
 בס"ד

 

, שבעה עשר בתמוזהם שלושת השבועות שבין  ימי בין המצרים

בית , היום שבו חרב תשעה באב, לירושליםהיום שבו הובקעה חומת 

. ימים אלה מציינים את ימי הצרה והמצוקה הקשורים המקדש

לחורבן, ונוהגים בהם מנהגי אבל ההולכים ומתגברים ככל שקרבים 

 לתשעה באב.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

מטבח ידידותי : מזון אורגני, בישול אקולוגי, ִמחזור וחיסכון באנרגיה הם רק מקצת מהפתרונות 
 לאמץ במטבח הפרטי שלכם כדי להפכו לידידותי יותר לסביבה. הכל על המטבח הירוק. שתוכלו

 מטבח ירוק? לא, אנחנו לא מתכוונים לצבע הפורמייקה שבוחרים כשעוברים לבית חדש, אלא
יכולים  לנקיטת גישה מעט שונה, ידידותית יותר לסביבה, שבבסיסה עומדת השאלה כיצד אנחנו

)ובסופו של  להפיק מהמטבח הפרטי שלנו את התועלת הכי גדולה, תוך כדי התחשבות בסביבה
 .דבר התחשבות בעצמנו(

יו, נמשכת היא מתחילה במוצרים שמגיעים אל .הדרך אל מטבח ירוק אינה מסתכמת בבישול אורגני
המטבח וחיסכון בחשמל וכלה בשימוש בזבל שנוצר  באופן האחסון והבישול שלהם, דרך ניקיון

לסביבה, נוכל לאכול בשקט ולדעת שתרמנו, ולו במעט,  מהבישול. אם נקפיד על מטבח ידידותי
 .לעולם ולחברה

ם כימיקליים מזון אורגני: פירושו מזון שגדל בצורה הכי טבעית שאפשר, ללא הדברה בחומרי
את המזון והן את הסביבה, שלא הוזרקו לו הורמונים כדי להאיץ את גדילתו, ושלא  המזהמים הן

                                                                     .עיבוד תעשייתי עד שהגיע לצלחת עבר
אורגני שגודל בקצה השני של  "הטרנד האורגני" לא תמיד אקולוגי  למשל, אם מישהו קונה מוצר 

מעשה לא אקולוגי. הוא אמנם שומר על בריאותו, אבל גם עוזר לשינוע,  כדור הארץ, אז הוא עושה
צבוע. מנקודת המבט האישית שלי אני תופס אקולוגיה כאחריות לדורות הבאים  ויש בזה משהו קצת

 ."אחריות חברתית ,ולפלנטה
כך -פירות ועשבי תיבול בגינה הפרטית אינו מורכב כל : גידול ירקות, ירקות בגינה הפרטית

ויתרונותיו רבים: חיסכון בכסף, הפחתה בבזבוז משאבים )כמו ייצור, אריזה ושינוע המוצרים( 

תקופת בין המצרים.  –ת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב שנמצאים בתקופת שלואנו 
 טאכשבירת לוחות הברית בעקבות ח .תקופה בה אירעו אסונות ופורענויות בהיסטוריה היהודית

מרא בגלל שנאת חינם. ימים אלו יש בהם כדי להראות גהמקדש שקרה לפי ה תיהעגל וחורבן ב
 רוחנית אינה בלתי מושגת. שהמציאות של שלמותלנו 

בימים אלו אנו מייחלים להשבת שלמות זו יותר אלינו.  תקופות בהן היא היתה קרובה ומזכיר לנו 
ולניצחון הרוח על פני דרך השנאה והאלימות. כתוב: "משנכנס אב ממעטין בשמחה" כהקבלה 

שיש להרבות  אנו מוצאים שההקבלה אינה שלמה. לא כתוב –"למשנכנס אדר מרבים בשמחה" 
בעצב אלא למעט בשמחה. בימים אלו לא בטלה השמחה אלא מוצנעת יותר כשמתייחסים 

למאורעות העבר ומבעד לשנאת החינם מבצבץ חג האהבה של ט"ו באב שיאיר שוב את שלהי 
 בסימני קרירות נעימה וגאולה קרובה. הקיץ

כשם שאור שוטף חדש  "אמנם במעמקי החיים מתנוצץ בכל רגע אור חדש של תשובה עליונה
ומלואיהם לחדשם. ולפי ערכו של האור ומילוי החוכמה והקדש שיש בו  הולך בכל העולמות

הנשמותבאוצרות חיים חדשים ופרי התרבות המוסרית והמעשית היותר עליונה הולך  מתמלאות
 וצומח מתוך שטף זה. "הרב קוק, אורות התשובה.
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שליטה בטיב המוצרים. גם אם אין לכם בית פרטי, תוכלו למצוא פתרונות לגידול גם בבית  ,וכמובן
 .משותפת עם השכנים במרפסת ואפילו גינה ,גינה על הגג - משותף
שיטה נוספת לחיסכון  .רצוי להשקות בצורה מבוקרת כדי לא לגרום לבזבוז יתר של מים -השקיה

ידי קדיחת חור -מעבירים מים מהמקלחת, ממכונת הכביסה או מכיור המטבח אל הגינה על - במים
 .והשחלת צינור רחב מהבית אל הגינה בקיר

לחיידקים ומזיקים רבים  אם תקפידו על שתילה של כמה סוגי גידולים, תגרמו -הגנה מפני מזיקים
צמחי מים וימשוך אליו ציפורים,  לא להתקרב אליהם. כמו כן, אפשר ליצור מאגר מים קטן שיכיל

 .שפיריות וקרפדות שניזונות מחרקים מזיקים
תמיד אפשר גם על השיש בתוך נפה או מסננת לגדל נבטים לסלט ולהנביט :  נבטים במטבח

קיטניות לפני הבישול כדי לקצר את זמן הבישול ,לשיפור העיכול ומניעת גזים, וזה הרבה יותר 
 בריא.

 שילוב של כלי בישול חסכוניים ושיטות בישול חסכוניות יהפכו את המזון שלכם:  בישול אקולוגי
יק פחות לסביבה. לפניכם כמה טיפים, כלים ושיטות לבישול אקולוגי  לדוגמה לבריא יותר ומז

זהו מתקן בישול המנצל את -שימוש בסיר לחץ המקצר את זמן הבישול, שימוש בתנור שמש
זול לייצור ופשוט  ,אינו מזהם את הסביבה, אינו דורש דלק או עצים לבעירה ,אנרגיית השמש

 .לשימוש
לוקחים קופסת קרטון גדולה ומניחים בתוכה קופסת קרטון קטנה יותר. כך  -כיצד מכינים תנור שמש

את  .רצוי לצבוע בשחור את הקופסאות מבחוץ ומבפנים .כפול כדי ליצור בידוד בעצם יוצרים קיר
 54בזווית של  הקופסה הפנימית מדפנים בנייר אלומיניום ומחברים לה לוח קרטון מצופה אלומיניום

תבנית אפייה  מכניסים סיר עם תבשיל או מניחים מעל זכוכית כמכסה . הקופסה פנים מעלות לכיוון
 .יש לכם אוכל מוכן ובתוך כמה שעות

כוסות    פעמיים העשויים פלסטיק וקלקר אינם מתכלים-הכלים החד - שימוש בכלים רב פעמים
הן  .ו בתירסמתכלה שמקור אקולוגיות : הכוסות מופקות בדרך כלל מקנה סוכר ומצופות בפלסטיק

 .יום בקומפוסט חם או בתוך כמה שנים בטבע 09מתכלות בתוך 
שנים, שקיות  0,999-בניגוד לשקיות הניילון שעשויות נפט ושורדות בטבע כ - שקיות מתכלות

כמה שנים )שופרסל משווקת שקיות כאלה,  מתכלות עשויות חומר פולימרי המתכלה בטבע בתוך
 .)לותוהן לא יקרות יותר משקיות רגי

המוצרים הכימיים המצויים בכל בית מזיקים לסביבה ולבריאות, כיוון שהם מכילים  - י ניקיוןרמוצ
או  רעילים המוזרמים לביוב. קיימים בשוק מבחר מוצרי ניקיון אקולוגיים מחומרים אורגניים חומרים

כמו כן, תמיד אפשר להיעזר במוצרים טבעיים כמו לימון,   .חומרים המתפרקים אחרי זמן קצר בטבע
 .לשתייהחומץ וסודה 
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