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„ברי פ˙יחה - הרב יונה „בר˙ ˘ליט"‡

הזן ‡˙ העולם כולו בחן

בספר „ברים פר˘˙ ע˜ב נ‡מר: "‡רı ‡˘ר ל‡ במסכנו˙ ˙‡כל בה לחם, ל‡ ˙חסר כל בה". ‡נו יו„עים ˘לחם מכיל ‡˙ ‡בו˙ 
המזון: פחמימו˙, חלבונים ו˘ומנים. והו‡ מבט‡ ‡˙ כל ˆורו˙ המזון הנ„ר˘ו˙ ל˜יום הבסיסי ˘ל ‚וף ה‡„ם, ו˘הן נמˆ‡ו˙ 
ב‡רı. ממ˘יך המ˜ר‡ לומר: ˘בנוסף לכך ‚ם "כל" ‡ינו חסר בה, מ˘הו ˘עו˘ה ‡˙ ה"לחם" ˘יהיה "כל" מו˘לם יו˙ר. מה הו‡ 

ה„בר הזה? מב‡רים חז"ל בכמה מ˜ומו˙, ˘‡פילו פלפלין י˘ בה. 

מה י˘ ב"פלפלין" ‡ו ‡˙ מה מבט‡ים ה"פלפלין", ˘בהם י˘ "כל" ב‡רı?  כך ה„בר: כ‡מור, "לחם" הו‡ הנו˙ן ˜יום ל‚וף ˘יהיה 
ברי‡ לחלוטין. ‡בל ‡פ˘ר ל‡וכלו, ו‡˙ ˘‡ר המזונו˙, בˆורה פ˘וטה בלי ˙יבול וטעם מיוח„, ובלי ˆורה מעוˆב˙ כפי ˘מכונה: 

"פ˙ ˜יבר", ובל˘ון ה˙ורה: "לחם עוני". ‡בל ב‡מ˙ ˆריך ל˙˙ למזון עם חן ויופי (נ˘ים לב ˘בברכ˙ המזון 
בחן וכו'). עכ˘יו נבין: פלפלין ‡ינם מזון, הם טעם ערב המ˙ווסף למזון.  ‡ומרים: הזן ‡˙ העולם כולו 
כוונ˙ הפסו˜ לומר ˘ל‡ ר˜ ˜יום בסיסי י˘ ב‡רı, ל‡ ר˜ ˆורה פ˘וטה ˘ל חיים לל‡ ‚וון ועו˘ר חיים, 

‡ל‡ י˘ בה "כל" ˘ל ‚יוון החיים ה˜יימים והע˘ר˙ם בחוויו˙ מכל סו‚ ˘הו‡.

 ıוערבו˙ למ‡כלים, מפי˜ ‡˙ ה"כל" ה‚נוז ב‡ר ונועם  ַמ˙כונים להעני˜ חן  יּכּון  ּƒ̇ ˘ ו„‡י ‡˙ן מבינו˙ 
במ‡כל.  נ˘מה  בכך  נוספ˙  י„יכן,  מפרי  לנהנים  נח˙  ל˙˙  בזה  מ˙כוונים  לכך  וכ˘בנוסף  חמ„ה. 

הו‡ ועו„ נכון לב‡ר  ו"הפלפלין"  כולן.  ˘במˆוו˙  יָה  ֲ‡ָמר∆ ּבַ "לחם",  הנ˜ר‡˙  ה˙ורה  הו‡  ˘"לחם" 
הפלפול ה˘כלי נפ˘י ב„ברי ˙ורה, המרחיב ומ˘מח ומ‚„יל „ע˙ בלי סוף.

היל„ ה˙ינו˜ מ˙פ˙ח  ני הב‡ורים זה עם זה, ב‡ומרם̆  חז"ל חיברו ‡˙̆ 
˘כלי˙ כ˘‡וכל לחם, וכך ‡מרו: "‡ין ה˙ינו˜ יו„ע לומר ‡ב‡ ו‡מ‡ 

ע„ ˘יטעם טעם „‚ן".

"פ˙ ˜יבר", ובל˘ון ה˙ורה: "לחם עוני". ‡בל ב‡מ˙ ˆריך ל˙˙ למזון עם חן ויופי (נ˘ים לב ˘בברכ˙ המזון 
 וכו'). עכ˘יו נבין: פלפלין ‡ינם מזון, הם טעם ערב המ˙ווסף למזון. 
כוונ˙ הפסו˜ לומר ˘ל‡ ר˜ ˜יום בסיסי י˘ ב‡רı, ל‡ ר˜ ˆורה פ˘וטה ˘ל חיים לל‡ ‚וון ועו˘ר חיים, 

 ıוערבו˙ למ‡כלים, מפי˜ ‡˙ ה"כל" ה‚נוז ב‡ר ונועם  ַמ˙כונים להעני˜ חן  יּכּון  ּƒ̇ ˘ ו„‡י ‡˙ן מבינו˙ 
במ‡כל.  נ˘מה  בכך  נוספ˙  י„יכן,  מפרי  לנהנים  נח˙  ל˙˙  בזה  מ˙כוונים  לכך  וכ˘בנוסף  חמ„ה. 
הו‡  ו"הפלפלין"  כולן.  ˘במˆוו˙  יָה  ֲ‡ָמר∆ ּבַ "לחם",  הנ˜ר‡˙  ה˙ורה  הו‡  ˘"לחם" 

הפלפול ה˘כלי נפ˘י ב„ברי ˙ורה, המרחיב ומ˘מח ומ‚„יל „ע˙ בלי סוף.

היל„ ה˙ינו˜ מ˙פ˙ח  ני הב‡ורים זה עם זה, ב‡ומרם̆  חז"ל חיברו ‡˙̆ 

הפלפול ה˘כלי נפ˘י ב„ברי ˙ורה, המרחיב ומ˘מח ומ‚„יל „ע˙ בלי סוף.

בס"„



„ברי פ˙יחה | רחל כהן

בסיי˙‡ „˘מיי‡ זכינו זו ˘נה ˘מיני˙ ללמו„ במ„ר˘˙ הנ˘ים ˘לנו. ברוך ה' מ˘˙˙פו˙ בה נ˘ים רבו˙ ממ˜ומנו ומרחבי 
̆, נוף ‡יילון, ח˘מונ‡ים. כ-70 נ˘ים  ̆, ˘ור ה‡רı: ממבו‡ חורון, מרמ˙ ‚ן, מירו˘לים, מ„ולב, מטלמון, ממו„יעין, מבי˙ ˘מ
במספר. מי„י ˘בוע ‡נו זוכו˙ ל˘מוע ‡˙ ˘עורה הר‡˘ון ˘ל יעל כורסיה המ„הימה ˘בכל ˘בוע מ‡ירה לנו נ˜ו„ה ח˘ובה, 
מנבכי נפ˘נו, במו„עו˙ עˆמי˙ יהו„י˙ וח˘יבה חיובי˙ מ˙וך המ˜ורו˙. והרב ‡ריה ˘טרן המ‡יר לנו היבטים מעניינים מפר˘˙ 

ה˘בוע וה˘לכ˙ם לחיי היום יום.

הנ˘ים ˘ו˙ו˙ בˆמ‡ ‡˙ „בריהם והכל ב‡ווירה מ˘פח˙י˙ חמה ונעימה, כ˘בהפס˜ה מו‚˘˙ ‡רוח˙ בו˜ר ע˘ירה מעניינ˙ 
וטעימה. ‡ו˙ה מכינו˙ מי„י ˘בוע ˜בוˆ˙ נ˘ים ‡חרו˙ והכל מ˙וך ˘מחה ו‡הבה מע˘ה י„יהן לה˙פ‡ר. בפר˘˙ ויר‡ ‡ברהם 
‡בינו ‡חרי ני˙וח מחכה ל‡ורחים ומˆיע להם פ˙ לחם,‡בל מ‚י˘ להם ‚בינה, ב˘ר ועו‚ו˙ ול‡ מ„בר ‡י˙ם על ‡מונה, יר‡˙ 

˘מים. הרמב"ם ‡ומר "נ˘מה ברי‡ה ב‚וף ברי‡".

בנו˙ י˜רו˙! 

ב˙חילה „ובר על כיבו„ ˜ל, ‡ך בפועל מו‚˘ מ‚וון רחב ˘ל מטעמים, כ‡ברהם ‡בינו.

זה  ח˘וב  במפעל  רבו˙  ˘נים  עו„  ˘נמ˘יך  עולם  לבור‡  ˙פיל˙י 
מ˙וך ‡מונה, ‡הבה, ‡חווה, ˘לום ורעו˙ ובעזר˙ ה' נרבה ˙ורה 

ונ‡„ירה ונזכה לבי‡˙ המ˘יח במהרה בימינו ‡מן! 

‡והב˙ ‡˙כן מכל הלב,
 כהן רחל

פ˙יחה
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זה  ח˘וב  במפעל  רבו˙  ˘נים  עו„  ˘נמ˘יך  עולם  לבור‡  ˙פיל˙י 



„ברי פ˙יחה | הרב ‡ריה ˘טרן

סיפר ר' ˘למה זלמן ‡וירבך זˆ"ל, כ˘למ„ ב˙למו„ ˙ורה עı חיים, היה ˘ם ˘ער כניסה ‚„ול, ומ˘ני ˆי„יו היו ˘ני ‡ריו˙ 
מפוסלים מ‡בן. יום ‡ח„ ‡מר להם המלמ„ ˘‡ם ה‡ריו˙ ה‡לה י˘מעו מוזי˜ה טובה הרי הם מי„ י˙עוררו לחיים. היל„ים 
ה‡מינו ל„ברי המלמ„ כ‡מ˙ ל‡מי˙ה ולכן החליטו ל‡ר‚ן ˙זמור˙ ˘˙נ‚ן לי„ ‡ו˙ם פסלי ‡ריו˙ כ„י לר‡ו˙ במו עיניהם בפל‡ 
ה‚„ול ˘ל ה‡ריו˙ המ˙עוררים לחיים בזכו˙ המוזי˜ה. ל‚ו„ל ‡כזב˙ם, הכליזמרים ני‚נו וה‡ריו˙ נ˘‡רו „וממים כ‡בן. כמובן 
˘הם ב‡ו בטענו˙ ‡ל המלמ„ ‡יך י˙כן ˘הבטח˙ו ל‡ ה˙˜ימה. הסביר להם המלמ„: ‡מר˙י ˘‡ם ה‡ריו˙ י˘מעו מוזי˜ה הם 

י˙עוררו, ל‡ מספי˜ ˘ינ‚נו לי„ם, ˆריך ˘הם י˘מעו ‡˙ המוזי˜ה, ‡בל מה לע˘ו˙ ˘‡ריו˙ מ‡בן ‡ינם יכולים ל˘מוע.

כח ה˘מיעה כח ‚„ול ונ˘‚ב הו‡. מי ˘לבו לב ‡בן ‡יננו ˘ומע ו‡יננו מ˜˘יב למ˙רח˘ סביבו. י˙רו חו˙ן מ˘ה הˆטרף לעם 
י˘ר‡ל בזכו˙ "וי˘מע י˙רו ‡˙ כל ע˘ה ‡לו˜ים למ˘ה ולי˘ר‡ל", ו‡ח„ הפסו˜ים המרכזיים ה˙ורה הו‡ "˘מע י˘ר‡ל ה' 

‡לו˜ינו ה' ‡ח„", ובר‡˘ ה˘נה ‡נו עומ„ים בה˙עלו˙ רוחני˙ עליונה ובר‚˘ו˙ נפ˘יים מיוח„ים מכח ˘מיע˙ ˜ול ה˘ופר. 

לעי˙ים ˜ורה ˘˘ני ‡נ˘ים מ„ברים ‡ח„ ‡ל ה˘ני ו‡ח„ עם ה˘ני ‡בל הם ל‡ מ˜˘יבים ‡ח„ ל˘ני ול‡ ˘ומעים מה ה˘ני 
‡ומר. לעומ˙ ז‡˙, כ˘מ˙כנסים בˆוו˙‡ לˆורך לימו„ ˙ורה ‡נו מפעילים ‡˙ כח ה˘מיעה ˘לנו, מ‡זינים ל„ברים ומפנימים 

‡ו˙ם. "˘מעו ו˙חי נפ˘כם". מ˙וך כך נלמ„ לכל מערכו˙ החיים ˘לנו לה‡זין ול˘מוע.

בסיום ˘נה נה„ר˙ ˘ל לימו„ מ˘ו˙ף ברˆוני להו„ו˙ מ˜רב לב לכל ה˘ומעו˙ 
הי˜רו˙, יו˙ר ממה ˘לימ„˙י ‡˙כם למ„˙י מכם, ר‡י˙י ‡˙ ‡הב˙ ה˙ורה 
כמובן  ביניכם.  ה˘וררים  והחס„  ה‡הבה   ˙‡ ור‡י˙י  ב˜רבכם,  המ˜ננ˙ 
˘מעל כולם י˘ להו„ו˙ לרחל ‡˘ר מנהל ‡˙ כל הלימו„ המ˘ו˙ף ב˙בונה 
ובנעימו˙ מיוח„˙. יי˘ר כח לכולכם, ויהי רˆון ˘כח ה˘מיעה ˘לנו יופעל 
˙מי„ ל˘מוע ב˘ורו˙ טובו˙, ומעל הכל ל˘מוע ˜ול ˘ופרו ˘ל מ˘יח.

פ˙יחה
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‡ו˙ם. "˘מעו ו˙חי נפ˘כם". מ˙וך כך נלמ„ לכל מערכו˙ החיים ˘לנו לה‡זין ול˘מוע.

בסיום ˘נה נה„ר˙ ˘ל לימו„ מ˘ו˙ף ברˆוני להו„ו˙ מ˜רב לב לכל ה˘ומעו˙ 



„ברי פ˙יחה | יעל כורסיה

לנ˘ו˙ מ„ר˘˙ מבו‡ חורון הי˜רו˙ ו‡הובו˙ לי ע„ מ‡ו„.
˘נ˙ לימו„ים ˘נייה הס˙יימה והלב מל‡ ב˙פילה ובהו„יה, ˙פילה ‚„ולה ל˘ובם ˘ל הבנים ה‡הובים, יע˜ב נפ˙לי בן רחל 
„בורה, ‚לע„ מיכ‡ל בן ב˙ ‚לים, ‡ייל בן ‡יריס ˙˘ורה. והו„יה לבור‡ עולם ˘‡מונ˙נו ובטחוננו בו ‚„לו ,מו„עו˙נו ה˙רחבה ו‚„לה. 
נוכחו˙ו ˘ל הבור‡ בחיינו ה˙עˆמה. מברכ˙ ‡ני ‡˙כן מעומ˜ ליבי ˘˙מ˘כנה לעלו˙ ב„רך העולה בי˙ ‡ל ולהיו˙ בין נ˘ו˙ י˘ר‡ל 
˘עליהן נ‡מר בזכו˙ נ˘ים ˆ„˜ניו˙ נ‚‡לו ובזכו˙ נ˘ים ˆ„˜ניו˙ י‚‡לו י˘ר‡ל. הפעם ל‡ הב‡˙י מ˙כון למ‡כל ‡ל‡ ‡ספ˙י עבורכן ˆרור 

מ˘פטים  לחיים נכונים ˘‡ו˙נו ליוו בלימו„נו וב˙˜ווה ˘ימ˘יכו ללוו˙ ולה‡יר לכן במסע חייכן ב‡הבה והערכה ‡ינסופי˙ 

בוו„‡י כולכן ˙‡מרנה הר˘ימה עו„ ‡רוכה, ‡ני נו˙נ˙ לכם ר˘ו˙ להמ˘יך ‡ו˙ה עו„ ועו„ ולהפיı ב˘מחה ‡˙ ז‡˙ ה‡ורה.
בברכה ˘לכם, יעל.

 ‡ין עו„ מלב„ו בכל פעם ˘‡˙ עומ„˙ להוˆי‡ ממך 

‡˙ המילה "‡ין לי" המירי ‡ו˙ה ב‡ין עו„ מלב„ו

 ‡ני נ˘מה חל˜ ‡לו˜ה ממעל.

 ‡ני ‡והב˙ ‡ו˙ך כמו ˘‡˙.

 רוˆה להיו˙ מ‡ו˘ר˙? ˙‡˘רי ‡˙ המˆי‡ו˙.

 ע˘י˙י כמיטב יכול˙י עם הכוחו˙ וה˙ובנו˙ 

˘עמ„ו לר˘ו˙י.

 ‡ני ˘ווה בכל מ˜רה וי˘ לי ערך מוחלט.

 ‡ני ‡חר‡י˙ מ‡ה ‡חוז על הה˘˙„לו˙ ו‡פס ‡חוז 

על ה˙וˆ‡ה (ה˙וˆ‡ה הי‡ ר˜ בי„ ה')

 הכול בס„ר ה‡לו˜י.

 ˙נו עוז ל‡לו˜ים.

 ל‡ לעבור מר˘ו˙ לר˘ו˙ בלי ר˘ו˙.

 ‡ין מו˘למ˙ י˘ מ˘˙למ˙.

 זה ב„יו˜ מה ˘רˆי˙י הכול ממנו והכול לטובה.

 ‡ני מלכה (ול‡ ˘פחה)

 ‡ני הבמ‡י˙ ˘ל חיי (ול‡ ˜ורבן)

 ‡פר˙ = ‡ירוע פר˘נו˙ ר‚˘ ˙‚ובה.

 ‡˙ כוהנ˙ ‚„ולה ה‡ירי בכל בו˜ר ‡˙ מנור˙ הפנים.

 הכלה ו˜בלה הם סו„ החיים.

 ‡מונה „ור˘˙ ‡ימונים.

 ‡ולי זה ˜˘ה ‡בל זה ‡פ˘רי

פ˙יחה
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˘נ˙ לימו„ים ˘נייה הס˙יימה והלב מל‡ ב˙פילה ובהו„יה, ˙פילה ‚„ולה ל˘ובם ˘ל הבנים ה‡הובים, יע˜ב נפ˙לי בן רחל 



סלט סל˜ חי | 

רכיבים:

סל˜ ‡„ום
בˆל ˜טן

מעט מלח
מעט פלפל
מעט כמון

מעט פפרי˜ה ‡„ומה
מיı לימון - ע„יף טבעי

כף ˘מן
כפי˙ סוכר

‡ופן ההכנה:

מזון  במעב„  ‡ו  במ‚ר„˙  מ‚ר„ים 
הבˆל,  עם  יח„  חי,  הסל˜ ˘הו‡   ˙‡

ומוסיפים ‡˙ ה˙יבול.
מערבבים ‡˙ הכל.

סלט ‚זר חי | 

רכיבים:

4-6 ‚זרים
2 ˘יני ˘ום

2 כפיו˙ סוכר חום
1/4 כוס מים

ı1/4 כוס חומ
1/4 כוס ˘מן זי˙

2 כפיו˙ חר„ל „יז'ון

‡ופן ההכנה:

מעב„  ‡ו  פומפיה  בעזר˙  פורסים 
מזון ‡˙ ה‚זר.

מערבבים ‡˙ חומרי ה˙יבול ו˘ופכים 
מעל ה‚זר הפרוס.

סלטים
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‡ס˙ר מלכה
מבו‡ חורון

נעמי רוזנב‡ום
מבו‡ חורון



סלטים
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חˆיל עם ˆ'ילי | 

רכיבים:

חˆיל
ˆ'ילי מ˙ו˜

‡ופן ההכנה:

˜וביו˙ חˆיל ב‚ו„ל ריבוע ˘ל 2 ס"מ.
‚בוה מ‡ו„, ע„  בחום  ב˙נור  ל˜לו˙ 

˘מ˙רכך.
רוטב  ולהוסיף  ‚ס  מלח  עליו  לזרו˙ 

ˆ'ילי מ˙ו˜.

סלט יר˜ו˙ ˘ור˘ | 

רכיבים:

חביל˙ פטרוזיליה
חביל˙ כוסברה

חביל˙ ˘מיר
חביל˙ סלרי (ה‚בעולים והעלים)

3 כפו˙ מל‡ו˙ ˜רוטונים
3 כפו˙ ˘˜„ים ˜לופים ‚פרוריים

3 כפו˙ חמוˆיו˙

לרוטב - 
חˆי כוס לימון

חˆי כפי˙ מלח
כף סוכר

רבע כוס מים
1/8 כוס ˘מן זי˙

רכז רימונים ‡ו רכז חמוˆיו˙ - ל‡ חובה

‡ופן ההכנה:

‡˙ כל העלים הירו˜ים ˜וˆˆים יח„ במעב„ מזון.
‡˙ הסלרי פורסים עם סכין לפרוסו˙ „˜ו˙.

מוסיפים ‡˙ החומרים היב˘ים ומ˜˘טים עם ה˜רוטונים.

חביל˙ סלרי (ה‚בעולים והעלים)

 כפו˙ ˘˜„ים ˜לופים ‚פרוריים

רכז רימונים ‡ו רכז חמוˆיו˙ - ל‡ חובה

ıו˘נה ‚רנבי˘
מבו‡ חורון

רב˜ה ˘מעון
מבו‡ חורון



סלט חסה | 

רכיבים:

חסה
חמוˆיו˙

פ˜‡ן סיני
‚זר

לרוטב - 
1/3 כוס ˘מן זי˙

ı1/3 כוס חומ
כף „ב˘

כף סוכר חום
1/2 כף חר„ל (ע„יף ‚ר‚ירים)

‡ופן ההכנה:

˜וˆˆים ‡˙ החסה, ‡˙ ה‚זר י˘ ל˜לוף 
 ˙‡ ˙ומו.לערבב  ע„  ˜ופלן  בעזר˙ 
י˙ר המרכיבים לל‡ הרוטב. ‡˙ הרוטב 

ל˘פוך על הסלט סמוך ל‡רוחה.

˘„רו‚ המ˙כון: 

להחליף  ‡פ˘ר  ‚רעינים.  ˙ערוב˙  להוסיף 
‡˙ ה‚זר בכרוב ס‚ול.

סלט ע„˘ים ובטטה | 

רכיבים:

ע„˘ים ירו˜ים
בטטה

˘מן זי˙
מלח

פלפל ˘חור
בˆל ירו˜ ‡ו עירי˙

‡ופן ההכנה:

לב˘ל ע„˘ים ירו˜ים (כמו˙ לפי הˆורך) חˆי בי˘ול.
חו˙כים ‡˙ הבטטה ל˜וביו˙, ‡ופים ב˙נור במעט ˘מן זי˙, ע„ 

˘מ˙רכך (ל‡ מי„י).
ל˜ˆוı בˆל ירו˜ ‡ו עירי˙, ל˙בל במלח ופלפל לערבב הכל.

סלטים
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לי‡˙ ‡ינטר˜ט
מבו‡ חורון

‡בי‚יל ˙ם ביטון
מבו‡ חורון



סלט חסה ברוטב | 

רכיבים:

˘˜י˙ חסה ‡ו עלי בייבי
בˆל ס‚ול 

10 ע‚בניו˙ ˘רי ‡ו 2-3 ע‚בניו˙ 
ני˙ן להוסיף פ˜‡ן מסוכר

לרוטב-
כף חר„ל „יזון

2 כפו˙ מיı לימון
2 כפו˙ ˘מן זי˙

2 כפו˙ „ב˘
כף רוטב סויה

‡ופן ההכנה:

הבˆל  ו‡˙  החסה   ˙‡  ıל˜ˆו י˘ 
ה˘רי  ע‚בניו˙   ˙‡ „˜ו˙,  לפרוסו˙ 
ע‚בניו˙   2-3 ‡ו  לרבעים   לח˙וך  י˘ 

ח˙וכו˙ לריבועים.
ל˘פוך  הרוטב,  מרכיבי  כל   ˙‡ לערבב 

.̆ מעל ולה‚י

סלט בור‚ול | 

רכיבים:

1/4 ˜"‚ בור‚ול
פטרוזילה ˜ˆוˆה

2 מלפפונים
2 פלפלים ‡„ומים

מעט ˘מן
מעט מלח

מעט מיı לימון טבעי

‡ופן ההכנה:

למ˘ך  במים  הבור‚ול   ˙‡ לה˘רו˙ 
˘עה לפחו˙, לסנן.

ˆוˆה, מלפפונים  להוסיף פטרוזיליה̃ 
ופלפלים ח˙וכים ל˜וביו˙.

לבסוף ל˙בל ב˘מן, מלח ומיı לימון 
ולערבב.

סלטים
9

בר˜˙ פו˜ט
מבו‡ חורון

‡ס˙ר מלכה
מבו‡ חורון



מר˜ים
10

מר˜ מ˘ וע„˘ים | 

רכיבים:

3 בˆלים ˜ˆוˆים
1/2 כוס מ˘

1/2 כוס ע„˘ים כ˙ומו˙
יר˜ ˜ˆוı: פטרוזיליה, ˘מיר, סלרי, כוסברה.

מלח, פלפל
פפרי˜ה ‡„ומה

כורכום
מעט ‡ב˜˙ מר˜ עוף

‡ופן ההכנה:

˘מן,  מעט  מחממים 
 ,ıמוסיפים ‡˙ הבˆל ה˜ˆו

פפרי˜ה וכורכום.
מוסיפים 4 כוסו˙ מים, 
בזמן הר˙יחה מוסיפים 

̆, ול‡חר כרבע ˘עה  ‡˙ המ
להוסיף ‡˙ הע„˘ים.

5 „˜ו˙ לפני סוף הבי˘ול להוסיף ‡˙ היר˜ ו‡ב˜˙ מר˜ עוף.

מר˜ ע„˘ים | 

רכיבים:

2-3 בˆלים
כוס ע„˘ים כ˙ומו˙

3-4 ˙פו"‡ ‚„ולים
כוס ˜וו‡˜ר - בערך

מלח, פלפל
‡ב˜˙ מר˜ עוף

‡ופן ההכנה:

לט‚ן ‡˙ הבˆל, להוסיף ˙פו"‡.
להוסיף מים, כ˘רו˙ח להוסיף ˙בלינים, ע„˘ים.

5 „˜ו˙ לפני סוף הבי˘ול להוסיף ˜וו‡˜ר.

הערו˙:

1. בי˘ול ˜ˆר ‡חרי הוספ˙ הע„˘ים, ל‡ ניכר ˜יומם וˆבעם.
2. ה˜וו‡˜ר נו˙ן טעם ˘ל ‚ריסים ומעבה המר˜.

3. ני˙ן להוסיף ולהפחי˙ כמו˙ הע„˘ים וה˜וו‡˜ר לפי טעם.
    זהירו˙! ˙וספ˙ רבה מי„י ‚ורמ˙ למר˜ להיו˙ סמיך ו„בי˜.

˘מן,  מעט  מחממים 
 ,ıמוסיפים ‡˙ הבˆל ה˜ˆו

̆, ול‡חר כרבע ˘עה  ‡˙ המ

לט‚ן ‡˙ הבˆל, להוסיף ˙פו"‡.

רב˜ה עיני
רמ˙ ‚ן

חנה „רו˜מן
מבו‡ חורון



מר˜ יר˜ו˙ ובור‚ול | 

רכיבים:

מים לפי הˆורך
יר˜ו˙ - כל הסו‚ים (˜י˘ו‡ים, בˆל, ˙פו"‡, ‚זר, „לע˙, ע‚בניו˙ 

וכו')
כוסברה ˜ˆוˆה

פלפל ˘חור, מלח
כורכום

‡ב˜˙ מר˜ עוף

‡ופן ההכנה:

מר˙יחים מים בסיר, חו˙כים ‡˙ כל היר˜ו˙ ומוסיפים לסיר.
בור‚ול  מב˘לים  בנפר„  בסיר  ˙בלינים,  מוסיפים  הבי˘ול  בחˆי 

(ככוס) לל‡ ˙יבול.
מהמר˜  היר˜ו˙   ˙‡ מוˆי‡ים 

ומחזירים  ‡ו˙ם  ומועכים 
 ˙‡ ‚ם  מוסיפים  לסיר, 

הבור‚ול עם המים ˘לו.
הבי˘ול  בסוף  „˜ו˙   10

מוסיפים כוסברה ˜ˆוˆה.

מר˜ כ˙ום | 

רכיבים:

‚זר, „לע˙, בטטה, ˙פו"‡, בˆל
סלרי - ה˜לחים והעלים

‡ב˜˙ מר˜ עוף
מלח, פלפל ˘חור, מעט פפרי˜ה

‡ופן ההכנה:

ל˜וביו˙  היר˜ו˙  כל   ˙‡  ıל˜ˆו
 ıה˜ˆו הבˆל   ˙‡ לט‚ן  ˜טנו˙, 
 ˙‡ להוסיף  להזהבה.  ע„  ל˜וביו˙ 
כל היר˜ו˙ ה˜ˆוˆים יח„ עם הסלרי 
ולט‚ן מס' „˜ו˙ נוספו˙. להוסיף 2/3 
˘ל  לר˙יחה  ולהבי‡  לסיר,  מים  ˘ל 
כ20-30 „˜ו˙. להוסיף ˙יבול ולב˘ל 

עו„ כרבע ˘עה.
בבלנ„ר,  ולטחון  מהכמו˙  לˆנן מחˆי˙ 

להוסיף לחˆי המר˜ ˘בסיר ולערבב.

˘„רו‚ המ˙כון:
˘עועי˙  ˜ופס˙  ˜י˘ו‡ים,  להוסיף  ני˙ן 

לבנה מ˘„ר‚ ‡˙ הטעם וסמיכו˙ המר˜.

מר˜ים
11

מהמר˜  היר˜ו˙   ˙‡ מוˆי‡ים 

‡ילנה ˆוברי
מבו‡ חורון

ˆיפי יע˜ב
ח˘מונ‡ים



„‚ סלומון בˆיפוי פריך | 

רכיבים:

פילה „‚ סלמון
ıום ˜ˆו˘

פירורי לחם
˘מן

מלח, פלפל
כמון

כוסברה 

‡ופן ההכנה:

ולהניח  ה„‚   ˙‡ הייטב  ל˘טוף 
ב˙בני˙.

 1/2  ,ıהכנ˙ הˆיפוי: ב˜ערה: ˘ום ˜ˆו
מן,   ל פירורי˙ ( ‡ו פירורי לחם),̆  כוס̆ 
 ,˜„ ˜ˆוˆה  כוסבה  ‚רוס,  פלפל  מלח, 

מעט כמון.
ומכניסים  הˆיפוי  בכל  ה„‚   ˙‡ מורחים 

ל˙נור ע„ ˘הˆיפוי מזהיב.

„‚י סלמון | 

רכיבים:

4 פרוסו˙ ˘ל „‚ סלמון
חˆי חביל˙ ˘מיר

חˆי חביל˙ פטרוזיליה
ר‡˘ ˘ום

כף מיונז
כף חר„ל „יז'ון

כפי˙ מלח

‡ופן ההכנה:

לה˘רו˙ ‡˙ ה„‚ במיı לימון.
ל˘ים במעב„ מזון ‡˙ כל המרכיבים.

ב˙בני˙  להניח  ה„‚ים,   ˙‡ ל˘טוף 
מעל  הרוטב   ˙‡ ולמרוח  פייר˜ס 

ומ˙ח˙ ל„‚ים.
לפזר מעל ה„‚ים מלח ‚ס ופלפל ˘חור.

ל˙נור  ולהכניס  ‡לומיניום,  בנייר  לכסו˙ 
בחום ˘ל 180 עמלו˙ למ˘ך 40 „˜ו˙.

עי˜ריו˙
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רי˜י סב‚
מבו‡ חורון

רו˙י סלע
„ולב



 | ıחזה עוף מו˜פ

רכיבים:

5 פלפלים בˆבעים ˘ונים
˘מן זי˙ לטי‚ון

750 ‚"ר חזה עוף ח˙וך ל˘ניˆלונים ˜טנים
כפי˙ פפרי˜ה מ˙ו˜ה
מעט פפרי˜ה חריפה
5 ˘יני ˘ום כ˙ו˘ו˙

3 כפו˙ רוטב סויה
מלח, פלפל ˘חור

1/2 כוס פטרוזיליה ˜ˆוˆה

‡ופן ההכנה:

זי˙.  ב˘מן  „˜ו˙  מספר  ולט‚ן  לרˆועו˙  הפלפלים   ˙‡ לפרוס 
להוˆי‡.

חור,  ל˙בל ‡˙ ה˘ניˆלונים ב 1/2 כפי˙ מלח בערך + מעט פלפל̆ 
ל˙בול ‡ו˙ם ב˜מח ולט‚ן מספר „˜ו˙ ע„ ˘˜ˆ˙ מזהיבים.

כ˘כולם מטו‚נים להחזיר למחב˙ + הפלפלים + ˘‡ר המˆרכים, 
להוסיף מעט מים (1/4 כוס), מלח ופלפל לפי הטעם. ל˘ים „˜ה 
על ‡˘ ‚בוהה ו‡ז להנמיך ולב˘ל עו„ 10 „˜ו˙ בערך עם מכסה. 

לכבו˙ ולהוסיף פטרוזילה ˜ˆוˆה.

˜ˆיˆו˙ טונה | 

רכיבים:

2 ˜ופס‡ו˙ טונה
ı1 בˆל מ‚ור„ / ˜ˆו
3/4 כוס פרורי לחם 

1/4 כפי˙ מלח
1/4 כפי˙ פלפל ˘חור
2 ˘יני ˘ום כ˙ו˘ו˙

4 ביˆים

‡ופן ההכנה:

ליˆור  המרכיבים,  כל   ˙‡ לערבב 
˜ˆיˆו˙ ולט‚ן.

זהירו˙   - ועסיסי  טעים  מהיר  מ˙כון 
נחטף לפני הה‚˘ה!

 ‚"ר חזה עוף ח˙וך ל˘ניˆלונים ˜טנים

עי˜ריו˙
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‡ול‚ה יˆח˜
„ולב

נירי˙ ‚ורן
מבו‡ חורון



ספריטו | 

רכיבים:

6 כרעיים
4-6 ˙פוחי ‡„מה

1 בˆל
מלח, פלפל

הל
כורכום 

‡ופן ההכנה:

לריבועים  ח˙וך  הבˆל   ˙‡ מט‚נים 
˜טנים ע„ ˘יזהיב.

ע„  ומט‚נים  העוף   ˙‡ מוסיפים 
ה‡„מה  ˙פוחי   ˙‡ חו˙כים  ˘י˘חים. 
לריבועים ˘ל 3/3 ס"מ בערך ומוסיפים 

לעוף ל‡חר הטי‚ון.
מוסיפים מלח, פלפל לפי הטעם. וככפי˙ 

כורכום, 2 כפיו˙ הל.
 ˘‡ על  ומב˘לים  המכסה   ˙‡ סו‚רים 
נמוכה. ל‡חר כחˆי ˘עה מנערים ‡˙ הסיר 
ונו˙נים עו„ כ15-25 „˜ו˙  כ„י ל˙˙ ערבוב 

בי˘ול על ‡˘ נמוכה.

חזה עוף ב˙נור | 

רכיבים:

חזה עוף ח˙וך, ב‚ו„ל ‡ˆבע על ‡ˆבע
5 בˆלים ‚„ולים - חוך לרˆועו˙

2-3 כפו˙ „ב˘
כף ‡ב˜˙ מר˜ עוף

פלפל ˘חור

‡ופן ההכנה:

טפלון  במחב˙  עוף  החזה   ˙‡ לט‚ן 
„˜ה מכל ˆ„ ע„ ˘מ˙˜בל ˆבע לבן.

לט‚ן ‡˙ הבˆל.
פייר˜ס  ˙בני˙  על  החזה   ˙‡ לס„ר 
‡ו ח„ פעמי, ˘כבה חזה, ˘כבה בˆל 

לסירו‚ין.
רו˙חים להמיס „ב˘ +  בכוס עם מים 

˙בלינים, ול˘פוך מעל הכל.
„˜ו˙   20 בינוני  בחום  ב˙נור  ל‡פו˙ 

מכוסה + 20 „˜ו˙ לל‡ כיסוי.

עי˜ריו˙
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‡ורלי חיים נורי‡ל
„ולב

‡ס˙ר מיטלמן
מבו‡ חורון



בטטו˙ ממול‡ו˙ | 

רכיבים:

3 בטטו˙ ‚„ולו˙
1/2 ˜"‚ ב˘ר טחון

1/2 כוס ˘מן זי˙
כפי˙ פלפל ‚רוס, פפרי˜ה

כף זע˙ר
˘ום כ˙ו˘

מלח

‡ופן ההכנה:

ומרו˜נים  הבטטו˙   ˙‡ חוˆים 
מ˙וכנן. ‡˙ הב˘ר הטחון מ˙בלים במלח, פפרי˜ה, ˘ום כ˙ו˘ 
ופלפל ˘חור. (‡פ˘ר להוסיף פטרוזיליה ובˆל ˜ˆוı), לערבב עם 

רבע כוס ˘מן.
י˘ למל‡ ‡˙ הבטטו˙ ב˙ערוב˙ הב˘ר, להניח 

מן,  ב˙בני˙, ול˘פוך מלמעלה̆ 
מלח וזע˙ר. להכניס ל˙נור 
מעלו˙  ל180  ˘חומם 
ול‡פו˙ כ40 „˜ו˙ מכוסה, 
 5 עו„  כיסוי  לל‡  ול‡פו˙ 

„˜ו˙.

לזניה ב˘רי˙ | 

רכיבים:

2 בˆלים
1/2 ˜"‚ ב˘ר טחון

עלי לזניה
ע‚בניו˙ ח˙וכו˙

˘ום כ˙ו˘
3 כפו˙ רס˜ ע‚בניו˙

מלח, פלפל, כמון

‡ופן ההכנה:

הב˘ר   ˙‡ להוסיף  הבˆל,   ˙‡ לט‚ן 
˘‡ר   ˙‡ ולהוסיף  לט‚ן  ולהמ˘יך 
על  לזניה  עלי  ˘כב˙  הרכיבים.לס„ר 
הב˘ר,  מכמו˙  חˆי  ומעליה  ˙בני˙, 
העלים  ˘כב˙  מעל  לסירו‚ין.  ולחזור 
(ע‚בניה  הרוטב   ˙‡ ל˘פוך  העליונה 
פלפל). מלח,  ˘מן,   + רס˜   + מ‚ור„˙ 

ל„‡ו‚ ˘כל העלים  טיפ למ˙כון מוˆלח: 
יהיו רטובים.

רˆועו˙  מעל  להוסיף  המ˙כון:  ˘„רו‚ 
‚מבה, חˆילים וכו'…

י˘ למל‡ ‡˙ הבטטו˙ ב˙ערוב˙ הב˘ר, להניח 
מן,  ב˙בני˙, ול˘פוך מלמעלה̆ 

כפי˙ פלפל ‚רוס, פפרי˜ה

מ˙וכנן. ‡˙ הב˘ר הטחון מ˙בלים במלח, פפרי˜ה, ˘ום כ˙ו˘ 
ופלפל ˘חור. (‡פ˘ר להוסיף פטרוזיליה ובˆל ˜ˆוı), לערבב עם 

עי˜ריו˙
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‚ליה בורובס˜י
מבו‡ חורון

‡יילה ˘רי„
מבו‡ חורון



ˆלי ב˘ר |

רכיבים:

ב˘ר מס' 5 (כ˙ף)
3 בˆלים

2 ר‡˘י ˘ום
כוסברה
כורכום

כמון
מלח, פלפל

טיפ למ˙כון מוˆלח:

˙מי„  ˜ו„˘  ˘ב˙  ולכבו„  ‡הבה 
מˆליח.

‡ופן ההכנה:

 ˙‡ מר˙יחים  ההפ˘רה,  ל‡חר 
הב˘ר כ˘ע˙יים במים, עם ˜ˆ˙ 

˙בלינים ו˘יני ˘ום.
ל‡חר הבי˘ול נו˙נים לב˘ר לה˙˜רר היטב.

פורסים לפרוסו˙ „˜ו˙ ומניחים בˆ„. 
כ„‡י ל˘מור מהמים ˘הב˘ר הור˙ח לרוטב.

בסיר רחב מט‚נים בˆל, ˘יני ˘ום. מוסיפים ‡˙ פרוסו˙ הב˘ר, 
מכסים במעט מים מהˆיר ˘הב˘ר הור˙ח בו.

מ˙בלים במלח, פלפל, כורכום.
מעל הכל מפזרים כוסברה ˜ˆוˆה. ל‡חר ר˙יחה עו„ 

כחˆי ˘עה על ‡˘ נמוכה.

˘„רו‚ המ˙כון:

‚מבו˙,  להוסיף  ני˙ן  וה˘ום  הבˆל  טי‚ון  ל‡חר 
.̆ פטריו˙ ויין ‡„ום חˆי יב

‡ו  „ב˘  ˘זיפים,  להוסיף  נוספ˙,  ‡פ˘רו˙ 
סיל‡ן (לל‡ כמון).

˙מי„  ˜ו„˘  ˘ב˙  ולכבו„  מעל הכל מפזרים כוסברה ˜ˆוˆה. ל‡חר ר˙יחה עו„ ‡הבה 
כחˆי ˘עה על ‡˘ נמוכה.

˘„רו‚ המ˙כון:

‚מבו˙,  להוסיף  ני˙ן  וה˘ום  הבˆל  טי‚ון  ל‡חר 
.̆ פטריו˙ ויין ‡„ום חˆי יב

עי˜ריו˙
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‚„י˙ מס
„ולב



עוף ליל„ים | 

רכיבים:

עופו˙
1/3 ˜ט˘ופ

1/3 חר„ל
1/3 „ב˘

‡ופן ההכנה:

לס„ר ‡˙ העוף ב˙בני˙, 
הרוטב   ˙‡ לערבב 

ולמרוח על העוף.
להכניס ל˙נור בחום ˘ל 
180 מעלו˙ ל˘עה ורבע 
ועו„  מכוסה,  כ˘העוף 

רבע ˘עה לל‡ כיסוי.

˜בב בי˙י | 

רכיבים:

1/2 ˜"‚ ב˘ר טחון
1/2 חביל˙ פררוזיליה

ıבˆל ˜ˆו
1/4-1/2 כוס ˘מן

1/2 כוס פירורי לחם
1/2 כפי˙ כורכום

כף פפרי˜ה מ˙ו˜ה
מלח

‡ופן ההכנה:

לעיסה  המרכיבים  כל   ˙‡ לערבב 
‡ח˙.

˙בני˙  על  ולהניח  ˜בב  כ„ורי  ליˆור 
‡פיה ˘מˆופה בנייר ‡פיה.

לחמם ˙נור ל180 מעלו˙, ‡ופים כ25 
„˜ו˙ ע„ ˘ה˜בבים מ˘חימים.

עי˜ריו˙
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ור„ בורל‡
מבו‡ חורון

לי‡˙ ח˘ין
מו„יעין



בולונז | 

רכיבים:

3 בˆלים ˜ˆוˆים
3 ˘יני ˘ום ˜ˆוˆים

˜"‚ ב˘ר טחון (‡פ˘ר מעורב)
ע‚בניו˙ ˜לופו˙ ח˙וכו˙

200 ‚"ר רס˜ ע‚בניו˙
מעט ˜ט˘ופ

מלח, פלפל
פפרי˜ה מ˙ו˜ה

ˆ'ילי מ˙ו˜
כפי˙ סוכר

מים לפי הˆורך

˘„רו‚ המ˙כון:

לה‚י˘ על פסטה ‡ו על ˙פו"‡.

הערו˙:

‡הוב על יל„ים.

‡ופן ההכנה:

במעט  הבˆל   ˙‡ לט‚ן 
˘מן (רˆוי ˘מן זי˙)

בסוף  ˘ום  להוסיף 
הטי‚ון.

טחון  ב˘ר  להוסיף 
ולערבב ˙וך טי‚ון ע„ 

ל˘ינוי הˆבע.
˘‡ר  כל   ˙‡ להוסיף 
ולערבב  המרכיבים 

היטב במ˘ך כ˘עה.
פעם  מי„י  לערבב 
לפי  מים  ולהוסיף 

הˆורך.

עי˜ריו˙
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חיה נובו‚רוˆ˜י
מבו‡ חורון



‡ופן ההכנה:

העוף  חזה   ˙‡ פורסים 
לח˙יכו˙ בינוניו˙.

˘טוח  בסיר  ומט‚נים  מ˜מחים 
‡פיה  נייר  על  ב˙נור  ‡ופים  (‡ו 

מ˘ומן). 
מניחים ‡˙ העוף בˆ„, ומט‚נים ב˘מן זי˙ ‡˙ ה˘ום ומעבירים 

ל˜ערה. 
ב˜ערה מערבבים ‡˙ הפטריו˙ הח˙וכו˙, ‡ב˜˙ מר˜ פטריו˙, 

מים רו˙חים, פפרי˜ה, יין. 
מחזירים ‡˙ החזה עוף לסיר ו˘ופכים מעל ‡˙ הרוטב. 

מב˘לים על ‡˘ נמוכה בערך 30 „˜ו˙. 

הרוטב יוˆ‡ סמיך וחלומי…לל˜˜ ‡˙ הסיר.

חזה עוף ברוטב | 

רכיבים:

2 חזו˙ עוף 
˜מח 

ר‡˘ ˘ום כ˙ו˘
˘מן זי˙

3 כפו˙ ‡ב˜˙ מר˜ פטריו˙
1/3 כוס יין לבן יב˘ 

(‡ו ‡„ום)
חביל˙ פטריו˙ טריו˙
3 כוסו˙ מים רו˙חים

כף פפרי˜ה מ˙ו˜ה

עי˜ריו˙
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‡פיה  נייר  על  ב˙נור  ‡ופים  (‡ו 

הרוטב יוˆ‡ סמיך וחלומי…לל˜˜ ‡˙ הסיר.

לי‡˙ פרי„מן
„ולב



פ˘טי„˙ ברו˜ולי | 

רכיבים:

חביל˙ ברו˜ולי ˜פו‡
1 חמ‡ה

2 ˜ופס‡ו˙ ˜וט‚' 5%
1 ‚יל \ ˘מנ˙ חמוˆה

3 כפו˙ ˜מח ‡וסם
2 ביˆים

כוס ‚בינה ˆהובה מ‚ור„˙
מלח, פלפל, ‡ב˜˙ ˘ום, ‡ור‚נו 

‡ופן ההכנה:

לו˙ ‡˙ הברו˜ולי, מס„רים  מר˙יחים̃ 
מ˘ומנ˙,  ב˙בני˙  הברו˜ולי   ˙‡
˘ופכים  החומרים.  י˙ר   ˙‡ מערבבים 
הברו˜ולי.   ˙‡ ˘יכסה  כך  הבלילה   ˙‡
‡ופים בחום בינוני בין 30-45 „˜ו˙ ע„ 

˘מזהיב.

ני˙ן לו˙ר על החמ‡ה, וכן במ˜ום  הערו˙: 
ה˘מנ˙ החמוˆה ל˘ים ‚יל הכל עפ"י המˆב 

ה„י‡טה וה"עו˘ר ה˜לורי" הרˆוי.

פ˘טי„˙ בטטה | 

רכיבים:

˜"‚ בטטו˙
2 בˆלים ‚„ולים

חˆי כוס ˜מח
רבע כוס ˘מן

3 ביˆים
כפי˙ פרי˜ה מ˙ו˜ה

מלח, פלפל ˘חור

‡ופן ההכנה:

מ˜לפים ‡˙ הבטטו˙ והבˆל, פורסים 
„˜ במעב„ מזון, מנ˜זים ‡˙ הנוזלים 
˘‡ר   ˙‡ מוסיפים  ב˜ערה.  ו˘מים 

החומרים ומערבבים.
מס„רים ב˙בני˙ מלבנים, „וחסים מעט, 

מזלפים מעט ˘מן למעלה.
‡ופים ב˙נור ב 180 מעלו˙ ל˘עה.

פ˘טי„ו˙
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‡ביטל ‡מי„
מו„יעין

‡ס˙י טי
ח˘מונ‡ים



לזניה | 

רכיבים:

עלי לזניה
2 בˆלים ˜ˆוˆים

חב' פטריו˙ ˜ˆוˆו˙
רס˜ ע‚בניו˙ עם ˘ום

˘מנ˙ לבי˘ול
˜וט‚'

מלח, פלפל
כוס ‚בינה ˆהובה מ‚ור„˙

פ  י ט
למ˙כון מוˆלח:

ויום טוב  לכבו„ ˘ב˙ ˜ו„˘ 
‚ן  טעם  המן,  טעם   ,̆ ˜ו„

ע„ן, ריח ‚ן ע„ן!

‡ופן ההכנה:

˘יזהיב,  ע„  הבˆל   ˙‡ מט‚נים 
הפטריו˙,   ˙‡ מוסיפים 

ממ˘יכים לט‚ן.
הע‚בניו˙  רס˜   ˙‡ מוסיפים 
ל‡˘  מנמיכים  ומר˙יחים, 

נמוכה.
ה˘מנ˙   ˙‡ מוסיפים 
כ5  עו„  ומב˘לים  לבי˘ול 

„˜ו˙.
מוסיפים ˜וט‚' ו˙בלינים.

מניחים  מ˘ומנ˙  ב˙בני˙ 
˘לי˘  ˘מים  לזניה,  עלי 
וחוזרים  ה˙ערוב˙  מהכמו˙ 
מפזרים  מלמעלה  לסירו‚ין. 

‚בינה ˆהובה.

פ˘טי„ו˙
21

ברכה כברה
מבו‡ חורון



פ˘טי„˙ טונה | 

רכיבים:

כוס ˜מח
כוס מים

חˆי כוס ˘מן
3 ביˆים

מלח, פלפל
2 ˜ופס‡ו˙ טונה

1 בˆל
1 ˘ן ˘ום 

מעט ˜ט˘ופ
כף מיונז

‡ופן ההכנה:

וה˘ום,  הבˆל   ˙‡ מט‚נים  במחב˙ 
ובסוף  ˜ט˘ופ  מעט  מוסיפים  טונה. 

מיונז.

˘מן  מים,  ˜מח,  מערבלים  במערבל 
ביˆים, מלח ופלפל.

ב˙בני˙ מלבני˙ ˘ופכים חˆי מכמו˙ הבˆ˜ 
כב˙ בˆ˜ הנו˙ר.  כב˙ טונה, ו˘וב̆  (נוזלי),̆ 

‡ופים כ30-40 „˜ו˙.

פ˘טי„˙ ‚זר | 

רכיבים:

כוס סוכר חום
4 ביˆים
כוס ˘מן

4 פו˙ מיı לימון
2 כפו˙ מים

2 כוסו˙ ˜מח
2 כפו˙ ‡ב˜˙ ‡פיה
כפי˙ סו„ה ל˘˙יה
4 כוסו˙ ‚זר מ‚ור„

כפי˙ מלח

‡ופן ההכנה:

כל   ˙‡ מערבבים  ה‚זר,   ˙‡ מ‚ר„ים 
החומרים.

‡ופים ב˙נור בחום ˘ל 100 מעלו˙ כ40 
„˜ו˙.

פ˘טי„ו˙
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ברכה ˜ווין
˘עלבים

מירי ˘טייף
טלמון



פ˘טי„˙ „לע˙ | 

רכיבים:

לבסיס -
כוס ‡‚וזים ˜ˆוˆים ( ע„יף ‡‚וזי מלך)

˜ˆ˙ ˘מן
למלי˙ -

(ע„יף  „לורי˙  „לע˙/  ‚ר'   500
‡ו  היפני˙  כמו  ˜מחי˙  „לע˙ 

ה„לורי˙)
2 ביˆים

מעט מלח ופלפל
ˆיפורן/   / מוס˜ט  ‡‚וז   / ˜ינמון 

זנ‚ביל 
(‡ם רוˆים ‚ם סוכר - כ˜ינוח)

‡ופן ההכנה:

לערבב ‡˙ חומרי הבסיס ול˘טח על ˙בני˙ ב‚ו„ל 20/30. לב˘ל 
‡˙ ה„לע˙ (‡פ˘ר עם ה˜ליפה)  במים ר˜ ע„ לריכוך מינימלי, 
על  ולהניח  החומרים  ˘‡ר   ˙‡ להוסיף  למחי˙.  ולמעוך  לסנן  

הבסיס. ל‡פו˙ בחום בינוני ‚בוה ע„ ˘˜ˆ˙ מזהיב.

פ˘טי„˙ ˙ירס | 

רכיבים:

400 ‚ר' ˙ירס
1 ˜וט‚'

100 ‚ר' ‚בינה ˆהובה מ‚ור„˙
3 ביˆים

2 כפו˙ ˜מח
1 לבן

כף ‡ב˜˙ מר˜ בטעם בˆל
מלח, פלפל ˘חור

‡ופן ההכנה:

ב˙בני˙  ל˘טח  יח„,  הכל  לערבב 
מ˘ומנ˙.

ˆהובה  ‚בינה  ‚ר'   50 מעל  לפזר 
מ‚ור„˙.

ל‡פו˙ ב˙נור 
כ30 „˜ו˙.

פ˘טי„ו˙
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˙מר פרל
מבו‡ חורון

˙רˆה כהן
מבו‡ חורון



עו‚˙ ‚בינה | 

רכיבים:

6 ביˆים
3/4 כוס סוכר

3 כפו˙ ˜ורנפלור
2 סוכר וניל

1 ˘מנ˙
500-700 ‚ר' ‚בינה לבנה

˘„רו‚ המ˙כון:

ביס˜וויטים  להוסיף  ני˙ן 
כבסיס מ˙ח˙ למילוי.

ני˙ן להוסיף מעל העו‚ה 
 'ıפ˙ ריˆ ל‡חר ה‡פיה̃ 
עם ‡ינסטנט פו„ינ‚ וניל 

לפי  ‡חר  טעם  כל  ‡ו 
הור‡ו˙ ההכנה.

‡ופן ההכנה:

 ˙‡ הביˆים,   ˙‡ להפרי„ 
החלבונים (הלבן) לה˜ˆיı עם 

הסוכר.

 ˙‡ לערבב  נפר„˙  ב˜ערה 
כל ˘‡ר החומרים היטב ע„ 

ל‡חי„ו˙ הבלילה.

החלבונים  ˜ˆף   ˙‡ לערבב 
והבלילה יח„יו למר˜ם ‡חי„ 

ול˘פוך ל˙בני˙ ר‚ילה.

ב˙וך  ה˙בני˙   ˙‡ ל˘ים 
˘ב˙וכה  יו˙ר  ‚„ולה  ˙בני˙ 
 200 ˘ל  בחום  ול‡פו˙  מים 

מעלו˙ כ-10 „˜ו˙.

ל‡חר מכן, להורי„ ‡˙ המעלו˙ 
לכבו˙ ‡˙   ,'˜„  50 ל170 למ˘ך 

ה˙נור ולה˘‡יר ‡˙ העו‚ה בפנים 
ע„ לה˙˜ררו˙ מוחלט˙.

ביס˜וויטים  להוסיף  ני˙ן 

עו‚ו˙
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יהו„י˙ הלוי
ח˘מונ‡ים



עו‚˙ ‚בינה | 

רכיבים:

לבסיס - 100 ‚ר' מר‚רינה ‡ו חמ‡ה

1 ביˆה  
חˆי כוס סוכר (‡פ˘ר פחו˙)  

1 סוכר וניל  

למילוי - 3 ‚בינה, 3 ביˆים, חˆי כוס סוכר

˘˜י˙ ‡ינסטנט וניל

לˆיפוי - 2 ˘מנ˙ חמוˆה, חˆי כוס סוכר 
(‡פ˘ר פחו˙), ˘˜י˙ וניל

‡ופן ההכנה:

ל˘טח  הבסיס,  חומרי  כל   ˙‡ לערבב 
כל   ˙‡ „˜ו˙.לערבב   20 ול‡פו˙  ב˙בני˙ 
ה‡פוי,  הבˆ˜  על  ול˘פוך  המילוי  חומרי 
ול‡פו˙ 50 „˜ו˙. לערבב ‡˙ חומרי הˆיפוי, 
ל˙נור  חזרה  ולהכניס  העו‚ה  על  ל˘פוך 
מ˙˜˘ה  ‡ך  נוזלי  (יוˆ‡  „˜ו˙.  ל10  מכובה 

ל‡חר ˜ירור)

עו‚˙ לל‡ ‚לוטן | 

רכיבים:

5 ביˆים מופר„ו˙
1/4 1 כוס סוכר

1/2 כוס ˜˜‡ו
כוס ˜מח ˙פו"‡

‡ב˜˙ ‡פיה
1/2 כוס ˘מן

כוס מיı ˙פוזים

‡ופן ההכנה:

ב˜ערה מ˜ˆיפים חלבונים עם הסוכר. 

מיı ˙פוזים, ˜מח  נפר„˙ מ˜ˆיפים חלמונים עם ˘מן,  ב˜ערה 
˙פו"‡, ‡ב˜˙ ‡פיה ו˜˜‡ו.

ל‡חר מכן מ˜פלים ‡˙ 2 ה˙ערובו˙ יח„.

‡ופים ב˙נור ˘חומם ל180 מעלו˙ כ45 „˜ו˙.

טיפ למ˙כון מוˆלח:

ה˜ˆפ˙ החלבונים ב˙חיל˙ המ˙כון טובה, ל‡ ל˘בור ‡˙ ה˜ˆף 
כ˘מ˜פלים יח„ ‡˙ ה˙ערובו˙.

עו‚ו˙
25

סילבי מימוני
מבו‡ חורון

˙רˆה כהן
מבו‡ חורון



עו‚˙ ˜ו˜וס ו˘ו˜ול„ | 

רכיבים:

6 ביˆים
1/2 כוס ˘מן

1/2 כוס יין ‡ו מים
כוס ˜ו˜וס

50 ‚ר' ˘ו˜ול„ מ‚ור„
1/4 1 כוס סוכר
1/2 1 כוס ˜מח

כפי˙ ‡ב˜˙ ‡פיה

‡ופן ההכנה:

לה˜ˆיף 6 חלבונים עם סוכר.

חלמונים,  לערבב  נפר„˙  ב˜ערה 
˜ו˜וס, ˘מן, יין, ˘ו˜ול„ מ‚ור„.

להוסיף ˜מח ו‡ב˜˙ ‡פיה.

‚ר'   50 ל‚ר„  ה˜ערו˙,  ˘˙י   ˙‡ ל‡ח„ 
˘ו˜ול„ מעל העיסה.

ל‡פו˙ ב˙נור בחום ˘ל 180 מעלו˙, כ45 
„˜ו˙.

עו‚˙ פסח ˜ו˜וס | 

רכיבים:

כוס סוכר
200 ‚ר' ˘ו˜ול„

100 ‚ר' ˜ו˜וס
2 כפו˙ יין + 1/2 כוס

6 ביˆים
˘מנ˙ מ˙ו˜ה + 2 כפו˙ סוכר

‡ופן ההכנה:

ל‚ר„ ‡˙ ה˘ו˜ול„ (50 ‚ר' ל˘ים בˆ„) ולערבב עם ה˜ו˜וס.

לה˜ˆיף חלבונים וכוס סוכר. להוסיף חלמונים, ˜ו˜וס ו˘ו˜ול„, 
ע„  ˘עה  כרבע  מעלו˙   150 ˘ל  בחום  ל‡פו˙  יין.  כפו˙   2

˘מזהיבה.

מים  כוס  חˆי  וניל,  סוכר  יין,  כוס  חˆי  לערבב  חמה,  כ˘העו‚ה 
ול˘פוך על העו‚ה.

כ˘העו‚ה ˜רה ל‚מרי לה˜ˆיף ˘מנ˙ מ˙ו˜ה עם 2 כפו˙ סוכר 
ולמרוח על העו‚ה, לפזר ˘ו˜ול„ מ‚ור„ מלמעלה.

עו‚ו˙
26

מלכה ˜סיר
מבו‡ חורון

כרמלה ˘הרבני
רמ˙ ‚ן



עו‚˙ פˆפוˆים | 

רכיבים:

כף ˘מן ˜ו˜וס
חב' ˘ו˜ול„ מריר

פ˙פוˆי ‡ורז

‡ופן ההכנה:

ה˘מן  עם  ה˘ו˜ול„   ˙‡ ממיסים 
˜ו˜וס ב˜ערה.

‡ורז, בכמו˙  ˘ופכים מעל הפˆפוˆי 
˘˙בלע ‡˙ הנוזל.

ב˙בני˙  הבלילה   ˙‡ מ˘טחים 
ל˘ים  (‡פ˘ר  ומ˜פי‡ים.  מ˙‡ימה 

בעטרו˙ נייר)

˘„רו‚ המ˙כון:

 ,̆ „ב ˘ל  ‚„ו˘ה  כף  ˜ו˜וס,  ˘מן  כף 
חˆי כוס סיל‡ן ופˆפוˆי ‡ורז.

עו‚יו˙ ˜ר‡נˆ'י | 

רכיבים:

2 כפו˙ סירופ מייפל \ „ב˘ \ סיל‡ן
כוס ˘מן

3/4 כוס סוכר חום
כפי˙ סו„ה ל˘˙יה

1/2 1 כוסו˙ ˜וו‡˜ר
1/2 כוס ˜ו˜וס

1/2 1 כוסו˙ ˜מח

‡ופן ההכנה:

מערבבים סוכר ו˘מן, מוסיפים ‡˙כל 
˘‡ר החומרים ו˘טחים ב˙וך ˙בני˙.

כחˆי  מעלו˙   180 ˘ל  בחום  ‡ופים 
להוˆי‡  ˜לו˙.  ˘מ˘חים  ע„  ˘עה, 

מה˙נור ולח˙וך מי„ לריבועים.

˘„רו‚ המ˙כון:

כוס   \ ˘ו˜ול„  פˆפוˆי  כוס  להוסיף 
חמוˆיו˙.

עו‚ו˙
27

ה„סה ‡הרונסון
„ולב

מיכל ‚בירˆמן
„ולב



עו‚˙ ˘טרו„ל ˙מרים | 

רכיבים:

˜ילו ˜מח
2 כוסו˙ ˘מן

2 ‡ב˜˙ ‡פיה
1/4 1 מיı ˙פוזים

2 סוכר וניל
ממרח ˙מרים

˜ינמון

‡ופן ההכנה:

החומרים,  כל   ˙‡ ביח„  ללו˘ 
לחל˜ ל-6 חל˜ים.

˙מרים  בממרח  למל‡  ל˘טח 
ל‡חר  ול‡פו˙.  ל‚ל‚ל  ו˜ינמון, 

ה‡פיה כ˘מ˙˜רר לפזר ‡ב˜˙ סוכר.

˘„רו‚ המ˙כון:

להכין  ני˙ן  בˆ˜  ‡ו˙ו  עם 
ל‚ל‚ל  במ˜ום  ˘כבו˙,  עו‚˙ 
ני˙ן לר„„ ‡˙ הבˆ˜ למרוח 
בˆ˜  מעל  ול˘ים  מילוי 
 4  - לסירו‚ין  לחזור  נוסף, 

˘כבו˙.

למלי˙:

4 חלבונים

1/4 1 כוסו˙ סוכר

2 כפו˙ נס ˜פה

י˘  העליונה  ה˘כבה   ˙‡
לפזר  ה‡פיה  ל‡חר  לנ˜ב, 

‡ב˜˙ סוכר.

החומרים,  כל   ˙‡ ביח„  ללו˘ 

˙מרים  בממרח  למל‡  ל˘טח 
ל‡חר  ול‡פו˙.  ל‚ל‚ל  ו˜ינמון, 

ה‡פיה כ˘מ˙˜רר לפזר ‡ב˜˙ סוכר.

עו‚ו˙
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רחל כהן
מבו‡ חורון



עו‚˙ עו˜ı ה„בורה | 

רכיבים:

8 ביˆים מופר„ו˙
1 וחˆי כוס סוכר

2 כוסו˙ ˜מח ˙ופח 
(‡ו ר‚יל וחˆי חב' ‡ב˜˙ ‡פיה)

ı3/4 כוס מי
1/2 כוס ˘מן

1 כפי˙ ˙מˆי˙ וניל

‡ופן ההכנה:

לה˜ˆיף החלבונים עם הסוכר, להוסיף 
(‡פ˘רי  החלמונים   ˙‡ בע„ינו˙ 

במי˜סר על המהירו˙ הנמוכה).
החומרים  י˙ר   ˙‡ לסירו‚ין  להוסיף 

(יב˘ים ורטובים).
לחמם ˙נור לחום בינוני.

˘ל  ‚„ולה  ˙בני˙  על  ‡פיה  „ף  ל˘מן 
˙נור. לה˘טח בע„ינו˙ חˆי מהכמו˙ ו‡˙ 

החˆי ה˘ני על ˙בני˙ נוספ˙.

ל‡פו˙ יח„ ‡ו ˙בני˙  ‡חר ˙בני˙ כ-10 „˜' ע„ ˘מזהיב.
לו˙. להפוך ‡˙ העו‚ה  לפרוס נייר ‡פיה נ˜י על ה˘י˘ ול˘מן̃ 
טיפה  ל˘מן  (כ„‡י  ל‚לילה  ול‚ל‚ל  ‚ביו,  על  מה˙נור  ˘יˆ‡ה 

˙וך כ„י ה‚ל‚ול). להניח בˆ„ לה˙˜רר.
ל‡חר ˘ה˙˜רר ‡פ˘ר למרוח ב:

˜ˆפ˙ חלבי˙ / ˆמחי˙
חˆי כוס מים ‡ו חלב
2 כפו˙ ‡נסטנט וניל 

2 כפו˙ סוכר במי„ה וה˜ˆפ˙ לל‡ סוכר

מלמעלה ‡פ˘ר לב˘ל ל˘פוך רוטב ˜פה:
6 כפו˙ סוכר

1 וחˆי כף מר‚רינה 
3 כפו˙ מים/חלב

1 וחˆי כף ˜פה נמס

ני˙ן לזרו˙ ˘˜„ים מסוכרים ‡חר ˘ה˙˜ררו:
100 ‚ר' ˘˜„ים פרוסים

2 כפו˙ סוכר
לערבב על ה‚ז בזהירו˙ ע„ ˘הופך לכרמל.

עו‚ו˙
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˙מר פרנ˜ל
„ולב



בלינˆ'ס ברי‡ו˙ | 

רכיבים:

2 כוסו˙ ˜מח מל‡
חˆי כוס נבט חיטה

3 כפו˙ סיל‡ן
˘˜י˙ ‡ב˜˙ ‡פיה

2 ביˆים
˜ורט מלח

1/2 2 כוסו˙ חלב
2 ˙פוחים מרוס˜ים ‚ס ‡ו 2 ‚זרים ‡ו כל פרי ‡חר.

‡ופן ההכנה:

מערבבים הכל, ומט‚נים במעט ˘מן.

˘„רו‚ המ˙כון:

‚„ול  בלינˆ'ס  לט‚ן  ‡פ˘ר 
ולח˙וך ליל„ים ל˘מיניו˙.

כובניו˙ | 

רכיבים:

˜"‚ ˜מח
1/2 1 כפו˙ ˘מרים יב˘ים

כף מלח
1/2 כוס סוכר
2 כפו˙ ˘מן

3 כוסו˙ מים פו˘רים

‡ופן ההכנה:

לכ-20  לחל˜  ביח„,  הכל  ללו˘ 
כ„ורים.

למרוח  ˘ומני,  מ˘טח  על   ˜„ לר„„ 
חמ‡ה מומס˙ ‡ו ˘מן.

למרוח  ול‚ל‚ל,  הˆ„„ים  מ˘ני  ל˜פל 
ביˆה, ולפזר ˘ומ˘ום ו˜ˆח.

ל‡פו˙ ב˙נור ˘חומם ל170 מעלו˙.

הערו˙ למ˙כון:

ברכ˙ה מזונו˙ לספר„ים.

‚„ול  בלינˆ'ס  לט‚ן  ‡פ˘ר 

˘ונו˙
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מיכל ירו˘לים
מבו‡ חורון

רחל כהן
מבו‡ חורון



˙ב˘יל חˆילים  | 

רכיבים:

1 פלפל ירו˜ חריף חˆיל    
4-5 ע‚בניו˙ ב˘לו˙ ורכו˙ בˆל ‚„ול   

מלח, פלפל, פפרי˜ה 3-4 ˘יני ˘ום   
2 פלפלים ‡„ומים ˜טנים ‡ו ‚מבה

‡ופן ההכנה:

לפרוס ‡˙ החˆילים לעי‚ולים „˜ים, ל˘ים ב˙בני˙ על נייר ‡פיה 
ול˙בל ב˘מן זי˙, מלח ‚ס, פלפל ופפרי˜ה. ל‡פו˙ ע„ ˘נע˘ים 
‡חרי  ˘ום.  להוסיף  עבו˙,  לרˆועו˙  פרוס  בˆל  לט‚ן  ˜לויים. 
˘מזהיבים לכסו˙ ‡˙ הסיר לעו„ כמה „˜ו˙ ˘ל ‡י„וי. להוסיף 
מי„י,  חריף  ˘יהיה  רוˆים  ל‡  ‡ם  לעי‚ולים.  ח˙וך  חריף  פלפל 
‡פ˘ר ל‡ ל˘ים פלפל ˘לם ו‡פ˘ר ‚ם בלי בכלל ו‡ז ל˘ים ˜ˆ˙ 

יו˙ר פלפל ˘חור). ‡חרי ˘מ˙רכך להוסיף ‡˙ ˘‡ר הפלפלים.
לח˙וך ‡˙ הע‚בניו˙ ל˜וביו˙ ולהוסיף לסיר ‡חרי ˘ה‚מבו˙ 
מ˙רככו˙. לבסוף, להוסיף ל˙ב˘יל ‡˙ החˆילים ול˙בל במלח 
ופלפל לפי הטעם - ל‡ ˆריך הרבה כי ˘מנו כבר על החˆילים.

ני˙ן לה‚י˘ חם \ ˜ר \ בטמפ' הח„ר. חייב ˘יהיה טחינה לי„.

˘„רו‚ המ˙כון:

לע˘ו˙ בˆ˜ פו˜ˆ'ה ו˘מה ‡˙ ה˙ב˘יל עליו - יוˆ‡ מעולה!!

חבי˙˙ יר˜  | 

רכיבים:

בˆל
עלי ˙ר„ ˜ˆוˆים

5 ביˆים
מלח

פלפל

‡ופן ההכנה:

מט‚נים במחב˙ ˜רמי ‡˙ הבˆל.
ומ‡„ים  ה˙ר„  עלי   ˙‡ מוסיפים 
במלח  ומ˙בלים  „˜ו˙,  כמה 

ופלפל.
מוסיפים ‡˙ הביˆים 
 ,ıומערבבים בכף ע
לב˘ל  ממ˘יכים 
˘הביˆים  ע„ 

מ˙˜˘ו˙.

˘„רו‚ המ˙כון:

טוסט  לי„  לה‚י˘ 
וסלט.

מוסיפים ‡˙ הביˆים ‡פ˘ר ל‡ ל˘ים פלפל ˘לם ו‡פ˘ר ‚ם בלי בכלל ו‡ז ל˘ים ˜ˆ˙ 
 ,ıומערבבים בכף ע
לב˘ל  ממ˘יכים 

טוסט  לי„  לה‚י˘ 
וסלט.

˘ונו˙
31

‡ירי˙ ‡בנון
מבו‡ חורון

‡ילה ווסרמן
מבו‡ חורון



סיכום
32

ללמו„  ה˘ו‡פו˙  נ˘ים  ל˜בוˆ˙  להˆטרף  ˘מח˙י 
לרב על „בריו,  ולה‡„ירה. ˙ו„ה  וללמ„, לה‚„יל ˙ורה 

הערו˙יו ובעי˜ר ה‡רו˙יו.

ה טי. חנ

ני  ל ‡י˘ה נ„ירה ו˘מה רחל בכל יום̆  נ˙חיל ב˘בחה̆ 
‡ני נפעמ˙ מכוחו˙ ו‡נר‚יה והענ˜˙ חום ˘מחה ו‡הבה 
להחכים  ˘ב‡ה  ויחי„ה  ‡ח˙  כ‡ילו  ו‡ח˙  ‡ח˙  לכל 
ולהוסיף לבי˙ה בה ‡˘רינו ˘זכינו „רכך לה„ב˜ ב‡הב˙ 

ה' ובע"ה כה י˙ן וכה יוסיף ה˘ם.

אילה שריד

יעור היי˙י מוכנה ל˜בל מיעל ה˘ליחה, ‡˙  לפני כל̆ 
ב‡ו˙ו  ‡ני  „בר ה˘ם המיוח„ למˆב למˆי‡ו˙ ˘בה 

יום.

אילה ווסרמן

ל  זכי˙י לרוו˙ ממי מעיין מפכים ועמו˜ים̆ 
˙ורה ולה˙חבר לחבור˙ נ˘ים נפל‡ה וחמה.

קל מר פרנ ת

ל˜ליפו˙  מעבר  לר‡ו˙  הו‡  ˘למ„˙י  ה„ברים  ‡ח„ 
והמחסומים. ל˙˙ ‡מון ו‡הבה לל‡ ˙נ‡י. ו˘˙ורה חיים 
ב˘מחה!  והכל  כלים  ו˘טיפ˙  כביסה  חי˙ולים  מ˙וך 

וסבלנו˙.

חק אולגה יצ

בהבנה,  בו  ˘מ˙מל‡ים  יום  הי‡  ב˘בילי  המ„ר˘ה 
‡הבה וכלים רוחניים לעˆמי ולסובב ‡ו˙י.

גר אפרת מסינ

ה' ובע"ה כה י˙ן וכה יוסיף ה˘ם.

אילה שריד

יעור היי˙י מוכנה ל˜בל מיעל ה˘ליחה, ‡˙  לפני כל̆ 
ב‡ו˙ו  ‡ני  „בר ה˘ם המיוח„ למˆב למˆי‡ו˙ ˘בה 

חק אולגה יצ



סיכום
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זכי˙י ללמו„ ‡י˙כם ולהחכים מה„רך ה˙ורני˙, ˙ו„ה 
מל‡כ˙  על  כח  י˘ר  רחל  ולך  לכולם  לב  מ˜רב  רבה 

ה˜ו„˘ ˘‡˙ עו˘ה.

י כרמלה שהרבנ

יום הלימו„ ב˘בילי היה מ˜ום ˙חנ˙ „ל˜ רוחני˙, 
יום ˘‡יב˙ כוחו˙ ‡מונה, ˘מחה ויר‡˙ ה' ‡מי˙י˙. 
יום ˘מˆליח לרומם ‡ו˙ך מעל כל המˆי‡ו˙ ולה˙חבר 

לה' י˙ברך. פ˘וט ‚ן ע„ן ˘ל העולם הזה.

ליאת חשין

יעל,  ‡ˆל  נ˘ים  ב˘יעור  ה˘˙˙פ˙י  ˜ˆרה  ˙˜ופה 
הי˙ה  נהנ˙י מ‡ו„, ה‡וירה  "מכל מלמ„י ה˘כל˙י". 

נפל‡ה והלימו„ ˙רם לי המון חיזו˜.

יפי יעקב צ

ורוחני  יום מיוח„ ב˘בוע - מפ‚˘˙ חבר˙י  יום ˘ני - 
עם יעל כורסיה. ובו יוˆ‡ים עם מˆברים מל‡ים ב‡מונה 
נוספו˙  ˘עו˙  עוב„  ה„ימיון  כח  עולם.  בבור‡  ובטחון 
ומ˜ל על כל הפרספ˜טיבה ˘ל החיים. י˘ לˆיין כל ימי 

˘ני ביומני מופיע ˘מה ˘ל יעל ה‡ח˙ והיחי„ה.

וברי ה צ אילנ

כפי  לנ˘מה  נ˘ימה  מהמ„ר˘ה  ˜יבל˙י 
חיבור  י˜רו˙ ˘ל  „˜ו˙  הי˜רה  יעל  ˘‡ומר˙ 

לנ˘מה ועל כך מכירה ˙ו„ה ‚„ולה.

גדית מס

עליי  ˘ע˘ה  מר‚י˘ה  ˘‡ני  מ˘הו  זה  הלב  ˆיורי 
רו˘ם ‚„ול והי˘ום ˘לו ממ˘ עוב„ עליי.

ל וריא אורלי חיים נ

יום הלימו„ ב˘בילי היה מ˜ום ˙חנ˙ „ל˜ רוחני˙, 

יעל,  ‡ˆל  נ˘ים  ב˘יעור  ה˘˙˙פ˙י  ˜ˆרה  ˙˜ופה 
הי˙ה  נהנ˙י מ‡ו„, ה‡וירה  "מכל מלמ„י ה˘כל˙י". 

י כרמלה שהרבנ

חיבור  י˜רו˙ ˘ל  „˜ו˙  הי˜רה  יעל  ˘‡ומר˙ 



טיפים
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‡ב˜˙ סו„ה ל˘˙יה

ב‚„ים:  מכ˙ימה  ל‡  ריח,  לה  ‡ין 
˙חליף ל„‡ור„ורנט, ופ˘וט זול.

בכלי  סו„ה  ל˘ים  ני˙ן  במ˜רר:   
לל‡ מכסה ולה˘‡יר כמה ˘עו˙ ע„ 
˙פוח  חˆי  ל˘ים  ‡ו  יעלם.  ˘הריח 

‡„מה ל‡ מבו˘ל.

סו„ה  ‡ב˜˙  ל˘ים  הזבל:  בפח   
מ˙ח˙ ל˘˜י˙ הניילון.

סו„ה  ‡ב˜˙  מעט  לפזר  נמלים:   
ל˘˙יה ב‡זור הנמלים.

 ˙‡ למל‡  הטרמוס:  טיהור   
 2 להוסיף  פו˘רים,  במים  ה˙רמוס 
 12 סו„ה ל˘˙יה, ‡חרי  כפו˙ ‡ב˜˙ 

ונ˜י  מברי˜  ה˙רמוס  ˘עו˙ 
מריח.

סירים חרוכים

לחכו˙  מים  ומעט   ıחומ ל˘ים   
כמה „˜ו˙ ולנ˜ו˙.

כביסה  ‡ב˜˙  מעט  בסיר  ל˘ים   
 ˙‡ ל˘פוך  לר˙יחה,  לחכו˙  ומים, 

המים ולנ˜ו˙ ב˜לו˙.

ה˘רוף  בסיר  מים  מר˙יחים   
כמה  מוסיפים  מבעבעים,  כ˘המים 
ממ˘יכים  לימון.  מלח  ˘ל  כפו˙ 
להבה,  מכבים  „˜ו˙.  כ3-4  להר˙יח 
עם  ומ˘פ˘פים  „˜ו˙   10 מחכים 

ספו‚ מברזל.

סו„ה  ‡ב˜˙  מעט  מפזרים   
החרוכים  המ˜ומו˙  על  ל˘˙יה 
„˜ו˙,  מספר  ומ˘‡ירים 
עם  מכן מ˘פ˘פים  ול‡חר 

˙וˆ‡ה  ס˜וט˘ברייט, 
מˆוינ˙.

ני˜וי ˜ומ˜ום ח˘מלי

ומים  לימון  מלח  כף  להר˙יח   
ול˘טוף טוב טוב ‡˙ ה˜ומ˜ום ל‡חר 

ר˙יחה

 להר˙יח חומı ומים ול˘טוף טוב 
טוב ‡˙ ה˜ומ˜ום ל‡חר ר˙יחה.

חי˙וך

רטובה,  בסכין  ביˆה ˜˘ה  חי˙וך   
החלמון  ה˙פוררו˙  למנוע  כ„י 

והחי˙וך יוˆ‡ חל˜ ויפה.

הרחו˜  בˆ„  ע„יף  בˆל  חי˙וך   
ה‚ורמים  ה˘מנים  רוב  כי   ,̆ מה˘ור
ה˘ור˘ים.  לי„  נמˆ‡ים  ל„מוע  לנו 
החי˙וך  לפני  ‚ם   ıמומל
˜רים,  במים  ל˘טוף 

וכך נ„מע פחו˙.

סו„ה ל˘˙יה, ‡חרי  כפו˙ ‡ב˜˙ 
ונ˜י  מברי˜  ה˙רמוס  „˜ו˙, ˘עו˙  מספר  ומ˘‡ירים 

עם  מכן מ˘פ˘פים  ול‡חר 
˙וˆ‡ה  ס˜וט˘ברייט, 

מˆוינ˙.

„˜ו˙,  מספר  ומ˘‡ירים 
עם  מכן מ˘פ˘פים  ול‡חר 

ה˘ור˘ים.  לי„  נמˆ‡ים  ל„מוע  לנו 
החי˙וך  לפני  ‚ם   ıמומל
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בי˘ול 

מעט  ל˘ים  ˜פו‡ים:  יר˜ו˙   
˘מן בסיר, בלי מים בכלל (˘‚ורמים 
ומינרלים).  ויטמינים  ל‡ב„  ליר˜ו˙ 
ל˘ים  מה˘˜י˙,  היר˜ו˙   ˙‡ ל˘פוך 
על ‡˘ נמוכה ולכסו˙ ‡˙ הסיר. זמן 
˘היר˜ו˙  ע„  ‡ו  „˜ו˙  כ-20  בי˘ול 

מ˙רככים ו‡חר כך ל˙בל.

 ‡ורז: לט‚ן ב˘מן, ל˙בל, להוסיף 
טובה  ר˙יחה  ל‡חר  רו˙חים,  מים 
לכבו˙ ולכסו˙ ‡˙ הסיר. ל‡חר כמה 
„˜ו˙ לערבב ‡˙ ה‡ורז עם כף, ‡ורז 

‡ח„ ‡ח„.

 פסטו˙: להכין בסיר רוטב מ˙ובל, 
מוסיפים כמו˙ ים לפי הˆורך, 

לכבו˙  ר˙יחה  ל‡חר 
˘הנוזלים  ע„  ולכסו˙ 
 ˙‡ ולערבב  נספ‚ים. 

הפסטה.

להם  מורי„ים  ב‡פיה:  חˆילים   
מזל‚  עם  „ו˜רים  ה‚בעול,   ˙‡
בחום  ‡ופים  הנוזלים,  להוˆ‡˙ 
 ˙‡ מוˆי‡ים  ˘מ˙רככים,  ע„   180
ל˘˜יו˙  ומחל˜ים  כלי  ל˙וך  הפנים 
לה˜פי‡,  ני˙ן  הנˆרכ˙.  הכמו˙  לפי 

להפ˘יר ול˙בל.

 סל˜: לב˘ל כמו˙ ‚„ולה ˘ל סל˜ 
הסיר  לכל  סוכר  כפו˙  ו2  מים  עם 
כ‡˘ר חו˙כים ר˜ ‡˙ ה˜ˆוו˙ ˘לו. 
המים,   ˙‡ ˘ופכים  ˘מ˙רכך  ‡חרי 
ב˜לו˙.  ומ˜לפים  ˘י˙˜רר  מחכים 

‡פ˘ר לה˜פי‡ ול˘לוף כ˘ˆריך.

חו˙כים  מ˜לפים,  מבו˘ל:  ‚זר   
ע„  במים  מב˘לים  לעי‚ולים, 

˘מ˙רכך, ˘ופכים ‡˙ המים, 
ומחל˜ים  מ˜ררים 
הכמו˙  לפי  ל˘˜יו˙ 
מ˜פי‡ים,  הרˆויה. 

מפ˘ירים ומ˙בלים.

ה˜פ‡ה

˜טנו˙  בכמויו˙  לה˜פי‡  רˆוי   
ולר˘ום על כל „בר מה הו‡.

ענבים. לה˜פי‡   :ıי˜ ˘ל  מע„ן   

˜ליפו˙  עם  ˜ינוחים  ‡ו  לעו‚ו˙   
˙פוזים: ל‡חר ‡כיל˙ ה˙פוז, ל˘טוף 
ב˘˜י˙  ול˘ים  ה˜ליפו˙,   ˙‡ טוב 
בע˙  ול˘לוף  במ˜פי‡,  ס‚ורה  ניילון 

הˆורך.

פוחי ‡„מה,   ל‡ מומלı לה˜פי‡:̇ 
‡ורז, ‡יטריו˙ - מ˙רככים ומ‡ב„ים 

‡˙ ˆור˙ם.

˘מ˙רכך, ˘ופכים ‡˙ המים, 
מוסיפים כמו˙ ים לפי הˆורך, 

לכבו˙  ר˙יחה  ל‡חר 
˘הנוזלים  ע„  ולכסו˙ 
 ˙‡ ולערבב  נספ‚ים. 
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