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 שבט-אירועי חודש ינואר טבת
 -סיפורים שכף הרגל מספרת הרצאה בנושא: -)יום רביעי( 2.1.13

 מאת גב' יסמין בר. הרצאה על רפלקסולוגיה והדגמה, 
מאת  ,תזונת חורף בריאה הרצאה בנושא: -)יום רביעי( 9.1.13

 טוב, תזונאית ומאמנת אישית.-גב' גלית בן
 -)יום רביעי( 16.1.13

 ז אנה פרנקביקור במרכ
 + כיבוד קל. ביקור מודרך בתערוכהכולל סרט + 

 ₪ 20לאורחים ₪,  10גיל"  -לחברי קהילה תומכת ומנויי תוכנית לימודים  "אל
ת מרקחת אלבה(. ברח' החבצלת )בכניסה לבי 10:15נפגשים בשעה 

 10:30-12:00 -הסיור בין השעות
שירת " :לקראת ט"ו בשבט הרצאה בנושא -()יום רביעי 23.1.13

 .10:45מפי גב' שפרה ספרא בשעה  ,של נעמי שמרהעשבים" 
הולדתם חייהם ומותם של  הרצאה בנושא: -()יום רביעי  30.1.13

מאת מר יוסי רינגלר, , הכוכבים ובניית דגמים של אוניות
 גמלאי והנדסאי אלקטרוניקה.

 אדר-אירועי חודש פברואר שבט
מפי הסופר , ותו של אברהםדמהרצאה בנושא:  -)יום רביעי( 6.2.13

 מיכאל אדם.
  -)יום רביעי( 13.2.13

 לקראת ראש חודש אדר: 
 שירה בציבור 

   בליווי אקורדיון
 יועבר ע"י שולה יעקוב

  -)יום שלישי( 19.2.13
 הצגה בתיאטרון ירושלים

 (מחזה: צביה הוברמן, בימוי: דדי ברון) אקסודוס

 ה לסיפונה של ספינת המעפילים, חבורת נערים ונערות שניצלו מהשואה מגיע

 רק כדי לגלות בדרך הכואבת ביותר שחלומם להגיע לארץ ישראל כנראה לא יתגשם. 

 הכל.דרך הסיפורים האישיים נרקם סיפור רצונם הנואש להתחיל חיים חדשים, למרות 

   11:00הצגה: שעה:  10:30כיבוד קל: שעה 
 ₪ 55לאחרים ₪,  40גיל"  -"אל מנוי תוכניתמחיר כניסה לחברי קהילה תומכת ו

מר האסטרונום מפי  ,כדור הארץ הרצאה בנושא: -)יום רביעי( 27.2.13
 רפי טלר.

 

 חברי הקהילה היקרים! 
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה..."

כולם מוזמנים לצאת מהבית ולחגוג 
אתנו בשלל פעילויות לכבוד פורים 
וכן בשאר הפעילויות המגוונות 

 שתכננו לכבודכם.
 שימו לב לסיורים הקרובים!

16.1.12 
 נבקר במרכז אנה פרנק

19.2.12 
 הצגה בתיאטרון ירושלים

 אקסודוס
אזכיר כי אשמח לקבל מכם 
חומרים לעלון, )ספר שכתבתם, 

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

 0:30-11:30עו"ס בימי ב': 
 באוסשקין.

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

 באוסשקין. 
וכרגיל, זה המקום לברך את 

שהצטרפו החברים החדשים 
 לקהילה, ברוכים הבאים!!!

 עליזה וצוות הקהילה.בברכה, 

 10:30בשעה  38המפגשים יתקיימו בר"ח אוסישקין 
 ₪. 5לחברי קהילה תומכת המפגשים חינם, לאורחים 

 *יתכנו שינויים
 

 



 חברי קהילה ותושבים כותבים... 

 חדש לחברי "קהילה תומכת"
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"
 

חברי קהילה תומכת נהנים מהנחה מיוחדת 
 !אי העשןברכישת הגל

 
====================== 
 נועה:עו"ס לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם 

 02-6257345או  02-6466348
 

 קהילהתרבות ב
  ישראל חברי קהילה תומכת ביום תרבות וכיף במוזיאון

 מאת: עליזה מלול
יום תרבות וכיף במוזיאון ישראל לחברי "איכות חיים בקהילה" )קהילה נערך  24.10.12 -הי, רביעביום 

 תומכת(  ולגמלאים נוספים.
תערוכה אתנוגרפית החושפת זווית , "לבן-לא רק שחור-חסידיםהביקור החל בסיור מודרך בתערוכה "

שבמרכז כל אחת מחצרותיה ניצב מנהיגה הכריזמטי, הוא הרבי, פחות מוכרת של תרבות החסידים, 
 —של גברים, של נשים ושל ילדים —תבתערוכה באמצעות תלבושוהוצגה האדמו"ר. החוויה החסידית 

 הוצגו הכפופות לקודים קפדניים, ובאמצעות חפצים הקשורים לחיים הרוחניים והקהילתיים. לצד חפצים
נתנו כל אלה  —חזור השנה ומעגל החיים, וכן סרטים ומוזיקהתצלומים המתארים את אירועי מ

 חצרות.–לרגע לעולמה המסקרן של הקהילה החרדית הזאת הבנויה חצרות–כניסה למשתתפים
 לאחר מכן, עצרנו לאתנחתא של קפה ומאפה.

. טל, מיוחדים כלים של מיוחדף זמר ונגן עם אוסמרתק של מר טל קרביץ. ה ואת היום חתמנו במופע
ינה, א, מזרח ומערב )פרס, ספרד, רוסיה, אוקרמכל העולם םכלי נגינה אקזוטיינו בנגינה על נעים את זמנה

חלילים, לכבוד יום ההולדת של  מנחה שיר, בליווי חמתסקוטלנד ועוד...(. בהזדמנות חגיגית זו הקדיש ה
שליום ההולדת  אחת מחברות הקהילה שהתקיים ממש בתאריך המופע. הוא אף הבטיח לה ולמשתתפים

 הוא יבוא להופיע על חשבונו...  120-ה
אין זו הפעם הראשונה בה הקהילה עורכת ביקורים במוזיאון, עם זאת הביקור האחרון ללא ספק, היה אחד 

 מהמעניינים ומוצלחים בו השתתפנו והותיר בי ובקרב המשתתפים רושם משמעותי.
 מיליה על הארגון המופתי.מרתקת. ולגב' אושני, על ההדרכה הזה המקום להודות לג' רונית ש

 

 

 א ל   ת י ק ח ו   ל ל ב 
יוסף שערחבר הקהילה מאת :   

 פזמון

 אל  נא  תיקחו  ללב,

 יאמר   ידיד   אוהב.
בלב  דואב. -סכנה   

בכאב צורב. -שבר   

הנפש,-חלודת  -דאגה    

נופש.-חופש -רופתה ת  
 פזמון

 אל  נא  תיקחו  ללב,

.יאמר   ידיד   אוהב  

 חרדות נוגסות  חיים,

מרגיעה נפחדים. -אמונה   

ראשיתו  שיגעון, -כעס   

.חרטה  וחיסרון -סופו   

 פזמון

 אל  נא  תיקחו  ללב,

אוהב.יאמר   ידיד     

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משהו נחמד שכתב יורם טהרלב
 מאת: חברת הקהילה רחל רבינוביץ

 
                                        1 

 מופיעה רשימת הרופאים  ועב הכרס ב עברתי על הספר
  -המקצועיים של מכבי וגיליתי שעדין איני מכיר את כולם

 לשמחתי ולהפתעתי. ניסיתי על פי שמות המקצועות 
 המוזרים לנחש במה מטפל כל אחד מהם.

 
 כי לומר את האמת

 כשהייתי בבטן אמי, עובר רך וענוג
 הורי לא ידעו שיש בעולם אמבריולוג

 ם כשהתחליתי לכתוב לא התייעצו עם גרפולוגבגן הילדי
 כשהשתוללתי לא טיפל בי נוירולוג

 וכשרציתי לקטר אפילו לא היה לי בלוג.
 

 אך היום תודה לאל
 נויהתפתחנו, השתכללנו, על עצמנו התעל

 ולכל איבר בגוף יש מקצוע )לא עלינו(
 פרמקולוגוציטולוג ורדיוביולוג
 המטולוג ואונקולוג אנטומולוג

 יולוגדרד
 בקטריולוג גרנטולוג ואנדוקרידיולוג

 
 אין כבר שום סיבה לדאוג

 כל מכה אפשר לספוג
 אם יש לך יועץ שמסתיים בלוג!

 
 נפרולוג -לחסרי מוסר כליות מה יש לנו

 ובמאי של הצגות זה ודאי דרמולוג
 מנשקים יטפל ההפרוקגלוגבחנפנים ש
 וגסקי ימצא לו נתיבות אל הרנטגנוליעוץ עמי שצריך י

 בגלגלצ ורשת גימל יטפל הרדיולוג
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 מי שרוצה מעיל הדור ילך אל הטוקסיקולוג

 להפסקות חשמל אנחנו נזדקק לאורולוג
 לכל קבוצה של כדורגל מחפשים אימונולוג

 לאוהדי הכדורגל? שם דרוש אנתרופולוג
 מי שמגדל גינה זה בלי ספק גניקולוגו

 וחוקר תולדות העם הוא וודאי ההיסטולוג
 במצעד הגאווה צועד לו ההומיאופתולוג

 למי שיש גלים של חום מחכה ראומטולוג
 דיאולוג-קר -גלים של קור
 לפתולוג -אם אין גלים

 מי שכותב שטיות כאלה הוא זקוק לפסיכולוג! 
 

 יטליכן כך נראים חיינו בעידן הדיג
 רופא בלי לוג? זה לא נורמלי

 אין שירות יעיל כזה משטוקלהום עד אבו דאבי
 היהודים הלכו לרבי –אם פעם להתייעצות 

 היום תודה לאל הולכים לסניף מכבי.
 יא כמו אריה והממותהרומי שלא מרגיש ב
 הגמל והשיבוטה

 יתכבד נא במטותא
 ויגיע לאסותא.

 
 מה נאמר ביום חגנו

 שרה במעוננושהבריאות אכן ת
 נתפלל: יא ראב יא ראבי

 הלוואי שלעולם לא נצטרך את סניף מכבי
 ונלך מאושרים מבסוטים וטובי לב

 בלי שום מיחוש ושום כאב
 על החתום מר טהרלב.

 

 כל אחד בשלו
 מאת: מתילדה כהן

 
 
 

 היו שני חברים טובים מאוד. 
יום אחד נפגשו החברים. אמר האחד לאחר: "אתמול בלילה חלמתי חלום. חלמתי שעליתי על רכבת ונסעתי בה 

שוב לקחתי רכבת ונסעתי ממש עד הסוף.  ממש עד הסוף. אחר כך לקחתי את הרכבת השנייה וחזרתי בחזרה.
 ושוב לקחתי את הרכבת השנייה וחזרתי בחזרה. ככה זה נמשך עד הבוקר".

 "בסדר!" אמר האחר.
 "ואתה, מה חלמת?" שאל אותו האחד.

אמר האחר: "אני חלמתי שהייתי בחתונה נהדרת. איזה בגדים, איזה ריקודים, איזה שירים! ממש נהדרים! אחר 
וכל טעים מאוד: עופות, בשר, דגים, סלטים! הייתה חתונה נהדרת! אחרי שגמרנו לאכול, הביאו לנו כך הביאו א

 דברי מתיקה: עוגות, בקלווה, מרציפן..."
 "למען השם!" אמר האחד "מדוע לא קראת לי? הרי אתה יודע שאני אוהב את זה!"

 "אה," ענה האחר "אתה היית ברכבת!"
 

 1996-סיפרה: סול מימרן, ב
 (2012סראנו, הוצאת ש.זק, ירושלים, -החברה" מאת מתילדה כהן –מתוך הספר "סיפורים מכל הזמנים )

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ממטבחה של זהבה
 www.mevashlim.comלקוח מאתר האינטרנט 

 מרק כתום עם קנידלך
 :  לקניידלך

 בטטה  קילו  0.5
 בינוני, קצוץ דק   -בצל  1
 ביצים    1
 קמח מצה    
 מלח    
 פלפל    
 אגוז מוסקט    
 שמן זית    
 :  להגשה  
 פרד לגרגריםמו -רימון   
   

 אופן ההכנה:
ביום קודם לארוחה מכינים את הקניידלך. מניחים את הבטטות הלא 

 180קלופות על מצע מלח גס בתבנית קטנה. מעבירים לתנור שחומם ל
ים מעלות ואופים שעה לערך עד שהבטטות מתרככות לגמרי. מוציא

מהתנור וממתינים שיתקררו מעט. קולפים את הבטטות ומועכים היטב 
במזלג. מזהיבים את הבצל בשמן זית. מוסיפים את הבצל המוזהב יחד 
עם השמן לקערה עם הבטטות המעוכות. מערבבים היטב. טורפים את 
הביצה ומוסיפים לתערובת הבטטות. מערבבים. מתבלים במלח, פלפל 

ם ומוסיפים קמח מצה תוך ערבוב עד שנוצרת מסה ואגוז מוסקט. מערבבי
 נוחה לעבודה. תידרש בערך חצי כוס קמח מצה.

מכסים את הבצק בניילון נצמד ומעבירים למקרר למשך הלילה או עד 
סמוך לארוחה. בערך שעה לפני מוציאים את הבצק, מגלגלים קניידלך 

מצה.  )בגודל כדור פינג פונג( ומניחים אותם על מגש מקומח בקמח
 ים בניילון נצמד ומחזירים למקרר.מכס

ביום הארוחה מכינים את המרק: בסיר בינוני מחממים כשלוש כפות שמן 
זית ומאדים בו את הבצל עד לשקיפות. מוסיפים דלעת ובטטה ומטגנים 
תוך ערבוב כחמש דקות. מתבלים במלח ופלפל. מוסיפים את הציר 

נימום ומבשלים חצי שעה ומביאים לרתיחה. מנמיכים את הלהבה למי
בסיר מכוסה. בעזרת בלנדר ידני מרסקים את המרק לתערובת אחידה. 

 ים טעמי מלח ופלפל ומסירים מהאש.מתקנ
במקביל לבישול המרק מבשלים את הקניידלך. מרתיחים מים מומלחים 
קלות בסיר בינוני. מחליקים לסיר, אחד, אחד את הקניידלך. מביאים שוב 

את האש למינימום ומבשלים עשרים דקות בסיר  לרתיחה. מנמיכים
 מכוסה. במהלך הבישול לא מרימים את המכסה אפילו לא להצצה קלה.

מוזגים את המרק )במידת הצורך ניתן לחמם אותו מעט( לצלחות הגשה. 
מחלקים את הקניידלך בין הצלחות. מוסיפים כף גרגרי רימון לכל צלחת 

 ומגישים.
 

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

 

לפני כחודשיים מתילדה עזבה לדיור 
הזדמנות זו, מוגן במרכז הארץ, ב

נאחל לה שנים טובות ובריאות 
 במעונה החדש.

 
 ירושלים –סלטים 

 כבד מדומה
 

 חומרים:

חצילים פרוסים ומטוגנים עם  2
 הקליפה ומעוכים

 ביצים קשות מגוררות 2-3
 בצל גדול קצוץ ומטוגן 1

 צרור קטן של פטרוזיליה קצוצה
 מלח )לפי הטעם(

 פלפל )כנ"ל(

 אופן ההכנה:
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 יתרונות בריאותיים! 10 -כל הטוב שבשעועית 
 טל עזרמאת: 

 יוסף ונעמי שער -: חברי הקהילהמפיצים

 

 . שעועית מסייעת ללב1
השעועית תורמת לבריאות הלב כיוון שהיא מכילה שפע של סיבים תזונתיים מסיסים שיכולים להוריד 

 ים בדם. את רמות הכולסטרול והטריגלצרידים, כמו גם לאזן את השומנ

 . שעועית דלה בשומן2
שומן ואין בה כולסטרול )אלא אם היא מוגשת  3%-ל 2%כעקרון, השעועית על כל סוגיה מכילה בין 

 בצורה מעובדת או מבושלת עם רכיבים אחרים המכילים שומן(.

 . שעועית עמוסה בחלבון3
פני חלבונים מן החי, כיוון תזונאים רבים ממליצים להוסיף לתפריט חלבונים מן הצומח ולהעדיפם על 

 7כוס שעועית מספקת  12/-שהם משפיעים טוב יותר על העורקים ומסייעים לשמור על לחץ הדם. כ
גרם של עוף, בשר או דגים(. עבור צמחונים, טבעונים או אנשים  1-גרם חלבון )אותה הכמות שנמצאת ב

 אוד.שלא אוהבים בשר, עוף ודגים, שעועית היא תחליף יעיל ובריא מ

 . שעועית מאזנת את רמות הסוכר4
עם אינדקס גליקמין נמוך, שעועית מכילה כמות יפה של פחמימות מורכבות וסיבים תזונתיים שמאטים 

את תהליך העיכול מה שעוזר לשמור על רמות סוכר יציבות בדם, על משקל תקין ועל תחושת שובע. 
בנות, כמו גם להפחית את הסיכון לחלות בסוכרת שמירה על רמות סוכר יציבות עשויה למנוע עייפות ועצ

 .2סוג 

 . שעועית מורידה את הסיכון לחלות בסרטן5
 3הודות לשפע הסיבים התזונתיים ונוגדי החמצון שבשעועית, מדענים סבורים שמבוגרים שצורכים 
-בכוסות שעועית בשבוע, מטיבים עם בריאות הגוף ומפחיתים את הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס 

33% . 

 . שעועית מסייעת למערכת העיכול6
עשירה בסיבים תזונתיים, שעועית יכולה לקדם סדירות של מערכת העיכול ולמנוע עצירות. כדי למקסם 

עד  5את הארוחה, שלבו שעועית עם מזונות נוספים שעשירים בסיבים תזונתיים ונוזלים. עם משקל של 
לית למי שרגיש לגלוטן )חלבון טבעי שנמצא במוצרים גרם, שעועית היא אידיא 100-גרם סיבים ל 8

 המכילים חיטה, שיפון, שעורה ושיבולת שועל(.

 .שעועית נלחמת בשומן המצטבר סביב הבטן7
הסיבים המסיסים בשעועית מסייעים להיפטר מרצועת השומן הרעיל המצטבר סביב הבטן והמעלה את 

 לקות פנימיות. הסיכון לסבול מסוכרת, לחץ דם גבוה, התקפי לב וד

 . שעועית נוחה לשימוש8
יה שקל להשיג ולבשל והיא אחד ממקורות יאם כשימורים, כשעועית קפואה או יבשה, שעועית היא קטנ

 החלבון הצמחי הזולים ביותר על המדף. 

 . שעועית עשירה בערכה התזונתי9
חמצון, ויטמינים ומינרלים מלבד חלבונים, פחמימות מורכבות וסיבים תזונתיים, שעועית מכילה נוגדי 

 יעילים, כמו: נחושת, חומצה פולית, ברזל, מגנזיום, מנגן, זרחן, אשלגן ואבץ. 

 . שעועית משביעה10
שעועית יכולה להשתלב במנה עיקרית )בתוך קדירת בשר(, כתוספת לארוחה )עם האורז(, כמנה 

האדזוקי, מאש ולוביה... נצלו את ראשונה )במרק( או כחטיף. שעועית לבנה, אדומה, שחורה, מנומרת, 
 היתרון שבמגוון, בגדלים ובצבעים כדי להתאים לעצמכם תפריט טעים ועשיר בכל טוב!
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Our Home 
There is father resting 

       In a lamp-lit chair. 

Now and then his face assumes 

       A stern or happy air. 

He reads, he thinks, he writes 

       A sparkle lights is eyes.  

One can notice in them 

        The very star-lit skies. 

Mother does a-stitching 

        With a quiet grace, a dove, 

It seems with every stitch 

        She's weaving in her love. 

Brother, on the carpet 

       Sets his ships in motion 

He still remembers father's 

       Trip across the ocean. 

Sister at the piano 

       Plays with much ambition, 

Each one feels uplifted by 

       The piece and its rendition. 

There is work and thinking 

       A temple in this home, 

The ceiling seems to expand 

       Into a peaceful dome. 

All hearts are filled with awe 

       We utter a silent prayer, 

"Oh Lord, do guard our home 

       With mercy, love and care. 

May learning voices ring 

       In this home day and night, 

May the light that burns here 

       Cast its glow far and bright." 

This poem was written by Moses Brevda 

z"l, father of our community friend Ada 

Hausman 
 

 רוג'רס הקשבה / קארל

 מאת חברת הקהילה: גב' שרה כהן )רח' הטייסים(

 כשאני מבקש להקשיב לי
 ואתה מתחיל לייעץ לי  

 יך עשיית.לא את שביקשת

 

 כשאני מבקש ממך להקשיב 
 ואתה מנסה להשיב

 איך אני צריך להרגיש? 
 ומדוע אתה פוגע ברגשותיי?

 

 כשאני מבקש להקשיב לי 
 ואתה חושב שעליך לפתור את בעייתי

 אתה מאכזב אותי. 
 

 הקשב : כל שביקשתיך הוא להקשיב 
 לא לפעול, לא לדבר

 רק לשמוע בלי להגיב 
 צמי אני יכול לדאוג לע

 אינני חסר ישע, אולי חסר ניסיון והססני 
 אך לא חסר אונים 

 כשאתה עושה משהו למעני
 שיכולתי לעשות לעצמי

 אתה מגביר את חששותיי  
 מצית את מבוכתי.

 
 אולם כשאתה מקבל כעובדה פשוטה 

 שאני מרגיש את שאני מרגיש
 אז אינני צריך לשכנע אותך  

 ומתפנה להבין את המתרחש בתוכי
 
 ז צצות מאליהו התשובותא

 ברורות ונהירות
 ואיני  זקוק כלל לעצות

 אני. –כי אני 
 

 גם רגשות לא הגיוניים
 הופכים למשמעותיים 

 כשמבינים את שהם טומנים
 המקור ממנו הם נובעים.

 
 יתכן שלכן תפילות עוזרות לאנשים

 משום שאלוהים מחריש, אינו מייעץ
 הוא רק מקשיב

 הדברים.נותן לך לחשוב לבד על 
 לכן, אנא, רק הקשב

 :בקש –אם תרצה לדבר 
 חכה לתורך,

 ואזי אני גם אקשיב לך.

 
 


