
  
 
 
 
 
 

 אב-יולי תמוזאירועי חודש 
קונצרט  :לקראת סוף השנה –)יום רביעי( 4.7.12

, נגן הפסנתר אתמ, ושירי ארץ ישראל קלאסי קל
 .מר אמיל גולוד

מחזור  :בנושא מפגש -)יום רביעי( 11.7.12
רכז קיימות , ןפליטמ מפי מר יונתן  ,והפרדת פסולת

 .מינהל קהילתי גינות העיר
היהודים  :הרצאה בנושא -)יום רביעי( 18.7.12

יהודי ספרד ופורטוגל באיים  -הראשונים באמריקות
 .מפי השגריר וההיסטוריון מרדכי ארבל ,הקריביים
 -אתיופיה :בנושא הרצאה -)ייום רביע( 25.7.12

 .וליםמדריך טי ,מפי מר אוהד גרוסמןעמים ותרבויות 
 

 
 
 

 בחודש אוגוסט נצא לחופשה
 !קיץ נעים

 

 
 

 ! חברי הקהילה היקרים
בחודש יולי . אנחנו בשיאו של הקיץ החם

. נשמח לראותכם, תתקיים פעילות כרגיל
 .בחודש אוגוסט נצא לפגרה

שירות של המוקד הרפואי ימשיך ה
 .לפעול כרגיל

את מנהלת הקהילה ניתן יהיה להשיג 
 . בטלפון הנייד

 ום יהיה בחופש אבשל
  29.7-2.8.12בין התאריכים 
   12-16.8.12 ובין התאריכים

נשוב לפעילות במתכונת רגילה 
 .בספטמבר

אזכיר כי אשמח לקבל מכם חומרים 
  )ועוד, מתכון, ספר שכתבתם(, לעלון

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

ס ימי "של עו קבלת קהל -"נקודת מפגש"
 .באוסשקין 9:30-11:30בין השעות ' ב

זה המקום לברך את החברים , וכרגיל
ברוכים , שהצטרפו לקהילההחדשים 

 !!!הבאים
 ,קיץ מבורךת בברכ

 .הקהילהעליזה וצוות 

 ,שירותכםל
 :צוות קהילה תומכת

 :קהילהה מנהלת עליזה מלול
 או  6248568:משרד

 054-6650183 :נייד
aliza@ginothair.org.il 

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

  :קהילההאב -אבשלום חמד
 0546650173: נייד

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

 38ח אוסישקין "המפגשים יתקיימו בר
 10:30בשעה 

 ,לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם
 .₪ 5לאורחים 

 

 

 



 ... חברי קהילה ותושבים כותבים

 כל אחד ומזלו הוא
חברת הקהילה מתילדה כהן: מאת  

 
פתאום . ות ובא הזמן לחתן אותןלאב אחד היו שלוש בנ

 .בא חתן אל הקטנה
בא לנו חתן אל , י'סלמונצ, תראה: אומרת האישה לבעל

 ?"הקטנה
לא , מפני שצריך שהגדולה תתחתן, התחיל לצעוק האב

 .עכשיו תור הגדולה. הקטנה
 ..."אל תתעקש, זה המזל, שמע: "לאב אמרה

, בא המזל, עבר זמן מה. חיתנו את הקטנה, בקיצור
 .בבית... הגדולה. לשנייה? למי

: שוב צעקות... השנייה לבתשוב אומרים לאב שבא חתן 
 !"קודם תתחתן הגדולה, לא"

. לבסוף משכנעים את האב ומחתנים את השנייה
שלושים ... היא כבר בת שלושים. הבכורה נשארה בבית

אומר . צרה צרורה בשביל האב והאם.ארבעים... וחמש
?' קודם נחתן את זאת' לא אמרתי לך: "האב לאם

 .צרות, מריבות, צעקות
-בא מולטי, כשהיא כבר בת ארבעים וחמש, פתאום

!... איזו אהבה –מרגע שראה אותר . מיליונר מאמריקה
... זהו חתן!" לא אחרת, זאת בשבילי: "הוא אומר

. הכול... מלומד, חכם, טוב, עשיר מאוד... שיגעון
 .השניים מתחתנים, בקיצור

והם נכנסו  אחרי שנגמרו כל הטקסים הבליל החתונ
אני אוהב אותך , תראי: "הוא אמר לה, שינה-לחדר

לעולם לא אוכל . וכבר הגענו לרגע הזה, מאוד מאוד
מדוע איחרת . אני רק רוצה שתגלי לי סוד. להיפרד ממך

יהיה אשר ? מהו חסרונך? כך להתחתן עד היום-כל
תגלי לי אבל אני רוצה ש. אני לא אעזוב אותך –יהיה 

 "?למה א התחתנת עד היום
! אני בכלל לא איחרתי, טיפשון, שמע: "אז היא אמרת לו

 !" אתה איחרת לבוא. עד היום חיכיתי לך
 )1989-סיפור אברהם כהן ב.  (לכול אחד יש מזל משלו

 

סיפורים   -יקאס 'אס אי קונסז'קונסז"מתום הספר (
-מאת מתילדה כהן" ספרדי-ומעשיות מהעולם היהודי

 ) 1994-2004, ירושלים, כנה, סראנו
                                                                                           

 

Sunshine 
 
Man, don't repine  
If sunshine is there 
The world is thine. 
 
There will be light 
To make thy life 
Gay and bright. 
 
There will be grain 
To free the hungry 
From hunger's pain. 
 
There will be a smile 
If but a brief one, 
Yet, worth while. 
 
For only the sun 
Could wring a smile out 
Of a world gone wrong. 
 
Man, don't repine 
If sunshine is there 
The world is thine. 
 

 
 
 

 
This poem was written by 
 Moses Brevda z"l  

, father of our community friend Ada 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיום סדנת הנרטיב
 .אסתי קולומבוס' מנחת הסדנא גב, מאת

 
 .שעה וחצי אחר הצהרים למשך' פעמים בימי ג 10נפגשנו 

 .נולכול וכלה בעמדתנו לגבי נושאים הנושקים  כרונות בית אבאיהחל מז, חיינו בכל פגישה עלה נושא אחר הנוגע למעגל

 .לדברים מתוך אמפטיה והבנה חסויהקשיבו בסבלנות והתי כל חברה סיפרה את סיפורה האישי והשאר

  .במקרים מסוימים עודדו וחזקו את המספרת

  .ןאותה פעם ראשונה בחייה תה חוויה מחזקת ומעודדת שרבות חוויזו הי

 :במפגש האחרון) אחת המשתתפות(קלין 'דברים שנשאה ז
 .ולכל אחת סיפור חיים שונה, ונותמתרבויות ש, חבורת נשים מרקעים שונים, שבועות רצופים 10נפגשנו במהלך "

 .עם חלק מהסיפורים הזדהינו ואחרים נשמעו לנו מעולמות רחוקים ובלתי מוכרים

נשים ובאירועים להיזכר בא, גרם לה להיזכר בחוויות מיוחדות שעברו עליה בעבר, עצם השמעת הסיפור בידי המספרת

חלק  –במפגש הם שוב צפו ועלו ביתר שאת . בתקופות שונות בחיי המספרת שנדמה היה שנשכחו או שלפחות נדחקו
 .וחלק בכאב עז, ם ובהתרפקות לעברבגעגועי

צפו , אך ההכרות הייתה שטחית ולא תמיד מעמיקה ואילו במסגרת זו, במהלך חיינו נפגשנו עם כל שכבות האוכלוסייה

 .ורים מנבכי הנפש של כל אחת ואחת ולא פעם גרמו להתרגשות ולהזדהות בלב חברות הקבוצהסיפ
 

 הסוף: 17טופס 
 www.motke.co.il -מוטקה -לקוח מאתר האינטרנט

 
  התחייבות כספית מהקופה מטופל שהופנה לבית חולים או למכון מקצועי לא יצטרך לדאוג לטופס 2013החל בינואר 

 - 17בהשגת והעברת טופס  אינו מבוצע בקופת החולים מכיר את הבירוקרטיה הכרוכהכל מי שהופנה לטיפול רפואי ש

  .המטופלים כבר לא יצטרכו להתעסק עם הטופס 2013בינואר  החל. התחייבות כספית מקופת החולים לספק השירות הרפואי

 

מטופל  נואר ייפסק הנוהל לפיובי 1-הודיע בחוזר חדש כי עד ה, ראש מנהל רפואה במשרד הבריאות ,פרופסור ארנון אפק

מקופת החולים  17לספק השירות טופס  שהופנה על ידי רופאו לקבלת טיפול במכון מקצועי או בבית חולים נדרש להמציא

ההתחייבויות הכספיות הנדרשות  קופת החולים תדאג להעברת, כשרופא יפנה מטופל לקבלת שירות, על פי הנוהל החדש.שלו

על הקופה יהיה לברר עם המטופל מיהו ספק . התערבות המטופל ללא -באמצעות פקס או אינטרנט  -ישירות לספק השירות 

 .מועד התור שנקבע השירות שנבחר על ידיו ומה

 

תוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת , לספק השירות הנבחר באחריות קופת החולים להעביר את ההתחייבות הכספית ישירות

 .והוא יהיה רשאי לקבל עותק מההתחייבות, תימסר למבוטח ךהודעה על כ. הודעת המטופל

 

על  באחריות הקופה ליידע את המבוטח. רשאית לבצע הליך אישור מקדים למתן ההתחייבות הכספית יש לציין כי הקופה

 .ההפניה החלטתה על אישור או דחייה של מתן ההתחייבות הכספית תוך ארבעה ימי עבודה מקבלת

 

 .ספקי השירות העומדים לרשותו למתן השירות לרבות הודעה על, קופה תודיע על כך למבוטח מיידיתעם קבלת האישור ה

 

באחריות , במקרה זה. עליה להעביר לרופא המפנה ולמטופל הודעה מנומקת בכתב ,אם דחתה הקופה את בקשת ההתחייבות

  ריאותאת המטופל על אמצעי הערר העומדים לרשותו בקופה ובמשרד הב הקופה ליידע

 

 
 

http://www.motke.co.il/�


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ממטבחה של זהבה
 מאתר האינטרנטלקוח 

http://www.ifeel.co.il/page/10711 
 הכנת גלידה ביתית

 :מנות 10-8-החומרים ל

 חלמונים 6 •
 כוס סוכר 3/4 •
 )38%או  32%(כוס שמנת מתוקה  1 •
 כוסות חלב 2 •
 חצוי לאורכו, מקל וניל 1 •

 :אופן ההכנה

 .טורפים את החלמונים והסוכר עד שהתערובת תפוחה ובהירה .1
מוציאים את מקל הווניל . ומקל וניל עד סף רתיחהחלב , מחממים שמנת .2

 .ומגרדים את תוכו אל הסיר
מנוזל החלב אל החלמונים תוך כדי טריפה ולאחר מכן את יתרת  1/3יוצקים  .3

 .הנוזל תוך טריפה
מחזירים את הנוזל לסיר ומבשלים על אש קטנה תוך בחישה בכף עץ עד  .4

 .שהתערובת מסמיכה מעט
. במקרר למשך לילה) ר שהתקררהלאח(משהים את התערובת  .5

כשהתערובת קרה מאוד מעבירים למכונת גלידה ומכינים לפי הוראות היצרן 
 :בשיטה הידניתאו מכינים 

 .ומקפיאים כשעה) תבנית או סיר(מעבירים את התערובת הקרה לכלי מתכת . 1

את הנוזל שהחל לקפוא במגעו עם ) גם במקצף חשמליאפשר (טורפים ידנית . 2
 .דפנות המכל ומחזירים למקפיא

 .חוזרים על התהליך מדי חצי שעה כשלוש עד ארבע פעמים. 3

 :תוספות וגיוונים

אלא אם כן (מוסיפים בשני הערבולים האחרונים של מכונת הגלידה  :מיני תוספות
פירות טריים או מיובשים , יםאגוז) ספיגת טעם או ריכוך, נדרש חימום להמסה

חטיפים המכילים . פתיתי שוקולד או חטיפי שוקולד קצוצים, עוגיות, חלבה, וקצוצים
 .ופל כדאי להגיש בנפרד כיוון שהוופל סופג רטיבות מהגלידה ולא נשאר פריך

ומוציאים אותם ) בטעם הרצוי(מחליפים את מקל הווניל בשני תיונים  :לגלידת תה
 .את החלב עם חלמוניםלפני שמאחדים 

מחליפים חצי כוס סוכר בחצי כוס דבש ואת מקל הווניל  :לגלידת דבש ותבלינים
 .ר יבש'ינג'שני מסמרי ציפורן וקורט ג, שני כדורי פלפל אנגלי, במקל קינמון

 .מחליפים את מקל הווניל בכף גדושה אבקת קפה נמס :לגלידת קפה

ל הווניל בעשרה גבעולי נענע ושני ענפי מחליפים את מק :לגלידת למון גראס ונענע
 .למון גראס טרי

 

ממטבחה של 
 מתילדה

חברת הקהילה : מאת
 מתילדה כהן

 
עוף עם שזיפים 

 יבשים
 

 )תבשיל מחברון( 
:חומרים  

עוף 1  
או (שזיפים יבשים  20

) משמישים יבשים
 מושרים במים מהלילה 

 מעט שמן לטיגון קל
מיםמעט   

 
 :אופן ההכנה

מטגנים קלות את העוף . 1
במעט שמן ומבשלים אותו 

 . במעט מים
כשהעוף מבושל ונותרו . 2

לים מוסיפים את מעט נוז
 .לרתיחההשזיפים ומביאים 

מסירים מהאש וחותכים . 3
 .את העוף למנות

מגישים כל מנה עם מספר . 4
 .שזיפים

                                                                                       
 1989 –אסתר לוי 

לבשל "מתוך הספר (
מאת , "בטעם לאדינו

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

 
 
 

 
                                                                                         

     
 

 !!!בתאבון
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 פטור מדמי רישום -חברי קהילה תומכתל 
 במעמד ההרשמה חברות בקהילה נא לציין



 

 עשר באב חג האהבה-חמישה
 שורשיו וענפיו 
 יוסף שער, חבר הקהילה: מאת

 יםחג בציר ומחולות בכרמ
לאחר שהוחרם , ביום זה הותר לשבטים לבוא בקשרי נישואין עם שבט בנימין. חמישה עשר בשבט נזכר לראשונה בספר שופטים

 .יט: וכך נאמר בכתוב בספר שופטים. לאחר מעשה פילגש בגבעה, כתוצאה מן העימות שהיה בין שבט בנימין ויתר השבטים
, ִלְמִסָּלה, ֵאל ִמְזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש-ְלֵבית ִמְּצפוָֹנהֲאֶׁשר , ָּיִמים ָיִמיָמהְיהָוה ְּבִׁשלוֹ ִמ -ִהֵּנה ַחג ַוֹּיאְמרּו

ַוֲאַרְבֶּתם , ְלכּו  :ְּבֵני ִבְנָיִמן ֵלאֹמר-ֶאת, )ַוְיַצּוּו( ויצו .כ  .ִלְלבוָֹנה, ּוִמֶּנֶגב--ְׁשֶכָמהֵאל -ָהֹעָלה ִמֵּבית
, ַהְּכָרִמים-ִויָצאֶתם ִמן, ַּבְּמֹחלוֹתִׁשילוֹ ָלחּול -ְצאּו ְבנוֹתיֵ -ְוִהֵּנה ִאם, ּוְרִאיֶתם .כא  .ַּבְּכָרִמים

 )19-21, א"כ( :"ִׁשילוֹ  ִמְּבנוֹתַוֲחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתוֹ 
 .ביום זה הוחל בבציר אשכולות הענבים וחוגגים אותו בכרמים

 

 "חג קורבן העצים"; " יום תבר המגל"
על כן הפסיקו ביום זה לכרות . לאחר יום זה כוחה הולך ופוחת ויחד עמה נחלשים גם העציםו באב החמה באה לשיא כוחה ו"בט

באותו יום ניתנה הזדמנות אחרונה להעלות עצים ). יום שבירת הגרזן" (יום תבר המגל"עצים למערכה שעל המזבח והוא נקרא 
 ).ה,ת"מ" (חג קרבן העצים", אלה לבית המקדש ויום זה נקרא לפי מגילת תענית

 

 חג טבע עממי
לא היו ימים טובים ": עשר באב כחג טבע עממי בימי בית שני  מסופר על אופיו של חמישה)י, א( במשנה במסכת תענית

שלא לבייש את מי שאין , שאוליםשבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן , לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים
 .זוג-רים אף הם היו באים לשם ובוחרים להם בנותהבחו". בכרמים) ורוקדות(וחלות ... לו
 

 טוב לפי ההלכה-יום
שלפי , טוב קטן-אך זכרו השתמר בזכות חכמי ההלכה שקבעוהו ליום, ו באב את אופיו כחג טבע"ה איבד טבתפוצות ישראל בגול

 .בתפילה" תחנון"ההלכה אין מתענים ואין מספידים ואין אומרים בו 
 

 חג האהבה
 ,חתונות ,ביום זה נערכים שידוכים. כחג האהבהעשר באב -ישראל חוגגים את חמישה-יישוב העברי בארץעם התחדשות ה

את  משפחות רבות חוגגים. זמרים מתכנסים וקוראים שירי אהבהמשוררים ו, סופרים. מסיבות חגיגיות לרגל ימי השנה לנישואים
זוגות רבים . ציצי פרחים בצירוף ברכות מקוריות ומעניינותכגון זרים או ע, יום החתונה של ההורים ומעניקים להם מתנות

 .מתכנסים באולמות ריקודים שרים ורוקדים עד כלות

 פניני אהבה
ראוי לאהבה  היה, אם רוצה אתה שיאהבוך*   יכבו את האהבה ונהרות לא ישטפוה מים רבים לא 

רחים הם השפה הכנה פ*   האהבה היא אמנות הלבבות ולב האמנויות    *ך ובהליכותיך במעש
 .האהבה היא געגועים בלתי נשלטים* של האהבה  

 .היא קטנה -כשאיננה גדלה: האהבה דומה לירח*  שאנו אוהבים  אנו מעובדים ומעוצבים בידי מי 
 .אהבה אמיתית היא סיפור עתיק הנשאר תמיד חדש*   . דבשו –והאהבה , החיים הם פרח

 .אין נקב המחט צר לשני אוהבים.  *  אי אפשר להסתירה,  אהבה היא כשיעול
אנו אוהבים אותם על הטוב אשר עשינו , יותר ממה שאנו אוהבים את האנשים על הטוב שעשו לנו

האהבה מחסנת נשמת רוחו וגופו .* האהבה היא יסוד היסודות של הקיום והאושר האנושי*  .להם
 .של האדם
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