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דבר המנהלת

“כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול: 
חרש, וזרע, וקצר, ועמר, ודש, וזרה, וברר, וטחן, והרקיד, ולש, ואפה, ואחר כך אכל.

ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני” 
)תלמוד בבלי, ברכות נח ע”א(. 

במח”ט	טבריה	כל	אדם:	תלמיד,	מורה,	הורה	יכול	להגשים	חלום.	הגשמת	חלום	היא	עבודה,	אמנם	מפרכת,	
הכרוכה	ברוב	יזע	ודמעות,	ממש	כמו	זו	הכרוכה	בהכנת	הלחם	שנתייחדה	לו	ברכת	“המוציא	לחם	מן	הארץ”.	

אולם	ממש	כמו	הזרע	שאנו	טומנים	לפני	הגשם	הראשון	באדמה	יש	בה	תקווה,	אמונה,	ציפיה,	ותפילה	
לבשורות	טובות.	

בשנת	הלימודים	תשס”ט	הגשמנו	חלום	ישן	וחנכנו	בשמחה	כאן	במח”ט	טבריה	את	מגמת	אומנות	האפייה	
החדשה	שלנו.	בסדנת	האפייה	המפוארת	והמצוידת	במיטב	המכשור	המודרני	לומדים	ועובדים	היום	תלמידי	

המגמה	כשהם	לבושים	במדים	לבנים	ובכובעים	תואמים	תוך	שהם	מפגינים	ביצועים	לתפארת	בתחום	
 האפייה.	לחלום	שלנו	היו	שותפים	נוספים.	

החלום	היה	להקים	מגמה	שתהווה	מנוף	ליזמות	עסקית	לתלמידים,	ותהווה	עבורם	כלי	מקצועי	חשוב	ואמצעי	
פרנסה	מכובד	בעתיד.	המגמה	נבנתה	וצוידה	במיטב	הציוד	המודרני,	ומומנה	בנדיבות	ע”י	רשת	עמל,	והיא	

הראשונה	במערכת	החינוך	בטבריה.	מטרת	המגמה,	היא	להכשיר	את	התלמידים	לעבודה	בבתי	מלון,	
קונדיטוריות	פרטיות	ובבתי	עסק	פרטיים	משלהם	בעתיד.	

המגמה	מקנה	לתלמידים	ידע	תיאורטי	מחד	כמו	ידע	ביסודות	התזונה,	אבות	מזון,	תורת	חומר	הגלם,	תזונה	
נכונה,	הגיינת	מזון	ותברואת	מטבחים.		

מאידך	רוכשים	התלמידים	מיומנויות	בעבודה	מעשית.	הם	עוסקים	באפיה	מקצועית,	לומדים	להכיר	את	ציוד	
האפיה	המודרני	ושימוש	בטיחותי	בו,	לומדים	להכין	סוגי	בצקים	ומגוון	מוצריהם	ומעל	לכל	ניגשים	בסוף	השנה	

לבחינת	בגרות	באמנות	האפייה.

רכיב	חשוב	ביותר	בפעילות	המגמה	הוא	בסיסמת	“עם	הפנים	לקהילה”.	אנו	מחנכים	את	תלמידינו	לגמילות	
חסדים,	ותלמידי	המגמה	מקיימים	לאורך	השנה	ובמיוחד	בחגים	פעילויות	משותפות	עם	קשישים	בבתי	אבות	

ועם	תלמידים	עם	צרכים	מיוחדים.		

גולת	הכותרת	של	התרומה	לקהילה,	וכחלק	מן	הרעיון	של	“עבר	מצמיח	עתיד”	היה	מבצע	שבא	לחיות		
מסורת	יהודית	עתיקת	יומין,	לפיה	שכשהילד	מגיע	ל”חדר”	בפעם	הראשונה,	הוא	מקבל	עוגיה	בצורה	של	אות	

מן	האלפבית	העברי	טבולה	בדבש	כדי	לחבב	עליו	את	הקריאה.	תלמידי	המגמה	ביקרו	ביום	פתיחת	השנה	
בכל	בתי	הספר	היסודיים	בטבריה	וחילקו	לכל	תלמיד	כיתה	א	קופסה	ובה	עוגיות	טבולות	בדבש	בצורה	של	

אותיות.
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בברכה,

הדסה קובי
מנהלת בית הספר עמל מח“ט 1 טבריה

ספר	זה	שלפניכם	הוא	הגשמה	של	חלום	שחברו	לו	בבית	ספרנו	מורים	אנשי	צוות	ותלמידים.	הוא	מביא	לידי	
ביטוי	את	פעילותה	הפורייה	והברוכה	של	המגמה	ואת	תוצרי	עמל	כפם	של	התלמידים.	

מעל	לכל	הוא	עומד	בסימן	“עבר	מצמיח	עתיד”	מפני	שהוא	החוליה	המקשרת	בין	סיפור	מאבקם	של	יהודים	
ציוניים	ממקימי	ובוני	טבריה,	לחיים	של	הגשמה,	של	עבודה	ומלאכה.	

רכזת	מגמת	אומנות	האפייה	בבית	ספרנו	היא	הגב‘	יוספה	פרג	נכדתו	של	אפריים	באפרי	שהיה	בונה	
המאפייה	הראשונה	בטבריה	שתולדות	משפחתו	סופרו	כאן	והן	שזורות	בהיסטוריה	של	טבריה,	חלוציה	

ובוניה.
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אומנות האפייה - דבר רכזת המגמה

את	העגיל,	את	האיפור,	את	הקעקוע,	את	הקוצים	-	ג‘ל	בשיער,	את	הג‘ינס	ונעלי	
הספורט	-	את	כל	אלו	רואים	רק	בסוף.

אבל	כשפותחים	את	דלת	מגמת	האפייה,	את	הקונדיטוריה	המפוארת	שלנו,	רואים	
בני	נוער	עטויים	סינרים	וכובעים	לבנים	והם	שקועים	כל	כולם	במלאכת	האפייה:	
ידיים	בוחשות,	ידיים	מנפות,	ידיים	לשות	ומרדדות.	בכוח,	בעדינות,	בתקווה,	מתוך	שמחה,	ולעיתים	כביטוי	

לתחושות	אחרות.	כל	אחד	מהם	יוצק	אל	תוך	בצקו	את	נשמתו.	והבצק	הוא	ראי	לנשמתו.

שלבי	העבודה	הכרוכים	באפייה	מהווים	מעל	לכל,	אמצעי	להגיע	אל	צרכיהם	של	התלמידים	ולהעניק	להם	
מענה.	בעת	תהליך	העבודה	התלמידים	הופכים	למעשה	לחלק	מן	הריתמוס	של	הטבע.	של	חריש,	זריעה,	
קציר,	ובעיקר	שלב	התוצר:	מוחשי,	בר	קיימא,	שאפשר	למששו,	לחוש	את	חומו,	להריח	את	ריחו,	לטעום	

את	טעמו,	ובעיקר	לחוש	גאווה	גדולה	בעקבות	חווית	ההצלחה.	חוויה	זאת	אינה	תלויה	בדבר.	לא	בהישגיו	
וידיעותיו	במתמטיקה	ואנגלית,	אלא	היא	תוצר	ישיר	של	עבודתו	הברוכה.

התלמידים	שלנו	חווים	במגמה,	תהליך	מרתק	ניסוי	וטעייה,	ולומדים	משמעותם	של	גבולות	וחוקים.	בתורת	
האפייה,	בניגוד	לבישול	החוקים	הם	נוקשים:	השמרים,	משך	הלישה	ועוצמתה,	מידת	חומם	של	החומרים,	

התפיחה,	חום	התנור,	כולם	מלמדים	אותו	כי	אי	אפשר	ליצור	יצירה	או	להפיק	תוצרת	בעולמנו,	ללא	משמעת,	
חוקים	וגבולות.

הם	לומדים	על	חשיבותה	של	עבודה	קשה,	על	ההשקעה	לטווח	רחוק	וכי	אין	יצירה	”אינסטנט“,	מיידית.	
אצלנו	אין	”כוכבים	נולדים“.	עבודתנו	עם	התלמידים	במגמה	מושתתת	על	ריצה	למרחקים	ארוכים,	שמחייבת	
איפוק,	אורך	נשימה,	ודחיית	סיפוקים.	העבודה	בקונדיטוריה	שלנו	היא	חוויה	רב	חושית	מעצימה	ומענגת.	אין	
דבר	בעולם	שישווה	למראה	של	תלמידים	העומדים	קרוב	לחלון	הזכוכית	של	תנור	האפייה,	צופים	במאפים	

התופחים	ומזהיבים	תוך	שהם	ממלאים	את	חצר	בית	הספר	בניחוחות	משכרים	של	אפייה	ביתית	ישנה	
וטובה.	מי	ישווה	לחיוכו	של	תלמיד	שהוא	אוחז	את	המאפה	הלוהט	והריחני,	פרי	עמלו,	בשתי	ידיו.

בעבודתם,	מתחברים	התלמידים	למסורת	החלוצית	של	אומנות	האפייה	בטבריה	ואנו	גאים	בתלמידים	
ובתוצריהם.
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בברכה,

יוספה פרג‘
רכזת המגמה

שנת	1925.	שנות	המנדט	הבריטי	בארץ	ישראל	.	כל	כך	עזה	הייתה	אהבת	ציון	בליבם	של	אמא	יוכבד	באפרי	
)שפירושו	בכורדית:	פורה(	ובניה	אפרים	בן	ה-שתיים	עשרה	ובנימין	בן	השבע,	עד	שעזרו	עוז	בליבם	והם	

חוצים	מדבריות	בדרכם	מן	העיר	ארוויל	שבכורדיסטאן,	לארץ	ישראל.	משאירים	בכאב	לב	מאחוריהם	את	
אביהם	הזקן	שאול	באפרי	שהיה	אופה	במקצועו,	בן	למשפחת	אופים	בעירק	ואת	אחיותיהם	שאדרה,	לאה	

ויעל.		הם	מתכוונים	להתבסס	בארץ	ישראל,	ולהכשיר	את	הקרקע	לבואן	של	אחיותיהן.	אביהם	הזקן,	לא	
יכול	היה	לעמוד	בתלאות	המסע	המפרך.	האם	ובניה	חוצים	את	הירדן	השוצף	בשחייה,	קשורים	לנאד	העשוי	

מקיבת	עז	ומלא	באויר.	

ילדיו	של	האופה	באפרי	מכורדיסטאן,	נושקים	את	אדמת	ארץ	ישראל	הקדושה,	ושמים	פעמיהם	אל	עיר	
הקודש	טבריה.	מיד	בהגיעם	הם	נדרשים	ע”י	פקיד	הסוכנות	היהודית	להחליף	את	שם	משפחתם	מבאפרי	

שפירושו	בכורדית	פורה,	למזרחי.	

הם	קובעים	את	משכנם	בבית	משפחת	בוזגלו	שבעיר	העתיקה	של	טבריה	בסמוך	למסגד.	הימים	הם	ימים	
קשים	של	עוני	ורעב,	והפרנסה	אינה	מצויה,	בפרט	לאשה	בודדה	המטופלת	בשני	ילדים.	חשמל	לא	היה	עדיין	
בעיר,	והשימוש	היה	בפתיליות	שהוזנו	ע”י	נפט.	מים	זורמים	בצינורות	עדיין	לא	היו,	ואת	המים	קנו	התושבים	

משואב	מים	שמילא	את	החבית	שהייתה	בכל	בית	וקיבל	בתמורה	לכך	שכר	חודשי	כפי	שנקבע	על	פי	
הרישום	על	קיר	הבית.	

בקומה	התחתונה	של	בית	משפחת	בוזגלו,	מקימים	ילדיו	של	האופה	שאול	באפרי	את	המאפיה	הראשונה	
בטבריה.	עוד	בילדותם	בעירק	לימדם	אביהם	את	רזי	האפייה,	והעניק	להם	בכך	את	המתנה	החשובה	ביותר	

שקיבלו	בחייהם.	

המאפיה,	היא	למעשה	רק	תנור	גדול	עשוי	אבן.	בתחתיתו	אבנים,	חלוקי	נחל	שהובאו	מחוף	הכנרת.	האש	
מוזנת	בו	ע”י	זבל	עופות	או	גפת	זיתים	)שארית	הגלעין	והזית	לאחר	הפקת	השמן(	שהונחו	בשני	צידי	התנור.	

העצים	הם	מצרך	יקר	המציאות	באותם	השנים.			

אנשי	העיר	מכינים	את	הבצק	בביתם	ושולחים	את	נערות	הבית	או	את	הילדים	למאפיה	עם	הבצק	המוכן,	
על	מנת	לאפות	את	לחמם	בתנור	של	אפרים.	ערביי	העיר	אופים	בביתם	פיתות	דקות,	לחם	עוני	על	פח	

לוהט.	כל	משפחה	שילמה	לאפרים	עשרה	גרוש	בחודש	תמורת	השימוש	במאפיה.	אפרים	רחום	ונדיב,	הרשה	
לעניים	שהפרוטה	לא	הייתה	מצויה	בכיסם	לאפות	את	לחמם	בתנורו	באמרו:	“ה’	יסלח	לך”.

שנת	1934,	הייתה	שנת	השיטפון	הגדול	בטבריה,	שסחף	עימו	מאות	אנשים	והחריב	בתים	רבים.	35	אנשים	
טבעו	כתוצאה	מהשטפון	ורבים	נותרו	ללא	מחסה.	הרחובות	היו	צרים.	הבתים	נבנו	בצורה	צפופה	צמודים	

לקרקע.	הם	היו	בנויים	חול	ים,	חצץ	וסיד	שהובאו	על	חמורים.	על	הגג	הניחו	מוטות	עץ	שמעליהם	הונחו	

תולדות האפייה והמאפיות בטבריה
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לוחות	אזבסט.	רעב	גדול	שרר	בעיר	ובטנם	של	האנשים	התנפחה	מרוב	רעב.	חכמי	טבריה	הרב	ילוז,	הרב	
זריהן,	והרב	סמאג’ה,	באו	לאפרים	והפצירו	בו	לחדש	את	פעילות	המאפיה,	כדי	להחיות	את	נפשם	של	ניצולי	

השיטפון.

אפרים	נישא	לג’וליה	אדרעי,	ביתו	של	נגן	עוד	ממוצא	מרוקאי,	שנהגה	להגיע	עם	הבצק	למאפייה.	ג’וליה	
היפהפייה	ילדה	לו	שבעה	ילדים.	בשנת	1936,	אוסף	אפרים	בצנצנת	מספיק	כסף	כדי	לקנות	אדמה	זולה	

בקרית	שמואל	ליד	מלון	קונטיננטל.	בתקופה	זאת,	בעידודו	של	ראש	העיר	דהאן,	המבקש	להרחיק	את	איזור	
התעשייה	מבתי	המגורים,	יוצאים	יהודי	טבריה	מן	העיר	העתיקה	ומתחילים	לבנות	בתי	בזלת	במעלה	ההר.	

כאן	במה	שקרוי	קרית	שמואל	הוקמה	המאפיה	החדשה	ששמה	“תוצרת”.	את	המאפיה	תכנן	המהנדס	
ספארגיברט	שהכין	תוכנית	בנין	בנוי	אבני	בזלת,	שסותתו	ע”י	סתתים.	העמודים	הוזמנו	בהזמנה	מיוחדת	

מנצרת.	בבנין	תוכננו	קשתות,	עובדה	שהצריכה	עבודת	בנאים	מומחים	לקשתות,	שייקרה	מאד	את	העבודה.	
כדי	לשלם	את	הוצאות	הבניה	ביקש	אפרים	מאשתו	ג’וליה	שתמכור	את	צמידי	הזהב	שלה,	והבטיח	לה	

לקנות	לה	צמידים	חדשים	לכשירווח.	המבנה	של	מאפיית	“תוצרת”	קיים	עד	עצם	היום	הזה,	)ברחוב	ג’	ליד	
מלון	קונטיננטל(	ואף	זכה	לשימור.

המאפיה	שהוקמה	הייתה	צמודה	לבית	המגורים	של	המשפחה.	הקונים	לא	נדרשו	עוד	להגיע	עם	הלחם	
שלהם,	והקידמה	התבטאה	בכך	שבמאפייה	זאת	הכינו,	לשו,	ואפו	את	הבצק	במקום.	הכנת	הבצק	ולישתו	

נעשתה	בעמל	ובזיעת	כפיים.	עבודה	זו	של	הכנת	הפת	הייתה	ארוכה	וקשה	וכרוכה	ביגע	רב	שבסופו	הונחה	
לפני	האדם	פת	לחמו.	הקמח	שהגיע	מטחנת	הקמח	היה	קמח	שחור.	לפיכך	הלחם	שהוכן	היה	“לחם שחור”.	
האופים	החליטו	לנפות	חלק	מן	הקמח	וגילו	שפעולת	הניפוי	יוצרת	קמח	בהיר	יותר,	ותוצרתו	היא	“לחם לבן”.	

הניפוי	נעשה	באמצעות	רשתות	מתכת	להגנה	מפני	יתושים.	בימי	שישי	הם	מוכרים	ללקוחות	גם	לחמניות.	

הצבא	הבריטי	היושב	בטבריה	ובסביבתה	סיפק	עבודה	ופרנסה	למאפיות	משפחת	מזרחי.	הצבא	סיפק	שקי	
קמח,	והמאפיה	אפתה	עבור	הצבא	לחם	ודונאטס	על	פרימוסים	עם	ראש	אש.	אליהו	הקטן,	בנו	של	אפריים,	

לימים	אופה	גם	הוא	ואביהם	של	אופים	מקצועיים,	למד	אז	עם	ילדי	העיר	ב”תלמוד	תורה”	של	הרב	ביבאס	
)בבית	הבזלת	במעלה	שוק	הירקות	ליד	מוזיאון	הבית	של	דונה	גרציה(	בחזרו	אחר	הצהריים	לביתו	נשלח	ע”י	

אביו	למכור	לחם	ועוגות	ברחוב	שכם	ליד	המסגד	שבעיר	העתיקה,	הוא	מסגד	דאהר	אל	עומר	)רחוב	שכם	
היה	בראשית	המאה	העשרים	רחוב	השוק	של	טבריה,	והיום	הוא	בחלקו	רחוב	הבנים(.	בימים	אחרים,	היה	
אליהו	הקטן	מנפה	קמח	והפועלים	האחרים	במאפיה	לשים	את	הבצק	ללחם.	אמא	ג’וליה	היתה	מופקדת	

על	גלגול	הלחמים	העגולים	ואבא	אפריים	היה	האופה.	הלחמים	שאפתה	המשפחה	נמכרו	היטב	בשוק,	
ולמשפחה	הייתה	רווחה	כלכלית.	

אפריים	איש	צדיק	היה,	גומל	חסדים,	והתנדב	ב”חברת	קדישא”	כשהוא	עוסק	ברחיצת	גופות.	בעבודתו	זאת	
נדבק	כנראה	ממחלה	מדבקת	ונוראה:	הצרעת.	תושבי	העיר	סרבו	להתקרב	למשפחה	או	לקנות	את	לחמה	

ועקב	כך	נודה	אפריים	ונשלח	לחיות	חיים	של	סבל	ועליבות	במקום	מרוחק	ומבודד	לא	רחוק	מקבר	ר’	עקיבא	
שנקרא	כיום	“מורדות	טבריה”.	בחודש	סיון	שנת	1952	כנראה,	)להערכת	המשפחה(	בגיל	צעיר	מאד,	הוא	
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נפטר	אפרים	ומותיר	אחריו	את	אשתו	ג’וליה	
ושבעה	יתומים.	אחיו	בנימין	לוקח	את	הפיקוד	

על	המאפיה.	

הימים	הם	ימים	קשים	של	לפני	קום	המדינה.	
הערבים	עורכים	פרעות	ביהודים,	יורים	לכל	עבר,	

שורפים	בתי	כנסת,	משפחה	שלמה	נשרפה	
בחיים,	כתוצאה	מכך.	הפרנסה	בצמצום	כי	כל	
הרווחים	מן	המאפייה	הולכים	לכיסוי	הוצאות	

הבנייה,	והתשלום	לפועלים.	

לאחיו	של	אפריים,	בנימין,	או	בעגה	הטבריינית	
“אחיו	לאפרים”	ולאשתו	ראשל	נולדים	שבעה	

ילדים,	והפרנסה	של	המאפייה	הקטנה	כבר	
אינה	מספיקה	לכלכלתן	של	שתי	משפחות.	

הוא	מחליט	להקים	מאפיה	חדשה	ומשוכללת	
משלו	במעלה	ההר	ליד	מלון	“הגליל”	וקורא	את	

שמה	“דגן”.	המאפיה	נבנתה	מעל	בית	לוגסי,	
ליד	נגרית	יאשה,	ובימנו	אנו	ליד	בית	המאפה	

“רונשי”.			

רק	בשנת	1946	נקנתה	מכונת	הלישה	המודרנית	הראשונה,	ובשנת	1970	הפכו	שתי	המאפיות	דגן	ותוצרת	
למאפיות	מודרניות	לחלוטין:	מכונות	ערבוב	ולישה,	משקל	אוטומטי	חשמלי,	מכונות	לרידוד	הבצק	ומכונות	

להכנת	לחם	עגול	ולחמניות.	המאפיות	שגשגו	ותושבי	העיר	נהנו	מלחם	בריא,	טעים,	שניחוחו	התפשט	ברחבי	
השכונה	כולה	ומשך	אליו	קונים,	ומכורי	פחמימות	רבים.	

בשנת	1979,	כדי	לחזק	את	עיירת	הפיתוח	דאז	קריית	שמונה,	שסבלה	מהפגזות	חוזרות	ונשנות	מגבול	הלבנון,	
הוקמה	בה	בהחלטת	ממשלה,	מאפייה	מרחבית,	שסובסדה	בסובסידיות	נדיבות	ע”י	הממשלה.	המאפיות	

“דגן”	ו”תוצרת”	של	בני	משפחת	מזרחי	אולצו	לסגור	את	המאפיות	המשגשגות	שלהם,	קיבלו	פיצויים	זעירים,	
וחתמו	על	הסכם	שבו	התחייבו	שלא	לפתוח	עוד	לעולם	שום	עסק	הקשור	באפייה.	ששברון	הלב	היה	גדול,	

עבור	כל	בני	המשפחה,	שמורשת	האפייה	זרמה	בדמם.	

ותיקי	טבריה	מתקשים	עד	היום	לשכוח	את	ניחוחו	וטעמו	של	הלחם	המיוחד	הזה,	שנעשה	ביגיע	כפיהם	
ובזיעת	אפם	של	בני	המשפחה,	בעיקר	מפני	שהייתה	בו	נשמה	של	אנשים	חרוצים,	אוהבי	ארץ	ישראל	

ואוהבי	אדם.	קשה	מאד	עד	עצם	היום	הזה,	למרות	המבחר	האדיר	של	הלחמים	המצוי	ברשתות	השיווק,	
לשחזר	או	לפענח	את	סוד	את	טעמו	המדויק	של	הזכרון	המתוק	של	הלחם	של	מאפיית	“דגן”	ושל	מאפיית	

“תוצרת”.
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עם	הזמן	מצאו	צאצאי	האח	הבכור	אפרים	פרצות	בהסכם	שאפשרו	להם	לפתוח	מאפיות	בטבריה	
שמשגשגות	בה	עד	היום:	“בית	המאפה”,	מאפית	“מילניום”,	קונדיטורית	“קראנצ’י”	בטבעון,	מאפית	“הבית”	

בנהריה	)שנקנתה	ע”י	חברת	“אוסם”	והיום	קרוי	על	שמה	קו	הייצור	של	עוגות	“הבית”	של	“אוסם”(.

צאצאי	האח	הצעיר	בנימין	המשיכו	גם	הם	במסורת	האפייה	המשפחתית:	מאפית	“דגון”,	מאפית	“עלית”,	
מאפית	“אלי’ס”,	וקונדיטוריה	“רחל”.	

אפרים	מזרחי,	נכדו	של	אפרים,	ואהוד,	בנו	של	בנימין	–	חידשו	את	הקשר	העסקי	בין	המשפחות	ופתחו	
בשותפות	את	המאפיה	“בית	המאפה”.	ילדיו	של	אהוד	עובדים	במאפיה	זאת	עד	היום.	ילדיו	של	אפרים	פתחו	

את	מאפית	“מילניום”	ואת	קונדיטורית	“קראנצ’י”	בטבעון.	

בצק פריך
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עוגיות סנדביץ’ שוקולד
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החומרים הדרושים: 
 

1	חבילת	מחמאה
כוס	סוכר

2	שקיות	סוכר	וניל
1	שקית	אבקת	אפייה

3	כפות	קקאו
כפית	נס	קפה

3	ביצים
300	גרם	קמח	)4	כוסות(

למילוי

ממרח	שוקולד	)השחר(
לציפוי

שוקולד	מומס	)200	גרם(

אופן ההכנה:

בתוך	קערה	שמים	מחמאה,	סוכר,	סוכר	וניל,	אבקת	אפיייה	
וביצים	ומערבבים.

מוסיפים	את	הקקאו	והנס	קפה	ולבסוף	את	הקמח
יוצרים	בצק	רך	וגמיש	מקררים	כשעתיים.

מחלקים	את	הבצק	לשלושה	כדורים
מרדדים	כל	כדור	על	משטח	מקומח

קורצים	עיגולים	ואופים	בחום	של	180	מעלות	כ-10	דק‘
למילוי	מורחים	את	העוגייה	בכפית	שוקולד

וטובלים	בשוקולד	המומס.

עוגיות חמאה מעוטרות

12

החומרים הדרושים:
  

100	גרם	סוכר	)חצי	כוס(
200	גרם	מחמאה

300	גרם	קמח	)3	כוסות(
1	ביצה

גרידת	לימון	מלימון	אחד	

לציפוי

200	גרם	שוקולד	מריר	מומס	
סוכריות	צבעוניות.

אופן ההכנה:

בוו	גיטרה	מקציפים	את	המחמאה	עם	הסוכר
מוסיפים	את	הביצה	בגרידת	הלימון

מוסיפים	את	הקמח	בבת	אחת	למערבל	ויוצרים	גוש	בצק	
חלק	ואחיד

עוטפים	בניילון	נצמד	ומכניסים	למקרר	לשעה.

מרדדים	את	הבצק	ויוצרים	צורה
שמים	בתבנית	עם	נייר	אפייה	את	העוגיות	ואופים	בחום	

של	180	מעלות	רבע	שעה.	
לאחר	האפייה	מקררים	את	העוגיות,	טובלים	בשוקולד	חם	

ואח“כ	בסוכריות	ומאחסנים	בכלי	אטום	וסגור	שבוע	ימים.



עוגיות חלבה
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החומרים הדרושים: 
 

200	גרם	מחמאה	חתוכה
2	שקיות	סוכר	וניל

1	כפית	אבקת	אפייה
1	כוס	סוכר

2	ביצים
4	כוסות	קמח

למילוי

ממרח	חלבה
200	גר‘	אגוזי	מלך	קצוצים	

דק
1	קופסת	חלבה	של	200	גר‘

אופן	הכנת	המילוי
מערבבים	הכל	יחד

אופן הכנת המילוי

מערבבים	הכל	יחד

אופן ההכנה:

מערבבים	את	כל	חומרי	הבצק	לבצק	רך	וגמיש
ומקררים	שעה.

מרדדים	את	הבצק	לעלה	על	משטח	מקומח.
קורצים	עיגולים	גדולים	ומניחים	בתוך	מנז‘ט.

בעזרת	כף	שמים	מן	המילית	על	הבצק	הפריך
ואופים	בחום	של	180	מעלות	עד	להזהבה.

מקררים	ומגישים.
ניתן	לאחסן	במקפיא	עוגיות	אלה	כחודש	ימים.

עוגיות חמאה מעוטרות
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החומרים הדרושים:
  

100	גרם	סוכר	)חצי	כוס(
200	גרם	מחמאה

300	גרם	קמח	)3	כוסות(
1	ביצה

גרידת	לימון	מלימון	אחד	

לציפוי

200	גרם	שוקולד	מריר	מומס	
סוכריות	צבעוניות.

אופן ההכנה:

בוו	גיטרה	מקציפים	את	המחמאה	עם	הסוכר
מוסיפים	את	הביצה	בגרידת	הלימון

מוסיפים	את	הקמח	בבת	אחת	למערבל	ויוצרים	גוש	בצק	
חלק	ואחיד

עוטפים	בניילון	נצמד	ומכניסים	למקרר	לשעה.

מרדדים	את	הבצק	ויוצרים	צורה
שמים	בתבנית	עם	נייר	אפייה	את	העוגיות	ואופים	בחום	

של	180	מעלות	רבע	שעה.	
לאחר	האפייה	מקררים	את	העוגיות,	טובלים	בשוקולד	חם	

ואח“כ	בסוכריות	ומאחסנים	בכלי	אטום	וסגור	שבוע	ימים.


