
  
 
 
 
 
 

 סיון-מאי  אייראירועי חודש 
 ,טיפול בעוצמת הרכות :בנושא הרצאה –)יום רביעי( 2.5112

ות לב העובר, כולל הרצאה ע המבוסס על נענוע הגוף בקצב פעימטיפול במג

 הודיה גיליס כהן. -גב' תמר מפימה. והדג
ל"ג בעומר וחידון על יום  בנושא: מפגש -()יום רביעי 9.5112

 מפי מר יעקוב יניב.  ,ירושלים

פלאי תבל של העולם  הרצאה בנושא: -()יום רביעי 16.5112
  מפי מיכאל ארבוב, מדריך טיולים בחו"ל. ,הקדום

 
  -י()יום רביע 33.5.12

 חיות התנכיביקור מודרך בגן ה
 נסיעה ברכבת הגן הדרכה+ הסעה+ :כולל

 .38מרח' אוסשקין  9:30הסעה תצא בשעה 
 ₪. 45לאורחים ₪  35לחברי קהילה 

3.. גני בהכנה לבית ספר  בנושא: הרצאה -י()יום רביע 5112
 .ארי, האוניברסיטה העברית-פרופ' אייל בןמפי  ,ילדים ביפן

 תמוז-יוני סיון אירועי חודש 
מאה שנה לגילוי יבשת הרצאה בנושא:  –)יום רביעי( 66.12.
 מפי גב' צילה דנטוביץ )מורת דרך מוסמכת(. ,הקטיקאנטר

..3 מדע  -אסטרונומיה הרצאה בנושא: -)יום רביעי( 6112
 מר רפי טלר.מפי  ,הכוכבים
2.. "הכוח הרצגה )הרצאה+הצגה( בנושא:  -)יום רביעי( 6112

 .ת ומרצה בנושא האוכל והאכילהמפי גב' ברברה שפר, סופר שבאוכל"

מפי  ,ירושלים של זהב מפגש בנושא: -)יום רביעי( 27.612.
 .שרה שויקה גב'

 

 
 

 חברי הקהילה היקרים! 
 והעצמאות פסח וימי הזיכרון

בא, זה כבר והקיץ , מאחורינו
הזמן לצנן עצמכם אצלנו 

קלה  הבאוסשקין עם שתיי
 והרצאה נחמדה.

שימו לב! החודש נצא לביקור 
 .מודרך בגן החיות התנכי

בית קפה  -"קפה אירופה"
 לניצולי שואה פועל בכל יום ג'

 66:00-18:00בין השעות 
 . במועדון הקהילה

אזכיר כי אשמח לקבל מכם 
חומרים לעלון, )ספר 

 , מתכון, שיר ועוד( שכתבתם
 

וכרגיל, זה המקום לברך את 
החברים החדשים שהצטרפו 

 לקהילה, ברוכים הבאים!!!
 ,קיץ מבורךת בברכ

 הקהילה.עליזה וצוות 

 ,שירותכםל
 :צוות קהילה תומכת

 :קהילהה מנהלת ליזה מלולע
 או  6248568משרד:

 054-3115018 נייד:
aliza@ginothair.org.il 

 הקהילה:אם  -זהבה זכאים
 ד'. -ימים ב' ו 6247566

  :קהילההאב -אבשלום חמד
 0541150173נייד: 

        גינות העיר-מינהל קהילתי
5114144 

 כתובת אתר האינטרנט
www.ginothair.org.il 

0:3בשעה  38שקין המפגשים יתקיימו בר"ח אוסי 0 
 ₪. 5לאורחים  ,לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם

 

 



 חברי קהילה ותושבים כותבים... 

 המכתש
 מאת: חברת הקהילה מתילדה כהן

 

 היו הייתה אלמנה שהיה לה בן יחיד.
הב מאוד את אימו והלך לבקר אותה בכל הבן הזה א

 שבוע.
כשהיה הבן מגיע אל אימו, היא הייתה תמיד מכינה לו 
לחם טרי. היא הייתה קונה את החיטה הטובה ביותר, 

שמה אותה במכתש וטוחנת אותה דק מאוד. את 
הלחם החם היא הייתה נותנת לבנה כדי שייקח אותו 

 לביתו.
שב הבן: 'מה אני יום אחד כשיצא מהבית של אימו, ח

 יכול לעשות כדי שאימי לא תעבוד כל כך קשה?'
פתאום ראה חנות של מוצרי חשמל. נכנס מיד לחנות 

 וקנה מכונה לטחינה אוטומטית.
לקח את המכונה לטחינה, הביא אותה לאימו במתנה 
ואמר לה: "עכשיו לא תעבדי כל כך קשה. רק תלחצי 

יטה על כפתור המכונה, והיא כבר תטחן את הח
 בעצמה".

שבוע לאחר מכן הגיע הבן לאימו וראה שבכל זאת 
 היא עובדת קשה עם המכתש. 

 שאל אותה: "אימא, האם המכונה לא עובדת היטב?"
ענתה לו האם: "בני, המכונה עובדת נהדר, אבל 

כשאני טוחנת בידי, אני שרה ונשמתי מלאה שמחה 
להרבה שעות. כשאני עובדת עם המכונה, אני לא 

ה לשיר אפילו שיר אחד, והעבודה כבר נגמרת. מספיק
אני מעדיפה לעבוד קשה יותר, אבל שנשמתי תהיה 

 עליזה כל היום".
 2000-סיפרה: לבנה ששון, ב

)מתוך הספר "סיפורי לאדינו מכל הזמנים" מאת 
 סראנו, בהכנה(-מתילדה כהן

                                                                                           
 

 
 

 

 יום השבת
 

 פתח הבורא
 את בית האוצר

 -ובו השבת
 חמד יקר -כלי

 
 נחפזו קראו

 מלאכי השלום,
 הרוצה באוצר
 יקרב נא הלום!

 
 מיד טס השר
 של בני ישראל
 וקיבל בחדווה
 ל-את מתנת הא

 
 מצוות השבת,
 התחייב לקיים

 לשומרה ולקדשה,
 כדין וכדת.

 
 שמחו במרום,
 נתנו לו ביקר
 ולאות הכרה,
 את כל התורה.

 
 שומר היהודי

 את שתיהן כאחת,
 וכה נתברך
 .לחיים עד

 

 
 
 
 
 

ז"ל אבא  ברעוודה השיר נכתב ע"י משה
  .של חברת הקהילה, גב' עדה האוזמן

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רים את מחזי
 המוקד לשכונה

 –ה"מוקד לקשיש" רחביה 

 לשכת רווחה דרום 
 שמחים להודיעכם על 

 "נקודת מפגש"
 הכוללת:

קבלת קהל ואוזן קשבת של  * 
 עובד/ת סוציאלי/ת

מידע, הכוונה וליווי בנושא מיצוי * 

 זכויות

 כיבוד קל, אקטואליה וחברה*

 עמדת מחשב למידע כללי* 

 

יקים, תושבי השכונה, אזרחים ות
-93:0מוזמנים בכל יום שני בין השעות 

, ל"מוקד לקשיש", רחוב 11:30
)מבנה המינהל הקהילתי, בי"ס  38אוסישקין 

 רוטשילד( -אוולינה דה 
 

במהלך שנת הפעילות תתקיימנה סדרת 
הרצאות לבני הגיל השלישי, בנושאי 

 מיצוי זכויות, בריאות ופנאי
 

====================== 
ים ניתן ליצור קשר עם לפרטים נוספ

 בלה/נועה בטלפון:
 02-6257345או  02-5660221

 
 

 מועדון בריאות וארוחת בוקר
 -חודש מאי

 13.5112 ,תשע"ב ןבסיווי' יום חמישי, 
 הרצאה בנושא:

 רפואה סינית
 אייזן מטפלת ברפואה סינית,-גב' יעל קורנר

 מרפאה לרפואה משלימה קופ"ח כללית

  10:15בשעה 
 12גינות העיר, עמק רפאים  -קהילתי במינהל

___________________________________ 

 -חודש יוני
 21.6112א' בתמוז תשע"ב יום חמישי, 

 בריאות פתוח בנושא יום 
 בתוכנית:

 מגוון הרצאות
 םמטפלים אלטרנטיביי
  גיל"-"אל חשיפה לתוכנית הלימודים

 ..ועוד.
 12 גינות העיר, עמק רפאים -במינהל קהילתי

 פרטים בהמשך....
 *יתכנו שינויים

 

 הנכם מוזמנים  
 להפקת סיום של

 הבין דורית קבוצת התיאטרון
 צולי שואה ומתנדבי השירות הלאומיני

2215112 
 במרכז ז'ראר בכר
 פרטים בהמשך...

---------------------------------------- 
 לפרטים נוספים:

 גינות העיר -מינהל קהילתי
 0שלוחה  02-5664144
 

 קיסר בטבריה לנופש במלון 
 31.5.31-35.5.31 

 לילות[ 1ימים ]  1= 

 לאדם בחדר זוגי.₪  097
 

 סיור בירושלים ממרומי האוטובוס האדום 
 מי שאהב את האוטובוס הדו קומתי האדום בלונדון

 ל"רענון" הזיכרון נו בדרכ ישמח לעשות את זה גם בירושלים

 13.5.31יום שני 
 אוטובוס הדרכה, וביטוח המטייל הכולל:   ₪   40המחיר 

 :מזמינה אתכם "טיילת "גינות העירקהילה מ

 גינות העיר"" לפרטים והרשמה: מינהל קהילתי
 0שלוחה  02-5664144



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ממטבחה של זהבה
 לקוח מאתר האינטרנט

co.il/SelectedArticle.aspx?ArticleID=8238http://www.motke. 

 לקראת שבועות

 מתכון לעוגת גבינה דיאטטית 

ומתאימה למי שרוצה לשמור על  קלוריות לכל העוגה(, ללא סוכר, קלה להכנה 1200-)כ
 .תזונה בריאה וגם לחולי סוכרת בתור ארוחת ביניים מתוקה

 :החומרים

 ביצים 5 

 3%- 5%גרם גבינה לבנה  500 

 1.5%-3% גרם יוגורט 300 

 תחליף סוכר שווה ערך לכוס סוכר 

 כפות קורנפלור 4 

 תמצית וניל, אם אוהבים כפית 1 

  כפית תמצית רום, אם אוהבים 1 

 לימון כפית גרידת 1 

 :אופן ההכנה

 .מפרידים את הביצים. 1 

 .לקצף לבן ויציב מקציפים את החלבונים . 2

 ,ים, גבינה, יוגורט, ממתיק מלאכותימערבבים בקערה נפרדת חלמונ . 3

 .תמציות וגרידת לימון

 .גושים מוסיפים את הקורנפלור ומערבבים היטב לתערובת ללא. 4

 .מקפלים פנימה את החלבונים בעדינות. 5

 .במעט שמן יוצקים לתבנית אפייה משומנת. 6

מעלות למשך שעה ולאחר מכן  150-אופים בתנור שחומם מראש ל. 7

 .נור סגור למשך שעהבת משאירים

 

ממטבחה של 
 המתילד

מאת: חברת הקהילה 
 מתילדה כהן

 
 פאי חלב

 בולגריה
 בצק:

 

 חומרים:

כוס קמח 1½  

גרם חמאה 05  

כוס שמן¼   

כפית וניל 1  

שקיות אבקת סוכרזית  3
כפיות סוכר  5או   

 

 מילוי:

כוסות חלב  2   

ביצים 4  

שקיות אבקת סוכרזית  3
כפיות סוכר  5או   

כפית וניל 1  

מרתיחים את החלב ומקררים 
 מעט.

ביצים אחת אחרי  4יפים מוס
 השנייה ומקציפים היטב.

מוסיפים את הסוכרזית )או הסוכר( 
.והווניל  

 

 אופן ההכנה:

 1. מכינים בצק בידיים רטובות.
. משמנים ומקמחים תבנית 2

בגודל בינוני ומרפדים אותה בבצק 
 תוך יצירת שוליים גבוהים.

. מקמחים קלות את הבצק.3  
. מסדרים בו את המילוי.4  
עד לקבלת   °170-אופים ב .5

  קרום זהוב.
 . מגישים קר.6
 2007 –עדינה קונפורטי  

)מתוך הספר "לבשל בטעם 
-לאדינו" מאת מתילדה כהן

סראנו, ש. זק, ירושלים, 
2000 ) 

 
 
 
 

 

 בתאבון!!!
 

http://www.motke.co.il/SelectedArticle.aspx?ArticleID=8238
http://www.motke.co.il/SelectedArticle.aspx?ArticleID=8238


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מגילת הולילנד 

 יעקוב יניב, תושב המושבה הגרמניתמאת מר 
 שלמונים, תרומות ודמי לא יחרץ    סיפור על ציוני בעל חזון

 ות ואבות העירדמחולקים לחברי וע    המגלה יוזמה ומגשים רעיון
 הנחרץ. מממון הזורם מכיס יורש הנכס   להקמת פרויקט "אדמה קדושה"

 השחיתות משתלמת וניתן האישור המחפיר.     בירושלים עיר הבירה.
 

 כאשר מתחברים יחד הון ושלטון   תחילה רכש מכספו גבעה נישאה
 לשנות תכניות תב"ע ולהגדיל אחוזי בנייה   והקים עליה מלון בנוף פסטורלי

 בנידוןלא יועילו מחאות המערערים שהוגשו     ואף בנה בית מגורים לראווה
 כי מכת השוחד ידועה מהמקרא כסוגיה !**   הניצב על עמודי פי תהום מהוואדי.

 

 ס מפעילים תבנית להתפעלכויורשי הנ   מלא קסם והמקום  בשם "הולי לנד"
 על פינוי מושלם של קריית המורשה.     כראוי לאתר בו יקום 

 יאון ישראל"העיר העתיקה" מועברת למוז   דגם "העיר העתיקה"  מימי קדם
 הבית, המלון וחורשה נמחקו ממפת הירושה.            להנאת עולי רגל מקצווי היקום.

 

 ועם ההיתר נבנתה המפלצת בראש הגבעה  חלפו שנים. התיירות בירושלים בשיאה
 ללא חשיבה ארכיטקטונית והשקול רק כספי     ויורשי הנכס הוגים רעיון הרחבה
 השערורייה מתגלית ממאכר מעורב בפרשה.   הלתוספת שלושה בתי מלון בגבע

 הפרקליטות והמשטרה פועלים כעוגן ערכי   על אדמה שנרכשה במחירי מציאה.
 

 ועתה נתברכה הבירה בשתי מפלצות.  והשטן מקטרג. שליחיו אמני המאכריות
 האחת שתכנן פסל שאר רוח  משכנעים היורשים להקים נדל"ן מגורים

 ודורות ילדים השתעשעו בה בקבוצות  ת תיירותלמרות שהקרקע יועדה למטר
 והשנייה אדריכל מגלומני שעורר מורת רוח    כי ההשקעה בנדל"ן עדיפה עשרת מונים.

 
 ולא חזה המייסד הנס קרוך  ועתה מתחילים בפעולה גורמים מאכרים

 כי חתנו הבכיר יביא את הברוך  המפעילים השפעה ולחצים על גורמי שלטון
 וחזון הפרויקט השלו של הולי לנד  תב"ע* מבתי מלון למגוריםלשנות תכנית 

 לא זכה לסיום הפי אנד.    וכל האמצעים כשרים לפיתיון.
 

                       

 2012ינואר  -טבת תשע"ב 

 *   )ר"ת( תכנון בנין ערים.

 ** שמות }כג{.
 
 

 
 



 

 בקרוב: מועדון צרכנות לאזרחים ותיקים

 מאת: צפריר בשן

 www.motke.co.ilפורסם באתר הגמלאים מוטקה 
הוותיקים  אלף האזרחים 075המשרד לאזרחים ותיקים מקים את מועדון הצרכנות הגדול בישראל. 

 ושירותים שונים צטרף אליו וליהנות מהנחות משמעותיות ברכישת מוצריםבמדינה יוכלו לה
 

אלף  750 המשרד לאזרחים ותיקים מקים בימים אלה את מועדון הצרכנות הגדול בישראל. המועדון ימנה
ושירותים. תחילת פעילות  אזרחים ותיקים, שיהיו זכאים להטבות בשווי אלפי שקלים בשנה ברכישת מוצרים

רסם המשרד מכרז לקבלת המועדון פ רכנות צפויה ברבעון הרביעי של השנה. לצורך הקמתמועדון הצ
  .הצרכנות הצעות מגופים שונים להקמה ולניהול של מועדון

 

תחומים שיאפשרו לכל אחד מהם לקבל  המועדון יציע לאזרחים הוותיקים החברים בו הטבות במגוון רחב של
הרווחה, ההשכלה, מוצרי פארם ועוד. ההטבות יינתנו  ,, הפנאיהנחות בתחומי המזון, הביגוד, התרבות

באמצעות  - מאובטחת באתר המכירות האינטרנטי, ולחסרי כרטיס אשראי במגוון רחב של אמצעים: רכישה
להם גם אפשרות לקבל  בנק הדואר. במקביל לאתר תופעל לנוחיות החברים גם מערכת טלפונית ותינתן

 .ןהטבות ישירות בחנויות עצמ

 

אחוז ומעלה ממחיר השוק עבור המוצרים והשירותים, ומחיריהם  15מהנחות של  האזרחים הוותיקים ייהנו
 .המחיר שאותו משלמים חברי מועדוני הצרכנות המובילים בישראל לא יעלו על

 

 אזולאי, מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים: "פוטנציאל הכוח הצרכני בקרב אוכלוסיית האזרחים לדברי אהרון

היקף ההנחות  הוותיקים הוא עצום. אנו צופים כי בזכות כוח הקנייה של האזרחים הוותיקים ומשפחותיהם
לאזרחים ותיקים ליהנות  שקלים לאדם. הקמת מועדון הצרכנות תאפשר 500-ל 300החודשי ינוע בין 

לצרכיהם. בעתיד נבחן גם את האפשרות  מהנחות משמעותיות על מוצרים ושירותים מובילים ואף ייעודיים
  ."להנפיק עבור חברי המועדון כרטיס אשראי מיוחד

 

במועדון הצרכנים.  אלף האזרחים הוותיקים החיים כיום במדינת ישראל זכאי להיות חבר 750-כל אחד מ
יל אחד מהם יקבל עם הגיעו לג אלף אזרחים שכל 50מדי שנה מצטרפים לאוכלוסייה הוותיקים בישראל 

 .מועדון הפרישה כרטיס אזרח ותיק ולצידו כרטיס חבר

 

האזרחים הוותיקים, המונה גברים  ד"ר לאה נס, סגנית השר במשרד לאזרחים ותיקים אמרה: "אוכלוסיית
ח צרכני משמעותי בשוק. ובמדינת ישראל ומהווה כ ונשים מגיל הפרישה, מהווה עשרה אחוזים מהאוכלוסייה

האזרחים הוותיקים ואלה שיבחרו להצטרף למועדון יזכו להנחות  איכות החיים של המשרד פועל למען קידום
 ."שונים, כולל מוצרי יסוד, בכדי להקל גם על השכבות החלשות באוכלוסייה משמעותיות ברכישת מוצרים

 תיקון מכשירי חשמל ביתיים!
 שירות אמין ומקצועי בבית הלקוח.
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