
ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

פרשת נח   גיליון מס’   254   ל’ בתשרי תשע”ד   4 באוקטובר 2013

vedibarta12@gmail.com לתגובות:

של  ראשון  שבוע  לו  מסתיים  ובעצם  מאחורינו  כבר  החגים”  “אחרי 
שגרה אחרי זמן לא שגרתי ארוך. קהילתנו פתחה באופן רשמי את 

השנה רק השבוע, כך שעדיין ניתן להריח את ניחוח השנה החדשה. 
גם מערכת “ודברת בם” השנה כמעט כולה חדשה. נכנסנו לנעליים 
 - ורכזי כותבים מסורים שעשו עבודתם נאמנה  גדולות של עורכים 

חלקם כבר שנתיים - ומובן שנועצנו בהם רבות.
יחד חיפשנו איך מחד גיסא לשמור על צביון העלון הקהילתי והמבנה 
התחדשות  להוסיף  איך  גיסא  ומאידך  כולם,  התרגלו  שאליו  הקבוע 

ורעננות.
ודאי  והם  הקהילה”  כ”שנת  זו  שנה  על  הכריז  העמותה  ועד  בנוסף, 
ולהפוך  לנסות  החלטנו  אנו  גם  אך  בהמשך,  כך  על  ויפרטו  יכתבו 

השנה את העלון לקהילתי יותר.
קהילתנו ְגֵדלה ומתרחבת וקשה להכיר את כולם, דפי העלון הם עוד 
מהקהילה.  קולות  ולהשמיע  לשמוע  להכיר,  ניתן  יהיה  בה  מסגרת 

השנה הוספנו כמה מדורים חדשים שיאפשרו זאת: 
הראשון  “הזיכרון  מדור  את  יחליף  זה  מדור   - שלי”  “הדמות  מדור 
שלי” ובו תוכלו לספר לנו על דמות מפורסמת או אחרת שהשפיעה 

עליכם באופן אישי.
נוכל  ואנו  - בו תראיין איילת אסקוזידו חברים  “יום בעבודה”  מדור 
להיחשף למקצועות מעניינים, ובעיקר להכיר צדדים נוספים בחייהם 

של חברי הקהילה, שהם מעבר ל”אבא של” או “אימא של”.
ילדיכם  של  פנינים  על  לנו  לספר  תוכלו  בו   - חלב”  “שיני  מדור 

הצעירים, כי אחרי הכול, רוב הזמן אנחנו “אימא של” או “אבא של”. 
מלבדם ניחֵשף השנה גם לבית מדרש משנה, באדיבותו של אריאל 

ידין, שישתף אותנו מדי פעם במשניות ובדברים שאין להם שיעור...
נתעסק ברוח, בנפש וברגשות בעזרתה של מיכל חלמיש אך נתייחס 

גם לצורכי הגוף במדור הבישול של אפי בלה.
ְנַסֵקר אירועי קהילה עם “בתיה המקשקשת”.

השבוע,  פרשת  דעה,  מאמרי  של  הקבועים  המדורים  כמובן  ימשיכו 
נמשיך ללמוד על מדע מפי ענר צוק, על תרבות מפי אסנת פרל, על 
פילוסופיה מפי חגית  יהושע, על  בן  יוספסברג  ליאת  פלורליזם מפי 

קראוס ועל ההיסטוריה של המושבה מפי אילנית קיש.
כמו כן ימשיכו אורית קרנובסקי וורדה בלונדר להציג בפנינו משפחות 

מבוקשות חדשות )הידעתם שזהו המדור הנקרא ביותר?(
מובן שלשם כך אנו זקוקים לשיתוף הפעולה שלכם. בא לכם לספר 
הייתה  הילדים  לאחד  בעבודה”?  “יום  במדור  שלכם  העיסוק  על 
“יציאה” משעשעת שאתם מוכנים לשתף במדור “שיני חלב”? מוכנים 

לכתוב על פרשת השבוע? 
תפנו  לא  ואם  עצמם,  את  להביע  מוזמנים  וחדשים,  ותיקים  כותבים 

אלינו אנו נפנה אליכם...
ושונה  יפה  לשנה  ויתרמו  יוסיפו  והחידושים  שהשינויים  מקווים  אנו 

אשר מתחילה לה בגיליון זה!
vedibarta12@gmail.com :כתבו לנו לכתובת

סיון הרטמן

“שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום...”

פרשת “נח” וחזון הצמחונותפרשת השבוע למשפחה
את  המבול,  סיפור  את  כוללת  “נח”  פרשת 
סיפור מגדל בבל וכן רשימות של צאצאי נח 

ובניו. 
בין לבין מופיעה תפנית חשובה בהתפתחות 
האנושית ובזכויות בעלי החיים: לאחר יציאת 
נח ובעלי החיים מן התיבה הותר לנח לאכול 
בשר בעלי חיים אחרים וזאת יחד עם איסור 
התרת  בנושא  נתמקד  אדם.  בני  רצח  על 

אכילת בשר בעלי החיים.
כך נאמר בפרשתנו לנח על ידי אלוקים: “ָּכל 
ְּכֶיֶרק  ְלָאְכָלה,   ִיְהֶיה  ָלֶכם  ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר  ֶרֶמׂש 
ג(.  ט  )בראשית  ֹּכל”  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתִּתי  ֵעֶׂשב 
ופירש רש”י: “לא הרשיתי לאדם הראשון בשר 
אלא ירק עשב, ולכם - כירק עשב שהפקרתי 
)כולל  כל  את  לכם  נתתי  הראשון  לאדם 
מתבססים  רש”י  דברי  החיים(”.  בעלי  בשר 
בפרשת  הראשון  לאדם  אלוקים  דברי  על 
ֹזֵרַע  ֵעֶׂשב  ָּכל  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתִּתי  בראשית:”ִהֵּנה 
ָהֵעץ  ָּכל  ְוֶאת  ָהָאֶרץ,  ָכל  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶזַרע 
ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע; ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה” 

)בראשית א כט(. שם הותר לאדם לאכול מן 
הצומח בלבד. כמו כן מתבסס רש”י על דברי 
בשר  לו  הותר  לא  הראשון  “אדם  כי  הגמרא 
)בבלי,  להם”  התיר  נח  בני  וכשבאו  לאכילה... 

סנהדרין נ”ט ע”ב, בשם האמורא רב(.
בשר?  לאכילת  היחס  להיות  אפוא  אמור  מה 
בשר  לאכול  הראשון  אדם  על  נאסר  מדוע 
ולאחר מכן הותר לצאצאיו לעשות כן? ובכלל 

– מהו היחס הנכון לבעלי החיים?
הנוגעות  אחרות  רבות  ועל  אלו  שאלות  על 
“חזון  בספרו  )הראי”ה(  קוק  הרב  עונה  להן 
הצמחונות והשלום”. ספר זה מורכב מסדרת 
העת  בכתב  ידו  על  שפורסמו  הגות  מאמרי 
אלה  מאמרים  שנה.  כמאה  לפני  “הפלס” 
שנה  כחמישים  לפני  לספר  והפכו  נערכו 
- שהיה  הנזיר”  “הרב   - כהן  דוד  ידי הרב  על 

צמחוני בעצמו.
הראשון  אדם  של  מצבו  כי  מבהיר  קוק  הרב 
היה המצב האידיאלי וכי לאיסור אשר הושת 
מוסרי.  טעם  היה  בשר  לאכילת  בנוגע  עליו 

מוסרי  “חסרון  כי  קוק,  הרב  קובע  כללית, 
את  יקיים  שלא  במה  האנושי,  במין  הוא  כללי 
הרגש הטוב והנעלה, לבלתי קחת חיי כל חי, 
בשביל צרכיו והנאותיו”. הרב שולל גם שימוש 
)חלב,  החיים  בעלי  של  הטבעיים  בקנייניהם 

צמר וכו’(.
ההיתר לאכול בשר אפוא איננו מצב אידיאלי 
אך הוא התאפשר לאחר המבול כוויתור לבני 
בכדי  וזאת  המוסרית,  נפילתם  בשל  האדם 
“לא להעמיס” עליהם את סבל החיות כל עוד 
)רעב,  עצמו  האנושי  בסבל  מטפלים  אינם 
המוסרי  מצבנו  בשל  וכו’(.  פשעים  מלחמות, 
הירוד, נכון לעכשיו, עלינו לפתור את הבעיות 
בעלי  בבעיות  לטפל  מכן  לאחר  ורק  בינינו 

החיים.
ניתן גם כדי להבדיל בין בני האדם  היתר זה 
לחיות בכדי שלא תיווצר ביניהם קרבה גדולה 
וכתוצאה מכך לגיטימציה ל”התבהמות”  מדי 

המין האנושי.
בונה  עצמה  התורה  קוק,  הרב  של  לשיטתו 



מצפון  ייסורי  המשאיר  כזה  מצוות  מערך 
כל  לאכול  אפשר  אי  בשר:  האוכל  באדם 
לשחוט  יש  הטהורות  החיות  את  חי,  בעל 
יש  כך,  סתם  להרוג  ולא  מסוימת  בדרך 
ספציפית:  בשר  אכילת  על  שונים  איסורים 
לא תבשל גדי בחלב אימו, איסור על שחיטת 
ועוד.  ימים  שמונה  להם  מלאו  בטרם  יונקים 
כשמתארת התורה אכילת בשר, היא מתארת 
דווקא מתוך  ולאו  זאת כאכילה מתוך תאווה 
ַנְפְׁשָך  ְתַאֶּוה  ִּכי  ָבָׂשר,  ֹאְכָלה  ְוָאַמְרָּת   “ צורך: 
ָּבָׂשר”  ֹּתאַכל  ַנְפְׁשָך  ַאַּות  ְּבָכל  ָּבָׂשר,  ֶלֱאֹכל 

)דברים יב כ(.

להקרבת  התנגד  לא  קוק  הרב  כי  נדגיש 
לבוא.  לעתיד  המקדש  בבית  קורבנות 
הקרבת  תחזור  השלישי  הבית  כשייבנה 

הקורבנות לסדרה גם לדבריו. 
אחר  שבי  תלך  אל   ...“ לבנו:  כתב  בצוואתו 
חיים  בעלי  שאוהבים  ההרים,  על  הדולגים 
התריע  קוק  הרב  כלומר,  אדם”.  בני  ושונאים 
הוא  אם  בעיקר  זה  בעניין  דרך  קיצור  בפני 

גורם לתוצאות לא רצויות כשנאת אדם.
למצבה  האנושות  תחזור  דבר,  של  בסופו  אך 
האידיאלי, או כדבריו ב”חזון הצמחונות והשלום”:

וחופשה  אושרה  למטרת  האנושות  בבוא   ...“
ההשלמה  פסגת  מרום  עד  בבואה  השלם, 
החיים  קדושת  אל  צרופה,  אלוקים  דעת  של 
המלאים בצביונם, אז יכיר האדם את יחסו אל 
חבריו ביצירה, בעלי החיים כולם, איך הוא ראוי 
עוד  נזקק  שאינו  הטהור,  המוסר  מצד  להיות 
לוויתורים של דוחק... כי אם ללכת באורח טוב 
מוחלט. “ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ַּבּיֹום ַההּוא ִעם ַחַּית 
ַמִים ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה; ְוֶקֶׁשת  ֶדה ְוִעם עֹוף ַהּׁשָ ַהּשָׂ
ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאְׁשּבֹור ִמן ָהָאֶרץ” )הושע יב כ(.
שלומי פלג

מה? אירוע סוף החופש 
היכן? חצר בית הספר “קשת” 

מתי? יום חמישי, 22 באוגוסט
השתתפו: כמאה חברי קהילה; מבוגרים וילדים, ותיקים וותיקים 

יותר.
הכי “קשת”: סנדלים אבודים 

מחפשים את בעליהם היחפים בסוף 
האירוע.

בלט בחסרונו: דברי ברכה 
למשפחות החדשות מפי נציג 

הקהילה.
ננצור בליבנו לעד: חביות צוננות 

של בירה “פרנציסקאנר” ובירה 
“מלכה” )תודה לך תומר וכטל(.

הפקת לקחים: להזמין 
“מתנפחים” גם לאירוע של 

השנה הבאה )מסורת! מסורת! 
מסורת!(.

לי:  לומר  תמיד  נהג  הזקן  סבי 
כזה  דבר  אין  המתוקה,  “בתי 
‘ילדים רעים’. יש רק ילדים שרע 
הילד  לכם,  אגיד  אני  מה  להם”. 
שמחץ אותי ב”מתנפחים” ועשה 
הצ’ופצ’יק  עם  בגרביון  רכבת  לי 

החלטתי  אז  רע.  ילד  היה  בטוח  על   – שלו  הכיפה  של  הסיכה  של 
שאם סבי צדק ובאמת אין בעולם “ילדים רעים”, אז לפחות אדאג 
שהוא יהיה “ילד שרע לו”. כן, כן, שילמד שעם בתיה לא מתעסקים, 

במיוחד כשאני באמצע שליחות עיתונאית! 
תושבת  יקינטוני,  בתיה  אני,  עיתונאית!  שליחות  נכון,  שמעתם 
וגם לכמה חיות משק,  מזכרת בתיה מיום הקמתה, אימא לנכדים 
מוניתי לתפקיד העורכת, הכתבת והצלמת של מדור חדש לסיקור 
בכישרון  יבחין  מישהו  אחד  שיום  ידעתי  האמת,  הקהילה.  אירועי 

הכתיבה שלי, אחרי שישים ומשהו שנים של כתיבה למגירה.
יצאתי בשליחות המדור  כן,  הייתי?  איפה  סוטה מהנושא.  אני  אבל 
מה  “קשת”.  קהילת  של  הקיץ  סוף  אירוע  את  לסקר  שלי  החדש 
אני אגיד לכם, אירוע המוני, וולגרי ורועש כזה לא זכור לי מאז היום 
ההוא בשישים ושמונה כשהתקלקל המזגן בבית האופרה בלייפציג. 
נשים  גברים,  עיניי:  וחשכו  “קשת”  הספר  בית  חצר  בשערי  באתי 
מצטופפים   – ונורא  איום  בכלל  שזה   – יחד  וחילוניים  דתיים  וטף, 

להתרענן  בשביל  אז  אוהבת!  הכי  שבתיה  המתנפח  למתקן  בתור 
הלכתי לשתות כוס-שתיים-חמש מהמיץ עם הקצף שהיה בחבית 
)היה לבתיה טעים מאוד, רק בפעם הבאה, בבקשה, שלא יהיה קר 
כל כך שמכאיב בסתימות של השיניים. תודה(. אחרי ההתרעננות 
מהצד  עיתונאי  סיקור  לעשות  כדי  בתור  הילדים  כל  את  עקפתי 
היה  זה  המתנפח.  המתקן  של  הבפנוכו  של 
בצורה  מאוד,  אוהבת  שבתיה  מהסוג  מתקן 
בפנוכו,  עצים  כמו  כאלה  עמודים  עם  ליצן,  של 
למעלה  עד  שלו  הדופן  על  לטפס  שאפשר 
בחזרה  לקפוץ  האחרון  ברגע  ואז  ליפול  וכמעט 
שוב  אני  אבל  באוויר,  גלגול  ולעשות  לרצפה 
התור,  את  בריצה  כשעקפתי  מהנושא.  סוטה 
כמה ילדים צעקו לי: “גברת, אסור לעקוף!” ואני 
שלי  שסבא  נזכרתי  עיתונאית!  בשליחות  בכלל 
נהג תמיד לומר: “כשאתה צועק – שומעים 
אותך. כשאתה מדבר – לא שומעים אותך”, 
בתיה  שאני  בנימוס  עליהם  צרחתי  אז 
וגם  מיוחדת  בשליחות  עיתונאית  יקינטוני, 
תושבת ותיקה ומכובדת, והתחלתי לעשות 
היה  והכול  שלי  המתנפח  במתקן  סלטות 
לי  שעשה  הילד  הגיע  אז  ובדיוק  יופי-טופי. 
לימדתי  לכם,  אגיד  אני  בגרביון. מה  רכבת 
אותו לקח שהוא לא ישכח. אבל לא חשוב, 
צריכה  אני  הכול  שלא  אומרים  הנכדים 

לספר לכולם. 
היה  האירוע  לכם,  אגיד  אני  מה  לסיכום, 
דווקא ממש בסדר. המיץ עם הקצף בחבית היה טעים, המתנפחים 
היו ממש כיף, והשילוב ביניהם עשה לי שמייח כמו שהיה בהכרזה 
שגם  מקווה  אני  עכשיו  אז  בכיכר.  הורה  כשרקדנו  העצמאות  של 
כי  מוצלחים,  כאלה  יהיו  לסקר  אותי  שיזמינו  הבאים  האירועים 
האנשים של “קשת” נראים לי די בסדר. ואם אפשר, אז שבאירוע 

הבא תהיה קצת יותר קולטורה )שזה “תרבות”, ילדים(.
ותזכרו: כשאתם צועקים – שומעים אתכם, כשאתם מדברים – לא 

שומעים אתכם.
שלכם, 
בתיה יקינטוני

משימתה  את  לבצע  תוכל  ש”בתיה”  בכדי  המערכת:  הערת 
הערות  או  לפניות  עלומה.  נשארת  זהותה  באירועים,  העיתונאית 

לבתיה ניתן לפנות למערכת “ודברת בם”.

בתיה מקשקשת



האות ל’אלף-בית של פלורליזם יהודי

“לימוד”  
בינלאומי  ארגון  זהו 
יהודי  בלימוד  המתמקד 
מרכז  התפוצות.  ברחבי 

הארגון ממוקם באנגליה, שם הוא התחיל 
הארגון  מטרת  שנה.  כשלושים  לפני 
נוסף  צעד  לצעוד  משתתף  לכל  לאפשר 
הן למיטיבי  מיועד  יהדותו. הלימוד  במסע 
לכת והן לאלו שרק החלו לצעוד במסלול 
מעניין,  זאת  לעשות  ובכדי  יהדותם. 
מתנדבים  כולם   - מרצים  “לימוד”  ְמַזֵמן 
אמנות  ואנשי  מורים  נמנים  שעימם   -
הלמידה  עולם  את  להעשיר  בכדי  ורוח, 
בהרצאות, סדנאות, סרטים, הצגות ואפילו 
מדיטציה! השנה הם אף פתחו לראשונה 
הקיץ  בחופשת  ביערות  לימוד  של  מחנה 
רוחני  פסטיבל  מעין  אוגוסט,  חודש  של 
של מוזיקה, קהילה, אמנות ולימוד יהדות. 
סניפי “לימוד” פרוסים על פני כל העולם: 
בניו-זילנד, ארצות הברית, רוסיה, אירופה 
בנגב,  כמובן,  )בירושלים  בישראל  ואף 

בגליל ובמודיעין(.
הארגון השני אף הוא עוסק בלמידה, אם 

כי שמו אומר בדיוק את ההיפך!

השנה הצטרפה אלה לבן דודה אלון לגן 
ביניהם  שנערכה  שיחה  ולהלן  “ארז”, 

בסוף החופש הגדול:
אלון: “באיזה קבוצה את תהיי בגן?” 

אלה: “בקבוצת תפילה”. 
אלון: “חבל, כי אני אהיה במפגש”. 

לי  שהסברת  בגלל  בטח  זה  “אה,  אלה: 
פעם שאתה קצת דתי וקצת חילוני”.

אלון: “מה פתאום!” 
אלה: “אז למה?” 

אלון: “זה בגלל שאני מסורתי!”
אלה: “מה זה מסורתי?”  

וקצת  דתי  קצת  זה  “מסורתי  אלון: 
חילוני...!”

סיון הרטמן

שיני חלב
אנחנו,  עדה  מאיזו  משנה  לא 
הילדים...  בעניין  פולנים  רובנו 
פניני  לילדינו  יש  לעתים  מזה,  חוץ 
יביישו את דפי העלון  חוכמה שלא 
מערכת  בחרה  לכן  הקהילתי... 
העלון ליצור השנה את פינת “שיני 
בפעם  פעם  מדי  שתופיע  חלב”, 
באמירות  אותנו  לשתף  תוכלו  ובה 
ילדיכם  של  ומעניינות  חכמות 

הצעירים...

המביא דבר בשם אומרו
“מוטב שאכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם.” 

)רבי נחמן מברסלב(

ילדים מציירים

ציירה: נגה מור ג’1

היהודית  העשייה  ברחבי  איתכם  יחד  משוטטת  שאני  השלישית  השנה  זו 
ונבדוק  האלף-בית  מאותיות  באות  ניעצר  אנו  תחנה  בכל  הפלורליסטית. 
שעברה  בשנה  גווניה.  כל  על  יהדות  ונושמים  החיים  וגופים  עמותות  ארגונים, 
בין  שמשלב  ורטיגו,  האקולוגי  בכפר  חוללנו  כ’.  האות  ועד  ו’  האות  מן  קיפצנו 
זימרנו  הל”ה.  בנתיב  מפה  רחוק  לא  ונמצא  ואקולוגיה  יהדות  מודרני,  מחול 
זק”א  ארגוני  עם  חיים  והצלנו  העברי,  הזמר  את  המשמר  אתר  ב”זמרשת”, 
ו”זכרון מנחם”. קפצנו לגדרה ופגשנו את “חברים בטבע”, עמותה מקסימה בה 
פועלה  את  הערכנו  וחילונים.  דתיים  ותיקים,  ישראלים  אתיופיה,  יוצאי  חברים 
על  לנו  לשמור  שנים  לאורך  מאמצים  העושה  הטבע”  להגנת  “החברה  של 
הארץ שלנו. ואם בטבע עסקינן, אז גם הכרנו את “טבע עברי”. אכן, ישנם יהודים 
שהוגים בה יומם ולילה ומחפשים את הדרך היהודית לאורח חיים בר קיימא, תוך 
הפגנת אחריות כלפי הסביבה. את כ’ הקדשנו לארגוני הכותל, והיה שם שמח: 

מ”נשות הכותל” ועד “הקרן למורשת הכותל המערבי” – הכותל הוא של כווולם. 

השנה נצא לדרך באות ל’ ונראה אלו ארגונים פועלים באות הראשונה של שמי. 
לצורך היכרות עם הארגון הראשון נזדקק אולי לפספורט.

“הלילה לא 
לומדים תורה”

המיוחד  השם  מקור 
שלא  המנהג  הוא  הזה 
ט’  בערב  תורה  ללמוד 

אחדות  של  בסוגיות  להתמקד  אלא  באב, 
חינם  שנאת  שבשל  כיוון  חינם,  ואהבת 
חרבה ירושלים. אירועי “הלילה לא לומדים 
ט’  בליל  הארץ  רחבי  בכל  פרוסים  תורה” 
באב. המפגש מתקיים במתנסי”ם ביוזמת 
והמכללה  לחברה  ישראל-שדרות  כנס 
חוברים  רבים  ארגונים  “ספיר”.  האקדמית 
“צו  “גשר”,  כמובן  בהם  זה,  יפה  לרעיון 
לתרבות  המרכז   – “תאיר  מרכז  פיוס”, 
משרד  ואפילו  החינוך  משרד  יהודית”, 
בכל  הדתות?(.  משרד  )איפה  ההסברה 
הדיון  את  המוביל  אחיד  נושא  ישנו  שנה 
במקומות השונים, ולאחריו קריאת מגילת 
איכה ומעגלי שיח. השיחה ְנַסָּבה על נושא 
החורבן  למשמעות  בהקשר  אקטואלי 
והאבל. המקום הכי קרוב אלינו - רחובות. 

כדאי כבר עכשיו לשריין את התאריך. 

ליאת יוספסברג בן יהושע



עוגת דבש עם גזר
אפייה,  דקות   30  + דקות   20 הכנה:  זמן 
לתבנית  או  קייק  אינגליש  לתבנית  מתאים 

טבעת.
דרגת קושי: 2 כוכבים.

חומרים:
2 ביצים )עדיף בטמפרטורת החדר(.

1/2 כוס )100 גר’( סוכר.
1/2 כוס )170 גר’( דבש.
3/4 כוס )60 גר’( קוקוס.

1 כוס )140 גר’( קמח.
1 כפית סודה לשתייה.

1/2 כפית קינמון.
1/4 כפית מלח.

1/2 כוס שמן קנולה )125 מ”ל(.
גזר  של  בינוניים(  גזרים   2( דחוסה  כוס   1

מגורר גס.

לקישוט )לא הכרחי(
6 כפות )50 גר’( אבקת סוכר.

1 כף מים רותחים.

אופן הכנה:
לחמם תנור ל-170 מעלות.

מערבבים בקערה קמח, קוקוס, קינמון, סודה 
לשתייה ומלח.

ביצים,  הקצפה  בלון  עם  במיקסר  מקציפים 
דבש וסוכר מספר דקות, עד שמקבלים קצף 

תפוח ואוורירי.
ומוסיפים  המיקסר  מהירות  את  מורידים 
בהדרגה את תערובת החומרים היבשים ואת 

השמן.
בעדינות  ומערבבים  הגזר  את  מוסיפים 

בעזרת מרית.
משומנת  לתבנית  התערובת  את  מעבירים 
הקיסם  אשר  עד  דקות,  כ-30  ואופים  היטב 

יוצא עם פירורים לחים עליו.
באבקת  ומקשטים  הגשה  לצלחת  הופכים 

סוכר או בקישוט שהצעתי.
בקערה  מערבבים  העוגה:  לקישוט  הצעה 
ומים רותחים, עד קבלת  קטנה אבקת סוכר 
על  כפית  בעזרת  מזלפים  חלקה.  משחה 

העוגה.

שתהיה שנה טובה ומתוקה כדבש!
אפי בלה

ממטבחה של אימא

כמו  מאוד.  צעיר  בגיל  החלה  ובישול  לאפייה  אהבתי 
רבים מבני דורי, גם לי היה על המדף הספר האלמותי 
מתכונים  עם  מבשלים”,  “ילדים  סירקיס  רות  של 
תמימים כמו: משה בתיבה, ביצה בקן ועוגת ביסקוויטים, 
היום  שנה.  כשלושים  לפני  הקולינריה  פסגת  שהיו 
הילדים חשופים למטבח עשיר ומגוון מאוד. ילדיי הפכו 
של  שמות  מכירים  מתוחכמים,  אוכל  מבקרי  להיות 
לנו  תכיני  “אימא,  )ציטוט:  רבים  גלם  וחומרי  מאכלים 
מקרונים...(, צופים באדיקות ב”מאסטר שף” ובתוכניות 
שני  אייל  את  ולחקות  לצטט  ויודעים  אחרות  אוכל 

וחבריו.

לא  )אני  אינסופי  במרוץ  ונמצאים  עסוקים  כולנו  ביומיום 
אני  הקצר  והזמן  הלחץ  בתוך  רצים(.  אנחנו  מה  אחרי  יודעת 
חוזרת  יום  בכל  וטעים.  בריא  מזין,  אוכל  לילדיי  להעניק  רוצה 
השאלה על עצמה: “מה אבשל היום”? ילדיי, כמו ילדים רבים, 
הם אכלנים בררנים, לא אוכלים כל דבר וגם בעלי טעם שונה 
ודרישות שונות, מה שהופך את העניין למאתגר ומסובך יותר. 
מאושרת,  אני  עוד,  מבקשים  והילדים  נגמרים  הסירים  כאשר 
וכשהם מעדיפים פיתה עם קוטג’ על פני מה שבישלתי להם, 

אני מרגישה תסכול.
לאוכל אצלי יש מקום חשוב ומרכזי. אני מבלה זמן רב במטבח, 
וחלקם  וזריזים  פשוטים  חלקם  מתכונים,  ובפיתוח  באיסוף 
במתכונים  אתכם  לשתף  רוצה  אני  זה  במדור  יותר.  מסובכים 
שלי ומקווה שאלו יעשירו את מגוון המאכלים שייָרְקחּו בסירים 

שלכם. 
מלאת  בארץ  לפנינו.  חדשה  ושנה  תשרי  חגי  אחרי  אנחנו 
מחלוקות ותסביכים - בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הסביבה - 
יש מקום לנחמה מתוקה, לעוגת דבש עסיסית ומיוחדת, לא רק 
בראש השנה אלא בכל ימות השנה. את המתכון הזה מצאתי 
זו  בקלסר עב כרס מלא במתכונים שאספתי במהלך השנים. 

עוגה עשירה, מתוקה וממכרת. ראו הוזהרתם!


