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כחול ולבן
מילים ולחן :ישראל רש"ל
כחול ולבן
זה צבע שלי .
כחול ולבן
צבעי אדמתי.

כחול ולבן
חרמון וכנרת.
כחול ולבן
לבי מזמר את...

כחול ולבן
כחול ולבן
זה צבע שלי
כל ימי לעולם.

כחול ולבן.....

כחול ולבן ,
כמו שיר ,כמו חלום .
כחול ולבן
תקוה לשלום .
כחול ולבן...

כחול ולבן
שמים ושלג
כחול ולבן
זה פלא ופלא
כחול ולבן.....
כחול ולבן
אין צבע אחר
כחול ולבן
אני רק חוזר.

חרב לאת הוצאה פנימית

טקס יום השואה -תודות לעוסקים בהפקת טקס יום השואה המכובד שהתקיים השנה באודיטוריום בי"ס תום
בהשתתפות תלמידי תום
לזיוה וייסמן ,רוני צבר ,גל רונן ,ישראל אינסלר ,רועי סמואל ,סיגל שחר ,שרון פיורסקי ,נורית גרגו ,נעה
.גרגל ,ענת רונן ,גדי וייסמן ,חן חגבי ,מיכאל ינאי ,משפחת רוט ,תלמידי תום ומלי ,מיכה אסף על העדות.

תנחומים

לשי פרחי ומשפחתו  ,משתתפים בצערכם עם מות אחיו של שי

ללאה לבקוביץ ובני משפחתה  ,משתתפים בצערכם על מות האם.

לעזר מצנר ומשפחתו  ,משתתפים בצערכם עם מות אביו של עזר.

ברכות:

מזל טוב ללירן ואופיר דוד להולדת התינוקת רומי אחות לעמית ועמרי.

ארועי אייר:


טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  .ייערך ביום שלישי  10.5בשעה
 19:50השנה יתקיים הטקס בכיכר הכפרייה( .אנא הימנעו מהבאת כלבים).



חגיגת יום העצמאות :יערך ביום רביעי  11.5בשעה  20:00ברחבת המועדון .



תחרות הבית המקושט



תחרות העוגה עוגה המקושטת....



ארועי בוקר –חגיגה בדשא בחיבת ציון  .יום חמישי .12.5

"היינו סמל ההמשכיות על אף הקושי"
בעקבות הפרסום ב"ישראל היום" :שני התינוקות שנולדו באוניית המעפילים "הילדה" נפגשו לראשונה
אחרי יותר מ־ 75שנים • "התנאים היו נוראים ,לא היה מה לאכול והיה צפוף  -ועדיין הבאנו אושר ,שלווה
ותקווה לכל המעפילים"


דניאל רוט-אבנרי פורסם ב : 02.05.2016 02:38

משך  76שנות חייו ידע יהודה אסטרייכר שהוא נולד באוניית המעפילים "הילדה" של ארגון ההגנה .הוריו
ניצולי השואה היו בין  728המעפילים היהודים שברחו מאזורי הכיבוש של גרמניה הנאצית באירופה ,וכשאמו
עלתה על הספינה היא הסתירה את העובר שבבטנה במעיל מחשש שלא תורשה להפליג .שלושה חודשים
לאחר מכן יהודה נולד על סיפון האונייה ,בקבינה של הקברניט.
במהלך השנים שמע יהודה מהוריו ומאחרים עדויות על כך שהוא לא היה התינוק היחיד שנולד באוניית
המעפילים" .סיפרו לי ששבועיים לפניי נולדה תינוקת ושהוחלט לקרוא לה 'הילדה' על שם הספינה .התינוקת
הזו תמיד הייתה תעלומה בשבילי ובמשך שנים רציתי למצוא אותה ,אבל לא ידעתי איך" ,משתף אסטרייכר .
ובכן ,הגורל של אסטרייכר פתר בעבורו את התעלומה המסתורית .ביום השואה אשתקד פורסמה ב"ישראל
היום" כתבתה של יעל ברנובסקי על סיפורה של רינה שגיר ,שהייתה עובר בבטן אמה בסוף השואה ,ובזכות
עמותת "אביב לניצולי השואה" הוכרה כניצולת שואה לכל דבר ועניין .
בעקבות הכתבה דיווחה העמותה שקיבלה מאות פניות ,ובהן שתיים :זו של אסטרייכר ממושב חרב לאת
שבעמק חפר ,והשנייה  -של ברכה רונן מקיבוץ להב שבדרום .השניים ביקשו לבדוק את הזכאות שלהם,
ולאחר שהעמותה הגישה בעבורם בקשות להכרה כניצולי שואה ,הם אכן הוכרו ככאלה .
"פושעים מלידה"
"כשיהודה הגיע אלינו ושיתף בסיפור לידתו על אוניית 'הילדה' ,הייתי בטוחה שכבר שמעתי את הסיפור הזה
בגוף ראשון" ,מספרת עו"ד נועה שיין מ"אביב לניצולי השואה"" ,אבל אז נזכרתי שזו הייתה בכלל גברת
שפנתה אל העמותה באותו העניין .מייד חיברתי את הפאזל והבנתי שמוכרחים להפגיש ביניהם ".

אתמול זה סוף סוף קרה ,יותר מ־ 75שנים אחרי שיצאו לאוויר העולם על אותו סיפון ,נפגשו לראשונה
אסטרייכר ורונן .השניים התרגשו מאוד מהמעמד ,ותיבלו אותו בלא מעט הומור" .אמא שלי הפכה את
הקבינה של הקברניט לחדר לידה ,ואחר כך אמא של יהודה המשיכה את המסורת" ,צחקה רונן" ,הקברניט
אילתר להוריי תעודת לידה ושם נכתב ששמי האמצעי הוא 'הילדה' ,ולכן יהודה מכיר אותי .ההורים שלי
סיפרו לי שהיה עוד תינוק שנולד שם ,ובמהלך החיים שאלתי את עצמי לא פעם איפה הוא" ,הוסיפה .
"העדויות מהספינה מצביעות על כך שהתנאים שם היו נוראים .היה מחסור במזון ,לא מעט מחלות ולכל אדם
היה שטח מחיה של  65סמ"ר" ,מציין אסטרייכר וממשיך" :אך העדויות שהצלחתי לאסוף במהלך השנים
מספרות שהיה אושר גדול מאוד מכך שנולדו תינוקות באונייה .ברכה ואני סימלנו את ההמשכיות על אף
הקושי ,דבר שהעניק לאנשים שלווה ותקווה .רבים שמחו מאוד ורצו לעזור .ההורים סיפרו שתרמו לנו סדינים
כדי שיהיו לנו לחיתולים".
"הילדה" הפליגה בסוף שנת  ,1939וכשהגיעה לחופי ישראל נעצרה על ידי הכוחות הבריטיים .הנהגת
היישוב הפעילה לחץ ומחאה ,ולאחר שלושה חודשים שוחררו המעפילים ממעצרם" .אנחנו פושעים מלידה",
אומרים השניים בחיוך ומבטיחים לשמור מעתה על מפגשים תכופים יותר מאשר אחת ל־ 76שנים.

ישראל רש"ל ועירית ז"ל
ישראל הגיע לחרב לאת בפעם הראשונה בטעות .הוא ירד בתחנת האוטובוס בכביש מס 4.והחל
ללכת ברגל לעבר קיבוץ גבעת חיים .הוא נכנס בכניסה המערבית של חרב לאת וצעד לכיוון מזרח .כשעבר
ליד ביתם של משפחת הופשטטר( ,הוריה של עירית ז"ל) לא ידע עדין ,שחייו יהיו שזורים עם חייהם וביתם
יהיה ביתו .ישראל נולד בברה"מ ב -ה' באייר בשנת  .1948הוריו ,שהיו נרגשים מהלידה ומצרוף המקרים,
שבאותו יום ממש קבלה מדינת ישראל את עצמאותה ,קראו לו ישראל .המשפחה גרה בברה"מ עד 1971
כשהגבולות והעליה לארץ נפתחו .בשנת  1953נתנה הזדמנות ליהודים ,שלא היו סובייטים ,לצאת מגבולות
המדינה (משפחתו של ישראל הייתה במקור ,מאזור וילנה שבעבר הייתה פולין) ,אך סבתו של ישראל
החליטה להישאר ולא לעזוב ,כי בן אחר שלה היה כלוא בבית הסוהר מסיבות פוליטיות ,כך שהמשפחה
כולה נשארה .ישראל גדל בברית המועצות ולאורך כל ילדותו השתתף בפעילויות ציוניות שכללה בעיקר
השתתפות בהפגנות .הוא מספר שהיה חלק מחבורת ילדים יהודים ש"לא מפחדים" .באותן שנים החל
לכתוב ,בד"כ למגירה .בין היתר כתב את השיר הידוע" :כחול ולבן" ,שהולחן ומושר (בעיקר ביום העצמאות),
בפי כל.

למשפחה הייתה כל השנים תקשורת רציפה לישראל ,עם אחותה של הסבתא שעלתה לישראל
בשנת  . 1935ישראל זוכר את דודה רחל שהייתה שולחת תקליטים של מוסיקה ושירים ישראליים.
כשישראל ומשפחתו עלו לארץ הם גרו תחילה בחיפה ליד המשפחה שחיכתה להם כאן .אביו של ישראל
ידע עברית עוד מהיותו ילד והוא למד עברית בגימנסיה כבר בתקופת הצאר .אמו של ישראל שהייתה
צעירה מאביו ב 15שנים לא הצליחה לרכוש את השפה והם דיברו בבית יידיש .ישראל גויס לצה"ל בגיל
עשרים ושתים וחצי לשלוש שנים .הוא שירת בחיל הקשר ,ובמילואים עשה קורס קצינים והמשיך עוד 15
שנה כקצין קשר במילואים ,בגדוד טנקים.
עירית וישראל הכירו בעבודתם באלביט .ישראל היה איש מחשבים ועירית הייתה מזכירה במשרד המנכ"ל.
הם הפכו לזוג ונישאו .במשך השנים נדדו והעתיקו את מקום מגוריהם בעקבות מקומות העבודה ולבסוף
עברו לחרב לאת ,להיות בקרבת ההורים שנשארו לבדם במושב .ישראל עבד בחברות מחשוב ועירית
החלה לעבוד כמזכירה בתחנה הפסיכולוגית בגבעת חיים .לזוג נולדו שתי בנות:
עינת – בת  , 35ד"ר לפסיכולוגיה בחקר המוח ,מתגוררת עכשיו בבלגיה ועושה פוסט דוקטורט.
עדי – בת  , 32סיימה לימודי פסיכולוגיה ומטיילת בארצות הברית.
עירית אהבה מוסיקה ואהבה לשיר .לפני הגיוס אף הייתה מועמדת ללהקה צבאית ,אך לבסוף
גויסה להדרכה בבה"ד  .12בני המשפחה נהגו מידי פעם לשיר להנאתם בצוותא ,ביחד ולחוד ,בדואט או
בקנון .בשנים  , 2002 – 1995עבד ישראל ברוסיה ואוקרינה כשליח עלייה ,כראש נציגות הסוכנות
היהודית באוקראינה ומזרח רוסיה .המטרה העיקרית הייתה לעזור ליהודים שרוצים לעלות לישראל .בין
היתר היה מארגן הרצאות שמטרתן היתה לתת ליהודים כמה שיותר אינפורמציה על המדינה ,על מיקומה
הגאוגרפי ,על האקלים ועל תנאי החיים .על קשיי הסתגלות ,על דרכים למצוא פרנסה ועל החינוך .מלבד
מתן האינפורמציה עסק באופן פעיל בסידורי העלייה ,ארגון הסעות לנמלי יעד ,וארגון הטיסות .הוא היה
בעצמו מגיע לשדות התעופה לוודא שהכול תקין .התפקיד אילץ את ישראל להיות נוכח במקום ברב ימות
השנה כולל בחגים היהודיים ולעיתים הייתה עירית טסה ומצטרפת אליו .לרוע המזל ,בפסח  2002החליטה
עירית להישאר בארץ ,ובחרה להיות בליל הסדר במלון פארק בנתניה .באמצע הסדר בנתניה אירע הגרוע
מכל ,היה פיגוע ועירית נהרגה .ישראל וחבריו שמעו על הפיגוע באמצע ליל הסדר באינטרנט של קול
ישראל .רק למחרת הפיגוע ,נמצאה גופתה של עירית" .מדינה שאינה יודעת לשמור על אזרחיה" ,כך טוען
ישראל בעצב .לאחר האסון הבנות טסו עם אביהם לברה"מ עד לסיום עבודתו שם וכשחזרו ,ישראל נשאר
לגור בבית בחרב לאת והבנות פנו כל אחת לדרכה.

ישראל כותב שירים עם כאב ,בקורת  ,מחאה פוליטית והמון הומור .ספרו "לאלוהים יש שפם"
( )2008הוא ספר הביכורים שלו .בעמוד הפותח נמצאת הקדשה" :יהיה ספר זה נר זיכרון לאשתי ,עירית".
קראתי את הספר בעבר ואהבתי אותו ,וחזרתי וקראתי בו עכשיו .על גב הספר כתוב "הספר מתאר את
ההוויה הישראלית שלו כפי שהיא משתקפת בעיניו .לפעמים כמתעד ,לפעמים כמוכיח לעולם לא כמתבונן
מהצד ,וכל זה בשפה עשירה ,בחרוזים מושחזים ,ביושר בוטה ללא התחכמות ספרותית "....המילים האלו
על הכריכה הן מאוד מדויקות ואני הזדהיתי עם כל מילה ומילה.
ישראל כתב בספר את המקאמה "רומן בחרוזים" וכן שירים נוספים כמו "מגילת אסתר" מנקודת ראייתו ,על
ועידת טרכטנברג ,ועוד ,אשר טרם ראו אור.
היום ישראל פנסיונר ,ממשיך לכתוב ,עובד על ספר פילוסופי בסגנון בלשי ,על "היעלמות" (הרעיון נשמע
מרתק) .ישראל עובד בגינה ,מטפח את הבית ונפגש עם חבריו מזה שנים .חברים מברית המועצות לשעבר,
שצועדים אתו לאורך כל הדרך בידידות ואהבה .בחרב לאת אנחנו חולקים אתו במעט את הטרגדיה האישית
על הרצחה של עירית ומדליקים אתו יחד את משואת זיכרון.
ראיינה ורשמה  -רותי שגיא

שקע שרבי
שקע שרבי מעל אזורינו
שקע שרבי
רק אמש הוא בא והיום כבר איננו
ושוב כאן סתווי
שוב עננים והרוח נושבת
ומאחר היורה
ורק במקום שם אהבתי לשבת
כבר כלום לא יקרה
דשא חרב  ,לא יפרח כאן הורד
שוב באביב
זו מתנה שהשאיר למזכרת
שקע שרבי
ישראל רש"ל

המדריך לצילום  -לצלם נכון ומעניין :אריק חן
כולנו מצלמים היום ,אם בסמארטפון או במצלמה דיגיטלית ,תמונות סלפי או נוף וטבע .אך האם אנו באמת
מרוצים מהתמונות היוצאות תחת ידינו? האם הן מספיק איכותיות ומעניינות? בפינה זו תקבלו בכל פעם טיפ
חדש לשיפור הצילומים שלכם .תלמדו כיצד להוציא תחת ידכם תמונה מעניינת ומרתקת ולא עוד סתם
תמונה...
טיפ  :5״שעות הקסם״
כשאנחנו יוצאים לצלם ,רצוי מאד שזה יהיה בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות אחר הצהרים המאוחרות.
שעות אלה המאופיינות באור קסום ואיכותי ,מכונות בפי הצלמים :״שעות הקסם״ .בשעות הבוקר ואחה״צ
התמונות שנצלם ,בעיקר בטבע ונוף ,יצאו מוצלחות יותר מתמונות שנצלם בצהרי היום .יש לכך שתי סיבות
עקריות :א .כיוון האור ו ב .איכות האור .בשעות הבוקר ואחה״צ השמש נמצאת נמוך ומאירה את
השטח ב  45מעלות ,דבר הגורם לכל אובייקט בשטח ,אם זה הר או גבעה ,עמק או עץ ,ליצור צל ארוך,
המקנה לתמונה תחושת נפח ותלת מימד (ראו למטה תמונת הגבעות המוריקות של טוסקנה שצולמה בשעות
אחה״צ ,ותמונת דיונות מדבר סהרה שצולמה בשעות הבוקר המוקדמות) .אם הייתי מצלם את גבעות
טוסקנה ,לדוגמא ,בשעת צהריים ,כשהשמש בזנית (במרומי השמיים ,מעל לראשינו) ,לא היו צללים והתמונה
היתה חד מימדית ומשעממת ,לעומת אור אחה״צ שיצר צללים ונפח לכל גבעה ועמק ותרם בכך לתמונה
מוצלחת יותר .גורם שני התורם לאיכות התמונה המצולמת בשעות הבוקר או אחה״צ ,היא איכות האור :צבעו
של האור בשעות אלה הינו אדמדם-כתום (ראו דינות מדבר סהרה בשעת בוקר מוקדמת ,ותמונת החול הגלי
שצולמה בשקיעה) ,האור האדמדם של הבוקר והערב משרה תחושה חמימה ונעימה בתמונה ,זאת לעומת
אור הצהריים שהוא קר ומנוכר.
אז צאו לצלם ב״שעות הקסם״ ושדרגו את התמונות שלכם ...בהצלחה!
 #אריק חן ,צלם מקצועי ומורה לצילום ,מקיים קורסים וסדנאות לצילום ברחבי הארץ.

מכתב לנעמי  -ישראל אינסלר

בחודש מאי  2010יצאנו קבוצת הורים מחלח"צ ל"מסע בפולין" בעקבות הילדים אשר חזרו פולין
עמוסי מטען .ב 29-במאי בתאריך בו הגיע "המשלוח" של משפחתו של אבי לאשוויץ נכתב והוקרא מכתב זה
על הריסות המשרפות.
כי דמיי אחותי זועקים מן האדמה הזאת,
יתגדל נעמי ויתקדש אליעזר שמיה ישראל רבה לאה  .אחותי ,דודיי ,דודותיי ,בני דודיי – אתם רבים מדי על
מנת שאשבץ את שמותיכם בקדיש – ביום מותכם כאן ,לא היה מי שיאמר קדיש אחריכם .נעמי ,אליעזר,
ישראל אחותי ובני דודי הקטנים בני ה  5-6אף כי היום הייתם אמורים להיות בני כ 70 -בעלי משפחות ,ילדים
,נכדים ואולי אפילו נינים בשבילי תישארו תמיד ילדים קטנים .אני לא יודע אם יד המקרה בדבר אבל היום,
בדיוק היום ,לפני  66שנה יצאתם בדרככם האחרונה לכאן – למקום בו הזמן נע לא כפי שבכל מקום אחר על
פני כדור הארץ .במקום בו פעלו ,נשמו וחיו לפי חוקי טבע אחרים .למקום בו חדלתם להיות ילדים בעלי שמות
,אלא -מספרים .אתם מגיעים לכאן ולעולם לא אדע מה ידעתם ?מה הרגשתם?.
מסע בן שלושה ימים ,ושלושה לילות מנתק אתכם מ-טרגומורש (שמה הרומני של העיר) מפרק ומפורר
רקמה משפחתית .מצופפים אתכם בקרונות הרכבת – ובקרון אויר דחוס תינוקות ,ילדים ,נשים ,גברים,
זקנים וזקנות – אין מקום לזוז ,הצרכים נעשים בקרון אתם אוכלים את מה שהכינו לכם בבית – הרי אמרו
לכם שאתם עוברים למחנה עבודה – מקווים לקצת הקלה לאחר שהייה של מספר שבועות בגטו ,בבית
החרושת ללבנים.
כל אחד מכם נושא עימו מזוודה למסע .מה ארזתם ?מה לקחתם איתכם? – צעצוע ?בובה ?תמונה? ספר?
עשרות אנשים בקרון ,חלקם לא מחזיקים מעמד ומתים בדרך ,חלקם מאבדים את שפיות דעתם ואתם ילדים
קטנים עומדים בתווך.
הרכבת מגיעה לתחנתה האחרונה וכולם מזרזים אתכם לרדת לקפוץ לרציף  .אתם פוגשים בשטן הלבן והוא
מסמן מי לימין ומי לשמאל -אתם ,כולכם פונים לאותו כיוון ,לכיוון שלא הייתה דרך חזרה ממנו אתם
ואימותיכם גם יחד .האם צעדתם הישר למשרפות?
האם הלכתם ברגל? או שאמותיכם נשאו אתכם בידיהן? האם דיברתם? האם החלפתם מילים ביניכם?.
וכל שנותר מכם הוא שמותיכם החקוקים על טבלת השיש הקרה בבית הכנסת בחרב לאת.

אבא לעולם לא דיבר עליכם אבל אני בטוח שעד יומו האחרון הוא התחבט ושאל עצמו את אותן השאלות ולא
פעם סיפרו לי כי קיווה שאולי מי בכל זאת מי מכם נותר בחיים.
ואני ילד קטן מצרף את האותיות לשמות בטבלת השיש נעמי בת בנימין אינסלר וחושב גם אני בן בנימין
אינסלר מצרף את השם ישראל וגם אני ישראל – אני חושב שהבנתי ,הפנמתי ושתקתי כי ידעתי על זה לא
מדברים.
בתחילה התביישתי בכם – כן התביישתי – רציתי לנתק עצמי מכם – אתם סימלתם עבורי את הגלות אתם
הייתם "הסבונים" ואני רציתי להדמות ל"שזופי הזרוע" עם המכנסים הקצרים והסנדלים .התעניינתי בסיפוריי
הגבורה של מלחמות ישראל ,בפרטיזנים שלחמו ביערות ודחיתי את סיפורי החולשה והפחד של
המחנות.ידעתי על הכנעני החיתי והאמורי אצל דבר לא על טרגומורש (שמה הרומני של העיר)
התביישתי במשפחות שלנו  -הגלותיות שהם סימלו על אבא שהולך עם סנדלים וגרביים ,האנשים הנושאים
מספר על היד ,העברית הרצוצה היידיש ,המילים "לאגר" "טרנספורט" .כעסתי למה אין לי סבא וסבתא
ודודים .עם השנים המסך השחור התרומם והבנתי כי הביטוי " שהלכתם כצאן לטבח" מסלף מציאות.
לקח לי זמן לקלוט כי אם אין לך אוכל ואתה עובד  12שעות ביממה חי בתת תנאים ,ישן בתנאים לא תנאים-
אין לך כוח ואין לך רצון להתנגד ,ללחום – ואין לך כל סיכוי לעצור את מכונת המוות המפלצתית.
היום ,נעמי ,אליעזר וישראל – גאה אני בכם ובמותכם ציוותם לנו את החיים ,את החופש ,את הצורך במדינה
משלנו .אבא ,בצוואתכם זו עושה את הלא יאומן ,את הבילתי נתפס עולה לארץ ישראל ומקים משפחה
מחדש.
היום אנחנו פה תמי אשתי וזיוה אחותי אחותכם .באנו לחלוק לכם כבוד.
ולך נעמי אני רוצה לספר כי יש לי בת הנושאת את אותיות שמך – מעין שמה והיא מאוד גאה על כך ,זיכרונך
נישא בגאון .זיוה ואני בעלי משפחות ומתגוררים במדינתנו במדינת ישראל ,כן היום יש לנו מדינה שלנו – צבא
שלנו – ובן אחיינך הנקרא ע"ש אבא הוא מפקד גדוד בצבא מדינת היהודים מדינת ישראל ,האם היית
מאמינה?
היום יש לנו בית לעם היהודי בית הנותן לנו את הכוח  -לזכור ודבר לא לשכוח .להישבע  -כי לעולם לא עוד.
לכן "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן".

עוגת שוקולד מושחתת
דיאטה תמיד כדאי להתחיל אחרי החגים .אני התכוונתי להתחיל אחרי פורים,
אבל אז הגיע פסח והחלטתי לדחות קצת את הקץ .פסח מאתגר אותנו להכין מאכלים
שאנחנו אוהבים בצורה קצת שונה .לשמחתי המרכיבים הבנאליים של פסח (קוקוס ,שקדים)..
חוברים יחד לשחיתות אחת נפלאה ,שכדאי לטרוח ולהכין אותה יותר מפעם בשנה.
מצרכים:
 200גרם שוקולד מריר איכותי
 200גרם חמאה
 6ביצים
חצי כוס סוכר
כפית תמצית וניל
 2כפיות קפה נמס מומס בקצת מים חמים
 100גרם שקדים טחונים דק
 10כפות קוקוס טחון
 2חופנים של כפתורי שוקולד – אני השתמשתי בשוקולד קרמל
לגנאש –  200גרם שוקולד מריר
 250מ"ל שמנת מתוקה

אופן ההכנה:
ממיסים יחדיו במיקרו שוקולד מריר וחמאה .מומלץ בכמה סבבים בכדי למנוע מהשוקולד להישרף .מקציפים
במיקסר ביצים עם סוכר לתערובת תפוחה .מוסיפים תמצית וניל וקפה וממשיכים להקציף .תוך כדי הקצפה
מוסיפים את תערובת השוקולד ,השקדים והקוקוס .מי שלא אוהב קוקוס יכול לוותר עליו ,לטעמי הוא מוסיף
טקסטורה נעימה לחיך .יוצקים לתבנית עגולה מומלץ בקוטר  24או  .26זורים על העוגה את כפתורי
השוקולד .מכניסים לתנור שחומם מראש ל 180-מעלות ,חום בינוני לחצי שעה .מצננים לחלוטין .המידה
ורוצים להעביר לכלי הגשה נזהרים כיוון שהעוגה נסדקת בקלות .מומלץ לכסות בגנאש שוקולד.

שבת שלום

