
ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

פרשת פקודי   גיליון מס’   274   כ”ח באדר א’ תשע”ד   28 בפברואר 2014

vedibarta12@gmail.com לתגובות:

ארגון ללא מסכות

המסכה מוכרת כאביזר המכסה את פניו של 
בזמן  בו  אך  אחר,  להיות  לו  ומאפשר  אדם 
כאשר פניו מכוסים, קל לו יותר להביא את מי 

שהוא באמת. 
אז מה בעצם המסכה בפורים באה לומר לנו?

שינוי  לשם  השאלה.  בגוף  נמצאת  התשובה 
לנו כלום. כאשר אדם עוטה  היא לא אומרת 
על פניו מסכה, איננו יכולים לתייג אותו, איננו 
לו  להדביק  או  הנחות  לגביו  להניח  יכולים 
הפנים  את  להכיר  לנסות  רק  אלא  הגדרות, 

שמאחורי המסכה.
לעתים  הגדרות,  פי  על  חיים  אנו  ביומיום 
דעותינו  את  ומשליכים  מודע,  לא  באופן 
דעות  לפנינו.  שעומד  מי  על  הקדומות 
עוזרות  הן  בהכרח,  שלילי  דבר  אינן  קדומות 
כן  פי  על  ואף  המציאות,  עם  להתמודד  לנו 
עלינו להיות מודעים לקיומן על מנת להימנע 
מהכללות וכדי שנוכל לתת מקום לפרט ולא 

רק לקבוצה שאותה הוא מייצג.  

המסכה בפורים באה לומר לנו, “אל תסתכל 
יותר  לך  אומר  לא  באמת  הוא  כי  בקנקן 
להיות  לנו  גורמת  היא  בו”.  שיש  מה  על  מדי 
ביומיום  שלנו  המגדירה  להתנהלות  מודעים 
ומבקשת מאיתנו להסתכל מעבר לתפיסה זו.

מכל החגים, פורים הוא החג המאפיין אותנו - 
ארגון צמר”ת. 

על  אסביר  עלינו  שמעו  שטרם  אלה  בשביל 
הארגון בכמה מילים:

תרומה  רעות,  מנהיגות,  ציונות,   - צמר”ת 
ומשלב  השנה,  שהוקם  ארגון  הוא   - לחברה 
עינינו  לנגד  האוכלוסייה.  גוני  כל  את  בתוכו 
בואו   - כמוך”  לרעך  “ואהבת  המשפט  עומד 
שאפשר  מהשוני,  גדול  שהדמיון  ונבין  נכיר 
לאנשים  ולהתחבר  במשותף  דברים  לעשות 
אנו  כך,  בתוך  משלנו.  שונה  חייהם  שאורח 
מדגישים את נושא הסביבה, כיוון שהיא חלק 

בלתי נפרד מבניית חברה צודקת ומכילה. 

כאן  הקמנו  צמר”ת  של  הראשון  הסניף  את 
הלימודים,  שנת  תחילת  עם  בתיה  במזכרת 
שני  להקמת  פועלים  אנו  אלה  בימים  וממש 
סניפים נוספים במקומות אחרים בארץ,  ועוד 

היד נטויה.
גדול  חשיפה  בהפנינג  השנה  את  פתחנו  
הגיע  ובמהלכו  חניכים  כ-120  הגיעו  שאליו 
אותנו,  לברך  דהן,  מאיר  מר  המועצה,  ראש 
כתנועת הנוער השלישית שנכנסה למושבה. 

בשיתוף  רבים  במישורים  פעלנו  ואילך  מכאן 
האחרות  הנוער  תנועות  ועם  הנוער  אגף  עם 
במושבה.  הנוער  בני  בין  לחבר  במטרה 
לקחנו חלק בפעילויות שבוע תנועות הנוער, 
בבתי  סביבתי  הפנינג  ערכנו  שבמסגרתו 
הספר והשתתפנו ביום ניקיון בשכונת בר-לב. 
לרצח  הזיכרון  יום  בטקס  השתתפנו  כן  כמו 
רבין וניהלנו ערב שיח בנושא “משבר לתיקון” 
העובד  והנוער  עקיבא  בני  תנועות  עם  יחד 
והלומד. בחנוכה יצאנו למסע גבורה לילי, בו 
קיבלו חניכי הסניף את חולצת הארגון, וצפינו 
בנוסף,  הסרטבה.  הר  מפסגת  בזריחה  יחד 
ב”שבת  חלק  לקח  הסניף  של  הבוגר  הצוות 
החברה  עם  נפגשנו  שבמהלכה  ישראלית”, 
מבני  נציגים  גם  הצטרפו  לשבת  החרדית. 
המפגש  והלומד.  העובד  ומהנוער  עקיבא 
וקיבלנו ממנו המון תובנות  ומרגש,  היה טעון 
במהלך  הדרך.  בצדקת  ואמונה  חדשות 
חודש שבט דנו בנושא אדם וטבע ובמסגרתו 
 ,re3 ארגון  בעזרת  סביבתיים  עציצים  הכנו 
במושבה.  האבות  בית  לדיירי  חילקנו  אותם 
עדולם  בפארק  הסניף  של  לפעילות  יצאנו 
וערכנו  היסטורי  אתר  שיקמנו  שבמהלכה 

סדר ט”ו בשבט משותף. 

בפורים הקרוב אנו עורכים הפנינג פורים 
הכולל תחרות תחפושות ממוחזרות. 

ההפנינג יהיה באגף הנוער )האיגואנה( 
ביום ראשון, י”ד באדר ב’, 

ה-16 במרץ, בשעה 15:00. 
מוזמנים בשמחה להצטרף ולהשתתף.

פעילויותיו,  ועל  הארגון  על  נוספים  לפרטים 
מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של צמר”ת 

מזכרת בתיה:
www.facebook.com/tzameretbatya

בברכת חג פורים שמח ואמיתי,
טל דואניס
רכזת סניף מזכרת בתיה
ארגון צמר”ת

צמר”ת מזכרת בתיה בסיום מסע הגבורה בחנוכה

אדר ב’ שמח!



עוד קצת על ראייה...מדעטק

“פקודי” )פרשת שקלים(פרשת השבוע למשפחה
“פקודי”  פרשת  את  קוראים  אנו  השבוע 
ובנוסף נקרא את פרשת “שקלים” )שמות ל’, 
שלפני  בשבת  לקרוא  נהוג  שאותה  י”א-ט”ז(, 
מעוברת(.  בשנה  ב’  אדר  )או  אדר  חודש 
”ִּכי  משה:  אל  ה’  בדבר  מתחילה  הפרשה 
ִלְפֻקֵדיֶהם,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  רֹאׁש  ֶאת  א  ִתּשָׂ
ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו ַלה’ ִּבְפקֹד ֹאָתם, ְוֹלא 

ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד ֹאָתם” )שם, ל’ ,י”ב(.
 - הירש  הרש”ר 
רפאל  שמשון  ר’ 
מנהיג  הירש, 
יה  ס ק ו ד ו ת ר ו א ה
בגרמניה  החדשה 
ה-19,  במאה 
של  שילוב  שטיפח 
אורח חיים דתי עם 
ומעורבות  השכלה 
 - הכלליים  בחיים 

כותב בפירושו לתורה על פסוק זה:
ע”י  לא  חשוב:  לקח  ישראל  לבן  בזה  “וניתן 
לעצמו,  הוא  קונה  קיומו  עצם  ע”י  הימצאו, 
ע”י  ולא  ומשמעות,  ערך  לנפשו  לאישיותו, 
היותו נהנה מטוב המציאות הוא מהווה חלק 
זכות  אפילו  ישראל.  כלל  של  אינטגראלי 
ע”י  רק  היותו.  עצם  ע”י  לו  נקנית  לא  לקיום 
נתינתו, ע”י עשייתו הוא נחשב. רק באמצעות 
לקיום  זכות  לעצמו  קונה  הוא  ועשייה  נתינה 

מתמיד, ורק ע”י שהוא נותן את חלקו בהתאם 
לחובתו הוא זוכה למעמד בתוך כלל ישראל 
ורק ע”י שייתן חלקו ייפקד בין פקודי ישראל. 
מבלי  בקהלם  להיפקד  שירצה  ברגע  ואולם 
איבד  ברגע  בו  הכלל,  לטובת  חלקו  לתרום 

זכות קיומו. 
לומר:  לבו  מלאו  אשר  זה  הוא  מי  ואולם 
נתתי את מלוא חלקי ככל אשר הושת עלי? 
והאם לא ירגיש כל אחד, בבוא זמן הפקודה, 
שפגימותיו הן הן הצריכות כפרה? ומי הוא זה 
אשר יחשוב, כי יעמוד וייפקד מבלי אשר נתן 

כופרו?”.
תרומת  על  קוראים  אנו  שקלים”  ב”שבת 
להעלות,  ישראל  בני  שנצטוו  השקל  מחצית 
של  משמעותה  מה  שאלות:  כמה  ועולות 
עניין  ומה  השקל?  מחצית  מדוע  זו?  מצווה 

הכפרה?
לנתינת  מתייחס  בפירושו  הירש  הרש”ר 
האדם  את  שהופך  כדבר  השקל  מחצית 
כחלק  להיפקד  זכות  בעל  להיות  לנוכח, 
מעצם  ומשמעות  ערך  לאדם  אין  מהקהל. 
היותו בעולם או מהנאתו מהעולם הזה, אלא 
לזכות  זוכה  הוא  ועשייה  נתינה  בשל  רק 
על  היא  המצווה  מזאת,  יתרה  ומעמד.  קיום 
אולי  שלם,  שקל  ולא  השקל  מחצית  נתינת 
תפקידו,  את  סיים  כי  יחוש  לא  שהאדם  כדי 
תמיד  ולתרום.  לתת  חלק  עוד  יש  תמיד 

נשארת לאדם אפשרות להוסיף ולתת, לכפר 
חלק  להיקרא  להמשיך  ולזכות  מעשיו  על 

מהקהל.
בתחום  כך?  כל  משמעותי  בנתינה  מה 
הפסיכולוגיה החיובית, נתינה נמצאה קשורה 
שעשויות  שונות  סיבות  למנות  ניתן  לאושר. 
ייתכן  להסביר מדוע נתינה גורמת לנו אושר. 
האחר;  כלפי  חמלה  יותר  חשים  אנו  שכך 
עם  קשרים  לטיפוח  תורמים  אנו  בנתינה 
הסובבים אותנו; מקבלים פרספקטיבה לגבי 
מעצמם  שנותנים  אנשים  ועוד.  לנו  שיש  מה 
סיפוק  ויותר  אושר  יותר  שייכות,  יותר  חשים 

עצמי. 
לעומת זאת, בשיח המודרני מדובר רבות על 
זכויות  ההורה,  זכויות  הילד,  זכויות  זכויות: 
הוא  הדיון  וכו’.  החיים  בעלי  זכויות  האזרח, 
השיח  נתינה.  סביב  במקום  קבלה  סביב 
מזון  לספק  חובה  לחובות:  מתייחס  הדתי 
לילדים, חובה לכבד אב ואם, חובה לקיים את 
הנתינה  ידי  על  לתת.  החובה   - וגם  המצוות 
ומשמעות,  ערך  בעלי  להיות  זכותנו  נקנית 
למידותיו  מתקרבים  אנחנו  הנתינה  ידי  על 
אתה  אף  רחום,  המקום  “נקרא  הקב”ה:  של 
היה רחום” )ספרי עקב, מ”ט(. על ידי הנתינה 
את  לשפר  זוכים  לאחר,  מתקרבים  אנחנו 

מידותינו וזוכים לקבל הרבה יותר.
שבת שלום וחודש אדר שמח!   
יעל פרץ-אפרתי

אז דיברנו על איך התפתחה ואיך נראית העין 
והדגים.  העופות  היונקים,  האדם,  בני  של 
וסיפרתי שההמשך יהיה דווקא על החרקים... 

שאנו מכירים,  העין  ממבנה  בשונה  לחרקים, 
“עיניים  אלא  מרכזיות,  עיניים  שתי  אין 
 .” ת ו ב כ ר ו מ
החרקים  עיני 
ת  ו ב כ ר ו מ
מהרבה  למעשה 
עיניים  מאוד 
)עיניות(.  קטנות 
העיניות  מספר 
הבית  ג’וק  אצל   2000( אלפים  כמה  בין  נע 
אצל   30,000( אלפים  עשרות  לכמה  המצוי( 

השפיריות(. 
בסיסית  מאוד  עין  למעשה  היא  עינית  כל 
משושה  בצורת  צינור  מעדשה,  המורכבת 
אשר  לאות  האור  את  הממירים  וקולטנים 
מגיע למוח. כל עינית כזאת מקבלת למעשה 
תמונה מאוד קטנה של האזור הנמצא מולה 
ואילו המוח של החרק מחבר את כל התמונות 

הללו לתמונה אחת מלאה. 

צורות:  במגוון  מסודרות  החרקים  עיני 
היא  מהן  אחת  שכל  עיניים,  שמונה  לעכביש 
שורות  בשתי  המסודרות  עיניות,  של  אוסף 
“עיניים”  שתי  יש  לדבורה  ואילו  גבו,  לאורך 
עיקריות המורכבות מהמון עיניות ובנוסף עוד 
אשר  במרכז  יותר  פשוטות  “עיניים”  שלוש 

יודעות לזהות תנועה )אור וצל( בלבד.
כל  של  שבצירוף  הוא,  כזה  במבנה  היתרון 
מסוגל  הוא  החרק  מוח  שמקבל  התמונות 
ולראות  סביבתו  כל  של  תמונה  להרכיב 
בהיקף מלא )360º(. יתרון נוסף הוא מהירות 
התגובה לתנועה. מכיוון שכל אחת מהעיניות 
צורך  החרק  למוח  אין  עצמה,  בפני  עומדת 
לעבד ולהבין את כל תמונת הסביבה על מנת 
כך  משום  מהעיניות.  באחת  שינויים  לזהות 
מהיר  סביבו  לתנועה  זבוב  של  התגובה  זמן 
מה  האדם,  בני  של  מזה  חמש-עשרה  פי 
שמקשה עלינו לתפוס אותו... מצד שני, כמעט 
יותר  של  למרחק  רואים  אינם  החרקים  כל 
שהם  הסיבה  אולי  וזו  בודדים  מסנטימטרים 
האוטו  של  החלון  על  להימרח  “מצליחים” 

בקלות כזו...
של  הראייה  מערכת  את  שמבדיל  נוסף  דבר 
לראות  יכולתה  היא  מהאחרות  החרקים 
בטווח העל-סגול. בבדיקות שנעשו גילו שרוב 
הצמחים המֹוֳאָבקים על ידי חרקים מקושטים 
בגֹוני על-סגול על מנת לפתות חרקים להגיע 

אליהם.
ענר צוק

הרש”ר הירש )1808-1888(

“עיניות” הדבורה

מבנה העיינית

“עיניות” הדבורה



“על ביצה ותרנגולת”
מדור להורים על ילדים ומשפחה 

אני  עליי.  האהוב  החג  בהחלט  הוא  פורים 
התחפושות  שפע  מול  לעמוד  מצליחה  לא 
החנויות.  את  הממלאים  והאביזרים 
הפנטזיה  החלומות,  הנצנצים,  הצבעוניות, 
והקסם הזה שאפשר להיות כל מי ומה שבא 
ומתמלא  עולה  שלנו  התחפושות  ארגז  לך. 
השמישים  המשחקים  אחד  והוא  שנה  בכל 
בתאטרון  שמתעסקת  כמי  בביתנו.  ביותר 
על  שאכתוב  ביותר  טבעי  היה  ובמשחק 
חשיבות המשחק והדמיון. על המרחב שנוצר 
האפשרות  כשמתחפשים,  כשמשחקים, 
להתנסות בתפקידים שונים שפחות מקבלים 
לשחרר  אפשר  כמה  שלנו.  במציאות  מקום 
שוטה  או  שוטר  או  מכשיפה  של  בדמות 
הכפר. וכמה זה חשוב להתפתחות התקינה 
בדמות  להתמקד  בחרתי  אבל...  ילדינו.  של 
המשלים  ובהיפוך  פורים  לחג  אופיינית  הכי 
העצוב,  )הליצן  והמוקיון  השמח  הליצן  שלה. 
אתם  כי  הממחטות  את  תכינו  אז  הבוכה(. 

הולכים להזיל דמעות…
“אינני בוכה אף פעם, אינני תינוק בכיין…”

בכי מתקשר עם חולשה. לא קל לנו בתרבות 
בנים,  אצל  לא  בטח  בכי,  לשמוע  שלנו 
וגיבורים. כשהילדים  שצריכים להיות חזקים 
לעשות  )מה  הזדמנויות  מיני  בכל  בכו  שלי 
“מה  בסגנון:  תגובות  שמעתי  בוכים(  ילדים 
אתה  ילדה?”  אתה  “מה  שתיים?”  בן  אתה 
חסרי  נהיים  אנחנו  בכי  ליד  תינוק”.  לא  כבר 
שקט, חסרי סבלנות ואפילו עצבניים, כועסים 

ומזלזלים. 
קשה לנו מול החולשה והקושי של ילדינו ואנו 
מהסוג  רגשות  של  פרץ  כל  לעצור  ממהרים 

הזה.
ממהרים  רק(  לא  )אבל  והסבתות  הסבים 
בדרך כלל לעצור את הבכי עם משהו מתוק 
הכאב.  מקור  את  שישכיחו  הבטחות  עם  או 
תהיה  לא  באיומים,”אם  משתמשים  לעיתים 
מוצץ  שקט  באי  מחפשים   , מיד…”  בשקט 

שישתיק את הרעש הנורא וירגיע מהר.
פנטזיה  לי  הייתה  נולד  שלי  הבכור  כשהבן 
תהיה  לא  בו  עולם  עבורו  שאצור  פנימית 
הכי  האמא  להיות  התכוונתי  לבכי.  סיבה  לו 
קשובה ורגישה. ארגנתי את הבית כך שהוא 
מגירה,  כל  לפתוח  מקום,  בכל  לגעת  יוכל 
יפגש  לא  לעולם  והוא  לרשותו  יהיה  שהכל 
מתוסכלת  נורא  שהייתי  וכמובן  תסכול.  עם 
ועם  הזמן  עם  פגש.  כן  כשהוא  בעצמי 
הם  שהתסכולים  הבנתי  כאמא,  התבגרותי 
בכל מקום. הילדים התרבו ואיתם התסכולים 

והבכי הפך לחלק מחיינו.
הזמנה לבכי

רוב  נכתבים  שבהשראתו  נוייפלד,  ד”ר 
של  החשיבות  על  מדבר  שלי,  המאמרים 

יש תיסכולים רבים  ילדינו  הבכי. בחייהם של 
מידי יום. משהו לא עובד בחייהם, לא מצליח 
לא  והם  בפניהם  ניצבת  חומה  שרצו.  כפי 
ניסיונות  יש  בהתחלה  להזיזה.  מצליחים 
שמגיעה  עד  לדחוף.  לעקוף,  אותה,  לשבור 
לשבור  אפשר  אי  הזה  הקיר  שאת  ההבנה 
לא  ובפנינו  בפניהם,  שניצבת  והמציאות 
עומדת להשתנות. ואז באופן טבעי מול הבנה 
היה  שיכול  מה  על  האבל,  הבכי,  מגיע  כזו 
יהיה. והבכי הזה ההתאבלות הוא  ולא  להיות 
תהליך חשוב של הסתגלות והבנה שלא הכל 
תלוי בנו. ומה שלא נוכל לשנות, הולך לשנות 

אותנו.
את  איבדנו  זה.  את  איבדנו  שלנו  בתרבות 
אין  וכבר  הלב.  מסע  את  הדמעות,  שביל 
אותו  משתיקים  לבכי,  וסבלנות  ומקום  זמן 

ודוחקים אותו פנימה. 
בוכה  כשהוא  עליו  שכועסים  מרגיש  הילד 
או מאוכזבים ממנו או נבהלים מידי כשקשה 
כואב  והוא  בפנים  שמור  נשאר  והבכי  לו. 
כעס  נוצר  בכי  ללא  לצאת.  חייב  והוא  ומציק 
ואגרסיביות שלעיתים יוצאים החוצה ולעיתים 
מקרי  ואיתה  עולה  האלימות  פנימה.  מופנים 

ההתאבדות.
עוגייה  יותר, כשילד מבקש  ובמילים פשוטות 
לפני ארוחת הערב ואמא אומרת לא. המתוק 
כדי  ינסה את כל הדרכים שהוא מכיר  הקטן 
לשנות את פסק דינה, הוא יבטיח שישאר לו 
יאהב  שלא  עליה  יאיים  יבכה,  הוא  תיאבון, 
לדעת  צריכה  מצידה  האמא  יותר.  אותה 
או  בבכי.  להיגמר  חייבת  כזו  שסיטואציה 

לפחות בעצב. 
מנת  על  לא  הוא  שהבכי  להדגיש  לי  חשוב 
תוצאה  פשוט  אלא  לקח  הילד  את  ללמד 
טבעית של מפגש עם תסכול, משהו שרציתי 
ולא מצליח כמו שרציתי. אם נתבונן על ילדינו 

כמתוסכלים,ליבינו ייצא אליהם.
ילדים רבים היום שחווים תיסכול מדלגים על 
זעם.  בהתפרצויות  באלימות,  ומגיבים  הבכי 
עלינו לעזור לילדים אלה למצוא את הדמעות 
שלהם. להוביל אותם אל הכאב מהמפגש עם 
התסכול, ולהיות איתם שם. וזה לא פשוט כי 
לא  שמעולם  בדמעות  שלנו,  בכאב  נוגע  זה 
יצאו. המפגש עם המוקיון, שאף אחד לא רוצה 

להתחפש אליו.
בין צחוק לבכי

לסדנת  חברה  אותי  גררה  שנים  כמה  לפני 
יוגה צחוק. שתינו היינו אז בחופשת לידה )גלי 
טפליה, מכירים?( וחיפשנו דרכים להתאוורר. 
אחד הדברים שאני הכי זוכרת מהסדנה הזו 
תרגיל  בכל  לצחוק.  שלי  הגדול  הקושי  היא 
צחוק מצאתי הרבה כאב בפנים ובחיי שזאת 
הצחוק  אבל  שלי  טובה  די  תקופה  הייתה 

ובמפגשים  בכי  הזה פתח אצלי מאגרים של 
הבכי  המון.  בכיתי  לצחוק  במקום  הראשונים 
אותו  על  נקודה  אותה  על  יושבים  והצחוק 
כפתור. אם הבכי שמור, עצור, לא משתחרר, 
משקיעים  אנחנו  הצחוק.  על  גם  משפיע  זה 
יעלה  לא  שהבכי  לשמור  מאמץ  הרבה 
דמעות  בולעים  הגרון,  את  חונקים  לעיניים, 
במקום להוציא, שרק לא יצוף וישטוף אותנו. 
תהליך  שמשתחררים,  רעלים  יש  בדמעות 
לאחרונה  מתי  ניקוי.  של  תהליך  הוא  הבכי 
בכיתם בכי טוב כזה, מנקה, משחרר שיפנה 
צחקתם  מתי  אחר.  למשהו  בפנים  מקום 
הבטן  את  שמרעיד  כזה  טוב  צחוק  לאחרונה 

ומעלה דמעות. דמעות של צחוק.
צריך  הצוחק  לליצן  להתחבר  שנוכל  כדי 

להכיר ולחבק גם את הליצן העצוב.
בכולנו  שקיימים  הללו  הצדדים  בשני  להכיר 
אם נרצה ואם לא. עלינו למזג ביניהם וכך נגיע 

לאיזון.
רגע משפחתי

והפעם נשחק עם רגשות…
צחוק  יוגה  צחוק.  מהיוגה  לקוחים  התרגילים 
לצחוק  אחד  לכל  המאפשרת  שיטה  היא 
ללא סיבה או בדיחות. הוכח מדעית כי הגוף 
וכאשר  למזוייף  אמיתי  צחוק  בין  מבדיל  לא 
כגון  הורמונים  מייצר  הגוף  צוחקים  אנחנו 
כבעלי  ידועים  אשר  וסרטונין  אנדרופינים 
הגופנית  בריאותינו  על  חיובית  השפעה 

והרגשית.
את  והוכיחה  התקבלה  הרפואית  הליצנות 

יעילותה בבתי החולים.
ולתרגל  לשחק  אפשר  הזדמנות  בכל 
הזדמנות  זו  ובפורים  צחוק  מהיוגה  תרגילים 

נפלאה לצחוק דרך התחפושות השונות.
השני  מול  אחד  עומדים   - ובכי  צחוק  נדנדת 
ידיים. כשאחד למעלה, השני למטה,  ונותנים 
שלמטה  ומי  צוחק  שלמעלה  מי  נדנדה.  כמו 
והבכי  הצחוק  בין  הזו  והתחלופה  בוכה 

מצחיקה ומשחררת.
- נביע רגשות דרך דמויות שונות.  ליצן בוכה 

נצחק כמו מכשפה, כמו תינוק, כמו זבוב.
נבכה כמו מורה, כמו כלב. נכעס כמו שוטר, 
ילדיכם, זה  וכו… תהנו ותשחקו עם  כמו פיה 

משחרר ומצחיק מאוד.
בנוסף, אני ממליצה על הספר דמעות ורודות 
לגילאים  מתאים  הספר  גולדברג  חנה  של 
ולא  בכתה  שלא  מותק  על  ומדבר  הצעירים 
עצוב  משהו  בבטן,  חזק  ושמרה  שיתפה 
שקרה לה. לאט לאט היא הלכה והשחירה עד 
שהבכי שיחרר ואיפשר מקום לצחוק ושמחה.
ושליהודים תהיה שמחה ואורה וששון ויקר…

פורים שמח,
רחלי ליבר



“האימא” של אוזני המןממטבחה של אימא

כך  אוהב?”  הכי  אני  חג  איזה  תנחשי  “אימא, 
ברורה  התשובה   – השבוע  ילדי  אותי  שאל 

לכולם, מובן שאת חג הפורים.
הוא  מדוע  אותו  ושאלתי  להתחכם  ניסיתי 
יענה  שהוא  חשבתי  החג.  את  כך  כל  אוהב 
שהוא אוהב אותו בגלל המסיבה בבית הספר, 
וכי אפשר להתחפש לגיבורי-על או לכל גיבור 
אחר, אבל להפתעתי – וכיאה לבן של אופה, 
ענה לי אפרוחי, שהוא אוהב את פורים בגלל 
הוסיף,  המן,”  אוזני  סתם  “לא  המן.  האוזני 

“אלא את אלו שלך עם מילוי השוקולד”.
מובן שמיד הבטחתי לו שגם השנה נכין ביחד 
ולמשפחה  לחברים  מהם  ונשלח  המן  אוזני 

)אם יישאר משהו(.
הבצק  עם  מה”סּוֶּפר”  המן  האוזני  את  קחו 
אוזן  של  ובגודל  במרגרינה  המלא  העבה 
מתכון  קבלו  עכשיו  לפח.  אותן  וִזְרקּו  פיל 
עשיר  פריך  בצק  של  מושקעות  לאוזניים 
רק  למצוא  ניתן  כלל  שבדרך  בחמאה, 
אז  עצמן.  את  שמכבדות  בקונדיטוריות 
את  קחו  שרוולים,  הפשילו  לא?  למה 
ואיכותיות. טעימות  המן  אוזני  והכינו   הילדים 

המן  אוזני  האולטימטיבית:  לתוצאה  היכונו 
להצלחה  הטיפ  ועשירות.  נימוחות  ממכרות, 
הוא רידוד הבצק לעלה דק ועיצוב אוזן בגודל 
קטן ועדין. הְמלית יכולה להיות שונה ומגוונת, 

כל אחד לפי טעמו.

חומרים לבצק
300 גרם קמח.

200 גרם חמאה בטמפרטורת החדר.
100 גרם אבקת סוכר.

2 חלמונים.
1 כפית תמצית וניל.

גרידת תפוז או לימון.

אופן הכנת הבצק
מכניסים למעבד מזון את החמאה עם אבקת 
בהירה  שהתערובת  עד  מעבדים  הסוכר, 

ותפוחה מעט.
הלימון  גרידת  החלמונים,  את  מוסיפים 
שהם  עד  לעבד  וממשיכים  הווניל  ותמצית 

נבלעים בתערובת.
עד  רק  ומעבדים  הקמח  את  מוסיפים 

שהחומרים מתאחדים.
אותו  משטחים  לכדור,  הבצק  את  אוספים 
למקרר  מכניסים  נצמד.  בניילון  ועוטפים 
נוח  ונראה  מתקשה  שהבצק  עד   – לשעה 

לעבודה.
מקמחים משטח עבודה ומרדדים את הבצק 
לעלה של כ-4 מ”מ. קורצים מהבצק עיגולים 
)תלוי בסבלנות שלכם,  בקוטר של 4-6 ס”מ 
אבל ככל שהקוטר קטן יותר כך טעים יותר(. 
מניחים במרכז כל עיגול כף מהְמִלית וסוגרים 
כדי  הקצוות  את  מעט  לצבוט  יש  היטב. 

שהאוזן לא תיפתח במהלך האפייה.
עד  דקות,  כ-15  מעלות  ב-180  אופים 

שהאוזניים הופכות זהובות.
 מצננים על רשת צינון ומפזרים אבקת סוכר.

אפשרויות שונות למלית 
מלית שוקולד

200 גרם שוקולד מריר.
100 גרם חמאה.

100 גרם אגוזים או שקדים מולבנים או עוגיות 
)טחונים(.

אופן ההכנה
ממיסים במיקרוגל ביחד שוקולד עם חמאה.

מוסיפים אגוזים או שקדים מולבנים או עוגיות.
מקררים במקרר כשעה.

מלית אגוזים
100 מ”ל מים.

100 גרם סוכר.
200 גרם אגוזים טחונים.

מיץ מחצי לימון.
גרידת לימון.
אופן ההכנה

מרתיחים בסיר סוכר, מים, מיץ לימון וגרידת 
לימון וממשיכים לבשל 3 דקות נוספות.

האגוזים  את  מוסיפים  מהאש,  מורידים 
ומקררים.

טיפים
להשתמש  ניתן  תהליכים,  לקיצור   :1 טיפ 
ממרח  חלבה,  ממרח  כמו  מוכנים  בממרחים 
תות.  וריבת  תמרים  ממרח  נוטלה,  שוקולד, 
המליות של האוזני המן צריכות להיות יבשות, 
לכן הרעיון הוא להוסיף מרכיב יבש טחון כמו 
עוגיות  או  קוקוס  מולבנים,  שקדים  אגוזים, 
גרם   100 לכל  כפות  כ-2  של  ביחס  חמאה, 

ממרח.
טיפ 2: במקום עוגיות טחונות ניתן לקחת חלק 
מעלות  ב-180  ולאפות  אותו  לרדד  מהבצק, 
הבצק  את  לטחון  מכן  לאחר  דקות.  כ-15 

ולהשתמש בפירורים כתוספת למלית.
חג פורים שמח!
אפי בלה

ילדי כיתה ה’ מציירים בפחםילדים מציירים


