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הדמות שלי יהודה עמיחי  
הרבה  הכי  העברתי  שאיתו  המשורר  הוא  עמיחי  יהודה 
מעצבת  דמות  היה  הוא  שלי.  העשרים  בשנות  שעות 
עבורי כמַסֵּפר ההוויה הישראלית שחוויתי וזה שהלבישה 
מצוטט  הכי  הישראלי  המשורר  ונשאר  היה  הוא  במילים. 
חיילים,  קברי  ועל  אוהבים  בחדרי  מוקרא  שימושי:  והכי 
ללב  רטייה  ולפרידות,  לכיבושים  לב,  ולרטט  לבכי  מצוין 
שבור ומלכודת ללב מחפש. אני זוכרת את עצמי כותבת 
ברכות דרך שיריו, מעיינת באופן קבוע בספריו לקראת כל 
אירוע כדי למצוא רגש או מצב שהוא כבר תיאר כדי לצרף 

לברכה.
יחסו של יהודה עמיחי ליהדות ולאל היה מורכב: “אם אלוהים היה יהודי 
אך  חייו.  בגלל מה שעשה לעם שלנו,” אמר בסוף  אותו  הייתי מפטר   –
נובע  כמעיין  התנ”ך  על  ההסתכלות  את  בשיריו  אותי  לימד  הוא  דווקא 

לחיי הרגש, ובשיח הקשה שלו עם האל הנוטש לימד 
ומי  הקשים  הדברים  את  גם  להגיד  צריך  שלאלוהים 
מאמין  לא  והתפילות  התודות  את  רק  לו  שמשאיר 
אביו  על  מדבר  עליי  האהובים  משיריו  אחד  באמת. 
במשיכת  ולא  מצחו  בלטיפת  לסליחות  אותו  שהעיר 
זיכרונה החם של הדת הוא בעדינות  השמיכה מעליו. 
שנמנע  לאביו  שלו  התודה  אליו.  מהאב  עברה  שבה 
 - הדת  מצוות  מועברות  לעתים  שבה   - מתוקפנות 
אוהב  אני  “ומאז  לאביו:  כותב  הוא  וכך  אותי.  מרגשת 
ובאהבה  בעדינות  אותו  יעירו  זאת  ובזכות  יותר,  אותו 
לתפילה  הילדים  את  להעיר  תמיד  שנזכה  המתים”.  תחיית  ביום 

בלטיפה.
  אפרת נצר-וייס

עצרו את הזמן! אני רוצה לרדת...
שמתם לב פעם כיצד אנו מתייחסים למושג 

הזמן בשפה העברית?
“לא  לחלופין  או  ו”לרוץ”  “לטוס”  יכול  הזמן 
לזוז”, כאילו היה קטר על פסים. זמן זה משהו 
קרובות  לעתים   - והגונים  ישרים  שאנשים 
“לגנוב”  מנסים   - קטנים  לילדים  הורים 
משהו  זה  זמן  בסדר.  נחשב  וזה  לעצמם, 
שאפשר “לנצל”, אפילו על בסיס יומיומי, וזה 
אפשר  שלנו.  בחברה  חיובי  לדבר  נחשב 

או  חפץ  היה  כאילו  הזמן  את  “לקחת” 
כאילו  יד  במחי  אותו  “לבזבז” 
שהוא  עליו  אומרים  היה כסף. 
לו  קוראים  מרפא,  שהוא  יקר, 
שהוא  איכותי,  שהוא  בשמות, 
את  יצרנו  בשפתנו  כן,  מת. 
החיים  בין  תמותה.  כבן  הזמן 
רבים  גורמים  למנות  ניתן 
את  למשל  נזכיר  למותו, 
ניכר  וחלק  בביל”ו  הפקק 

צבא  של  המילואים  ממערך 
הגנה לישראל.

מתעתע  שהוא  לי  נדמה  עובר,  שהזמן  ככל 
ואולי  בשפתנו.  ברורה  מהגדרה  ומתחמק 
התשובה  נמצאת  התחמק  שאליו  ָמקום  ַבּ
הזמן.  כל  לי  חסר  הוא  מדוע   לשאלה 
השעון  וברורים:  גלויים  הכללים  לכאורה 
מתקתק בקצב קבוע ומכתיב לזמן את צעדיו. 
הזמן בעוברו משאיר לנו שלל ראיות לכאורה: 
העלים נושרים, הילדים גדלים, והכוכב שכל 

מחלון  טוב”  “לילה  בחזרה  לנו  מנופף  ערב 
כולנו  אך  פעם.  מדי  מתחלף  הילדים,  חדר 
לא  שזאת  נכון?  מסריח,  פה  שמשהו  יודעים 
חווה  שלא  הקורא  ידו  את  ירים  האמת...  כל 
שבוע בחייו בו הלילות היו ארוכים מן הימים. 
התוודעה  שטרם  הקוראת  ידה  את  תרים 
בשעות  יותר  מהר  לנוע  הזמן  של  לנטייתו 
הבוקר, ואף להפגין זריזות מיוחדת בין 7:40 
לפעם  מפעם  מפצה  הוא  שעליה  ל-8:00, 
סוף  לקראת  ממש  איטית  בהׂשתרכות 
הגיע  ובכן,  העבודה.  יום 

הזמן שנדבר עליו. 
כשהתחלתי  חילוני.  אני 
אצל  שבתות  לבלות 
המשפחה הדתית של אשתי, 
דבר  שם  שקורה  לב  שמתי 
המודאגת  השאלה  בין  מופלא. 
שבת??”  כבר  “נכנסה 
“מתי  הנחפזת  זו  לבין 
כבר?  יצאה  שבת?  יוצאת 
שבו  זמן  פרק  איזה  יש  כבר??”  יצאה 
את  ומחשב  בשקט,  בפינה,  יושב  כמו  הזמן 
בפעם  נזרקת  לא  שלאוויר  ועד  לאחור.  זמנו 
כולם  כבר??”  “יצאה  השאלה  הראשונה 
בוחרים להתעלם ממנו התעלמות מוחלטת, 
“שמש  בתפילה.  ומי  בשינה  מי  ְּבמשחק,  מי 
בגבעון דום” הוא מעשה שבשגרה במשפחה 
עם  תייר  כמו  שם  מרגיש  עודני  אני  רק  הזו. 
ופנקס. עבורם  לפי ארץ אחרת  שעון המכוון 

הזמן כאילו עצר מלכת – לזמן קצר... 
אני זוכר את עצמי נרגש ביום הראשון ללימודי 
פיזיקה בטכניון. רציתי מאוד להכיר ולהתקרב 
לחבריי לכיתה. התגברתי על ביישנותי ובעוד 
המרצה מתכונן לשיעור הראשון, שאלתי את 
אתה  למה  “אז  לצידי:  שישב  החביב  הבחור 
בחרת דווקא בפיזיקה?” להפתעתי הוא הרצין 
בבת אחת, רכן על אוזני ולחש לי בסוד: “אני 
הולך לבנות מכונת זמן”. בעודי מתמודד עם 
כולם  “הם  ואמרו:  שחזרו  בראשי  הקולות 
משוגעים פה, תברח ועכשיו! עוד לא מאוחר 
מדי...” הוא הוציא מתיקו אסופת דפים מלאי 
שהוא  תוכנית,  לו  שיש  לי  והסביר  משוואות 
חישב  שהוא  זה,  את  לעשות  איך  בדיוק  יודע 
מחלקיקים  קונוס  יבנה  רק  הוא  שאם  ומצא 
ושעד  “גרביטונים”  )שנקראים  מסוים  מסוג 
זה  כזה(,  אחד  חלקיק  אפילו  נמצא  לא  היום 
יפער מעין חור במציאות דרכו הוא יוכל לצאת 
למסע בזמן. איחלתי לו בהצלחה והוא קרץ לי 
בביטחון: “עניין של זמן, אחי”. הסיפור אמיתי, 
כאחד  גם  החביב  הבחור  התגלה  בהמשך 
בכיתתנו  והמעמיקים  הסקרנים  התלמידים 
את  בכותרתו  שנשא  לדוקטורט  והמשיך 
לגחך  אפשר  בזמן”.  מסע  “אפשרות  המילים 
מול  לגחך  קשה  זמן  לאורך  אך  הרעיון,  על 
דימוי  היום תקוע בראשי  אדם עם חלום. עד 
ומנסה ללכוד  ואנה  שלו כמי שמתרוצץ אנה 

את הזמן ברשת פרפרים. 
        גיל עטר



פרשת “וארא”פרשת השבוע למשפחה
לפעמים הגיבור הוא הצופה מהצד

פרשת “ָוֵאָרא” עוסקת בעיקר במכות מצרים, 
צפרדע,  דם,  הגן:  מימי  עוד  לנו  הידועות 
זו.  מכה  מהי  כך  כל  ברור  )לא  ערוב  כינים, 
שמדובר  הוא  המקובלים  הפירושים  אחד 
בערבוביה של חיות טרף שונות(, דבר )מחלה 
שפגעה בבקר ובצאן(, שחין )מחלת עור בבני 
נמשיך  הבאה  ובפרשה  ארבה,  ברד,  אדם(, 

לחושך ולמכת בכורות.
ילדים  סיפורי  לפעמים  מזכיר  המכות  סיפור 
יום  כל  שותים  שאנו  המים  הדמיון.  מעולם 
מגיעות  והצפרדעים  לדם,  פתאום  הופכים 
לתנורים  נמצאים,  אנחנו  בו  מקום  לכל 
נשאבים  קלות  באיזו  לראות  די  למיטות. 
ילדים לסיפור המכות כדי להבין עד כמה יש 

בו רובד דמיוני.
כל  ולמה  מה  על  להבין  כשמנסים  אבל 
המהומה הדברים קצת מסתבכים להם. לפני 
שנשאל את עצמנו מהי מטרת המכות כדאי 
הם  שהמצרים  מכיוון  נועדו.  הן  למי  שנבדוק 
לנו  נראה  המכות  את  בפועל  שקיבלו  אלה 
הלקח.  את  ללמוד  צריכים  שהיו  אלו  שהם 
כולנו  בטוח.  לא  הלקח?  את  למדו  הם  האם 
המכות,  כל  לאחר  הסיפור.  סוף  את  זוכרים 
ורודף  מתחרט  פרעה  בכורות,  מכת  כולל 
אחרי בני ישראל. בעצם פרעה לא למד שום 

לקח, ועד שהוא לא טובע בים סוף אין באמת 
סיום לרצונו להשאיר את בני ישראל במצרים.

אמנם לקח הם לא למדו אבל אי אפשר לומר 
שהמכות לא מכוונות לתרבות המצרית. כבר 
לפני מכת הדם ישנו אות. אהרון משליך את 
עושים  החרטומים  גם  לתנין.  שהופך  המטה 
מדוע  אותם.  בולע  אהרון  של  התנין  אך  כך 
היה  שהתנין  מתברר  ובכן,  זה?  אות  נבחר 
אחד האלים במצרים. לומר למצרים שהאל-
תנין שלי חזק יותר היה דבר מאוד משמעותי. 

לסמלים  מכוונות  נוספות  מכות  הרבה 
מצריים. היאור, שמהווה את מקור החיים של 
מתוכו  מוציא  כך  ואחר  לדם  הופך  מצרים, 
צפרדעים; מכת החושך מקבלת רובד סמלי 
אם זוכרים שהאל המרכזי של המצרים היה 

אל השמש.
אבל אם הפגיעה בסמלים דתיים ותרבותיים 
של מצרים לא גרמה למצרים ללמוד לקח, מי 

כן למד לקח מהסיפור?
ובכן, לאורך המכות מי שלא כל כך מוזכר הם 
בני ישראל. הם הצופים מן הצד בכל האירוע. 
והם דווקא למדו את הלקח, ועוברים תהליך 
“ָוֵאָרא” לא  משמעותי לאורך המכות. פרשת 
של  פתיחה  בנאום  אם  כי  במכות  מתחילה 
צאצאי  שהם  ישראל  לבני  שמזכיר  נאום  ה’, 
לאבות  הדוקה  בברית  קשור  וה’  האבות, 

מגיע  הוא  כעת  אליהם.  גם  ולכן  האומה 
מספר  משה  כאשר  מהמצרים.  להושיעם 
לבני ישראל על הנאום הם מגיבים כך: “ְוֹלא 
ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה” 

)שמות ו ט(.
מאות  כבר  המצרים  עבדי  הם  ישראל  בני 
בשנים. אין להם לא זמן לא חשק ובעיקר יש 
המכות  מטרת  מאדוניהם.  גדול  פחד  להם 
הייתה להראות לבני ישראל שאפשר לפגוע 
הדת  בסמלי  יותר  ועוד  במצרים  קשות 
לבני  גרמה  כזו  פגיעה  שלהם.  והתרבות 
כול- כלל  אינם  שהמצרים  להבין  ישראל 

יכולים, ולכן עתידם לא חייב להיות עתיד של 
העבד  לו  חשב  מה  במצרים.  נצחיים  עבדים 
מהמצרים  גדול  שחלק  ראה  כאשר  העברי 
רכושו מפני הבטחת משה לברד?  מניס את 
“אם האדון המצרי מפחד, סימן שיש פה גורם 
חדש במשחק ה’, ונראה שהאדון המצרי אינו 
שהשחרור  מובן  שחשבתי”.  כמו  כול-יכול 
לנגד  כאשר  קרה  העבדות  מעול  הסופי 
ותגובתם  סוף,  בים  ִמְצַרִים  טבעו  עיניהם 
ַהָּיד  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  “ַוַּיְרא  לבוא:  בוששה  לא 
ַוִּייְראּו  ְּבִמְצַרִים,  ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהְּגֹדָלה 
ַעְבּדֹו”  ּוְבֹמֶׁשה  ַּבה’  ַוַּיֲאִמינּו  ְה’  ֶאת  ָהָעם 

)שמות יד’ לא(.
       יהודה חסין

בחודש האחרון הוצגה תערוכת אמנות, פרי יצירתם של תלמידי בית הספר.
בתערוכה הוצגו עבודות שעסקו בנושאים מגוונים שנלמדו בשיעורי אמנות. 

תהליך העבודה היה מעניין וחשוב. למדנו על אמנים, מושגים וטכניקות. נחשפנו 
בעקבות  ויצרנו  נודעות  ליצירות  פרשנות  נתנו  שאלות,  שאלנו  אמנות,  ליצירות 
אמירה  ועם  שלהם  והציורית  האמנותית  השפה  במרכיבי  שימוש  תוך  אמנים, 

אישית של כל תלמיד ותלמיד.
כל שכבת גיל למדה על אמן אחר ויצרה בהשראתו:

כיתות א’-ב’ )עם המורות לילי ואדווה( - עבדנו בנושא דיוקן עצמי.
כיתות ג’ - ציירנו ופיסלנו בעקבות האמן מנשה קדישמן והכבשים המפורסמות 

שלו.
כיתה ד’ - דיוקן “דרך הגב” - ציירנו דיוקן מאחור, בעקבות יצירתו של אביגדור 

אריכא “לקראת יציאה”.
כיתות ה’ - יצרנו בעקבות ואן גוך, נתנו פרשנות ליצירה הנודעת “חמניות”.

כיתות ו’ - למדנו על האמן פיט מונדריאן והשפעתו על האמנות המודרנית. הכרנו 
מושגים חדשים באמנות ויצרנו בהשראתו.

- הרחבנו על סגנונו האמנותי של אמן ה”פופ ארט” קית’ הרינג ויצרנו  כיתות ז’ 
בעקבותיו.

העבודה על התערוכה הייתה חוויה מעשירה ששילבה חשיבה ודמיון וחידדה את 
ההתבוננות במרחב החזותי וביצירות אמנות.

     דיני שוקר, מורה לאמנות   

תערוכת אמנות בבית הספר: לראות, להבין, לאהוב אמנות
בעוד הדמיון  מוגבל,  הוא  הידע  הידע, שכן  מן  “הדמיון חשוב 

חובק זרועות עולם ודוחף להתקדמות המולידה התפתחות” 
)אלברט איינשטיין(

גבריאלה טרואן ב1טל גונן א2

גלעד שרעבי ב2



עם רון וולף - מרצה באוניברסיטה הפתוחה

בעבודהיום 
ניכר  בשיחתנו  הראשון  מהרגע 
שההוראה עבור רון אינה רק עבודה-

אישית  שליחות  ממש  אלא  פרנסה 
שעולה  הלהט  מקצועית.  והגשמה 
אהבתו  את  מביע  השיחה  כדי  תוך 
הסטודנטים.  ול”לקוחותיו”  להוראה 
שהעקרונות  היא  בשיחתנו  התחושה 
הבנת  הם  בעבודתו  אותו  שמנחים 
של  והמצוקות  הרצונות  הצרכים, 
החליט  הוא  כך  מתוך  הסטודנטים. 
שעל אופן הלימוד שלו להיות אנושי, 
לקהל  ורגיש   ,down to earth
הרבה  הומור,  שילוב  תוך  שומעיו, 
המתובל  הומור  כמו  “אין  הומור. 
הקרח  את  לשבור  כדי  ציניות  במעט 

ולקרב לבבות”. 
תואר  ובעל  וניהול  תעשייה  מהנדס  הוא  רון 
קורסים  מלמד  הוא  עסקים.  בִמנהל  שני 
החברה  מדעי  לתלמידי  בסטטיסטיקה 
מדובר  וניהול.  תעשייה  הנדסת  ולתלמידי 
אופי  מבחינת  מאוד  שונים  תחומים  בשני 
הסטודנטים. מצד אחד, הסטודנטים ממדעי 
החברה שפוחדים/שונאים/ לא רוצים לעבור 
סטטיסטיקה.  שנקרא  הזה”  “הסיוט  את 
עם  להתמודדות  עולמו  תפיסת  זה,  במקרה 
המישור  מישורים:  בשני  טיפול  היא  המצב 
הפסיכולוגי, הכולל הפגת החששות ושחרור 
והמישור  לסטודנטים,  שיש  סמויים  לחצים 
ל”גובה  החומר  הורדת  הכולל  המקצועי, 
העיניים” וחיבורו לחיי היומיום )אפשר ללמוד 
סטטיסטיקה גם דרך מספר גרעיני החמנייה 
שיחה  באמצעות  או  בשקית  המקולקלים 
על מתן ביצי קינדר ככלי לעידוד ילדים בגן(. 
סיים  אשר  מסטודנט  מייל  קיבל  לאחרונה 
את התואר ובו כתב כי עם סיום התואר הוא 
רוצה להביע את תודתו ואת הערכתו למרצה 

היחיד אשר הטביע בו את חותמו.
את  מגדל  ממש  שהוא  חש  רון  שני,  מצד 
הוא  והניהול.  התעשיה  מתחום  הסטודנטים 
פרויקט  ועד  התואר  לאורך  אותם  מלווה 
הופכים  הם  כיצד  לראות  נהנה  הוא  הגמר. 
הוא  כאן  האתגר  מקצוע.  לאנשי  בהדרגה 
עקרונות  חשיבה,  דרכי  להם  להקנות 
של  רחבה  לראייה  ואפשרויות  מקצועיים 
כאן  הדרך  שונים.  ארגוניים  תהליכים 

לסטודנטים  לעזור  צריך  כי  יותר  מורכבת 
תהליכים  של  וניתוח  התבוננות  דרכי  לעצב 

שאינם בהכרח אינטואיטיביים עבורם. 
רון מכיר את מאות הסטודנטים שלו בשמם. 
עקרונית  אישית  משימה  בזה  רואה  הוא 
לא  שהוא  לסטודנט  תחושה  מתן  שבבסיסה 
“אחד מקבוצה גדולה במערכת גדולה” אלא 

אדם שיש מישהו שרואה אותו.
בין  התלבט  הוא  האקדמית  דרכו  בתחילת 
לפסיכולוגיה.  וניהול  תעשייה  הנדסת  לימודי 
אולם  ההנדסה,  בלימודי  בחר  כאמור  הוא 
מסתובב  וניהול  תעשייה  שמהנדס  סבור 
המהנדס  מעבודת  חלק  הגב.  על  “ספה”  עם 
תהליכי  את  ולהבין  העובדים  עם  לדבר  הוא 
בהם.  נתקלים  שהם  הקשיים  ואת  העבודה 
ונוגע  לאישי  תמיד  הופך  מהשיחה  חלק 
גם  כי  ניכר  המסוים.  לעובד  שיש  בקשיים 
ומאפשר  “ספה”  עם  מסתובב  הוא  בהוראה 

לתלמידיו מקום בטוח.
שלו  המקצועית  הקריירה  את  החל  הוא 
וכמנהל  וניהול  תעשייה  כמהנדס  ב”סלקום” 
החליט  הוא  השירות.  מרכזי  של  התפעול 
תחושת  שנים.  שבע  לאחר  לפנסיה”  “לצאת 
של  והלידה  נורמאליות  הלא  השעות  מיצוי, 
הילדים, הבשילו לכדי החלטה לעזוב ולצאת 
לדרך חדשה )“זה לקח יותר משנתיים לקבל 
ב”סלקום”  העבודה  הסופית”(.  ההחלטה  את 
גם  זהב.  של  כלוב  רבים  במובנים  הייתה 

אבל  זהב  של  כלוב  היא  בהוראה  העבודה 
מרווח יותר - שעות ההוראה הן קבועות אולם 
רוב שעות העבודה מעבר לכך גמישות, וחלקן 

נעשות מהבית. 
ולמעט  מהבית,  רק  עובד  הוא  בשבוע  יום 
החל  בבית  נמצא  הוא  בשבוע  פעמיים 
מהשעה 16:00 ומבלה את אחר הצהריים עם 
ג’( ומאיה  ילדיו עמרי )כיתה ה’(, אמיר )כיתה 

)גן “אולגה”(. 
רגעי סיפוק בעבודה

שיעור  בתום  כפיים  מוחאים  “כשהתלמידים 
סטטיסטיקה”. 

של  ההתפתחות  תהליכי  את  רואה  “כשאני 
הסטודנטים מבחינה מקצועית”. 

שהפכה  סטודנטית  של  בקידום  “כשסייעתי 
לחברת סגל”.

למה דווקא הוראה? 
“כשהייתי בן ארבע כבר ידעתי שהייעוד שלי 
הוא להיות מורה. אני זוכר שהושבתי את אחי 
אותו  ולימדתי  כיסא  על  השנתיים,  בן  הקטן 
עברו  ואחיותיו  אחיו  חמשת  כל  מאז  חשבון”. 

“תחת שרביטו”.
בזמנך הפנוי...? 

וכן  הקהילה,  של  העמותה  בוועד  חבר  רון 
חזר לאחרונה לאהבתו הנושנה והחל לרקוד 

ריקודי עם במתנ”ס.
מקורות השראה

טוב  מורה  בעצמו  היה  אשר  אביו  כול,  קודם 
לשתי  גם  בערד.  רבות  שנים  במשך  ומוערך 
חלק  יש  ו-101,  ה-93  בנות  שלו,  הסבתות 
מתאר  רון  עולמו.  בתפיסת  נפרד  בלתי 
סבתו  של  העולם  תפיסת  את  בהערכה 
הפולנייה – להסתכל על בני אדם תמיד כבני 
כולם  את  ולקבל  אחד,  אף  לשפוט  לא  אדם, 

באהבה גדולה.
מה מוציא אותך מדעתך? 

לאחרים,  כבוד  וחוסר  התחשבות  “חוסר 
למשל כשסטודנט מדבר בטלפון בשיעור, או 
מדבר בתוקפנות”. רון מתמודד עם התנהגות 
כזו בדרך כלל בצורה הומוריסטית, ומעיד על 
ויותר  יותר  השנים  עם  מפתח  הוא  כי  עצמו 

סבלנות.
תוכניות לעתיד? 

גיל הארבעים הוא להבין שיש  חלק ממשבר 
רוצה  היה  לכן  לעבוד.  שנה  שלושים  עוד  לך 
אולי   - נוסף  משהו  עם  ההוראה  את  לשלב 
ייעוץ ארגוני. כמו כן הוא רוצה להמשיך לרקוד 

וללמוד צרפתית )“חולה” על השפה(.
       ראיינה: מיטל עשור

הניצוץ  את  רואים  בהם  “הרגעים 
שפתאום  הסטודנטים,  של  בעיניים 
מסתום  הפך  והחומר  האסימון’  ‘נפל 
שמתלווה  אושר  של  והחיוך  למובן, 

לזה הם רגעי נחת עבורי”. 



פלפל ממולאממטבחה של אימא
עם המון עשבי תיבול רבות  ובעדות  רבים  במטבחים 

ממלאים  ההונגרים  ירקות.  ממלאים 
מעושן;  ואווז  אורז  בקר,  בבשר  כרוב 
הטריפוליטאים מכינים מפרום - תפוחי 
במטבח  בבשר;  ממולאים  אדמה 
הערבי ממלאים סוגים רבים של ירקות: 
עגבניות,  קישואים,  גפן,  עלי  בצלים, 
מתווסף  ולכולם  ופלפלים,  חצילים 
משמעותו  שבערבית  “מחשי”,  השם 
ויש  צמחוניים  ממולאים  יש  ממולא. 
בשריים. אפשר למלא באורז, בקינואה, 
כל  ועוד,  בגבינות  בבשר,  בקוסקוס, 

אחד לפי טעמו ואהבתו.
מחמם  ביתי  אוכל  הוא  ממולאים  סיר 
באופן  ולבטן.  לעיניים  תאווה  הלב,  את 
הם  שהממולאים  מבית  באה  אני  אישי 
אימא.  של  מהסירים  נפרד  בלתי  חלק 
צמחוניים  הם  מכירה  שאני  הממולאים 
- ירקות מסוגים שונים ממולאים באורז 
ברוטב  “שוחים”  תיבול  עשבי  והמון   -

טעים.
למילוי,  ביותר  והמהיר  הקל  הוא  פלפל 
דבר.  לגלגל  או  לקלף  לפרק,  צורך  אין 
וממלאים,  מהגרעינים  מרוקנים  פשוט 

ולכן הוא אידיאלי לממולאים.
לפלפל  וריאציה  הם  שלי  הפלפלים 
טובים  יוצאים  הם  אימי,  של  הממולא 
וטעימים אבל אין כמו טעם התבשילים 
של אימא. תמיד טוב שיש למה לשאוף...

3 כוכבים, 6 מנות, זמן ההכנה כשעה

חומרים לממולא:
6 פלפלים אדומים קטנים.

1 כוס אורז פרסי.
חצי צרור-גדול של פטרוזיליה קצוצה.

3 גבעולים של עלי נענע קצוצים.
4 בצלים ירוקים קצוצים, כולל החלק הלבן.

1 בצל יבש קצוץ.
1 עגבנייה בשלה קצוצה.

2 כפות שמן זית.
2 כפיות גדושות כמון.

1/4 כפית אגוז מוסקט טחון.
חומרים לרוטב:

3 כפות שמן זית.
2 שיני שום קצוצות.

מלח.
פלפל גרוס.

1 קופסה של עגבניות מרוסקות )400 גר’( מסוג איכותי.
אופן ההכנה:

מבשלים את האורז לדרגת ַאל ֶדְנֶטה = חצי בישול. הדרך הנוחה ביותר לכך היא בישול האורז בסיר 
מלא מים ומלח )בדיוק כמו שמבשלים פסטה( במשך 7 דקות. מקררים את האורז.

חותכים את החלק העליון של הפלפלים ומרוקנים מגרעינים )אפשר לשמור את ה”כובע” של הפלפל 
ולכסות בו פלפל ממולא אחר(. 

מערבבים אורז עם עשבי התיבול, עגבנייה, שמן ובצל, מתבלים ב-1 כפית כמון, באגוז מוסקט טחון, 
במלח ופלפל.

ממלאים את הפלפלים אבל לא דוחסים, כדי לאפשר לאורז להתבשל.
הכנת הרוטב

מחממים שמן זית בסיר רחב ושטוח, מוסיפים את השום הקצוץ ומטגנים מעט.
מוסיפים את העגבניות ומתבלים ב-1 כפית של כמון, מלח ופלפל, ומביאים לרתיחה.

מוסיפים 2-1 כוסות מים רותחים )תלוי ברמת הסמיכות שרוצים( וממשיכים לבשל כ-2 דקות נוספות.
מכניסים את הפלפלים לסיר, מכסים ומבשלים על אש בינונית כ-40 דקות, עד שהפלפלים מתרככים.
בתיאבון!
    אפי בלה

כתבתי לחורף
  

 אתמול כתבתי מכתב,
 מכתב לחורף הׁשב.

 דמיינתי לי שהוא פה, פה מולי.
  

 ביקשתי במכתב ש...
 “בוא מהר, אל תאחר 

 ובבקשה תהיה לי חבר”.
  

 חיכיתי וחיכיתי 
 כמה דקות ספורות

 ופתאום הן התמלאו,
 התמלאו לי כל הבקשות.

  
 החורף בא מהר, 
 החורף לא איחר,

והיה לי לחבר!

 נגה מור ועומר זליגר, ג’1

ילדים כותבים ומציירים

איילה גרינברג ד2


