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ה ואהרון, שמזלו תאומים, רמז למ : חודש סיון
ששניהם שקולים כאחד, בזכות שעל ידי שניהם 

 ניתנה התורה לישראל בחודש זה.
 

 

גביע  1בינה לבנה, גר' ג 055 שלב א': : עוגת גבינה לימונית
 1כפית תמצית וניל,  1\2כפות קמח גדושות,  2, ביצה 1  שמנת,

מערבבים  כוס סוכר. 1כף קליפת לימון מגורדת,  1כף מיץ לימון, 
 25בקערה את כל החומרים עד לקבלת תערובת אחידה. אופים כ 

חלבונים ו  4מקציפים בקערה שלב ב' :  מעלות. 185דקות בחום 
  דקות. 25מוחים אותו על העוגה ואופים עוד כ כוס סוכר 1\4

"דבש וחלב תחת לשונך" שבועות זמן מתן תורה, מנהג לאכול דברי חלב? משל לאם שיש דם בגופה. ואותו דם נהפך בהנקה לחלב. 
וב ומטיב והתינוק יונק את החלב ובגופו נהפך שוב לדם, שהוא מקור חיותו. כך התורה נמשלה לחלב. הקב"ה נמשל לאם שהוא ט

לנבראיו ומאפשר לנו לינוק מטובו זאת התורה.ואז השפע והחיות מוענקת לנו. ואותו חלב )תורה( חוזר ומתהפך לדם שלנו. והופך 
 לקניין, שנהפכת התורה הזו לדעת משלנו,לחלק מעצמינו, מקור חיותנו.

באוהל מועד .....".נשאלת השאלה למה התורה הספר והפרשה במדבר פותח בפסוק "וידבר ה' אל משה במדבר סיני  :פרשת במדבר

התורה מלמדת אותנו איך להגיע להארה : כתוב שהמשכן  מזכירה שוב שהמשכן היה במדבר, הרי סופר על כך רבות בפרשות הקודמות.
 ולעשות שם היה במדבר שזה אומר שהאור נמצא במדבר ולא במקום אחר. אנו יודעים שמדבר הוא מקום הפקר, כל אחד יכול ללכת לשם

חשוב לזכור עוד  מה שהוא רוצה ואף אחד לא יפריע לו. כך גם האור, כולם יכולים להתקשר אליו ובדרכים שונות. האור לא עושה חשבון.
עניין שקשור למדבר, חשוב להתנהג כמו במדבר. זאת אומרת במדבר אני עושה מה שאני רוצה ולא תלוי במה אומרים עליי ומה הסביבה 

בעבודת השם מאוד חשוב לזכור שאסור להיות מושפע מהסביבה. כמו המלאכים "ורגליהם רגל ישרה" זאת אומרת ? שהם לא  שלי עושה.
הולכים ימין ושמאל כי אומרים להם, אלא הם עושים מה שנראה להם כאמת. לצערנו רוב האנשים לא עושים מה שנכון באמת אלא מה 

מי שרוצה להתחבר אל האור צריך לזכור שהאור כמו מדבר וכל  יות אף פעם אחד עם האור.שאנשים חושבים שזה נכון. ככה אי אפשר לה
אחד יכול להתחבר אליו כמו במדבר שאתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, לא שאתה עושה כי אתה חייב לעשות אלא לעשות מה 

שאנו חושבים שלא צריך כי זה גשמי, שם במיוחד שבאמת נכון לעשות ולזכור שצריך קשר עם האור בכל מקום ובכל זמן ובמיוחד מתי 
 )הרב ש.י ברג (.. צריך את האור

גידול ילדים בתרבות המואצת והרועשת, שאנו חיים בה כיום, היא משימה קשה. לטוב ולרע, :  ילדי הפוקימון :הורים ילדים ותרבות הצריכה
הלב של ילדינו, ולמרבה -עים במקהלת קולות מכל העולם, הזועקים לתשומתילדים חשופים היום לעולם רחב יותר. הקולות שהם שומעים בבית נטמ

צרכנים", ובעזרת אמצעי -יצירת דור חדש של "היפר –הצער, מרביתם מנסים למכור להם משהו. המפרסמים עומדים היום, כשמטרה אחת לפניהם 
חודשים הוא  6פרסומות בשנה. מגיל  02,222עד  -02,222צופה ב התקשורת והתרבות העכשוויים המשימה אינה קשה. מחקרים מראים, כי ילד ממוצע

צרים מסוגל להבחין בלוגו של חברה, בגיל שנתיים הוא מסוגל לפתח נאמנות למוצר, ובגיל שלוש )עוד לפני שהוא יודע לקרוא( הוא מתחיל לדרוש מו
מקניית משחת שיניים ועד לקניית מכונית )גורם הנדנוד(, ולכן  -ת פרסומאים מודעים להשפעה, שיש לילדים על הוצאות הבית השוטפו ממותג מסוים.

יה גם כאשר המוצר המפורסם אינו מיועד לילדים, מנסים המפרסמים למכור אותו להורים דרך הילדים. את השינוי בהרגלי הפרסום ניתן לראות בעלי
בחברה, שמקדשת את הכסף כערך עליון, אין פלא שלא נעשה דבר כנגד  מהתקציב לפני עשר שנים. 02פי  –החדה בתקציבי הפרסום המיועד לילדים 

התופעה, הפרסומאים, שרואים את ילדיכם כקהל יעד לאומנות השכנוע שלהם, והתאגידים, שרואים את ילדיכם כצרכנים לעתיד, לא משאירים הרבה 
 חינוך ילדים נגד תרבות הצריכה :  מקום לחינוך ערכי אמיתי.

 ה בטלוויזיה: בזמן הפרסומות השתיקו את הטלוויזיה וצפו בהן עם ילדיכם, ונתחו עימם את הטכניקות, שבהן השתמש הגבלת זמן הצפיי

  המפרסם. כחלופה לצפייה בטלוויזיה, עודדו פעילות יצירתית כגון: ציור, שירה, תפירה, עיתון ילדים, תנועת נוער, גינון או ספורט.

 ת זמן השהייה בקניון.כמו הטלוויזיה,  אפשר  להגביל גם א 

 .אל תהיו פרסומת מהלכת: הסירו לוגואים מבגדים ומוצרים אחרים. הציעו לילדים ליצור לוגו משלהם לעצמם 

 הארץ, ושדברים לא נעלמים, אחרי שזורקים אותם לפח האשפה. למדו -הסבירו לילדים, שכל מוצר שאנו קונים מיוצר מחומרים שמקורם בכדור
 י הנגרם משימוש מסיווי בפלסטיק, במוצרים שארוזים באריזות גדולות, ובמוצרים שנהרסים בקלות.אותם מה הנזק הסביבת

   למדו את ילדיכם להפריד אשפה  –הנהיגו פעילות מיוחדת מדי שבוע, שעיקרה שמירה על הסביבה –למדו את ילדיכם לשמור על הסביבה
סיפורם של אלפי העצים שנכרתים מידי יום ישכנע אותם בקלות( ,  –אד לטבע למיחזור, להשקיע וללכת עד לפחי המיחזור )ילדים רגישים מ

 איזה שהוא חיזוק חיובי ממנה. –מתנה מאמא אדמה  בסוף כל פעילות אפשר לתת להם –למדו אותם כיצד לגדל צמחים, פירות וירקות 

  דותיים לסביבה.הימנעו מקניות אימפולסיוויות, והעדיפו מוצרים ידי –היו דוגמה ומופת לילדיכם 

  גם ילדים וגם מבוגרים זקוקים מדי פעם לאתנחתא מהרעש וההמולה של חיי היומיום. רק כאשר מכירים את הטבע, מעריכים  –בילוי בטבע
 אותו ונכונים לשמור עליו. 

  /(…הצגה ועודהחליטו על ערב משפחתי המוקדש לפעילות תרבותית משותפת ) סרט/ ביקור במוזיאון/ ביקור בספרייה/ טיול 

  ראו סיפור יחד או כל פעילות אחרת שתבחרו.ידקות לפני זמן השינה שלהם. שוחחו עמם על היום שהיה, ק 02הקדישו לילדים 

  תנו לילדים חלק בהכנתה –כאל כינוס משפחתי יומי  ההתייחסו אלי –הקדישו זמן ותשומת לב לארוחת הערב משותפת. 
 

חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים גילו, שאפשר להדביר שנת יריחו : צמחי נוי עשויים למנוע את מחלת שו
 את זבובי החול בשיטה ידידותית לסביבה, בבחירה נכונה של צמחי נוי לגינות הפרטיות והציבוריות.

בירחו וביישובים בערבה, צמחים מסוימים ובעיקר הבוגנוליאה, קטלנית ביותר לזבובי החול האוכלים את עליהם. 

קום שהבוגנוליאות גדלות כצמח נוי בגינות רבות ומשמשות כמשוכה )גדר( חיה, יש ירידה דרסטית במספר זבובי מ
תאי -החול הנמצאים בסביבתן.קשר זה בין התזונה הצמחונית של זבוב החול והסיכוי שלו להפוך לנשא יעיל של חד

ונה פרופ' יוסף שליין וד"ק ריימונד לי מסוג לישמניה )גורם המחלה ( הוא נושא לשני מאמרים שפרסמו לאחר
מחקר זה קושר ביו כמות ג'ייקובסון מהמחלקה לפרזיטולוגיה שבבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית.

הסוכר בתזונת הזבוב ובין היכולת לאכסן את טפילי הלישמניה . מחקרי מעבדה הראו בהתאם, כי זבובים שקיבלו 
) עלי הבוגנוליאה ( איבדו את יכולתם לאכסן את הטפילים ויחסית מעטים מהם  במשך דורות תזונה עתירת סוכר

     נדבקו לאחר החשיפה לטפלי הלישמניה.

 



 


