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איר את המסגרת

דף הבית  /ארנון סגל
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מד הגאולה

כך תאפו את לחם הפנים

עדכון שבועי
מהר הבית

"לקחתם לנו את הלב"

הם הצליחו במקום שבו נכשלו מומחי מעצמת הלחם הקדומה אלכסנדריה ,והגיעו ליעד שחכמי ישראל בימי הבית השני ניסו לשווא לחתור אליו :פרופ' זהר עמר מאוניברסיטת
בר־אילן ושותפו אריה כהן פיצחו כנראה את סוד לחם הפנים ,שבית גרמו המיתולוגי נטל עמו אלי קבר  0ובכן ,הכינו את הפנקסים :הרי לפניכם המתכון המדויק למדי של המאכל
הלאומי המקודש שלנו  0השניים מגלים שכנראה לא מדובר במעדן גדול )"בשום מקום לא כתוב שלחם הפנים היה טעים"( ,ובכל זאת ,תודו שאלפיים שנה חיכינו לרגע הזה
הביטוי "הגיע חם משולחן המערכת" נכתב
במקורו לגביו .כן ,בכל שבת הוא הורד אחר
כבוד משולחן מערכת לחם הפנים שבהיכל,
וזאת לטובת חלות טריות יותר .ואולם ,ראו
זה פלא ,החלות בנות השבוע היו טריות וח־
מות כביום יציאתן מבטן התנור .היו מי שראו
בכך נס ,אבל פרופ' זהר עמר ,חוקר הריאליה
של הקדמונים ,טוען שבענייני האפייה חז"ל
עצמם לא סמכו על הנס ,ושמאחורי הטריות
הפלאית עומד בסופו של דבר הסבר ריאלי.
הוא בילה שעות רבות במטבח יחד עם שותפו
אריה כהן ,ולאחר עשרות ניסיונות כושלים
ומתכונים בלתי־אכילים בעליל ,עלו השניים
כנראה על קוד ההכנה המסתורי שאנשי בית
גרמו ,ממוני הכנת לחם הפנים ,סירבו לגלות
גם לאחר החורבן.
חכמינו הקדומים לא ראוי בעין יפה את
המידור המוגזם־משהו שבית גרמו נקט בו,
והכבירו לגביו מילות גנאי בגמרא .חז"ל
חשדו בבני המשפחה הזו על כך שהסתירו את
הידע שבידם בשל חשש מתחרוּת ,וניסו בכל
דרך לשבור את המונופול של גילדת האופים
'גרמו' .הם אפילו הזמינו את אמני האפייה
של אלכסנדריה ,מומחי הלחם הטובים בעולם
באותה עת ,כדי לחשוף את המתכון הסודי של
לחם הפנים שבמקדש  -אולם הללו נכשלו במ־
שימה .בשלב האפייה הכול דווקא הלך חלק,
אבל בשלב הרדייה  -כלומר הוצאת הלחם מה־
תנור  -משהו השתבש והלחם התעפש בטרם
חלף שבוע.
אנשי בית גרמו ,אגב ,דחו את החשדות
מכול וכול ,וטענו שהמיסוך שהטילו על תה־
ליך הפקת הלחם נבע מסיבות ערכיות" :מסו־
רת בידינו מאבותינו שהבית הזה עתיד ליחרב,
שלא ילמדו אחרים ויהיו עושים כן לפני עבודה
זרה שלהם" )יומא י"ט ,ב'( .על כל פנים ,לחם
הפנים נותר מאז בגדר חידה .בני משפחת גרמו
גרמו לכך שסוד המשפחה אבד בגלות ,והאומה
היהודית הניחה מאז שאין כוח בידי בשר ודם
לפענח את מסתרי הרז הזה ,ושפיצוחו דורש
התערבות שמיימית שתשיב אותו ממחבואו,
חם כיום הילקחו.
על פי הציווי בתורה 12 ,חלות עשויות
סולת הונחו בכל שבת על שולחן הזהב
שבהיכל .אורך כל חלה היה עשרה טפחים,
כשמונים סנטימטרים ,ורוחבה חצי מכך .לחם
הפנים היה בעצם מצה עבה .עבה מאוד אפילו.
עוביו היה טפח ,כלומר כשמונה סנטימטרים.
היו שפירשו את שמו המוזר־משהו כ'לחם הפ־
נימי' ,כלומר כלחם שהוצג דרך קבע בפנים
ההיכל .הוא נעשה ללא שאור.
גם מבלי להתייחס למידותיו העצומות,
אין ספק שלחם הפנים היה בעל צורה משו־
נה ,אחרת מכל לחם המוכר בימינו .לדעת רבי
חנינא הלחם נראה כ"מין תיבה פרוצה" ,כלומר
בדומה לאות חי"ת במהופך; ואילו לדברי רבי
יוחנן הוא דמה דווקא ל"ספינה רוקדת" ,כלומר
לאות  .Vקיפול הלחם הזה נבע מהכרח ,מפני
שבהיעדרו היה הלחם חורג בהרבה מגבולות
השולחן .לדעת עמר וכהן ,בחלק מהתקופות
נהג קיפול הלחם בדרך שתיאר רבי יוחנן )כך
למשל נראה מציורים על גבי מטבעותיו של
המלך מתתיהו אנטיגונוס ,כמאה שנה לפני
החורבן( ,אך מאוחר יותר החלו לנהוג דווקא
כרבי חנינא .בסופו של דבר הכריעו שני החו־
קרים לטובת התיבה הפרוצה .הסיבה :היותה
חזקה ויציבה יותר .להערכתם ,זו גם הסיבה
למעבר משיטת הספינה הרוקדת בימי החש־
מונאים לשיטה התיבה הפרוצה שנהגה בשלהי
הבית השני )ואמנם השניים טוענים שגם בתי־
בה עדיף לעגל פינות – לא במירכאות – כדי
לקבל תוצאה יציבה(.
לחם הפנים נאפה בערב שבת ונאכל
לאחר תשעה ימים ,בשבת הבאה ,בידי
כוהנים בלבד .לפעמים ,בשל אילוצי ימים
טובים ושאר הגבלות ,הוא נאכל רק לאחר
 11ימים .כמובן שהיה עליו להישאר טרי
וחלילה לא מעופש .כהן ועמר ערכו עשרות
ניסיונות בתנאים ביתיים ,במאפיית 'שיפון'
שבשער בנימין וגם בתנאי מעבדה ,ובדקו

לחם הפנים נאפה בערב
שבת ונאכל לאחר תשעה
ימים ,בשבת הבאה .לעתים
הוא נאכל רק לאחר 11
ימים .כמובן שהיה עליו
להישאר טרי וחלילה לא
מעופש .כהן ועמר ערכו
עשרות ניסיונות ובדקו איך
והאם ייתכן כדבר הזה

בידיהם' .בני־עקיבא' בעד אבן השתייה

חייב להיות הסבר ריאלי .החלות והתבניות
איך והאם ייתכן כדבר הזה .בין השאר בדקו
שימוש בסוגי חיטה וסולת שונים ,בכמות
מים משתנה ,בשילוב עם משפרי אפייה
ובהיעדרם ובתנאי אפייה שונים .במא־
מר בשם ”מתכון להכנת לחם הפנים” הם
חושפים לראשונה את כל צפונות החלה.
השניים למדו את הלקח של בית גרמו ,ואין
להם כל כוונה לשמור את רזי המקצוע לע־
צמם .אדרבה ,הכול בלתי־מסווג לחלוטין
)ואמנם ,כיאה לאנשי אקדמיה הם מתנסחים
בזהירות ,וכבר בפתח המאמר מסייגים וכו־
תבים ”שבשל מיעוט המקורות ועמימותם
אנו כאמור עוסקים בפרשנות ,ולכל היותר
בשחזור אפשרי”(.

השיר הלא פשוט של הלחם

סולת היא מוצר שבימינו איננו שכיח בא־
פייה ,ולכן השניים לא יכלו להיעזר בניסיון
קיים בעניין .בניגוד לקמח ,בסולת גרגרי החי־
טה נטחנים לחלקיקים גסים יחסית ,ולא עד
למצב אבקה .הממונה במקדש על טיב הסולת,
כמעט כמו רס"ר צבאי ,נהג לוודא שאיננה דקה
מדי" :כיצד הוא בודק? הגזבר מכניס את ידו
לתוכה .עלה בה אבק – פסולה" )מנחות ח' ,ב'(.
מין החיטה השכיח בתקופה הקדומה בארץ
היה חיטה קשה ) ,(Triticum Durumבעוד
שהחיטה הרכה’ ,חיטת הלחם’ המקובלת כיום,
הייתה נדירה יחסית .לחיטת הדורום הזו ,כך
גילו עמר וכהן במהרה ,יתרון על פני החי־
טה של ימינו בעובדה שטריות הלחם נשמרה

למשך זמן ארוך יותר – שהיא חשובה מאוד
בהקשר דנן .בעוד לחם מסולת חיטת הלחם
מתייבש ומתקשה לאחר שבוע או אפילו פחות,
לחם דורום שנאפה כראוי עשוי להשתמר טרי
וטוב לאכילה גם לאחר שבוע וחצי.
גם לשיעור המים בבצק ,כך גילו עמר וכהן,
השלכה על יכולת עמידות הלחם במשך שבוע
באקלים הירושלמי .למסקנת שני החוקרים,
לחיטת דורום רצוי להוסיף כ־55־ 60אחוז מים
ביחס לכמות הסולת .שיעור גבוה יותר של מים
יוביל לכך שלא ניתן יהיה לעצב אותו כראוי,
ובנוסף גם ייגדל הסיכוי להיווצרות עובש עליו
בטרם עת.
אבל עם כל החיבה לחיטת הדורום הע־
תיקה ,לאותנטיות שלה ולסגולות הטריוּת
היחודיות רק לה ,היא עוררה אצל החוק־
רים גם קשיים משמעותיים .בניסוי התברר
שחלה כה עבה שנאפתה בחיטת הדורום,
ללא שאור כמובן ,ללא שמרים וללא כל
תוסף תפיחה אחר ,היא מוצר נוקשה ביותר,
שפשוט איננו אכיל  -בוודאי לא לאחר
שהייה בת שבוע בקיץ הירושלמי.
לאור תוצאה זו הניחו השניים שבמחילה מה־
מנהג האשכנזי ,האוסר להוסיף למצות כל מרכיב
זר מלבד קמח ומים ,במאפיית בית גרמו העתיקה
דווקא הוסיפו כנראה לעיסה חומר מתפיח כל־
שהו ,כזה שאיננו נחשב מבחינה הלכתית כמח־
מיץ אותה .מניתוח מקורות עתיקים שביצעו שני
החוקרים עלה שנעשה בעבר שימוש בנתר )סודה(
כאמצעי התפחה חלופי לשאור ,בדומה לאבקת

האפייה של ימינו .הנתר הוא סוג של מלח ,ולכן
שיערו כהן ועמר שיש לכלול אותו במונח ”מלח”
שעל פי התורה אפילו מחויבים להוסיפו לכל קו־
רבנות המקדש .חכמי אשכנז אמנם אסרו הוספת
מלח למצות הפסח של ימינו ,אך לעומתם חכמי
ספרד התירו זאת ,ויהודי תימן אף ראו בתוספת
המלח הידור מצווה .עמר וכהן השתכנעו שהצדק
עם האחרונים.
ואכן ,התוספת הביאה לתוצאה המיוחלת:
”במהלך הניסויים הוספנו סודה ומלח מאכל לסו־
לת ,ובאמת העיסה שהתקבלה תפחה היטב” .כהן
ועמר מניחים שבעתיד ישתמשו לצורך לחם הפ־
נים בחומרים משפרי אפייה או תפיחה מודרניים
שלא היו מצויים בעבר ,כדוגמת סודה לשתייה,
אך במחקרם ביקשו להיצמד עד כמה שניתן לא־
פשרויות המציאותיות שעמדו בפני הקדמונים.
גם הוצאת לחם הפנים מהתנור התבררה לעמר
וכהן כפעולה שדורשת מומחיות .השניים למדו
בעניין הזה מטעותם של קודמיהם ,חכמי אלכס־
נדריה בימי הבית השני שנפלו דווקא בשלב הגמר
הזה ,וירדו היטב לעומק פעולת הרדייה .מסקנתם:
”ללחם שזה עתה יצא מהתנור דרוש זמן קירור
כדי שיתייצב ויגיע למצבו הסופי .בשלב הקירור
דרושה תמיכה ללחם כדי לשמור על צורתו ולמ־
נוע התכווצויות .שלב הרדייה קריטי בכל הקשור
למניעת התפתחות עובש והשמירה על טריותו”.
ואיך נשמר אחר כך הלחם במשך שבוע?
זאת תודות לאקלים הקריר יחסית של ירוש־
לים ,וכן בשל ההקפדה על סביבה קרירה במק־
דש  -בין השאר בעזרת יצירת רווח בין החלות
בעזרת קנים  ,כך שהלחם יתאוורר היטב מכל
צדיו .ואכן ,שני החוקרים דיווחו ש”בכל הני־
סויים שבהם הוקפד על תנאי אוורור וייבוש
אלה ,לא התפתחו פטריות עובש על הלחם”.
אם כן ,הרי לפניכם המתכון המומלץ לה־
כנת ככר אחת של לחם הפנים 4 :ק”ג סולת
חיטת הדורום 2.4 ,ליטר מים ) 60אחוז( 95 ,גרם
סודה 95 ,גרם מלח 140 ,גרם מלח טרטר .משך
לישה מינימלי :ארבעים דקות .אפייה בתנור
טורבו עם קיטור )לא יותר מעשר שניות( בט־
מפרטורה של  200מעלות למשך  37–35דקות.
קירור ראשוני בתבנית אפייה במשך עשרים
דקות ולאחריו איוורור בתבנית קירור .השניים
ממליצים להכשיר צוות עובדים מיומן ולהקים
מאפייה ייעודית עם כל הכלים והאמצעים הנ־
דרשים ,בליווי מערכת פיקוח קפדנית שתעקוב
אחר כל שלבי ההכנה.
ועל אף כל אלה ,צר לאכזב אבל אין מנוס,
כנראה שהתוצר הסופי לא היה מעדן שאחריו
ליקקו הכוהנים את השפתיים וביקשו עוד.
כותבי המאמר כמעט מתנצלים על כך” :באף
אחד ממקורות חז”ל לא נזכר שבחו של לחם
הפנים שהיה טעים במיוחד ,ונראה שהכוהנים
חשקו בו כי היו מחבבים את המצוות ,וכן מפני
שראו בו סגולה” .מילא ,אף פעם לא הבטחנו
לכוהנים גן של ורדים.

עוד סוד מפוענח? עמר ולחם הפנים

עם כל החיבה לחיטת
הדורום העתיקה ,התברר
שחלה כה עבה שנאפתה
ללא שאור ,ללא שמרים
וללא כל תוסף תפיחה אחר,
היא מוצר נוקשה ביותר,
שפשוט איננו אכיל

בית חלומותיי
יהודה ברקן – שחקן ,במאי ומפיק

מטרת המקדש היא לתת
לכל יהודי את התקווה
שלעולם לא מאוחר לעשות
תשובה ,וכאשר החרטה
היא אמיתית ומעומק הלב
ניתן להביא קורבן ולקבל
כפרה וישועה

ספירת מלאי
במכון המקדש בירושלים כבר מוכנים
כלים רבים המיועדים לשימוש במקדש:
מנורת הזהב
שולחן לחם הפנים
מזבח הקטורת
כיור נחושת
בגדי הכוהן הגדול:
ציץ ,מעיל ,אפוד
וחושן ,וכן ארבעים
מערכות של בגדי
כוהן הדיוט.
מכלי השרת מוכנים:
מזרקים )כלים
לזריקת הדם על
המזבח( ,מחתות,

ב
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בשביל עם ישראל ,בית המקדש הוא
המרכז הרוחני .המוקד שאליו עולים שלוש
פעמים בשנה בשביל לפגוש את הקדוש
ברוך הוא ולהיראות בפניו .מטרת המקדש
היא לתת לכל יהודי את התקווה שלעולם
לא מאוחר לעשות תשובה ,וכאשר החרטה
היא אמיתית ומעומק הלב ניתן להביא קורבן
ולקבל כפרה וישועה .תפקידו של הקורבן
לקרב את האדם לבורא עולם.
אך לבית המקדש השלישי חשיבות רבה
גם בהשפעתו על אומות העולם" :והיה באחרית
הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים
ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים ) (...וכי־
תתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ,לא
יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"
)ישעיהו ב'( .כך שתפקיד הבית השלישי הוא

להשיב את עם ישראל לייעודו כנציגו של הק־
דוש ברוך הוא עלי אדמות ,ולאחד את כל עמי
העולם באחרית הימים תחת הנהגתו של הבורא.
ואיפה יהודה ברקן בחזון הקוסמופוליטי הזה?
יהודה ברקן הוא אחד שמאמין בחזון הזה ,שמבין
שלמושג 'כוחי ועוצם ידי' אין כל אחיזה בחיי
היומיום .שמבין היום יותר ויותר שכל הדיבורים
וההכנות לקראת מלחמה אפשרית לא יצליחו
אם יפרקו את המרכז הרוחני היהודי ,שבהיעדר
מקדש הוא תלמידי הישיבות .לפרק את המר־
כז הרוחני היהודי זה כמו לפרק את חיל הקשר
בצה"ל ,וכידוע בלי חיל הקשר אי אפשר להע־
ביר פקודות ולהזיז חטיבות  -לא ביבשה ,לא בים
ולא באוויר .תלמידי הישיבות הם שומרי הקשר
עבורנו עם בורא עולם .ובלי הביטחון בבורא
עולם ,אין שום ביטחון לעם .הקשר והביטחון הזה

כבר הוכיחו את עצמם לאורך כל ההיסטוריה
היהודית .כולנו זוכרים מה אמר משה לישראל
ביציאת מצרים" :השם יילחם לכם ואתם תח־
רישון" .ומפרשים זאת" :אתם תחרשו בתפילה,
ואני ,השם ,אנהל את המלחמה".
ומכיוון שבמלחמות עסקינן ,אני מזדהה עם
הדעה האומרת שהבית השלישי לא ייבנה בידי
ישראל ,אלא ירד שלם משמיים .כשחושבים על
השאלה מדוע הבית השלישי מוכרח לרדת מש־
מיים בעוד הבית הראשון והשני נבנו בידי אדם,
המסקנה )שלהבנתי ריבונו של עולם הגיע אליה(
היא שבמקום שייווצרו מחלוקות ומלחמות באיזו
אופי ייבנה ,אשכנזי או ספרדי ,ריבונו של עולם
אומר בפשטות :אל תבלבלו לי במוח ,תקבלו
אותו מוכן ,רק תתפללו .זה הכול.
ולסיום ,יש לי חלום קטן )שאולי אפשר

יהיה להגשים עוד השנה( .אם כולנו ,אשכנ־
זים ,ספרדים ותימנים ,מאמינים ולא מאמינים,
נדביק על כל מכונית סטיקר שעליו כתוב "רק
האמונה תביא את הגאולה" ,נראה עוד בימינו
את משיח צדקנו.

כמאה חניכי תנועת 'בני־עקיבא' ערכו ביום
שני השבוע הפגנה במחאה על הנחת הפיגו־
מים על אבן השתייה )שדווחה לראשונה ב'מקור
ראשון'( ,בטיילת ארמון הנציב בבירה .ההפגנה,
שיזם גרעין 'להב"ה' מסניף התנועה בראשון־
לציון ,יצאה לפועל בגיבוי הנהלת תנועת
הנוער ,שאף שלחה כנציג מטעמה את הרכז
המחוזי ,משה קירשנר .גם סניפי התנועה בע־
פרה ובמודיעין שלחו מטעמם קבוצות למחאה.
קירשנר אמר באירוע" :לצערנו הרב רק
עינינו נשואות להר ,ואילו רגלינו עוד לא
מספיק דורכות שם .היה ראוי שנעשה את
ההפגנה בהר .אבן השתייה היא לב־לבו של
העולם .הלב שלנו מצוי בסכנה כשיהודים
מודרים ממנו .לא ייתכן שהמקום הוא הפקר
למוסלמים ולווקף .קחו את הטיילת ,קחו
את חוף הים ,את אילת ,אבל למה לקחתם
לנו את הלב?"
הפגנת הנוער זכתה לפרסום רב עוד
בשבוע שעבר ,כשהתברר שהמשטרה אסרה
על בני הנוער לשאת בעצרת את השלט
'הר הבית בידינו' .שני הח"כים שהשתתפו
באירוע המחאה ,פרופ' אריה אלדד וד"ר
מיכאל בן־ארי ,בחרו לשאת דווקא בשל
כך שלט שנשא כתובת כזו בדיוק .ח"כ
אלדד אף סנט בשוטרים )שליוו את האירוע
בכוחות יס"מ בהיקף בלתי־מבוטל( ,ואמר
שהוא מניח שהללו יבינו את השלט על אף
שאיננו מנוקד" .לידיעת המשטרה :הר הבית
בידינו" ,הוסיף אלדד .לנוכחים אמר" :טוב
שאתם פה ,אבל עד שלא תהיו באלפים,
ברבבות ,ותשברו את החרם שנוצר במדי־
נת ישראל על הר הבית ואת הפקרתו בידי
הערבים – לא יקום המקדש".
יוזמי ההפגנה ,תלמידי י"ב ,דיברו גם הם
באירוע על התחושה הקשה לנוכח המתרחש
בהר" :במשך שנים חינכו אותנו שהכותל המ־
ערבי הוא המקום הקדוש ביותר לעם ישראל.
כשגדלנו קצת הבנו שלא הכותל הוא המ־
קום שלו ציפו אבותינו באלפיים שנות הג־
לות ,אלא הר הבית ואבן השתייה .התוודענו
בשבועות האחרונים למצב העגום בהר הבית.
מעמידים פיגומים בלב שלנו ומלכלכים; רו־
מסים את כבודו ואת השכינה שבו .צער עמוק
ועצב  -זה מה שחשנו לנוכח העבודות ,כשאף
אחד לא מרים את הכפפה ועוצר את הפגיעה.
מישהו נרדם בשמירה .מצב זה שבו פוגעים
בכבוד היהודי בלי שהממשלה תמנע את
הביזוי ,הכאיב לכולנו וגרם לנו לצאת ולז־
עוק .די לחילול קודש קודשנו .חייבים לצאת
מהאדישות למען המקומות החשובים לנו.
חייבים שליטה יהודית בהר הבית ,כדי שנוכל
להתפלל שם בחופשיות".
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כלי ניסוך היין
והמים ,כלי מדידה,
האבוב המיועד
לקורבן העומר ,בזיכי
הלבונה ,כלי אבן
להכנת אפר הפרה
האדומה,
סכיני שחיטה
כלי נגינה :כ־15
חצוצרות ,נבלים,
כינורות ,שופר
מצופה כסף ושופר
מצופה זהב
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הר הבית פתוח לכניסת יהודים בין השעות
07:30־13:30 ,11:00־ .14:30ההלכה
מתירה להיכנס לחלקים משטח ההר
לאחר טבילה במקווה ,וללא נעלי עור או
תיקים .להדרכה הלכתית בעלייה להר ־
לגברים.0527203210 ,0504142425 :
לנשים.0523752751 ,0525866384 :
לעדכונים ותגובות:
arnonsegal1@gmail.com

