
  
 
 
 
 
 

 

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  
www.ginothair.org.il  

 

 אב-ודש יולי תמוזאירועי ח
3.7.13 a Meeting on  

Dinosaurs 
By Gila Handel from the Nature Museum 

13.7.13  a Meeting on  

The Fast of Tisha BeAv 

By Rabbie, Israel Goldberg, Chabbad 

 
Summer Vacation 

This Year, due to the planned renovations of the 

Ushiskin Branch the Summer Vacation will begin  

on 14.7 (instead of the start of August) 

The Vacation will last until 30/9/13  
Activities will begin 2.10.13 

 
Happy Holidays!  
 

  

Dear Community Members! 

Its hot hot hot outside… 
everyone's welcome to cool off 

a little and join our meetings! 

Additionally at the end of July 

im taking maternity leave, my 

replacement will have my cell 

phone: 054-6650183 and you 

can contact Zehava or Avshlom 

with any concern.  

A reminder that we welcome 

material for the newsletter (stories, 

recipes, ect.) 

"Meeting Point" - social 

workers office hours Mondays 

9:30-11:30 at Ussishkin.  

Europe Café – the café for 

holocaust survivors, Tuesdays 

16:00 at Ussishkin.  

 

And as usual this is the place to 

welcome our new members! 

Aliza and the Supporting 

Community Team 

 

 

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

Members of Supporting Community - Entrance is free 

Guests - Entrance 5₪ 

 

http://www.ginothair.org.il/
http://www.ginothair.org.il/


 ותושבים כותבים...  חברי קהילה

 לחברי "קהילה תומכת" נמשך המבצע
לשכת רווחה דרום, עיריית ירושלים ומינהל 

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

 דגש על מפגעי אש.
 -במסגרת זו מקדמים את מבצע

 

 "גלאי לכל גמלאי"
 

 -מחיר מבצע לחברי קהילה תומכת
  

 ₪ 70-שני גלאים₪  40 -חדגלאי א
 

====================== 
והתקנה, ניתן לפנות לאב הקהילה, לפרטים נוספים 

 אבשלום חמד
054-6650173 

 

                                                                                                                   
                                                     

 יֵׁש ָּדְמָעה ְּבָכל ִׁשיר

 יֵׁש ִריקּוד ְּבָכל ָּתו

 וְיֵׁש ִּגיל וְֶׁשָּמָחה ְּבָכל ִּתְקוָה

עֶֹמק ַהֵּלב  ִנּגּון וְֶׁשּיָָרה ֵמ

 ַמְרִחיִבים ֶאת ִניֵמי ַהַדַעת

ִרים ְּבֶסֶרט ֶׁשל חדוות החייםּוְּוזּו  

ים וְשּלוִיםַהְּמִביִאים ְלעֹוָלם יִָמים ְׁשֵקטִ   

ַרָּת ַהַּמְלָאִכים ִנְׁשָמִעיםִמָּמרֹום נִּגּון וְשִ   

ָהֲעָנִנים ביןֶׁשָרִפים ְמַהְּלִכים   

 ּוְמִביִאים ְלעֹוָלם עֹוָלמֹות ִנְדָהִמים

 ָמה יִָפים ֵאיָתַני ַהֶּטַבע 

 ֲאֶׁשר ַמִּביִעים ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל ָהָאָדם

ִחיםּוְבִני ֱאנֹוׁש ְמֻאָּׁשִרים ּוְׂשמֵ   

 

 גיל"-מאת: משה כהן, חבר תוכנית הלימודים "אל
 

 אותו כוח
 מאת: גב' מתילדה כהן

 

ג'וחה התרברב תמיד על הכוח שהיה לו בצעירותו 
 ונשאר לו עד לזקנה.

יום אחד, בזמן שישב עם חבריו, אמר: "אני יותר 
חזק מכם! אתם אפסים! אני חזק כמו בזמן שהייתי 

 "?גדולה הזאת...צעיר! אתם רואים את האבן ה
"מה אתה שח?" אמרו לו חבריו "אתה יכול להרים 

 אותה עכשיו?"
"ואתם חושבים שכשהייתי צעיר יכולתי להרים 

 אותה?!" ענה ג'וחה.
 

                                                                                
 1997-סיפרה: ראשל פררה, ב
המשפחה"  –מכול הזמנים  )מתוך הספר "סיפורים

סראנו, הוצאת ש. זק, ירושלים, -מאת מתילדה כהן
 בהכנה(

                                                                                                                   
                                                       

 

                                                                                                                   
                                                     

 !חברי הקהילה היקרים
 לתשומת ליבכם,

בימים אלו נערך סקר צרכים בקרב חברי קהילה 

במטרה להכיר טוב יותר את חברי  תומכת

ולהתאים את השירותים לצרכים הקהילה 

 .השונים שיעלו

 

הסקר נעשה ע"י בנות שירות לאומי של תוכנית 

 "והדרת"

 

שירות יתקשרו אליכם כדי בנות הבזמן הקרוב 
 לתאם מועד לראיון אישי בביתכם.

 

 :שאלות ובירורים ניתן לפנות למנהלת הקהילהל

0048800183 

 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ממטבחה של זהבה
 קלות לקיץדיאטטיות ארוחות 

 מוטקה -לקוח מאתר האינטרנט
 

כמה הצעות לארוחות קלות, מזינות ומשביעות שלא יכבידו עלינו 
  לשמור על המשקל בחום הקיץ ויעזרו לנו

כשהטמפרטורה בחוץ עולה, ועמה גם תחושת החום והמועקה הקיצית, 
עשויות לגרום לכבדות ולעייפות ולהקשות על  ארוחות גדולות וחמות

בעונה זו של השנה ארוחות  התפקוד במהלך היום. לכן רבים מעדיפים
מזינות  קלות יותר. אך יש לזכור שגם ארוחות קלות אלה חשוב שיהיו

ספיק ויתרמו לנו את כל אבות המזון. לפניכם מספר הצעות לארוחות מ
וטעימות שישביעו את הרעב ויאפשרו לכם להמשיך  קלות, מזינות

  להיות פעילים גם לאחר הארוחה
 קלוריות 100 )מלפפון, עגבנייה, פלפל, חסה, בצל, עשבי תיבול(סלט ירקות

 קלוריות 200 -גרם נתחי חזה עוף צלוי  150
 קלוריות 70 -ות תירס גרגירים כפ 2
 קלוריות 00 -טחינה מוכנה  כף 1

 קלוריות 445סך הכול: 
 

 קלוריות 220 -ה מחיטה מלאה ילחמני
 ריותוקל 60 - 5%גרם גבינה בולגרית  50

 קלוריות 60 - כף ממרח פסטו / עגבניות מיובשות
  קק"ל 00 -עגבנייה, חסה, נבטי אלפלפא 

 קלוריות 390סך הכול: 
 

 קלוריות 130 -טבעולייט   2
  קלוריות 70 -תפוח אדמה אפוי 

  קלוריות 00 - 1.5%גביע יוגורט  1/2
 קלוריות 00 -עגבנייה, מלפפון 

 קלוריות 00 -ויניגרט לייט  כף רוטב 1
 קלוריות 300סך הכול:

 
 קלוריות 160 -מלאה/שיפון  פרוסות לחם חיטה 2

 קלוריות 113 -גרם סלמון מעושן  50
 קלוריות 80 - 5%שמנת  גבינת כפות 2

 קלוריות 10 -בצל סגול 
 קלוריות 75 -עגבנייה, מלפפון, חסה, פלפל 

 קלוריות 00 -כף רוטב ויניגרט  1כפית שמן זית/
 קלוריות 488סך הכול: 

 

 -סלט ירקות )מלפפון, עגבנייה, פלפל, חסה, בצל, עשבי תיבול( 
 קלוריות 100
 ותקלורי 70 -קופסה טונה במים  1/2

 קלוריות 140 -כוס פסטה מבושלת  1
 קלוריות 00 -זיתים / כף גרעיני דלעת  8
  קלוריות 50 - 5% כף ויניגרט 1כפית שמן זית/  1

 קלוריות 410סך הכול: 
 

 קלוריות 240 -פיתה מחיטה מלאה 
 קלוריות 93 -גרם פסטרמה על גחלים  100

 קלוריות 60 - 5%כף מיונז 
 קלוריות 10 -כפית חרדל 

 קלוריות 20 -מלפפון חמוץ, נבטי אלפלפא 
 קלוריות 433הכול:  סך

 60אפשר להוסיף לכל אחת מהארוחות קינוח בתוספת ממוצעת של 
/ גביע מעדן שוקולד  טדייא/ שלגון גלידה  0%קלוריות כגון: גביע יוגורט 

 ./ קרטיב 3%גלידה  / כדור 0%

 

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

 

 פשטידת חצילים
 סלוניקי

 מנות( 4-6)
 
 

 
 
 
 
 
 

 חומרים:
 חצילים קלויים, קלופים ומעוכים 2-3

 בצלים קצוצים ומטוגנים 2
 גרם בשר טחון ומטוגן עם הבצל 200

 ביצים טרופות 3
 כפות קמח מצה 4-5

 )לפי הטעם(מלח ופלפל 
 

 אופן ההכנה:
 . מערבבים את הכול ביחד.1
. אופים בתנור בתבנית משומנת 2

 ומחוממת מראש. 
. אפשר גם לטגן את הפשטידה על 3

הגז, תוך כדי שהופכים אותה לצד 
 השני.

 . מגישים חם או פושר.4
                                                                                

 1992 –רבקה פנחס 
)מתוך הספר "לבשל בטעם לאדינו" מאת 

סראנו, הוצאת ש. זק, ירושלים, -מתילדה כהן
0010) 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 
 

 

 עשר באב חג האהבה-חמישה
 שורשיו וענפיו

 יוסף שער , חבר הקהילה,מאת
 

 חג בציר ומחולות בכרמים
חמישה עשר בשבט נזכר לראשונה בספר שופטים. ביום זה הותר לשבטים לבוא בקשרי נישואין עם שבט בנימין לאחר 

בכתוב בספר  שהוחרם כתוצאה מן העימות שהיה בין שבט בנימין ויתר השבטים לאחר מעשה פילגש בגבעה. וכך נאמר
שופטים: "...הנה חג ה' בשילו מימים ימימה ... : ויצוו את בני בנימין לאמר לכו וארבתם בכרמים: וראיתם והנה אם יצאו בנות 

 (19-21שילו לחול במחולות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימין:" )כ"א, 
 בים וחוגגים אותו בכרמים.ביום זה הוחל בבציר אשכולות הענ

 
 "יום תבר המגל" ; "חג קורבן העצים"

בט"ו באב החמה באה לשיא כוחה ולאחר יום זה כוחה הולך ופוחת ויחד עמה נחלשים גם העצים. על כן הפסיקו ביום זה 
נות אחרונה לכרות עצים למערכה שעל המזבח והוא נקרא "יום תבר המגל" )יום שבירת הגרזן(. באותו יום ניתנה הזדמ

 להעלות עצים אלה לבית המקדש ויום זה נקרא לפי מגילת תענית ,ה, "חג קרבן העצים".
 

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

לים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו ... לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירוש
 זוג.-וחלות )ורוקדות( בכרמים". הבחורים אף הם היו באים לשם ובוחרים להם בנות

 
 טוב לפי ההלכה-יום

טוב קטן, -בתפוצות ישראל בגולה איבד ט"ו באב את אופיו כחג טבע , אך זכרו השתמר בזכות חכמי ההלכה שקבעוהו ליום
 פי ההלכה אין מתענים ואין מספידים ואין אומרים בו "תחנון" בתפילה.של

 
 חג האהבה

 חתונות, ביום זה נערכים שידוכים,. כחג האהבהעשר באב -ישראל חוגגים את חמישה-עם התחדשות היישוב העברי בארץ
. משפחות רבות חוגגים רי אהבהזמרים מתכנסים וקוראים שיסופרים, משוררים ו מסיבות חגיגיות לרגל ימי השנה לנישואים.

את יום החתונה של ההורים ומעניקים להם מתנות, כגון זרים או עציצי פרחים בצירוף ברכות מקוריות ומעניינות. זוגות רבים 
 מתכנסים באולמות ריקודים שרים ורוקדים עד כלות.

 

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

 האהבה היא אמנות הלבבות ולב האמנויות   *   פרחים הם השפה הכנה של האהבה  * האהבה היא געגועים.
 .גדלה היא קטנה כשאינה –אנו מעובדים ומעוצבים בידי מי שאנו אוהבים  *  האהבה דומה לירח 

 ור עתיק הנשאר תמיד חדש.*  אהבה אמיתית היא סיפדבשו.   –החיים הם פרח, והאהבה 
 אהבה היא כשיעול,  אי אפשר להסתירה.  *  אין נקב המחט צר לשני אוהבים.

 יותר ממה שאנו אוהבים את האנשים על הטוב שעשו לנו, אנו אוהבים אותם על הטוב אשר עשינו להם. •
 ו של האדם.האהבה מחסנת נשמת רוחו וגופ  * האהבה היא יסוד היסודות של הקיום והאושר האנושי. •

 
 

 גיל"-"אל תוכנית לימודים לגמלאים
 12עמק רפאים  -גינות העיר -מינהל קהילתי

 מגוון עשיר של סדנאות, וחוגים איכותיים לציבור הגמלאים
 עיוני ות גוף נפש, אשכול אמנויות ואשכולאשכול בריא

 התוכנית המלאה בהמשך

 
 2013לנרשמים עד סוף אוגוסט  פטור מדמי רישום

 0שלוחה  5664144 -רטים והרשמה: מזכירות המינהל הקהילתילפ
 

 



 

 



 

 

 

 לאחרונה

 הקמתי לי,

 כנגד המטריד והמדאיג

 טקס.

 טקס להקת

 מחשבות מעודדות,

 היוצאות במחול מרהיב

 וכולן אומרות הודיה.

 ובכך גובר

 הטוב על הרע.

  

ילה הודיה על שנת הל

 הברוכה,

 על המיטה הרכה,

 על היכולת לקום ולהלך,

על היכולת לאכול את פת 

 ,הלחם

 על עצם הקיום,

 על כך ששום דבר

 אבל שום דבר,

  

 לא מובן מאליו,

 ושהכל הוא

 נס אחד גדול.
 

 מאת גב' תמנע מוסט
משתתפת קורס סיפורי חיים וכתיבה 

גיל" -יצירתית, תוכנית לימודים "אל
 "גינות העיר"( -)מינהל קהילתי

 

 חופשה בחוף הים 

תו החופשה הגדולה. כולנו ניסע לווארנה ונשהה "עוד מעט יגיע הקיץ, וא
חודש שלם על חוף הים השחור", כך אמרה סלאבקה המשרתת 
לויטוריה הקטנה בת העשר. "לא רוצה לנסוע לווארנה" החזירה ויטוריה 

. "אמא לא מרשה לי לשחק בים, וכל הזמן אני צריכה לשבת המפונקת
 כנס איתי למים".ילידה, ואת עסוקה כל הזמן ולא יכולה לה

כנס למים עם אחייך י"נראה כבר כשנגיע לשם, אולי אמך תרשה לך לה
, והוא 81הגדולים", אמרה סלאבקה. "לא, הם לא יסכימו. בנג'י כבר בן 

ן רודפות אחרי ויטלי היפה יותר, הם מסתכל רק על בחורות, והן כול
 אומרים שאני רק מפריעה להם", יללה ויטוריה.

"ומה עם אחיך הקטן"? שאלה סלאבקה, "הוא משחק כל הזמן בכדור, 
וגם לו אני מפריעה" בכתה ויטוריה. "נמצא כבר פתרון כשנהיה שם" 

עיניים לחופשה בווארנה, שם  ןבכיליועודדה אותה סלאבקה, שציפתה 
 המשרת של בעל הבית.  -כל לבלות יותר עם מחזרה, מיכאל תו

חודש אוגוסט הגיע, וכולם נסעו ברכבת לווארנה. כל הדרך, ישבה 
ויטוריה בין אמה לחלון, והסתכלה בהרים, בנהרות וביערות שחצתה 
הרכבת. מידי פעם, הרשתה לה אמא לטייל מעט בין הקרונות בהשגחת 

תה ליד הוריה, מנפנפת במרץ במניפה אחיה הגדולים, אך רוב הזמן שה
אל פניה של אמא, שכבר לא היתה כל כך בקו הבריאות, ומציקה לאבא 

 שירשה לה להיכנס למים לבדה.

בערב כאשר הגיעו לבית השכור הקטן, היו כולם עייפים מן הדרך ומיד 
הלכו לישון. למחרת עם שחר, התעוררה ויטוריה. היא ידעה כי אם תצא 

עונשה יהיה כבד מאד, והיא תצטרך לסבול אותו כל  לבד מן הבית,
 החודש, לכן לבשה את בגד הים החדש וחיכתה לבני הבית שיקומו. 

סאות נוח תחת יכאשר כולם יצאו לבסוף אל החוף, התמקמו כולם בכ
שמשיות והחלו לאכול את ארוחת הבוקר. "שבי בצל" גערה בה אמה. 

רות בעורן הלבן, וחוץ מזה "גם כך את שזופה מידי, נערות יפות ניכ
תתחממי יותר מידי בשמש!" "אוכל תמיד להתקרר קצת בים" היתממה 

ם". "אין צורך, יש כאן יויטוריה, "הנה אלך לשם מיד לשטוף את הידי
 מים בדלי" ענתה אמה. 

ההזדמנות להתגנב אל הים נקרתה לויטוריה לאחר כשעה. אמה החלה 
בשיחה עם מכרים שפגש ואחיה  לנמנם מתחת לשמשיה, אביה היה עסוק

התרוצצו על החוף. בשקט בשקט היא פסעה אל קו המים, טבלה רגל 
איזה תענוג. היא התקדמה לאט לאט אל תוך  -יהיאחת, ואחר את השנ

הים... ופתאום הרגישה איך הקרקע נשמטת מתחת לרגליה, והמים 
 מכסים את ראשה. בהלה אחזה בה, אך לצעוק אי אפשר!....

הגיעה מכיוון לא צפוי. גל גדול וקוצף, נשא אותה אל החוף ההצלה 
והפילה אל האבנים כשהיא משתעלת ויורקת. אחיה שהבחינו בה כעת, 
מיהרו אליה וטפחו על גבה. "אל תספרו לאמא" בכתה ויטוריה, יותר לא 

 אכנס לים!

  וכך בכל ימי החופשה ישבה ויטוריה ליד אמא ולא עזבה אותה לרגע.
משתתפת קורס סיפורי חיים וכתיבה יצירתית, תוכנית ותי צרפתי, רמאת גב' 

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


