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" הצדיקים האמיתיים אינם קובלים על 
הרשעה אלא מוסיפים על הצדק, אינם 

 קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה".
 }הרב קוק {.

 

 
"עורו ישנים משנתכם ונרדמים מתרדמתכם וחפשו 

במעשיכם". משמעות השם אלול הוא התבוננות חיפוש 
 התבוננות הלב על מעשי השנה לחפור ולעקור וחיטוט.

 מן הלב ולשוב אל האמת.

ט"ו באב עבר ומתחילות ההכנות הנפשיות לקראת חודש אלול, המבשר על הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. היום 
הולך וקצר, והלילה מתארך, וימי חשבון נפש קרבים. גם מזג האוויר משתפר העונה הבוערת חלפה, ובאים ימים של 

באב שתחילתו בחטא המרגלים וסופו בחורבן בית המקדש הראשון והשני  אחרי תשעה אתנחתא. החצב כבר פורח.
] שבטי ישראל הורשו לבוא זה בזה, והותר  דגשיםמו בעם והאהבה נושא האחדות שבו ט"ו באבא בעקב שנאת חינם. 

 פילגש בגבעה להתחתן ולתת אישה לשבט בנימין אחרי מעשהלשבט בנימין לבוא בקהל ישראל בעקבות האיסור 
 ספר שופטים פרקים י"ט,כ,כ"א([., נס אכזריומעשה א ) 

 ואז בא חודש אלול ההכנה לתשובה הכללית, מתוך אחדות עם ישראל. כפי שהרב קוק מבטא זאת בפתגם לחודש אלול 
 ". " ההכנה לתשובה הכללית, היא קול השופר, המאסף לכל המחנות

שובי אל עריך אלה" בתולת ישראל היא כנסת ישראל  חודש אלול מזלו בתולה וכדברי הנביא "שובי בתולת ישראל
  הביטוי הרוחני העמוק לאחדות העם.

 ספינת אדמה  
כוללנית, המתמקדת בבניית בית המספק את צרכי עצמו, ואינו זקוק לחיבור -ספינת האדמה היא שיטת בנייה ירוקה אלטרנטיבית

מחופי קרקע, מה שמספק בידוד או חבילות קש מה דחוסה לתשתיות. קירות המבנה בנויים מצמיגים משומשים מלאים באד
משמעותי ומאפשר חסכון באנרגיה. המבנים כוללים מערכת לאיסוף מי גשמים וכן מערכת לטיפול במים. לאחר שימוש ראשוני 

ורים המים עוברים לגינת ירק, ושם עוברים טיהור ראשוני. משם הם עוברים לשירותים ומשמשים להדחת האסלה. המים השח
עוברים אף הם טיפול ומשמשים להשקיית גינה הנמצאת לצדי הבית. בגג המבנה מוצבים פאנלים סולריים אשר מספקים חשמל 

-שיטת הבניה של ספינת האדמה פותחה בניו מקסיקו, ארצות הברית, ולכן היא מתאימה במיוחד לאקלימים קרים למבנה.
במשך היום. עם שינויים מסוימים ניתן להתאים את המבנים גם לאקלים חם. ממוזגים, בהם יש תנודות קיצוניות בטמפרטורות 

 –ניו מקסיקו, קליפורניה, קולורדו ועוד, אך גם במקומות נוספים  –דוגמאות למבנים כאלו ניתן למצוא בעיקר בארצות הברית 
 קנדה, בריטניה ועוד.

פוס שדה בוקר. בית זה היה אחד הדוגמאות הראשונות לעיצוב הפרויקט הארכיטקטוני הראשון שתוכנן על ידי קמ הוא בית האדובה
. הבית נבנה כולו מלבני בוץ שיוצרו במקום עצמו מחומר 07 -סולרי פסיבי בישראל, כתגובה למשבר האנרגיה של אמצע שנות ה

דרך מספר  חימום מסופק באופן פסיבי,החורף תקופת הב מקומי ויובשו בשמש כמעט ללא תוספת של אנרגיה לא מתחדשת.
אסטרטגיות פשוטות אך אפקטיביות לאיסוף אנרגיה סולרית ואגירתה. חדר המגורים מחומם ישירות כשהאנרגיה הסולרית 

פרגולה עליה צומחת גפן. האנרגיה נאגרת ברצפה  דייל קיץ, החלון מוצל עתקופת ה"נאספת" דרך חלון גדול הפונה דרומה. ב
 ות החורף הקרים.ובקירות המסיביים, המספקים חום בליל

החורף, צדן הכהה של הפריזמות קולט אנרגיה  תקופתקיר פריזמות מסתובבות בחדר השינה הפונה דרומה. ב אלמנט חדשני הוא
קיץ צדן הבהיר והמבודד של הפריזמות תקופת הסולרית במהלך היום, ובלילה מסובב פנימה ומשחרר אנרגיה אגורה לפנים הבית. ב

לחדר שינה נוסף הממוקם בצדו הצפוני של הבית מסופק חום סולרי מחלון תקרה דרומי  ימום יתר.מופנה החוצה למניעת ח
אוויר  ,פונה לכיוון משטר הרוחות הכלליהאוורור לילי, הוצב מגדל לוכד רוח  דייל לקירור בקיץ ע המאפשר חדירת קרינת שמש.

הנדרשת  ביחס לזוחימום בחורף לכמעט שאינו צורך אנרגיה נמצא כי המבנה  .ומקרר אותו קריר הצונח  במגדל זורם דרך הבית
 כלל. מיזוג לקירורצורך בבו ואין  ת שדה בוקר,בתים טיפוסיים בגודל זה במדרשחימום ל
 

  (מתנות שלא נשאר מהן זכר אלא זכרון...: ) 
, תבלינים, ריבה תוצרת בית, גניתמרים אורגניים, סלסלת ענבים אורגניים, דבש אור ,עוגה, עוגיות, חלות, ממתק טבעי אוכל

קערה או  אפשר להכין ליקרים, רטבים, ירקות כבושים, או פירות יבשים כמובן תוצרת בית. .קפה, סוגים שונים של תה
  ובקבוקים שאספנו במשך השנה.  אפשר להכין אריזות מכוסות וצנצנותמהעץ בגינה. סלסלת קש עם אגוזים

 סג' ...  כרטיסים להצגה ,נופש, מ בילויים
שתיל עץ )שגדל איתו כל השנים ואם נותן פרי בכלל  שקית זרעים )גם מתכלה וגם נותן יבול(, -מתנה לילד , פרחים צמחים

 .תבלינים באדנית, טוב( או שתיל עגבניה/ירק אחר בעציץ אם לא גרים בבית עם גינה
חוץ מהאלבום המשפחתי כדי שיקחו אותו אתם ) "אלבום תמונות כמתנה להולדת תינוק. הרי ממילא צריכים אלבום כללי

 כשיתחתנו(!
, ותאריכים חשובים בהיסטוריה לוח שנה, עם תאריכי יום הולדת של כל בני המשפחה, כולל דודים, בני דודים, סבים,סבתות

 של המשפחה.
פשוטים ויפים בספר ולשים באיזו צנצנת יפה )יש מתכונים  וסבונים להכין תרכובת שמנים לעיסוי, אפשר נרות, סבונים

"חמוצים,  "מתנות מהמטבח" של גיל חובב.ניתן למצוא מגוון מתכונים ורעיונות בספרים: ניחוחות מרפא בהוצאת יער(.
 מתוקים, חריפים" של יעקב לישנסקי.

 . 
. 

 

וקי : ) רעיון חמוד למתנה,העצים ברותם עמוסים זיתים וזה הזמן למסוק אותם וגם ממחזרים בקבזיתים כבושים בקנקלים
לימונים,  2שיני שום קלופות.* 27ק"ג זיתים ירוקים מחורצים לאורך.* 2קנקלים בני ליטר :*  2-שתייה ישנים (: החומרים ל

מים  *י דפנה. *מלח.על 6. *כפות גרגרי פלפל שלמים, 4כפות גרגרי חרדל. * 4פלפלים אדומים חריפים. * 8חתוכים לשמיניות. *
 רותחים.

את הזיתים וחרצנו אותם משרים אותם בקערה גדולה עם הרבה מים לשלושה ימים את המים  הכנה אחרי ששטפנו טוב
ירי שיני שום, כמה פרוסות לימון, גרג 3-2מחליפים כל יום. אחרי כן שוטפים טוב את הקנקלים, ומתחילים במילוי בתחתית 

חרדל וגרגירי הפלפל, ואז מתחילים לשלשל את הזיתים כשמדי פעם מוסיפים עוד שום לימון ועלי דפנה. שמים כף מלח בספל 
 מים רותחים ובוחשים ויוצקים את התמיסה לתוך הקנקלים עד הסוף וחותמים בפקק. שומרים במקום מוצל וקריר חודש.



 
 
 

 
מרות זאת בחורף הוא לא נראה במיטבו. כמו כן הוא צרכן גדול של חומרי דישון והדברה כימים. הדשא הוא צרכן מים גדול מאוד ול

חשוב מאוד לשקול מחדש את הכנסתו לגינות  לאור האמור.  כיסוחים בשנה ( 37-47כיסוח )ו  הוא גם זקוק להרבה שעות טיפול
ע"י שימוש באבנים לדריכה שבין האבנים שותלים סוגים  בגינון האקולוגי )פרמקלצ'ר ( מומלץ לצמצם את שטח המדשאהפרטיות. 

שונים של דשא ועדיף יותר לשתול קטניות רב שנתיות כמו דיכונדה זוחלת עם נענע זוחלת וכאשר דורכים על השטח הוא מפיץ ריח 
כמו נרקיסים, כלניות לשתול בחורף גיאופיטים  ( בעיקר בחורף ועדיף המורכב מצמחי בר שונים נעים. אפשר לשקול גם דשא אחו)

 ועוד. ) בקיץ דשא רגיל ובחורף שהדשא לא במיטבו מרבדי פריחה (.
 

 
מתחילים להכין את גינת הירק לחורף ולקראת סוף אלול מתחילים להכין שתילים במשתלה של ירקות החורף הראשונים: כרוב, 

 ציא עלים לבישול ולטיבול (.הוא יוסלרי שורש ה ראששל  החלק העליון כרובית, סלרי ) ניתן לשתול את
 זה הזמן גם לשתול בצלצולים לבצל ירוק את הבצל קוצרים לפי הצורך לסלט  ולקראת סוף החורף יהיו לנו בצלים גדולים ויפים.

 אפשר לזרוע ישירות בגינה סלק, גזר, אפונה, חסה, צנון, צנונית, לפת, תרד, קולורבי, פטרוזיליה, שמיר ועוד.
ירקות שורש בעונה הקודמת כדי לזרוע פול הוא צומח מהר מאוד ומעשיר את האדמה בחומרים חשובים זבל ירוק בשטח שגדלו בוא 

 , כמובן אחרי שאכלנו את הפולים.את הצמח קוצרים והופכים באדמה או משתמשים כחיפוי
 ף רותם לפני שנה (.) ראה ד במינימום שטחזה הזמן לשתול גם תפוחי אדמה ורצוי בארגז או צמיגים להגדלת היבול 

 

 
 פרנסה נתפסת כחלק בלתי נפרד מקיומנו ומקיום העולם. פרנסת כדור הארץ ופרנסת האדם הקטן משולבים זה בזה.

איכות חינו תלוי ביחסינו לסביבתנו, בהכרה בכך שכל מה שיש לנו, כולל העושר והשפע והעודפים, הכל ניתן לנו כהלוואה או 
 משאבים כי אם לעולם כולו ולבורא העולם.בשכירות, ולא לנו שייכים ה

 האדם חייב להפיק הנאה וסיפוק מפרנסתו. פרנסה ברוח הפרמקלצ'ר אם כן משמעותה שילוב בין מקור הכנסה לבין מקור הנאה.
 .הפרנסה אינה נתפסת ככורח המציאות אלה כחלק יצירתי ומרתק ממעגלי החיים

 ד, ומעניקה לנו נחת רוח מאידך.חבכבוד מפרנסה ראויה לשמה היא זו אשר מכלכלת אותנו 
 

שיתוף פעולה במקום תחרות. הקשרים יוצרים יציבות, קהילה מקומית מבוססת על תבנית של רשת ויוצרת הקשרים בין אנשים 
 בקהילה ) מבוגרים וילדים (. ככל שהקשריה מסועפים יותר כן נהנית מיציבות חברתית וכלכלית רבה יותר.

קומית מבינה את ההדדיות, יחסי הגומלין והקשרים המסועפים בינה לבין מקומות אחרים. עיקרון הבסיסי בנוסף, הקהילה המ
 המניע קהילה כזו הוא עשייה מקומית עם חשיבה עולמית.

אנושית דומה למערך החברתי של הדבורים או קן הנמלים. לכל אחד תפקיד ברור התורם לרווחת הכלל. כך גם יישוב אנושי   קהילה
 וא מפעל של יצור אנרגיה ואגירת מזון, בניה ושיפוצים, אספקת חינוך והגנה, איסוף מידע....ה

כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן הקהילה המקומית נמנעת מריכוזיות של כוח רב מידי במקום אחד או השקעה כמויות 
בו אבים המקומיים מושקעים בו וכל הילדים גדולות של אנרגיה במקום אחד. למשל במקום בית ספר אחד אזורי שכל המש

 המאפשרים ביטוי ייחודי לכל אחד מתלמידיהם. קטניםמתחנכים על פי קו מסוים אחיד, עדיפים כמה בתי ספר מקומיים 
אישית כל אחד מחברי הקהילה המקומית לוקח אחריות מלאה על מעשיו ותוצאותיהם. המקום היחיד בו יש  תאחריו

 גן שלנו.-פעה זהה לזו של " ראש הממשלה " היא בגבולות הביתלכל אחד מאיתנו הש
 אפילו אם רק אדם אחד לוקח אחריות כזו על כדור הארץ, הקהילה כולה נהנית ממעשיו ובחירותיו, במודע או לא.

 .קהילה מקומית צריכה מנהיגות המאפשרת מעת לעת, כדרך הטבע המנהיג יפרוש ויפנה מקומם להתחדשות
אומנות מורכבת הדורשת ראיית עולם רחבה וארוכת טווח. המנהיג החכם מתבונן ומתכנן, הוא נושא מנהיגות היא 

 באחריות על מעשיו ותוצאותיהם, ומשמש דוגמא חיה לנתיניו. 
 מנהיג אמיתי אינו מיצר חוקים אלא מייצר אפשרויות.

 
ה. אפשר להצטרף לקהילת המחרוזת, הם חשוב לעודד סחר חלפין ביישוב לחיזוק הכלכלי של התושבים והקהילולסיום 

 מארגנים מסיבת פתיחה חגיגית ומסבירים את חשיבות הנושא.
 .או לקבלו אפשר להציב לוח מודעות במקום מרכזי, שם יוכלו אנשים לרשום דברים שהם רוצים לתת

  
עסוק במלאכה". }אבות  גדולה היא מלאכה שאפילו לאדם חצר או גינה חרבים ילך ויעסוק בהם כדי שיהא :" רבי אומר
  דרבי נתן {.

פרמקלצ'ר היא שיטת תכנון המעניקה לנו כלים מעשים לארגן מחדש את סביבת החיים שלנו, כך שתיהיה  למי ששכח : 
יותר פוריה ומפרנסת, יותר עשירה וחסכונית. והיא עוסקת בחקלאות, נוי, משק חיות, מבנים ועוד. מיתוך איזון נכון בין 

 ות והיצירה לבין הסביבה . התרבות החקלא
 
 

 
אנשים לא צמחים קוצניים כגדר חיה, להרחקת אורחים לא רצויים משטח הישוב או הגן. כגון בעלי חיים וחיות בר ו

. בגדר זו נטעו שיטה סנגלית, שיטה הורידה, שיזף העץ, רצויים. דוגמא יפה ניתן לראות במטעי האבוקדו בכפר הנשיא
יקה, אפשר להוסיף גם בוגונווילאות, צלף, וורדים שונים, פטל, ואגבה . כבר בשנתה השלישית שיזף השיח, ורוזה אינד

   ותורמת רבות לאיזון האקולוגי.,הגדר בלתי עבירה למניעת גניבות  
 
 


