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פרויקט מתכון לחיים

אני רוצה להודות לבר דנון, מנהלת מרכז הצעירים ולנירה אמרא על הטיפול בתחום 

הבדידות בגיל השלישי מטעם המחלקה לשירותים החברתיים. תודה לכן על שייצרתן 

אותה  ביישובים,  הבוגרת  והאוכלוסייה  הצעירים  הסטודנטים  בין  המפגשים  את 

אוכלוסייה אשר פעלה להקים עבורנו ועבור הדורות הבאים את מגוון היישובים היפים 

והמיוחדים שלנו. 

הם חלמו והגשימו את חלומם בהקמת המדינה ויישובי המועצה. 

אני מאחל לכם, הסטודנטים הצעירים, לחלום ולפעול להגשמת חלומותיכם בתחומים 

השונים והאישיים וכן להמשיך ולפתח את הבסיס אשר ייצרו עבורנו, הראשונים במועצה.

תודה למפעל 
הפיס ולתחום 

ההתנדבות



חוברת זו מכילה בתוכה אוסף של מפגשים בין חברי קהילת מנשה הבוגרים ובין צעירים, הנמצאים 
בתקופת לימודים ומסתייעים במלגות המועצה האזורית מנשה.

ויש אף שבאוגוסט, הייתה לייצר  יולי  ועד לסוף  מטרת המפגשים, שהתקיימו החל מחודש אפריל 
קירבה והיכרות בין הגיל הבכיר והגיל הצעיר מפגש בין דורי.

המפגשים הללו אפשרו לכל צד להציג את עצמו - לסטודנטים הצעירים נוצרה ההזדמנות להכיר 
מבוגרים החיים ביננו, בתוך פסיפס הישובים המגוון, כאשר חיי היום יום שלהם לרוב אינם מייצרים 

מפגשים בלתי אמצעיים ואינטימיים שכאלו. 
בפרויקט נפגשו הסטודנטים כאשר המשימה שלהם היא ללמוד מהוותיקים, אשר פתחו עבורם את 
ביתם. לכל ותיק וותיקה יש סיפור חיים, עשיה רבה וידע נרחב בתחומו. לסטודנטים והסטודנטיות יש 

הרבה מה ללמוד ולקבל מהם, וזה אכן מה שקרה.
לחברי הגיל הבכיר, נוצרה ההזדמנות לחברה, לאוזן קשבת ולאפשרות לשתף בסיפור חייהם, בידע 
יוצרים,  שפגשו  ויש  בתחומם  טובים  מקצוע  אנשי  הצעירים  ופגשו  יש  השנים.  עם  שרכשו  ובניסיון 

אנשים שחלמו, בנו והשתתפו בהקמת חבל יישובים מפואר שכזה.
טוב לו יכולנו להקדיש עוד ועוד שעות וזמן להעביר ידע בין הדורות.

זו הזדמנות לומר תודה. 
תודה לכל הסטודנטים הנפלאים שייצרו זמן פנוי למפגשים למרות עומס לימודי, עבודה ומשפחה 

ונתנו מעצמם באהבה גדולה כל כך לקהילה.
תודה לגיל הבכיר שהסכים להיפגש, לפתוח את ביתו ואת ליבו למפגשים מרגשים כל כך.

תודה גדולה למועצה שאפשרה לנו לבנות פרויקט שכזה.

על הפרויקט

בר דנון מרכז צעירים
נירה אמרא טיפול בתחום הבדידות



פרויקט מתכון לחיים

ועדיין  הכינה  שהיא  פסיפס  בשילוב  ויטראז'  עבודות  של  מופלאות  ביצירות  מלא  לאה  של  ביתה 
לאה  עד כמה  דבר המראה  גם הרבה תמונות משפחתיות  יש  ודיוק.  תוך הקפדה  להכין  ממשיכה 
משפחתית ואהובה בקרב משפחתה לאה כהנא,בת ה 91 נולדה בכפר סבא בשנת 1930. בת שניה 
מבין 6 אחים יהושוע-שוקה, יפק'ה, חיליק, אמירקה להוריה - משה ורבקה חיימוביץ'. סבא של לאה 
היה ממקימי העיר. הוריה גידלו עצי פרי וברשותם היה קיוסק מפורסם שכל כפר סבא הכירו והגיעו 
לקנות בו גם בגלל היותו ממוקם במרכז. רבקה אמא של לאה הייתה בעלת ידי זהב, היא מספרת לי, 
שגידלה את הילדים והייתה בשלנית נהדרת, אהבה לארח אורחים מחו"ל ואת כל השכונה. היא הייתה 
ידועה ביכולותיה התזונתיות והאומנותיות בכפר סבא. אביה של לאה משה היה גם הוא בעל ידיים 
טובות ועסק בנגרות, לאה זוכרת שהוא בנה לול גדול לבד. זיכרון ילדות של לאה עם אחותה יפקה, היה 

שהם הלכו ברחוב וכל הזמן צעקו לה כמה אחותה הקטנה יפה בדיוק כמו השם שנתנו לה.
בגיל 14 לאה הצטרפה להגנה, עד כיתה י' למדה בשיעורי ערב, מקצועות ליבה ולאחר שירותה בהגנה, 
התגייסה לצה"ל ושם בזכות השדכן יהושע שפירא שהיה אז קצין בצבא, הכירה את בעלה יוסף כהנא, 
מישהו  לי  יש  לה,  ואמר  ערב אחד  אליה  בא  יהושע  הכובש-בגדוד אלכסנדרוני.  ברמת  חייל  שהיה 
בשבילך, יוסף רוצה שהוא יכיר בניהם. בגיל 18 לאה ויוסף התחתנו בכפר סבא, ובשנת 1955 הגיעו 
למושב גן השומרון שם לאה מתגוררת עד היום. לאה ויוסף גידלו במשק שלהם תפוחי עץ ואגסים 
ולאה אהבה מאוד לעבוד במשק וכן לארח לארוחות אנשים רבים. ללאה ויוסף שני ילדים נוגה ושמשי 
) שכיהן כמנהל מחלקת רווחה במועצה ( שישה נכדים ו 13 נינים שמשי בנה הוא היחיד שמתגורר 
במושב עם אשתו, אך עדיין למרות המרחק מהמשפחה שומרים כולם על קשר משפחתי הדוק! אם 
במפגשים משפחתיים ואם בעזרת הטאבלט שלאה משתמשת בו בהנאה גדולה. כיום לאה מתעסקת 
בעבודות אומנות, ויטראז' ופסיפס ומקפידה לשתות פעמיים ביום מיץ בורשט בעל סגולות רפואיות 

רבות! 

לאה כהנא
גן השומרון

על הסטודנטית מאי סיטבון
ממושב תלמי אלעזר, נשואה לליעד ולנו ילדה קטנה בשם מיקה. אני לומדת במכללת אורנים בחוג 
לחינוך מיוחד ולחינוך חברתי קהילתי שנה ד'. המיזם כשמו כן הוא מתכון לחיים, הוא גרם לי להיפגש 
עם לאה אישה בת כמעט 92, נעימה יצירתית, לא יצא לי לדבר כמעט עם אנשי בגיל כזה ונהנתי מכל 

מפגש. עבורי המיזם נתן חיים! 



מתכונים

ל4-5 פלפלים אדומים
 400 גרם בשר בקר 

קישואים חתוכים לריבועים
בצל חתוך דק

סלרי 
גזר מגרדת

קופסא רסק עגבניות 
מלח, פלפל, מרק עוף, סוכר, 

לימון

אופן הכנה
משרה את האורז במים

חותכת את ראש הפלפל
וממלאת את האורז עם בשר 

והירקות.

פלפל ממולא
רוטב 

שמה שמן בסיר מטגנת בצל. 
מוסיפה חתיכות עגבניה ורסק 

עגבניות וקצת מים מרתיחה 
ומוסיפה את התבלינים. מבשלת 
שעה על הגז עם מכסה סגור על 

אש קטנה. תוך כדי משקה את 
הפלפלים ברוטב.

מומלץ לאכול עם סלט כרוב 
סגול במיונז.

טיפ לחיים
לזוגיות טובה - להקשיב אחד 

לשני, פשוט לאהוב מכל הלב 

ולהבין האחד את השניה.

מביאה ללאה לטעום לביקורת ותיקון טעמים. העבירה את המתכון לסיטה המטפלת וכאשר סיטה מבשלת היא המועדף עליה. גם היום, כאשר לאה כבר איננה מבשלת בעצמה, היא את המתכון המצורף לאה למדה בבית הוריה וזה המאכל המשפחתי 



פרויקט מתכון לחיים

חנה טבע נולדה בצי'לה שבדרום אמריקה, היא מאוד מחוברת למקום בו גדלה ויש לה זכרונות רבים 
משם. סיפור שסיפרה לי באחד מן המפגשים שלנו היה על הרצון העז לצאת לרקוד.

חנה סיפרה על שני מקומות; הראשון היה בניין ליד הבית שגדלה. היא ואחותה היו נערות צעירות 
ורק רצו לצאת ולרקוד וכיוון שהבניין היה ממש קרוב אליהן הביתה לא הייתה בעיה ללכת ולחזור. אך 
אביהן לא הסכים להן לחזור אחרי 23 בלילה. חנה הסבירה שסביב השעה הזו רק מתחילים לקרות 
הדברים, מתחיל שיח והבנים שותים מיץ אומץ שעוזר להם להתחיל ולרקוד עם הבנות אז זו הייתה 
שעה מבאסת בשבילן לחזור הביתה. השני היה חוף הים. חנה סיפרה כי היו רמקולים פזורים בחוף 

והיה אפשר להגיע ולשים שיר וכולם רוקדים ונהנים.
וזו  ומשפחתיות  אהבה  שמחה  איתו  מביא  והריקוד  בחיים,  חנה  אצל  מרכזי  מקום  תפס  הריקוד 
ההרגשה שהייתה לי במפגשים המיוחדים עם חנה. השיחות על הילדים והנכדים שלה שכמו אמא 

לביאה תעמוד לצידם ותיתן להם את הנשמה ואת הכל.

כאשר הגיעה חנה לקיבוץ היה חדר אוכל פעיל ועל כן לא היה צורך כעת לבשל. רק לדעת להכין עוגות 
ועוגיות. כאשר הקיבוץ הופרט ועל כל אחד היה לבשל לעצמו בבית, המון אנשים נתקלו בקשיים כיוון 
שלא ידעו איך לבשל. חנה חשבה על דרך שתעזור לה להרגיש את ביתה בצילה וכמובן גם תמלא את 

הבטן והיא הכינה את האימפדנס שגם פעם אחת הוכן לכל חברי הקיבוץ בחדר האוכל.

חנה טבע
כפר גליקסון

על הסטודנטית מעיין אתגר
גרה בקיבוץ משמרות, לומדת מדעי ההתנהגות שנה שלישית.

חנה היא אישה מדהימה אשר ערך המשפחה עומד אצלה בראש ובראשונה. אני שמחה שזכיתי להכיר 
אותה וללמוד ממנה רבות על הילדות שלה בצילה ועל הדרך שעשתה כאן בארץ.

המפגשים עם חנה הרגישו טבעיים, כמו שתי חברות שיושבות עכשיו לקפה וסיגריה וכמובן משהו ליד 
הקפה כי חנה לא וויתרה לי. ובסוף המפגש חנה הייתה נותנת לי ציידה לדרך של המטעמים שהיא 

הכינה.



מתכונים

חצי קילו בשר טחון \ לצמחונים
שבבי סויה במים רותחים.

 4 בצלים גדולים 
שום )כף(

 מלח
כמון

פפריקה מתוקה
2 ביצים קשות

זיתים

בצק
1 קמח

1 מרגרינה
ממיסים את המרגרינה ומוסיפים 
את קמח בהדרגה, עושים עיגולים 

ממכסה של צנצנת.

אמפדנס של חנה טבע
מהלך בישול 

טיגון שום, בצל והוספת תבלינים 
ואז הוספת הבשר.

ממלאים את העיגול של הבצק 
בבצק וסוגרים שמים ביצה 

מלמעלה.
ולפי האף של חנה זה מוכן 180 

מעלות. 20 דק.

 במטבח בבית של חנה בצ'ילה אמא שלה בישלה 
לרוב והילדים היו מסתכלים.

טיפ לחיים
 באותם הימים בהם אני וחנה 

התחלנו להיפגש אני ובן זוגי 

נפרדנו, חנה הזכירה לי שתמיד 

צריך לצחוק ולחייך!
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אני פוגשת את ילנה בביתה בקציר, אישה חייכנית נעימה ומכניסת אורחים. 
ילנה נולדה במוסקבה ועלתה לארץ יחד עם בעלה רומן, זכרונו לברכה ושתי בנותיהם בנות 16 ו14 
בשנת 1990. היא מספרת כיצד מיהרו לעלות ארצה מחשש שמה יסגרו את רוסיה להגירה ולא יהיה 
באפשרותם לעזוב עקב פוגרומים. היא מספרת כיצד הגיעו ארצה לירושלים אל אח של בעלה, אותו 
לא פגשו שבע עשרה שנה וגרו יחד איתם לזמן מה. רומן למד עברית באולפן כשלושה חודשים ומיד 
יצא לעבוד. בהמשך גם היא יצאה לעבוד. ברוסיה עבדה כטכנאית מחשבים ובעלה כחשמלאי אך פה 
נאלצו להסתדר עם עבודות שונות ולאט לאט התקדמו. היא מוסיפה כי היו גם זמנים קשים אך באופי 
ומשתדלת לחשוב על הדברים הטובים. לאחר כשנתיים שמעו דרך  שלה היא לא מתעמקת בהם 
חברים על קציר ובנו פה בית דרך העמותה. היא מראה לי כיצד כל השבילים, החצר וחומת האבנים 
היפה המגדרת את ביתם, כולם לא היו כשהגיעו והם בנו הכל יחד במו ידיהם. קציר היתה קטנטנה 
כ-4 רחובות והשכנים הכירו זה את זה והיו קרובים. יחד עם זאת היה עליהם להסתגל מחדש, למצוא 
עבודות חדשות, להכיר אנשים חדשים והבנות עברו בתי ספר. ילנה אינה דתיה אך בביתה גידלה שתי 
בנות, אחת חילונית ואחת שהתעניינה בדת סביב גיל 16 ולימים חזרה בתשובה. היא מספרת כיצד 
ביתה גילתה את התנ"ך בישראל ואמרה לאמא כי זה הספר שחסר לה. בבית התקיימו החיים מתוך 

כבוד לשתיהן. אותו הלך רוח פתוח עבר גם אל ביתה הדתיה שמגדלת ילדים חילוניים ודתיים יחד. 
בן זוגה רומן, נפתר לפני כשש שנים. ילנה מתארת אותו כאדם אופטימי, שמח ואהוב על אנשים. היא 
אומרת שהוא היה המתנה שלה. היא למדה דרכו לראות את הטוב בחיים ומשהו באופי שלה השתנה. 
לפני כשש שנים, ילנה למדה אסטרולוגיה להנאתה והכינה מפות לכל קרוביה. היא מאמינה שלכל 
אחד יש תוכנית לחיים ובדרך לא מוסברת המפות היו נכונות. היום ילנה מתגוררת בביתה בקציר, היא 

פעילה במועדון וחנות יד שניה בקציר. נפגשת עם חברות ועם משפחתה.

ילנה לייבזון
קציר

על הסטודנטית טל ברגר
נשואה ואם לשניים, חיה בקציר ולומדת ביבליותרפיה. במפגשים שלי עם ילנה, הרגשתי קרבה ולמידה 
על החוזק הפנימי של אדם, על שינוי וגמישות או רצון לכך מצידה. להרגשתי, המפגשים נותנים לילנה 
אוזן קשבת ותחושת ומעניקים חשיבות לסיפור חייה העניין שיכול לתרום לאחרים. ילנה מאוד שמחה 
לשתף, גם אם לא הבינה מדוע סיפור חייה מעניין לכדי פרסומו באלון של המועצה. המפגשים היו 
משמעותיים מאוד עבורי, אני נהנית מאוד להקשיב לסיפורים של אנשים מאז שאני קטנה. יש משהו 
בסיפור של הוותיק, שחווה דברים רבים בחייו, ובגיל הבוגר פעמים רבות הוא מעט מתרכך, ואז הוא 
יכול להסתכל בעיניים יותר סלחניות, פתוחות גמישות על חייו. בשיח כזה יש הרבה מקום בשבילי 

ללמוד ולהיפתח ולחשוב על חיי כרגע. ולעיתים לדחוף לשינוי.



מתכונים

חתיכת דג סלומון עם עור בגודל 
שרוצים לכבוש.

כחצי כוס מלח גס.
צרור שמיר טרי

 שום טרי על פי הטעם
מעט פלפל שחור

בד שיוכל לעטוף את הדג 
ניילון נצמד או שקית ניילון.

הכנה:
פורסים את הבד, מניחים את הדג 
עליו עם העור כלפי מטה. מפזרים 
בנדיבות את כל המלח הגס, שום 

טרי ועלי שמיר חתוכים ללא 

דג סלמון בכבישה ביתית
הגבעול הקשה. מטבלים בפלפל 
שחור על פי הטעם. עוטפים את 

־הכל בבד ובניילון נצמד. מכני
סים למקרר ליומיים. לאחר מכן 
ניתן להקפיא את הדג במקפיא 

וכל פעם לפרוס חתיכה ולאכול. 
בתאבון!

טיפ לחיים
תשמרו על יחסים קרובים וטובים 

בתוך המשפחה, כי היא הבסיס של 

כל אחד מאיתנו, לביטחון .ומוסי
־

פה, שלא תפחדו כאשר יש בעיות, 

כי הן אלו שמקדמות אותנו בהיבט 
הרגשי – נפשי.

סלמון כבוש בבית שלמדה מגיסתה שהיתה מומחית בדגים.כמה ימים או לשמור אף יותר. היא מספרת לי כיצד היא מכינה דג ילנה אוהבת מאכלים פשוטים, כאלה שקל להכין ואפשר לאכול 



פרויקט מתכון לחיים

 מלכה גולדשטיין, נולדה וגדלה בתל אביב. היא הגיעה לקיבוץ מגל יחד עם בעלה שלמה ז"ל, לפני 
כ-52 שנה, לזוג נולדו שני בנים וכיום מלכה סבתא לארבעה נכדים.

מלכה, פיזיותרפיסטית במקצועה, היא אישה כריזמטית ודעתנית, עם חוש הומור וידע נרחב בתחומים 
רבים. בזכות הידע הנרחב שלה, במשך שנים רבות, ייעצה מלכה למסגרות החינוך לגיל הרך בנושאים 
השנים,  במהלך  זהב"!  "שוות  שלה  העצות  כי  מספרים  דבר  יודעי  ומקורות  שונים  התפתחותיים 
"צימאונה" של מלכה להרחיב אופקים, להמשיך וללמוד, הוביל אותה ללימודים מעשירים ומרחיבי 

דעת בתחומים שונים ואף רוחניים, ביניהם לימודי חשיבה הכרתית ופרחי באך. 
מלכה משקפת בדמותה, אישה ציונית, אשר אהבת הארץ זורמת בעורקיה, היא מאמינה שאדם צריך 
להיות נאמן למקורות שלו ולערכיו. כמו כן, היא מעידה על עצמה כי היא איננה מתחברת ל"תרבות 

השפע" וכי היא מתגעגעת לפשטות הדברים, אשר לדבריה הולכת ונמוגה ביימינו אנו.

מלכה גולדשטיין
מגל

על הסטודנטית נועה רון 
גרה במושב שדה יצחק, סיימתי לימודי תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית השנה..

המפגשים עם מלכה מבחינתי היו תחילתה של חברות, אנחנו שומרות על קשר ואני מתכננת להמשיך 
ולפגוש אותה. הכרתי אישה מקסימה וחכמה! אני נהנית בחברתה, נהנית לשוחח איתה, אני לומדת 

ממנה המון ושואבת ממנה השראה..  
אני מרגישה שהייתה זאת זכות עבורי לקחת חלק בפרויקט המקסים הזה! ואני מקווה שהוא ימשך 

גם בשנים הבאות..
תודה רבה, על האכפתיות ועל הלב הרחב, משמח לראות שדברים מהסוג הזה קורים במועצה שלנו!

פרויקט מתכון לחיים



מתכונים

 מלכה מספרת בהתרפקות על 
בית אמה ועל המאכלים שכל כך 
אהבה, אשר לדבריה היו פשוטים 

ומתוקים, כמו גזר מתוק וחסה 
עם סוכר ולימון. במיוחד, היא 

זוכרת את הגפילטע פיש שאמה 
הייתה מכינה. היא מספרת 

שהייתה קונה קרפיון ישירות 
מהדייג ואת חלקו מבקשת לטחון, 

מוסיפה חופן מלח, בערך שליש 
שקית סוכר וקצת פלפל שחור. 
היא היתה טוחנת לחוד שקדים 
מתוקים ושקדים מרים )שנועדו 
להוצאת הריח מהדג(, מוסיפה 
ביצה קשה, ביצים חיות ופירורי 

מצה, ומערבבת הכל לכדי עיסה. 
מהעיסה שנוצרה, הייתה יוצרת 

קציצות וגם ממלאת את פרוסות 
הדג בעיסת הדג הטחון. מלכה 

מספרת כי אמה מעולם לא 
טעמה את העיסה שהכינה ובכל 

גפילטע פיש
זאת, זה היה יוצא לה טעים 
טעים! לימים, הכירה מלכה 

את שלמה מי שהיה לבעלה. 
שלמה היה ניצול שואה, ממוצא 
הונגרי וכשהוא הגיע לבית הוריה 
וטעם לראשונה מהגפילטע פיש 

המתוק, הוא שאל בחצי צחוק 
"האם זה לפתן או שזה דג?" וכך, 

הגפילטע פיש המתוק מבית 
הוריה של מלכה, קיבל בבית 

טיפ לחיים
אדם צריך להיות נאמן 

למקורות שלו ולערכיו.

שהקימו 
יחדיו מלכה 
ושלמה ז"ל.

גרסה מחודשת עם טעמים קצת 
יותר פיקנטיים.. הסוכר הופחת,
נוספה פפריקה מתוקה ועוד 

פלפל שחור.



פרויקט מתכון לחיים

תקוה בת ה 86 נולדה בירושלים בשנת 1939 כאשר היא דור חמישי לילידי הארץ . בשנת 1957, בגיל 
18, שנה לפני שתקוה נישאה למנדל ז"ל, הם קנו את השטח ממשכורות שחסך אביה, פרה וחצי סוס. 
תקוה ומנדל היו ממקימיה הראשונים של תלמי אלעזר, הגיעו ליישוב יחד. אמנם משק חקלאי היה 
חלומם, הם גידלו פרות ועיזים ובנוסף גם מטעים ועוד. אך הקשיים בדרך לא איחרו להגיע והם נאלצו 
להתמודד עם הצפות, ביצות, תשתיות רעועות ואדמה קשה לעבודה חקלאית. למרות כל זה, רוחם 
לא נפלה והם המשיכו לטפח את המשק בעבודה קשה, הם עבדו קשה במשק אך נהנו מכל שניה של 

עבודה, עשיה, קצירה, זריעה, חליבה, האכלה ועוד.
חסכו כל גרוש ובנו את בית החלומות שלהם, שתחילה היה קטן ולאחר מכן שופץ, עד היום תקוה 
מכנה אותו "הארמון". תקווה אמנם עברה לא מעט בחייה אך אוהבת לספר ולשתף ופורסת בקלילות 

את סיפורה. תקווה השתתפה בפרויקט של כתיבת קורות חייה במסגרת מילא.

תקוה רוטנשטיין
תלמי אלעזר

על הסטודנטית עפרי יחיא 
מתגוררת בקיבוץ מצר ולומדת הנדסת 

תעשיה וניהול.
המפגש עם תקוה לימד אותי המון, גרם 
לי להבין כמה עושר עומד מאחורי כל בן 

אדם שיוצא לך לפגוש במהלך
החיים ואיזה סיפורים אפשר לשמוע רק 

אם עוצרים שניה לשאול ולהתעניין באחר.

טיפ לחיים
"כל יום שעובר, אינו חוזר. לכן הייתי ממליצה 

לשמור על קשר, להתעניין, להפגש, להתראות. 

קרוב,  המשפחה  ואת  החברים  את  שמרו 

התברכתם בזה. גם לגבי מי שאינו, הזכרונות 

תמיד יהיו בתוכנו ולא נשכח אותם לעולם."



מתכונים

בלינצ'ס

המתכון של תקוה לבלינצ'ס מזכיר לה את 
חג השבועות במושב, לקראתו הייתה מכינה 

גבינות בעצמה, מחלב שהיא ומנדל היו חולבים 
מהפרות שגידלו במשק שלהם.

מצרכים:
2 ביצים

2 כפות שמן
חצי כוס מים 

חצי כוס בירה לבנה )אפשר גם 
סודה(

3/4 כוס קמח
מעט מלח

הוראות הכנה:
מקציפים יחד את כל המצרכים. 

לאחר שהבלילה מוכנה וללא 
גושים יוצקים בכל פעם קצת 
למחבת חמה משומנת קלות.



פרויקט מתכון לחיים

הוריה של אסתר עלו לארץ בשנת 1949 בפרויקט " מרבד הקסמים" )בשנת 1949, עלו כ-50,000 
יהודי תימן ברכבת אווירית מהעיר עדן, במבצע שכונה בשם "על כנפי נשרים". והוא מכונה גם "מרבד 
הקסמים"( עם הגעתם לארץ הועברו למעברה בעתלית ומשם בהמשך לעיר עכו, שם בשנת 1952 

נולדה אסתר.
בשנת 1977 התחתנה אסתר עם צביקה והם עברו לגור יחד בשדה יצחק, במהלך השנים נדדו במספר 

מקומות בניהם מעלות עד הגעתם בשנת 1987 למושב מאור ובו הם גרים עד היום.
לזוג נולדו במהלך השנים במושב ובמעלות ארבעה ילדים- טל, לילך, שראל וליאור. 

קיבלנו מאסתר את המרק התימני מסורתי , עם זאת מספרת אסתר ערכתי מספר שינויים מהמתכון 
המקורי אותו הכרתי בילדותי כדי להתאים את המרק גם לילדים, שלעיתים אינם אוהבים לאכול ירקות 

בשלמותם.

אסתר זמשטיין
מאור

על הסטודנטית הדס טויל 
תושבת המושב מאור, הדס הייתה חניכה ומדריכה בתנועת בני המושבים במושב מאור. 
לרפואה  ב  שנה  וסטודנטית  מהטכניון  וניהול  תעשיה  בהנדסה  ראשון  תואר  בוגרת 

באוניברסיטת איראל. 
מדריכת כ"ג ובריאות מוינגייט ושחקנית כדורגל בהפועל רמת גן.

הדס מספרת כי כל התנדבות לדעתה הנה בעלת ערך , "אני מפיקה סיפוק רק מהידיעה 
שאני גורמת לטוב". 

הביקורים שלי נחמדים עבור אסתר ועבורי. למרות שמשפחותינו מכירות, מעולם לא יצא 
לנו לשבת אחת עם השניה לשיחה טובה וישירה.

אמשיך לבקר את אסתר גם בהמשך.



מתכונים

מרק תימני

ולאחר שקצת מתקרר אפשר להנות ממרק תימני טעים ובריא!

טיפ לחיים
 לשמור על קשר 

משפחתי קרוב, לאהוב 

ולדאוג אחד לשני

הוראות הכנה:
 מרתיחים שוקי עוף בסיר עם 
כ-6 ל' מים במשך חצי שעה. 

מסירים את הלכלוך- "זאפארה" 
שצף מעל המים.

מוסיפים חוויאג', ובמידת הצורך 
מנקים עוד "זאפארה". 

טוחנים את השום, הבצל 
והכוסברה ומוסיפים לתערובת. 

נותנים למרק להתבשל כרבע 
שעה נוספת עם מכסה חלקי. 
לאחר מכן מעבירים 3 מצקות 

מהמרק לקערה נפרדת 
)נשתמש בה בהמשך...(

כאשר הבשר רך, מוסיפים את 
תפו"א ומשאירים חצי פתוח 

לרבע שעה נוספת. 
בינתיים לקערה שהתקררה בצד 
מוסיפים את הקמח ומערבבים 
עד שאין בכלל גושים. מוסיפים 

את הבלילה למרק, מביאים 
לרתיחה )מבלי לכסות את 

הסיר( 



פרויקט מתכון לחיים

 דולי נולדה בתוניסיה בשנת 1930, וגדלה בפרבר ליד עיר הבירה תוניס. בתור ילדה הספיקה לחוות את 
מלחמת העולם השנייה ואפילו נפצעה קלות, כאשר בית משפחתה היה באמצע טווח האש של הקרב 
המכריע: בין האנגלים, יחד עם האמריקאים והצרפתים, לבין הגרמנים והאיטלקים. בגיל 21 )פברואר 
1952(, מאחר שרק אז היה באפשרותה להוציא דרכון ללא אישור הוריה, עלתה לארץ בטיסה. באופן 
רומנטי כמו שונסון צרפתי, בשדה התעופה קיבל את פניה מי שיותר מאוחר התחתנה איתו, אברהם – 
ָפטי ז"ל. כשדולי הגיעה אל הקיבוץ הוא היה בתחילת דרכו, מלא ברגבים של אדמה רוויית אבנים. כך 

שלקחה חלק בעבודות אדמה ושדה – החל מסילוק אבנים וגם חקלאות ונטיעה. 
באותם ימים על מנת להשקות את השתילים החדשים, היו נוסעים עם הטרקטור כל הדרך אל גבעת 
עדה כדי להביא מים. דולי, או דליה צרפתי אם תרצו, מלאת סיפורים מרתקים לפרטי פרטים. נראה 

שהזיכרון שלה רק הולך ומתחדד עם הזמן, וזה חלילה לא בא על חשבון הרוח.
בגיל 72, לאחר שאיבדה את יקירה ָפטי, הרגישה שהיא צריכה להתאוורר, והחליטה לצאת לחופשה 
ארוכה בצרפת. שם נהנתה עם המשפחה והתרפקה על התרבות הצרפתית המוכרת לה מן הילדות. 
לאחר קרוב ל-20 שנים, מתנה ליום הולדת 90, שבה לקיבוץ האהוב )עלייה שנייה לדבריה( - בקלילות 

כמו לעלות על האוטובוס בתחנה שממול הבית.

דליה צרפתי
קיבוץ רגבים

על הסטודנט שחר זמיר
גר במושב תלמי אלעזר, סטודנט להנדסת חשמל.

ממש במקרה )אם מאמינים במקריות( מגיע מאותם מקורות - סבים שעלו מתוניסיה והתגוררו בעיר 
הבירה תוניס. החיבור העדתי שכולנו מכירים בארץ קיבוץ הגלויות שלנו, יצר חיבור טוב כבר בהתחלה. 
הדמיון ניכר, מהדיבור-השפה, הביטויים ואפילו ברמת הנראות. מעניין שאני חוויתי את הצד ה"דתי" 
יותר, בעוד שדולי חשפה צד נוסף, קרוב למסורת היהודית אך פחות מהכיוון הדתי. את המפגשים 
ערכנו בישיבה, לדברי דולי - "על הסיּפּון" שבחצר הבית בקיבוץ. זה שרובנו נוהגים לקרוא לו בשם 
הלועזי - "ֶדק". באופן אישי מעולם לא עשיתי את ההקשר לפניכן, וזה גרם לי להסתכל אחרת על 
המבנה הזה. קצת ספרותי ברשותכם – אפשר להגיד שהמפגשים היו כמו להפליג על אניית זיכרונות. 
סיפורים צלולים, מלאי פרטים, מלאי פלפל והכל יחד עם הילה )ביתה של דולי( שתמיד הצליחה 
לחלץ עוד פרט עסיסי או נקודה בעלת חשיבות. עבורי המפגשים היו השלמת החלקים שאפילו לא 
ידעתי שהיו חסרים מהסבים שלי, ובנוסף היוו הפוגה מחשבתית. ניתוק מוחלט משגרת היום )המעט 

לחוצה של סטודנט(. פשוט לשבת להקשיב ולהתמלא.



מתכונים
מאכלים מעוררי זיכרון

חשוב שלא לשכוח להוסיף לסעודה 
- ֵסַלָטה ַמֵשִוויאה )סלט פלפלים, 

עגבניות, שום ואריסה(, וכמובן פּול 
מבושל עם כמון מלח ומעט לימון.
כמה שהסעודה טעימה ומזכירה 

את בית הילדות, דולי היא לא 
ממש טיפוס של מטבח ועבודות 
בית. אמנם יצא לה לעסוק בכך 

בביתה בתוניסיה וגם מעט בקיבוץ, 
אך במובן מסוים אפשר להגיד 

שהיא חלוצת הפמניסטיות – מגיל 
צעיר תמיד חיפשה ללמוד, ללמד 

ולהשתלב בעבודות שייוחסו בעיקר 
לגברים. תכונה זו, בין היתר, הובילה 

אותה אל תנועת דרור בנעוריה 
ובסופו של דבר אל קיבוץ.

טיפ לחיים
הנה תקציר של המתכון – על פי דליה 

תעוזה ונחישות להשיג את המטרה. קשב 

לגוף ולנשמה - כשלא מרגישים טוב אין 

צורך למהר ולקחת כדור, עדיף נסות 

להבין מדוע מרגישים כך. כנראה שאפשר 

לפתור את העניין בצורה טבעית ע"י סיבוב 

הליכה בחוץ, פעילות פיזית או מעט יוגה. 

הכי חשוב, כל דבר במידה

בשביל באמת ללמוד ולהבין את 
המתכון לחיים של דולי, רצוי 
לשבת איתה ועם ביתה הילה 

על הסיפון במרפסת של הבית 
בקיבוץ )או בסלנג שלנו על הֶדק(, 

ולשמוע ממקור ראשון.

 ישנם די הרבה מאכלים שמזכירים 
לדולי ילדות וטעם של בית. הסעודה 

המנצחת כוללת משקה משמח 
– ּבּוָכא ּבּוקֹוֵבַזה, המשקה מופק 

מזיקוק יין תאנים ויוצר לראשונה 
ע"י משפחה יהודית ליד תוניס. בגיל 
13, דולי הייתה נוהגת לנסוע ברכבת 
לבקשת אביה ולהביא כ-6 בקבוקים 

בסלסלה )ישירות מּבּוקֹוֵבַזה(.
ליד המשקה מוגש אדם חוט )ביצי 
דג ּבּורי מיובשות( בפרוסות דקות. 

שני אלה יחד מהווים את האפריטיף 
המושלם לפני הסעודה.
המנה העיקרית – בריק

)Brique à l'oeuf(, עשוי מעלי בצק 
דקיקים שאותם ממלאים בתפו"א, 

בצל וביצה קשה או רכה )אפשר גם 
בשר(. את הבריק הממולא מטגנים 

בשמן או מבשלים בתנור. 



פרויקט מתכון לחיים

רגי'נה היא אישה לבבית, רגישה ומיוחדת, 
נולדה בשנת 1948, במדינת פולין ערב הקמת מדינת ישראל

וגילה 73 כגיל המדינה שלנו. 
כ-בת להורים ששרדו את השואה, )דור שני(.

בגיל הנעורים עלתה ארצה דרך הסוכנות, מפולין ישירות לאולפן בקיבוץ עין שמר. למרות העליה 
לארץ בגפה בגיל צעיר כל כך, מציינת רגי'נה את היתרונות הרבים שזכתה להם בהיותה חברה בקיבוץ, 
שכן הקיבוץ מילא את כל החוסר המשפחתי שחשה בליבה, העניק לה חוסן נפשי, מעטפת טובה 
לעבור ארועים ואת ההתמודדויות בחייה. הקיבוץ היווה עבורה מעטפת טובה ומכילה, הבנה וקירבה 

מהאנשים שסביבה, והיא מודה על כך מאוד.
במהלך השנים עבדה רגי'נה בעבודות הקיבוץ המקובלות, בחדר האוכל, שנים רבות בענף הורדים 

שפעל בקיבוץ \ בחממה בעין שמר...
והייתה פעילה מאוד בתנועת ה"קיבוץ הארצי".

כאשר היא שמה את העברה מאחוריה, ואת כל הקשיים, רגי'נה מצליחה להיזכר בטעמים מבית הוריה, 
שמעלים חיוך על פניה, ושמחה בלב.

להלן מספר דוגמות למאכלים מבית הוריה שמאוד אוהבת לאכול, אך לא בהכרח לבשל, כל המאכלים 
הם פולניים מהמטבח הפולני הקלאסי.

פירה,  היהודי האשכנזי(  במטבח  טחון  שמקורם  בשר  ממולאים  )כיסונים  קרפעלך,  קצוץ,  כבד 
מצה(  מקמח  כמעין קציצה עגולה.  )מאכל יהודי אשכנזי מסורתי העשוי  קניידלך  גפילטעפיש, 
,צ'ולנט, צימעס, )תבשיל מתוק מהמטבח האשכנזי, העשוי מגזר קצוץ מבושל עם סוכר וצימוקים( 

ליפתן פירות, ומרק עוף אמיתי...

רגינה קסלר
קיבוץ עין שמר

על הסטודנטית הילה אליעז 
הילה אליעז, גרה במושב גן השומרון, לומדת תאר ראשון בחנוך גופני בוינגייט.

בעקבות המפגשים שהיו לנו יחדיו, נוצר חיבור וקשר מיוחד.
לרגינה חשוב להודות על הזמן המבורך יחד, ועל כך שהשתתפה בפרויקט זה.

היה לה מאוד נעים במחיצתי, ואני אישית מחכה ואשמח להמשיך ללוות אותה לאורך השנה.



מתכונים

 הוא הכי קל להסבר, פשוט 
לבישול ומשמח את החייך. 

הצימעס הוא למעשה גזרים 
מקורמלים. חותכים קטן מספר 

גזרים, לפי כמות הסועדים,
במחבת עם מעט שמן מבשלים 

- מטגנים אותם תוך ערבוב 
שלא יישרפו. ניתן להוסיף מעט 

קינמון, וצימוקים.
הגזרים עצמם מתוקים, לכן 
המאכל יוצא בטעם מתוק 

ועדין, מה שמתאים כקינוח 
בחגים, ארוחות שישי, או סתם 

כשמתחשק.

צימעס

טיפ לחיים
כאחת שעברה לא מעט בחיים, העצה 

הטובה ביותר, לא לחיות את העבר, 

להניח לו ולהביט בצורה חיובית תמיד 

קדימה לעתיד. לזכור שהחושך עובר 

והאור האמתי כבר זורח.



פרויקט מתכון לחיים

 מיכל ילידת קיבוץ מענית, בו מתגוררת עד היום. הוריה עלו לקיבוץ מצ'כיה.
יש לה ארבעה ילדים ותשעה נכדים.

הפשטידה המתוקה היא טעם של חדר האוכל הקיבוצי הישן, שמזכירה את הניחוחות של ימי שישי 
בבוקר. חייקה )ממציאת הפשטידה( עבדה הרבה שנים בתור בשלנית במטבח של חדר האוכל, והייתה 

עושה בין השאר גם קניידעלך פנטסטיים. כולם אהבו את האוכל שלה, וכל מה שהכינה היה מעלף!
אחרי שחייקה הלכה לעולמה, מיכל חיפשה את המרשם לפשטידה. כשנמצא המרשם, הפשטידה 
תפסה מקום של כבוד אצל בני ביתה. כך בכל פעם שמכינים אותה יוצאות מהתנור 4 תבניות: אחת 
נשארת בבית, ושלוש הנותרות נשלחות למכורים האדוקים במשפחה ומחוצה לה... )אחות של מיכל, 

בעלה של נטע – ביתה של מיכל, ואבא שלו!(

מיכל אייזרנר
קיבוץ מענית

על הסטודנטית בר בייסה 
בר בייסה, סטודנטית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות, ומאמנת כושר. גרה בגן השומרון.

נעימים לה בהיבט  היו  נראה שהמפגשים  מעבר לפן החברתי, שהיה מאוד משמעותי עבור מיכל, 
השיתוף והפורקן שהתאפשרו לה. דברנו הרבה על תקופות שונות בחייה, על קשיים שעימן התמודדה 
לאורכן , על בני המשפחה שלה ועל החוזקות שקיימות בה. מתוך הדיווח שלה, וגם לפי תחושת הבטן 

שלי, נראה שהחיבור בנינו העניק לה מקום רחב ופתוח לביטוי.
הקשר נוצר בקלות, והתחושה הנינוחה שהיא נתנה לי להרגיש החל מהרגע הראשון הייתה מיוחדת 
מאוד. בלטה עבורי החשיבות הגדולה שיש בקשר הבין-דורי, היכולת לנוע על ציר הזמן בין העבר אל 

העתיד, דרך ההווה.



מתכונים

המצרכים:
400 גרם אטריות

100 גרם חמאה מומסת
500 גרם גבינה לבנה 5%

4 ביצים
2 שקיות סוכר וניל
1/2 כוס סוכר לבן

1 כוס + כף חלב
לשדרוג: צימוקים בהירים / 

דובדבנים מגולענים

הוראות הכנה:
מחממים תנור לחום בינוני-גבוה 

.)180-200(
מרתיחים סיר עם מים ומבשלים 

בו את האטריות הרחבות. 

הפשטידה המתוקה של חייקה
במקביל, ממיסים את החמאה 

במיקרו.
כשהאטריות מוכנות, מסננים 

ושוטפים במים קרים עד 
שיתקררו )אפשר לערבב עם 

הידיים!(.
 לערבב את כל המרכיבים, לפי 

הסדר, בתור הסיר של האטריות 
המסוננות, ולבחוש. * ניתן 

להוסיף דובדבנים / צימוקים 
בהירים למי שאוהב.

להעביר לתבנית )לא צריך לשמן 
את  התבנית( ולהכניס לתנור

עד שמשחים )כ-45 דקות(.

לחכות שיתקרר, לפרוס לריבועים ולאכול בהנאה. 



פרויקט מתכון לחיים

מוחמד אבו עביד, יליד 1945, תושב כפר מייסר ואב ל-8 בנים ובנות. למד כיתות א, ב ו-ג בבית ספר 
בכפר מייסר ומכיתה ד עד כיתה ו למד בבאקה אל גרביה. היה חבר ועד במועצה אזורית מנשה למשך 
20 שנים. עבד בחברת בניה בקיבוץ והיה קבלן שיפוצים במועצה. בשנת 1973 עבד בחקלאות חממות 
שלו בכפר מייסר. בשנת 1975 פתח את מיני מרקט אלאמאנה, המכולת הקטנה אשר מהווה חלק 
ניכר מזיכרונות הילדות של כל ילדי הכפר. הוא עבד במכולת במשך 30 שנים ובשנת 2006 יצא לפנסיה 
והשאיר את המכולת לבת שלו ולבעלה. מוחמד אבו עביד, איש שתרם הרבה דברים לכפר שלו. הכפר 
שהוא אוהב מאוד. היה לו חלק משמעותי וחשוב בתהליך בניית המסגד, בשמירה על המורשת של 

הכפר ובחינוך הדור החדש אודות ההיסטוריה של הכפר.

מוחמד הוא איש משכיל, בעל מידע רב אודות כל נושא וענין שיעלה על הדעת. כיף לפגוש ולנהל 
שיחה איתו, כי תמיד יילמד אותך דברים חדשים ומעניינים. מכיר את היסטוריית הכפר משנת 1800, 
מכיר את מוצאה של כל משפחה ומשפחה. היה תמיד בקשר טוב עם תושבי הכפר, מגיל צעיר ועד 
הזקנים בכפר, כל תושבי הכפר אוהבים, מעריכים ומכבדים אותו. בוודאי מדובר בדמות חשובה בכפר 

מייסר שלא תחזור על עצמה.

מוחמד אבו עביד
מייסר

על ריאן יוסף רסמי עמארנה
ריאן יוסף רסמי עמארנה, תושבת כפר מייסר.

בת 22. שנה שלישית למדעי המחשב ומנהל העסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.
זאת השנה הראשונה שלי כחלק ממשפחת הצעירים שמתנדבים במועצה.

המפגשים עם מוחמד אבו עביד היו מאוד מעניינים. במפגשים הללו למדתי סיפורים חדשים 
שלא ידעתי על גיל הזהב בכפר שלי בנוסף למידע רב על היסטורית הכפר והמשפחות ובעיקר 
המשפחה שלי. יצירת הקשר שהיה לי עם מי מוותיקי הכפר היה מעניין במיוחד, הרגשתי שאני 
יושבת ונפגשת עם סבא/סבתא שלי. הרגשתי שסבא שלי מספר לי סיפורים וסבתא שלי נותנת 

לי עצות.



מתכונים

מסכאן
מתכון מאשתו של מוחמד אבו 

עביד, לגב' לוטפיה אבו עביד

טיפים ממנו לדור הצעיר:
1. ללמוד ולהכיר את ההיסטוריה של הכפר שלכם 

והמורשת של הסבים והסבתות.

2. להיות קרובים לדת ותמיד להתפלל במסגד.

3. תמיד להיות בקשר טוב עם האחרים.

4. לשמור על קשר משפחתי הדוק׳ ולהיות קרובים לבני 

המשפחה שלנו ולעזור להם בעת צרה.

5. מצוקתו וצערו של בן אדם הוא הצער של כולנו, 

ושמחתו היא שמחת כולם.

 מטגנים את הבצל בשמן זית 
עמוק יחד עם נתחי עוף, מסננים 

את השמן והבצל ושומרים בצד.
 נטבול את הלחם )רע'יף( בשמן 
ומניחים את הבצל המטוגן מעל 
ולאחר מכן נוסיף תבלינים כמו, 

סומאק. 
 ואז נשים את העוף מעל הבצל 
ונחמם קצת בתנור לפני הגשה.



פרויקט מתכון לחיים

נביהה עמארנה ילידת 1936, אמא ל-7 בנים ובנות. זוכרת כל דקה מחתונות הילדים שלה, הרגעים 
היפים שכולם שמחה והנאה. היא אוהבת את החיבור המשפחתי שהיה נפוץ יותר בזמנו. ואף פעם לא 
תשכח את הטיולים שלה עם חברותיה והשכנות שלה לטבע. כי זיכרונות אלו בשבילה הן חלק מאוד 

חשוב מחייה.
האופי שלה:

היא נחמדה מאוד.
מחבבת ואוהבת את כולם, ותמיד אוהבת לתת ולהאכיל.

נביהה עמארנה
מייסר

על הסטודנטית ריאן יוסף רסמי עמארנה 
ריאן יוסף רסמי עמארנה, תושבת כפר מייסר.

בת 22. לומדת מדעי המחשב ומנהל העסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.
 וזאת השנה הראשונה שלי כחלק ממשפחת הצעירים שמתנדבים במועצה.

המפגשים עם נביהה היו מחממים את הלב. המפגשים הללו נתנו לי סיפורים חדשים שלא ידעתי לפני 
על גיל הזהב בכפר שלי. יצירת הקשר שהיה לי עם כל ותיק היה מאוד מיוחד, הרגשתי שאני יושבת עם 

סבא/סבתא שלי. הרגשתי שסבא שלי מספר לי סיפורים וסבתא שלי נותנת לי עצות.



מתכונים

1. מבשלים את העוף במים 
ומסננים את המים ושומרים בצד.

2. מטגנים את השום ומוסיפים 
עליו עלי המלוכיה אחרי 

שקוצצים.
3. נוסיף את המים של העוף 

המבושל ונבשל עוד קצת.

המלוכיה

טיפ לחיים
טיפ ממנה לדור הצעיר: לאהוב את 

האחר ולהיות תמיד טובים איתם. לא 

לשכוח את הצד  האופטימי בחיים 

ולהיות קרובים לדת, להתפלל ולצום 

כי זה דבר חשוב בחיים.



פרויקט מתכון לחיים

גאה  עובדיה  ועצים שופעים,  ירוקה  עובדיה בקיבוץ ברקאי משופעת בצמחיה   הכניסה לביתו של 
בגינתו ומספר על כל צמח ועץ.

עובדיה נולד בשנת 1937 בסוריה. 
הוא היה בן הזקונים מבין ארבעה אחים ובית ילדותו התנהל באורח חיים דתי. 

בהיותו בן 10, עלה עובדיה לישראל לבדו- הוריו העדיפו להישאר בסוריה, שם ניהלו בית קפה מצליח 
בשכונה היהודית.

עם הגעתו לארץ הגיע לקיבוץ לא מיושב באזור בית שמש וסבל מתנאים לא פשוטים להתמודדות 
עבור ילד. 

באותו זמן , החל עובדיה להתרחק מהדת ובשנת 1964 עבר לקיבוץ ברקאי, )נוסד בשנת 1947 על ידי 
עולים מ רומניה ומפולין(, ובכך היה חלק מהדור השני של הקיבוץ ועבד כחקלאי ורועה צאן. 

במהלך חייו בקיבוץ, עזב עובדיה את תחום החקלאות ועבר לענף החינוך- הוא שימש דמות בוגרת 
עבור נוער בסיכון בפנימייה וזכה להערצה גדולה מהורי הנוער על פועלו. 

אביהם,  של  הקיבוצית  המסורת  את  להמשיך  שבחרו  ומשפחותיהם,  ילדיו  שלושת  עובדיה,  כיום, 
מתגוררים בקיבוץ. 

עובדיה שוויקה
קיבוץ ברקאי

על הסטודנט אושר מנע
אושר מנע, גר במושב מאור, לומד הנדסאי בניין ברופין.

במהלך הפרויקט ליוותי את עובדיה , חוויתי סיפורים מאדם מאוד מיוחד ממש "מסע בזמן" אני מאוד 
מקווה שהמועצה תמשיך עם פרויקט מיוחד שכזה שנותן תחושת סיפוק כזו גדולה ושתמשיך לחזק 

ולחבר בין הדור הצעיר לדור הוותיק.



מתכונים

מצרכים:
 2 גזרים

2 קישואים
2 תפוחי אדמה מקולפים

4 כוסות של סלרי
4 כפות עלי סלרי

2 כפות נענע יבשה
5 שיני שום קצוצות

חצי כפית פפריקה חריפה
כף פפריקה מתוקה

4 מ"ל ציר עוף
50 מ"ל מיץ לימון טרי

מרק חמוץ עם אורז ושעועית
הוראות הכנה:

חותכים את כל הירקות לקוביות 
קטנות, קוצצים את עלי הסלרי 
והנענע ומאדים הכל בשמן זית 

ושום כ-5 דקות. 
מוסיפים את התבלינים, ציר 

העוף ו-2 ל' מים. כאשר המרק 
רותח מנמיכים את הלהבה 

ומבשלים כחצי שעה נוספת. 
בתום הבישול מוסיפים לימון, 

מלח ופלפל לפי הטעם. מומלץ 
להגיש עם אורז ושעועית. 



פרויקט מתכון לחיים

דיה היא אחת מתשע האחים. היא הבשלנית של המשפחה. כל האחים בקשר נהדר עד היום ולא עבר 
יום שלא מדברים כולם עם כולם. כל תשעה האחים עושים סבב טלפוני ומדברים זה עם זה. וזה התחיל 
מהילדות. הם היו משפחה גדולה עם אבא ואמא שהיו מאוהבים זה בזה. דיה מספרת שהייתה חוזרת 
מבית הספר הביתה ואמא ישבה על הברכיים של אבא והוא אהב אותה אהבה אינסופית. שבוע אחרי 

שהיא נפטרה, הוא מת משברון לב.
בתור ילדים אבא היה מושיב אותם יחד ואומר: " אתם יכולים לריב כמה שאתם רוצים וזה בסדר, אבל 

אתם אחים ואתם תישארו ביחד כל החיים אז תמיד תשלימו". וככה זה עד היום.
 אמא של דיה הייתה עוברת בין כל האחים ומשפחותיהם עם האוטו הקטן והישן שלה ומפזרת את 
הסירים עם הבישולים הנהדרים שלה בין כל הילדים. וככה גם דיה היום. סבתא ואמא במשרה מלאה. 

מבשלת לכולם, שומרת על הנכדים ותומכת בילדים שגרים צמוד אליה.

דיה ג'רבי
עין עירון

על הסטודנטית קטיה
שמי קטיה, אני סטודנטית לתואר שני בבצלאל. בעין 
של  הנכדים  עם  יחד  שלי  הילדים  שנתיים.  כבר  עירון 
דיה  של  הבן  עם  מצוינים  שכנות  ביחסי  בגנים.  דיה 
ומשפחתו הצעירה. והחברים הכי טובים שלנו במושב 
הם מהמשפחה הרחבה של דיה. הקהילתיות והתמיכה 
ההדדית מאוד מאפיינת את עין עירון ואני שמחה להיות 
דיה אני פוגשת  חלק מהמשפחה הרחבה הזאת. את 
על בסיס קבוע ומאוד שמחה על הקשר היותר קרוב 
דיה  את  להכיר  והזדמנות  הפרוייקט  בעקבות  שנוצר 
לעומק. מאז התיכון הייתי משתתפת בפרויקטים בהם 
ותיקים, מאוד אוהבת לשמוע את מה שיש  מעורבים 
וכמובן  הדדית  היא  ההזנה  וללמוד מהם.  לספר  להם 
ככה גם עם דיה שרוחב הלב שלה כרוחב הסירים שיש 

לה כדי להאכיל את כל העולם ) כולל אותי(. 

טיפ לחיים

לאמא של דיה היו המון משפטים בערבית, 

ביטויים שליוו אותם כל החיים ודיה ואחיה 

האחים  יום.  היום  בחיי  בזה  משתמשים 

הוציאו ספר ששמו "אמא הייתה אומרת 

"פתגמים  שלה,  המשפטים  כל  עם   .."

מהחיים על החיים" אמא מירב ואבא יוסף 

שהם למדו מחוכמתם. הפתגמים מופיעים 

בתעתיק באותיות בעברית וערבית. ולאחר 

בו  ההקשר  ולבסוף  התרגום  מופיע  מכן 

שדיה  שמופיע  הראשון  הפתגם.  נאמר 

ספרה עליו הוא "האוהב את הורד – חייב 
לסבול את קוציו".



מתכונים

החומרים:
2 בצלים גדולים

חצי קילו בשר טחון )עוף(
4 ביצים

3 תפ"א בינונים
פרורי לחם

פלפל שחור טחון
פפריקה מתוקה

מלח
קינמון

שמן לטיגון
אופן ההכנה

אופן ההכנה:
חותכים את הבצל לקוביות, 

מתגנים עד שיזהיב. מוסיפים את 
הבשר ובעזרת מזלג מפוררים 

ומערבבים היטב מידי פעם עד 
שהבשר מחליף את צבעו ללבן. 

פורסים את תפ"א לפרוסות 
בעובי של 1 ס"מ בערך מוסיפים 
לתערובת הבשר מערבבים כמה 

שאפשר מכסים את המחבט 
ונותנים לזה להתבשל עד שהתפוח 
אדמה רך. בודקים מידי פעם שלא 

בסטיל
יישרף. על אש בינונית. ברגע 

שהתפ"א רך מורידים מהאש 
מחכים שיתקרר. מכניסים את 

2 הביצים לתערובת כמובן שזה 
כבר קר מוסיפים תבלינים את כל 

התבלינים ברך חצי כף שטוחה 
מכל דבר מוסיפים 3 כפות פרורי 

לחם ומערבבים הכל יחד ביד כמו 
בצק. לא מועכים הכל כמו פירה 

צריך שיהיו גושים קטנים לא 
מחית ממש. מרגישים שהמרקם 
רך ונעים. מכינים מגש עם פירורי 

לחם למטה. יוצרים קציצות 
שטוחות ומניחים על המגש. אם 
אין פירורי לחם אפשר עם קמח 

מה שעדיף. מערבבים שוב 2 
ביצים עם חצי כוס מים מערבבים 

טוב טוב. לוקחים את הקציצות 
בזהירות טובלים אותם בביצה 
משני הצדדים ומטגנים היטב 

משני הצדדים עד שזה מזהיב. 
לגבי התבלינים שימו רבע כף 

מכל דבר תטעמו את התערובת 
עם חבר שימו עוד לפי הטעם.

בתור ילדים לא היה ולא גדלנו בשפע אבל שזה הגיע התלהבנו וזללנו בלי סוף." "אנחנו בתור ילדים הינו מחכים לחגים כדי שאמא תכין את הקציצות הטעימות האלה.



פרויקט מתכון לחיים

 במושב מי עמי, פגשתי את יצחק בבית עם חצר רחבת ידיים, גינת ירק וטבע שופע המזמינים ומשמחים 
את הלב. מתחת לבית יש דלת שכמעט ואיננה נראית לעין והיא מובילה לחדר שופע עבודות יד עדינות, 
שיצחק עומל עליהן באהבה וסבלנות רבה. חיות מפוסלות ומלוטשות מעץ, דמויות מברזל וכלי תחבורה 
שנדמה כהיו אמיתים וכל ילד היה חולם שיהיו שלו. אותה סבלנות ורצון וללמוד דברים חדשים, מלווה 
את יצחק מילדותו ועד היום בכל חייו. יצחק נולד במשמרות בשנת 1949 ובגיל צעיר עבר עם הוריו לבני 
ברק. בילדותו עזר לאביו בביתם לטפח את משק החי וגינת הירק, וממנו למד את רזי הגידול הבסיסיים. 
בהיותו בנח"ל שרת בקיבוץ כיסופים עם חברים שעד היום נשאר בקשר עם חלקם, בתום השרות נשאר 
עוד מספר שנים בקיבוץ תוך שהוא מכיר את מלכה שהייתה לאשתו. יחד עם ביתם הצעירה, חיפשו 
יעקב ומלכה מקום להשתקע בו והחליטו לעשות זאת ביישוב מי עמי בשנת 1977 והם היו למשפחה 
השבעה עשר במושב. יצחק עבד במטעים תוך שהוא חולם על מושב מטופח וכך בשנת 1979 נפלה 
לידו ההזדמנות להקים את ענף הנוי ולהיות אחראי עליו. למרות שלא הבין דבר בנושאי טיפוח הנוי, 
בהיותו אוטודידקט ופתוח ללמוד מאחרים, התחיל ללמוד גננות במקומות שונים, נעזר באנשים טובים 
שפגש בדרך והרחיב ידיעותיו בקריאת מפות אדריכלות, כלי עבודה מותאמים לנוי וכו.. יצחק התמחה 

בהקמת גינות בר קיימא שרובן לא זקוקות להשקיה.
בהמשך דרכו עבד יצחק במקומות רבים ובין השאר היה למדריך נוי ביישובים בערבה ובצפון מטעם 

הארגון לגננות ושתלנות וכחבר בצוות המדריכים ב"דגון" על אף שלא היה אגרונום במקצועו.
ביום הולדתו ה 67 החליט כי הוא פורש והתחיל ללמוד להנאתו במילא )במועצה( קורסי אומנות ועבודה 
בחומרים מגוונים אשר ממלאים את הנפש. לפני כ 12 שנה איבד יצחק את רעייתו בעקבות מחלה, 
לאחר שנתיים נישא בשנית לנעמי והם נהנים לחלוק יחד את חייהם. יצחק נהנה ליצור בשקט בזמנו, 
עבור נכדיו ושלושת ילדיו. שניים מהם הקימו את ביתם במושב מי עמי והוא בקשר קרוב עם שלושתם.

יצחק היידן
מי עמי

על הסטודנטית טל ברגר 
טל ברגר, נשואה ואם לשניים, גרה ביישוב קציר, סטודנטית לביבליותרפיה המפגשים עם יצחק 
מתאפיינים בחיבור ,קשר אישי. הרגשתי שאני לומדת ממנו הרבה, מסתכלת על חיי ותוהה איך 

אפשר לשנות אותם בהשראתו, הוא אדם מעניין ורב פעלים עד היום. 
המפגשים נותנים לוותיק אוזן קשבת ותחושת חשיבות שיש מי שעשוי ללמוד מסיפור חייהם.



מתכונים

חומרים:
5 תפוחי אדמה לערך, מבושלים 

במים עם כף מלח כ 30 דקות, 
להוציא, לקרר ולקלף.

קופסת שימורים של אפונה 
וגזר או כחצי חבילת סנפרוסט 

מבושלת כ 3 דקות במים רותחים.
3 מלפפונים חמוצים

2 ביצים קשות
2 כפות גדושות מיונז

כפית חרדל
מלח ופלפל

סלט תפוחי אדמה ומיונז
הכנה:

חותכים בעדינות את תפ"א, 
הביצים והמלפפונים החמוצים 

לקוביות, מוסיפים אפונה 
וגזר, חרדל ומיונז ומטבלים 

במלח ופלפל שחור. מערבבים 
בעדינות.

לחובבי הבצל אפשר להוסיף 
בצל ירוק חתוך או בצל סגול.

ניתן לשמור במקרר 3-4 ימים 

טיפ לחיים
"רק סבלנות והתמדה"

שתי מילים אשר מגלמות

את כל דרכו בחיים ועודן 

מיטיבות לעשות זאת

)אם נשאר..(

יצחק מספר כיצד אמו הכינה לו 
בילדותו את הסלט ועד היום ילדיו 
מבקשים ממנו שיכין אותו כאשר 
הם נפגשים לארוחות משותפות.



פרויקט מתכון לחיים

שלומית אישה מרשימה שבחרה לשתף בעזרת מוריה בסיפור השליחות שלה בעולם הגדול בעקבות בן זוגה 
גדעון עציון ז"ל.( גדעון היה קצין צה"ל בדרגת אלוף-משנה, פיקד על עוצבת גולן. ( גדלתי בהרצליה להורים 
חלוצים מבוני הארץ והציונות הדתית. בחרתי לספר על תקופות משמעותיות בחיי כשבמבט לאחור הן בנו את 
האני מאמין שלי ומי שאני היום. הכרתי את בעלי גדעון ז"ל בסוף התיכון ביום העצמאות, בוגר מדרשית נועם 
יליד כפר חסידים. לגדעון היה ברור שהוא נשאר בצבא קבע מתוך אידיאל ציוני לתרום כמה שיותר. בית הורינו 
תמיד היה בית פתוח לכל דכפין. אבי ואמי ז"ל אמצו לביתם וליבם אנשים שנחשבים לשקופים מתוך הקהילה, 
בעלי ואני המשכנו את דרכם של ההורים. בעלי אימץ חיילים בודדים לשבתות וחגים ואני זו שהקשבתי להם 
ונתתי להם בית. בשנת 1977 גדעון בעלי נשלח לארה"ב  לקורס בצבא האמריקאי, אנחנו המשפחה הצטרפנו 
גדול מהעיירה  היה  לעיירה קטנה שהמחנה הצבאי שבה,  לאוקלהומה  עברנו  ומשם  יורק,  בניו  נחתנו  אליו. 
חברים  להכיר  דרכים  למצוא  שעלינו  הבנתי,   ומשפחתו,  הצבאי  מהרב  חוץ  יהודים  גרו  לא  במקום  עצמה. 
חדשים. בקורס השתתפו קצינים מכל צבאות העולם, אנו נהגנו לערוך ארוחות ומסיבות שבהן שוחחנו בעיקר 
על נושאים הקשורים לישראל. סיפרתי על חיי כאשת איש צבא שמגיע הביתה לעיתים רחוקות, ואנו באים 
אליו לשבתות לצבא. כמובן שחלק מהכיבוד שהוגש היה מאכלים הנהוגים אצלנו. מדי פעם נשות הקצינים 
ביקשו שאעביר להם קורס מהמאכלים הנהוגים בישראל . הייתה להן בקשה מיוחדת שאתן להן את המתכון 
למרק עוף יהודי)כך הן קראו למרק(, שידוע שהוא טוב לצינון. בגמר הקורס בעלי הוזמן להרצות במחנות הצבא 
הפזורים ברחבי אמריקה. מצב חדש זה היווה עבורנו הזדמנות לערוך ערבי מפגש – ולספר על ישראל והחיים 
בה. שיתפנו בזה גם את הילדים, שסיפרו בגאווה על חוויותיהם בביקורים בשבתות אצל אבא במחנה הצבאי 
ועל הטיולים בגולן, ובארץ בכלל. בשנות השמונים המוקדמות, נשלחנו לדרום אפריקה כשליחים של הנוער 
החלוץ , ביוזמתו של הרמטכ"ל דאז רפול. הרעיון, שקצינים ייצאו בשליחות ציונית לתפוצות כדי לעודד עליה. 
במהלך השליחות חיינו בקהילה יהודית חמה, הכרנו את גווני היהדות השונים, עבדנו עם תנועות הנוער ועודדנו 
את הצעירים לבקר בארץ ולעלות אליה. ואכן, בתקופת שליחותנו עשרות בני נוער ביקרו בארץ במסגרת תוכנית 
"תפוז" ורבים מהם נשארו. גם בקרב המבוגרים הפעילות הייתה רבה, לקראת סוף תקופת האפרטהייד, רבים 
הבינו שהקרקע בוערת וצריך לעזוב את המדינה. עזרנו למשפחות רבות בארגון העלייה לארץ. אני העברתי 
בשעות הבוקר שיעורי עברית לקבוצות לקראת העלייה לארץ. לפני כ 20 שנה גדעון בעלי ואני העתקנו את 
מקום מגורנו מהרצליה לכפר פינס, עקב מחלתו של גדעון בחרנו להתקרב לביתנו הבכורה ומשפחתה. התחלנו 
פרק חיים חדש, בתקווה שהקרבה לילדים, לנכדים והטבע הסובב אותנו, יסייעו לשיפור מצבו של גדעון . ואכן 
"המתכון" הצליח: אהבה וחום משפחתי, אנשים סימפטיים תושבי הכפר ומרכז מילוא במועצה, הוסיפו ולדעתי 
האריכו את חייו. בתקופת הקורונה פנו אלי אם אני מעוניינת להשתתף בפרויקט "מתכון לחיים"- שהוא שיתוף 
פעולה בין הגיל השלישי לסטודנטים. כאשר הודיעו לי שבת זוגי לפרויקט היא מוריה בן מאיר, שמחתי מאוד, 
כשהשיחה הסתיימה מאוד התרגשתי. אביה של מוריה, מוטי ז"ל היה בקשרי ידידות עם גדעון בעלי למרות 
הפרשי הגיל ביניהם. שניהם התמודדו בגבורה עם מחלת סרטן. התנהלו ביניהם שיחות מעודדות שהסתיימו 

בחיוכים ובטפיחה על השכם או בלחיצת יד חמה.

שלומית עציון
כפר  פינס

על הסטודנטית מוריה בן מאיר 
נעים לי מאוד בחברת שלומית, הביקור עובר מהר, היא אישה חכמה מאוד עם עולם עשיר ונסיון חיים רב. בעלת 
לב זהב ונושאי ותחומי שיחה רבים ומגוונים. נוצא בנינו חיבור וקשר עמוק יותר, הערכה רבה,  הכרות עם עשיה 

חשובה של דורות שקדמו לי.



מתכונים

 מצרכים: 2-1 חציל
)לפי כמות הסועדים(

קופסה פטריות שימורים 
7 מלפפונים חמוצים במלח

פלפל אדום מקופסת/צנצנת 
שימורים

1 בצל גדול חתוך לקוביות 
אופציה לתוספת : זיתים חרוזית  

וכף גדושה קטשופ
אופן ההכנה:

חותכים את החציל לקוביות, 
ממליחים ומחכים כרבע שעה. 

מחממים שמן בסיר רחב, 

מתכון לסלט חצילים
ומטגנים את קוביות החצילים. 

מניחים על נייר סופג. כאשר 
החצילים המטוגנים קרים, 

מניחים בקערה ומוסיפים את 
שאר המצרכים חתוכים לקוביות. 

מתבלים בכף קטשופ, טועמים 
ואם צריך מוסיפים עוד קצת 
קטשופ. כדאי להכין לפחות 

כמה שעות לפני ההגשה כדי 
שהטעמים ייספגו. חלופה 

לפתוח את הלב, לתת כתף ואוזן קשבת

לפני יציאה לארץ זרה כדאי לקרוא על 

המדינה ולשוחח עם אנשים שעשו מעבר 

זהה. ללמוד ולהכיר את התרבות, המנהגים 

וגם את המאכלים' המעבר למקום חדש גורם 

למתחים ודאגה אך כשמגיעים למקום הדברים 

מתבהרים וההסתגלות יותר מהירה ממה 

שחשבנו. מי שיוצא מהמדינה  עליו לזכור שהוא 

מייצג את המדינה שלנו ועליו להתנהג בהתאם.

דיאטטית: לאפות את הקוביות 
חציל בתנור.

הערת שלומית 
פרויקט משותף זה של מוריה 

ושלי מוקדש לזכרה של ירדנה 
דהבן חברתי שהיא סבתה של 

מוריה שממנה למדתי שאפשר 
ליצור חברות נפש גם בגיל 

השלישי בזכות הלב הפתוח 
ומאור הפנים שירדנה ובעלה 
זקי יבל"א הפגינו כלפיי. יהי 

זכרה ברוך.

טיפ לחיים



בתיאבון


