
 אלו"ט- האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים.
לוח השנה הזה מלא צבע, צחוק, שמחה וטעמים.

 הלוח מעוטר בציורים המרהיבים של הילדים האוטיסטים ומשולבים בו מתכונים יחודיים לכל חודשי השנה ועונותיה. 
שיתוף פעולה נפלא בין ילדי אלו"ט ובין 13 שפים מהמובילים בישראל. נעים לעין, טעים לחיך.

שנה טובה.
ALUT- The Israeli Society for Autistic Children.
This calendar is full of color, laughter, happiness and tastes.
The calendar is decorated by marvelous paintings of autistic children and contains recipes that are unique for 
each month of the year and its seasons. A wonderful cooperation between the children of ALUT and 13 of the 
leading Chefs in Israel. Pleasant to the eye, tasty for the palate.
Happy New Year.

 .Corazin St. Givataim 5358301 ISRAEL Tel. 03-5718188 Fax 1רח' כורזין 1, גבעתיים 5358301 טל. 03-5718188  פקס. 03-5718185

2016-2017  תשע"ו-תשע"ז
אמנים אוטיסטים מציירים

לוח בטעם
Drawings by Autistic Artists
Calendar With Taste
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 במיה עם לימונים כבושים,
עגבניות, שרי וצ'ילי חריף

רותי רוסו

המצרכים:
250 גרם במיה צעירה שלמה, 

ללא הגבעול
60 מ"ל שמן זית

 50 גרם לימונים כבושים
חתוכים לקוביות

15 עגבניות שרי מתוקות חצויות
5 שיני שום קלופות וחצויות

1/2 בצל סגול פרוס
צ'ילי ירוק חתוך גס, לפי הטעם

מלח ופלפל

אופן ההכנה:
1. מחממים את שמן הזית במחבת 

סוטז על אש גדולה. מוסיפים את 
הבמיה ומקפיצים כ-10 דקות.

2. מוסיפים את יתר הירקות
 ומבשלים תוך כדי ערבוב עוד

 10 דקות.
 3. מתבלים במלח ופלפל.

4. מגישים עם טחינה טובה ליד.
 ניתן להכניס לתוך המנה

 קציצות קטנות
 )בשר או צמחוניות(

או 50 גרם חמאה לקראת הסוף 
להעשרת הטעם.

ילום: ינאי יחיאל
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אב-אלול תשע"ו ספטמבר 2016
שבת

1 2 3
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

כח 

25 26 27 28 29 כב30 כג כד כה כו כז

4 5 6 7 8 9 א10

36

37

38

39

40

ב ג ד ה ו ז

11 12 13 14 15 16 ח17 ט י יא יב יג יד

18 19 20 21 22 23 טו24 טז יז יח יט כ כא

כט

19:38-18:26 י-ם:	
19:40-18:41  ת"א:	
19:40-18:33 חיפה:	
19:39-18:43 ב"ש:	

19:19-18:08 י-ם:	
19:21-18:23  ת"א:	
19:20-18:14 חיפה:	
19:21-18:25 ב"ש:	

19:09-17:58 י-ם:	
19:11-18:14  ת"א:	
19:11-18:05 חיפה:	
19:12-18:16 ב"ש:	

ל

א'	ראש	חודש

כי	תצא

כי	תבוא

שני

September

ב'	ראש	חודש

19:28-18:17 י-ם:	
19:30-18:32  ת"א:	
19:30-18:24 חיפה:	
19:30-18:34 ב"ש:	

ראה

שופטים

וע
שב



מצרכים לקציצות:
4 פילה דג לבן טחון
צרור כוסברה קצוץ
כפית ג'ינגר מגורר

כפית צ'ילי ירוק קצוץ דק
קורט קינמון טחון

קורט כמון טחון
כף שטוחה מלח

אופן ההכנה:
 מערבבים את כל החומרים בקערה עד

לקבלת מסה אחידה.

מצרכים לקארי העגבניות:
200 גר' חמאה

קורט זרעי חילבה
כף שטוחה של גארם מסאללה

כפית אבקת קארי צהוב
2 קופסאות עגבניות קלופות משומרות

2 כפות חומץ סיידר תפוחים
כף שטוחה מלח דק

כפית שאטה גרוס
2 כפות סוכר

אופן ההכנה:
מניחים סיר על להבה בינונית וממיסים את 

החמאה. מוסיפים את זרעי החילבה ומטגנים 
כדקה או עד שמזהיב. 

מוסיפים את הגארם מסאללה ואבקת הקארי 
ומטגנים כדקה נוספת. מוסיפים את יתר 

המרכיבים ומבשלים כשעה על אש קטנה. 
טוחנים לרוטב חלק בעזרת בלנדר מוט.

הכנת המנה:
מחממים את הרוטב בסיר לבעבוע עדין.

 יוצרים כדורי פינג פונג קטנים מהמסה
 ומניחים ברוטב החם, מבשלים כ-30 דק'

על אש נמוכה.

 קציצות דגים
 עם קארי עגבניות 

)4 סועדים(

יובל בן נריה
מלניקוב ם: איליה 

ילו
צ

ים
פר

עו
ר 

כפ
ל 

ת"
מי

 - 
מן 

יינ
קל

טי 
ב



שבת

1
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

23
30

31

24 25 26 27 28 כא29

כח

כט

כב כג כד כה כו כז

2 3 4 5 6 7 כט8

40

וע
שב

41

42

43

44

א ב ג ד ה ו

9 10 11 12 13 14 ז15 ח ט י יא יב יג

16 17 18 19 20 21 יד22 טו טז יז יח יט כ

19:00-17:49  י-ם:	
19:02-18:04 ת"א:	
19:01-17:55 חיפה:	
19:03-18:07 ב"ש:	

18:52-17:40  י-ם:	
18:53-17:55 ת"א:	
18:52-17:46 חיפה:	
18:54-17:58 ב"ש:	

18:44-17:32  י-ם:	
18:45-17:47 ת"א:	
18:44-17:37 חיפה:	
18:46-17:50 ב"ש:	

18:30-17:17  י-ם:	
18:31-17:32 ת"א:	
18:30-17:22 חיפה:	
18:32-17:35 ב"ש:	

18:36-17:24  י-ם:	
18:38-17:39 ת"א:	
18:36-17:29 חיפה:	
18:39-18:42 ב"ש:	

כח
נצבים

וילך

האזינו

בראשית

שבת	חוהמ"ס

שני

October
אלול תשע"ו-תשרי תשע"ז אוקטובר 2016

אסרו	חג

ערב	יום	כיפור יום	כיפור

 הושענא
רבה

ש.עצרת	
שמחת	תורה

ערב	ראש	השנה א'	ראש	השנה
Erev Rosh Hashana h h

Erev Yom Kipur Yom Kipur

S.Atzeret 
Simchat .T



המצרכים:
8 יחידות רבעי עוף - חלקים תחתונים בלבד

2 בצלים בינוניים
5 תפוזי דם אדומים. אם אין, תפוזים רגילים

1/4 כוס חומץ בלסמי
2 ראשי שום גדולים - אחד לרוטב והשני לקישוט

צרור טימין קטן
2 כוסות מרק עוף בייתי )לא מרק מאבקה(

2 כפות סוכר חום כהה או דבש
מלח, פלפל שחור גרוס

מעט שמן זית לטיגון
אופן ההכנה:

 אופים את השום על מלח גס עם הקליפה
כ-20 דקות בחום בינוני- גבוה.

כשמתרכך- מוציאים את התוכן במעיכה ושומרים 
בצד. מפרקים את השום השני ל"שיניים" ושומרים 
להגשה. מקלפים בקולפן את קליפת התפוז מ-3 

תפוזים )לא עם החלק הלבן(, פורסים לרצועות 
דקיקות וסוחטים את המיץ.

 מקלפים ומפלטים )מוציאים את תוכן הפלחים(
 את שני התפוזים הנותרים. 

 מקלפים את הבצלים וחותכים לסהרונים בעובי
של פלחי תפוז דקים.

במחבת עמוק מטגנים בשמן זית מכל הצדדים את 
 רבעי העוף עד שישחימו ומניחים בצד.

מטגנים את הבצלים החתוכים. כשהם מתחילים 
להשחים על אש גבוהה, בוזקים 2 כפות סוכר 

חום כהה. כשמתחיל להתהוות קרמל, מוסיפים 
מיץ תפוזים וחומץ בלסמי, מביאים לרתיחה. 

מוסיפים את מרק העוף, את מחית השום, את פלחי 
התפוזים, מעט מלח ופלפל והטימין ומרתיחים. 

 מסדרים בסיר את רבעי העופות.
מבשלים 30 דקות בסיר מכוסה.

מוציאים את העופות וממשיכים להרתיח את 
הרוטב עד שיצטמצם ב-50%.

מוסיפים את קליפות התפוזים ומשלימים תיבול. 
יוצקים את הרוטב על העופות ומקשטים בשיני שום 

יםעם הקליפה וגבעולי טימין.
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רן שמואלי
רבעי עוף ברוטב תפוזים, 

חומץ בלסמי ושום אפוי שרית גופן  צילום: 



תשרי-חשון תשע"ז נובמבר 2016
שבת

1 2 3 4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

ל

27 28 29 כו30 כז כח כט

6 7 8 9 10 11 12

5

ה

45

46

47

48

49

ו ז ח ט י יא

ד

13 14 15 16 17 18 יב19 יג יד טו טז יז יח

א

17:24-16:11 י-ם:	
17:26-16:26  ת"א:	
17:24-16:16 חיפה:	
17:27-16:30 ב"ש:	

17:20-16:06 י-ם:	
17:21-16:21  ת"א:	
17:19-16:11 חיפה:	
17:23-16:25 ב"ש:	

17:17-16:03 י-ם:	
17:18-16:17  ת"א:	
17:16-16:07 חיפה:	
17:20-16:21 ב"ש:	

17:15-16:00 י-ם:	
17:16-16:14  ת"א:	
17:14-16:04 חיפה:	
17:18-16:19 ב"ש:	

ב ג
נח

לך	לך

וירא

חיי	שרה

שני

November

20 21 22 23 24 25 יט26 כ כא כב כג כד כה

יום	הזיכרון	
ליצחק	רבין

א'	ראש	חודש ועב'	ראש	חודש
שב



מרב סריג
לביבות ריקוטה 

לימוניות שני פרנקו צילום: 
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ר 
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ד

המצרכים לכ-24 לביבות:
250 גרם גבינת ריקוטה

4 ביצים
8 כפות קמח
2 כפות סוכר

1 שקית סוכר וניל
גרידה מ-2 לימונים

1-2 כפיות תמצית וניל
חמאה לטיגון

להגשה )אופציה(:
 ריבת פרי איכותית

)פירות יער/תפוזים(

אופן ההכנה:
 בקערה מערבבים

 את כל החומרים
לקבלת מחית חלקה.

במחבת ממיסים חמאה 
בנדיבות.

בעזרת כף יוצקים למחבת 
החמה תלוליות מהבלילה 
ומטגנים את הלביבות עד 

להזהבה יפה משני הצדדים.
 מעבירים לצלחת מרופדת

 בנייר סופג ומגישים מיד
לצד ריבת פרי.



כסלו-טבת תשע"ז דצמבר 2016
December

שבת

1 2 3
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

א

25 26 27 28 29 30 כה31 כו כז כח כט א ב

4 5 6 7 8 9 ד10

49

50

51

52

53

ה ו ז ח ט י

11 12 13 14 15 16 יא17 יב יג יד טו טז יז

18 19 20 21 22 23 יח24 יט כ כא כב כג כד

ב

17:15-15:59 י-ם:	
17:16-16:14  ת"א:	
17:14-16:03 חיפה:	
17:18-16:18 ב"ש:	

17:16-16:00 י-ם:	
17:17-16:14  ת"א:	
17:15-16:03 חיפה:	
17:19-16:18 ב"ש:	

17:18-16:02 י-ם:	
17:19-16:16  ת"א:	
17:17-16:05 חיפה:	
17:21-16:20 ב"ש:	

17:21-16:05 י-ם:	
17:22-16:19  ת"א:	
17:20-16:08 חיפה:	
17:25-16:24 ב"ש:	

17:26-16:10 י-ם:	
17:27-16:24  ת"א:	
17:25-16:13 חיפה:	
17:29-16:28 ב"ש:	

ג
תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

שני

נר	ראשון

א'	חנוכה ב'	חנוכה ג'	חנוכה ד'	חנוכה ה'	חנוכה ו'	חנוכה ז'	חנוכה

ראש	חודש

ראש	חודש
Rosh Chodesh

Rosh Chodesh

וע
שב



המצרכים:
3 כפות שמן זית

5 שיני שום טריות
2 בצלים קצוצים

2 מקלות סלרי קצוץ
1 גזר קצוץ דק

4 כפות רסק עגבניות
1 עגבניה חתוכה לקוביות

1 חבילה גדולה של עגבניות מרוסקות
2 כוסות מים רותחים

1/4 צרור שמיר
חופן עלי סלרי

1/2 צרור כוסברה
1/2 כפית סוכר

2 קורט פלפל חריף מיובש-שאטה
כף גדושה של פפריקה מתוקה

אופן ההכנה:
מחממים סיר גדול עם שמן זית ושום, 
מוסיפים בצל, גזר ואת מקלות הסלרי 

ומאדים היטב.
מוסיפים רסק עגבניות ומערבבים.

מוסיפים את העגבניות הטריות ומערבבים.
מוסיפים את העגבניות המרוסקות, 

מערבבים היטב ומרתיחים.
 מוסיפים את המים בהדרגתיות,

מערבבים ומרתיחים כחצי שעה.
מוסיפים פפריקה מתוקה, מלח, פלפל 

ומעט סוכר כדי לשבור את החמיצות.
כאשר נותרו 5 דקות אחרונות לבישול 

המרק מוסיפים את צמחי התבלין, 
מערבבים היטב ומגישים.

מרק עגבניות
משה שגב

מיכאלי לי  אנטו ום: 
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טבת-שבט תשע"ז ינואר 2017
January

שבת

1 2 3
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

ג

25 26 27 28

29 30 31

כז כח כט א

ב ג ד

4 5 6 7

8 9 10

ו

1

וע
שב

2

3

4

5

ז ח ט

י יא יב 11 12 13 14

15 16 17

יג יד טו טז

יז יח 18 19 20 21

22 23 24

יט כ כא כב כג

כד כה כו

ד

17:31-16:15 י-ם:	
17:32-16:29  ת"א:	
17:30-16:18 חיפה:	
17:34-16:33 ב"ש:	

17:36-16:21 י-ם:	
17:38-16:35  ת"א:	
17:35-16:24 חיפה:	
17:40-16:39 ב"ש:	

17:42-16:27 י-ם:	
17:44-16:41  ת"א:	
17:42-16:31 חיפה:	
17:45-16:45 ב"ש:	

17:48-16:33 י-ם:	
17:50-16:48  ת"א:	
17:48-16:37 חיפה:	
17:51-16:52 ב"ש:	

ה
ויגש

ויחי

שמות

וארא

שני

צום	י'	בטבת
Tzom 10 B'Tevet

8 Chanukah

ראש	חודש

ח'	חנוכה



המצרכים:
 1/2 כוס פיסטוקים קלויים

1/2 כוס גרעיני חמניה קלויים
1/2 כוס צנוברים קלויים
2 כוסות נענע קצוצה דק

3 כוסות פטרוזיליה קצוצה דק
2 כוסות בצל ירוק קצוץ דק

מיץ מ 2-3 לימונים
1/3 כוס שמן זית עדין

מלח-ים גס לפי הטעם
פלפל לבן גרוס לפי הטעם

אופן ההכנה:
מערבבים את כל העשבים 

שקצצתם יחד עם מיץ לימון, 
מלח ופלפל.

מערבבים את הפיצוחים.
מטפטפים מלמעלה שמן זית 

ומגישים.

חיים יוסף צילום: 

ארז קומרובסקי
סלט טאבולה פיצוחים

מן
לפ

 וו
ער

ס



שבט-אדר תשע"ז פברואר 2017
שבת

1 2 3 4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

ה

26 27 ל28 א ב

65 7 8 9 10 טי11

5

6

7

8

9

יא יב יג יד טו

1312 14 15 16 17 טזיז18 יח יט כ כא כב

ו

17:54-16:40 י-ם:	
17:56-16:54  ת"א:	
17:54-16:44 חיפה:	
17:57-16:58 ב"ש:	

18:00-16:46 י-ם:	
18:01-17:00  ת"א:	
18:00-16:50 חיפה:	
18:03-17:04 ב"ש:	

18:05-16:52 י-ם:	
18:07-17:06  ת"א:	
18:06-16:57 חיפה:	
18:08-17:10 ב"ש:	

18:11-16:57 י-ם:	
18:12-17:12  ת"א:	
18:11-17:03 חיפה:	
18:13-17:15 ב"ש:	

ז ח
בא

בשלח

יתרו

משפטים

שני

February

2019 21 22 23 24 כגכד25 כה כו כז כח כט

ט"ו	בשבט

יום	המשפחה

א'	ראש	חודש ב'	ראש	חודש

וע
שב



המצרכים:
100 גרם חמאה רכה מאוד

 כוס )200 גרם( סוכר דמררה,
קנים או לבן

1/2 כוס )100 גרם( טחינה גולמית
1/3 כוס )100 גרם( סילאן

3 ביצים
1 מיכל שמנת מתוקה

1.5 )210 גרם( קמח תופח מנופה
100 גרם שוקולד מריר קצוץ קטן קטן 

או פצפוצי שוקולד איכותיים
לזרייה מעל: 5 כפות שקדים פרוסים

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל-180 מעלות.

טורפים חמאה, סוכר, טחינה גולמית, 
סילאן, ביצים ושמנת מתוקה בקערה 

גדולה, בעזרת מטרפה ידנית עד קבלת 
תערובת חלקה. מוסיפים בבת אחת 

את הקמח המנופה לבלילה ומערבבים 
 מעט מאוד.

מוסיפים פצפוצי שוקולד, מערבבים 
מעט ויוצקים לשתי תבניות אינגליש 
קייק משומנות )הבלילה תגיע לגובה 

חצי מהתבנית(. זורים שקדים פרוסים 
ואופים 40 דקות. מצננים. שומרים 

בטמפרטורת החדר.

לימור לניאדו תירוש
עוגת טחינה, סילאן 

ופצפוצי שוקולד
)2 תבניות אינגליש קייק(

אילן ילום: יעל 

צ

לון
חו

ל 
ת"

מי
 - 

לק
פו

ת 
סנ

א



אדר-ניסן תשע"ז מרץ 2017
שבת

1 2 3 4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

ג

26 27 29 30 כח31 כט א ב ג ד

65 7 8 9 10 זח11

9

וע
שב

10

11

12

13

ט י יא יב יג

1312 14 15 16 17 ידטו18 טז יז יח יט כ

ד

18:16-17:03 י-ם:	
18:18-17:18  ת"א:	
חיפה:	18:17-17:08
18:18-17:21 ב"ש:	

19:31-18:18 י-ם:	
19:33-18:33  ת"א:	
19:32-18:24 חיפה:	
19:33-18:35 ב"ש:	

ה ו
תרומה

תצוה

כי	תשא

ויקהל	פקודי

שני

March

2019 21

28

22 23 24 כאכב25 כג כד כה כו כז

18:21-17:08 י-ם:	
18:23-17:23  ת"א:	
18:22-17:14 חיפה:	
18:23-17:26 ב"ש:	

18:26-17:13 י-ם:	
18:28-17:28  ת"א:	
18:27-17:19 חיפה:	
18:28-17:30 ב"ש:	

תענית	אסתר
יום	האישה	הבינלאומי )מוקדם(

פורים

ראש	חודש



המצרכים:
 1 כתף טלה )לבקש מהקצב

לחתוך אותה לחתיכות של כ-4 ס"מ(
4 כוסות אורז פרסי

1/2 כפית כורכום
1/2 כפית כמון

1 כפית פלפל שחור
1/2 כפית אגוז מוסקט

1/2 כפית זנגוויל
1 בצל קצוץ לקוביות

5 גזרים מגורדים בפומפיה בחלק הגס
1 כפית סוכר
1/2 כוס שמן

5 כפות גדושות של מלח גס
מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
משרים את הבשר במלח הגס למשך 

חצי שעה. שוטפים את הבשר מהמלח 
ומניחים אותו בסיר עם הבצל ואגוז 

המוסקט. מכסים במים כחמישה ס"מ 
מעל הבשר, מוסיפים מלח ומבשלים כמו 
מרק כשעתיים עד שהבשר רך. מסננים. 
מחממים סיר עם שמן. מאדים את הגזר. 

מוסיפים סוכר ובוחשים כחמש דקות. 
מוסיפים אורז. מערבבים פנימה את 

הבשר. בקערה עם שש כוסות מים רותחים 
ועוד 3 כפות שמן מערבבים את התבלינים 
ומוסיפים לסיר. מביאים לרתיחה. טועמים 

ומתקנים תיבול של מלח. מנמיכים את 
האש למינימום ומבשלים בסיר סגור 

לוןכ-30-40 דק'. מגישים על צלחת מרכזית.
חו

ל 
ת"

מי
 - 

לק
פו

ת 
סנ

א

חיים כהן
כתף טלה באורז ענבל מרמרי ילום: 

צ



שבת

1
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

23

30

24 25 26 27 28 כז29

ד

כח כט ל א ב ג

2 3 4 5 6 7 ו8

13

וע
שב

14

15

16

17

ז ח ט י יא יב

9 10 11 12 13 14 יג15 יד טו טז יז יח יט

16 17 18 19 20 21 כ22 כא כב כג כד כה כו

19:36-18:22  י-ם:	
19:38-18:38 ת"א:	
19:38-18:29 חיפה:	
19:38-18:40 ב"ש:	

ה
ויקרא

צו

שחוהמ"פ

שמיני

תזריע	מצורע

שני

April
ניסן-אייר תשע"ז אפריל 2017

19:41-18:27  י-ם:	
19:43-18:42 ת"א:	
19:43-18:34 חיפה:	
19:43-18:44 ב"ש:	

19:46-18:32  י-ם:	
19:48-18:47 ת"א:	
19:48-18:39 חיפה:	
19:48-18:49 ב"ש:	

19:51-18:37  י-ם:	
19:54-18:52 ת"א:	
19:54-18:44 חיפה:	
19:53-18:54 ב"ש:	

19:57-18:42  י-ם:	
19:59-18:57 ת"א:	
20:00-18:49 חיפה:	
19:58-18:58 ב"ש:	

יום	הזיכרון	לשואה	ולגבורה

ה'	חוהמ"פ

א'	ראש	חודש ב'	ראש	חודש



המצרכים ל-4 מנות:
2 דגי לברק מפולטים בלי עצמות במשקל 

 600-700 גרם כל אחד
 2 חצילים בגודל בינוני קלויים על הגריל

או על האש
 3 מיכלים )750 מ"ל( יוגורט משובח

)3-4 אחוז שומן(
מעט מלח, פלפל שחור גרוס טרי

3 שיני שום כתושות
2 כפות זעתר

1 כף סומק
50 גרם צנוברים קלויים

1 כפית מחוקה קורנפלור
4 כפות שמן זית

אופן ההכנה:
מורחים את הסינייה )מגש אלומיניום/פיירקס/

חרס( בשמן זית ומנגבים את הפילטים.
מניחים את הדגים במגש כאשר הצד עם העור 

כלפי מטה. מקלפים את החצילים ומצרפים 
למגש עם פילה הדגים. בקערה גדולה 

מערבבים את היוגורט עם מעט מלח ופלפל 
שחור גרוס, שיני השום הכתושות ושתי כפות 

שמן זית, מוסיפים הקורנפלור ומערבבים 
בעזרת מטרפה.

יוצקים את היוגורט מעל החצילים והדגים 
כך שיכסה אותם באופן שווה. מכניסים את 

הסינייה לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות 
למשך כ-8-10 דקות. מעבירים את התנור 
למצב גריל עליון ואופים במשך 2-3 דקות 
נוספות עד להשחמה חלקית של היוגורט. 

בודקים בעזרת קיסם שהדגים מוכנים. 
 מפזרים צנוברים קלויים, זעתר וסומק

יוןמעל ומגישים.
לצ

ון 
ש

רא
ל 

ת"
מי

 - 
וני

הר
 א

הר
תד

איל לביא
 סינייה של דג ים
עם חציל ויוגורט ם: נמרוד גנישר

ילו
צ



אייר-סיון תשע"ז   2017
שבת

1 2 3 4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

ה

27

28 29 30 31

ב

ג ד ה ו

6

7 8 9 10 11 12 13

5 י

18

וע
שב

19

20

21

22

יא יב יג יד טו טז יז

ט

14 15 16 17 18 יח19 יט כ כא כב כג

ו

20:02-18:47 י-ם:	
20:05-19:02  ת"א:	
20:06-18:54 חיפה:	
20:04-19:03 ב"ש:	

ז ח
אחרי	מות	קדושים

אמור

בהר	בחקותי

במדבר

שני

May

20

21 22 23 24 25 26

כד

כה כו כז כח כט א

20:08-18:52 י-ם:	
20:11-19:07  ת"א:	
20:12-18:59 חיפה:	
20:09-19:08 ב"ש:	

20:13-18:56 י-ם:	
20:16-19:12  ת"א:	
20:17-19:04 חיפה:	
20:15-19:13 ב"ש:	

20:18-19:01 י-ם:	
20:21-19:16  ת"א:	
20:22-19:09 חיפה:	
20:20-19:17 ב"ש:	

	)נדחה(
יום	הזיכרון	לחללי	צה"ל

שבועות

יום	ירושלים

ערב	שבועות

יום	העצמאות	)נדחה(

ראש	חודש



המצרכים:
 1/2 שעועית לימה מושרית

בין שעה ללילה
2 בצלים גדולים פרוסים דק

1/2 כוס שמן זית
כפית מלח ים אטלנטי

 לרוטב:
 כ-10 עגבניות שרי מנומרות קצוצות

לקוביות קטנטנות
עלים משני גבעולי פטרוזיליה קצוצים דק

כף מיץ לימון טרי
שן שום כתושה

קורט כמון
קורט מלח

1/4 כפית צ'ילי גרוס
3 כפות שמן תירס או קנולה

מערבבים את כל המרכיבים יחד והרוטב מוכן.

אופן הכנת הפאבה:
מבשלים את השעועית המושרית כ-50 דקות 

עד שהיא מתרככת, מטגנים את פרוסות 
הבצל בשמן זית. שמים במעבד מזון חצי 

מכמות השעועית, חצי מכמות הבצל המטוגן 
המוזהב וחצי כפית מלח ומערבבים במעבד 
עד ליצירת מחית אחידה. טועמים ומתקנים 

תיבול. אם נדמה שהמחית מוצקה מדי 
מוסיפים עוד קצת שמן זית וממשיכים לעבד.

חוזרים בשנית על הפעולה עם המחציות 
הנותרות של השעועית המבושלת, הבצל 

המטוגן והמלח. מעבירים לכלי אטום. נשמר 
במקרר עד 3 ימים.

 להגשה:
 מניחים את הפאבה בצלחת שטוחה

 ובמרכז מניחים כפית מהרוטב.
יוןמגישים עם לחם או פיתות קלויות.

לצ
ון 

ש
רא

ל 
ת"

מי
 - 

וני
הר

 א
הר

תד

עדי אדר צילום: 

יהלומה לוי
 פאבה

)טבעוני(קרם שעועית לימה



סיון-תמוז תשע"ז יוני 2017
שבת

1 2 3
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

ז

25 26 27 28 29 א30 ב ג ד ה ו

4 5 6 7 8 9 י10

22

וע
שב

23

24

25

26

יא יב יג יד טו טז

11 12 13 14 15 16 יז17 יח יט כ כא כב כג

18 19 20 21 22 23 כד24 כה כו כז כח כט ל

ח ט
נשא

בהעלותך

שלח

קרח

שני

June

20:23-19:05 י-ם:	
20:26-19:20  ת"א:	
20:27-19:13 חיפה:	
20:24-19:21 ב"ש:	

20:27-19:09 י-ם:	
20:29-19:24  ת"א:	
20:31-19:17 חיפה:	
20:28-19:25 ב"ש:	

20:29-19:11 י-ם:	
20:32-19:26  ת"א:	
20:34-19:19 חיפה:	
20:30-19:27 ב"ש:	

20:31-19:13 י-ם:	
20:34-19:28  ת"א:	
20:35-19:21 חיפה:	
20:32-19:29 ב"ש:	

ב'	ראש	חודש

א'	ראש	חודש



המצרכים ל-2 מנות:
350 גרם כבדי עוף
שמן חמניות לטיגון

5 תאנים חצויות
 מלח גס

 פלפל שחור גס
 מעט סוכר חום

1/2 כוס יין אדום )125 מ"ל(

אופן ההכנה:
1. מנקים את הכבדים משומן וגידים, 

שמים במסננת לזמן קצר.
2. מנגבים את הכבדים במגבות נייר 

וצורבים אותם במעט שמן חמניות 
לטיגון. לאחר שאיבדו את צבעם 

 האדום מוסיפים למחבת את
 התאנים החצויות ומטגנים כדקה.

מתבלים במלח, פלפל שחור ומעט 
 סוכר חום ומוסיפים את היין.

מביאים לרתיחה. מבשלים דקה 
נוספת, מסירים מהאש ומגישים.

ניר צוק
 כבדי עוף

ותאנים ביין אדום צילום: יח"צ

ים
של

רו
  י

"ל
ית

 מ
-  

דו
ומ

אפ
קו 

שי
מו



שבת

1
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

23

30 31

24 25 26 27 28 כט29

ז ח

א ב ג ד ה ו

2 3 4 5 6 7 ח8

26

וע
שב

27

28

29

30

ט י יא יב יג יד

9 10 11 12 13 14 טו15 טז יז יח יט כ כא

16 17 18 19 20 21 כב22 כג כד כה כו כז כח

20:31-19:13  י-ם:	
20:34-19:29 ת"א:	
20:35-19:22 חיפה:	
20:32-19:30 ב"ש:	

ז
חקת

בלק

פינחס

דברים

שני

July
תמוז-אב תשע"ז יולי 2017

20:30-19:13  י-ם:	
20:33-19:28 ת"א:	
20:34-19:21 חיפה:	
20:31-19:29 ב"ש:	

20:27-19:11  י-ם:	
20:30-19:26 ת"א:	
20:31-19:19 חיפה:	
20:28-19:27 ב"ש:	

מטות	מסעי
20:23-19:08  י-ם:	
20:26-19:23 ת"א	
20:27-19:16 חיפה:	
20:25-19:24 ב"ש:	

20:18-19:03  י-ם:	
20:21-19:19 ת"א	
20:22-19:11 חיפה:	
20:20-19:20 ב"ש:	

צום	י"ז	בתמוז

ראש	חודש



המצרכים ל-4 מנות:
210 גרם מיץ תפוזים

210 גרם מיץ אשכולית אדומה
115 גרם חלב קוקוס
60 גרם סירופ אגבה

1 קילו פסיפלורה טרייה
15 גרם קורנפלור

15 גרם מים
חופן פלפל אנגלי

אופן ההכנה:
 בסיר מערבבים את המיצים,

חלב קוקוס, סירופ אגבה, פסיפלורה 
 והפלפל. בקערה נפרדת מערבבים
עם מטרפה את הקורנפלור והמים.

כאשר הנוזל בסיר רותח משווים 
טמפרטורה עם הקורנפלור - מוזגים 

מעט מהסיר לתוך הקערה תוך כדי 
ערבוב מתמיד במטרפה.

מחזירים חזרה לסיר, טורפים עם 
מטרפה עד לרתיחה.

מעבירים לקערה ושמים במקרר ללילה.
למחרת מסננים ומגישים עם פירות 

טריים וסורבה.

מן
לפ

 וו
ער

ס

מאיר אדוני

פרץ דן  צילום: 

מרק אקזוטי קר
)מתאים גם לסוכרתיים וטבעונים(



אב-אלול תשע"ז אוגוסט 2017
שבת

1 2 3 4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

ט

27 28 29 30 ה31 ו ז ח ט

6 7 8 9 10 11 12

5

יד

31

וע
שב

32

33

34

35

טו טז יז יח יט כ

יג

13 14 15 16 17 18 כא19 כב כג כד כה כו כז

י יא יב
ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

שני

August

20 21 22 23 24 25 כח26 כט ל א ב ג ד

20:12-18:58  י-ם:	
20:14-19:13 ת"א:	
20:15-19:06 חיפה:	
20:13-19:14 ב"ש:	

19:57-18:44  י-ם:	
19:59-18:59 ת"א:	
20:00-18:51 חיפה:	
19:58-19:01 ב"ש:	

19:48-18:36  י-ם:	
19:50-18:51 ת"א:	
19:51-18:43 חיפה:	
19:50-18:53 ב"ש:	

20:05-18:51  י-ם:	
20:07-19:07 ת"א:	
20:08-18:59 חיפה:	
20:06-19:08 ב"ש:	

א'	ראש	חודש ב'	ראש	חודש



המצרכים:
500 גרם אורז קרנרולי או אורז ארבוריו

2 ליטר ציר ירקות
1/2 כוס יין לבן
1 בצל שאלוט

100 גרם חמאה
100 גרם פרמזן

700 גרם קוביות אגסים בשלים ומתוקים
מלח

פלפל

אופן ההכנה:
קוצצים את השאלוט ומטגנים קלות עם 

2 כפות חמאה על להבה נמוכה בסיר 
של 5 ליטר, עד שהשאלוט מזהיב מעט. 

מוסיפים את האורז, מערבבים דקות 
מספר, מוסיפים את היין הלבן וממשיכים 

 לערבב, עד שהנוזל מתאדה. 
מתחילים להוסיף בהדרגה כוס אחר 

כוס של ציר הירקות, על להבה נמוכה. 
מוסיפים עוד לפי הצורך. זמן בישול 

 האורז הוא בערך 16 דקות.
טועמים כדי לבדוק את מרקם האורז 

ולקראת סוף הבישול מוסיפים את 
האגסים. מערבבים, מסירים את הסיר 

מהאש. ממתינים 2 דקות, מוסיפים את 
 החמאה והפרמזן ובוחשים הכל.

מוסיפים מלח ופלפל ומגישים חם!

מסימיליאנו 
די מטיאו

ריזוטו אגסים ופרמזן לב דן  צילום: 

ים
פר

עו
ר 

כפ
ל 

ת"
מי

 - 
אי

 ב
יר

עמ



Tzom Gedalia

אלול-תשע"ז תשרי-תשע"ח ספטמבר 2017
שבת

1 2
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Satראשון שלישירביעיחמישישישי

י

2524 26 27 28 29 דה30 ו ז ח ט י

43 5 6 7 8 יב9

35

וע
שב

36

37

38

39

יג יד טו טז יז יח

1110 12 13 14 15 יטכ16 כא כב כג כד כה

1817 19 20 21 22 כוכז23 כח כט א ב ג

יא
כי	תצא

כי	תבוא

נצבים	וילך

האזינו

יוהכ"פ

שני

September

19:39-18:27 י-ם:	
19:41-18:43  ת"א:	
19:41-18:34 חיפה:	

19:41-18:45 ב"ש:	

19:30-18:18 י-ם:	
19:32-18:34  ת"א:	
19:32-18:25 חיפה:	
19:32-18:36 ב"ש:	

19:20-18:09 י-ם:	
19:22-18:25  ת"א:	
19:22-18:16 חיפה:	
19:23-18:27 ב"ש:	

19:11-18:00 י-ם:	
19:13-18:15  ת"א:	
19:12-18:06 חיפה:	
19:13-18:18 ב"ש:	

19:02-17:51 י-ם:	
19:04-18:06  ת"א:	
19:03-17:57 חיפה:	
19:04-18:09 ב"ש:	

ערב	ראש	השנה

צום	גדליה	)נדחה(

א'	ראש	השנה

יום	כיפור



20

26

2221
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תשרי-חשון תשע"ח אוקטובר 2017 October

1 2 יא3

25 26 27 28

29 30 31

ה ו ז ח

ט י יא

4 5 6 7

8 9 10

יד טו טז יז

יח יט כ 11 12 13 14

15 16 17

כא כב כג כד

כה כו 18 19 20 21

22 23 24

כז כח כט ל א

ב ג ד

יב יג
ערב סוכות סוכות א' חוהמ"ס ב' חוהמ"ס

ג' חוהמ"ס ד' חוהמ"ס ה' חוהמ"ס הושענא רבה שמחת תורה אסרו חג

א' ראש חודש ב' ראש חודש

חשון-כסלו תשע"ח נובמבר 2017 November

22

29
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30

24 25

26 27 28

ד

יא

ה

יב

ו ז

ח ט י

1 2 3 4

5 6 7

יב יג יד טו

טז יז יח 8 9 10 11

12 13 14

יט כ כא כב

כג כד 15 16 17 18

19
ראש חודש

20 21

כה כו כז כח כט

א ב ג

י"ז ליצחק רבין

טבת-שבט תשע"ח ינואר 2018 January

1 2

ראש חודש

ט"ו בשבט

24 25 26 27

28 29 30 31

ח ט י יא

יב יג יד טו

3 4 5 6

7 8 9

טז יז יח יט

כ כא כב 10 11 12 13

14 15 16

כג כד כה כו

כז כח 17 18 19

21 22 23

כט א ב ג ד

ה ו ז

יד טו

כסלו-טבת תשע"ח דצמבר 2017 December
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3024
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ד

יא

ה

ויב
יג

ז ח
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יג יד

טו טז יז 6 7 8 9

11 12

יח יט כ כא

כב כג 13 14 15 16

17 18 19

כד כה כו כז כח

כט ל א

שבת
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
ראשון שנישלישירביעיחמישישישי

שבת
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
ראשון שנישלישירביעיחמישישישי

שבת
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
ראשון שנישלישירביעיחמישישישי

נר ראשון א' חנוכה ב' חנוכה ג' חנוכה ד' חנוכה

ה' חנוכה ו' חנוכה ז' חנוכה
8 Chanukah

ח' חנוכה

צום י' בטבת
Tzom 10 B'Tevet

שבת
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
ראשון שנישלישירביעיחמישישישי

M.D

2017

2017

2017

2018


