
 
 בס"ד

ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור 
 לטבעיות המקורית. 

 

העולם מתחיל להיראות יותר כמו 
מחשבה גדולה מאשר כמו מכונה 

יציאת ישראל ממצרים, תשאר לעד  )סר ג'יימס ג'ינס מדען בריטי(..גדולה.
 האביב של כל העולם כלו.

 ) הרב קוק (.
 גדול הנהנה מיגיע כפיו, שכן הוא מכיר
בכבודו של עולם, מה שאין המלאכים 

 יודעים.) רבי נחמן מברסלב (.
 ) ראש חודש ניסן יהיה ביום שלשי (. : חודש ניסן

סח : ההסתכלות הפנימית על האדם כעולם ומלואו, יציאת  -פה
מצרים היא היציאה מגלות לחרות, יציאה מהמיצרים שמצרים על 

 תנו מעצמינו.נפש האדם. היציאה מכל מה שמגלה ומרחיק או
השתחררות מהשליטה של הצד האפל שבנו, מהביקורתיות, 

השיפוט, הסתירות ,והאשליות שבנו והיציאה לחרות פנימית, 
 טיהור הרצון, המחשבה, הלב,הקשב והדיבור.

הפסח הוא זמן שמסוגל למסע פנימי של זיכוך וניקוי. ע"י רצון 
 אמיתי להגיע לחרות, למהות הפנימית שבתוך כל אחד.

סח ז"א פה שמסרב לשקר ולזיוף, -אמרו חז"ל פסח מלשון פה
 וסח אמת פנימית בלבד.

 .משאירים את המיצרים מאחור ויוצאים במסע פנימי אל האור
בפסח קוראים את שיר השירים  שהוא שיר אהבה של ישראל 

לקב"ה.שמו של הקב"ה לא נזכר אפילו פעם אחת בשיר השירים 
כי עזה כמוות האהבה קשה מלבד ברמז במילה שלהבתיה " 

כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה". חז"ל אומרים 
 שאהבת הקב"ה אינה תלויה בכמות האזכורים של השם .

לומר לנו שהאמונה אינה איזו הצהרה מילולית, אלא תוכן החיים 
של האדם, "צדיק באמונתו יחיה", ולא כמות האמירות קובעת, 

ם הוא מתלבש בלבוש של חול, אלא השיר הפנימי שבנשמה, גם א
 כמו שיר השירים.

 
 (Constructed Wetlands"אגנים ירוקים" )

הינם שיטה "ירוקה" לטיפול בשפכים סניטריים, תעשייתיים  אגנים ירוקים

וחקלאיים או לליטוש קולחים. הטיהור נעשה באמצעות תהליכי ספיחה ופירוק 

קמה באופן מלאכותי טבעיים בסביבה רווית מים ועתירת צמחייה, אשר הו

למטרה זו. הרחקת המזהמים מהשפכים נעשית ע"י הזרמתם דרך בית השרשים 

להשתרשות במצע רדוד ורווי  טכניים", המותאמים-צמחים אקושל "

לשפכים. הוא  כמסנן ביולוגיבמים..המצע עליו גדלים הצמחים משמש למעשה 

, המאפשרת את כלל תערובת של חול וקרקע מקומית-בדרך מצע גידול,מכיל 

הזרמת השפכים דרכה. הצמחים מפתחים ציצת שורשים צפופה, בעלת שטח 

פנים גדול, עליה מתפתחת אוכלוסיית מיקרואורגניזמים עשירה, המסוגלת 

לפרק את המזהמים האורגניים במים. המפרקים )בעיקר חיידקים( מותאמים 

. הם למזהמים השונים ומשתמשים בהם כמקור אנרגיה לתהליכי החיים

מפרקים אותם לתרכובות יציבות, הנקלטות בחלקן ע"י הצמחים. יחסי גומלין 

אלו מאפשרים פירוק ביולוגי של השפכים מחד ושגשוג של הצמחים מאידך, 

כשטח פתוח ירוק. בתהליך טיהור זה משולבים מספר תהליכים טבעיים: סינון 

קליטת חומרים וספיחה של מרחפים, פירוק ביולוגי של תרכובות אורגניות, 

(, שיקוע, ונידוף של ומתכות כבדותמזהמים על ידי הצמחים )כולל רעלים 

שהייה  -יש חשיבות למשך הזמן בו שוהים השפכים במצע  תוצרי הפירוק.

ממושכת יותר תביא לרמת טיהור גבוהה יותר. הזרמת השפכים במערכת כזו 

יכולה להיעשות בצורות שונות: אנכית, או אופקית בשיפוע מסוים, על פני 

 Aquatic) - טיפול בעזרת צמחי מיםהשטח או מתחתיו )דרך בית השרשים(. 

Plant Systems )-  / בשיטה זו מוזרמים השפכים דרך רצף של בריכות

מיכלים, בהם מגדלים צמחי מים. בכל בריכה, בהתאם לאיכות המים בה, 

צמחי מים )צפים או טבולים( בהרכב מינים מסוים, התורם לשיפור מגדלים 

בריכה ולהקטנת כמות המזהמים בה . השיטה מתבססת על  איכות המים באותה

ת של צמחי מים לקלוט חמצן מהאוויר ולהעבירו לבית תכונתם הייחודי

השורשים. בסביבה רווית החמצן של שורשי הצמחים מתפתחים 

מיקרואורגניסמים שונים, כמו חיידקים ופטריות, בעלי יכולת פירוק של 

: טיפול בשפכים ב"אגנים ירוקים"(. הצמחים 3חומרים אורגניים )ראו סעיף 

פשרים יציאת מים נקיים יותר לבריכה הבאה קולטים את תוצרי הפירוק ומא

שברצף הבריכות, לטיהור נוסף עד לאיכות של מי השקייה או גידול דגים. 

קצב טיהור השפכים תלוי בנפח המים, בקצב הזרמתם בין הבריכות ובסוג 

 .צמחי המים

האם חשבתם פעם אילו  חיתולים רב פעמיים מול חד פעמיים:
  ?? של תינוקכםחומרים באים במגע עם עורו 

חיתולים חד פעמיים מיוצרים מפלסטיק ומעיסת נייר שעברה 
בלבנה ע"י כלורין . חלק מחומרי הלוואי בתהליך היצור )דיוקסין( 
נשארים במידה מסוימת בחיתול והם חומרים רעילים גם בכמות 

קטנה. בשכבה האמצעית של החיתול החד פעמי נמצא החומר 
ופך את השתן של התינוק לג'ל. סודיום פוליאקרילט והוא שה

ממשקלו בנוזלים מה  011סודיום פוליארילט יכול לספוג פי 
שגורם לא פעם לספיגת נוזלים אף מעורו ומריקמותיו של התינוק 
 שתוצאותיה הם גירויים ואף דימומים עקשניים באזור המפשעה.

מחקרים מראים שתינוקות שחותלו בטיטולים חד פעמיים 
 מאלו המחותלים בחיתולי בד. 5חיתולים פי חשופים לתפרחת ה

  
 ועוד המון פסולת....פסולת. ...פסולת...פסולת...פסולת....פסולת 

 
 חיתולים עד לגמילתו. 0111עד  5511כל תינוק משתמש בממוצע ב 

חיתולים חד פעמיים אינם מתפרקים והם שוכבים במזבלות 
אשפה זה  שנים. טון 511כשהם שומרים על צורתם ונפחם יותר מ

שמייצר כל ילד ילווה אותו את ילדיו ואת נכדיו ועוד דורות רבים 
 כמה עולים חיתולים חד פעמיים?     שיבואו אחריו.

אג' , חיתול חד  51חיתול חד פעמי מתוצרת ישראלית זולה עולה כ 
פעמי מתוצרת חוץ עולה כשקל. כמו שצויין קודם תינוק משתמש 

 חיתולים ביום. 5בממוצע של   0111- 5511בכ 
עבור ₪  5011עבור חיתולים ישראליים וכ ₪  0011זה אומר 

 חיתולים תוצרת חוץ.
לחיתול והוא ₪  51חיתול רב פעמי )חיתולים אקולוגיים( עולים כ

 רב פעמי ואפילו יכול לעבור לילד הבא.
בזמן שהיינו צריכים לעבוד בשביל לממן את החיתולים   רווח נקי:

הפח הביתי לעיתים רחוקות יותר ) ואם  החד פעמיים, ריקון
 עושים קומפוסט אז עוד יותר רחוקות(.

: טלי תפרה לי )חיתולי בד מעוטרים איפה קונים חיתולי בד בארץ
 . 19-6000000  150-910199לילדים מאושרים( טל : טלי שץ 

 שיח טבע : יבואנית של חיתולי בד רב פעמיים חגית טל: 
  10-0091000   150-600000  . 
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