממחלה קשה. ב ממן הובילו לחשש כי היה זה החלל הנעדר שנקבר בשם אחריעק
וכעת נקבע ללא כל צל של ספק כי אכן החלל הקבור מתחת , הספיק להשאיר עוד בחייו דגימת רקמות לשם זיהויו

 .למצבה הוא החייל יעקב ממן

 .תהא נפשו צרורה בצרור החיים

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

 
 

 



 מתכון לשנה החדשה
 

לוקחים את שניים עשר חודשיי השנה ומנקים 
 :אותם היטב מרגשות של

עקשנות , קמצנות, עוגמת נפש,שנאה , קנאה
 .ואנוכיות

 ,חלקים שווים - 3פורסים כל חודש ל 
כאשר יש להקפיד שכל יום יוקדש כשליש לעבודה 

 .והיתר לשמחה והומור
 ,אופטימיותמוסיפים שלוש כפות מלאות של 

 כמה גרגרי סובלנות, כפית של סבלנות
 .ולבסוף קמצוץ דרך ארץ לכל ובעיקר לזולת

 
.... יוצקים הרבה הרבה , על כל התערובת הזו

 .אהבה
מקשטים אותו בעלעלי , כשהמאכל מוכן, עתה

 .פרח רצון טוב ותשומת לב
 

 מגישים אותו מידי יום ביומו בצירוף מילה חמה
 .ת הנפשוחיוך לבבי המלטף א

 

 !בתיאבון 
 שנה טובה 

 
 

 החוב
 מתילדה כהן) לשעבר(חברת הקהילה : מאת

 
 .משה ושלמה היו שכנים והיו מבלים יפה ביחד

 .יום אחד לווה משה סכום כסף משלמה

הוא לא יכול היה לישון . נתו של משהך הזמן ברחה שבמש

 .בלילה

 "?מדוע אתה לא ישן: "שאלה אותו אשתו רבקה

אני חייב כסף לשלמה ואני ", ענה לה משה!" אל תשאלי"

 !"לא יכול לחזיר לו אותו

: פתחה אותו וצעקה, ניגשה לחלון, אמרה רבקה!" טוב"

 !"שלמה, שלמה"

 .שאל שלמה" ?מה יש"

 ..."אתה יודע... משה החוב של"

 !"אני יודע!... כן"

אמרה רבקה !" דע לך שהוא לא יכול להחזיר לך אותו"

 .לשלמה

! תישן אתה עכשיו: "אחר כך הסתובבה לבעלה ואמרה לו

 !"ששלמה לא ישן

                                                                                                 
 1990-ב, נפי חליבה: פרסי

מאת מתילדה " המשפחה –סיפורים מכל הזמנים "מתוך הספר (
 )בהכנה, זק. הוצאת ש, סראנו-כהן

 

 המורה המיוחד
 ובמושב שלנו יש מורה מיוחד וקצת מוזר

 וכשהוא כותב משהו על הלוח בגיר

 אז מיד הוא שר לו איזה שיר

 .שיר שבא לו לשיר באותו רגע שירים שאהובים עליו

 הלוח תלוי על הקיר והמורה כותב עליו

 .עם הגיר ושר לו שיר

 שיר נוסטלגי שאוהב עוד מילדות

 המורה לאמנות זהו המורה המיוחד

 שהוא גם זמר הוא מלמד וגם שר 

ומישהו שאל אותו פעם שאולי יהיה גם מורה למוזיקה 

 מה דעתו על כך

 והוא ענה להם אולי עוד חזון למועד

 ליצורמאת הגמלאי בוריס 

 להישאר בגן עדן
 
 תפוח אחד      

 :לשלשה      
 ,לנחש      
 אישהלָ       
 .אישּהלְ ּו      

 
 אכלה האישה      
 ונתנה לאישה      
 שרגֹווְ , הרשָ וגֹו      

 
 ?שרַ ומי את גן העדן יָ       
 ,כמובן      
 .הנחש      

 
 עדנה אפק' מאת גב

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

 



 

 

 שלום לסוכה 
 חג הסוכות התקרב ומשמש

 .ואני הייתי רק בת שש

 אחותי הגדולה וחברתה, אפרים, בין אברם

 .קים סוכההוחלט לה

 היה זה באמצע שנות החמישים 

 .בבית ערבי קטן ורחוק מהכבישים

 ,ענפים –אפרים , אברם הביא מוטות עץ

 ,החברה הביאה חבל

 .ואחותי בישלה דבק

 ,ורק לי לא נתנו לעשות דבר

 ".לא יודעת שום דבר"כי אני קטנה ו

 ,פתאום ראיתי בחצר אבן גדולה

 ,"...תה לסוכהאלך להביא או, היא בטח תהיה טובה"

 ...בכוחות מאומצים את האבן הרמתי

 !ולמראה מה שהיה מתחתיה צרחתי

 ,מלא קשקשים וחום, נחש מפותל

 .את לשונו שרבב אלי באיום

 מרוב בהלה את האבן שמטתי

 .ואת ראש הנחש הנורא רוצצתי

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

 ")העיר
 
 

 

 

 
 ִהְרהּוִרי ּבוֶֹקר

 
 ְׁשַעת ּבֹוֶקר ִצּיּוִצים

 ְוקֹולֹות נְִׁשָמִעים ִמֶּמְרַחִּקים
 ַהַּמְחָׁשָבה ְוַהִּדְמיֹון
 ֶאת ָהעֹוָלם ְמגִַּלים 

 
 ַמְׁשִּכיָחה ֶאת ָהֶרַגע
 ְוֶאת ֶׁשֶמׁש ַהּזְִריָחה

 ַאִּדיָרהֶׁשל ּבֹוֶקר ַהְּבִריָאה הָ 
 ִלְפָעִמים ֲאנִי חֹוֵׁשב 

 ֶׁשאּוַלי ַהְּמִציאֹות נֱֶעֶלֶמת
 

 עֹוָלם ֻמְפָלא ּפֹוֵרש ְּכנָָפיו
 ָמחֹול ְללא ְצַעִדים 

 חּוף ֶׁשל ַמְלָאִכים ירִ 
 ָויָה וֵמְּלֵאי חֲ 

 ּונְָׁשָמה ְׁשְקָטה
 ֶׁשל ְּבָראִׁשית  
  

 ּוְבִּלי ַלֲעׂשֹות ְּכלּום
 ִׁשיָמה ַמְרִּגיׁש ָּכל נְ 

 ִחּיּו� ֵמִציף ֵאת ָהֲאוִויר 
 רֹוֶאה ְּתמּונָה ֶׁשֵאין ָלּה ֶׁשם

 ְּבֶׁשֶקט ּוְבָרּכּות
 מֹוִׁשיט ַהְרֵּבה ָלִסּפּור 

 ַהּנֹוגֵַע ָלֵלב
 
 

-אל"חבר בתוכנית הלימודים , מאת מר משה כהן
 "גיל

 
 

 

 בני הגיל השלישי חברי מועדון 
 "בריא בקהילתי"

 :בנושא פתיחת העונה מוזמנים למפגש

 ב"שירת הזה
 מופע מוזיקאלי בשילוב שירים בשפות שונות

 בנושא זהירת בדרכים

 31.10.13, ז חשוון"כ, יום חמישי

 התכנסות וכיבוד -10:00

 מופע -10:30 

 12עמק רפאים  -"גינות העיר" -יבמינהל קהילת

 .₪ 10 -הרצאה+ ארוחת בוקר 

 :לפרטים 

 5456337או  5856348: לשכת רווחה דרום -בלה /יצחק

 0שלוחה  5664144: מינהל קהילתי -עודד
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