
לגדל לחם בחצר האחורית

בעקבות המסורת האבודה
מאת ד"ר ארי גרינספן

ד״ר ארי גרינספן החליט להבין על בשרו מה זה להוציא לחם מן הארץ. 
תו להרפתקה סביב מעגל השנה, שראשיתה בחג הסוכות, שיאה בחג  לכן הוא יצא עם בִּ

הקציר, וסיומה המוצלח - בחג הפסח

חג השבועות – אחד משלושת הרגלים – נחגג יום אחד בלבד 
משתדלים  אנו  במהלכו  הסוכות(,  כחג  או  הפסח  כחג  )שלא 
ומכאן  התורה,  לימוד  על  ולשקוד  הלילה  כל  ערים  להישאר 

אחד משמותיו הנוספים: חג מתן תורה.
בקהילות מסוימות מאמינים שאם תסתכל כלפי שמים בדיוק 
בחצות הליל, תוכל לראות את אליהו הנביא. אני עוד זוכר את 

עצמי כילד, מנסה להשיג מבט חפוז בעיניו. לשווא. 
שונה  משמעות  השבועות  לחג  היה  הִמקדש  בתקופת  אך 
הקציר,  חג   – לו  זכה  שהוא  אחר  לשם  הִמְתקשרת  לחלוטין, 

הקשור לעונות השנה.
אחינו בני אשכנז, הרחוקים מארץ ישראל בתרבות ובגיאוגרפיה, 
לא חשו את שינויי מזג האוויר וחילופי עונות השנה כמו בארץ 
וכל  החיטים,  קציר  על  מספרת  עצמה  רות  מגילת  ישראל. 
התפאורה שלה נמצאת בשדה בועז, בבית לחם. אגב, חשבתם 
פעם מדוע נקראה בית לחם בשם זה? נכון, מדובר במרכז של 
גידול חיטים והכנת קמח ללחם. גשמי ארץ ישראל המעטים 
היחידה  האפשרות  כן,  ואם  הפסח,  בתקופת  מרדת  פוסקים 
את  זורעים  אם  היא  ללחם,  ושעורה  חיטה  כגון  דגנים  לגדל 

הדגנים אחרי החריש, לאחר התחלת הגשמים.

לא קלה דרכנו

כל הפעולות הקשורות להכנת הלחם נקראות בִמשנה ״סידורא 
בשבת.  האסורים  המלאכה   מאבות  ניכר  חלק  והן  דפת״, 
מתחילים בחריש – עבודה קשה מאוד, שהרי אם לא שוברים 
את האדמה הקשה, אי אפשר לגדל בה כלום. לאחר מכן זורעים 
היה  החקלאות,  על  שחיו  אבותינו,  עבור  לגשם.  ומתפללים 
הגשם גזר דין של ממש לחיים. גם כיום גשמים בִעתם חשובים 
לחקלאות, כדי להשקות את השדות בדרך שתועיל לגידולים, 
ולא תזיק להם, חלילה. זו בדיוק הסיבה שבתפילת הפסח אנו 
על  ומכריזים  הגשם״,  ומוריד  הרוח  ״משיב  להגיד  מפסיקים 

״מוריד הטל״.
כאשר החיטה מבשילה בשדות, מתחילה עבודת הקציר, כפי 
אּו  ה בָּ ה... ְוֵהמָּ ב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמוֲֹאִביָּ ׁשָ שכתוב במגילת רות: ״ַותָּ
עִֹרים״ )פרק א׳, פסוק כ״ב(. בעבר  ׂשְ ְקִציר  ת  ְתִחלַּ בִּ ֶלֶחם  ית  בֵּ

קצרו בעזרת המגל, וכך עובדים הערבים בֵאזור יהודה עד עצם 
- שאיננה  מוץ   – חיצונית  בִשכבה  הזה. החיטה מצופה  היום 

חייבים לבצע שתי מלאכות:  וכדי להסירה  אכילה, 
מלאכת דִיש - השוברת את הקליפה, אך לא מסירה 
אותה לחלוטין, ומלאכת זרייה - המפרידה את הבר 

)הגרגירים( לחלוטין. 
בימי קדם )ועד היום, בחקלאות פרימיטיבית(, נהגו 
שקועות  קטנות  שאבנים  עץ  ִמשטח  על  לעמוד 
עם  ושוב,  הלוך  הדגנים  על  ולעבור  בתחתיתו, 
חמור או פר, כדי לשחרר את הקליפה שעליהם. 

זה היה הדִיש. 
ולרוח, כך  הזרייה היא בזיקה של חיטה לאוויר 
שהקליפה השבורה, הקלילה, עפה ברוח, ואילו 

החיטה עצמה נופלת לאדמה. 

קמח תוצרת בית

בהמון  מדובר  לא!  וכלל  כלל  קל?  נשמע 
עבודה.

ואני,  תי  בִּ יודע? לפני שנה החלטנו,  איך אני 
המטרה  הבית.  שמאחורי  בחצר  חיטה  לזרוע 
היתה ברורה: אפיית מצות ִמצווה לפסח הבא 

מהקמח שנייצר. 
אחרי הכשרת הקרקע, בתקופת חנוכה, זרענו 
משום  דאגנו  באדמה.  הזרעים  את  וכיסינו 
האוויר  מזג  פתאום,  גשמים.  ירדו  שלא 
הפך קריטי עבורנו, ועקבנו אחריו ִמֵדי יום. 
בלילות גשומים ירדנו לשדה הקטנטן שלנו, 

כדי לפזר דשן באמצע השיטפון והקור.  
מתחת  מבצבצת  החלה  קטנה  חיטה  הנס:  קרה  אחד  יום  ואז 
חג השבועות  לקראת  לראותה.  ירדנו  יום  כל  כמעט  לאדמה. 
ֵירד  שלא  לדאוג  צריכים  היינו  לקציר.  ההכנות  עם  התחלנו 
גשם באותו יום, שכן הקמח יועד למצוֹת שמורות, ולכן המצה 

שמורה מפני נוזלים משעת קציר החיטים. 
הכנו חברים והכנו מגלים. חזרנו על ההלכות של ִמצוות לקט, 

אביאל לרמן קוצר את החיטים בחצר משפחת גרינספן

אחרי הדִיש המודרני )בעזרת רכב(



ַנֲערוֹת  ק בְּ ְדבַּ שכחה ופאה, הנלמדות היטב בסיפורה של רות: ״ַותִּ
ים...״ )פרק  ַהִחטִּ ּוְקִציר  עִֹרים  ְקִציר־ַהּשְׂ לוֹת  ַעד־כְּ ט  ְלַלקֵּ ּבַֹעז 
היבול,  את  קצרנו  דאגה  של  חודשים  לאחר  כ״ג(.  פסוק  ב׳, 
ברינה  בִדמעה  ״הזורעים  הפסוק:  את  ממש  בשרנו  על  והבנו 

יקצורו״.
הדִיש,  את  נבצע  כיצד  התלבטנו  הדישה.  לשלב  הגענו  כעת 
ובכן, אין חמור שאין לו  ללא לוח עץ, פר או חמור בנמצא. 
הצלחנו  וכך  החיטה,  כל  על  ושוב  שוב  ברכב  נהגנו  תחליף: 
לשבור את הקליפה העקשנית מעל התבואה. אבל כאשר רצינו 
לזרות אותה באוויר, על מנת להפריד את הקליפה מן החיטה - 

לא נשבה מספיק רוח. גם לזה נמצא התחליף: מאוורר.
שמרנו את התבואה בקפדנות, שמים לא ייגעו בה. בימי קדם, 
תבואה  שקי  היהודים  תלו  בבתים,  נפוצים  עכברים  היו  אז 
מהִתקרה. אף שבביתנו אין עכברים )או לפחות כך אני מקֶווה(, 
ואוכל  זה?״  ״מה  ישאלו  שאנשים  כדי  התבואה,  את  תליתי 

להסביר על המסורת, כדי שלא תישכח. 

הוא נוסע לחורים בכל קצה בגלובוס, ומחפש אחר שרידים של קהילות יהודיות נידחות במטרה להחזיר 
את המסורת האבודה שלהן. הוא ביקר במדינות שכף רגלו של ישראלי לא דרכה בהן, חפר במרתפים 
חשוכים ומצא אוצרות מופלאים. הוא ד״ר ארי גרינספן – מוהל, שוחט, רופא שיניים וסוג של אינדיאנה 

ג׳ונס יהודי - וזה המדור שלו.

הכי טעים שיש

הטחינה.  האחרונה:  הפעולה  את  לבצע  ניגשתי  פסח  בערב 
הלכתי למטחנה בשכונת מאה שערים בירושלים, והנחתי את 
ידי אנשים. עבדתי  ֵרחיים שמופעלות על  הגרגירים על אבני 
ברוב מרץ וזיעה כדי לקבל את הקמח שלי. לאחר שעות של 
עבודה היו בידיי בסך הכל... 1.7 קילוגרמים של קמח! רק אז 
הבנתי כמה קשה עבדו אבותינו כדי להוציא לחם מן הארץ, 
את  שזרע  מי  חדשה.  חשיבות  בעיניי  קיבלה  המזון  וברכת 
תבואתו בעצמו, יודע היטב שההצלחה תלויה בברכת הקדוש־

ברוך־הוא.
בסופו של דבר, היו בידינו 15 מצות שמורות, שגם אותן אפינו 
בעצמנו, בתנור שלנו, המיוחד למצוֹת ִמצווה. ואף־על־פי שפה 
ושם גרסנו בשינינו קצת קש, אבנים קטנות וחול – היו אלו, 

ללא ספק, המצוֹת הטעימות שבירכנו עליהן ֵאי־פעם.
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עם המגל ביד: איתנה ואביה, ד״ר ארי גרינספן, אולמים 

אלומות בחצר ביתם

כותב המדור מתאמן בחריש

יעל גרינספן טוחנת ִחטים לקמח, 

על אבן ֵרחיים באתיופיה
זרייה מודרנית – בעזרת מאווֶרר
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