
 

  
 
 
 
 
 

 תשרי-ספטמבר אלולאירועי חודש 
ר יעקוב "מפי ד ,חלומות: מפגש בנושא -)יום רביעי( 5.9.12

 .פסיכותרפיה, יפסיכולוג קלינ, באומגולד

ם -תכנון עתידי של י :בנושא מפגש -)יום רביעי( 12.9.12
ר "יו ,מר אריה הס מפי ,והירושלמי רבתי בהיבט הלאומי

 .מועצת ירושלים רבתי
מפי הרב  ,חגי תשרי: הרצאה בנושא -)יום רביעי( 19.9.12

 .ד רחביה"ישראל גולדברג מנהל בית חב
 !יום כיפור -)יום רביעי( 26.9.12

 חשון-אירועי חודש אוקטובר תשרי
 !חג שמח -סוכות -)יום רביעי( 3.10.12

 -"נעלם בבוטן": מפגש בנושא -)יום רביעי( 10.10.12
 הפרשת חיפושים אחרי צעיר ישראלי בהרי  ההימלאי

 .מנחם מרכוס ממשלחת החיפוש מפי ,של בוטן

הצלת אוצר אמנות " :מפגש בנושא -)יום רביעי( 17.10.12
  .נירה אשכול' גב מפי, "גנוז

- )יום רביעי( 24.10.12
 יום תרבות וכיף במוזיאון ישראל 

 תערוכת קבוקיובחסידים בתערוכת מודרך ביקור * 
 קפה ועוגה* 

 –טל קרביץ של מופע * 
 מכל העולם םאקזוטייכלים  של מיוחדף זמר ונגן עם אוס

 
 .13:30 -ל 10:00שעות הפעילות הם בין 

 .₪ 45-לאורחים ו₪  35לחברי קהילה  
 9:30הסעה תצא מאוסישקין בשעה . ₪ 10תוספת להסעה 

הרשת ( פייסבוק: הרצאה בנושא -)יום רביעי( 31.10.12

נעמי כהן ' מאת גב ?מה לנו ולו -)החברתית הוירטואלית

 .גמלאית ממבשרת
 

 

 ! חברי הקהילה היקרים
בתשרי נתן הדקל פרי שחום "

חגי תשרי כבר בפתח ועימם ..." נחמד
זה מזג האוויר . חודשי הסתיו

לצאת מהבית וליהנות איתנו  יהאידיאל
 .מהתוכנית החברתית

 
- לנצא  24.10-ב! שימו לב

, מוזיאון ישראליום תרבות וכיף ב
חסידים בתערוכת  ביקור מודרךהכולל 

 , כת קבוקיתערווב
 ,קפה ועוגה

 –טל קרביץ ומופע של  
כלים  של מיוחדף זמר ונגן עם אוס

 מכל העולם םאקזוטיי
 

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

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

זה המקום לברך את החברים , וכרגיל
ברוכים , שהצטרפו לקהילההחדשים 

 !!!הבאים
 .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 

 10:30בשעה  38ח אוסישקין "המפגשים יתקיימו בר
 .₪ 5לאורחים  ,ילה תומכת המפגשים חינםלחברי קה

 



 ... חברי קהילה ותושבים כותבים
The Jewish Teacher  [A tribute] 
 

I see you in your classroom, 
A restless gleam within your eyes, 
As if in search for a sunbeam 
To break grey and cloudy skies. 
 

I detect your silent moan; 
I hear you swallow a tear, 
Your task is great; your work is hard, 
You must lead and guide and steer. 
 

Your modulating tones keep 
Your class awake and stirred, 
One can hear G-d's own voice 
In your stern or tender word. 
 

You are the Creator's partner in 
His work – the soul of man; 
Molding and perfecting it, you 
Carry out His grandiose plan. 
 

With caution, love and kindness 
You train the souls, tender, fair; 
Lest a step that's wrong or faulty 
May damage them, to no repair. 
 

You lay the foundation 
Of this great human edifice; 
You're the builder of its altar, and 
Alas, the holy sacrifice; 
 

Whose exhaling vapors, are 
Gathered by the angels fair, 
And laid before the throne divine 
In the endless blue, with gentle care. 
 
Soon in these celestial heights 
A luminary is added; 
In the constellation of the stars 
A newcomer is embedded. 
 
A memorial to the master 
Who furrowed man's soul, 
Filling it with light and freedom 
To reach his great aspiring goal. 
This poem was written by Moses Brevda z"l  

, father of our community friend Ada 
 

 כשהייתי צעיר
 אחת מחברות הקהילה :מאת

 
 היה לי דם, כשהייתי צעיר

 .ועכשיו לחץ דם
 

 הייתי בחור כארז, כשהייתי צעיר
 .ועכשיו גידלת כרס

 
 היו לי עיניים ,כשהייתי צעיר

 .ועכשיו משקפיים
 

 יריתי בכדורים ,כשהייתי צעיר
 .ועכשיו בולע כדורים

 
 יצאתי במחולות ,כשהייתי צעיר

 .ועכשיו נכנס למחלות
 

 היה חיוך על פני, כשהייתי צעיר
 .מטים בלי דיקועכשיו 

 
 הייתי רציני ,רכשהייתי צעי

 .ועכשיו אני ציני
 

 הייתה לי אידיאה ,כשהייתי צעיר
 .ועכשיו אי דעה

 
 הייתי פרסונה גרטה ,כשהייתי צעיר

 .ועכשיו פרסונה גרוטאה
 

 הייתי בבריגדה ,כשהייתי צעיר
 .ועכשיו אני ביש גדא

 
 חשבתי שלי זה לא יקרה ,כשהייתי צעיר

 .אך נוכחתי לדעת שזה לגמרי לא במקרה
 
 
 
 
 
 
 
 

  -לא אני אשם בדבר
  -זה הזמן שחלף ועבר

 ,ומשאיר אחריו סיפור 
 היא איפור, רבותיי, קנההז

 
 והרשו לי בסוף להעיר

 .זה יקרה לכל צעיר

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיגריות אלקטרוניות: זהירות
 lwww.motke.co.i -מוטקה -לקוח מאתר האינטרנט

 מסוכנים ומסרטנים משרד הבריאות מפרסם אזהרה מפני השימוש בסיגריות אלקטרוניות העלולות להכיל חומרים

נכתב כי  בהודעה שפרסם המשרד. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני שימוש בסיגריות אלקטרוניות
סכנה , במקרים מסוימים ,תרומתן של הסיגריות האלקטרוניות לגמילה מעישון לא הוכחה והן עלולות להוות

 .בריאותית של ממש
כתחליף , בסיגריה אלקטרונית שלה מחוברת מחסנית המכילה נוזל לאחרונה נפוץ בעולם ובישראל שימוש

 ."רגילות" לסיגריות
סיגריות . אלקטרוניות המכילות ניקוטין הסוג הראשון הוא סיגריות. קיימים שני סוגים של סיגריות אלקטרוניות

ולכן נדרש לרשום אותן בפנקס התרופות ורק לאחר הרישום  ,גות כתרופה כמו מוצרי ניקוטין אחריםאלה מסוו
לצורך רישום על יבואנים להציג אישורים של מנהל . יבוא של משרד הבריאות ניתן יהיה לקבל בעבורן אישור

יעילות  מחקרים עללהציג , והתרופות האמריקני או מהמקבילה האירופית שהמוצר נרשם שם כתרופה המזון
הבריאות מסבירים כי מאחר שאין  במשרד. אישורים על תקנים רלוונטיים לגבי ייצור וכדומה, ובטיחות בשימוש

למעשה לא ניתן לרשום ולא לייבא סיגריות , כאלה אף יבואן של סיגריה אלקטרונית שיכול להציג נתונים
 .של סיגריות כאלה לישראללא אושר יבוא  ועד היום, אלקטרוניות המכילות ניקוטין

למשרד הבריאות אין סמכות על מוצר זה ולכן לא ניתן לעכב . ניקוטין הסוג השני הוא סיגריות אלקטרוניות ללא
לכן כל מה שנותר למשרד לעשות הוא לפרסם את עמדתו בנושא ולקוות . המוצר לישראל או לאסור את הכנסת

 .יניע אנשים להימנע מהמוצר שזה
. בטיחות או את יעילות השימוש בסיגריה אלקטרונית ים כי אין מחקרים המאפשרים להניח אתבמשרד מציינ

בעולם על מותגים שונים של סיגריות אלקטרוניות נמצאו חומרים מסוכנים  בחלק מהבדיקות שנעשו, יתרה מכך
אחידות  ללא -תיים הסיגריות האלקטרוניות והמחסניות שלהן מיוצרות בתנאי ייצור בעיי, בנוסף .ואף מסרטנים

אחידות בכמויות ובריכוזי  בין הפרטים השונים של אותו דגם אין. או בקרת איכות מסודרת בתנאי הייצור
 .דליפות מהמחסניות ועוד, הקשורות בסוללה דווח על תקלות שונות. החומרים היוצאים בכל שאיפה מהסיגריה
שכן אלה , תעודות הבטיחות המנופקות על ידי היצרן או המשווקים במשרד מדגישים כי לא ניתן להסתמך על

 .בקרה מסודרת אינן עוברות תהליך של

 אליהו הנביא והגביר

חברת הקהילה מתילדה כהן: מאת  
לילה . שבהתחלת החורף הלך וקנה הרבה מצרכי מזון בשביל תקופת הגשמים, בזמנו היה איש עשיר בירושלים

 .מפני שראה שחסרו לו כמה בקבוקי שמן, שנתו ולא יכול היה לישון אחד נדדה
 .והביא אותו לשכונות העניים!..." בוא אתי: "ואמר לו, אדם-בדמות בן, למחרת הופיע לו אליהו הנביא

 "?יש לך מה לאכול היום, סולטנה: "אמר לה אליהו הנביא. יצאה אישה, דפק בדלת אחת
 "?ומה יש לך למחר"". חם וקצת עדשיםיש לי קצת ל, 'ברוך ה: "אמרה

 ".שמחר בעלי יביא משהו', בעזרת ה, אבל נקוה, למחר אין לי כלום"
 "?איזו ארוחה הייתה לך הערב, מלכונה: "דפק בדלת וקרא. עזב אליהו הנביא את סולטנה וניגש לבית אחר

 !"קוביות קישואים"
 !"'מחר ירחם ה"" ?ומה יש לך למחר"

 .והתשובות היו תמיד זהות, את העשיר לכמה וכמה בתיםהביא אליהו הנביא 
ואתה הכנת לעצמך , אין להם מה לאכול למחרת? אתה רואה איך חיים האנשים, אדוני הגביר: "אמר לעשיר
. תדע לך שקבעו מלמעלה אתה עומד למות... אתה דאגת מפני שחסרים לך כמה בקבוקי שמן!...לחורף שלם

יתכן שאם תעשה . לך וחלק לעניים את כל מצרכי המזון שיש לך בבית, עצמך עכשיו אם אתה רוצה להציל את
 ".זאת גזירת מותך תתבטל

אליהו  והוא הבין שהיה זה, האיש שהיה יחד אתו נעלם. הלך העשיר וחילק את הכול לעניים, בשומעו זאת
 .שהציל אותו ממוות, הנביא

 1991-ב, יעקב אלעזר: סיפר
 )1993-94, ירושלים, סראנו-מאת מתילדה כהן" הנביא ממורשת יהודי ספרד סיפורי אליהו"מתוך הספר (
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 ממטבחה של זהבה
 לקוח מאתר האינטרנט

 club.co.il-www.dieta -דיאטה קלאב

 עוגת דבש דיאטטית
 מנות 16

 :המצרכים

 ,חלבוני ביצה 5

 ,חלמוני ביצה 2

 ,כפות שמן קנולה 4

 ,כוס דבש קל 3/4

 ,כוס קמח תופח 3/4

 ,)כוס סוכר 1/2-בכמות שוות ערך ל(" כמו סוכר"ממתיק 

 .מעט תמצית וניל, חצי כפית ציפורן, כפית קינמון 1

 :ההכנה

מקציפים את החלבונים לקצף יציב ותוך כדי , מפרידים את הביצים

בוחשים במרית את החלמונים והשמן לתוך . הקצפה מוסיפים ממתיק

תוך בחישה את , מוסיפים לתערובת לאט. לקבלת תערובת אחידה הקצף

יוצקים בתבנית עגולה . ניתן להוסיף ממתיק לפי הצורך, שאר החומרים

 .דקות 40-ואופים בחום בינוני כ

 

 ממטבחה של מתילדה
 חברת הקהילה מתילדה כהן: מאת

 
 עוגיות שקדים

 )תרקיה(איזמיר 
 חומרים:

 
ללא (ג שקדים חלוטים "ק½ 

)הקליפה הדקה  
ג אבקת סוכר"ק½   
חלבונים טרופים קלות 4  
 

 אופן ההכנה:
 

.ם את השקדיםטוחני. 1  
מערבבים אותם עם הסוכר . 2

. וחלבוני הביצים  
.יוצרים כדורים קצת מעוכים. 3  
 180◦ אופים אותם בחום של. 4

.שעה¼ -למשך כ  
                                                              

  1979 –דיאנה סראנו 
" לבשל בטעם לאדינו"מתוך הספר (

, זק. ש, וסראנ-מאת מתילדה כהן
 )2010, ירושלים

 
 

 
 

                                                                                        
 
 
 

 
                                                                                         

     
 

 !!!בתאבון
 

 

 מסיפורי ירושלים
 דתובעבו" הזריז"הסנדלר 

 .חברי הקהילה יוסף ונעמי שער, מפיצים

 :לא מזמן סיפר אחד מזקני העיר ירושלים את הסיפור הבא
ראיתי מלחמות וראיתי , ראיתי אותה עושה היסטוריה, ראיתי את ירושלים במיטבה. אני גר בירושלים זה למעלה משמונים שנה

 :שה שהיה כך היהומע. אבל רציתי לספר לכם במיוחד על אנשי ירושלים, גם שמחות
. באחד השבועות האחרונים החלטתי לעשות סדר בקופסת הניירת שהצטברה אצלי במהלך השנים והתיישבתי למיין את תכולתה

ראיתי שכתוב בקבלה שלפני עשרים שנה הפקדתי לתיקון זוג נעליים אצל  .בקבלה ישנה ששכבה בתחתית הארגז לפתע הבחנתי
 .הסנדלר חלטתי לברר מה עלה בגורלו שללא יכולתי להתאפק וה. לא זכרתי לקחת אותןומשום מה ' ורג'הסנדלר בקינג ג

 .חנותו של הסנדלר עדיין הייתה שם, והנה הפלא ופלא' ורג'כיתתי רגליי בואכה קינג ג
 –מרתי לו הוצאתי את הקבלה וא. הוא הרים את ראשו ושאל אותי לרצוני. נכנסתי וראיתי את הסנדלר שוקד על תיקון זוג נעליים

האם יש סיכוי שהם עדיין , רציתי לבדוק. שנה השארתי אצלך זוג נעליים לתיקון ושכחתי לבוא לקחת אותן 20לפני , תראה"
ונכנס " ,חכה רגע"ר אמ, הוא החזיר לי את הקבלה .המהם..." יפה יפה. "אותה בעיון הסנדלר נטל את הקבלה וקרא "?אצלך

 .עניתי" ,כן" .מבפנים צעק אלי" ?אתה מנחם."לחדר הפנימי
 ..."יהיה מוכן, תבוא מחר, אז אין בעיה"

http://www.dieta-club.co.il/�


 
shuni@efrata.muni.il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "אינטליגנציה חברתית"במצטיינים : בני גיל הזהב
 ynet.co.il:לקוח מאתר האינטרנט 

חכמה "מחקר מלמד שקשישים מצוידים ביותר . ובמיוחד בכל הקשור ליחסים עם הזולת, אין חכם כבעל ניסיון
 ויודעים להתמודד טוב יותר עם קונפליקטים ועם מציאות החיים המשתנה" חברתית

לפחות בכל  –יל הזהב אכן חכמים יותר מהצעירים הפוחזים מראה כי בני ג מחקר שפורסם לפני כשנתיים
לא מדובר בכמות . הקשור בהתמודדות עם קונפליקטים וקבלת השינויים וחוסר הוודאות שהחיים מביאים איתם

 . באופן בו הוא מתמודד עם אי הסכמות ומחלוקות; "חכמה חברתית"אלא ב, הידע שצבר אדם במהלך חייו

נמצא שאנשים מבוגרים , מאוניברסיטת מישיגן) Nisbett(רד ניסבט 'בניסוי שערך צוות חוקרים בראשותו של ריצ
ים מחזיקים בערכים שונים ומסוגלים לקבל בצורה מודעים היטב לכך שאנשים שונ, מבינים טוב יותר את הזולת

 . טובה יותר את השינויים שמתרחשים במהלך החיים

החינוך שקיבל או , ולא משנה מה הרקע החברתי ממנו הוא בא, מתברר שהגיל משפיע על תבונתו של כל אדם"
שהתפרסם ברשומות האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות  במאמרסיכמו החוקרים , "קיו שלו.רמת האי

אמר , "אנשים מבוגרים לא מחזיקים בדרך כלל בידע רב במחשבים או בטכנולוגיה, באמריקה של זמננו. "הברית
אני . ב יותר בעיות חברתיותאולם תוצאות המחקר שלנו מצביעות על כך שקשישים יודעים לנתח טו", ניסבט

מקווה שהממצאים יעודדו אנשים צעירים להכיר בכך שלאנשים מבוגרים יש מה לתרום להם בכל הקשור להבנה 
  ".חברתית

 ישוב סכסוכים

. 60ומעל גיל  59עד  41, 40עד  25: קבוצות גיל 3-משתתפים ממשיגן וחילקו אותם ל 247החוקרים גייסו 
ם בדיוניים על קונפליקטים שהתרחשו במדינה זרה והתבקשו לנתח אותם ולחשוב מה המשתתפים קיבלו סיפורי

 .תהיה תוצאתם

בעוד . יקיסטן שמהגרים רבים מקירגיסטן עברו אליה'אחד הסיפורים עסק למשל בצמיחה הכלכלית במדינת טג
המסורת  המקומיים דרשו מהם להיטמע לגמרי ולזנוח את, המהגרים ביקשו לשמר את מנהגיהם הישנים

 .שהביאו איתם

התוצאות שהציעו המשתתפים לקונפליקטים השונים נותחו בידי החוקרים שלא ידעו מאיזו קבוצת גיל הגיע כל 
הם הגיעו למסקנה . החוקרים אפיינו את התשובות לפי הפשרנות והגמישות שגילו המשתתפים. ניתוח

 .שלקשישים יכולת טובה יותר להבין ולפתור סכסוכים

               
                

           

 

 

 לבית קרוב
 לנשים תעסוקתית חממה

החממה . כבוד וביטחון בעבודה, בלב שכונות פת פועלת חממה לנשים השואפות לחיים של מימוש עצמי
נשים  אלה מעוניינות להרחיב  .מיועדת לנשים בעלות תעודה ידע וכשרון שרוצות להתפרנס בעבודה במקצוען

 .ולהציע לכם שירות חדש ומקצועי שיגיע אליכם הביתה, ל הלקוחות שלהןאת מעג
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  והוא נעים, לגיל יש ריח
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אבל ריח גוף של , ים לריח של מבוגריםהבדל בין ריח גוף של צעיר חוקרים אישרו לראשונה שבאמת קיים

 יותר מבוגרים דווקא נעים

. בריח הגוף שלהם חוקרים מצאו כי בני אדם יכולים לזהות את הגיל של בני אדם אחרים בהתבסס על הבדלים

ריח של ", אבל בניגוד לדעה הרווחת .חלק גדול מהיכולת הזו מתבסס על היכולת לזהות ריח של אנשים מבוגרים

 .של אנשים צעירים יותר נעים ופחות עוצמתי מריח גוף-דורג כפחות לא "זקנים

 

בני אדם יכולים לחלץ אותות , לבעלי חיים אחרים החוקרים האמריקאים ממכון המחקר מונל מסבירים כי בדומה

שפחה לבחור בן זוג מתאים ולהבדיל בין מ, להימנע מאנשים חולים, ביולוגי מריחות גוף העוזרים לנו לזהות גיל

שונים  ריחות הגוף האנושי מכילים מגוון רחב של רכיבים כימיים שיכולים להעביר סוגים. משפחה לאנשים שאינם

הריכוזים של הכימיקלים  כמו גם, המאפיינים של הריחות האלה משתנים במהלך החיים. של מידע חברתי

  .הגורמים להם

 

, בבני אדם. יים לעזור לבעלי חיים לבחור בני זוג מתאימיםהקשורים לגיל עשו מדענים משערים כי שינויים בריחות

מיוחדת  היפנים מכירים בתופעה עד כדי כך שיש להם מילה. של מבוגרים מוכר בתרבויות השונות ריח ייחודי

 .הגוף החוקרים ביקשו לבדוק אם בני אדם יכולים לזהות גיל דרך ריח. המתארת את הריח

 

בני אדם  12-16עם , קבוצות גיל נאספו ריחות גוף משלוש ,PLoS ONE תשפורסם בכתב הע, במסגרת המחקר

 .)75-95(ובני הגיל השלישי ) 45-55(העמידה  בני גיל, )20-30בני (צעירים : בריאים בכל קבוצה

 

באותם ימים נמנעו . בחולצה ללא ריח המכילה רפידות באזור בית השחי ישן חמישה לילות" תורם ריח"כל 

 בטבק ובמזונות מסוימים העשויים להשפיע על ריח, באלכוהול, בסבונים ובשמפו מבושמים שהתורמים משימו

  .בסיום התקופה חולקו הרפידות לרבעים והונחו בצנצנות זכוכית. הגוף

 

המעריכים . שונות שניתנו להם שתי צנצנות ריח גוף בתשע קומבינציות, אנשים צעירים 41הוערכו על ידי  הריחות

. העוצמה של כל ריח וכמה הוא נעים המעריכים גם דירגו את. ת אילו הגיעו מתורמים מבוגריםהתבקשו לזהו

 .תורם הריח בכל דגימה לבסוף התבקשו המעריכים לתת הערכה לגבי גילו של

 

ניתוח . קטגוריות הגיל של התורמים בהתבסס על רמזי ריח המעריכים הצליחו להבדיל בצורה מרשימה בין שלוש

  .הגיל השלישי היו אלה שהניעו את היכולת להפריד בין הגילים ף כי ריחות מקבוצתסטטיסטי חש

 

נעימים -לא כי המעריכים דירגו את ריחות הגוף מקבוצת הגיל השלישי כפחות עוצמתיים ופחות מעניין היה לגלות

, חד עם זאתי. פחות נעים זאת בניגוד לאמונה הרווחת כי ריחם, בהשוואה לריחות מקבוצות הגיל האחרות

 .יש איכויות אחרות -נשימה  כמו עור או -החוקרים מציינים כי ייתכן שלמקורות אחרים לריח 
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