
 בכיתה מפות אפיית / )הרצליה( פרויטיעקב

 את מקרוב לראות כדי המצות אמיית בעת במאפיות לבקר נוהגים הנמוכות הכיתותתלמידי

 אינם כעצמם, עובדים אינם הילדים כי מאוד, מפוקמק הוא זה ביקור של ערכו העבווה.מהלך
 בכל בלבד, מכונות של מערכת אלא רואים הילדים_ אין חרושת בכתי גם ממתכלים. אלאפעילים,

 חוויה ליצור הרוצה מורה אולם למצות. חרושת בבית ביקור אחרי רבית מורים להוטיםזאת

 גדולה חתיה זוהי הכיתה. לתור המצה אפיית את יביא אם לעשוה ייסיר מצוה שמתת47ל

 הרבה הכנת העיקרית: המסרה מושגח כך ידי ועל המצווהי במלאכת עוסקים עצמם שהםלשרים

 המצות. וכאפסת לפסת בהכנותדינים
 באפייה המשתתפים הילדים מספר מרותק. ואירגון הכנה דורשת בכיתה המצות אפחתאטנם

 סינר אחו מביא ילד כל הקבוע. היום לפגו ימים גמה בהכנות להתחיל עלינו מוגבל, בלתיהוא
 קמת, וכוס וחלק נקי בקבוק גדולה, מגבת אךלבן

 ההלמידים: כעורת המורה יכין שאותם הדרושים הכליםואלה

 מסמרים מ"מ 5 טל במרחק בו מעבירים ס"מ. 5ח5 בגורל קרש לוקחים - ב מנקא.
 מ"מ, 5-3 עד בולטיםשרודיהם

 גפרורים, ספירט, סחט, פרימום,ב.

 ס"מ. 0גאם2 בגורל נחושת פחג.

 לקמת, קערות כמהד.

 הקמח. לתלוקת כמינת או כפוח כמהה.
 הגמורות, המצות בשביל גדולה קערה או סל1.
 הפח. מן המצות את לרדות כדי ממרק, או רתכה סכיןז.
 המצות. את מקטפים שכהם ביצים גביעי או כוסות כמהח.
 הלשים. מן אחו לכל ס"מ, 30ח30 בגווי לבן נחרט.
 fplan את בו לגלגל עבה קרסון או בהחלט נקי קרשי.

 מערוך. כמקום כקכיקיםיא.

 במינה מעמירים שולחנות שני החור. באמצע אותם ומעמירים מאחרים הכיתה וסולחנותאת
 המריטום, את שמים ועליהם מרוחכופנת

 קבוצות! לכמה מחלקים הילדיםאת

 ניר גליון מונד והחד אחד כל למני הגדול. לשולחן מסביב עומדים והמקטפים הלשים1(
 )ח4 והכוס )א( המנקב )י(, הקרש רא(, המערוך זה: יר על )ט(;יבן

 ילדים. שלושה או שניים משרתים הם ומים. קמח המגישים העוזרים, נמצאים מאחוריהם2(
 לאופה. המוכנה המצה את להעביר מתסקירם אשר יערים כמה מסתובבים בחדר3(
 אותה a'nllb המצה, את מקבלים הם האש. סכנת בגלל ילדים משני יותר לא האומים,4(

 הסל. לתוך אותה ורודיה הפחעל
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 מעיוניי: אנו ;ה by בן. לפי שלמגו דינים כמה עי ותזור מקומו, את יודע יין שכלאתרי
 מחיטה ויא הנמצא פן יקשו הקמת את כ' גמור, חמץ היא לאפות D'1~ly ששוהמצה
 הקצירו מןשמורה
 ן תחמיץ; שיא קסתה, עיסה לשיםאנו
 שרי,; גומה שום תהיה שלא ביי השולתן, עי שמיפ התראת
 עסקי גלא הע.סה את יהניתיא

 ן שיתו; במיס משתמשים גשר"למצה
 mcn *rDn גג,1 לזווק עיתו שבתקניהמצה

 ולמלאכה: יעב1יהועכשיו
 באמצע. ממס ועושה הקמח את עזים הוא התך, על קמח כף העוור מאת מקבי יידכל
 והיש הבקבוק, מן מים הש;' העוור שופךלמוכה

~'finb 
 יפי מים מוסיף העוור "וש. מיד

 )באביק( המערוך את ,וקח )י(. הקרש אל אותה מעביר הריהן יסדי גמישה העיסה אסהצויך.
 הוא כך אתר מקטף. הוא )ח( y'aa1 או נכוס )יא(. כויר דקה שהיא עז העיסה אתומרקיע

 אותה מני" הוא יאופה. המונה "מצה את מעביר "מסמובבים הילדים אנד )א(. במקבמנקב

 הנאסות המצות את ה"מ. בצו נס אותה ו,אפוה אתתה לחסתך ע1'1 מ" lar כסנור "סח.עי

 הסי. יתוךרוותם
 הקנויות את יאשפז. עובר שנתיכיך נתר היסב. ויוגב לרתו, צריג'ם ש;חיכלכוביים

 - יודן שהמתה מרגיש שהמורה רגע באותו אבי "עבויה. ומן את לקבוע קשה יהחייף.אפשי
 האפי". אתיפסיק

 ימקומס. ויחוירום והמבשילים "כיים כי את ינקו עצמםהילדים
 1 שיסתניו אחרות מכיתות יידים שי ביקורם ירי עי והשמחה העונג את יהגדייאפשר
 האסיה.במלאכת
 שירה. מ,ץה ה",ה שהעגוז"רצני
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