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 המתכון הגנוב תעלומת  :3פרק 

ירדנו בגרם מדרגות תלול אל תוך מרתף אפלולי. אף שמעלינו הייתה מאפייה, לא היה אפשר להריח שום 
מאפה מרוב שירדנו לעומק האדמה. בתוך המרתף לא היה שום תנור, לא היו כלי אפייה, רק אבק וקורי 

 עכביש. 

 מונים שנה". "כאן אני מחביא את המתכון הסודי שלי", אמר ספי, "המתכון שהיה שמור במשך ש

 "איפה?" שאל אמיל. "אי אפשר לראות פה כלום". 

"באמת אי אפשר לראות פה כלום", אמר ספי, "אבל בלי קשר, המתכון לא פה. בדיוק בגלל זה קראתי לכם, 
 הוא נגנב". 

ספי היה אמור להיות ברגע זה האדם המאושר ביותר עלי אדמות, אבל הוא היה במצב ההפוך לחלוטין.  
קום להיות מאושר הוא היה  קודם כל, מפני שבמקום להיות עלי אדמות הוא היה מתחת לאדמה; שנית, במ

נסער ומוטרד. ולמה הוא היה אמור להיות מאושר? מפני שספי הוא מומחה בעל שם עולמי לסופגניות. הוא  
יודע להכין סופגניות עם ריבה, סופגניות בלי ריבה, ואפילו סופגניות בלי ריבה שאפשר לטעום מהן ולהרגיש 

ומוטרד? ולמה הוא היה נסער  הן עם ריבה.  כיוון שסוד ההצלחה שלו היה המתכון הסודי שעובר   כאילו 
 וכעת הוא נגנב.  –במשפחה כבר שמונים שנה 

 אתגר חנוכה 
 של בלק הבלש

 
 כתב: חיים אקשטיין

 אייר: דביר מימון
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"אז אתה רוצה שנחפש כאן ראיות, כדי לגלות מי הגנב?" שאלתי. "זו תהיה משימה מאתגרת מאוד, מכיוון  
 שאי אפשר לראות פה כלום". 

אבל שוב ושוב התעטש מרוב   –חרח באפו שרלוק, שלפחות היה יכול להפעיל את חוש הריח שלו, ניסה לר
 אבק. 

ימים. הצוות   כמה  "באמת אי אפשר לראות פה כלום", אמר ספי, "אבל ממילא המתכון לא נמצא כאן כבר
 של המאפייה משתמש בו". 

בגלוי   מסתובב  הוא  אבל  הסודי,  המתכון  על  לשמור  כדי  סודי  בונקר  פה  "הכנת  אמרתי,  הבנתי",  "לא 
 במאפייה?" 

ר על המתכון במשך כל השנה", הסביר ספי, "אבל בחנוכה אנחנו משתמשים בו במאפייה, "כאן אני שומ
 אחרת איך נדע מה המתכון לסופגניה?" 

נשמע לי קצת מוזר, אבל היה בזה היגיון. "אם כן", שאלתי, "למה בכלל הורדת אותנו הנה, אם המתכון לא  
 נגנב מפה?" 

  ספי. "רצית לדעת מה המתכון, לא?" "כדי שאף אחד לא ישמע אותנו, כמובן", הסביר

אכן, ארבע שעות עברו מאז שהתחלנו לטפל בתעלומה הזאת, ומתוכן שלוש שעות וחצי הלכו על ניסיונות  
לשכנע את ספי לגלות לנו את המתכון הסודי. הרי אם נמצא גזר בביתו של אחד החשודים, לא נייחס לו שום 

  –רק לצורך הדוגמה, זה כמובן תסריט בלתי סביר    –כון  משמעות; אבל אם יתברר שהגזר הוא חלק מהמת
זה יחזק את החשדות שלנו. חוץ מזה, הבהרנו לו שאין לנו מה לעשות עם המתכון שלו; אפילו אם אנסה  

 –ייצא לי רק קרקר מעוך, ואם אמיל ינסה להכין סופגניה על פי המתכון    –לחקות את המתכון שלו בעצמי  
 ד לפני שנעשה איתו משהו. שרלוק ממילא יחסל הכל עו

"ובכן, הגיע הזמן לספר לכם מה המתכון, המתכון שלא גילינו לאיש כבר שמונים שנה", אמר ספי ונאנח.  
"שמונים שנה של מסורת במשפחה. ואנחנו בכלל משפחה של גננים, כך ששמרנו על המסורת בלי שידענו  

 סוכר..."  –ל מקרה, המתכון הוא להכין סופגניות, רק אני עשיתי הסבה מקצועית לאופה. בכ 

יורד בגרם מדרגות תלול במשך חצי שעה", אמרתי   "כדי לדעת שצריך סוכר בשביל סופגניה, לא הייתי 
 )וכאן התשובה למי שתהה מה עשינו בחצי השעה הנותרת מתוך ארבע השעות(. "זה ברור, מה עוד?" 

 "התכוונתי להמון סוכר", אמר ספי. "וגם גזר". 

 ?" התפלאתי. "אתה רציני

 "אמרתי לך, אנחנו משפחה של גננים. למה ציפית? המרכיב הבא הוא שמן". 
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"ספי היקר", השתדלתי לא לאבד סבלנות, "אמרתי כבר שלא ירדנו הנה סתם. שמן הוא מרכיב בסיסי בכל 
 סופגניה, סודית או לא סודית". 

שמן, אבל אני מקפיד להשתמש בשמן  "כוונתי לשמן זית", הסביר ספי את עצמו. "ברור שבכל סופגניה יש  
זית בלבד. המון שמן זית. כמויות של שמן זית. בצירוף שאר המרכיבים, שמן זית משתלב הרבה יותר טוב 
ויש עוד  וזה כל המתכון.  ומלון,  דגים או כל שמן אחר. דבש, קינמון, בננה  משמן קנולה, שמן סויה, שמן 

 מרכיב אחד, שאותו אני באמת לא מגלה". 

דה על כל מה שגילית, אני מנחש שזה היה קשה מאוד בשבילך", אמר אמיל. "ומה הלאה? מה עושים  "תו
 עם המצרכים? ומה הכמויות?" 

"הגזמתם", אמר ספי, "יש גבול למה שאני יכול לספר. חוץ מזה, לדעתי אתם לא צריכים לחפש הרבה, כדאי  
המ בטוח שאפי,  כמעט  אני  האופה.  אפי  אצל  כל  קודם  את  שתבדקו  שגנב  זה  הוא  שלי,  המושבע  תחרה 

 המתכון. צריך רק בלש שיוכיח את זה". 
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בדרך חזרה כולנו היינו טרודים. אמיל היה מוטרד מהשאלה למה ספי חושד דווקא באפי, שרלוק היה מוטרד  
מהעובדה שהוא בילה שעות במאפייה ולא אכל כלום, אותי הטריד המרכיב במתכון הסודי שספי לא הסכים 

   לגלות.

בדרך עברנו ליד ביתו של אפי האופה. החושך כבר החל לרדת, ובחלון של אפי כבר דלקה חנוכיה אחת, 
 עם שני נרות ושמש. "אולי נלך לאפי, לבדוק אם הוא הגנב?" הציע אמיל. 

 "מובן שאנחנו צריכים ללכת אליו", השבתי, "אבל לא עכשיו. נגיע אליו מחר בערב מוכנים יותר". 

ענו לאפי מוכנים יותר. כולנו אכלנו היטב לפני הביקור, כדי שאפי לא יוכל לשחד אותנו  למחרת בערב הג 
 בסופגניות האיכות שלו. 

נקשנו על דלת ביתו של אפי האופה. אפי פתח לנו את הדלת. "בלק הבלש!" קרא. "איזה    17:05בשעה  
 פני שתי דקות..." כבוד לארח אותך. חבל שלא ידעתי שאתה מתכוון לבוא, בדיוק הדלקתי נרות ל 

 הבטתי לעבר החלון, אכן דלק שם נר חנוכה.  

על  ולשמוע  הנרות,  ליד  קצת  איתך  לשבת  זאת  בכל  נשמח  לא מפריע,  זה  לך  "אם  נורא", אמרתי.  "לא 
 עבודתך המיוחדת". 

אפי התיישב בצד אחד של השולחן, אמיל ואני התיישבנו מולו, ושרלוק התחיל בינתיים לרחרח את השטח  
 שאריות של שמן זית או גזר. ולחפש 

 "שמעתי שהסופגניות שלך היו להיט השנה", פתחתי בשיחה. 

 "נכון", אמר אפי. "זו הפעם הראשונה שאני מכין סופגניות, והצלחתי באופן בלתי רגיל". 

 "למה זאת הפעם הראשונה? יש לך איזה מתכון חדש, במקרה?" שאלתי בזהירות. 

קרואסונים,   עוגות,  היא  שלי  "המומחיות  אפי.  בסופגניות", השיב  לא התעניינתי  היום  היא שעד  "האמת 
בורקסים. כל אלה זוכים להצלחה מסחררת כל השנה, חוץ מחנוכה, כי אז אנשים רוצים רק סופגניות. השנה 

 י לנסות בפעם הראשונה". החלטת 

אני יכול להבין למה ספי חושד בו, חשבתי לעצמי. אם עד היום הוא לא הכין סופגניות בכלל, ופתאום באורח 
 פלא הוא מכין סופגניות מופלאות, ייתכן שרק עכשיו הוא השיג מתכון בדרך לא חוקית. 

מתכון שלך? לקחת אותו מהיכן  "ובכל זאת", שאלתי, "אם התחלת רק השנה להכין סופגניות, מאיפה ה
 שהוא?" 

"רגע אחד", אמר אפי, וחיוכו התחלף פתאום במבט חושד. "למה אתה שואל על מתכון? אתה חושב שאני  
 גנבתי את המתכון של המתחרה שלי, ספי?" 
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לא הספקתי לענות, ואפי כבר החל לדבר בשטף. "הוא בטח תופר לי תיק, הגנן העלוב. הוא חושב שאני  
 המתכון שלו בשביל להצליח. כאילו שאני לא יודע להכין סופגניות משמן זית". צריך את 

 "איך אתה יודע שהוא מכין סופגניות משמן זית?" תמהתי. "ראית את המתכון שלו?" 

"נו, לא צריך להיות חכם גדול כדי לזהות את זה", המשיך אפי בכעס. "אז תדעו לכם שאני לא צריך אותו 
ני מכין סופגניות בשמן זית. כמויות של שמן זית. הצטיידתי בחנוכה במאגר אינסופי  ואת המתכון שלו, גם א

 למאכל, למאור, לטיגון, להכל. אתם מאמינים?"    –של שמן זית מכל הסוגים 

 שרלוק, שבדיוק אז חזר אלינו מסריקה בבית, הניד בראשו לשלילה. 

 ולא מצא את השמן שאתה מדבר עליו".  "שרלוק אומר שהוא לא מאמין", תרגם אמיל, "הוא כנראה רחרח

 "ברור", אמר אפי, "נראה לך שאני אתן לשמן להסתובב חופשי? הוא שמור במרתף אפלולי מתחת לאדמה".

 הבטתי שוב מסביבי. הנר בחלון עדיין דלק. 

"אפי היקר", אמרתי, "אני חושב ששרלוק צודק ואין לך שום שמן זית. ברור לי שאתה משקר לפי שולחן 
פי קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף  ל   –ב, אבל אם זה לא מספיק ברור    ערוך אורח חיים סימן תרעא הלכה

א זה כבר חד משמעי. אם לא תחזיר את המתכון הסודי שגנבת, אני חושב שאתה בעצמך  הלכה תרעאסימן 
 עלול לבלות במרתף אפלולי מתחת לאדמה". 

 

 כיצד ידע בלק שאפי משקר?


