אנו ילדי קבוצת בישול בין דורי שמחים שהייתה לנו הזכות לבשל איתכן,
וליהנות איתכן במפגשים והבישולים שלנו בבית יקינטון .
שמחנו לקיים את ערך הנתינה בכך שהצלחנו להעלות חיוך על פניכן.
אנחנו מקווים שנהניתן בדיוק כמונו.
בנוסף לכך רצינו לספר לכם ששינתן לטובה את חייהם של שישה ילדים:
תרמתן להם המון הבנה וידע שיעזרו להם בחיים ,תרמתן להם שמחה והנאה
במהלך הפגישות ,תרמתן להם יכולות בישול שונות בקיצור ,תרמתן המון על
כך אנו כל ילדי הקבוצה מודים לכם מאוד.
עכשיו נגמרת השנה ואנו יוצאים לחופשה עם המון ידע חדש מהשנה.
אנו מורידים בפניכן את הכובע לכבוד מי שאתם ומה שאתם ויודעים שזכינו
לפגוש אנשים מדהימים וכישרוניים.
תודה לכם שוב על הההההההכוווווווווווווולללל

פרויקט קבוצת בישול הבין דורי :
נועם ,רוני ,נועה ,הדר ,שחר וניתאי -



"למידה ללא תשוקה מקלקלת את הזיכרון ושום דבר ממה שנספג בו אינו נשמר"

ליאונרדו דה וינצ'י 

קבוצת דורות מבלשים היא חלק מיוזמה בית ספרית "לגעת בכוכבים" יוזמה שגובשה
עם פחיחת שנת הלימודים האחרונה תשע"ג .והיא מושתתת על יעד ההכלה אותו הוסיף
משרד החינוך כחלק מיעדי מערכת החינוך בישראל.
במערכת החינוך לומדים תלמידים עם יכולות מגוונות וצרכים שונים ועלינו לשאוף
להעניק לכולם במסגרת ביה"ס חינוך איכותי המותאם לצורכיהם .מתן יחס אישי ,טיפוח
תחושת המסוגלות וגיוון בדרכי ההוראה ישפרו את סיכויי התלמידים בכלל והמתקשים
בפרט לממש את הפוטנציאל הגלום בכל אחד מהם ולהגיע להישגים גבוהים יותר.
התכנית הייחודית " -לגעת בכוכבים" מאפשרת לילדים לזהות את כישוריהם ,לפתח את
נקודות החוזק ולהעצימם הן בפני עצמם וכמובן בעיניי הכלל .התכנית פורשת בפני
התלמידים קשת מגוונת של כוכבים כשכל כוכב מייצג קבוצת עניין בתחום מסוים,
באמצעות השתתפותם באחת מהקבוצות תגדל תחושת השייכות שלהם לביה"ס
ותחושת המסוגלות האישית תגבר ,הם יאמינו ביכולותיהם המגוונות ,יקבלו הכרת כבוד
מפני הסובבים אותם וירגישו רצויים ,נחוצים ושווים.
ביה"ס יצר קשרי פעולה משותפות עם בית היקינטון ,מרכז יום לקשיש ,במסגרת
תרומתנו לקהילה .מזה שנתיים שתלמידי כיתות ה' מתנדבים בכל שבוע במשחקייה של
המרכז ,הם משחקים עם הקשישים במשחקים לשימור הזיכרון והחשיבה .בנוסף חוגגים
הילדים עם ציבור המבוגרים את חגי ישראל ומועדיו .
לצד הצורך בקידום התלמידים אנו שמים לפנינו יעד נוסף  -הצורך בחיבורים ובטיפוח
הקשרים שבין המבוגרים לילדים .קשר המייצר איים בטוחים בקרב הילדים שיגדיל את
תחושת השייכות שלהם .יעד זה מתממש באופן מיטבי בקבוצת דורות מבשלים אותו
מובילה המורה ורכזת קשרי הקהילה של ביה"ס ,עדנה גיגי .עדנה גיבשה קבוצת ילדים
שמבשלים מידי שבוע יחד עם הקשישים ב"בית היקנטון" ,מרכז יום לקשישים הממוקם
בסמוך לביה"ס .ילדי הקבוצה פוגשים את הקשישים ,מקשיבים לסיפורם האישי על
ילדותם ,עלייתם ארצה ,ואף הם מספרים על עצמם ועל משפחותיהם לאחר המפגש הם
מבשלים יחד מתכון אותו בחרה הקשישה לבשל עמם .גם בזמן הבישול משוחחים
הילדים עם הקשישה ונרקמים בניהם יחסי כבוד וידידות .
כימים אלה מתגבש ספר מתכונים משותף של הקשישים ושל הילדים שמשקף את
מהות העשייה החינוכית והערכית שלוותה אותם במשך כל השנה.
תודה ליורם דברת ,מנהל "בית היקנטון" שראה יחד אתנו את חשיבות שיתופי הפעולה
ותרומתם לשני הצדדים.
תודה מיוחדת לעדנה גיגי שטוותה את הקשר של הבית ספרי עם בית היקנטון ובכל
שנה הוגה מיזם חדש למינוף הקשר ולהרחבתו .
יעל יונוביץ'
מנהלת ביה"ס
קהילתי ממלכתי א

קבוצת הבישול הבין דורי כללה תלמידים מכיתות ד-ו וקשישים ממרכז יום
"בית יקניטון" הממוקם סמוך לבית ספרנו.
מטרת הפעילות היתה להעמיק את הקשר הבין דורי באמצעות הבישול
ולהעצים כל אחד ואחת מחברי הקבוצה המבוגרת והצעירה.
הקבוצה אפשרה לקשישות מקום לשיח ולעלות זיכרונות מילדותם וחוויות
מארץ מוצאם .הקשישות שיתפו את התלמידים בחוויות ילדות ,בסיפורי עליה
לארץ ואת המאכלים שנהגו לאכול כשהיו קטנים .דרך הסיפורים הילדים
למדו שעם כל הבדלים בין הדורות ,הם שחקו כמעט באותם משחקים ואהבו
את אותם הדברים כילדים.
יחד בישלו הקשישים עם התלמידים את המאכלים האהובים עליהם.
עם סיומה של הפעילות ברצוני להביע את תודתי בשמי ובשם קבוצת
הילדים ,תודה ליורם מנהל מרכז יום לקשיש.
תודה להילדה שאירחה אותנו בחום
ובשמחה והיתה קשובה לכל בקשה.
תודה לנטשה ולורד שעזרו לנו
במטבח והיו שותפות להצלחת
התבשילים.
תודה לחברות המבוגרות שהביאו
עימן שמחה  ,סיפורים וחכמת חיים.
תודה מיוחדת להדס ערער על
ההדרכה והליווי.

עדנה גיגי
וקבוצת בישול בין דורי
ממלכתי א'

שרה בת  76נולדה בפייז' שבמרוקו.
כילדה אהבה שרה לשחק בקלפים.
שרה התחתנה בגיל  18ועלתה לארץ בגיל 22
עם  2בנים שנולדו במרוקו.
במרוקו שרה תפרה שמלות לאנשים.
לשרה היו  5ילדים ,אחד הבנים שלה נפטר
בתאונת דרכים.
לשרה  16נכדים ו 2-נינים.
שרה מספרת שאמא שלה היתה
מבשלת מופלטה ,דגים ובשר עם
הרבה תבלינים.
שרה בחרה לבשל בקבוצה
מופלטה ,מאכל אופייני לערב
המימונה שבו מקבלים את פני
האורחים ,ובין שאר דברי המתיקה
מגישים מופלטה .כך מתחילים
באכילת החמץ אחרי הפסח תוך
איחולי "תרבחו ותסעדו".

רוני שרה וניתאי

מתכון מופלטה

חצי חבילת קמח
חופן נדיב של סוכר
קורט מלח
כוס וחצי מים פושרים )תלוי
בגודל הכוס(
חצי כוס שמן
להגשה:
שוקולד למריחה ,דבש ,חמאה

אופן ההכנה
מערבבים את הקמח ,הסוכר והמלח בקערה  .מוסיפים את
המים הפושרים בהדרגה תוך כדי לישת הבצק .יוצרים
מהבצק כדורים בגודל ביצה .משמנים אותם עם טיפת שמן.
משטחים ומרדדים כל כדור בצק בנפרד לעלה עגול ודק.
וממשיכים עד לטיגון כמות נכבדה.
מעבירים לצלחת ,ומכסים במפית כדי למנוע התייבשות.
אפשר למרוח דבש ,ממרח שוקולד ו חמאה.
*טיפ קטן :כדי לשטח את כדורי בצק אפשר לטבול את
האצבעות בשמן -

אני בת 10לומדת בכיתה ה'.
התחביבים שלי הם התעמלות קרקע ובישול.
אני אוהבת את החברים המשפחה וכל הסובבים לי.
המאכל שאני הכי אוהבת שסבתא מכינה לי הוא קוסקוס
אם עוף וירקות .לאוכל של סבתא שלי יש טעם של
סבתא ,טעם מיוחד שאף אחד בעולם לא יכול לעשות.
בעקבות קבוצת הבישול הבין דורי למדתי על עצמי שאני
יודעת לבשל ושאסור לשפוט אנשים עפ"י המראה
שלהם .למדתי על הקשישים שהם לא נותנים לגיל
להשפיע עליהם והם פעילים ושמחים.
המפגשים תרמו לי הנאה רבה וסיפוק רב
שהצלחתי לשמח את הקשישים.
יש לי רצון להמשיך לעזור להם לדאוג להם
ולאהוב אותם

רוני ושרה

נולדה ב 1925בשגרירות הרוסית באיסטנבול.
בשנת  1935כשהיתה שושנה בת  10ברחה יחד
עם משפחתה מטורקיה לישראל .בישראל
שלטו הבריטים ושושנה ומשפחתה קיבלו
אזרחות אנגלית.
בזמן מלחמת העולם השנייה האנגלים חילקו
אוכל במנות קטנות ולכן בנתה את משק
עופות למחייתה.
כילדה אהבה שושנה לשחק במחבואים ,כדור
עף ושוטרים וגנבים.
לשושנה שלושה ילדים.
שושנה בחרה להכין מצה ברייט
הילדים שלה מאוד אהבו את המאכל
היא עשתה לילדים שלה במהלך כל
השנה ולא רק בפסח.

הדר שחר ושושנה

מתכון מצה ברייט
 5מצות מפוררות
מים רותחים
 5ביצים
 2כפות גדושות של סוכר
קורט של קינמון ומלח
 20צימוקים
שמן
שוקולד למריחה

אופן ההכנה
 .1שוברים את המצות ומכניסים אותם לתוך קערת המים
מחכים שתי דקות שהמצות יתרככו ומוציאים את המים .
משאירים את המצות בקערה
 .2שוברים את הביצים ומוסיפים מערבבים טוב טוב.
ומוסיפים את הסוכר ,הקינמון והצימוקים.
 .3מחממים את השמן במחבת על להבה גדולה כשהשמן
חם מאוד ,שופכים חביתיות לתוך המחבת עד שצד
אחד מתבשל ואז הופכים .מומלץ בערך  5דקות כל צד.
 .4מקררים ומורחים שוקולד למריחה.

אני בן 12לומד בכיתה ו' .התחביבים שלי זה שחייה ,כדור-
רגל וכדור עף.
המאכל שאני אוהב שסבתא שלי מכינה לי הוא בז'ין
)בצק אם חור באמצע שממלאים אותו בתבשיל( אני
אוהב אותו מפני שהוא ממש טעים לי והוא מזכיר לי אוכל
משפחתי.
בעקבות ההשתתפות בקבוצת הבישול הבין דורי למדתי
על עצמי שאני יודע לבשל טוב ומשתפר מפעם לפעם.
התחלתי לבשל עם אמא בבית.
בעקבות המפגשים גיליתי
שלקשישים יש חיים מעניינים
ואני מחבב אותם.

שחר ושושנה במפגש היכרות

לטיפה נולדה בעירק ועלתה לארץ בגיל .13
מתגוררת בהוד השרון מאז שנת .1951
כילדה אהבה לשחק קלאס ובבובות אותן
היתה מקשטת בתכשיטים מזהב.
לטיפה לא למדה בבית הספר מכיוון שהוריה
חששו לשלוח אותה לבית הספר.
לטיפה עבדה כטבחית במוסינזון ,בחקלאות
וטיפול בילדים.
ללטיפה  12ילדים 50 ,נכדים ו –  12נינים.
לטיפה אוהבת לבשל דגים וחצילים ובחרה
לבשל ּכ ְצ' ִרי )אורז עם עדשים( ,מאכל עיראקי
מבית אימה.

נועם ,לטיפה ורוני

אורז עם עדשיםּ /כ ְצ' ִרי
 1כוס עדשים ירוקים

אופן ההכנה

 2כוסות אורז שטוף ומושרה
במים כשעה

 .1משרים את העדשים במים כ 30-דקות ,ומסננים.

 1כפית מלח
 1/2כפית פלפל שחור
 1/4כפית פפריקה מתוקה
 3כוסות מים
 15שיני שום ,קלופות וחתוכות
לרבעים

 .2מניחים בסיר רחב את העדשים והאורז ,מתבלים במלח,
פלפל ופפריקה מוסיפים את המים ומערבבים היטב.
מבשלים על להבה בינונית עד לספיגת הנוזלים ,ומנימיכם
את הלהבה .מבשלים  20דקות ,ומכבים.
 .3מחממים שמן במחבת ,מוסיפים את הכמון והשום

 11/2כפית כמון

ומשחימים היטב .יוצקים על האורז ומגישים חם .מקשטים

 1בצל גדול ,פרוס לרצועות דקות

בבצל מטוגן

אני בת  11לומדת בכיתה ה' אני אוהבת לבשל ,לשיר
ולצפות ב.MTV -
המאכל של סבתא שאני הכי אוהבת הוא מופלטה,
המאכל מזכיר לי את המשפחה.
בעקבות ההשתתפות שלי בקבוצת הבישול הבין דורי,
למדתי שהקשישים הם בני אדם וצריך להתייחס אליהם
בסבלנות ובאופן שווה כמו לכולם .מאוד אהבתי את
המפגשים והתרגשתי בכל פעם מחדש.
הקשישים הם אנשים נחמדים שכייף לאהוב.
ההשתתפות שלי בקבוצה תרמה לי להעלאת הביטחון
העצמי שלי וגרמה לי להבין שאני מסוגלת
לעזור לאחרים ולתרום לחברה.

נועם בזמן הבישול

אסתר בת  77נולדה בפרס ועלתה לארץ
במלחמת ששת הימים.
אסתר מספרת שבפרס היא למדה בבית
ספר ושם חגגו את כל חגי ישראל.
לאסתר  5ילדים.
אסתר בחרה להכין עם הילדים מסחויאר,
מאכל פרסי של מלפפונים עם גבינה.
נוהגים לאכול זאת בקיץ
בפיקניק לצד שתיית עראק.

ניתאי ,רינה ונועם

מסחויאר
 5מלפפונים

אופן ההכנה

 2בצלים

מגרדים את המלפפונים והבצל במגררת .מוסיפים את
הגבינה ,מלח ופלפל ומערבבים.

 250גבינה
מלח פלפל

אני לומד בכיתה ו'
התחביבים שלי הם קנדו שזו אומנות לחימה יפנית
בחרבות.
אני אוהב לאכול פולנטה ועוף מתובל.
בעקבות הבישול הבין דורי למדתי על החיים של
הקשישים .כשבישלתי איתן הרגשתי שהן שמחות
שהן מסוגלות לבשל אחרי הרבה זמן שלא בישלו.
ההשתתפות שלי בקבוצת הבישול הבין דורי הייתה
מעניינת עבורי.

ניתאי בזמן הבישול

רוזה נולדה באוקראינה עלתה לארץ בשנת
 .1995באוקרינה היתה מורה למתמטיקה.

לרוזה  2בנות.

ניתאי ורוזה במפגש היכרות

ורוניקס – כיסוני תפוח אדמה

לבצק
1ק"ג קמח
 2ביצים שלמות
כפית שטוחה מלח
רבע כוס שמן
חצי כוס מים פושרים

למלית
 4תפוחי אדמה מבושלים
 3בצל מטוגן
 2ביצים
 1כפית מלח
 1כפית שטוחה פלפל שחור

אופן ההכנה

 .1מכניסים את כל המצרכים לקערה ומתחילים ללוש הכל ביחד,
בהדרגה מוסיפים את המים הפושרים עד לקבלת בצק אחיד וחלק.
 .2מרדדים את הבצק לעובי של  2סנטימטר ,בעזרת כוס זכוכית גדולה
מקומחת בשפת הכוס יוצרים עיגולי בצק ,שמים במרכז העיגולים את
המלית כדי להדק את קצוות הכיסונים לוקחים חלבון של ביצה
ומערבבים במעט מים ושמים על שפת עיגולי הבצק וסוגרים היטב .
 .3מרתיחים בסיר מים עם מעט מלח ו 2-כפות שמן ומבשלים את
הכיסונים בערך  10דקות או עד שהן צפות  +עוד  5דקות ,מוצאים את
הכיסונים מהמים בעזרת כף מחורחרת מפזרים מעל בצל מטוגן
ומגישים חם .
המלית:
בקערה מועכים את התפוחי האדמה לפירה מוסיפים  1וחצי בצל
מטוגן ,הביצים ,המלח והפלפל ומערבבים היטב לעיסה אחידה.

אני לומדת בכיתה ד'.
המאכל שאני הכי אוהבת שסבתא שלי מכינה לי הוא
עוגיות כי הוא מזכיר לי את החורף והוא גורם לי
להרגיש חום ואהבה.
בעקבות קבוצת הבישול הבין דורי למדתי על עצמי
שאני יודעת לבשל ואני מבשלת עם אמא שלי.
גיליתי שהקשישים הם מיוחדים ויש להם רגשות ושהם
חוו חוויות נפלאות בעבר.
גם היום יש להם חיים יפים ומעניינים והם פעילים
ושמחים.
המפגשים תרמו לי לחיזוק הביטחון
העצמי שלי.

שחר שושנה והדר

רינה בת  78נולדה בעירק ועלתה לארץ בשנת
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כילדה אהבה לשחק חמש אבנים ,חבל
ומחבואים.
בשבת היו באים אליהם אורחים ומספרים
סיפורים מהתורה.
בעירק למדה בבית הספר עברית ולתפור
וילונות ומפות.
לרינה  3ילדים  2בנות ובן ו  6 -נכדים.

קציצות ירק
תפוח אדמה
בצל יבש גדול
קישוא
גזר
בצל ירוק
עלי פטרוזיליה
כף אבקת מרק עוף
2כפות קמח אוסם תופח
כף פירורי לחם
2-3ביצים
תבלינים

אופן ההכנה
 .1לקלף לשטוף ולגרד את הירקות בפומפיה ,לסחוט מנוזלים.
לשים בקערה.
 .2להוסיף לירקות כף אבקת מרק עוף 2 ,כפות קמח תופח ,כף
פירורי לחם.
 .3להוסיף  2-3ביצים לפי הצורך  ,מלח ,פלפל שחור ולערבב
היטב .התערובת צריכה להיות די סמיכה) .להוסיף קמח
במידת הצורך(.
 .4ליצור קציצות בידיים רטובות ,או בעזרת כף ,ולטגן בשמן
במחבת ,עד להזהבה.

אני בת  ,9.5לומדת בכיתה ד'.
אני אוהבת לרקוד ,לשיר ולשחק עם חברות.
המאכלים שאני אוהבת שסבתא שלי מכינה הם אורז,
קציצות ומפרום.
בעקבות ההשתתפות שלי בקבוצת הבישול הבין דורי,
הכרתי מאכלים אחרים ולמדתי לבשל.
היכרתי את הקשישות והיה לי מאוד נעים להיות איתם.

נועה ואסתר במפגש היכרות

רוני שרה וניתאי

לטיפה ונועם במפגש היכרות

הדר ונועה בזמן הבישול

רוזה ,נועה ושחר

שחר ונועה בזמן הבישול


ראיינו ,ליקטו וכתבו :ניתאי ,שחר ,הדר ,נועה ,נועם ורוני
צילמו :חברי וועדת צילום
הנחייה :עדנה גיגי
ליווי מקצועי :הדס ערער ,מדריכת המכון לחינוך דמוקרטי
עיצוב גרפי ועריכה :נטע גבאי

