
המאכל של ירושלים

 
הרבה מאכלים קשורים בעיר ירושלים. 

אבל יש סיפור מעניין על מאכל ירושלמי מיוחד. שם המאכל: 
"מעורב ירושלמי".  

איך מכינים "מעורב ירושלמי"? - לוקחים כמה סוגים של בשר 
טרי, מוסיפים תבלינים מזרחיים, וצולים על האש. הישראלים 
אוהבים לאכול "מעורב ירושלמי" בפיתה עם בצל מטוגן וירקות 

חמוצים.
לפני 30 שנה בעל-מסעדה מירושלים, בשם חיים פירו הכין את 

"המעורב הירושלמי" הראשון. 
הוא מספר: "החלטתי לפתוח מסעדה מזרחית בירושלים. בימים 
הראשונים אף אחד לא נכנס למסעדה. היה לי משעמם, הייתי רעב, 
ושמתי על האש חתיכה קטנה מכל סוג בשר שהיה לי במסעדה. בא 
הקונה הראשון ושאל: 'מה זה?' אמרתי לו: 'מעורב'. נתתי לו את 
המאכל בתוך חצי פיתה. הוא אכל בתיאבון וביקש עוד. אחר-כך 

הגיעו עוד קונים… וכך נולד "המעורב הירושלמי".
עד היום אפשר לאכול "מעורב ירושלמי" במסעדה הקטנה של 
חיים על-יד השוק. גם במקומות אחרים בארץ מוכרים את זה, 

אבל חיים אומר, שאצלו הכי טעים.
                                                                              

                                      (הטקסט נלקח מהעיתון "שער למתחיל")
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ָ ׁשַלִים ֶ ׁשל ְיר ּו ַ ּמֲאָכל  ַה

 
ָ ׁשַלִים.  ָ ּבִעיר ְיר ּו ֵ ּבה ַמֲאָכִלים ְק ׁש ּוִרים  ַהְר

ֹעָרב  ַ ּמֲאָכל: "ְמ ֵ ׁשם ַה ַ ׁשְלִמי ְמֻיָחד.  ֲאָבל ֵי ׁש ִס ּפ ּור ְמַעְנֵין ַעל ַמֲאָכל ְיר ּו
ַ ׁשְלִמי".   ְיר ּו

ַ  ּׂשר  ַ ּב ֶ ׁשל  ָ ּמה ס ּוִגים  ַ ּכ ַ ׁשְלִמי"? - ל ֹוְקִחים  ֵאיְך ְמִכיִנים "ְמע ֹוָרב ְיר ּו
ְ ׂשְרֵאִלים  ִ ּי ִ ּיים, ְוצ ֹוִלים ַעל ָהֵא ׁש. ַה ַ ּתְבִליִנים ִמְזָרִח ָטִרי, מ ֹוִסיִפים 
ָ ּבָצל ְמט ּוָ ּגן ִויָרק ֹות  ָ ּתה ִעם  ִ ּפי ְ ּב ַ ׁשְלִמי"  ֹכל "ְמע ֹוָרב ְיר ּו א ֹוֲהִבים ֶלֱא

ֲחמ ּוִצים.
ִ ּפיר ֹו ֵהִכין ֶאת  ִ ּיים  ֵ ׁשם ַח ְ ּב ָ ׁשַלִים,  ְ ּיר ּו ַ ּבַעל-ִמְסָעָדה ִמ ָ ׁשָנה  ִלְפֵני 30 

ַ ׁשְלִמי" ָהִרא ׁש ֹון.  ְ ּיר ּו ְ ּמע ֹוָרב ַה "ַה
ַ ּבָ ּיִמים  ָ ׁשַלִים.  ִ ּביר ּו ִ ּתי ִלְפ ּת ֹוַח ִמְסָעָדה ִמְזָרִחית  ֵ ּפר: "ֶהְחַלְט ה ּוא ְמַס
ַ ׁשֲעֵמם, ָהִייִתי ָרֵעב,  ִ ּמְסָעָדה. ָהָיה ִלי ְמ ָהִרא ׁש ֹוִנים ַאף ֶאָחד לֹא ִנְכָנס ַל
ָ ּבא  ִ ּמְסָעָדה.  ַ ּב ֶ ׁשָהָיה ִלי  ָ ׂשר  ָ ּב ָ ּכל ס ּוג  ִ ּתי ַעל ָהֵא ׁש ֲחִתיָכה ְקַטָ ּנה ִמ ַ ׂשְמ ְו
ִ ּתי ל ֹו ֶאת  ֹעָרב'. ָנַת ִ ּתי ל ֹו: 'ְמ ָ ׁשַאל: 'ַמה ֶזה?' ָאַמְר ַה ּק ֹוֶנה ָהִרא ׁש ֹון ְו
ָ ּכְך  ְ ּבֵתיָאב ֹון  ּוִביֵ ּק ׁש ע ֹוד. ַאֵחר- ָ ּתה. ה ּוא ָאַכל  ִ ּפי ְ ּבת ֹוְך ֲחִצי  ַ ּמֲאָכל  ַה

ַ ׁשְלִמי". ְ ּיר ּו ְ ּמע ֹוָרב ַה ִ ּגיע ּו ע ֹוד ק ֹוִנים… ְוָכְך נ ֹוַלד "ַה ִה
ֶ ׁשל  ִ ּמְסָעָדה ַהְקָטָנה  ַ ּב ַ ׁשְלִמי"  ָ ׁשר ֶלֱאכ ֹול "ְמע ֹוָרב ְיר ּו ַעד ַה ּי ֹום ֶאְפ
ָ ּבָאֶרץ מ ֹוְכִרים ֶאת ֶזה,  ִ ּבְמק ֹומ ֹות ֲאֵחִרים  ִ ּיים ַעל-ָיד ַה  ּׁש ּוק. ַ ּגם  ַח

ֶ ׁשֶאְצל ֹו ֲהִכי ָטִעים. ִ ּיים א ֹוֵמר,  ֲאָבל ַח
                                                                              

                                      (הטקסט נלקח מהעיתון "שער למתחיל")
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

préparerמכיןהכיןהפעיללהכין

prendreלוקחלקחפעללקחת

ajouterמוסיףהוסיףהפעיללהוסיף

grillerצולהצלהפעללצלות

déciderמחליטהחליטהפעיללהחליט

ouvrirפותחפתחפעללפתוח

demanderמבקשביקשפיעללבקש

donnerנותןנתןפעללתת

arriver, venirמגיעהגיעהפעיללהגיע

vendreמוכרמכרפעללמכור

Vocabulaire

plat, met מאכל

particulier מיוחד

mélange מעורב

sorte, espèce סוג, סוגים

viande בשר

condiment, épice תבלין, תבלינים

oriental מזרחי

frit מטוגן

aigre חמוץ, חמוצים

restaurant מסעדה

acheteur קונה

moitié de pita חצי פיתה

marché שוק
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שאלות

1) ממה עושים "מעורב ירושלמי"? _______________________

_________________________

2) מדוע הכין חיים פירו את "המעורב הירושלמי" הראשון? __________

____________________________________________________

3) למה "מעורב ירושלמי" הוא המאכל של ירושלים? 

 ____________________________________________________

4) מה אפשר ללמוד מהסיפור של חיים פירו?ֹ 

____________________________________________________
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