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קונספט ועריכה ראשית: ברכי שגב

עורכת משנה: חדוי אשלג

הפקה: אתר קול כבודה

קריאייטיב ועיצוב גרפי: תמי אוחנה

כותבות: גיטי מאירוביץ, מרים אפללו, טובי ברון, תמר 
עבודי, מנוחה פוקס, פנינה מ. חדוי אשלג, זיוה מאיר, 
תרצה ברמן, א. נתנזון, ברכי שגב, יוכי פורייס, מלכה 

הגר.

צילום שער: שושי סירקיס 
מתכון שער: מרים אלחדד

צילומים וסטיילינג: שושי סירקיס, דסי בורשטיין, 
נועה רוט.

מתכונים: מרים אלחדד, מירי גפנר, ברוכי קופטייל.

מירי  עובדיה,  אורנית  כהן,  ציפי  הקולינרי:  הקמפוס 
זורגר, אפרת ליבפרויינד, מלכי אדלר.  

מתכוני הקמפוס הקולינרי באדיבות 'קטיפה' 
להארות והערות ולפניה בכל נושא:
kollkvoda@gmail.com

האתר  כבודה  קול  לאתר  שמורות  הזכויות  כל   ©
המוביל והבלעדי לאישה החרדית.

דבר העורכת

כך משתפים אותנו באופן אישי וישיר: סרקי את הקוד, הורידי את האפליקציה או הכנסי לאתר, 
והגיבי בפוסט מגזין חנוכה שמופיע בעמוד הראשי.

hagralakollkvoda@gmail.com :אם אין ברשותך גישה לאתר כתבי לנו לכתובת המייל
ואל תשכחי לציין את הפרס המועדף עלייך:

שלוש זוכות לכל מתנה. שמות הזוכות יתפרסו באתר ההגרלה תערך אי"ה בתאריך ח' בטבת התשע"ט: ההגרלה בפיקוחה של רו"ח רבקה זלוטסקי. 
הפרסים בחסות:  האתר הבלעדי המותאם לאישה החרדית, כי מגיע לך תוכן ברמה אחרת.

3 שוברים מתנה לסדנא אצל שף 
קונדיטור מלכי אדלר

יהיו לנו 9 זוכות! 

אהבת? ניסית? טעמת? נהנית? 
שתפי אותנו! והיכנסי להגרלה מפנקת.

הנרות,  הזה של חג החנוכה, הדלקת  בתוכו השבוע  חוויות מקפל  כך הרבה  כל 
ריקודים  ונפלאות, שירים,  ניסים  וההודיה על  המפגשים המשפחתיים, השמחה 

ומלא הפתעות טעימות שמוגשות בחום לצד החנוכייה הדולקת. 
השנה יצאנו בפרוייקט מיוחד, אתר "קול כבודה" בשיתוף "אושר עד" שמחים 
להגיש מגזין אישי, מפנק ועשיר בכתבות תוכן מאת מיטב הכותבות, מתכוני שף 

שווים ומגוונים ועוד הרבה הפתעות.
אז מה בתפריט? 

החוברת מחולקת לשמונת ימי החנוכה, כל נר מאיר משמעות נוספת של ימות 
החג.

לכל נר קונספט ייחודי המכיל כתבת תוכן מעשירה ומחכימה. בין הכתבות תפגשי 
את עצמך בתקשורת עם הזולת, בחלומות, בהתמודדויות ותגלי את הנר הפנימי 

שלך שלא מפסיק להאיר.  

גיבוש  יצירת אוירה של  ימות השנה  ערבי לביבות? החג הזה את מסודרת. בכל 
שהחמימות  כדי  משפחה.  של  חג  זהו  חנוכה  מיוחדת,  סיבה  מצריכה  משפחתי 
המשפחתית בחנוכה לא תדלג עליכם, לכל יום מדור  "מפגש משפחתי", עם רעיון 

מדליק פשוט וכייפי שיחמם את האווירה.
וכמובן, לא ויתרנו על מתכונים מיוחדים, קלים יותר או פחות, ברמות קושי מגוונות 

אבל מה שבטוח ב'טעם חנוכה' ייחודי.
מדור מיוחד הוקדש ל"נרות הללו" הלא הם הילדים, הנרות המאירים את חיינו. 

בחנוכה הזה תאספו טעמים של אושר ושמחה, תפרגנו לעצמכם ולמשפחה טעם 
ואווירה וכל זה בשבילך, פשוט כי מגיע לך. 

רוצה עוד כאלו? שתפי אותנו מחוויית הקריאה וההתנסות שלך, רשמים על כתבות 
ומתכונים וכנסי להגרלה. הפרטים מופיעים כאן בתחתית העמוד. 

שיהיה חנוכה מאיר וחמים עם המון סיבות לשיר, להודות ולהלל.

ממגוון  מקצועי  מרתק  נשי,  שיח  באתר 
הורות  זוגיות,  שידוכים,  רגשי,  שיח  חיים:  תחומי 
בעסקים,  נשים  ויהדות,  ומשפחה,אקטואליה 
ויופי, הום סטיילינג, בריאות, תזונה נכונה,  טיפוח 
מתכונים קופונים והטבות וכל מה שמעניין אותך 
ומפוקח.  מסונן  מותאם  האתר  תוכן  באמת 
באתר נבחרות  כותבות  הן  במגזין  הכותבות 

www.kollkvoda.co.il
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"תראי איזה פקק... נגיע הביתה עוד שעה" רטנתי. על מושב האוטובוס שעל ידי ישבה 
חברה. 

ומיד  אמרה  יותר"  מהר  לנסוע  לאוטובוס  יגרום  לא  זה  להתעצבן.  מה  לך  אין  "עזבי, 
והקשבתי  יפה על השגחה פרטית?" הסכמתי כמובן,  "רוצה לשמוע סיפור  הוסיפה: 
לסיפור נפלא ומעורר השראה. כשסיימה את הסיפור, בקשה החברה שאספר לה סיפור 
של השגחה פרטית. ברגע הראשון חשבתי שזו הבקשה הכי קלה בעולם, הרי למי אין 
סיפור יפה ומרגש שמוכיח כי יש בורא לעולם וכי הוא צופה ומביט בכל איש ואיש? אבל 
כיון שמהות ההשגחה הפרטית עמוקה יותר, החלטתי לספר לה מקרה שארע לי ביום 

הקודם, וכך אמרתי: 
"את  נגינה.  לחוג  להצטרף  לו  מרשה  לא  אני  "למה  אותי  שאל  התשע  בן  "אתמול, 
יודעת שכל החברים שלי הולכים לחוג הזה?" אמר. הסברתי לו שהחוג המדובר נערך 
לומדים  וצלילים, אבל ככה לא  כיף לבלות עם חברים  לי ספק שמאוד  בקבוצה, "אין 
נגינה" הסברתי. "אם נחליט ביחד שכדאי לשלוח אותך לחוג נגינה, נבחר לאחר ברור, 
את המורה הכי מקצועי וטוב שילמד אותך באופן פרטני ויתאים את עצמו לקצב שלך 

ולכישרון שלך".
סיימתי לספר ושתקתי.

שאלה  חברתי  שציינת?"  במקרה  פרטית  השגחה  בדיוק  איפה  שלך?!  הסיפור  "זה 
בתימהון.

"תראי, יכולתי לבחור סיפור יפה, שישכנע את כל מי שרוצה להבין ששום דבר לא קורה 
במקרה. אבל האמת היא שבשיחה שלי עם בני, טמון סוד העניין". 

"השגחה פרטית היא כמו שיעור פרטי. תהליך שנעשה "אחד על אחד". כאשר אחד 
הצדדים נוטל אחריות מלאה על כל מה שקורה ומתכונן לכל תרחיש אפשרי. עוקב אחר 
הביצוע, מתרשם מהיכולות, מתאים את התנאים לאופי ולמצב המדויק המתאים לזה 

שעומד מולו".
"השגחה פרטית, משמע מישהו רואה אותי באופן אישי וכל דבר נמדד בחישוב מדויק 
מול היכולות שלי. זה הצד האחד של ההשגחה. הצד השני נוגע אלינו – כי בתור אלה 
בקרבה  הכרה  מתוך  לחיות  ולהוקיר.  להכיר  אמורים  אנו  ופרטני,  אישי  ליחס  שזוכים 

הייחודית הזו"
"ומה זה משנה אם אני מכירה בכך או לא? הרי בכל מקרה הקב"ה משגיח עלינו" אמרה 

החברה.
"צודקת ולא צודקת. את צודקת שבכל מקרה הקב"ה ישגיח עלי, אבל ברגע שאכיר 
בזה, הרווח הנקי יהיה שלי! כי אין דבר מרגיע יותר בעולם מהידיעה שהכל מותאם לי 
באופן אישי. אין דבר משמח יותר מהידיעה שמנהיג העולם המושל על הכל, הוא גם 

אבא שלי. אבא אוהב ודואג. רואה ותומך, קשוב ומסייע – ואת השלווה המתלווה לידיעה 
הזו, אני לא רוצה לפספס".

חברתי הסכימה אבל התעקשה על סיפור. 
"קשה לבחור... אבל המקרה הראשון שעולה במוחי כרגע, התרחש בחו"ל, באנגליה. 
עמדתי על רציף הרכבת והמתנתי בסבלנות לבואה של הרכבת. מאחורי עמד אדון בריטי 
שהחזיק בידו תיק קטן. כשהגיעה הרכבת, אפשרתי לאדון לעלות לפני. האיש לא הבין 
מה אני רוצה ממנו, ורק כשהסברתי שהוא מוזמן לעלות לפני, הרכין ראשו באדיבות ונגע 

בכובעו בתודה.
"עליתי בתורי, הנחתי את המזוודה הגדולה שהייתה עמי באזור המיועד והמשכתי פנימה 

לעבר הקרון. מזווית העין, ראיתי את האיש ממשיך לקרון הבא.
לרגע  תיקו.  עם  צועד  האיש  את  ראיתי  כשלפתע  חלפו,  נסיעה  של  וחצי  "שעתיים 
חשבתי שהוא מתכונן לקראת ירידה מהרכבת, אולם בחלוף דקה או שתיים, חזר האדון 
ופנה הישר לכיסא שלי. "הרגע הצלתי את המזוודה שלך מגנבה!" הכריז בהתרגשות 

בריטית מאופקת.
ולבדוק מה שלום חפציי, אך הבריטי הרגיע אותי  וביקשתי למהר  "הזדקפתי בבהלה 
ואמר: "מקודם צעדתי לאזור המזוודות, ולפתע, אני רואה צעיר המושך מזוודה. המזוודה 
הייתה מוכרת לי, ונזכרתי שזו המזוודה השייכת לצעירה שהעניקה לי כבוד ואפשרה לי 
לעלות לפניה. מיד אמרתי לו: "הי, צעיר. זו לא המזוודה שלך!" הוא הביט בי בבהלה 

וברח"
"הודיתי לאדון על השמירה והסיוע ומסקרנות שאלתי מדוע חשב ללכת לאזור המזוודות. 
"הרי יש בידך תיק קטן, ולא מזוודה". האדון הביט בתיק שבידו ואמר: "מקודם חשבתי 

שהתיק מפריע לי... אבל את צודקת. זה באמת תיק קטן" אמר וחזר למקומו.
"התיישבתי בחזרה בכיסא חייכתי והרהרתי. "הוא חשב? והרי מחשבה טובה זו עלתה 
לפניו כיון שהקדוש ברוך הוא שלח אותו למנוע ממני עגמת נפש – "תודה על ההשגחה 

אבאל'ה" הודיתי והרגשתי עטופה, מושגחת ומוגנת. 
"סיפור יפה!" קבעה חברתי.

ידעתי שהילדים  לגינה השכונתית.  וצעדתי  ירדתי מהאוטובוס  דקות לאחר מכן,  כמה 
מטפס  השבע  בן  את  ראיתי  לגינה,  כשנכנסתי  הביתה.  איתם  לחזור  ורציתי  שם  שלי 
על המתקן בצורה מסוכנת למדי. "תזהר!!!" קראתי. הילד הסתובב, חייך לעברי וצעק 

בחזרה: "אמא, אין לך מה לדאוג! אבא כאן, הוא שומר עלי". 
בסוף הכל נשלח אלייך באופן אישי ומותאם לפי הממדים והיכולות, הכלים, והחולשות 

שלך. את רק צריכה לדעת לראות את הדברים כך. אז קחי את זה אישי.

נר ראשון
הכל אישי

קחי את זה
גיטי מאירוביץ
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רוח ושמש חורפיות מתחרות ביניהן, מי תלווה אותנו לגנון? 
יכריע. "אמא, מי זה?" הסתכלתי סביב,  זה בן השלוש  את 
איש לא היה ברחוב לצידנו "מי, מתוקי, על מי אתה שואל?" 
הזה!  הילד  "על  משתומם  בי  מביט  הוא  להבין,  מנסה  אני 
שהולך אתנו". עצרתי, מלבד בני לא ראיתי ילד נוסף . 'למי 
הוא  נאחר".  שלא  נמשיך  בא  מותק,  "טוב  מתכוון?'.  הוא 
שלנו!  בקצב  הולך  הוא  תראי  אמא,  "אבל  יותר  עוד  נדהם 
מי זה? ולמה הוא נראה שונה ומוזר?". הוא התכופף וניסה 
לגעת בו. "אהה חמודי, זהו אתה בעצמך, הצל שלך. הוא נוצר 
כשיש קרן אור של שמש  מדויקת עלינו, אז רואים את הצל 
של דמותנו". עכשיו הילדון קבע, השמש נצחה ולוותה אותנו 
לגן, עד לרגע בו עננים כיסו אותה, היא נעלמה וגם הצל איננו. 
בחיים, לא פעם אנחנו הולכות, ואפילו כשאנו ממהרות, יש לנו 
זמן לראות, למדוד ולעקוב אחרי הצל שלנו, והוא ארוך ורחב 
יום, את  היום  לראות אותו בדמות הקשיים של  עלינו.  וגדול 
הביקורת על הסביבה ועל עצמינו, כמה הכל גדול ולא מותאם 
למידותינו. ואם היינו יכולות 'לסדר' משהו,  או להסביר ש"זה 
באמת גדול עלי" ולבקש שישנו את התפריט, היינו מבקשות. 
אנו מנסות להדוף אותו בכל דרך, רק שיפסיק להופיע. אבל 

הוא עקשן, הוא בעצם חלק מאתנו מלווה אותנו.
האם שמנו לב שבכל מקום שיש צל, המקור שלו הוא אור גדול 
שמכוון באופן אישי אלינו? כזה המגיע בזווית מדויקת להפליא 
ומייצר את הצל. נכון, אפשר לראות את הצל שלו, ואפשר גם 

לתת את הדעת לכך שזוהי קרן אור מחממת ועוטפת.
חכמות  בלי  מצוות,  הנשים  אנו  בחנוכה  השנה,  רוב  זה  כך 
והתחמקויות, להישיר מבט, להתבונן על אור הנרות. להרפות 
ולראות את האור שבחיינו. בזמן הזה, כולם יחכו לנו בסבלנות 
רבה. הכביסות, הכלים, וכל ההספקים שתתכננו, הכל נדחה 
בחצי שעה. הסיבה לכך היא, כיון שנס חנוכה נעשה על ידי 
אישה. בחנוכה נכרה עוצמתן של נשים יהודיות הובילה לנס 

הגדול בו גברה הרוח על הגשם. 
כשחנה ראתה איך שבעת בניה מובלים להיהרג על קידוש ה', 
כוחות הנפש  זרה,  ועודדה אותם שלא להשתחוות לעבודה 
מהיכולת  נבעו  אלו,  נתפסים.  בלתי  הם  לה  שהיו  והאמונה 
לראות את האור שמאחוריה ולא את הצל הנורא. היא בחרה 
העוצמה  את  האור,  קרן  של  המופלא  הדיוק  את  לראות 
אם  גם  מנשוא.  הקשה  בניסיון  לעמוד  לה  במיוחד  שניתנה 
ונראה גדול מאיתנו, הוא נתפר  הצל – הנסיון, מתעתע בנו 

בהתאם למידותינו ומתאים לכוחותינו.
גבורת הרוח של נשים צדקניות בימי היוונים מובאת בתיאור 
ה'  עם  מרד  של  הראשון  "הנס  התודעה':  ב'ספר  מרגש 
באויביו, נתן על ידי בנות ישראל, נשי הנחבאים והמסתתרים, 
על  ותעל  ימים  לשמונה  אותו  ותמל  מהן,  לאחת  יולד  כי  בן 
ותפול  לארץ  בנה  ותפל  בידה,  מהול  ובנה  ירושלים  חומת 
מפני  המסתתרים  אחיהם  ולכל  לבעליהם  לאמר  אחריו... 
יהיו  יוצאים להילחם באויביכם, לא  המלחמה, אם אין אתם 
לכם בנים ולא נשים וסופכם להיות כלים... לא בסתר נשמור 
ואם יש את נפשכם  את קדשינו אלא בפרהסיא לעיני הכל, 
והשמידוהו,  באויב  והילחמו  ממערותיכם  צאו   - להצילנו 
וה' עמכם!". כך גם התושייה ועוז רוחה של יהודית בתו של 
יוחנן כהן גדול, אשר גרמה למפלת היוונים. כל אלו, הוו בסיס 
למלחמת הקודש של המכבים, המעטים מול הרבים, חלשים 

בכוח אך חזקים ברוח.
נשים יש בהן יכולת מיוחדת, לזכור שכל צל נוצר מקרן אור, 
לבחור ברוח ולזכור את השמש  המיוחדת לכל אחת ואחת. 
ומובא בספר התודעה )מבוסס על מדרש רבה במדבר ט"ו 
ח'(: "ישראל אומרים לפני הקדוש ברוך הוא: טוב לי נר קטן 
משלך מאלפי נרות של בריותיך. והקב"ה משיב להם: מניח 
כנראה שאין  ואיני משתמש אלא בשלך".  אני כל פמליותיי 
תחליף לאור הפנימי שלך, גם אם לפעמים מתגנבת הרגשה 
כזו. מצוות 'פרסום הנס' היא לרוב באמצעות דיבור , בפסח – 
על ידי הגדה, בפורים – קריאת המגילה. אולם, בחנוכה פרסום 
ידי הדלקת הנר,  בשתיקה מלאת הוד. פשוט  הנס הוא על 
לשתוק, ולהתכנס לשיח פנימי מעצים עם עצמך על האור 

שבך. 
סיכמנו? בכל יום משמונת ימי החנוכה יש לך חצי שעה של 

שקט. 
אור ואת. הנרות המרצדים והשמן שמבעיר. שמן הוא אותיות 
הזה  השקט  את  נצלי  'תפילה',  אותיות  והפתילה  'נשמה', 

תתפללי, תבקשי. יש לך 240 דקות כאלו  ב8 ימים.
בחנוכה הזה שימי לך למטרה לשבת בנחת לראות את האור, 
להתחבר למקור ולטוב לנשמה לתפילה, לחפש ולמצוא על 

מה להודות ולהלל .
נס שאת פה! כאישה יש לך זכות וחובה להדליק את הנר לך 
שמכוונת  השמש  של  תוצר  הוא  שהצל  ותזכרי  ולסביבתך. 

אלייך, והרוח שלך? גם היא תנצח ותלווה אותך תמיד.

לקחת ללב 
גיל:  12-120

משך זמן: שעתיים

מה צריך? 
• מקלות חמוצים בצורת פסים או כל ממתק בצורת "פס"

• סוכריות בצורת לב
• שאלות או תיאורים של חוויות משפחתיות.

מה עושים?

זה הזמן לשים לב לאלו שלוקחים יותר מדי אישי.
• שמים בצלחת אחת סוכריות בצורת לב ובצלחת שניה חמצוצים פסים. 

שיכולות  כאלו  משפחתיות  סיטואציות  שמתארות  שאלות  כותבים   •
אחרי  סטלה  של  לחתונה  "הגעת  למשל:  שלכם'  במשפחה  'רק  לקרות 
באים??"  "עכשיו  כולם:  לעיני  בקול  בך  סונטת  ריבצ'ו  ודודה  החופה 
היו  לא  ובגללך  לחם  פרורי  במקום  קוסקוס  עם  מהמכולת  "חזרת  או 
שניצלים...", השכנה דפקה בדלת וכעסה שילדייך לכלכו את הגינה" וכן 

הלאה כיד הדימיון הטובה.

והשאלה: איך את/ה מגיב/ה? 

• אם אתם לוקחים ללב - קחו מהצלחת המרכזית סוכריה בצורת לב.
• אם אתם "שמים פס" קחו מהצלחת חמצוץ. 

הכי  שלוקח  מי  והחמצוצים,  הלבבות  את  סופר  אחד  כל  המשחק  בסוף 
הרבה ללב מקבל פרס או מתנה מתאימה בהתאם לתקציב שתבחרו.

ללב-חבילת  הרבה  הכי  שלוקח  למי  מתאימה:  למתנה  חמוד  רעיון 
מרקרים- לורדים מדגישים "תתחיל לשים פס"  ולמי שיתר מדי שם 

 "פס "תתחילי לקחת ללב

משפחתימפגש
ברכי שגב

נר ראשון

הכל אישי



הכנה: ציפי כהן צילום וסטיילינג: שושי סירקיס

1 ק"ג פילה סלמון חתוך למנות או קוביות

2 כפות חרדל

4 כפות שמן זית

מלח ופלפל גרוס

3 כוסות תערובת :אגוזי לוז, קשיו, פיסטוק קלוף, שקדים

אופן ההכנה:
1. מערבבים חרדל עם שמן, ומורחים על הדג, ממליחים ומפלפלים

2. גורסים את הפיצוחים, ומפזרים שכבה נדיבה על הדג

3. אופים בתנור בטמפ' של 200 מעלות 5-7 דקות

4. להגשה, מסדרים קוביות דג בצלחת ובין הפרוסות 

מסדרים פרוסות דקות של לימון, צנונית, רצועות מלפפון מגולגל ועלי מיקרו או נבטים

9
מנת גורמה

ב-5 דקות הכנה!

נר ראשון

הכל אישי

להשיג ב  

פילה אמנון
ללא עור | מכיל 90% דג

פילה הוליבוט
ללא עור | מכיל 90% דג

פילה פוטית )סול(
ללא עור | מכיל 90% דג

החומרים הדרושים:
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הכנה: ציפי כהן  צילום וסטיילינג: שושי סירקיס 

1 בצל 
1 חציל

2 קישואים 
2 פלפלים אדומים

2 שיני שום
1/2 כוס שמן זית

3-4 גבעולי תימין 
מלח + פלפל שחור גרוס

בצק פילו:
שמן  ספריי  או  להברשה  שמן 

להתזה
טפאנד:

חצי כוס זיתי קלמטה מגולענים
2 שיני שום

פסטו:
צרור בזיליקום ללא גבעולים

3-4 שיני שום
רבע כוס שמן זית

רבע כוס צנוברים או שקדים 
קלופים או קשיו

מלח ופלפל
ממרח עגבניות מיובשות:

חצי כוס עגבניות מיובשות לחות, 
או מושרות במים רותחים

חצי עגבנייה קשה
כמה עלי בזיליקום

3 שיני שום 
רבע כוס שמן זית

מלח ופלפל

נר ראשון

הכל אישי

מנת פתיחה חגיגית ומרשימה, בהשראת השפית אורנית עובדיה, ניתן להכין הכל מראש ולהרכיב 

סמוך להגשה. ניתן לבחור בין ממרח אחד ל-3 ממרחים שונים, או לקנות ממרח מוכן

אופן ההכנה:
1. חותכים את כל הירקות לקוביות בגודל 1 ס"מ. מערבבים כל ירק עם 
מעט שמן זית, מלח, פלפל ותימין ומניחים בתבנית על גבי נייר אפייה 
הירקות  את  ואופים  מעלות   190 של  לחום  תנור  מחממים  בהפרדה. 

במשך 15-20 דק', עד ריכוך והזהבה. 
יוצרים 2 שכבות, חותכים  זית,  2. מברישים את הפילו בשמן או שמן 
לגודל הרצוי ואופים בטמפ' של 190 מעלות במשך כ – 10 דק' עד הזהבה 

יפה.
3. מורחים כל עלה פילו בממרח, ומעל קוביות מאחד הירקות מרכיבים 

כמו עוגת שכבות.
4. להכנת הממרחים:

טוחנים כל אחד מהם בנפרד במעבד מזון או מקל בלנדר
5. להכנה מראש, ניתן להכין את עלי הפילו עד שבוע מראש ולאכסן 
יבש, את הטפנד וממרח עגבניות מיובשות  בקופסא אטומה במקום 
יומיים  עד  והירקות  הפסטו  את  שלושה,  כשבועיים  עד  לאכסן  ניתן 

מראש.

החומרים הדרושים:

11
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'רבים ביד מעטים'נר שני

היינו בנות עשרה נלהבות כשהבת של המורה שלנו לתפירה הראתה לנו את מה 
ששלחו לה מאמריקה. היא הייתה גדולה מאתנו בכמה שנים והבינה הרבה יותר 
בעניינים האלה. "הנה האופנה האחרונה" היא אמרה והציגה לפנינו ווסט שהצד 
האחורי שלו עשוי סטן שחור והצד הקדמי צבעוני. בהינו בדבר הזה בתדהמה. זו 
באולמות  מלצרים  שלבשו  לאלו  החסידיים  הווסטים  בין  מוזרה  הכלאה  הייתה 
שמחות. בחיים לא היינו מעלות בדעתנו שמוכרים כאלה דברים מביכים באמריקה 
הנאורה. מפאת כבודה של הנערה התאפקנו עם הצחוק עד חדר המדרגות ואז 
הרשינו לעצמנו להשתחרר. מה זה היה. שאלנו עם דמעות. מה זה היה הבגד 

המוזר הזה? מה התחפושת הזאת?
צחוק צחוק. לא חלפה שנה וכולנו. לבשנו וסטים כאלה בדיוק. לשבת ליום חול 
לחתונות לאירוסין ולבר מצוות. היו הרבה דוגמאות וצבעים אבל כולן היו בגזרת 
הווסט. סטן שחור עם חגורה מאחורה וכפתורים מקדימה. הרבה שנים עברו מאז 
אמריקה לא התעללה בנו שנית בעניין הזה של הווסטים )אבל הכל יכול להיות ראו 

הוזהרתם(
אבל היום אני כבר לא צוחקת בכלל. כל פעם שאני רואה משהו חדש ומוזר מאוד. 
או אפילו חסר טעם ממש. אני כבר לא צוחקת אלא מחשבת לעצמי בשקט כמה 
זמן ייקח עד שאחת המתבגרות שלי תבקש: "כזה בדיוק" ועד שכל הרחוב כולו 

ילך ב"כזה בדיוק".
"אל תצחקי" אני מזהירה את עצמי בשקט כשמציץ מאיזה תיק קוף קטן. ומישהי 
לובשת חולצה עם כנפיים, אל תצחקי. את עלולה למצוא את עצמך עם זה מחר... 
ככל שעובר הזמן אני מרגישה שיותר ויותר מכניסים אותנו לתוך מכונת הדפסה 
בתלת ממד. מישהו. אי שם מקיש לנו איך ייראו הנעליים התיק והעגלה של הפעוט 
או איך תיראה המכונית הבאה. ולאן יוצאים לנפוש... וכולנו יוצאים מהמדפסת 

הזאת בדוגמא אחידה עם תיקוני צבע קלים מאוד. 
אבל זהו ניסיון נפל להיות כמו כולם. שהרי לעולם לא נהיה באמת כמו כולם. 

הרב וולבה בספרו עלי שור בפרק על מערכת האדם. מסביר בדיוק מה קורה לי 
כשאנשים פוגשים אותי עם הילדים. או עם התינוקת החדשה שלי שזה עתה 
אם  התינוקת!  "וגם  לי.  אומרים  הם  קופי".  דומים  שלך  "הילדים  לאור.  יצאה 
היינו מוצאים אותה ברחוב היינו ישר מחזירים לך אותה". הם מתמוגגים מהגילוי 
שיחזירו  צורך  לי  ואין  ברחוב.  ילדים  להשאיר  נוהגת  לא  שאני  האמת  המרעיש. 
אותם. תודה. אבל חוץ מזה אין לי שום הבנה על מה אנשים מדברים. מה דומה 
בילדים שלי?! תראו לי משהו אחד דומה. אחת מלאה מרץ, נראה שהטעינו אותה 
בבטריות כפולות בטעות. השנייה חלמנית, אומנית וציירת. השלישית עם אופי של 
מדריכה מגיל שלוש והיא שזופה גם בלי שמש והרביעי בכלל לא יודע מה לעשות 
עם הידיים והרגליים שלו, ולכן נראה לי שהוא מזיז אותם כל הזמן, והוא לא דומה 

לאף אחד.
כל ילד שנולד לי נראה אחרת בעיניי. בא לשכונה בחור חדש. רק האנשים מסביב 
מדמיינים שהם דומים. אבל הם כל כך שונים. עולמות בפני עצמם. האם חשבנו 
על זה פעם? שמונה ילדים נולדים לאותו זוג הורים. אותם תנאים גנטיים לכאורה. 
לכאורה, כי אף פעם. גם לא אצל התאומים הכי זהים לא יהיה משהו שהוא העתק 

מושלם של השני. תמיד יהיה להם משהו שונה. ייחודי.
קרוב לשמונה מיליארד אנשים חיים בעולם מתוכם קרוב למיליארד וחצי סיניים 
שנראים לנו בכלל כמו מכונת שיכפול. אבל לאף אחד אין אותו פרצוף בדיוק כמו 

השני. לאף אחד. זה לא במקרה. וזוהי זוהי כוונה אלוקית מופלאה מאין כמוה. 

של  גדולתו  ולהגיד  יחידי...  האדם  נברא  "לפיכך  בסנהדרין:  במשנה  כתוב 
ומלך  זה לזה  וכולן דומים  הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד 
ומלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אחדם בחותמו של אדם הראשון ואין 

אחד מהם דומה לחברו" 
 ומסביר העלי שור:"כל אדם הוא בריאה חד פעמית. וידע זאת כל אדם אני 
עם כוחותיי ותכונותיי, פרצוף פני וסגולות נפשי, יחידי בעולם. כי בין כל החיים 
עכשיו אין אף אחד כמוני, בדורות עברו לא היה כמוני ועד סוף הדורות לא יהיה 

כמוני" 

 איזו שטות היא לנסות להתמזג ולהידחק להיות כמו כולם כשאני כל כך שונה. 
לעולם לא הייתה אחת כמוני ולעולם לא תהיה. לעולם. אני חד פעמית. שילוב 
שאין כמוהו. עם הפרצוף המיוחד שלי לא יהיה ולא היה אף אחד בעולם, כך גם 
בפנימיותי אין לאף אחד בעולם. השילוב הזה בין התכונות שיש רק לי ובין הכוחות 
שרק אני קיבלתי. ובין היכולות והתנאים שרק לי ניתנו. זהו שילוב חד פעמי. יחידה 

אני בעולם עם התמהיל הזה. יחידה.
חנוכה הוא זמן של מעטים מול רבים. נר אחד קטן מול אין סוף חושך. פך קטן, שמן 
מועט. אבל אין כמוהו בעולם כולו, אין טוהר כזה אין חותמת של כשרות ושמירה 
ואחרת.  נדירה.  יחידה.  כמוהו.  לעולם  שאין  המעט  ואני  רבים  מלא  העולם  כזו. 
מיוחדת שונה. וחד פעמית. צפה כמו השמן על המים. "מים רבים" ומעט שמן 

שמציף אותך ומאפשר לך להיות את. את ולא אחרת. 
 ותמיד אעמוד מול הרבים. לא איתם ולא בתוכם. מולם. מתמסרת באומץ לאתגר 
המיוחד שבורא עולם נתן רק לי. מתנחמת בכל מה שאין לי ולא יהיה לי, כי אני לא 
הם. אני אני. מאמינה שמלמעלה מסתכלים רק עלי. נקודה זוהרת בתוך ההמון 

האנושי. כי יש עבודה שרק אני יכולה לעשות. 
ולא מתמזגת. לעולם לא. 

מרים אפללו

חד-פעמית!



חד פעמי איכותי
את הערב הזה תקדישו  לתת תשומת לב אישית לבני המשפחה שהם 
דוגמא אישית לאיכות ועמידה על עקרונות. למשל: סבא או סבתא, דודים, 

או אפילו מישהו מהצעירים שבחבורה.

גיל: 
16-120

משך זמן:
שעה

מה צריך?
• דמוית השראה מהמשפחה

• מתנה מיוחדת לכל אחת מהן.

מה עושים?
הלביבות  לערב  אותם  הזמינו  יותר,  או  אחת  דמות  שבחרתם  אחרי   •

והפתיעו אותם ואת הסובבים בבחירתם כדמויות השראה.
• הכינו חידות ושאלות אודותיהם –  כמו במשחק אישיות. 

• בסוף הערב הקדישו להם מתנות מרגשות עם משמעות מיוחדת עבורם.

שבמהלך  לדמות  ומיוחד  אישי  יחס  פעמי',  'חד  יחס  תנו  משהו:  ועוד 
שכנה  שלך,  הסנדויץ'  ילד  להיות  יכול  זה  להתייחס.  פנאי  אין  השגרה 
בקשר  פחות  שאת  גיסה  או  העבודה  ממקום  העובדות  אחת  מבוגרת, 
יומיומי איתה. אלו דברים שאם לא ניתן עליהם את הדעת ונקדיש להם 
מחשבה מיוחדת, יום אחד נמצא את עצמינו אומרים "חבל ש..." קחו את 

ההזדמנות צקו לתוכה לב וגרמו למישהו בעולם להיות לרגע מאושר . 
לעשות  כדי  הזה  לעולם  יורדת  יהודי  של  "נשמה  מפיאסצנה:  האדמו"ר 

טובה ליהודי אחר".
רק תחשבו על זה וכבר תמצאו את המתכון והדרך...

משפחתימפגש
השמן הזה

אנו מדליקים!
השמן הזה

אנו מדליקים!

1 ליטר 14

מארחים להדלקת נרות?
היכנסו לאתר של גד ותיהנו ממגוון

מתכונים מעולים לאירוח חנוכה מושלם
www.gad-dairy.co.il

ערב לביבות מיוחד
מתחיל בגבינות

של  

'רבים ביד מעטים'נר שני
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חבילת פסטה ארוכה רחבה 
או נודלס רחב או ספגטי

50 גר' חמאה
50 גר' קמח

כוס חלב
כוס שמנת מתוקה

 2 משולשי גבינה מותכת
50 גר' גבינה צהובה

מלח ופלפל
קורט אגוז מוסקט

קופסה פטריות שמפניות פרוסות
לבחירה פטריות שימאגי

בצל ירוק או עירית קצוצה לקישוט

אופן הכנה:
1.מבשלים את הפסטה לפי ההוראות לדרגת אל דנטה-מוכן אך לא 

רך מדי
2.מכינים את הרוטב: ממיסים את החמאה במחבת, מוסיפים את 
הקמח ומערבבים היטב עד שנוצרת תערובת בצבע חום בהיר מאד 

ללא גושים.
התבלינים  השמנת,  את  מוסיפים  ומרתיחים,  החלב  את  מוסיפים 

והגבינה ומבשלים עד שמסמיך.
3.מקפיצים את הפטריות הפרוסות במחבת, ומוסיפים לרוטב

4.יוצקים את הרוטב על הפסטה, מפזרים בצל ירוק או עירית קצוצה 
ומגישים מיד

*לחיסכון בקלוריות, ניתן להחליף את השמנת בעוד כוס חלב  ואף 
לוותר על הגבינה, הטעם יהיה פחות מודגש 

החומרים הדרושים:
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קלאסיקה משובחת 
מהמטבח האיטלקי, 
קופסא עלי לזניה ללא בישולמתכון שתמיד מנצח.

1 בצל קצוץ
3 שיני שום

5 עגבניות טחונות
2 כפות רסק עגבניות

סלסילה פטריות שמפניון 
ופורטובלו פרוסות

2 כפות שמן זית

2 קוטג'
1 מיכל שמנת מתוקה

מלח פלפל גרוס
כפית בזילקום מיובש או טרי

חצי כפית אורגנו מיובש
500 גר' גבינה צהובה מגוררת 

ניתן לשלב 2-3 סוגים שונים

אופן הכנה:
1.מכינים את הרוטב: מחממים את השמן ומטגנים את הבצל להשחמה 
קלה, מוספים את הפטריות והשום ומטגנים תוך כדי ערבוב עוד 3 דקות.

מוסיפים את העגבניות המרוסקות, רסק עגבניות והתבלינים ומבשלים 
דקות   2 עוד  מבשלים  המתוקה  השמנת  את  מוסיפים  שעה,  כרבע 

ומתקנים תיבול.
2.מסדרים בתבנית שכבה של עלי לזניה, מעל שכבה דקה של קוטג', 
מגוררת.  צהובה  גבינה  של  שכבה  ומעל  מהרוטב,  בנדיבות  יוצקים 
סה"כ  מסדרים  גבוהה  ללזניה  זה,  סדר  לפי  נוספות  שכבות  מוסיפים 
בתנור  ואופים  רוטב  רק  יוצקים  העליונה  השכבה  מעל  שכבות.  כ4-5 

כ-30 דקות.
גבינה צהובה, אופים עוד 10 דקות עד  ומפזרים  3. מוציאים מהתנור 

שהגבינה נמסה.
4.מקררים לילה במקרר, חותכים לפרוסות או ריבועים ומחממים בתנור. 

מגישים חם.

החומרים הדרושים:
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הכנה: ציפי כהן צילום וסטיילינג: שושי סירקיסהכנה: ציפי כהן צילום וסטיילינג: שושי סירקיס





להודות ולהללנר שלישי

הנהגת  של  ברכב  יושבת  אני  במיוחד,  מרגש  ברגע  אליכן  מליבי  נשלח  הטור 
אמרה  מימייך"  ראית  שלא  כמו  מגוון  "הציבור  הארץ.  במרכז  ליישוב  אותי  שמובילה 
איך  יודעת  לא  והסגנונות.  נשים מכל הצבעים  כאן  "יש  לי המארגנת בטלפון הקודם 
ובישיבות.  יעקב  בבית  לומדים  שלהן  שהילדים  תשובה  בעלות  כאן  יש  כי  תסתדרי, 
אמאל'ה, מה תעשי? באיזו שפה תדברי? את לא יכולה לדבר פה כמו שאת מדברת בימי 
עיון של סמינר בבני ברק..." השיחה נותקה. התפללתי מתוך מתח אמיתי שהשם ירחם 
עלי ואשא חן בעיני אלוקים ובעיני בנותיו השונות והמגוונות .קיבלתי על עצמי לתרום כסף 
בקופת העיר, ונשענתי אל גב המושב. "אבא, תן לי כח...!" לחשה דמעתי. דקותיים אחר 
כך רטט הפלאפון:"יש לי בשורה מאד משמחת בשבילך, אני יודעת שזה נותן לך כח..." 
ליבי הלם בפראות שמיימית. לא תמיד אנחנו זוכים לקבל תשובה חיובית מהרבונו של 
עולם כל כך מהר... בטלפון הייתה מנהלת מוסד חינוכי מהצפון הרחוק. היא באה לקבל 
את פני לפני שבוע וחצי כשהגעתי לערב נשים באזורה "טובי, תתפללי איתי על הבן 
שלי. הוא בן 30 ולא הולך לו בשידוכים.." קיבלנו על עצמינו שהערב יהיה לזכותו. בערב 
דיברתי על הנושא של מידה כנגד מידה-מה שאת עושה כאן עושים איתך מלמעלה. 
מי שמרחם –מרחמים עליו. מי שמתעוררת להתקרב לקב"ה מתוך הודיה ומדגישה כל 
טובה שבשגרה ומשתדלת לרומם כל סיבה להלל )ויש כל כך הרבה אם רק נסתכל( זוכה 
ששולחים אליה עוד סיבות להודות. בסיום האירוע הראיתי לכולן ספר ילדים שהוצאתי 
"מי אוהב אותך יותר מכולם?" סיפרתי להן שזו הצוואה שהשאיר לי ר' יעקב אידלשטיין 
זצ"ל: "חייב שתהיה לספר הזה הצלחה גדולה... שכולם יתקרבו לרבונו של עולם מתוך 
אהבה ושמחה. תעשי ציורים יפים" – הוא הוסיף בסוף. אז, עוד לא ידעתי שימים ספורים 
אחר כך יינטל ממנו כח הדיבור ושנה אחר כך יוותר הדור יתום מהצדיק שנשא על ליבו 
את כאבם העמוק של הרווקים והרווקות ואת כל מי שלב כואב בקרבו. המנהלת מהצפון 
קנתה ספר ובכריכה רשמתי שהוא מוקדש לילדים של.. וכאן שאלתי לשמו המלא של 
הרווק ..." היא חייכה כשאמרתי: "זהו, הוא יכול להתחתן מיד, כבר יש לך ספר מתנה 
לילדים שלו..." כרגע סיימתי איתה שיחת טלפון משמחת "טובי, שתינו לחיים. הוא חתן" 
הקב"ה ברחמיו מגלגל את הסיטואציות בדיוק שמחייב אותי לקבל כח ולפרסם, נכנסתי 

לאולם עם אנרגיה של שמחה שנשאבת מהודיה.
אם שאלתן את עצמכן, מה מביא בחורה מבני ברק להתרוצץ מהרצאה להרצאה ברחבי 
הארץ והעולם, למלא אולמות מגוונים וצבעוניים בפסיפס נשי נדיר ומרגש, מה? ואיך 

הגעתי לזה? מהו המקור? ומתי זה בדיוק התחיל?

לפני למעלה מעשור שנים. הגעתי לביתו של ר' יעקב אידלשטיין זצ"ל. ביקשתי שאזכה 
לנס חנוכה פרטי. "איך אני אשכנע את הרבונו של עולם להושיע אותי כבר?!"

המון  כבר  ביליתי  )ובלילות("  בימים  "באה  נחשבה  שלי  הדור  שבמושגי  רווקה  הייתי 
שנים על ספסל ההמתנה )למעלה מעשור(. שבועיים קודם לכן הייתי לבושה ומזומנה 
לשתיית 'לחיים' – שמחת האירוסין המיוחלת כמקובל- אבל אז כשהשדכנית התקשרה 
רגליים  קיבל  הוא  "טובי,  להתבלבל  בלי  הלב"  את  מחמם  "מאד  משהו  ואמרה  אלי 
קרות" )אוף, מי מוציא אותם מהפריזר בסוף?!( כך עמדתי בפתח ביתו של הרב יעקב 
צריך  וכשמודים  הודיה,  אור  של  זמן  הם  כסלו  שימי  כולם  כמו  ידעתי  זצ"ל.  אדלשטיין 
ואפשר לבקש, ימים אלו מסוגלים לעורר רחמים כשאדם מודה הוא מרעיף על עצמו 
שפע רחמים וישועות. "מתי יעלה האור בחלוני?" שאל ליבי בעייפות עצובה. הרבנית 
זצ"ל הציעה כיבוד מהסופגניות הקדושות שנשארו לבכות על השולחן. דמעות שטפו 
אותי כשראיתי את הנרות שבאו להודות ולהלל. רציתי להודות ולהלל אבל הייתי כל כך 
"די.. נמאס  ובמצוקה עד שלא פיניתי מקום למחשבה אחרת מלבד:  חסומה בכאב 
לי, קשה לי, אין לי כח כבר.." וכשאנחנו נמצאים בערוץ בו המבט נח על מה שאין, או 
אז אנחנו "מרוויחים" את 'האין' הכי גדול "אין לנו אור של הודיה שמושכת אליה עוד 
סיבות להודיה...". בתקופה זו עוד לא התוודעתי לחוויה המרגשת שאני חווה היום עם 
עצמי ועם הציבור הקדוש שיוצא לי לפגוש, וגם אם היה אי מי שניסה ללחוש על אוזני 
המדוכאת:"תפסיקי לקטר בלב ותראי את הטוב ותגידי תודה.." כנראה היה מקבל ממני 
ציון גרוע מאד בטקט ובהגשת הצעות שמתקבלות. "מי יכול להודות ולהלל על איזה 
ניסים ועל איזה נפלאות בדיוק..?"-אמר לי הקול המר והציני שבתוכי. כשישבתי שם 
אצל רב יענקב בסלון יכולתי לבכות בשחרור. עיניו הקדושות היו תמיד מלאות ברחמים 
ובאהבת ישראל. "איך? איך אני אשכנע את הקב"ה ..?" הוא שתק קמעא ואז שאל 

בקולו הקדוש והמתון: "את תראי לו שכדאי לו להושיע אותך!" 
וצרה אז הקב"ה  וצומחות בעת אסון  אם אנחנו מראות לקב"ה שאנחנו מתקדמות 
נאלץ להפחיד את ילדיו האהובים חלילה. אבל אם נחליט כולנו בלב חם, שאנחנו עושות 
מעשה טוב של חיבור מכל בשורה טובה-מה נזמין לעצמינו? עוד ישועות, עוד סיבות 
טובות להודות ולהלל. הקרבן היחיד אותו אנו עומדים לפגוש והלוואי בקרוב הוא:'קרבן 
תודה'. הקב"ה רוצה את הלב, את החיבור בבחינת: "אין עוד מלבדו" רק אתה אבא 

מושיע תומך עוזר ובורא ישועות.
אנשים מגיעים אל הרגש העמוק הזה כשהם נמצאים על ספסלי ההמתנה המתוחים 

טובי ברון

תודי, זה עובד! 

20dvarimtov@gmail.com להערות, הארות, הזמנת הספר, הרצאות

בחיים. אם נגיע עכשיו מתוך געגוע אמיתי שבשגרת הימים המוארים הללו אל התחושה 
של:"אבא, רק אתה. רק ממך תבוא הישועה, תודה טאטע" נדע שהתקדמנו ואנחנו 
ראויים לעמוד מול הר הבית ולראות ענן יורד אל הקרבן תודה שלנו. וזוהי חובתנו וזכותנו, 
:"מודים אנחנו". אין מי  זהו החלק היחיד בחזרת הש"ץ שכל אחד חייב ללחוש שוב 
שיעשה זאת מלבד את בעצמך. וזה עסק משתלם. כמה נעים ומזמין לתת עוד לילד 
שמחייך ואומר:"תודה. איך אני שמח במה שנתת לי. ממש תודה רבה" לא היית נותת לו 

עוד ממתק? שווה לכן לנסות את זה.
ומתי תתענגי על ההזדמנות להתחבר? בכל בוקר. חשבת פעם א יך תרגישי אם תעצמי 
עיניים בברכת 'ברוך...שעשה לי כל צורכי'? רק תחשבי על כל מילה בברכות השחר. תעשי 
מאמץ אמיתי שיהיה מישהו/י שיענה אמן ואז תסיימי בברכה – בקשה: "ותגמלנו חסדים 

טובים..." ותהיי בטוחה שאת בדרך אל "הביזנעס הנכון עם הרבונו של עולם", זה עובד.
אם רק נחשוב לכל אחת מכן בוודאי יש דוגמאות וחוויות שעברה וראתה את סגולת 
ה"תודה". אשתף אתכן בסיפור מרגש וטראגי איך קהילה שלמה ואלפי בחורות ראו במו 

עיניהם איך שתודה והודיה מזמינות ניסים.
זה אירע לפני ארבע שנים זכיתי לחוות נס חנוכה עם משפחה צרפתייה שמתגוררת 
בשכונתנו. שרה חנה-הבת שלהם נרשמה לסמינר ללימודי המשך מחוץ לעיר. ושבועיים 
לפני ראש השנה היא נפגעה מטנדר שחבט בראשה כשהיא רצה לכיוון ההסעה. הגדרת 
המצב הייתה מבהילה "המח שלה הוא כמו ירק" אמרה לי שכנה אמריקאית באנגלית, 
שקעתי כמו כולם בתפילה לנס. נסעתי לסמינר בו היא למדה, הבנות בכו בבכי תמרורים. 
המצב היה טראגי וודאי "בואו נראה להקב"ה שנתעורר יותר מהשמחה שתבוא. אנחנו 
בוודאי נעשה השתדלות להתחזק ולהתפלל לרפואתה... אבל כשנשמע שקרו לנו ניסים 
אצל שרה חנה... מה נעשה? יותר או פחות?" הייתה שתיקה באולם שנקטעה מדי פעם 
בקולות שממחטות האף והבכי השמיעו. היה ברור שכולן קלטו את המסר שאנחנו יכולים 
וחייבים להתאמץ להודות ולהלל על הניסים ומשם לצמוח יותר. הבנות הוציאו פתקים 
עליהן רשמו מה הן תקבלנה בבוא הישועה והנס. הימים חלפו. המצב היה מעבר לייאוש 
רגיל. ההורים שלה הקפידו לעדכן את הציבור על כל הטבה או בשורה אופטימית שאיזה 
רופא "מדומיין" שחרר לכיוונם. אנחנו גרים באזור אמריקאי, ישראלי מתחרד. יש אימייל 

לנשות השכונה. ההורים סיימו כל אימייל במילים:"תגידו אתנו תודה להשם". 
על  מוטלת  הבחורה  נמרץ.  בטיפול  לילה  בתורנות  הייתה  האמא  חנוכה.  לפני  שבוע 
המיטה כבר ימים רבים ללא שינוי או תגובה. האבא נרדם בחוץ על מיטה שהכינו להורים 
המסורים. חושך עמוק של לפני זריחה עטף את העולם. אמא יהודייה ליטפה את כף היד 
של הבחורה הכי יפה ותוססת בבניין שלנו. לפתע החליטה האמא לבדוק עד כמה הבת 
"רחוקה" מהכרה מלאה. היא הניחה את היד של הבת על כף ידה שלה ולחשה אל תוך 
אוזנה:" שרה חנה, אם את שומעת אותי תלחצי לי על היד.." לא היתה תגובה. האמא 
המשיכה: "שרה חנה, אם את רוצה שאספר לך על היומולדת שעשינו לתמר-תלחצי 
לי על היד" לא היתה תגובה מהמיטה שבמחלקת טיפול נמרץ בהדסה עין כרם. "שרה 
חנה, אם את רוצה שאשיר לך שיר... שרה חנה, אם את רוצה...שרה חנה..." אמא יהודייה 
התעקשה לקבל תגובה וכל מה ששמעה היו קולות המכשירים ומה שהיא ראתה היה 
שמיים שמקבלים את פני קרני השמש הראשונות. לפתע האם פרצה בבכי. היא נזכרה 
איך הילדה סיפרה לה ששמעה אותי מדברת על הכח של אמירת ברכה בקול רם והעניין 
הגדול שיהיה מישהו שיחתום בעניית אמן. הילדה כל כך התרגשה שקבעה שבכל בוקר 
היא תעשה עם אמא חברותא לאמירת ברכות בכוונה בצירוף חתימה. "שרה חנה!!" 
היא בכתה בצרחות "שרה חנהלה שלי, ילדה שלי.. השמש מאירה. נהיה בוקר היית רוצה 
שאני אברך באוזנייך ברכות השחר ואת תעני לי אמן?" היד של האמא נלחצה בבירור... 
היא רצה החוצה "פאפא, פאפא קום, היא מתעוררת. היא רוצה לענות אמן לברכות 
השחר..." האב המתעורר וההמום מיהר לחדרה של שרה חנה. כל יד שלה הייתה מונחת 
על גב יד של אחד ההורים. כל אחד בתורו ברך ברכה מברכות השחר ואחרי כל ברכה 

הייתה לחיצה ברורה שענתה: "אמן".
ביקשה  ידיים  ולחיצות  במבט  ומגיבה  שומעת  שהיא  ברור  כשהיה  כך,  אחר  שבוע 
היא  לדבר"  לה  נעזור  והשפתיים:"בואי,  הפה  עם  עבודה  להתחיל  הפיזיותרפיסטית 
אמרה בטון מקצועי ואופטימי לאמא המסורה "יש לי רעיון" ענתה הצרפתייה הקדושה 
היא   "... השחר.  בברכות  להתכוון  אוהבת  מאד  :"היא  יהודית  ברצינות  והמשיכה  הזו 
שקמנו  להשם  מודים  אנו  הללו  בברכות  באמן.  אחרים  ולזכות  אמן  לענות  השתדלה 
בריאים וממילא ככל שנתכוון להודות ולהלל כך נזכה בעוד ניסים..." הפיזיותרפיסטית 
לא הבינה למה האמא מתכוונת. אבל היא הייתה סובלנית ומכבדת. היא הביטה באמא 
שחיפשה את העמוד בסידור ואמרה לילדה בצרפתית ובמנגינה יהודית: "אני אברך ואת 
תשתדלי לענות אמן. כי כבר היו לנו ניסים ואנחנו רוצים עוד..." הבת שכבה בטיפול נמרץ. 
עיניה הגדולות קרועות לרווחה. דמעות זלגו מהן כשהאמא זעקה מתוך הסידור "פוקח 
עיוורים.. זוקף כפופים..." העיניים של המטפלת והסובבים התמלאו בדמעות כשהנערה 

אמרה את המילה אמן באופן כה ברור ומחייב, זאת הייתה המילה הראשונה.
את  שתלווה  מנגינה  הניסים  על  לברכת  הוספנו  שנה  באותה  חנוכה  נרות  כשהדליקו 
השכונה... היום כשהיא מתהלכת כאחד האדם וחזרה לתיפקוד כמעט מלא – אנחנו 
מודים ומבקשים. כמו שסבתא שלי היתה אומרת ביידיש: "א יידישע מאמע דארפט 

דאנקן און בייטען" - "אמא יהודייה צריכה להודות ואז להמשיך ולבקש..."
כך נעשה, ולא נחדל, כי יש על מה אם רק נסתכל במטר הקרוב אלינו נמצא.

שיהיו לנו סיבות שגרתיות ובריאות להודות ולהלל עם כל בית ישראל.
חנוכה שמח מלא בהודיה. ושיהיה תמיד שמח בלב!

טובי )צייטלין( ברון 

גיל: 10-120. משך זמן: שעתיים
מה צריך? • דפים • כלי כתיבה

• שעון חול או סטופר- ומישהו שאחראי להכריז "סטופ"
• מדליה  או מתנה למנצח • ולבבות מודים

מה עושים?
• כל אחד מקבל מהמשתתפים מקבל דף ועט.

• מניחים על השולחן שעון חול או סטופר.
• ברגע שהספירה לאחור מתחילה כל אחד צריך לרשום כמה 

שיותר דברים שהוא מודה עליהם. 
• כעבור שלושים שניות עוצרים וכל אחד סופר כמה שורות יש לו. 

• מי שרשם הכי הרבה דברים מקבל נקודה / פרס / ממתק.

בסיבוב הבא ממשיכים עם הכלל הבא: 
• אסור לחזור על מה שרשמת בסיבוב הקודם!

• מהר מאד ימצאו את עצמם המשתתפים מודים על ברגים 
בחייהם שלא תמיד שמו לב לקיומם.

מי ששרד את השלב השני עובר לשלב הבא: 
• להודות על משהו שנראה לך כחסרון בחייך. 

• כך המשחק הופך להיות מאתגר יותר משלב לשלב.
המנצח: משתתף שהיה לו הרבה על מה להודות בכל שלב 
בשולחן  הסובבים  את  לשתף  ומוזמן   – מדליה  מקבל  הוא 
לו  להודות  שרצה  משהו  על  הסובבים  לאחד  תודה  במילות 

בפומבי, או על סיפור תודה מרגש ואישי. 
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משפחתימפגש תחרות הודיה



פירורי לחם של ברמן
מושלמים לטיגון ואפייה

הטעם - שוקולד
הבריאות - טחינה של אחוה!

חנוכה שמח ומתוק  ):



החומרים הדרושים:
2 כוסות עדשים שחורות

3 אורז 
4 בצל 

מלח
פלפל

כף שטוחה כורכום
כפית כמון או חוויאג'

אופן ההכנה:
1.משרים את העדשים במשך שעה ומבשלים במים במשך כ 

– 35 דק'.
עד  בנפרד  הבצל  את  מטגנים  הבצל.  את  ופורסים  2.חוצים 

להשחמה, שומרים חלק להגשה.
3. מוסיפים לבצל את האורז, תבלינים והעדשים המסוננות.

מוסיפים 6 כוסות מים ומביאים לרתיחה. מכסים, מנמיכים את 
האש ומבשלים עד שהאורז מוכן.

4. להגשה מניחים תלולית בצל מטוגן מעל המנה

תוספת מהירה, שילוב בריא 

נפלא של חלבון עם פחמימה.
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להודות ולהללנר שלישי
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טפיוקה - הוא חומר עמילני המופק משורש שנקרא קסבה, מוכר גם 
יוקה. מגיע דרום אמריקה ואפריקה. הוא נטול גלוטן  בתור מניאוק או 
)ולא קטניות(. שתי הצורות המוכרות  גם כשר לפסח  ואגב  ודל שומן 
ופניני  קורנפלור,  כמו   - לעיבוי  שמשמש  קמח  הן  הטפיוקה  של  יותר 
מגיעות  הטפיוקה  פניני  פודינג.  להכנת  בעיקר  משמשות  טפיוקה 
במספר גדלים שונים. מבשלים את הטפיוקה בנוזלים בכמות של פי 5 
תוך ערבוב מתמיד. לאחר הבישול הטפיוקה מתקבלת שקופה והפנינים 
בעלי מרקם ג'לי, הטפיוקה נטולת טעמים, מה שמאפשר להוסיף לה 
איזה טעמים שאוהבים. ובהכנה פשוטה ביותר ומהירה להכין קינוחים 

מרעננים, קלילים ומושלמים.

החומרים הדרושים:
50 גר' פניני טפיוקה )או קמח טפיוקה למי שלא אוהב את מרקם כדורי 

הג'לי(
300 גר' מים

200 גר' )פחית( קרם קוקוס או חלב
50 גר' סוכר

100 גר' שוקולד מריר

אופן ההכנה:
1. מבשלים את כל החומרים פרט לשוקולד כ-25 דקות, תוך כדי ערבוב 

עד לקבלת קרם סמיך, וגרגירי הטפיוקה נעשים שקופים ורכים.
2. מחלקים את הקרם ל-2. לחצי מוסיפים שוקולד מריר כשהקרם עדיין 
חם, ומערבבים עד שהשוקולד מתאחד, ומקבלים קרם חום כהה. ניתן 

להוסיף או להפחית שוקולד לפי הטעם.
3. יוצקים מהקרם החום לכוסות אישיות עד למחצית. מקררים ויוצקים 

את הקרם הלבן. מקשטים בשברי שוקולד.
טעים חם או קר.

הכנה: ציפי כהן צילום וסטיילינג: שושי סירקיסהכנה: ציפי כהן  צילום וסטיילינג: שושי סירקיס 



אריזת חיסכון26

חנוכה שמח
זה חלב ו...

קורנפלקס
        דרומי

חדש!
משחק חוויתי 

ומאתגר! 

להשיג ב -

יגעת? מצאת!יגעת? מצאת!
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היא  מה  "אדמה".  המילה  העיניים.  את  עצמי  אחד,  לרגע  רק  לקרא  תפסיקי 
אומרת לך? מאפשרת את החוסן הפנימי ללכת. היציבות שעליה אנחנו נשענים. 
אדמה.שוב תעצרי. עכשיו על המילה "מים", הם מסמלים את עולם הרגש הלא 
יציב והעולה ויורד באופן תמידי. תנשמי. "אוויר".הוא עוטף הכל ונמצא בכל מקום.

והנה, היסוד שמניע אותנו לפעול ולהגשים, לפרוץ ולשגשג. האש שלנו.
היא אחראית לקשרים הבין אישיים שלנו, לאהבה שלנו, ליכולת קירבה אל האחר. 
לכמה נסכים לתת מתוכנו, וכמה לקבל אלינו. מפתיע להיווכח אילו חלקים בגוף 
שלנו קשורים ליסוד האש- הלב, כמובן, והידיים, שיהיה מי שיקרא להן "כנפי הלב": 
עם הידיים אנחנו יכולים לבצע את הפעולות שהלב מורה לנו  לעשות: לחבק ואולי 
וגם לקבל. האש שלנו ממיסה את הגבולות, מאכלת אותם. לא  לדחות, לתת 
עוד אתה עם עצמך, אלא שנינו יחד. במקרי הצורך האש עשויה גם לבנות את 

הגבולות, להקשיח את החומר ולייצב אותו: עד כאן, בבקשה. לא לחדור יותר.
כל כך טוב וממכר להיות ביחד, באבוקה אחת, בלב אחד. במעגל גדול של ערב 
לביבות משפחתי שכל כולו לב. החג המקסים הזה של חנוכה, מגיע אלינו בדיוק 
בימים הקפואים, שהכל מטפטף וקופא, אנחנו מתכרבלים איש איש עם עצמו, 
בשום  להתחשב  בלי  סופגניות  ביחד  לאכול  החוצה,  לצאת  אותנו  מחייב  והוא 
כלום ולטעום מהמנה אחרונה של שיפי, אפילו שאנחנו יודעות כמה קלוריות היא 

מכילה. ככה. כי אנחנו עכשיו יחד.
טובה.  אישית  בין  בתקשורת  להשתמש  איך  יודעים  כולנו  לא  הצער,  למרבה 
פרופסור קארול מורגן, מרצה לתקשורת, מעניקה כמה טיפים לקשרים בין אישיים 

מבורכים יותר:
• לפעמים, אנחנו חושבים בטעות שמי שעומד מולנו הוא האויב שלנו, ואנחנו 
שאויב  היא  הבעיה  צריכים.  שאנחנו  מה  את  להשיג  כדי  בו  להיאבק  מוכרחים 
מתנהג כמו אויב, ואוהב כמו אוהב. הדרך לנטרל זאת בתוכנו וממילא – לעומד 
מולנו, היא להשתמש במילה "אנחנו": אנחנו צוות משותף לפתרון הבעיות שלנו, 

ולא אחד מול או נגד השני. זוהי מילת קסם שמשדרת וגורמת לשיתוף פעולה.
• צרו קשר עין: חוקרים מצאו שיש שלושה סוגי מגע: ישנו המגע הפיזי, לחיצת יד, 

טפיחה על שכם. וישנו מגע רגשי זהו מגע של קשר עין. כמה אנחנו מביטים על 
בן השיחה שלנו ישר בעיניים? וכמה אנחנו מתבוננות על הסלט שאנחנו קוצצות 

או על מסך המחשב? 'מגע' – עין ישפר לאין ערוך את התקשרות הבין אישית.
• תנו לבן השיחה לסיים את דבריו: לפעמים, ממש בטעות, או כי אנחנו עמוסות 
ואולי בטוחות שמבינות, אנחנו נוטות לקטוע את דברי השני באמצע המשפט. 
לרוב,  גורם,  הזה  הנוהג  אבל  מאד,  עמוסות  שאנחנו  ובטח  הבנו  באמת  אולי 

לתקשורת להיות לקויה מאד.
נוטות  לאן  הלבבות"  נמשכים  הפעולות  "אחרי  שלכן:  הגוף  לשפת  לב  שימו   •
הרגליים? אם לכיוון בן השיחה כנראה אנחנו מרוכזות ממש בדברים, אם לא, אולי 
כדאי להטות אותן במתכוון והלב יימשך מאליו. מה קורה עם הידיים, שהן, כזכור, 

כנפי הלב? שלובות? פתוחות? והכתפיים שלנו? נוטות אחורה או קדימה?
• שאלו שאלות: ענווה והתעניינות, גם אם בטוח הבנו כי אנחנו גאוניות, גם אם 
אנחנו יודעות מזמן את כל הפרטים, שווה לשאול שאלות. השאלות, ראשית, יגרמו 
לנו לבדוק את מה שאנחנו בכל זאת, עדיין לא יודעות, וגם יוכיחו לבן השיחה שלנו 

שאנחנו- באמת ובתמים מתעניינות.

ביחד אבל גם לחוד
האש, היא האישי והבין אישי. אש היא היכולת להיות מאוחדים כל כך, להניף את 

הדגל של "מי להשם אלי". לקרב, לקבל וללחום יחד עם כל מי שצועד בדרכי.
למרבה הפלא, האש גם מסוגלת להקשיח עמדות. להפוך את הנוזלי, הנשפך, 

למוצק. להציב כמו חומה נוקשה מול הרבים, הטמאים, הגיבורים והרשעים.
איך ניתן לשמור על האישי הזה? על מה שבתוכנו, ללא קשר לחברה? לאותה 
החלטה פנימית ויציבה ללא הטיה לדעת החברה הכובשת? איך נשארים עמידים 

מול רוח ההמון הסוחפת?
מחקר שבדק השפעה חברתית, גילה את הנתון שידוע לנו מזמן, אלא שעכשיו 
הוא אמפירי: במחקר נשאלו קבוצת אנשים שישבה במעגל מספר שאלות די 
פשוטות על עובדות שהעיניים שלהם ראו. משתפי פעולה שנשתלו בתוך קבוצת 

תמר עבודיהאש שלנו

בלב אחדנר רביעי

המחקר, התבקשו לטעות במתכוון בסבבים מסויימים, ולספר לנוכחים, למשל, 
שלא, אין כאן נקודה אחת, אלא שתיים. התשובות נאמרו בקול רם. והנבדקים 
שתי  אומרים  האחרים.  בעקבות  הלכו  הם  פשוט.  כמה  פעולה?  שיתפו  שלא 
נקודות? אז אפילו שהעיניים שלי רואות נקודה אחת, אני אענה שתיים. ממש 
כמו בבגדי המלך החדשים. אני לא רואה כלום? אבל אני אספר לכולם שאני רואה.

מעניין לציין כי בסבבים אחרים ללא משתפי פעולה, הנבדקים צדקו בתשעים 
ושמונה אחוזים מהתשובות.

המחקר, שבדק קונפרמיות – שינוי אמונות או התנהגות של אדם בהתאם ללחץ 
סמוי או גלוי של החברה, גילה את העובדות הפשוטות: 

• ככל שהקבוצה גדולה יותר, הנטייה לקונפורמיות עולה: ככל שסביבת העבודה 
שלי מכילה יותר נשים עם תיקים ורודים, הנטייה שלי לקנות תיק ורוד, אפילו שאני 

תקשורת עם פעוטות / פנינה מ. 
אם תהית לעצמך האם ועד כמה עולמו הפנימי של בן השלוש שלך עשיר 

ומלא בחוויות, הגיע הזמן לדבר על זה. 
גם  איך  לנו  רגשית, מגלה  לגיל הרך העוסקת בספרות  מ. סופרת  פנינה 
ולגלות נקודות מרגשות. אחת הדרכים  ילד בן שלוש אפשר לתקשר  עם 
המרתקות היא באמצעות 'האנשה' והשלכת הרגשות הנחווים על בעלי 
או  עליהם  לדבר  יודע  ואינו  וחוויות  רגשות  בעצמו  מגלה  "כשילד  חיים. 
להסביר אותם כיצד ומתי הוא חש, יש הזדמנות חשובה להורה להקנות 
לו את הידע הרגשי והיכולת לדבר על כך, בדרך שלו לדבר 'על' בעל חי 
"כך  מ.  פנינה  מסבירה  עצמו."  הוא  שחש  'את'  לספר  בהכרח  ולא 
לדוגמא בספר 'החילזון הלך לישון' מתוארת סיטואציה בה החילזון ישן 

-מופנם, ומחכה שמישהו יפתח לו את הדלת, הסיפור מאתגר את החשיבה 
וההזדהות של הפעוט עם החילזון כאשר העולם 'בחוץ' מנסה ליצור קשר 
עם החילזון אך הוא לא נענה. אבל יש משהו אחד רך ונוגה שמעורר בחילזון 
את הביטחון לקום ולצאת, הגשם והילדים ששרים על בא הגשם". ההקבלה 
היא לילד ביישן ומופנם שמתקשה להחצין ולשתף, והוא מחכה שמישהו 
מבחוץ יפנה אליו בצורה שמתאימה לו "המסר שמועבר לילד באופן עקיף 
מזמין אותו לתקשר איתך על 'החילזון' אבל לא פעם זה בעצם הוא בעצמו 
או חבר או אח שנחווה כביישן ומופנם יש את הסקרנות הזו אצל פעוטות 
גל  וכשעולים על  להתעניין להבין לחקות את הבעל חי שמתואר בסיפור 

תקשורת כזה, זה מרגש!" מסכמת פנינה מ. 
בסדרת הספרים העוסקת בבעלי חיים כמו: הנמלה וגרגר החיטה, הדבורה 
וערכים  יונה החרוצה. מוצגים תמות  לנחליאלי,  שברחה מהכוורת, קר 
חשובים המעוררים את הילד להזדהות עם משאלות ולשתף בחוויה 
ובכך הוא חש בנוח לשתף בעוד ההורה  שלו באמצעות עולם החי, 

משכיל לבחון את השיתוף של הילד דרך 'חלון הספרות'. 
מוצא  נקודת  המהווה  מיוחדת,  חשיבות  בעל  כגיל  נתפס  הרך  "הגיל 
היא  הרך  לגיל  "הספרות  אומרת  היא  מוסרי"  ערכי  חינוך  של  לתחילתו 
וביניהם ערכים חינוכיים. היא  ורבים  אמצעי קריטי להנחלת ערכים שונים 
משמשת לחברות וסוציאליזציה ולהנחלת המסורת, ספרות ילדים טובה 
היא כזו המתייחסת אל הפעוט כבוגר וכמבין וראוי לדעת את הסביבה 
בה הוא חי על זמניה לטוב ולרע. מתוך אמונה כי הוא צריך לפתח 
מסוגלות להתמודד עימה בבוא העת". כנראה שיש דרך נבונה 
בדרכים  אישי  רגשי  שיח  וליצור  שלנו  הילדים  עם  לתקשר  וחשובה 

עקיפות ומעניינות.

פנינה מ. סופרת לגיל הרך כתבה את סדרת ספריית תלת"ל , והוצאת 
חייל ספרי ילדים. להזמנות ויצירת קשר:

mahontalat@gmail.com טלפון: 02-5373411/2

ממש לא אוהבת אותו, תגדל.
• אם יש בקבוצה אדם שסוטה מהמסלול ואומר בקול את 

תאכלנה  האחיות  כל  אם  יורדת.  הקונפורמיות  דעתו, 
גיסתך  ופתאום  שהכנת  הסלסה  את  בהתלהבות 

תאמר שיש לזה טעם מוזר, הנטייה של כולן להתחיל 
לא  כבר  הן  תגדל.  מרגישות,  הן  בעצם  מה  לבדוק 

תאכלנה בהתלהבות של "כולן".
ובעלת  ל"מומחית"  יותר  נחשבת  שהקבוצה  ככל   •
עומדת  כשאת  תגדל:  לקונפורמיות  הנטייה  ידע, 

יצירת  על  בהתרגשות  שמדברות  אומניות  קבוצת  מול 
אומנות מופלאה, שאת חושבת שהיא פשוט מכוערת, יש 

סיכון גדול שתתחילי גם את להאמין, כמותן, שזו יצירה יפיפייה.
• כאשר את כולה להגיב בצורה אנונימית, נוכל להאמין שתוכלי 
יותר אמינה, ומדברת את האמת שלך בלי צורך התחשב  להישאר הרבה 

במה שאחרות אמרו.
• והכי חשוב – ככל שהדמוי העצמי שלך גבוה יותר, קיים יותר סיכוי שתאמרי 
את דעתך חסרת הפניות, בלי לשנות את האמונות, הדעות והמחשבות 

שלך גם אם קיים סביבך לחץ חברתי עז.
כי חנוכה עכשיו. חג של אש. ובכל זאת היינו שם, חזקים ואיתנים ובודדים 

במיעוט שלנו, דווקא משום שהיינו מאוחדים.

משפחתימפגש
גיל:  10-100. משך זמן: שעתיים

מה צריך?
• קלפים של שמות הרגשות • יכולת משחק  • יכולת שיתוף ביטוי רגשות

מה עושים?
• מניחים במרכז ערימת קלפים עם שמות של רגשות )עצוב, שמח, כועס, 
מתוסכל, אוהב, וכו'( ניתן לשכלל את הפתקים עם ציורים ותמונות מתאימות.

פנטומימה,  באמצעות  ומציג  מהערימה  קלף  לוקח  בתורו  משתתף   כל   •
קולות, ומלל מאפיינים לזיהוי הרגש, מבלי לנקוב בשמו. 

• אפשר גם לתת קטע מילולי שמתאר סיפור על מצב שבו הרגשתי את הרגש 
, בלי לומר באיזה רגש מדובר. 

• שאר המשתתפים צריכים להבין אול נחש באיזה רגש מדובר. 
• במידה והם מבינים, הקלף נשאר אצל המשתתף המציג. 

• משימה זו עוזרת לילדים להרחיב את יכולת הביטוי הרגשי, הכרת רגשות 
לא  ואפילו  נראים  אינם  בעולם  והיפים  הטובים  "הדברים  בינהם.  והאבחנה 

ניתנים למישוש, צריך להרגיש אותם בלב" )הלן קלר(

איך המרגש? 



זה לא המתכון.
זה מיה!

מותג הנרות מגיש לכם מגוון ענק של חנוכיות, 
נרות, שמן זית, פתילות, כוסיות, סביבונים, 

עבודות יצירה, צעצועים, ועוד... באיכות 
ומבחר שיעשו לכם חנוכה שמח!

ַהֵּנרֹות
  החנוכיות, הפתילות והכוסיות ו...

       ַהָּללּו

להשיג ב  ובחנויות המובחרות
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חג חנוכה 

שמח!!
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במתכון  הבא ניתן להכין פירורים במיוחד אבל אפשר להמיר בפירורי 
ביסקוויטים או עוגיות מוכנות שיש לנו. אני מכינה את הפירורים מראש 

ומקפיאה. 
ומי שממש רוצה להקל על עצמה יכולה לדלג על שכבת פירות היער.

החומרים הדרושים:

הוראות הכנה:
להקציף שמנת מתוקה עם סוכר, להוסיף בסוף ההקצפה את הגבינות 

ולהקציף מעט. 
אפשר להמיר את גבינת השמנת בגבינה לבנה נוספת.

לשכבת פירות היער:
225 גרם תותים או פירות יער )1.5 כוס(

60 גרם סוכר )1/2 כוס(
7 גרם ג'לטין + 42 גרם מים

אופן הכנה:
להמיס את הג'לטין במים. 

לטחון את  הסוכר והפירות לבשל בסיר ולהביא לרתיחה. להוריד מהאש 
ולהוסיף את הגלטין. לטחון בבלנדר מוט.

ישרות  פחות  תצאנה  השכבות  אבל  בכוס  הג'לטין  על  לוותר  *אפשר 
ויותר נוזלי. לקישוט חייבים את הג'לטין*

לקישוט: ליצוק מתערובת פירות היער לתבנית סיליקון בצורת חצי כדור. 
ולהקפיא.
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לשכבת הפירורים:
100 גרם סוכר )3/4 כוס(
150 גרם קמח )1.5 כוס (

100 גרם מרגרינה
50 גרם שיבולת שועל 

שיבולת  את  מזון  במעבד  לקצוץ 
השועל. להוסיף את שאר חומרים 
פירורים.  להיווצרות  עד  ולטחון 
בתבנית  הפירורים  את  להניח 

מראש  שחומם  בתנור  ולאפות 
עד  דקות  כ10-15  מעלות  ל180 

שמזהיב.
לשכבת הגבינה:

250 גרם גבינה לבנה
250 גרם גבינת שמנת

250 גרם שמנת מתוקה
1/2 כוס סוכר.

הרכבה:
הגבינה.  מתערובת  מעט  לשפוך  פירורים.  מעט  יפה  כוס  בתוך  לשים 
לפני  מעט  להקפיא  ניתן  תתיישר.  שהתערובת  כדי  הכוס  את  לדפוק 
שפיכת שכבת פירות היער. לשפוך שכבה של פירות יער ולהקפיא כ-15 

דקות. ולחזור שוב על השכבות.
לקישוט:

בציפוי  השוקולד  כדור  שבמתכון  הפריך  בצק  מתערובת  לקרוץ  ניתן 
התחרה עיגול יותר קטן מקוטר הכוס. לאפות כמו בהוראות שיש שם 
להניח עליו את החצי כדור שהקפאנו . ולזלף בעזרת שקית זילוף עם חור 

כעין טיפות מסביב מתערובת הגבינה.
לשמור בקירור עד יומיים.

הכנה: מרים אלחדד צילום וסטיילינג: שושי סירקיס

בלב אחדנר רביעי
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לראותם בלבד ברכי שגב
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המתוק  הילד  את  יש  שכונתית  גינה  בכל  ותראו",  "תראו 
הזה שלא מתבייש לבקש: "תסתכלו עלי!". לרצון הבסיסי 
שמישהו  המשאלה  הסברים,  או  תיאוריות  צריך  לא  הזה 
"אמא"  עצמה.  בפני  ראויה  אותם,  ו'יראה'  בהם  יביט 
עולמו.  כל  הם  זה  שברגע  הלגו,  מגדלי  לכיוון  מושך  הוא 
"תראי!",  מצביע באושר ועיניו בורקות. "אתה לא רואה?! 
אמא בטלפון עכשיו". לכאורה הסצנה הזו, היא חלק מחיי 
אימהות רבות שעסוקות עד מעל לראש. אין ספק שהאם 
לרגע,   נעצור  אם  תחילה.  בכוונה  מהילד  מתעלמת  לא 
נשמע את הילד אומר בפשטות: "אמא! רק תראי תסתכלי 
עלי, איך אני מצייר, בונה, בוכה, או חולם". ילד לא יכול להיות 
'רואה ואינו נראה', הוא מחפש שמישהו יראה אותו, יעצים 

אותו, ויתפעם ממי שהוא.
ומשמעותי.  חשוב  ראשוני,  צורך  הוא  בנראות  הצורך 
אומנם, הוא אינו מנת חלקם של ילדים בלבד, אלא שבגיל 
הצעיר הצורך בו רב יותר. אז מתרחשת עיקר התפתחותו 
בחיינו,  בכל שלב  של הביטחון העצמי אשר מלווה אותנו 
נמוך  העצמי  והבטחון  גדלים,  שאנו  ככל  הצער  ולמרבה 
נתקשה להמשיך לבנות אותו ולחזק אותו. כך, כשהסביבה 
המגדלת אומרת בלי מילים 'אתה מעניין אותנו', הילד גדל 
יכול  הילד  זה  ומשמעותי. באופן  מיוחד  עם החוויה שהוא 
בעצמו  להתעניין  ביכולותיו,  להאמין  עצמו,  את  'לראות' 

ובעולמו הפנימי ולהעז לחקור את העולם סביבו בבטחה. 
אולם, כאשר החוויה בה הילד 'לא נראה' חוזרת על עצמה 
את  מפספס  ההורה  גבוהה,  ובתדירות  שונות  בווריאציות 
הזדמנויות לספק צורך זה. במקרה הטוב, הילד יעשה הכל 
כדי שההורה יתעניין בו ויביט בהערכה. במקרה הפחות טוב, 
הילד עשוי להתייאש או לחפש זאת בדרכים לא מותאמות 

ושליליות. 
במשחקי  מתחיל  הוא  זוכרים?  מחבואים'  'משחק  את 
ה'קו-קו' עם אמא בינקות, וממשיך למשחקי 'המחבואים' 
מדמעות  נחנק  בוכה,  הוא  אבא"  "אמא,  החברים.  עם 
ובקושי מצליח לדבר "שחקנו ...והתחבאתי אבל הם בכלל 
לא חיפשו אותי, אחרי שהם מצאו את תמי ויהודה הם ירדו 
לשחק בחצר, ואני חיכיתי וחיכיתי במחבוא אבל הם אפילו 
לילד  קורה  מה  פעם  חשבתם  אותי...".  למצוא  ניסו  לא 
שהתחבא ולא חיפשו אותו? או שכחו למצוא אותו?. ניתן 
יהיו הרגשות שירגיש,  וכעס  כי עלבון עמוק מבוכה  להניח 
תיאורטיקן  וויניקוט,  בזיכרונו.  תיצרב  הסתם  מן  והחוויה 
ילדים מהמאה ה- 19  הגדיר זאת: "זהו אושר  ופסיכולוג 

להתחבא, אך אסון לא להימצא".

'משחקי מחבואים' של ילדים גדולים
הסביבה  עם  ה'מחבואים'  משחקי  החיים,  במהלך 
ומתבטאים  צורות,  ולובשים  פושטים  שלנו  המשמעותית 
האנשים  את  לגייס  ניסיון  מתוך  זאת  שונים,  במישורים 
עונה!  לא  "אני  בנו.  ויבחינו  אותנו  שיראו  אלינו  הקרובים 
ש'תחפש' אותי", היא אומרת וקולה נסדק "אני לא באמת 
משהו...".  צריכה  רק  היא  מבינה?!  את  אותה  מעניינת 
אדישות  להפגין  או  להתרחק  טלפון,  לשיחות  לענות  לא 
אלו דוגמאות טריוויאליות שלא פעם הם חלק מהמחבוא 
סיבות  מאוד  הרבה  ישנן  קורה?  זה  מדוע  עצמך.  בתוך 
לכך. התנהגויות אלו נעשות פעמים במודע ופעמים שלא 
במודע, ולרוב נובעות מתסכולים לא מעובדים ולא מדוברים. 
מערפלים  אלו  שנוצרים,  והתככים  שמצטברים  הכעסים 
ומעיקים, עד ששוכחים מהיכן ומדוע הכל התחיל. ב'משחק 
ה'מחבואים' הזה ישנה אשליה,  ה'נחבא' בטוח שהנה עוד 
מעט 'ימצאו' אותו ויבינו את המסר שהוא מנסה להעביר: 
"תראו אותי, ולא רק כשצריכים אותי". אומנם, לכל אחד 
מאיתנו יש מחבוא לשעות מצוקה התגובה הזו יכולה להיות 
נורמטיבית בסיטואציות מסויימות. אולם, אם ההתמודדות 
של 'משחק המחבואים' חוזרת על עצמה יותר מידי פעמים 
והופכת לאסטרטגיה כדי לעורר את הסביבה, כדאי מאוד 
על  לדבר  היא  בוגר  מאדם  הציפייה  הדברים,  את  לעבד 

החוויה, להציף אותה ולנסות להבין מדוע הוא חש כך. 

איך גורמים למשחק להסתיים?
איתנו  שמשחק  בסביבה  בוגר  למישהו  לב  שמנו  אם   
ונשתדל  הבא,  המשחק  לפני  אותו  נקדים  'מחבואים', 
יפחתו  כך  למחבוא.  נכנס  שהוא  לפני  עוד  אותו  לראות 

הסיכויים שנהיה מתוסכלים והוא יחוש נראה ומשמעותי.
וההורים שביננו, בואו נשים לב, ונהיה ערים ורגישים לצורך 
זה אצל ילדינו. נראה את מגדלי הלגו, הציורים, הסיפורים, 
וגם את הביטויים הרגשיים של הילדים, כמו בכי וצחוק. חבל 
פוטוגניים  פחות  באופנים  הנראות  צורך  לסיפוק  לחכות 
להעצים  )לפעמים(,  להנות  לראות,  פשוט  נעימים.  ולא 
יותר  דברים  שיש  לנו  ונראה  כשממהרים  גם  ולהתפעם. 
חשובים. נעצור נביט. אפילו בלי להתבונן ולרנן. כך בפשטות 

– נראה אותם בלבד!
ועורכת  קלינית,  בפסיכולוגיה  מאסטרנטית  הכותבת: 

תוכן באתר 'קול כבודה'.

הנרות הללונר חמישי

"אמהות רוצות לתת מתנה לילד שלכן? תנו לו את המתנה היקרה ביותר. שימו 
לו גבולות!"

את המשפט הזה אומרת לי הסופרת מנוחה פוקס – מומחית תהליכי חינוך.
רוקע  השכונתי  בסופר  החמש  כשבן  הנבוכה  האם  את  לדמיין  מנסה  כשאני 
ברגליים, נשכב על הרצפה, או במקרה הטוב בוכה "אני רוצה ממתק! עכשיו! 
וכזה...". והאמא באיפוק וביטחון עונה 'לא'. היא תחזור שוב ושוב "לא חמודי, היום 
לא מקבלים ממתק, כבר קבלת בגן" ואז מתחיל משא ומתן מעניין אך מסובך 
"אבל אתמול לא קבלתי, והבטחת לי, ואמרת לי". עד שמגיע התור לקופאית 
"אני  ומורכבת  נכונה  הכי  התשובה  את  שולפת  הנבוכה  האם  נגמר,  והמשחק 
מבינה שאתה מאוד רוצה ממתק אבל כך החלטתי וזהו, לא קונים ממתק היום." 
זה פחות נשמע לי כמו 'מתנה', גם לאמא וגם לילד, אני מכוונת את התמיהה 

ומבקשת ממנוחה להבין. את לא מגזימה מעט בהצהרה הזו "מתנה"? 
"אני בטוחה שרבות מהקוראות מביטות בכתוב ושואלות את עצמן: גבולות? האם 
זו מתנה? והלא כאשר אנו מגבילות את הילד – אנחנו מצרות את צעדיו וגורמות לו 
את ההפך, גורמות לו להיות מסכן, אומלל, מוגבל. ייתכן, כך אתן חושבות לעצמכן, 

שילד צריך גבולות, אבל לקרוא לזה מתנה? זה כבר מוגזם!"
אז לא.

אנסה להסביר זאת בדרך משל: דמיינו את עצמכם על גג בניין בן מאה קומות. 
אתם באירוע מרגש שנערך על הגג. יש אוכל, מוזיקה, והכל שמח. אבל, מסביב 
לגג אין מעקה, הנוף שנשקף מולכם הוא עוצר נשימה, כבישים, מכוניות, מגדלים, 
בתים, עולם שלם פרוס מתחת לרגלכם ואתם יכולים להגיע אליו בשנייה... האם 
אתם רואים את עצמכם רוקדים? אוכלים? נהנים באירוע הזה? קשה לתאר. יותר 
ויימנע מכם  סביר להניח שהפאניקה והלחץ מ"צניחה חופשית" ישתק אתכם 
ליהנות באירוע. אבל, אם יהיה מעקה גבוה ויציב, בהחלט נוכל לדמיין את עצמינו 
לתפקד  מאד  קשה  בלעדיו  ביטחון,  תחושת  מעניק  המעקה  ונהנים.  שמחים 

ובטח לא לרקוד. בדיוק כך הגבולות שאנו מעניקים לילדינו מאפשרים להם לגדול, 
לשמוח ואף "לרקוד", להרגיש משוחררים בחייהם.

הגבולות שאנו מציבות לילדים שלנו, הן המתנות הגדולות ביותר שאנו יכולות לתת 
להם. ולהזכירכן זוהי מתנה של 'פעם בחיים'. ילדים שחווים ילדות ללא גבולות יהיה 
להם קשה עד בלתי אפשרי לרסן את עצמם ולהציב גבולות לעצמם. מחקרים 
מראים כי ילדים שגדלו ללא גבולות ברורים היו שני דפוסים קיצוניים אותם הם 
פיתחו. הדפוס האחד הוא חרדתיות, כיון שילדים אלו לא ידעו היכן הגבול מה מותר 
או מה אסור. הם נקטו בגישה של "אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי" נמנעו והתעסקו 
בחרדה הגדולה סביב חוסר הוודאות שהוא חלק מחייהם. הדפוס השני הוא חוסר 
גבולות מוחלט שמוביל לא פעם להפרת הוראות, וקשיים בקבלת מרות כי מעולם 

לא הכירו להם את הגבול כחלק מהחיים.

מה 'עובר' על ההורות
מנוחה  שלהם.  ההשלכות  ואת  הגבולות  חשיבות  את  לעומק  להבין  מרתק 
מבקשת לערוך סקירה היסטורית על התהליך שעברה ה'הורות' בעולם. א"פעם, 
לפני שנים רבות, היו גבולות ברורים. הורים היו מקנים להם את הגבולות הללו דרך 
הכוח והשררה. למזלנו, אנחנו היום לא במקום הזה, שבו הילד עושה מה שנדרש 

ממנו בכוח ובדרכים שנויות במחלוקת.
חלפו שנים ואת דרך ה'כוח' החליפה דרך אחרת, דרך 'החברות'.

הורים חשבו שעליהם להיות חברים של ילדיהם. אם הם רוצים שהילד יהיה ילד טוב 
ואינם מעוניינים להשתמש בכוחם, הם פשוט יתחברו אתו. יתחנפו אליו. יקנו לו, 
יעשו עבורו, ישתעבדו לו עד שיתרצה. חלפו שנים והורים הבינו שדרך הידידות הזו 
לא יגיעו לשום מקום. הורים אינם חברים של ילדיהם. חברים נמצאים באותו גובה 
ממש, באותה עמדה. איזו סיבה יש לכך שילד יקשיב לחבר בגובה שלו ויעשה מה 

שמבקש ממנו, על אף שהוא בעצמו ממש לא מעוניין לעשות את הדבר?!
ככל שניסו ההורים להיות יותר חברים של ילדיהם – כך הם התאכזבו יותר. כיום 

מתנה שמקבלים
פעם בחיים
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השכילו להבין כי הורה הוא 'מבוגר אחראי' פשוטו כמשמעו, הורה טוב הוא הורה שיודע 
מכיר ומגדיר גבולות ברורים. לחלקינו זה מובן מאליו ולחלקינו זה טרם הופנם. ידידות אינה 
מספקת. אם אין גבולות ברורים במשפחה, אם אין חוקים ברורים, אזי אין שקט ושלווה. מה 
יש? יש וויכוחים תמידיים, יש אלימות בין אחים, יש טרוניות כלפי ההורים ויש הרגשה שאין 
על מה להישען, אין 'מבוגר אחראי' שמורה ואומר מה ואיך יש לנהוג במצבים מסויימים. 
אם נשכיל לתת לילדינו את המתנה הזו, ששמה 'גבולות', הילדים יהיו הרבה יותר נעימים, 

מקבלים, בעלי ביטחון עצמי ובעלי דימוי עצמי חיובי. 
מנוחה מרחיבה ומסבירה את התהליך שעובר הילד בתפיסה שלו כלפי עצמו כשהורה מציב 
גבולות בבית "כאשר הבית בנוי על גבול, הילד מרגיש שהוא מסוגל. קחו לדוגמה את הילד 
שלא אהב לעזור בבית. כל היום רק חשב איך להיפטר מהמלאכה. בכל רגע נתון התחמק 
מהבית, שרק לא נבקש שידיח את הכלים, שירים את המשחקים, שיטאטא תחת המיטות. 
והנה, ברגע שאיננו מוותרים, הוא פתאום חוזר הביתה. הוא פתאום מרגיש שהבית הזה גם 

שלו. הוא למד שהוא מסוגל לעשות דברים ובכך מפתח את הביטחון העצמי שלו".

ועכשיו לשאלת השאלות איך עושים את זה בפועל?
איך מגבילים בצורה הנכונה?

גבול אינו עונש. כשאנחנו הופכים אותו לעונש, הילדים מתנגדים לו. למשל כאשר אנחנו 
מאיימות: "לא תרד למטה, שמעת?" - הילד לא למד מהו גבול, הוא למד מהי כוחניות. הוא 
למד שאימא חזקה יותר ממנו ולכן הוא יחריף את מאבקו, הוא ינסה לגבור על אמו. ואם 

הוא ממש רוצה הוא ינסה לברוח בהזדמנות אחרת, כשאימא לא מרשה. 
העיניים"  "בגובה  האמהות  את  גם  יש  למטה"  תרד  "לא  שבהצהרה  הכוחניות  לעומת 
שבה האמא מסבירה בפרוטרוט לינוקא הקטן את כל שיקוליה "היום לא יורדים למטה, 
יכול להיות שירד גשם ואתה עלול להירטב", זה נשמע נחמד, מתקבל על הדעת, הילד 
יבין שההגבלה היא לטובתו אבל מה עם "היום אתה לא יורד למטה כי אני צריכה לצאת 
יקבל  הילד  כזה  הסבר  גם  האם  במיטות"  יהיו  שכולכם  רוצה  אני  הבייביסיטר  וכשתגיע 
הולכת  היא  לאן  בדיוק  גם להסביר  לרדת?  צרכיה האמא  רזולוציות  איזה  ועד  באהבה? 
ולמה? אז לא, הסבר לפעמים יכול להיות נחמד ולהראות לילד שיש הגיון מאחורי הבקשה 
אבל אמהות יציבה היא גבול, ללא הסברים, אמירה בנעימות ובבטחון "היום לא יורדים 
למטה" וכתשובה לשאלות, יללות וסירוב עיקש התשובה צריכה להיות עקבית ויציבה "כי 

ככה אמא אמרה".
כך הילד מתחנך שהאמירה של אמא היא סיבה בפני עצמה וזהו הגבול הבטוח והיציב עליו 
הוא יישען. איום הוא אינו גבול, הוא מוביל למשחקי אגו והפגנת כוחניות, אלו מבזבזים 
אנרגיות להורים ולילדים. כשילד מבין שיש גבולות ברורים, שכולם נשמעים להם, ואם לא, 
אז מפסידים, הוא לא נלחם. לשם כך עלינו לדבר עם הילד במתינות, להסביר את הדברים 
בצורה ברורה ונחרצת, והעיקר, לגרום לכך שבאופן טבעי לחלוטין, הילד יפסיד אם לא יקיים. 
למשל, אם הוא לא חזר בזמן מבית הספר, כל המשפחה נסעה לסבתא, רק הוא, מה 
לעשות הפסיד, כי לא היה. כל עוד לא נערב את ההפסד שהילד חווה בגלל שלא עמד בגבול 
הפשוט הזה, ונעמוד על הגבול שלנו, לקיים אותו ולא להזיזו, הילד שלנו ילמד מה מותר ומה 

אסור. רק כשילמד זאת, ירגיש ביטחון מלא בהוריו והנאה מחייו.
מנוחה פוקס – מומחית תהליכי חינוך, מוסרת קורסים קצרים ותמציתיים על כל נושא 
ונושא שבחיי המשפחה להצטרפות לקורסים שלה המתקיימים בכל עיר ניתן להתקשר 

c5712111@gmail.com לטלפון 025712111 ובמייל
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הורים הם בעלי התפקידים הבכירים והחשובים במציאות היום יומית, המסירות 
והאכפתיות שאין לתאר עד כמה הורה יכול להתמסר ולתת הכל למען ילדיו. 

הורים שחובקים את התינוק הראשון בחייהם נוטים לשאול ולהתעניין, על כל גיהוק 
ופיהוק של הרך הנולד הם מנסים להתכוונן לצרכיו כמה שיותר. לא פעם אפשר 
למצוא את ההורה מקפץ ומתנדנד באופן ביזארי ומצחיק משהו, כל זה רק כדי 
למצוא את המנח המדויק שירגיע את כאבי הבטן של התינוק הקטן, ולו כדי שלא 

יסבול עוד רגע קט.
השאלות וההתייעצויות על הילדים בגיל הבוגר משום מה הופכת לפחות רלוונטית 
יהיו  ולהתייעץ. הם  בעיני ההורים. הורים רבים חשים מבוכה ומתביישים לשאול 
והם משלמים  בילד הבעייתי.  "יטפל"  כדי שמישהו אחר  הון רק  מוכנים לשלם 
במשאבים רבים, הם יסיעו וישלמו ויקבעו ויתרוצצו רק כדי שהילד "יהיה בטיפול". 
ואני שואלת את עצמי מדוע? איך פתאום ההורה שדאג והתמסר והתכוונן, מרגיש 
שהוא 'מחוץ לתמונה' והבעיות הם של הילד בלבד. הורים צריכים להאמין ולהבין 

את ערכם ולא להשליך הכל על המטפל או על הילד. 
הקושי של ההורים להפנים שהם צריכים עבודה וטיפול עם הדרכה מקצועית הוא 
הקושי האמיתי. לפעמים הורה מנסה להתנער מעבודת המידות האישית שלו. 
הילדים הם הפיקדון היקר שלנו וההתמודדויות עימם אפשריות בהחלט אם רק 
נפנים שזהו חלק מעבודת המידות בדיוק כמו שיש לנו בזוגיות או בהתמודדות עם 

שכנים. 
אם הורה היה יודע כמה הוא משפיע על הבית, וכמה שינוי אצלו הוא משמעותי 
עבור כל המשפחה הוא היה עושה את זה. אין לי ספק בכך, כל כך חשוב שההורה 
יפנים את משמעותו ואת ערכו וכך מתוך העצמת התפקיד שלו הוא ייקח אחריות 

ויישם את השינוי המיוחל. 

אל תלחצו על הידית כשאין לכם מפתח
תארו לעצמכם סיטואציה בה אתם מנסים לפתוח דלת, לוחצים על הידית אבל 
הדלת לא נפתחת, מנסים שוב פעם שניה, אבל היא לא נפתחת. אדם בר דעת 
לא ילחץ שוב ושוב על הידית כדי לפתוח. הוא יבין שהדלת נעולה ויחפש מפתח. 
מהמרפסת  לבית  להיכנס  אחרות  דרכים  יחפש  הוא  מפתח  ברשותו  אין  ואם 

מהחלון מהגג. 

מה שבטוח שהוא לא ילחץ שוב על הידית. 
בטוח אמרנו? מה לעשות שכך זה נראה בדיוק כשהרבה מאתנו אומרים :"הערתי 
לך על זה אלף פעמים מתי כבר תבין...", צר לי לאכזב את ההורה ולעדכן אותו שגם 
בפעם האלף ואחת לא יהיה שינוי, כי כשאין מפתח זה לא עוזר ללחוץ על הידית. 

והדלת גם תשחק ותיהרס. לא חבל? 
הדרכה  יקבלו  שההורים  מבלי  ישתנה  שהוא  ומצפים  לטיפול,  ילד  כששולחים 
ויעבדו על מידותיהם או יכירו בקשיים שלהם עצמם אין סיכוי שזה יקרה. משפחה 
ינוחו על  היא בדיוק כמו פאזל מורכב, וכשמזיזים חלק אחד החלקים האחרים 
מקומם בשלום והתמונה המרהיבה תתגלה למול עיננו. אבל אם יעלם לנו אחד 
החלקים  את  'להאשים'  נכון  יהיה  ולא  במלואה,  תהיה  לא  התמונה  החלקים 
הקיימים. כך הורה שמשתף פעולה בטיפול ומקבל הדרכה נכונה כך השינוי יהיה 
ניכר ומשמעותי. כשהורה עושה שינוי כל המשפחה מרוויחה והפאזל יוצא מושלם. 
כשהורה עושה שינוי תודעתי, הוא משדר משהו אחר לסביבה. יש לכך השלכות על 
הזוגיות ועל ההורות, על הדימוי העצמי שלו כבן אדם וכמובן מזיז מחסומים. לכל 
אחד מאתנו יש 'תקיעויות' וקשיים, וכהורים הקושי הזה מטיל צל כבד גם על ילדינו, 
התקשורת איתם נעשית טעונה יותר וכשהם במצוקה אנו מתקשים לעזור להם. 

הדרכה טובה היא כזו המשקפת לנו את המצב, ומסירה את הערפל שמפריע 
במקום  הילדים.  התמודדויות  למול  מתנהגים  אנו  ולמה  איך  לראות  כהורים  לנו 
להתעלם או להתכחש למציאות, ולא פעם להתעורר למצב בו הקושי של הילד 

מתגבר והנזקים גדלים יש לנו אפשרות לבחור בעבודה פנימית אמיתית. 
אין כאן התעלמות מחלקו של הילד או המתבגר בשיח הטיפול ובעבודה על עצמו. 
יותר מכך אנו בעידן בו הטיפול הרגשי והשיח על חשיבותו בקרב ילדים, הוא זה 
הדוחק את ההורים לצד ולוקח חסות על הידע בנושא גם בלי שנרצה אנו עשויים 
וזוהי טעות ביסודה, אנחנו מאמינים שההורה נבחר על כל נתוניו  להאמין בכך. 
להיות הורה לילד המסוים הזה ולכן הוא יותר מכל אדם אחר יכול צריך וראוי להיות 
המפתח לליבו של הילד. אם עד היום חשבת שאין לך חלק או יכולת לסייע לילד 
שלך, זה הזמן בחג החנוכה החינוך מתוך אור ושמחה לאזור כוחות ולהת)א(עורר. 

זיוה מאיר היא מנחת הורים ומשפחה. מייסדת "קהילת ההורים של אמא מאיר" 
 ima.meir1@gmail.com :להצטרפות לקהילת ההורים שלחו מייל לכתובת

באור אחר
נר חמישיהורות

הנרות הללו

זיוה מאיר



39 שטיחי שיק מגישים לכם 
שטיחי אמבט  במגוון צבעים רחב

גם בישראל הולכים על איכות!

להשיג ב

מקורן של אטריות הסובה במטבח היפני, וניתנות לרכישה בחנויות טבע או חנויות לממכר מוצרים מהמזרח הרחוק. הן עשויות מקמח הכוסמת אשר מעניק להן את הצבע 
והמרקם הייחודיים לו וטעמים עדינים, אגוזיים-מתקתקים, ללא ריח וטעם לואי של כוסמת אופייניים. מעבר לאיכויות התזונתיות הרבות של הסובה: חלבון, ברזל, נוגדי חימצון, 

חומצות אמינו, הפחתת לחץ דם, כולסטרול ומחלות לב, הן מתאימות לרגישים מגלוטן ומייצרות טעמים עם טוויסט מעניין. 

אופן ההכנה:
השקית,  על  ההוראות  לפי  הסובה  אטריות  את  מבשלים   .1

שוטפים במים קרים ומסננים מהנוזלים.
2. מחממים שמן במחבת או וואק, מטגנים תוך ערבוב או הקפצה 
את השום והפטריות, מוסיפים את הברוקולי וממשיכים להקפיץ 
עוד 2 דקות. מוסיפים את אטריות הסובה רוטב סויה, בצל ירוק 

קצוץ, מלח ופלפל גרוס ומעבירים מיד לקערת הגשה.
3. מוסיפים שומשום שחור ומגישים מיד.

4. לתיבול 2: מכינים רוטב אסיאתי ויוצקים על האטריות והירקות
להכנת הרוטב:

קולים את השומשום במחבת, מוסיפים שמן שומשום ומסירים 
מהאש. מוסיפים את יתר המרכיבים ומערבבים.

• ניתן לגון עם פרוסות קישואים מוקפצות, קוביות טופו מושרה 
בסויה וסילאן מוקפץ, שעועית ירוקה או אפונת שלג ואפילו תרד 

קצוץ מוקפץ.
• ניתן להוסיף לתיבול 1 כף טחינה גולמית 

חבילה אטריות סובה
סלסליה פטריות טריות

250 גר' ברוקולי פרחים מופשר
3 שיני שום קצוצות

3 בצל ירוק קצוץ
2 כפות שמן קנולה

לתיבול 1
4 כפות סויה

מלח ופלפל שחור גרוס

לתיבול 2 - רוטב אסיאתי:
4 כפות רוטב סויה

2 כפות חומץ אורז או חומץ רגיל 5%
2 כפות סוכר חום בהיר דמררה או דבש

1 כף שמן שומשום
1 שן שום כתושה

1 ס"מ ג'ינג'ר טרי מגורר
2 כפות שומשום

1/2 צ'ילי אדום

הכנה: ציפי כהן  צילום וסטיילינג: שושי סירקיס 
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החומרים הדרושים:



זו לא הריבה של סבתא
אבל הכי קרוב...

בלי מיקסרים ובלי להפריד ביצים, ובלי לעמוד שעות במטבח, מתקבלת 
וקלילה,  מרעננת  טעימה  האסיאתי,  מהמטבח  נפלאה  קינוח  מנת 
פרווה  או  חלבית  בווריאציה  כבדה.  ארוחה  לאחר  במיוחד  מתאימה 

מושלם לכל הזדמנות וגם לשבועות.

החומרים הדרושים:
50 גרם פניני טפיוקה
300 גרם חלב או מים

200 גרם )פחית( קרם קוקוס
50 גרם סוכר

50 גרם מחית אננס )אפשר משימורים( או שליש כוס מי שמורי אננס 
וליצ'י

מנגו,  תותים,  משומר,  אפרסק  אננס,  משומר,  ליצ'י  לבחירה:  פירות 
בננות, רימונים, ענבים, קיווי  

אופן ההכנה:
את  מוסיפים  וסוכר.  קוקוס  קרם  מים,   / חלב  לרתיחה  מביאים   .1
דקות.   20 כ  עירבוב  כדי  תוך  ומבשלים  האש  את  מנמיכים  הטפיוקה. 
מתקבל קרם סמיך, וגרגירי הטפיוקה הופכים לשקופים.  אם הפידניג 
סמיך מדי ניתן להוסיף עוד מים. הפודינג מסמיך עוד כשהוא מתקרר. 

יוצקים את הפודינג – קר, או מחומם - לכוסות אישיות.
2. חותכים את הפירות לקוביות קטנות, מוסיפים מעט ממי שימורים, 
ומערבבים לסלט פירות. לפני ההגשה עורמים מהפירות על הפודינג. 

מקשטים בעלה נענע ומגישים.

להכין מהר...
לאכול לאט:(
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ממע"מ לטעם
אם הייתם שואלים את השף קונדיטורית מלכי אדלר לפני כ-15 שנה במה היא עוסקת 
לקוחות,  מע"מ,  מספרים.  הייתה  הסתם  מן  התשובה  עיניה,  מול  רואה  היא  ומה 
חישובים. כמו כל רואת חשבון מוצלחת. היום היא גם עסוקה עם מספרים וחישובים 

ומשקלים, אבל של... חומרי גלם שהופכים לאוכל ערב לחיך ומיני מתיקה מרהיבים. 
מלכי אדלר שף קונדיטור מרצה בקורסי הקונדיטוריה בקמפוס הקולינרי, משתפת 

אותנו במסע האישי המרתק והמפתיע שלה:
איך התגלגלת למטבח, לשוקולד ולמתוק?

מהעבודה,  נהניתי  ותובענית,  מלאה  במשרה  בחשבונאות  שנה  עשרים  "עבדתי 
מהשכר ומאפשרויות הקידום שלו. אהבתי את הנישה של הקונדיטוריה, אז חיפשתי 
לי כתחביב קורס קונדיטוריה. אני זוכרת שהתקשרתי ונקבו בסכום שהיה נראה לי גבוה 
מידי בשביל תחביב נטו, אבל הרגשתי שהלב שלי מחפש את זה. הלכתי על זה, מהר 

מאוד זה שאב אותי.
בינתיים התגלגלו העניינים כך שהציעו לי משרה חילופית במשרה חלקית שכל הזמן 
בקונדיטוריה,  להתקדם  אוכל  לעבודה  במקביל  פנטסטי,  לי  נשמע  היה  זה  רציתי. 
והתחלתי לעשות את זה. בשלב מסויים עזבתי לגמרי את החשבונאות הלב שלי משך 
אותי לקונדיטוריה, הלכתי אחרי הלב כמו שאומרים. התחלתי עם אירועי בוטיק שהלכו 
וגדלו, בהמשך עברתי גם לסדנאות, ומזה כשבע שנים אני כותבת מדור קונדיטוריה, 
זה לא קרה ביום אחד, אבל פתאום הבנתי שאני הרבה יותר כאן, מאשר שם ומה 

שעושה לי טוב."
איך עושים שינוי כזה, ממספרים משעממים ליצירתיות מתוקה?

"גם חשבונאות וגם קונדיטוריה, הם מדע מדוייק לחלוטין. קונדיטוריה זה לא בישול, 
אני חייבת להיות מאוד מדוייקת, שקילות ומספרים. והחלק המשיק של שניהם הוא 

דיוק.
פתרונות  לייצר  נהנית  הייתי  יצירתית.  להיות  יכולה  החשבונאות  גם  אבל  ותתפלאי 

חוקיים להקלות במס, וזה בהחלט בעיני גישה."
לסיכום, את נהנית מהצעד שעשית? את ממליצה לאחרות לעשות זאת?

לאן  לצפות  יכולה  לא  לעולם  את  כי  שלך,  הלב  אחרי  לכי  אחת,  לכל  אומרת  "אני 
תתגלגלי, וה' מזמן לנו פרנסה מכל מקום שרק תהיי בו, הכי חשוב שתעשי את מה 
שאת אוהבת, ואם את הולכת על זה, אל תתפשרי על מקצועיות. אני אישית למדתי 
הרבה, ועד היום, התוכן שאני מעבירה בקורסים משתנה ומתעדכן ללא הרף, בקמפוס 
הקולינרי הדרישות הן גבוהות מאוד, והחובה להיות עירניים לטרנדים המובילים בעולם, 

הוא זה שמצעיד אותו קדימה."

לסלול דרך מתוקה 
בעולם הקונדיטוריה בארץ ובעולם, השם אפרת ליבפרוינד הוא השם העדכני והחם, 
מרהיבות  ופרזנטציות  ובחו"ל,  בארץ  שהעמידה  תלמידות  אלפי  של  רזומה  עם 

שמשחררות שריקות התפעלות.
אם הייתם שואלים את השף קונדיטורית הזו, לפני 20 שנה מהן השאיפות המקצועיות 
שלה, היא הייתה מספרת לכם על התואר השני באנגלית שהיא מתכוונת להשלים, 
המתוקה  לנישה  התגלגלה  והיא  ההשגחה  שסובבה  אלא  ההוראה.  לימודי  ואת 

מתוקה, בהרבה עקשנות ועבודת כפיים.
איך התגלגלת לעולם המתוק המתוק הזה?

אפרת מחייכת: "הייתי תקופה בארה"ב, ומדובר על לפני 20 שנה, כשהייתי במהלך 
אותי  ששכנעה  טובה  חברה  לי  הייתה  ובחינוך.  באנגלית  שלי  השני  התואר  לימודי 

להצטרף ל"איזה שהוא" קורס בקונדיטוריה.
הייתי מאוד צעירה, ולא מספיק הייתי מודעת לכך שהתגלגלתי לקורס הטוב ביותר 
בארה"ב, אני רק זוכרת שהוא היה יקר מאוד, אבל לא נרתעתי, כי ידעתי שאם אני 

לומדת משהו אני רוצה להשקיע.
במהלך הלימודים אני זוכרת ששף בכיר אמר לי, שאם אקח את זה כמקצוע אגיע 

רחוק, ומאז הכל היסטוריה" היא מחייכת.
וחתירה  עקשנות  כוחות,  מאוד  בהרבה  לה  עלתה  מסתבר  הזו  ההיסטוריה  אבל 

למטרה.
"צריך להבין, זו עבודה קשה ותובענית, אני גם מלמדת כיום בארץ ובחו"ל, גם כותבת 
ספרים, עורכת ספרים למגזין לאוכל הכשר, נוסעת עדיין בלי סוף להשתלמויות בחו"ל 

ומלמדת גם שם."
איך את רואה היום את הקונדיטוריה החרדית, לאן זה התקדם מאז?

"הסיפור שלי הוא לפני עשרים שנה, כשחזרתי מחו"ל, בארץ כל הנישה הזו הייתה 
מדבר שממה, לא היה אפילו שוקולד איכותי בכשרות הגיונית.

היום זה גן עדן לקונדיטורים, גם במגזר החרדי וגם במגזר הכללי, כי את צריכה להבין, 
גם במגזר הכללי לפני 20 שנה, לא היו מוצרים וחומרי גלם שיש היום, ובטח לא במגזר 

החרדי.
אם העולם עשה עשרה צעדים, אנחנו החרדים עשינו 50 צעדים קדימה.

ומי בכלל מדבר על בית ספר חרדי?
אני מסתכלת היום על תלמידות שלנו, שיוצאות עם קופסאות מלאות עם תוצרים 

ואני נזכרת בימים שהייתי צריכה לנחש את טעם המנה רק על פי חוש שריח שלי... 
הדרך שנסללה כיום לקונדיטורית החרדית היא מדהימה ומעבר לכל דמיון.

דורש  הוא  הזה.  המקצוע  את  ללמוד  יכולה  אחת  כל  שלא  להבין,  חשוב  מה,  אבל 
השקעה, דיוק, הרבה אהבה למקצוע, המון סבלנות, חייבים יד טובה ועדינה, עין טובה 

וחוש אסתטי מפותח.
בנוסף זה מקצוע שמחייב אותך להיות כל הזמן עם היד על הדופק, להיות עירניים 
שהאישה  לכך  מודעים  הקולינרי,  בקמפוס  ואנחנו  בעולם.  המתפתחים  לטרנדים 
החרדית לא יכולה לנסוע לתערוכות בחו"ל אחת לחודש, אנחנו מנגישים לה את כל 
המידע הזה בלימודים עדכניים, מקצועיים, ובעיקר עסוקים בלתרגם את כל החידושים 

האלו, למונחים שלנו, גם ברמה הכשרותית וגם ברמת הזמינות והפרקטיקה". 

אוכל מסורתי במטבח המודרני
את השפית מירי זורגר, אין מי שלא מכיר, השם החם בישראל ובעולם בבישול יהודי. 
אחד הדברים שמירי הצליחה לחולל בהם מהפך מרגש, הוא הבישול המסורתי, הביתי 
והיהודי ולהביא את המטבח היהודי לקידמה, עם כל הטעם ומיטב המסורת, אותנטי 

ומעורר נוסטלגיה.
אז קודם כל, איך התגלגלת לתחום הזה של הבישול בכלל, והמטבח היהודי המסורתי 

בפרט?
"למעשה, באתי מעולם אחר, של עיצוב אופנה. למדתי בכלל עיצוב אופנה בשנקר, 
בשלב כלשהוא הבנתי שלא מתאים לי לשבת רכונה מעל מכונת תפירה, וחיפשתי 
נישות נוספות לבטא בו את חדוות היצירה שלי. אחרי 3 שנים שמעתי שנפתח קורס 
בישול מקצועי מאוד של שף מפורסם, הרגשתי שלשם אני נמשכת, תחום המטבח 
היה תחום שלא היה לי זר, גדלתי על המטבח הביתי של אמא שלי, וסבתי, שתיהן היו 

בשלניות מעולות מעולות. ושם ינקתי את אהבתי למקצוע.
והלכתי  נוספים,  תחומים  חיפשתי  בהמשך  כאשר  מקונדיטוריה,  דווקא  התחלתי 
על הבישול והקולינריה. בשלב הזה כבר הוצאתי אירועים אישיים, הם תמיד היו לא 
שגרתיים. אחד הלקוחות הראשונים שלי היה אחד שנתן לי תקציב בלתי מוגבל, אבל 
הוא רצה אירוע 'מליון דולר'. הרמתי לו אירוע בסגנון יפני, עם מפות שחורות, פרחים 

ועיצוב יפני משלים, ואני מדברת איתך על לפני 20 שנה..."
איך התגלגלת למטבח המסורתי?

"אני שואפת בכל דבר להיות הכי מקצוענית, והיה לי טבעי להתמקצע בנישה שאני 
ואותו  גדלתי  עליו  הפולני-הונגרי,  האוכל  זהו  הזה  במקרה  בנוח,  הכי  בה  מרגישה 

הבאתי לטרנדים ולחידושים המובילים בעולם. 
אמלא  אני  קרעפלאך  אגיש  אני  אם  ההגשה.  ובאופני  בטכניקות  באים  החידושים 
אותם בפרגית, ואגיש אותם בצלחות זה יצא מושלם. או געפילטע פיש מסורתי, אני 
אגלגל ברולים, עם גזר שמנקד את הדג במרכז. אני אוהבת להביא את המאכלים 

בטעם
פעם
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יוכי פורייס

מה מקומם של השפים החרדיים בארץ, ומה גרם להם ללמוד את 
המקצוע הזה?

יצאנו לפגוש כמה שמות מובילים של שפים חרדיים ממרצי הקמפוס 
הקולינרי, ושאלנו אותם מה הביא אותם לעולם השף, איך הם חווים 

את כובע השף החרדי, ומדוע בחרו במקצוע כל כך טעים, ולא שגרתי. 
האמת? היה טעים ומעניין.

מלכי אדלר, מירי זורגר, ציפי כהן ואפרת ליבפרויינד משתפות אותנו 
במסע מרתק.

בזמן הזהבימים ההם נר שישי

תתפלאו, אבל השפים הגדולים בעולם הם דווקא גברים. איך זה מתבטא 
במגזר החרדי? יצאנו לפגוש את השף ישראל דודק, ולברר מה המקום 

של השף החרדי במטבח החרדי?
איך התגלגלת למטבח?

"זה מחזיר אותי מעל עשור אחורה, אהבתי  דודק מחייך:  ישראל  שף 
מאוד לבשל, גדלתי במטבח אפשר לומר, אבל לא היו לי אופציות כשרות 
ללימודי שף, ואת הידע שלי רכשתי בבתי ספר ברחבי העולם. ללימודים 
יכולתי להשתתף בהכנת  ולעיתים אפילו לא  הגעתי עם סנדויץ' בתיק 
המאכלים במקרים של בשר בחלב. בהפסקה כאשר כולם ישבו ליהנות 
מהמנה שהכינו, אני אכלתי בפינה שלי את הסנדויץ' מהבית. רכשתי 
הרבה ידע, אבל טעמים לא יכולתי להרגיש, נמנעתי מחויית ההתנסות 

במקרים של מאכלים לא כשרים."
אתה יודע, אומרים שאני יודע לבשל מצוין וטעים, אז למה בעצם ללמוד 

טבחות?
"לבשל כל אחד יכול, בישול בסך הכל הוא טכניקה פשוטה, מכניסים לסיר 
ומדליקים את האש, טועמים, מתקנים תיבול, ומגישים, זה באמת פשוט.
הרבה  יש  בארץ,  שונים  באזורים  בארוחות  הרבה  להסתובב  לי  יוצא 
ברכות,  שבע  לאירועים,  ויוצאים  שמבשלים"  "אנשים  של  קייטרניגים 
וכולי. האוכל לפעמים טעים מאוד, לפעמים פחות, לפעמים  בריתות, 
מתקלקל בדרך, ולפעמים הכמות לא מספיקה. אני רואה הרבה אנשים 
טובים שהיו צריכים פרנסה והתחילו לבשל, אבל לא למדו מעולם בישול, 
ואת זה אני יודע בלי לשאול אותם, זה ניכר לפי צורת העבודה, כשלומדים 
לבשל נכון, לומדים לבנות נכון את סדר העבודה במטבח, לומדים איך 
להספיק  אין  נכון,  עליהם  לשמור  איך  נכונה,  בצורה  הכלים  עם  לעבוד 
יותר דברים בפחות זמן בלי לרדת באיכות, איך לייצר אוכל ברמה הגיינית 
נכונה שתאריך את חיי המדף של האוכל כדי שלא יתקלקל. וכיצד לחסוך 
בעלויות, לחשב כמויות, ולחשב מחירים בצורה נכונה על מנת להישאר 

עם רווח".
מה המקום של השף החרדי בתעשיית הקולינריה?

"אחד מתחומי ההתמחות שלי בקולינריה זה מטבח מודרני – מולקולרי. 
הכשרות  מגופי  אחד  של  כשרות  מערך  מנהל  אלי  מתקשר  אחד  יום 
הגדולים שיש, והציג בפני בעיית כשרות רצינית שהוא נאלץ להתמודד 
איתם בגלל עובדים שאינם יהודים, ובגלל עובדים שאינם שומרי תורה 
ומצוות, תוך כדי שאני מציע פתרונות, הוא לוחש ספק לעצמו וספק לי, 
אם רק היה לו יותר ידיים מקצועיות של אנשים שומרים תורה ומצוות, 
בעל  במיוחד  מרוויחים,  היו  כולם  האלו.  הבעיות  מכל  להימנע  יכולתי 
העסק. אגב, כיום דרישת רוב גופי הבד"צ, מחייבת טבחים שומרי שבת 
בלבד. אני מזהה את הצורך הנואש הזה לשפים חרדיים, ורואה איך הדבר 
הזה אינו קיים, ומרגיש שאם אני בעבר נאלצתי ללמוד עם סנדוויץ בתיק, 
הרי שכיום אני סוגר מעגל, ולכל טבח חרדי, יש היכן ללמוד ולהשתלם 
ברמה בינלאומית ומקצועי לחלוטין בכשרות מהודרת ובהפרדה מלאה"

שף בהשגחה
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המסורתיים האלו, לצלחות גורמה בצורה מוקפדת, אסתטית ושוברת שגרה."
איך את רואה את האישה החרדית במטבח?

"קודם כל, לאישה החרדית יש מוסר עבודה שאין לנשים אחרות, לכן היא מוערכת 
מאוד במטבח המוסדי והתעשייתי. מעסיקים יודעים לזהות מוסר עבודה. אם 
לא  זו  להתפתח.  רבות  אופציות  החרדית  לאישה  יש  כעצמאית,  ואם  כשכירה 

עבודה קלה, אבל מלאת סיפוק ומתגמלת מאוד, אם עובדים בה נכון.
אני רואה את האישה החרדית במטבח גם כשליחה. אני בחרתי בנישה הזו בגלל 
שליחות, העולם היום מתקדם כל הזמן לגורמה. גורמה בהגדרה שלו, הוא אוכל 

מוקפד שמוגש בצורה נאה ואסתטית.
אנחנו כיהודים ושומרי כשרות, מבשלים יום יום גורמה. משתמשים בחומרי גלם 
יקרים יותר, נקיים יותר, בעלים שגדלים במים ובחממות נקיים מחרקים, באורז 
ברור אחד אחד, קמח מנופה דק. זה גורמה אמיתי בעיני, מפה הכל מתחיל. ואני 
מאוד מאמינה שאפשר לקחת את המקצוע החומרי הזה, ולהפוך אותו לערך 
לתודה'  'מזמור  לומר  שלי  הזמן  זה  אפה,  או  מבשלת  כשאני  תמיד  מקודש. 
להתפלל על בני משפחתי, ומרגישים את התיבול של התפילות האלו באוכל של 

כל אמא יהודיה.
בתכנית שלי, יש לי פינה קבועה שבה אבי שיחי' נותן פינה של טעמים באוכל, 
טעמים מהמקורות כמובן. אני מרגישה שהצלחתי להביא את העולם החומרי כל 
כך הזה – האוכל, למקום הרבה יותר מקודש ונעלה. ומשתדלת להעביר את זה 
לתלמידות שלי בקמפוס הקולינרי, כי אני מאמינה שכשאשה חרדית, זה היתרון 
שלה, זה הערך המוסף שלה. ואם אנחנו מביאים פה בשורה קולינרית שאין לה 

תקדים, אני רוצה להביא אותה עד הסוף עם כל ההווי היהודי."

מהפכת פרנסה במטבח
ציפי כהן שף לאמנות קולינרית, יוזמת ומקימה של ה'קמפוס הקולינרי' מספרת 
לנו על התהליך שהיא עברה עד שהיא הגיעה ל'מהפכת הקולינריה החרדית' כפי 

שהיא מגדירה אותה. 
"בזמני, לפני למעלה משני עשורים, כשאני חיפשתי מה ללמוד - לא מצאתי 
משהו שדיבר אלי - היה מסלול של מלאכת יד בסמינר הישן - ובסמינר ה'חדש' 
בתחום  גם  ונגעתי  פרחים  שזירת  למדתי  ועיצוב.  אומנות  של  השתלמויות  היו 
בהדרכות  החרדי  למגזר  מיועדים  שהיו  בקורסים  השתלמתי  בהמשך  הבישול. 
קצרות, אבל כל הזמן הציק לי למה אין מקום מקצועי שמאחד את כל לימודי 

הקולינריה. 
בהמשך עברתי לגור בחו"ל והשתלמתי שם בבתי ספר שונים, וכשחזרתי לארץ, 

גם  עברתי  בהמשך  ובבישול,  פרחים  בשזירת  ממוקדים  קורסים  עם  התחלתי 
לגילוף פירות וירקות שהיה אז לא חדש ולא מוכר בכלל בארץ. ומשם התגלגל 
העסק עד לפתיחה של בית הספר החרדי הראשון בישראל ללימודי קולינריה, 
קונדיטוריה ועיצוב. עד אז בהחלט לא היה לאישה החרדית היכן ללמוד באופן 

מקצועי, כשר ובאווירה מתאימה.
היום אנחנו מאפשרים לתלמידות סמינר דרכי רחל )'הסניף'( בירושלים, לרכוש 

את המקצועות האלו כחלק ממסלול הלימודים.
מה גורם לסמינר בית יעקב, להכניס מקצועות שף וקונדיטור כחלק אינטרגלי 

ממסלולי הלימודים?
מתוך אידיאל טהור, הסמינר מסבסד את העלויות. מתוך רצון לאפשר לבוגרותיו 

לפרנס בצורה מתאימה.
לנהל קייטרינג ביתי, קונדיטורית בוטיק, או אפילו טבחית במוסדות, הן עבודות 
בשעות מאוד נוחות וגמישות. יש לנו בוגרות שפתחו עסקים בתחומים הקולינריה 
השונים, אם זה מאפי בוטיק לאירועים, בארים, קייטרינג או אירועים - העבודה 

הזו מהבית מאוד אידיאלית לאישה."
חוץ מזה שאת חתומה על מהפכה קולינרית חרדית, איזה עוד תחומים פרצתם 

דרך?
"הפן הכשרותי, הוא הפן שמעולם לא נלמד ולא היה היכן ללמוד אותו. אנחנו 
בקמפוס, הנגשנו את הנושא, והעלינו אותו לדיון ולמודעות. את האחריות שיש 
לשפים במטבחים מסחריים, והאתגרים הקיימים בבתי מלון ומסעדות. הבאנו 
לכאן משגיחי כשרות וגופים אחראיים להרצאות על הכשרות במטבח המוסדי, 

והצפנו סוגיות ששפים חרדיים מתמודדים איתם ביום יום.
חוסר המודעות שיש בשטח הוא מביך, כל כך הרבה מורכבויות וחוסר הקפדה. 
אנשים לא יודעים מה ואיך לבדוק. ובנוסף כיום גופי כשרות רבים דורשים אנשי 
שפים  היו  ולא  עמוק,  כך  כל  היה  שהחסר  כך  ומצוות,  תורה  שומרי  מקצוע 

מקצועיים חרדיים זמינים.
של  מחזורים  שנה  מידי  מוציאים  שאנחנו  בעובדה,  היום  מאוד  גאים  אנחנו 
וכיום גם בוגרים )מיותר לציין שהלמידה של גברים בימים נפרדים(,  בוגרות, 
חרדיים, שיוצאים לשוק העבודה, במקצועיות, עם ידיעות בהיקפים מרשימים, 
ויכולות בינלאומיות. כחלק ממערך הפיתוח לבוגרים, הקמנו גם מערך השמה 
בלעדי, שמחבר בין עשרות הפניות הזורמות לקמפוס לבין הבוגרים, ודואגים 

לשלב את הטובים בתחום, בהצלחה ובהרבה סיעתא דשמיא גדולה."
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רבע כוס סילאן
שמן לטיגון

לגיוון:
לארוחה חלבית - חבילה גבינת חלומי 

לארוחה בשרית - חזה עוף או פרגית
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החומרים הדרושים:
שקשוקה תרד:

שמן זית או קנולה לטיגון
מארז תרד טרי שטוף וקצוץ

בצל קצוץ
שן שום קצוץ

מלח, פלפל שחור גרוס
מעט אגוז מוסקט טחון

כוס חלב או שמנת מתוקה
ביבי מוצרלה או גבינה אחרת )בולגרית , פטה, צפתית, עיזים וכדו'(

ביצים לפי מספר הסועדים
שקשוקה פטריות:

שמן זית או קנולה לטיגון
4 סלסילות פטריות רצוי מסוגים שונים נקי ופרוס לפרוסות או רבעים

בצל קצוץ
מלח ופלפל שחור גרוס

כוס יין אדום יבש או חלב או שמנת מתוקה
ביצים לפי מספר הסועדים

צפתית  פטה,  בולגרית,  )מוצרלה,  אחרת  גבינה  או  עיזים  גבינת  גליל 

וכדו'(
אופן הכנה:

את  מוספים  לריכוך,  הבצל  את  מטגנים  במחבת,  שמן  מחממים   .1
התרד או הפטריות, מוסיפים תיבול, ונוזלים )חלב, שמנת או יין( מביאים 

לרתיחה ומתקנים תיבול. מבשלים כ5 דקות.
2. יוצרים גומות עבור הביצים, ויוצקים ביצה שלמה בכל גומה. מפזרים 
מלמעלה גבינה, מכסים ומבשלים 3-5 דקות לפי מידת העשייה הרצויה.

3. מגישים מיד עם לחם או פיתה לספיגת הרוטב הטעים.

אם אתם רוצים לחדש ולהפתיע, תמיד אפשר להכין שקשוקה. היא כבר מזמן יצאה מגבולות הגזרה 
הצפון אפריקאית, והיום אפשרויות השקשוק אינסופיות! שקשוקה פטריות או תרד וגבינות, גיוון מפתיע 

לשקשוקה המוכרת, לארוחת ערב מופלאה ובלתי נשכחת
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הכנה: ציפי כהן צילום וסטיילינג: שושי סירקיס

החומרים הדרושים:

אופן הכנה:
1. בעזרת קלפן, מקלפים רצועות מבטטה אחת, כמו קילוף עד שא"א 
לקלף יותר. מטגנים בשמן עמוק. מוציאים לפני שהבטטות מקבלות 

גוון חום. מניחים על נייר סופג , לקבלת צ'יפס בטטה.
2. חותכים 3 בטטות לרצועות ארוכות, מטגנים במחבת עד שמתרכך, 
מוסיפים 2-3 כפות סילאן וממשיכים לטגן עד שהבטטות מקבלות גוון 

מקורמל.
3. למנה חלבית מטגנים קוביות גבינת חלומי מוסיפים סילאן ומקפיצים 

עד שמתקרמל.
4. למנה בשרית משרים קוביות חזה עוף או פרגית בסילאן לחצי שעה. 
מקפיצים במחבת עד שהבשר משנה את צבעו גם מבפנים ומקבל גוון 

זהוב.
5. פורסים את התפוח לפרוסות דקות ומשרים במים עם מיץ לימון 
הבצל  את  פורסים  השחרה.  למניעת  אננס  שימורי  מי  או 

הסגול
6. מרכיבים את המנה: מערבבים בקערה עלי ביבי, בצל 
המקורמלות,  הבטטות  את  מעל  מסדרים  ותפוחים. 
אם רוצים מוסיפים גבינת חלומי מקורמלת או חזה עוף 
בטטה.  צ'יפס  ומעל  מלך  אגוזי  הכל  על  מפזרים  מקורמל, 
לתוספת מתיקות וטעם, ניתן ל"קשקש" מעט סילאן על הסלט לפני 

שמוסיפים את צ'יפס הבטטה.

4 בטטות
שקית עלי ביבי

תפוח אדום
חצי בצל סגול

ענף סלרי
חצי כוס אגוזי מלך

סלט בריאות מפנק, בטעם ומראה מיוחד, מתאים כארוחת בינים, מנת פתיחה או סלט 
תוספת לארוחה. לארוחה חלבית ניתן לשדרג עם גבינת חלומי מוקפצת בסילאן, ולארוחה 

בשרית ניתן לגוון עם חתיכות חזה עוף או פרגית.

הכנה: ציפי כהן צילום וסטיילינג: שושי סירקיס
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חדש! גמדים באריזה לדרך
גם פשוט, גם כיפי וגם כל הרכיבים מלפנים.

שתדעו בדיוק מה הילדים אוכלים. מארז 16 יח'    20 גרם | ציטוס איקס עיגול 
מארז 16 יח'    20 גרם | ציטוס איקס עיגול  בטעם פיצה
 בטעם פיצה

 בטעם קטשופמארז 16 יח'    20 גרם | ציטוס כאפה 
 בטעם קטשופמארז 16 יח'    20 גרם | ציטוס כאפה 

חג שמח
חגיגת 
מארזי 
עלית
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אליכן הנרות
"נר ד' נשמת אדם" 

ואין כמו אשה לסמל של אור, מחממת, מאירה, נותנת, מבעירה, וגם אם היא 
נכבית לרגע, ניצוץ קטן מדליק הכל מחדש במעגל אינסופי של אור.
זה הלילה שלנו לשאוב עוד ועוד אור וכוחות ולהעצים את השלהבות.

נרות השבתנר שביעי

נרות השבתנר שביעי

ֲאֵליֶכן ַהֵּנרֹות
ְּבַתְפִקיד ַהַּׁשָמׁש

ְּבָגאֹון ִניָצבֹות ַעל ִמְׁשָמר

ֲאֵליֶכן ַהֵּנרֹות
ֶׁשְמִאירֹות ְּבִלי ַהְפֵסק

ֶאְתמֹול ַהּיֹום ְוׁשּוב ָמָחר

ֶזה ַהַּלְיָלה ֶׁשָלֶכן,
ּדֹורֹות ֶׁשל ֵנרֹות,

ֶׁשרֹוְקדֹות ְוָׁשרֹות
ּוְבַיַחד יֹוְצרֹות

ֲאבּוָקה ֶׁשַּלֵּנַצח ִּתְבָער.

חדוי אשלג

ֲאֵליֶכן ַהֵּנרֹות
ֶׁשּדֹולקֹות ְודֹולקֹות

ְוַהֶּׁשֶמן ַאף ָּפָעם ֹלא ִנְגָמר

ֲאֵליֶכן ַהֵּנרֹות
ֶׁשּזֹוְלגֹות, ְנֵמסֹות

ְוֲעַדִין ָּבֶכן ֶחֵלב נֹוָתר

ֲאֵליֶכן ַהֵּנרֹות
ֶׁשִּמְצַטְרפֹות ְלדֹורֹות

ֶׁשל ַהַּפְך ַהָּקָטן, ַהְּמנּוָצר

מוצ"ש משפחתי
משימה כיפית, קלילה שמאפשרת לכולם להשתתף עם הרבה צחוק 

והנאה.
גיל: 5-50. 

משך זמן: שעה
מה צריך: • פתקים • בלונים • חוט ארוך • רעיונות למשימות

מה עושים:
• מכינים מראש פתקים עם משימות שמתאימות לבני המשפחה 
כמו למשל: "ספר/י לכולם נס מיוחד שקרה לך" "תני לנו טיפ מיוחד 
להורדת כתמי שמן", "תני המלצה לספר אהוב" המשימות צריכות 

להיות מותאמות לגיל ואופי המשתתפים.
• כל פתק מקפלים ומכניסים לבלון.

לצד  מצד  חוט  על  תולים  ה"ממולאים",  הבלונים  את  מנפחים   •
)והמראה עושה אווירת חגיגה גם בלי קשר לתכנית :(

• לפי סדר כל אחד מהמשתתפים/ות בוחר/ת בלון, מפוצצים אותו 
וממלאים אחרי המשימה שבפתק.

מגוחכות  לפעמים  יוצאות  המשימות  ההפתעה,  אפקט  בגלל 
או  מרגש  סיפור  לספר  משימה  שמקבל  שלוש  בן  ילד  למשל  כמו 
הלאה.  וכן  הילדים,  של  חנוכה  משירי  שיר  בקול  לשיר  שצריך  אבא 

המציאות תעלה על כל דמיון. הנאה וצחוק מובטחים:(

)שימו לב! יש להזהר עם הבלונים בקרבת תינוקות(

משפחתימפגש
לילה חשוך, עלטה כבדה במרחבי האוקיאנוס. ספינה קטנה, רפוית מפרש מנסה 
לנווט את דרכה אל החוף. חרמש דק משחק מחבואים עם העננים והמלחים 
איבדו כיוון. והם צמאים, רעבים, עייפים וכמהים לדבר אחד – הביתה, אל חוף 
כוחות  ולאגור  יציבה  קרקע  על  רגלים  לשים  הגדולה.  ההבטחה  אל  מבטחים. 

לקראת המסע הבא.
האור  מתגלה  בלב  מקום  לתפוס  מתחיל  שייאוש  בזמן  האחרון,  שלפני  ברגע 

הגואל, המיטיב, במלוא הודו והדרו, עומד יציב ובטוח, ומבטיח – המגדלור.
מגדלור, כשמו כן הוא. מגדל של אור, מגדל של חום, של יציבות, הבטחה גדולה 
לנס, לתקווה, לכוח, לבית, לחוף מבטחים. והאורות המרצדים נוסכים במלחים 

כוחות חדשים ותקווה ושוב הם חותרים, במלוא העוז, לקראת האור.
אישה יהודייה. אם יהודייה. בכל הדורות. בכל הזמנים. בקיץ ובחורף, בכל עונות 
השנה ובכל עונות החיים. בלב אוקיינוס החיים הגועש והסוער עומדת איתנה, 

מאירה ומחממת, מכונת ומנווטת. והיא הבטחה גדולה לבית, לחוף מבטחים, 
מקור של כוח, עוז ותעצומות לכל סביבתה. 

נפעמת,  ושוב  שוב  עומדת  אני  רבנית  וטוענת  כמגשרת  עבודתי  במסגרת 
שהן  האיתנה  לרוח  לעוצמה,  הן.  באשר  היהודיות  לנשים  ומצדיעה  מתרגשת 
מקרינות, ליכולת העמידה לפעמים במצבים בלתי אפשריים. לעיתים לבד, ללא 
משפחה וללא משאבים כלל או עם משאבים מדולדלים פיזית, נפשית וכלכלית. 
והן עומדות שם בלב השבר, בלב האוקיינוס הסוער והגלים המאיימים על ספינת 
חייהן, עם עוצמות בלתי נדלות, עם מחויבות עצומה למשפחה, לדור ההמשך, 
לחינוך הטהור, לרווחת הילדים הנפשית והכלכלית. עם ידיעה כל כך ברורה ומוצקה 
מהו תפקידה של אם יהודייה, גם בזמנים קשים אלו. לאן היא חותרת, על מה ועל 
מי להגן ולשמור בחירוף נפש עם ערכים ברורים ונכונים. והיא יודעת בבירור איזו 

עמדת כוח יש לה. עבור מי היא משמשת כמגדלור, כי זו חובתה וגם זכותה.

אני חושבת עליך, אמא יהודייה. על היומיום שלך, הלא פשוט. גם כאשר הכל זורם 
על מי מנוחות והבית שלך יציב ב"ה, ואת מתמודדת עם האתגרים "הפשוטים" 
לכאורה של החיים, כמו בית, משפחה, עבודה, רגעים קלים יותר או פחות, חגים 
אינסוף  יומיום.  של  ודחופים  בהולים  ופחות,  יותר  משמחים  אירועים  ושמחות, 
אתגרים, אינסוף התמודדויות. ושם - את, עומדת בתווך, בעוז ובגאון, באמונה 
ובתקוה. עם חיוך על השפתיים ואור בעיניים. מנחמת, מנווטת את משפחתך 

לחוף המבטחים.
בורא העולם.  ונפשה אל מקור האור, אל  ליבה  בכל  יהודייה שמחוברת  אישה 
ומכוח האמונה בבורא עולם שואבת כוח להמשיך הלאה, לשאת את הלפיד בגאון 

ולהעביר אותו הלאה, מדור לדור, עד ביאת גואל צדק אמן כן יהי רצון. 
הכותבת הינה אמא וסבתא, מגשרת וטוענת רבנית.

Hagermalka@gmail.com

מלכה הגר

למבינים
בשוקולד...
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הכנה: ציפי כהן  צילום וסטיילינג: שושי סירקיס

מרק חלבי קסום של פטריות טריות ושמנת, כדי להעשיר ולחזק את 
טעם המרק משתמשים  בפטריות המיובשות מושרות במים. מתאים 
לאירוח או סתם ליום סגריר, מגישים עם סלט ולחמנייה רכה שטובלים 

במרק, למי שרוצים לפנק באמת

החומרים הדרושים:

אופן הכנה:
1. משרים את הפטריות המיובשות במים רותחים כמה דקות, מסננים , 

ומשרים בכוס מים רותחים חצי שעה
2. מחממים את השמן והחמאה, מטגנים את הבצל עד שנעשה שקוף, 
שהפטריות  עד  לטגן  ממשיכים  ומערבבים,  הפטריות,  את  מוסיפים 
את  מוסיפים  דקה,  חצי  עוד  ומטגנים  השום  את  מוסיפים  מזהיבות 
הערמונים, החלב, פטריות מיובשות עם הנוזלים והיין. מביאים לרתיחה 

, מבשלים כ20 דקות, 
3. טוחנים את המרק בעזרת מקל בלנדר, אם רוצים, משאירים חלק 

מהפטריות שלמות.
שוב,  המרק  את  ומחממים   , מתוקה  ושמנת  תבלינים  מוסיפים   .4

מתקנים תיבול ומגישים חם.
*לחימום חוזר, מקפידים לערבב היטב שהמרק לא יישרף בתחתית, אם 

המרק סמיך מדי מוסיפים עוד חלב או מים

25 ג' פטריות מיובשות - לבחירה
1 ק"ג תערובת פטריות טריות

2 כפות שמן זית
40 גר' חמאה

1 בצל קצוץ
1 שקית ערמונים בוואקום- 

לבחירה

2 שיני שום קצוץ
2 כפות יין לבן יבש

2-3 כוסות חלב
רבע כוס עד כוס שמנת מתוקה

מלח ופלפל גרוס
רבע כפית אגוז מוסקט

מעט טימין או טארגון לבחירה
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אופן ההכנה:
מכינים את כדורי הגבינה:

לתערובת  החלב  וריבת  הגבינות  הביסקוויטים,  את  תחילה  מערבבים 
אחידה. מוסיפים ביסקוויטים אם התערובת רטובה ולחלופין, מוסיפים 
ס"מ.   2 של  בקוטר  כדורים  יוצקים  יבשה.  התערובת  אם  חלב  ריבת 
טובלים לאחר מכן כל כדור בתערובת הקשיו הגרוס. טוחבים קיסם או 
מקל קינמון או כל חפץ שיכול להפוך את הכדור גבינה לסביבון. מכניסים 

למקרר לרבע שעה להתמצקות.
בשלב זה ניתן לסיים את הליך ההכנה. למשקיעניות שבינינו, ניתן להוסיף 

את השוקולד כציפוי. מרהיב לעין ומוסיף קריספיות מעודנת. 
מכינים את הציפוי: 

במיקרוגל  השמן  או  הקקאו  וחמאת  השוקולד  את  בזהירות  ממיסים 
שיניים.  קיסם  ומוציאים בעזרת  הכדורים  כפול. מגלגלים את  בסיר  או 
טובלים כל כדור בתערובת הפיסטוקים. שומרים במקרר או בהקפאה 

עד להגשה. 

לכדורי הגבינה:
250 גרם ביסקוויטים טחונים

225 גרם גבינת שמנת 
 ¾ כוס )170 גרם( ריבת חלב

60 גרם קשיו גרוס קלוי 

הכנה: מירי גפנר צילום:דסי בורשטיין סטיילינג: נועה רוט
אלו הם בעצם כדורי גבינה טעימים, שהילדים בקלות יהפכו אותם לסביבונים.

החומרים הדרושים:

מירי גפנר בעלת המותג:

אלייך בירכתיים 
/ מירי גפנר 

אם חשקה נפשך
ליצור אוירה,

לאחד קטנים כגדולים
למול פני המנורה,

 לחוש 
לטעום

את האור הגנוז
ביכרתים,

בפינה,
היכן שמצויים גם 

קשיו, פיסטוק 
וגבינה.

מוזמנת בחום לפינה שלי
מירי
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ציפוי השוקולד:
200 גרם שוקולד מריר משובח

15 מ"ל חמאת קקאו מומסת או 
כף שמן צמחי

50 גרם פיסטוק גרוס קלוי



מתכון למיטיבות לכת, אבל מי שתעקוב אחרי ההוראות בוודאי תצליח. ואם לא, תמיד 
מוס  מכינים  עושים?  מה  אחד.  כדור  ולעשות  חלקי  במתכון  רק  להשתמש  אפשר 
שוקולד חלב, בתבנית סיליקון בצורת כדור או חצי כדור, מקפיאים את המוס. אחר 
כך יוצקים מוס שוקולד לבן לתבנית של כדור גדול, ומכניסים את הכדור הקפוא. אחרי 

הקפאה מוסיפים ציפוי מבריק )גלסז'(, מניחים על בסיס ומוסיפים את התחרה.

לבסיס פריך:
200 גרם מרגרינה או חמאה

125 גרם אבקת סוכר
56 גרם ביצים

275 גרם קמח
70 גרם אבקת שקדים

הוראות הכנה:
לעבד את כל החומרים במעבד מזון או מיקסר. לרדד  בין 2 ניירות אפיה. 
לקישוט  ועיגולים  ס"מ   6-7 בקוטר  לבסיס  עיגולים  לקרוץ   . להקפיא 
בקוטר 2.5 ס"מ . לאפות בתנור שחומם מראש ל 170   מעלות במשך 

15 דקות

מתכון למוס שוקולד חלב לכדור הפנימי:
75 גרם שמנת מתוקה 

75 גרם חלב
)M 40 גרם חלמונים )2 חלמונים

20 גרם סוכר

200 גרם שוקולד חלב
3 גרם ג'לטין מומס ב18 גרם מים

250 גרם שמנת

הוראות הכנה:
להמיס את הג'לטין במים. 

לחמם שמנת וחלב. 
לטרוף את הביצים והסוכר.

כשתערובת החלב כמעט רותחת לשפוך מעט מהתערובת אל הביצים 
את  להפוך  לא  כדי  טמפרטורות  השוואת  שנקרא  )תהליך  ולטרוף 
החלמונים לחביתה...( להחזיר לאש עד להסמכה קלה )במד חום 82 

מעלות(.
להמיס את השוקולד ולשפוך את תערובת החלב על השוקולד והג'לטין. 

לטחון בבלנדר ידני. 
לכסות עם ניילון נצמד צמוד )שלא יוצר קרום( ולקרר. 

להקציף את 250 גרם שמנת למרקם רך. לאחד בתנועות קיפול. לשפוך 
לתבנית כדור קטנה. ולהקפיא ל6 שעות.

 מתכון למוס שוקולד לבן לכדור החיצוני:
250 גרם שוקולד לבן

250 גרם שמנת מתוקה 
4 גרם ג'לטין מומס ב-24 גרם מים

250 גרם שמנת מתוקה 

הכנה: מרים אלחדד צילום וסטיילינג: שושי סירקיס

במיוחד לכבוד שבת

להרתיח 250 גרם שמנת. לשפוך על השוקולד ולטחון בעזרת בלנדר מוט 
לתערובת חלקה. להמיס את הג'לטין במיקרוגל לכמה שניות עד שהופך 
לקרר   לטחון.  לתערובת.  ולשפוך  להרתיח!(  לא  )זהירות  צלול  לנוזל 
לטמפ' החדר. להקציף  שמנת  נוספת לקצף רך ולאחד. לשפוך מוס 
לבן עד 3/4  גובה לתבנית בקוטר 5 ס"מ ולהחדיר לתוכו את  כדור מוס 

השוקולד הקפוא. לסגור עם מוס לבן ולהקפיא.

גלסז'- הציפוי המבריק
150 גרם מים

300 גרם סוכר
300 גרם גלוקוזה

100 גרם שוקולד לבן
200 גרם שוקולד חלב

20 גרם ג'לטין מומס ב100 מל' מים
200 גרם מירור )גלזורה קרה(

צבע מאכל זהב
וגלוקוזה. להוריד מהאש  ולהשרות. להרתיח מים סוכר  ג'לטין  להמיס 
צבע  להוסיף  מירור.  ולהוסיף  השוקולד  על  לשפוך   ג'לטין.  ולהוסיף 
מאכל. לטחון ולסנן. לקרר . למחרת  לקרר ל35 מעלות ולשפוך על המוס 

הקפוא.

לקישוט התחרה
בחנויות  לרכישה  לתחרה.)ניתן  מיוחדת  בתבניות  תחרה  קרם  למרוח 
מיועדות( להמתין ליבוש  כ4 שעות. להוציא בזהירות מהתבנית . לקחת 
את התבנית שהשתמשנו בה לכדור הגדול. לעגל בתוכה את התחרה 

ולהמתין ליבוש.

הרכבה
להניח את הכדור המצופה על הבצק הפריך ולהניח מעליו את התחרה 

לקישוט .
להקציף 125 ג' שמנת מתוקה עם 2 כפות פודינג וניל. לזלף על עיגול 

קטן מבצק פריך  ולהניח מעל הקינוח.
לקשט בדפי זהב
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בנות בינה
היום יום שלנו רצוף התמודדויות, קטנות או גדולות, בינוניות, ובלתי מורגשות כמעט. זה מתחיל 
באיחור לעבודה שגורר אי נעימות, ממשיך בתבשיל שנשרף - שדורש אלתור מהיר לתחליף, וכולל 

גם חור בגרב, אוטובוס שבורח, שכחה לא מוצלחת, ועוד.
הן מלוות את  וממדים אחרים.  גובה  ורוחב,  עומק  יותר, עם  יש התמודדויות משמעותיות  אבל 
בעליהם בכל אשר ילכו, ולא מרפות. לא תמיד הן דרמטיות, ולא מוכרח שתזהו אותן ברגע הראשון 
- אבל הן קיימות, מוחשיות עד אימה לעומד קרוב אליהן, ומעקצצות או נושפות בעורף בהתמדה 

שלא מתעייפת.
אתגר עם תאומות פגות, התמודדות עם ילדים אלרגיים ועמידה איתנה מול נפילה כלכלית כואבת - 
הן רק דוגמאות. אבל דוגמה, כדרכה של דוגמה, יש בה ללמד על הכלל.מזמינה אתכן לכמה רגעים 
ליומיום שלהן, להריח את ההתמודדות החבויה מאחורי הפתח, מבקרת בין הסירים, משתחלת 

לארנק, ואף נתחבת מתחת לכרית.

לא פג תוקף
"התאומות שלי נולדו במשקל של מעט יותר מקילו", מספרת יהודית, אם לתאומות בנות שנה, 
מתוקות, מפותחות, מלאות מרץ ו...פגות לשעבר. "מעבר למשקל הנמוך, מבחן האפגר שלהן 
עמד על 3-6 )המצב התקין הוא 9-10, ת.ב.( הן לא נשמו באופן עצמאי, לא חיממו את עצמן 
ולא היו מאוזנות מבחינת המדדים הרפואיים. בהגדרה הרפואית, כמה שקשה לחזור עליה, הן היו 
בסכנת חיים של ממש. ומעבר לכך, כמו כל פג הן היו בסיכון להפרעות עיכול, התפתחות ומוח. 
לאורך שלושה שבועות, מלאי חשש ותקווה, שהינו בטיפול נמרץ, כשהן שוכבות באינקובטורים 
ונתמכות בחמצן. רק בגיל חודש, כשהן נגמלו מהחמצן והמשקל ושאר המדדים השתפרו באופן 

משמעותי – עברנו לבקבוק".
זו נשמעת חוויית הורות אחרת לגמרי....

"אימהות לפג זו ספירה אחרת, ומי שלא התנסה בה, ברוך ה', לא יוכל להבין אותה", מדגישה 
יהודית. "קחי למשל את העובדה שרק כשמלאו להן שלושה ימים נתנו לי להחזיק אותן. הסיטואציה 
לי  הזו נחרתה בי בעוצמה: בובה זערורית, נבלעת בין קפלי שמיכת בית החולים, וכמעט עפה 

מהידיים..."
ובשמה  פגיה,  ליומיים-שלושה.  רק  זה  וגם  והבריאה,  רובנו מכירות רק את התינוקייה השמחה 

הפורמאלי 'טיפול נמרץ יילודים', היא מן הסתם עולם אחר לגמרי. רוצה לספר עליו?
"החיים בפגיה הם חיים ביקום מקביל, ממש. הצפצופים, השינויים, הדינאמיקה, ההתרחשויות 
הקשות חלילה – הכל שונה, ואפשר לומר אפילו הפוך במאה שמונים מעלות מהתינוקייה שבקצה 

אותו מסדרון..."
"רגשית, הקושי הוא עצום. כמו אצל כל פג, המצב אף פעם לא סטטי והוא משתנה כל פעם. איך 
הגדיר לי פעם מישהו? צעד קדימה, שניים אחורה. וזה ממש כך. גם כשהמצב השתפר מאד והיה 

נראה שאנחנו או-טו-טו בבית, תמיד היו נפילות וירידות שהחזירו אותנו אחורה. המעברים האלו, 
ממצב למצב, הלחץ והחשש הם קשים וסוחטים..."

ומה החזיק אותך בכל התקופה ההיא?
"האמונה, הידיעה שכל ההתרחשות, מתחילתה ועד סופה, כוונה משמים, במיוחד עבורנו, באהבה, 
ומה שצריך להיות – הוא שיהיה. והייתה גם את ההתמקדות בטוב, השמחה על כל התקדמות 

וההארות הקטנות שבדרך".
"התאומות נולדו בתחילת אלול והשתחררו מבית החולים לקראת חשוון. בקיצור, חווינו את כל 
תקופת החגים באווירת הפגייה, החשש, האמונה והתקווה. האווירה הזו הייתה חלק מההתמודדות 
ואין ספק שהיא הוסיפה לה נופך רוחני קסום. החגים של אותה שנה נחוו בעוצמה אחרת לגמרי, 

כשמשמעות החיים והדין מובנות הרבה יותר". 
"מעבר לכך, היחס של הסביבה והתמיכה מהמשפחה הוא גם מאד-מאד משמעותי. אישית, 
נהניתי מהתגובות העדינות הרגישות, המתעניינות והלא מחטטות. תגובות בהחלט יכולות להחליש 
ולהלחיץ, וחשוב לבוא ממקום מעודד, אופטימי, לשמוח על כל התקדמות ולא להיכנס לפינות 

רגישות".
"אפרופו החלק החברתי, המקום הכי משמעותי לכוח והבנה הוא ארגון 'לפו"ם' – למען פגים 
והוריהם שהוקם תקופה קצרה לאחר שנולדו התאומות שלי. הארגון פונה למשפחות המתמודדות 
עם פגות באמצעות קבוצות תמיכה הפרושות ברחבי הארץ, כנסים, ימי נופש, ייעוץ מאנשי מקצוע 
ומעל הכל – קו טלפוני פעיל. זו בהחלט פריצת דרך שמספקת מידע וכח שלא ניתן להגיע אליו 
בדרך אחרת ואני ממליצה עליו בחום!, השתחררנו אחרי כמעט חודשיים, כשהן הגיעו למשקל 
של שני קילו ועברו ארבעים ושמונה שעות ללא ירידה בסיטורציה. ההתמודדות לא הסתיימה עם 

השחרור...רק בגיל שנה התחלנו שגרה".

בינה יתרה:
"אם אני אשאיל את זה לחיים שלנו כאנשים בוגרים, אפשר לומר שיש תקופות בחיים שאנחנו 
כמו 'פגים': זקוקים ליותר תמיכה ועזרה; יותר עטיפה וחמלה. ממליצה להכיר בזה שיש תקופות 

שהזולת מבקש להיכנס ל'אינקובטור', ולוודא שאנחנו מזהים את זה ויודעים איך לעזור לו".

מאלפי זהב וכסף
"ההתמודדות שלי מכילה בתוכה קשת רחבה מאוד של התמודדויות בכל התחומים: כלכלי, רגשי, 
ורוחני", פותחת ללי, רעיה ואם שחוותה נפילה כלכלית כואבת, כשהעסק  נפשי, טכני, סביבתי 
המשפחתי שלהם פשט את הרגל לאחר שורת עסקאות כושלות, לא לפני שהוא מותיר אחריו 

אדמה חרוכה בדמות משקיעים כועסים, נושים מאיימים והליכים משפטיים מורכבים.
"ההתמודדות האמתית התחילה עוד לפני פשיטת הרגל. היה את המתח שקדם לנפילה, את חוסר 
הוודאות, את הפחד מפני הלא נודע – שהוא בעצם לא כל כך 'לא נודע'. ידעתי מה קורה אחרי 

בני בינהנר שמיני

תרצה ברמן
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נפילות כלכליות, קראתי בספרים, שמעתי סיפורים מהשטח, ולא האמנתי שיבוא יום אחד, וזה 
יקרה גם לנו. אבל זה קרה, וכל הפחדים, הסיוטים וחלומות הזוועה – התלבשו על המציאות שלנו 

באחת".
מה היה השינוי הראשון שהרגשת?

"ביום הראשון לאחר הנפילה, כאילו דבר לא אירע. רק כאילו. הארונות עדיין היו מלאים בכל טוב; 
הילדים היו לבושים בבגדי איכות; המים, החשמל, הטלפון והגז המשיכו לזרום בערוציהם, כרגיל – 
רק בלב, איפשהו בין חדריו, פרפר משהו ענק שהחניק את הנשימה. הפחד האיום הזה: מה הולך 

להיות?
"מהר מאוד הרגשנו היטב בעצמותינו את תוצאות הנפילה. ניסינו להצטמצם, תחילה במושגים 
שלנו – אין יותר חופשים, דגים מעושנים, נעליים לכל בגד ואקססוריז. לא שהיינו עשירים קודם לכן, 
אבל העסקים, שזרמו היטב, נתנו לנו הרגשה של רחבות. כשנחתנו למושגי הנורמה של משפחות 
סטנדרטיות, שחיות ממה שיש להן ולא מתשואה עתידית, הבנתי שזה עדיין לא מספיק. אני לא 
עבדתי עד אז, כיאות לבית שעסקיו פורחים. ההכנסה מהעסקי פסקה לחלוטין, ובמקומה הופיעה 
גבינה,  קופסת  כל  לחשב  התחלתי  ספרותיה.  באורך  ומבהילה  בכובדה,  מעיקה  חובות  רשימת 

ובהמשך – אף שקיות חלב".
זוכרת איך התחלתי להתרגל לחיים מחושבים, אבל ההתמודדות רק התחילה שם. קודם  "אני 
כול, גם כסף למינימום המתקמצן הזה לא היה. נאלצנו להזדקק לטובות של שכנים, חסדים של 
משפחה ותרומות של ידידים. זה היה הרבה יותר מלא נעים, אבל השתדלתי להשלים עם המצב, 
כדי להישאר יציבה נפשית. אני זוכרת איך  שבעלי הסביר לי את הסביר לי שהתורה דואגת לאביון 

עוד יותר מלעני. וכל זה למה? כי האביון 'היה לו' ועכשיו אין לו מאומה. הזדהיתי כל כך".
"בשבילי זה היה כמו חלום בלהות, חיכיתי שמישהו יעיר אותנו ויסביר שזו טעות. הייתה את תגובת 
הסביבה, שלעתים העלתה לי את הדם לראש, בלי כוונת זדון, ולעתים רוקנה לי את הדם מהקדקוד 
ומהלב גם יחד, ודווקא כן באשמתה של נימה צינית או פוגענית מכוונת. אנשים שלא מכירים את 
הסיפור מקרוב ורק רוצים 'שנלמד לקח' להבא. למדתי להבליג, לבלוע, להתעלם, וללמוד לעצמי 

פרק בהתנהגות ובכבוד הזולת נכס שיקר לי מאוד.
הקשה  ואולי  קלה,  הייתה  לא  היא  גם  יום,  ביום  המנקרת  האשמה  עם  הרגשית  "ההתמודדות 
נכנסנו  יותר? למה  זהירים  היו  והמורכבת מכול. תחילה האשמתי את הנוגעים בדבר: למה לא 
לסיפור הזה בכלל?! בהמשך האשמתי את עצמי: איך לא קלטתי בזמן את שעומד לקרות? איך 

נתת יד לזה? אולי אם היית חיה מחושב לפני כן, הנפילה לא הייתה חדה כל כך...
"רק בהמשך גיליתי את אור האמונה. האמונה האמתית, לא זו שמצפצפים ומצטטים אותה – 
ובעיקר לאחרים. התחלתי לחיות את האמונה, להריח אותה, לנשום אותה, לטעום את טעמה 
וליהנות מאורה. אם תרצו, מכאן התחיל נס ההצלה הפנימי שלי, של הנפש לי, שהשפיע על כל 

המישורים".
וכיצד התנהלתם מול הילדים?

"מובן שחלק ההתמודדות מול הילדים היה משמעותי ביותר. ניסיתי לרפד להם, שלא יכאבו את 
הנחיתה המרסקת. השתדלתי לעשות יש מאין; למדתי לתקן בגדים, לשנות, לגזור, לתפור וליצור 
בגדים חדשים, מטופחים ובעלי טעם. למדתי שאפשר להכין קציצות מדהימות מהרבה לחם, קצת 
תבלינים, ומעט עוף שנשאר על העצמות מהמרק של שבת. למדתי שאפשר להכין פיצה עסיסית 

וחגיגית לכבוד ראש חודש גם בלי גבינה צהובה, ואפילו – בלי גבינה לבנה או קוטג'".

בינה יתרה:
"התפללתי המון שהאמון בינינו לא ייפגע, שהם ימשיכו להעריך את ההורים שלהם, שלא יאשימו, 
שלא יחושו מסכנים, נרדפים או מופלים לרעה. התאמצתי מאוד ליצור אווירה שמחה, לא תמיד 
הצלחתי. אבל כשזה כן קרה, סימנתי לעצמי  במבצע הווירטואלי שערכתי לעצמי, שכותרתו 
בנאלית, אבל מחזקת: 'האושר לא תלוי בעושר'. לא תמיד הצלחתי לעמוד במשימה הזאת. אבל 
אני בוחרת לראות את הפעמים שכן. וזה בעצם סוד החיים הקטן-ענק: לראות את היש שבתוך 

האין".

אלרגית לחוסר התחשבות
סימי, אם לחמישה, שמאחוריה עשרות ביקורים במיון ילדים, דהירות ליליות באמבולנסים מייבבים 
והתקפי קוצר נשימה, נבוכה מעט: "לא חושבת שההתמודדות שלי נדירה כל כך. ובכלל אפשר 
כפולה,  התמודדות  שיוצר  מה  שלהם,  ההתמודדות  גם  בתוכה  כוללת  שלי  שההתמודדות  לומר 

בעצם".
כלומר?

ימי החנוכה שמתקרבים, למשל. החגיגות סביב עוגות הגבינה,  "קחי את חג השבועות או את 
מתחילות כבר הרבה קודם. כולן מחליפות מתכונים, אצלי, הכול אחרת. יש מנהג לאכול מאכלי 

חלב, נכון. אבל אני משתדלת להתחשב בהם מאוד"
יאכלו משהו מכל הרשימה השחורה שלהם, תתפתח להם אלרגיה  יודעים שאם  "הילדים שלי 
וזה  הנשימה.  בדרכי  בנפיחות  שמקורה   – נשימתית  ומצוקה  נפיחות,  מטרידה,  פריחה  מיידית, 
פוגש אותם גם בחיידר, בבית הספר, בגן, במסיבות, אצל השכנים, אצל החברים, ואפילו בצרכנייה. 

בעצם, היכן לא? כמעט אין יום שבו לאלרגיה אין כל משמעות".
ואיך ההתמודדות הפנימית שלך מול כל זה?

'לפחות  הוגנת.  לא  מרגישה  אני  שוקולד,  מעדן  שקט  בוקר  באיזה  אוכלת  כשאני  "לפעמים, 
תסתפקי בלבן', אני גוערת בעצמי, אבל יודעת שזה לא צודק. אני לא אמורה להפוך לאלרגית 
בגללם, אבל כן רוצה להפוך לאלרגית לחוסר רגישות. הילדים היקרים הללו הם אתגר מדהים; לא 
קשה, לא מתסכל, אבל דורש תשומת לב רבה. אז נכון, אהבתי מאוד להגיש עוגות גבינה לקינוח, 
אבל אני אוהבת אותם יותר, ורוצה להיות מתחשבת, רגישה, הוגנת; אוהבת לחיות בשביל השני, 

וגם משתדלת".

בינה יתרה:
"אני חושבת שסביבה של ילדים כאלו לומדת הרבה יותר לכבד את הזולת, להפנים את המגבלות 
בהתחשבות  להכיר  לומדים  האלרגיים  הילדים  מכך,  יותר  ועוד  אפקטיבית.  תמיכה  ולתת  שלו 

הסביבה ולהעריך אותה, וכמובן – הם מפתחים יכולת איפוק מדהימה!".


אז למדנו להעריך את היומיום השקט והרגוע שלנו? ואם הילדים שלנו נולדו במשקלים נורמטיביים, 
לא חווינו ריסוק כלכלי ואנחנו לא הורים לילד אלרגיה - אז בעצם אפשר לשקוע בספה, ולא לקום 

ממנה?
אישה שנחנה בבינה יתרה, יכולה להן, להתמודדויות הללו. אם רק נרצה, נוכל לקחת מכאן כמה 

כלים ליומיום שמתמודד בחכמה, בקבלה ובאמונה.
התמודדות עם תקופות קושי סוחפת אותנו לקונפליקטים מגוונים. אחד מהם, ואולי הבולט שבהם, 
טמון בזירת הילדים. איך נוודא שהקושי לא פוגע בהם? איך נכוון אותם להתמודדות מיטבית, ואפילו 

לצמיחה?
מנהלת מכון 'מדרגה', שחלק מפעולות הליבה שלו מתמקדות במתן מענה וליווי להורים לילדים 
מתקשים, משתפת אותנו מניסיונה: "הילד חווה את ההתמודדות בדיוק באופן שבו ההורה תופס 

אותה. מה שנשדר לילדים – ייקלט; צורת ההתמודדות שלנו – תחוקה".
ואיך זה בא לידי ביטוי למעשה?

"אם שלוות הנפש שלנו תתערער והכעס וההאשמה יחגגו בגלוי, גם הילד יראה את הקושי כגורם 
מאיים ומכעיס והוא עשוי להפגין את אותן רגשות ותגובות מכבידות, אלו תוצר בלתי נמנע לצורה 
שבה הוא תופס את הקושי. לעומת זאת, אם נראה את הקושי כניסיון שנשלח אלינו משמים 
וכהזדמנות לצמיחה ולקבלת כוחות וחוזקות, והתגובות יהיו שלוות ובהירות בהתאם – הילד יקלוט 
ייבנה מכך, יחפש את הטוב  את זה בדיוק כך. בצורה כזו, הילד לא ייפגע מהקושי. להיפך, הוא 
ויגלה את הכוח שנשלח אליו. ההורה הופך למודל שילווה את הילד במהלך חייו, הדוגמא האישית 
משמעותית בזמני קושי ואתגר דווקא. וכמובן, עיקר העיקרים, לשוחח עם הילדים על האמונה, על 
התכנית המדויקת שתוכננה עבורנו ולטובתנו, באהבה גדולה, ועל הקדוש ברוך הוא שנלווה אלינו 

בכל רגע שהוא. 
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הכנה וסטיילינג: שף מירי זורגר צילום: שושי סירקיס

אופן ההכנה:
1. מערבבים קמח, שמרים וסוכר.

מוסיפים שמרים ונוזלים תוך כדי לישה לקבלת בצק יציב.
מוסיפים מלח ולשים במשך כ – 10 דק'.

מניחים מכוסה במקום חמים לתפיחה, עד שהבצק מכפיל את נפחו.
ומניחים  גר' כל אחד  2. מחלקים את הבצק לכדורים במשקל 45-50 

למנוחה של  15 דק'. מעצבים לצורת בייגל.
3.מכינים מהסוכר קרמל, מוסיפים מים וסודה ומרתיחים.

זורקים בעדינות את בצק הבייגל לנוזל הרותח ומבשלים את במי הקרמל 
במשך 2 דק' מכל צד.

מוציאים מהסיר ומניחים בתבנית אפייה, חוזרים על הפעולה עם כל 
היחידות.

זורים מלח / שומשום ואופים בטמפ' של 180 מעלות במשך 20 דק'.
צ'יז-  שמנת,)קרים  בגבינת  וממלאים  חוצים  הבייגל,  את  מצננים   .4
דג  מאכילת  לנמנעים  מעושן.  וסלמון  ירקות   )cream cheese
וגבינה, משתמשים במיונז במקום גבינת שמנת או מוותרים על הדג 

המעושן
*נפלא עם סלט טונה, סלט ביצים או סלט אבוקדו
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1 ק"ג קמח
70 גר' סוכר דמררה

24 גר' מלח
20 גר' שמרים יבשים
250 מ"ל בירה לבנה

300 מ"ל מים
 תערובת לטבילה:

* סוכר + סודה לשתייה + מים

מתכון נפלא לבייגל אמריקאי 

אמיתי, שיכניס לכם ניחוחות 

במלית 
של ניו יורק הביתה, 

הכי אמריקאית שיש

בני בינהנר שמיני

הכנה : ברוכי קופטייל. כמות לכ-65 מיני דונאטס

ולבצק:
500 גר' קמח

25 גר' שמרים טריים
80 גר' סוכר

200 מ"ל מים
2 ביצים

6 גר' מלח
75 גר' מרגרינה או 57 גר' 

שמן+18 גר' מים
לציפוי:

1 חבילת שוקולד
מעט שמן
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אופן ההכנה:
להכנת הבצק, בכלל באופן כללי למדתי את הדרך שמניבה בצק שמרים 
כללים  שני  ובסוכר,  בנוזל  השמרים  את  ממיסים  להיות:  שיכול  טוב  הכי 
אחרי  בא  הקמח  כאשר  התפיחה.  את  להתחיל  לשמרים  שמאפשרים 
שהבצק  אחרי  בסוף,  רק  מצטרף  והמלח  השומנים,  בין  מבודד  השמרים 

פיתח את הגלוטן שלו וספג את כל הסוכר - אז התפיחה היא מעולה.
הסוכר,  את  ,ומוסיפים  בנוזלים  אותם  ממיסים  בשמרים,  מתחילים 

מערבבים.
מעל מוסיפים את הקמח , אחר כך את הביצים, ומתחילים לערבב לבצק, 
מוסיפים את השמן ונותנים למיקסר לעשות עבודה של כ - 5 דקות מוסיפים 

את המלח ומערבלים עוד 5 דקות.
את  מכפיל  שהבצק  ומתפיחים,לאחר  נצמד  בניילון  הקערה  את  עוטפים 
נפחו מקמחים משטח עבודה היטב ומרדדים את הבצק לעובי של 1/1.5 

ס"מ.
קורצים עיגולים בעזרת חותכן עגול או כוס/פקק של בקבוק מאולתר, כל 

מה שעגול ומתאים לגודל הרצוי שלכם,
בינתיים הילדים גוזרים מנייר אפיה ריבועים בגודל של 6*6 ס"מ בערך, לפי 

העין זה לא צריך להיות גזור ישר! שהילדים יהנו זה הכי חשוב:(
ומשאירים  אפיה  נייר  לחתיכת  דונאטס  כל  מעבירים  החיתוך  אחרי  מיד 

לתפיחה קצרה .מחממים סיר או מחבת בשמן בגובה של כ4-5 ס"מ.
זורקים פיסת בצק כדי לראות אם השמן רותח, אם עולות בועות סביב פיסת 
הבצק אפשר להתחיל לטגן, מרימים את הניירות עם הדונאטס ומחליקים 

אותם לתוך השמן הרותח )הנייר נשאר אצלך ביד(.
מטגנים עד שרואים דרך החור של הדונאט שהוא מתחיל להשחים והופכים 

לצד שני, מטגנים עד להשחמה מלאה ומוציאים לנייר סופג.
לציפוי – החלק האהוב על הילדים

ממיסים חבילת שוקולד -  מריר, לבן, חלבי, בנגיעות של מה שתרצו. 
כשהשוקולד מומס מוסיפים כף שמן, מערבבים היטב.

טובלים את הדונאט עד חציו, מנערים מעט כשהדונאט עוד הפוך ומניחים 
בצלחת, בוזקים סוכריות או מקשקשים עם שוקולד בצבע מנוגד לציפוי 

השוקולד.
עכשיו הילדים מאושרים ויש לכם דונאטס צבעוני ומיוחד! 

Bk
ברוכי ˜ופטייל
טעם ○ יופי ○ יו˜רה

bbruchy.com | 3140454@gmail.com
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חדוי אשלג

ַלֲאִחי קֹוְרִאים ַאְרֵיה.
ִלי קֹוְרִאים ְמַנֵחם ֲאָבל ֶזה ֹלא ָּכל ָּכְך ְמַׁשֶּנה. ַהִּסּפּור הּוא ַעל ֲאִחי ְוהּוא 

ָּתִמיד קֹוֵדם.
ֹלא ְּבָׁשִנים, ֲאִני ַּדְוָקא נֹוַלְדִּתי ְׁשָנַתִים ְלָפָניו ֲאָבל הּוא ָּתִמיד קֹוֵדם. ֶזה ֹלא 
ֶׁשַּמִּגיַע לֹו ַמֶּׁשהּו ֲאָבל הּוא ָּפׁשּוט לֹוֵקַח. ֲאַנְחנּו ְמַסְּיִמים ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ֲאָבל 
הּוא ֵמִּגיַע ַהַּבְיָתה ְלָפַני. ֲאִני הֹוֵלְך ְוהּוא ָרץ, הּוא ֹלא ָרץ, הּוא ָטס, ּוַבֶּדֶרְך הּוא 
ַמְסִּפיק ְלָהִעיף ַאְרַּגז ַקְרטֹון, ְלַטֵּפס ַעל ָּכל ַהְּגֵדרֹות ֶׁשַּבֶּדֶרְך, ְלָהִציץ ַּבֲאַתר 

ַהְּבִנָּיה ֶׁשְּבסֹוף ָהְרחֹוב, ִלְמעֹוְך ַּבְקּבּוֵקי ְּפַלְסִטיק ּוְלַהִּגיַע ַהַּבְיָתה ְלָפַני.
ְוָאז, ַּגם ֶלֱאכֹול ָמה ֶׁשֵּיׁש, ְוִלְגמֹור ֶאת ָהאֶֹרז, אֹו ֶאת ָהעּוִגּיֹות אֹו ָמה ֶׁשֶּזה ֹלא 

ִיְהֶיה. ֲאָבל ִלְגמֹור, ְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ִלי ְּכלּום.
טֹוב, ֲהַבְנֶּתם ֶאת ָהִעָּקרֹון, ַאְרֵיה הּוא ָּפׁשּוט ֶיֶלד ְמַעְצֵּבן. ִאָּמא אֹוֶמֶרת ֶׁשהּוא 
ׁשֹוָבב ֲאָבל ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש ַמֲעִליב ֶאת ַהּׁשֹוָבִבים ִאם ַאְרֵיה ִנְקָרא 
ַרק "ׁשֹוָבב". ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵׁשם ַאֵחר ֲאָבל ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ְּבִמִּלים ֹלא ָיפֹות.
ֵאין יֹום ֶׁשַאְרֵיה ֹלא ְמַעְצֵּבן אֹוִתי. 

הּוא לֹוֵקַח ִלי ְּדָבִרים ְּבִלי ְרׁשּות, הּוא ׁשֹוֵבר ִלי ְּדָבִרים ֶׁשֲאִני ּבֹוֶנה. ֲאִני ָאלּוף 
ְוַלֲעׂשֹות  ְנָיר ֶּכֶסף  יֹוֵדַע ַלֲעטֹף ִעם  ַוֲאִני  ָיִפים ִמַּקְרטֹוִנים  ְּבִלְבנֹות ְּדָבִרים 

ְּדָבִרים ַמָּמׁש ָיִפים, ֲאָבל ֶזה ֹלא ְמַׁשֶּנה ִּכי ַאְרֵיה עֹוֶׂשה ָמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה.
ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֶאת ֶזה. יֹום ֶאָחד ְּכֶׁשָּבִכיִתי ְמאֹד ִאָּמא ָאְמָרה ִלי ֶׁשְּלַאְרֵיה ֵיׁש 
ְקָצת ְּבָעיֹות. ֹלא ֵהַבְנִּתי ָלָּמה ִהיא אֹוֶמֶרת ְקָצת, ִּכי ֶזה ִנְרֶאה ַמָּמׁש ַהְרֵּבה, 

ֲאָבל ָּכָכה ִהיא ָאְמָרה ְוַעל ִאָּמא ֹלא ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות.
ִאָּמא ִהְסִּביָרה ִלי ֶׁשְּלַאְרֵיה ֵיׁש  ֲהמֹון ֲהמֹון ֶמֶרץ ְוהּוא ֹלא עֹוֶׂשה ֶאת ַמה 
ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּבַכָּוָנה. ִהיא ִּבְקָׁשה ִמֶּמִּני ְלִהְתַחֵּׁשב. ָאַמְרִּתי ְּבֵסֶדר ִּכי ָרִאיִתי 
ֶׁשִהיא ֹלא ַמָּמׁש ְׂשֵמָחה ֵמַהַּמָּצב ֲאָבל ֲאִני ַמָּמׁש ֹלא ֵמִבין, ָּכל ָמה ֶׁשַאְרֵיה 

עֹוֶׂשה ֶזה ְּבִלי ַּכָּוָנה, ָאז ַמה? ֶזה ָהָיה ַּגם ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבַכָּוָנה??
ַאְרֵיה ְמַעְצֵּבן ַּגם ֶאת ִמְרַיִמי ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ֲאָבל ָּתִמיד הּוא אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ְּבִלי 
ַּכָּוָנה, הּוא ַּדְוָקא ְמַנֶּסה ַלֲעׂשֹות ָלּה ֵּכיף, הּוא עֹוֶׂשה ָלּה ֲאִוירֹון ּוְטַרְמּפֹוִליָנה 
ּוַמְרִּכיב אֹוָתּה ְּכמֹו סּוס ְּבָכל ַהַּבִית ֲאָבל ָּתִמיד ֶזה ִנְגָמר ְּכֶׁשִּמְרַיִמי ּבֹוָכה 

ְוִאָּמא ֶנֱאַנַחת. ְּבָעָיה.
לֹו  עֹוִׂשים  ַהְּזַמן  ֶׁשָּכל  ַהִּמְבָצִעים  ָּכל  ֶאת  ּתֹוִסיפּו  ֶזה  ִמָּכל  חּוץ  ַעְכָׁשיו, 
ְוַהְּפָרִסים ֶׁשַּמְבִטיִחים לֹו. ִאם ַאְרֵיה לֹוֵמד ָּבֶעֶרב ִעם ָחֵבר ֶׁשל ַאָּבא, הּוא 
ְמַקֵּבל ְּפָרס. ֶזה ְמַעְצֵּבן, ֲאִני לֹוֵמד ָיֶפה ּוְמַקֵּבל ִצּיּוִנים טֹוִבים ְוֹלא ְמַקֵּבל 
ּוְׁשַּתִים  ְׁשמֹוִנים  ִצּיּון  ֵהִביא  ְּכֶׁשַאְרֵיה  ֲאָבל  ְּב...  ַּפַעם  אּוַלי  ָׁשִוים,  ְּפָרִסים 
ַּבִּמְבָחן הּוא ִקֵּבל ְּפֵלימֹוִּביל. ְּפֵלימֹוִּביל! ֶׁשהּוא ִּבְכָלל ֹלא ְמַׂשֵחק ִאּתֹו ֲאָבל 
הּוא ַּגם ֹלא ַמְרֶׁשה ִלי ְלַׂשֵחק ְּבֶזה. טֹוב אּוַלי ִלְפָעִמים הּוא ֵּכן ַמְרֶׁשה ֲאָבל.... 

ֶזה ַמְרִּגיז!!!

ֲאִני אּוַלי יֹוֵתר ִמַּדי ִמְתלֹוֵנן ֲאָבל ֲאִני ַחָּיב ֶׁשָּתִבינּו ִמי ֶזה ַאְרֵיה ְּכֵדי ֶׁשָּתִבינּו 
ָלָּמה ַמה ֶׁשָּקָרה ְּבֵליל ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ֲחֻנָּכה ָהָיה ָּכל ָּכְך ְמַרֵּגׁש.

"ְמִכיִנים  ַהְפָּתָעה.  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ָלנּו  ְוָאְמָרה  ֻמְקָּדם  ָחְזָרה  ִאָּמא  יֹום  ְּבאֹותֹו 
ֻסְפָּגִנּיֹות!"

ּוָואּו, ֶזה ֶּבֱאֶמת ָהָיה ְמַׂשֵּמַח ִּכי ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִאָּמא ֹלא אֹוֶהֶבת ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְזִרים 
ַהֶּׁשַטח.  ֶאת  ְלַפּנֹות  ֶזה  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ֶׁשָהֶעְזָרה  אֹוֶמֶרת  ִהיא  ַּבִּמְטָּבח.  ָלּה 
ָהָיה  ֶזה  ֻסְפָּגִנּיֹות  ְּבַיַחד  ֶׁשָּנִכין  ְּכֶׁשִאָּמא הֹוִדיָעה  ַהַּכָּוָנה.  ֵמֲאָנִׁשים  ְלַפּנֹות 

ִנְׁשָמע ַמָּמׁש ֵּכיף.
ַאְרֵיה ָטס ַלַּמּכֶֹלת ְוֵהִביא ַאְבַקת ֻסָּכר ְוֶׁשֶמן ְועֹוד ַּכָּמה ְּדָבִרים ַוֲאִני ִּפִּניִתי 

ָיֶפה ָיֶפה ֶאת ַהַּׁשִיׁש.
ֵהַכּנּו ְּבַיַחד ָּבֵצק, ְוַאֲחֵרי ֶזה ִאָּמא ָנְתָנה ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֲחִתיָכה ֶׁשל ָּבֵצק 

ֶׁשָּנִכין ִמֶּמּנּו ִעּגּוִלים.
ֲאִני ִהְׁשַקְעִּתי ַמָּמׁש, ְּכָבר ָאַמְרִּתי ָלֶכם ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ָיִפים ִעם 
ַהָּיַדִים, ֶזה ִּכְׁשרֹון ֶׁשֵּיׁש ִלי ָּברּוְך ה', ַאְרֵיה ֵהִכין ַמֶּׁשהּו ְּכמֹו ְׁשמֹוָנה ִעּגּוִלים 
ְוַאַחר ָּכְך ִנְמָאס לֹו. הּוא ָׂשם אֹוָתם ַּבַּצד ְּבתֹוְך ַּתְבִנית ְוָאַמר ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא 

ִיַּגע ְּבִעּגּוִלים ֶׁשּלֹו - ִּכי ֵהם ֶׁשּלֹו. ְוָאז הּוא ָיַרד ְלַמָּטה ְלַׂשֵחק.
ְּבֶׁשֶמן ָעמֹק,  ִטְּגָנה אֹוָתם  ִאָּמא  ָיִפים,  ִעּגּוִלים  ְלָהִכין  ִהְמַׁשְכנּו  ְוִאָּמא  ֲאִני 
ָהָיה  ֶזה  אֹוי,  ֶׁשִּנְׁשַאר.  ַמה  ּוְלַלֵּקק  ֲאֻדָּמה  ִרָּבה  ָלֶהם  ְלַהְזִריק  ָלּה  ָעַזְרִּתי 

ָּפׁשּוט ֵּכיף. ֲאִני ְוִאָּמא ְלַבד ַּבִּמְטָּבח. ְּבִלי ַאף ֶאָחד )ְוַכּמּוָבן ְּבִלי ַאְרֵיה!(
ָהִרָּבה ִנְגְמָרה ְוָאז ָרִאיִתי ַּבַּצד ֶאת ַהַּתְבִנית.

"ִאָּמא, ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשל ַאְרֵיה!" ָאַמְרִּתי ָלּה "ִנְגְמָרה ָהִרָּבה, ַמה ַנֲעֶׂשה?"
ִאָּמא ָחְׁשָבה ֶרַגע ְוָאז ָאְמָרה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַרֲעיֹון.

ַאֲחֵרי ֶזה ַאְרֵיה ָעָלה ַהַּבְיָתה )הּוא ָהָיה ָרטֹוב ְלַגְמֵרי ִּכי ָּבְרחֹוב ֵמֲאחֹוֵרינּו 
ִהְתּפֹוֵצץ ִצּנֹור ְוהּוא ָהַלְך ַלֲעזֹר...(

ִאָּמא ָאְמָרה לֹו ֶׁשַּיְחִליף ְּבָגִדים, ַאָּבא ִהִּגיַע ְוֵהַכּנּו ְּבַיַחד ֶאת ַהֲחֻנִּכּיֹות.
ֲאִני ָּכל ָּכְך אֹוֵהב ֶאת ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות!!!

ָּכְך  ַאֵחר  ָאֵמן,  עֹוִנים  ְוֻכָּלם  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ְמַנֵּגן  הּוא  ִראׁשֹון,  ַמְדִליק  ַאָּבא 
ַמְדִליָקה ִמְרַיִמי ַהֲחמּוָדה ַּבֲחֻנִּכָּיה ֶׁשֵהִביָאה ֵמַהַּגן, ַאֲחֵרי ֶזה ַמְדִליק ַאְרֵיה 

ְוַאֲחֵרי ֶזה ֲאִני. 
ַאֲחֵרי ֶׁשֻּכָּלם ַמְדִליִקים ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ְורֹוְקִדים ְוִאָּמא ְמִביָאה ַמֶּׁשהּו ָטִעים 
ֵמַהִּמְטָּבח ְוַהְּדָבִרים ֶׁשִאָּמא ֶׁשִּלי ְמִכיָנה ֵהם ַהִכייי ְטִעיִמים ָּבעֹוָלם. )ָיכֹול 

ִלְהיֹות ֶׁשַאֶּתם חֹוְׁשִבים אֹותֹו ָּדָבר ַעל ִאָּמא ֶׁשָּלֶכם. ֹלא נֹוָרא.(
ַהַּפַעם ִאָּמא ֵהִביָאה ֶאת ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשֵהַכּנּו ְּבַיַחד, ֵאין ֻסְפָּגִנּיֹות ְטִעימֹות 
ָּכֵאּלּו ְּבָכל ָהעֹוָלם. ָׁשַפְכנּו ִמְּלַמְעָלה ָמֵלא ָמֵלא ַאְבַקת ֻסָּכר ְוֻכָּלם ָאְכלּו. 

ּוִפְתאֹום ַאְרֵיה ָאַמר "ֵהי, ֵאיפֹה ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשִּלי? ַׂשְמִּתי ֶאת ֶׁשִּלי ַּבַּצד!"
"ִהֵּנה" ִאָּמא ֵהִביָאה ַצַּלַחת ִעם ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשל ַאְרֵיה, ִזִהיִתי אֹוָתם, ִּכי ֵהם 
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ָהיּו ֲאֵחִרים ָּכֵאּלּו, ְקָצת ְמּכּוַוִצ'ים ְוֹלא ִעּגּוִלים ָּכל ָּכְך ָיִפים.
"ֵאיפֹה ָהִרָּבה?" ַאְרֵיה ָׁשַאל ְוִהְסַּתֵּכל ָחָזק ַעל ָּכל ַהֻּסְפָּגִנּיֹות.

"ָהִרָּבה ִנְגְמָרה" ָאַמְרִּתי ְּבֶפה ָמֵלא ַאְבַקת ֻסָּכר.
"ַמה ֶזה ִנְגְמָרה?!" ַאְרֵיה ָצַעק ְוִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשַּמְתִחיל ִלְהיֹות ּפֹה ַעְצָּבִני, ּוִפְתאֹום 
ָרִאיִתי ְּבַאְרֵיה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר. הּוא ֹלא ָהָיה ַרק ַעְצָּבִני ְוכֹוֵעס ְועֹוד ֶרַגע ׁשֹוֵפְך ְוצֹוֵעק. 
הּוא ָהָיה ָעצּוב. הּוא ָהָיה ַאֵחר. ִהְסַּתַּכְלִּתי ַמֵהר ַעל ַהַּׁשִיׁש, ּוִפְתאֹום ֵהַבְנִּתי ַמה 
ִאָּמא ָעְׂשָתה ִעם ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשל ַאְרֵיה, ְוָאַמְרִּתי  "ַאְרֵיה!! ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשְּלָך ֶזה 

ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשָּלְך ֵהם ֻסְפָּגִנּיֹות ַהְפָּתָעה!"
"ַמה ַהְפָּתָעה?" ַאְרֵיה ָצַעק ְוִכְמַעט ָּבָכה "ֻסְפָּגִנּיֹות ְּבִלי ִרָּבה ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ָׁשֶוה! 

ֻסְפָּגִנּיֹות ֹלא ְטִעימֹות ִּבְכָלל! ֹלא רֹוֶצה"
ְוָלַקְחִּתי ַמֵהר ֻסְפָּגִנָּיה ַאַחת ֵמַהַּצָלַחת ֶׁשּלֹו  "ַּתְקִׁשיב ִלי ַּפַעם ַאַחת" ָצַעְקִּתי 
ַּבָּיַדִים ֶׁשִּלי "ַּתְקִׁשיב!! ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ֶׁשָּלְך ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָׁשוֹות, אּוַלי ֵהן ְּבִלי ִרָּבה ֲאָבל 

ִּתְסַּתֵּכל!" ָחַתְכִּתי ֶאת ַהֻּסְפָּגִנָּיה ָּבֶאְמַצע ּוְׁשִביל ֶׁשל ׁשֹוקֹוָלד ִנְׁשָּפְך ַהחּוָצה.
"רֹוֶאה? ֶזה ׁשֹוקֹוָלד! ַקח ִּתְטַעם" ֵהֵבאִתי ְלַאְרֵיה ֲחִצי ֵמַהֻּסְפָּגִנָּיה ְוָטַעְמִּתי ֶאת 

ַהֵחִצי ַהֵּׁשִני.
ְמְממ..... ֶזה ָהָיה ָטִעים!

ַאְרֵיה ָלַעס ַּכָּמה ִּביִסים ְוִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ְוָעַלי ּוִפְתאֹום ָאַמְרִּתי ְּבֶפה ָמֵלא 
ׁשֹוקֹוָלד "ִמי ָאַמר ֶׁשָּכל ַהֻּסְפָּגִנּיֹות ַחָּיבֹות ִלְהיֹות אֹותֹו ָּדָבר? ִּתְרֶאה, ֶזה ְּבִלי ִרָּבה 
ְוַהְרֵּבה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָׁשֶוה! ּוִמי ָאַמר ֶׁשָּכל ַהְּיָלִדים ְצִריִכים ִלְהיֹות אֹותֹו ָּדָבר? ֶאָחד 

יֹוֵדַע ְלָהִכין ְמטֹוִסים ִמַּקְרטֹון ְוֶאָחד יֹוֵדַע ָלרּוץ ַמֵהר ּוְלַנֵּצַח ְּבָכל ַהַּתֲחֻרּיֹות"
ְּבָכל  ִמְּלַנֵּצַח  יֹוֵדַע? חּוץ  "ּוָמה עֹוד הּוא  ָעַלי  ִהְסַּתֵּכל  ְוַאְרֵיה  ַּבָּסלֹון  ָהָיה ֶׁשֶקט 

ַהַּתֲחֻרּיֹות?"
ְּכֶׁשִהיא  ַהְּקַטָּנה  ֲאחֹותֹו  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  יֹוֵדַע  "הּוא  לֹו  ְוָאַמְרִּתי  ִהְמַׁשְכִּתי  ַוֲאִני 
ּבֹוָכה, הּוא יֹוֵדַע ָלטּוס ַלַּמּכֶֹלת ְוִלְקנֹות ָּכל ַמה ֶׁשִאָּמא ְצִריָכה, הּוא יֹוֵדַע ְלַחֵּלק 
ֵמַהַּמְמַּתִּקים ֶׁשּלֹו ְוהּוא יֹוֵדַע ִלְקֹלַע ּגֹוגֹוִאים ָּבחֹר ֲהִכי ָקָטן ְו..ְוהּוא יֹוֵדַע ֶאת ּכֹל 

ַהִּמיִלים ֶׁשל ְזִמירֹות ַהַּׁשָּבת ְּבַעל ֶּפה, ָּכְך ֶזה הּוא ַאּלּוף!"
ַאְרֵיה ִחֵּיְך ִחּיּוְך ָּגדֹול ְוִהְכִניס ַלֶּפה ַמֵהר עֹוד ֻסְפָּגִנָּיה ִעם ׁשֹוקֹוָלד ְוָרִאיִתי ֶׁשִאָּמא 

ְמַנֶּגֶבת ֶאת ָהֵעיַנִים. ֶזה ַמְצִחיק ִּכי ֹלא ָקָרה ּפֹה ׁשּום ָּדָבר ָעצּוב.
ַאֲחֵרי ֶזה ָרַקְדנּו עֹוד ְקָצת ְוַסָּבא ְוָסְבָתא ִהִּגיעּו ְוֵהִביאּו ַמָּתנֹות ְלֻכָּלם.

ֲאָבל ַהִּסּפּור עֹוד ֹלא ַמָּמׁש ִנְגָמר. ַחּכּו ִטָּפה.
ִלְדֵמי ֲחֻנָּכה ַסָּבא ֵהִביא ִלי ְמַאְוֵרר ָקָטן ּוְמֻׁשְכָלל ֶׁשַּמְדִליק אֹורֹות. ֶּבֱאֶמת ַמֶּׁשהּו 
ָיֶפה. ִהַּנְחִּתי אֹותֹו ִלְׁשִנָּיה ַאַחת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ּוִמְרַיִמי, ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִריָאה )ָּכָכה ִאָּמא 
ֶׁשִּלי אֹוֶמֶרת ְּכֶׁשּקֹוֶרה ַמֶּׁשהּו ֹלא ָּכל ָּכְך טֹוב( ִׂשֲחָקה ִלי ִעם ֶזה. ַאֲחֵרי ֶׁשַּסָּבא 
ְוָסְבָתא ְּכָבר ָהְלכּו ִּגִּליִתי ֶׁשַהְּמַאְוֵרר ֶׁשִּלי ִנְׁשַּבר. ָאַמְרִּתי ְּבקֹול אּוּוף! ָאַמְרִּתי ֶאת 

ֶזה ֵׁשׁש ְּפָעִמים ּוְקָצת ָצַעְקִּתי ַעל ִמְרַיִמי ֲאָבל ֵהַבְנִּתי ֶׁשֵאין ַמה ַלֲעׂשֹות.
ַּבַּלְיָלה ִחְּכָתה ִלי ַהְפָּתָעה ַעל ַהָּכִרית.

ְמַאְוֵרר ָקָטן ַמְדִליק אֹורֹות. ְלָיד ֶזה ָהָיה ִמְכָּתב.
"ִלְמַנֵחם. ַמָּתָנה ֵמָאח ֶׁשְּלָך. 

ַאְרֵיה".


ָּכָכה ֶזה. 
ֵיׁש ֻסְפָּגִנּיֹות ִעם ִרָּבה, ֶׁשרֹוִאים אֹוָתה ִצְבעֹוִנית ּוְמָגָרה, ְוֵיׁש ֻסְפָּגִנּיֹות ֶׁשַהּׁשֹוקֹוָלד 

ִמְתַחֵּבא ָעמֹק ְוָצִריְך ִלְפּתַֹח ְוִלְטעֹם. 
ָנכֹון ֶׁשּׁשֹוקֹוָלד יֹוֵתר ָטִעים ֵמִרָּבה?

 1.2 
ק״ג

בטעם שוקו להכנת משקהאבקה

יותר טעים לילדים

יותר משתלם להורים

שוקולי של בון בייקרי, פשוט שווה!

חדש!

להשיג ב  



•  ְּבַחר ִמְסָּפר ֵמ 1- ַעד 10,
•  ַהְכֵּפל אֹותֹו ְּבִמְסַּפר ַהֵּנרֹות ֶׁשַּמְדִליִקים   

   ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון )ּכֹוֵלל ַהַּׁשָּמׁש(.
•  ַחֵּבר ֵאת ְׁשֵּתי ַהְּסָפרֹות ֶׁשִּקַּבְלָּת,

•  ַחֵּסר ֵמַהִּמְסָּפר ֶׁשָּיָצא ֵאת ַהִּמְסָּפר : 5.
•  ֲחֵׁשב ֵאת ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ַהִּמְסָּפר 

   ֶׁשִּקַּבְלָּת.
•  ְמָצא ֵׁשם ֶאֶרץ ֶׁשַּמְתִחיל ָּבאֹות 

   ֶׁשָּמָצאָת.

•  ָמה ָהאֹות ַהְּׁשִנָּיה ְּבֵׁשם ָהֶאֶרץ?
•  ֲחׁשֹוב ַעל ְּפִריט ְלבּוׁש ֶאָחד ֶׁשַּמְתִחיל 

   ְּבאֹות זֹו.
•  ַמִהי ָהאֹות ָהַאְחרֹוָנה ֶׁשל ַהְּפִריט? 

•  ְמָצא ֶצַבע ֶׁשַּמְתִחיל ְּבאֹות זֹו.
   ָהִאם הּוא ִמְתָחֵרז ִעם ָיָון?

   ָנכֹון!
   ַמִּגיָעה ְלָך ֻסְפַגִּנָּיה ְמתּוָקה ַמַּתָּנה!

ֵלְך ַּבֵּקׁש ֵמֲחֵבְרָך ֶׁשִּיְבַחר ִמְסָּפר ֵמ - 1 ַעד 10..

משפחתימפגש
אביזרים: דפים, עטים, ולבבות מודים. 

נראה לי חסרה כותרת..
הסביבון המשפחתי

גיל: 6-120. משך זמן: שעה- שעתיים

מה צריך?
סביבון ויצירתיות

מה עושים?

את אותיות הסביבון -נ-ג-ה-פ מחליפות המשימות: 
• נ- ספר מי ה'נס' שלך  בחיים שתמיד מסייע עוזר ותומך בזמנים שצריך 

'ניסים'. )נס שיש אותך!(
•  ג- רגע של גדילה שאתה מעוניין לשתף ולספר עליו.
•  ה- היה היה, ספרו ושתפו על זיכרון ילדות מוקדם . 

• או הפתעה - מוציאים פתק בגורל ומי שיצא בגורל יש להפתיע אותו 
במהלך החודש הקרוב. 

• פ - פרגון מכל הלב, מחמאה מיוחדת לאחד המשתתפים

משפחתימפגש
ִחיָדה לילדים / י. ַנַּתְנזֹון 

ַהּתׁשּוָבה ַלִחיָדה:
ּכל ּכפּולֹות 9 ׁשוֹות 9 )27, 54, ְוכּו'(

ָהֶאֶרץ ַהּיִחיָדה ַהּמְתִחיָלה ּבד' = ּדֵנַמְרק
ּפִריט ְלבּוׁש ּבנ' = ַנָעל

ֶצַבע ּבל' = ָלָבן

לכבוד החנוכה, שפע של יצירות מדליקות 

ם ממתינות לכם באתר קול כבודה 
לילדי

להורדה בחינם! קובץ פרינטבול של הכנת 

סביבון ועוד הפתעות מאת האמנית הדס 

קסיר בעלת סטודיו שילובים.
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חורף
חם עם 

אופן ההכנה:

משרים את החומוס, את השעועית ואת 
החיטה במים למשך לילה. מחממים סיר 

רחב וכבד בלהבה גבוהה ומוסיפים את 
השמן, חותכים את הבצל לקוביות קטנות 
ומכניסים לשמן החם, מטגנים את הבצל 
עד שהוא מתחיל להזהיב, מוסיפים את 

הסילאן והפפריקה וממשיכים לטגן עוד 
כ-5 דקות, הגריסים, את הבשר, את 

אבקת המרק, ואת המלח. מקלפים את 
תפוחי האדמה והבטטה. 

מכינים את השקיות, מכניסים לכל 
שקית: כוס אורז, שן שום, חצי כפית מלח, 

1 כפית פפריקה, חצי כוס מים. כך מכינים 
גם את שקית החיטה 

וקושרים, הקשירה נעשית כ-4 ס"מ מעל 
החומרים. מסדרים בסיר את תפוחי האדמה, 
את הבטטות, את השקיות, את הביצים, את 

פרוסת הרגל, את ראש השום והבצל 
השלם, יוצקים מים עד לכיסוי ומרתיחים 

בלהבה גבוהה, משאירים ברתיחה למשך 
חצי שעה, מחוררים בעזרת סכין חדה את 

השקיות (2 חורים) מנמיכים להבה, 
ומבשלים עוד כשעה. מעבירים לפלטה 

ומכסים בשמיכה או במגבת גדולה.
המעבר לפלטה צריך להיות לאחר רתיחה 
ולכן אם מכינים את החמין מוקדם או יום 

קודם יש להרתיח את החמין לפני 
שמעבירים לפלטה . 

 

1/3 כוס שמן
1 בצל גדול

3 כפות סילאן "הנמל"
2 כפות פפריקה מתוקה

1 כוס שעועית לבנה "הנמל"
1 כוס חומוס "הנמל"

1/2 כוס גריסים "הנמל"
1 כף מלח

1 כף אבקת מרק עוף
1 ראש שום

1 בצל קטן עם קליפה
7 תפוחי אדמה קטנים

2 בטטות קטנות
300 גרם בשר ראש 
או שריר (מספר 8)

1 פרוסת רגל
ביצים - לפי הצורך

חומרים:

2 שקיות לצלייה "הנמל"
1 כוס אורז "הנמל"

1 כוס חיטה "הנמל"
2 שיני שום

2 כפיות פפריקה מתוקה
1 כפית מלח

1 כוס מים

לשקיות:

”כל כך הרבה גרסאות יש 
 "הנמל" באמת שאין תחליף!“ הקטניות המוצלחות שללחמין ולטשולנט, אבל גרסא הזו בתוספת 

הנמל! 



חנוכה שמח ו...


