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דברים אחדים על מיני המרק





:ציטטות נבחרות

:הבאהבשיקופיתהלוח מופיע 





.עוגת תפוחים של חיה ג

)גינזבורגחיה )

בכתב ידה של אהובה זכריה

(  צאטעלאך)כך באמצעות פתקים 

שיתפו והעבירו מתכונים מאחת לחברתה



ובשנים מאוחרות יותר אספו והוציאו לאור חוברות  

.  לדורות הבאיםמהאמהותמתכונים  

הבאות נראה שתי דוגמאות של חוברות  בשיקופיות

.  שאספו בני המשפחה לאחר מות האם

שאספה  השלישית נראה אוסף מתכונים בדוגמה 

עמית  שושי אמא–המשפחה מאמהות

לילדיה



הספר שיצא לאחר 

פטירתה  

וזכרונותמכיל מתכונים 

,  בעלה מיכאלשל 

בני המשפחה וחברים



.

.........

:וכך כתב בנה רן בחוברת





והספר הבא מייצג את הדור העכשווי הוא ספר המתכונים  

רחלי ורדי  :  טעמה ושדרגה לטעמי המשפחה, ניסתה, שאספה

:בשם

שיצא במהדורה משפחתיתטעם של בית 





1953ספר המתכונים ברוסית של גלינה אנגל משנת  

הספר עלה ארצה והתמקם בבית בצופית



: נזכרים במטבח המפורסם ביותר, וכשמדברים על מטבח

המטבח של גולדה

התמונות והציטטות הועתקו מהאינטרנט ממקורות שונים



"המטבח של גולדה"

הלכה לעולמה בשנת היא 

1978  ,

מטאפורת המטבח אך 

שלה עודנה חיה ובועטת



מתכון של 

מרק העוף 

של גולדה



ובלי קשר למטבח ומכיוון שהערב  

מופק על ידי ארכיון מושב צופית

מצאנו לנכון להזכיר את תרומתה  

של גולדה לבניית בית העם בצופית



כי החברים באמריקה יתנו ידם להקמת בית עם בצופית שחסרונו היה מורגש  מהמליןבביקורו בארץ תבע המושב 

.בתור מנהל מגבית ההסתדרות הבטיח לעיין בדבר ולסייע לביצועו, המלין. מאוד

(  שרת החוץ, היום גולדה מאיר)גולדה מאירסון ' החבאותה שנה ביקרה 

ותודות להתערבותה סוכם כי אגודת עושי הכובעים באמריקה  , באמריקה
ממייסדי  , מכס צוקרמןש''עתקים בית עם , מנאמני ארץ ישראל העובדת, זריצקישבראשה עמד העסקן 

, ל''הנכי בתוך הבית ישומר החומר על תולדות האגודה היתהאחת המטרות . שנפטר בזמן ההוא, האגודה ומנהיגה

החומר הכתוב ברובו באידיש מעולה ובכתב  . נכס יקר לתולדות הפועלים היהודית באמריה והאיגוד המקצועי שלה

.ידו המהודר של צוקרמן המנוח

על מקום הקמת בית צוקרמן ניטשה מערכה בין מועצת פועלי כפר סבא 

פעילי מועצת כפר סבא טענו כי הטיפול התרבותי בסביבה שייך לה ועם הקמת הבית  . והמושב צופית

.לרבות צופית, הסביבהישוביגם בשביל יעודובמושבה ימלא הוא את 

וצופית כישוב ספר שהוטרד  1936-1939בינתיים פרצו מאורעות 

הועמד בפני ההכרח שיוקם בתוכו מבנה  , הערבים שכניהי''עקשות 

את ידה להקמת  תתןצורך זה הצדיק את תביעתנו שההסתדרות . בטחוני

שישמש גם לצרכי בטחון גם לצרכי  , על הגבעה המתנשאת מעל לסביבה,בתחומה של צופיתהבנין

.הכריעו לצד צופית, בתמיכתו המלאה של המלין, גולדה. תרבות

שנה למושב  30שיצא לכבוד מתוך ספר צופית 

http://www.tsofit.org.il/gdz/

