
אלול : מזלו בתולה "שובי 
 בתולת ישראל, אל עריך אלה".
)ירמיהו ל"א( אלול הוא חודש 

התשובה ובתולת ישראל 
נמשלת לכנסת ישראל 

המחפשת אחר התשובה 
בימים אלה. בתולה מרמזת גם 

 על התחדשות והתנתקות.

 

 

 "אני לדודי ודודי לי".
"עורו ישנים משנתכם ונרדמים 

הקיצו מתרדמתכם וחפשו 
 עשיכם".במ
 

לשירה ודידי  שתזכו להקים בית 
 מאושר מלא אור, שמחה ואהבה

  . )יוום שני...(ברותם
 

 

הסתיו מגיע ואיתו טיפות הגשם הראשונות. עוד מעט והמדבר 
מתעורר לתחייה. מרבדים של ירוק עם פריחה בשלל צבעים. 

) אפשר לדעת אך יהיה החורף   כבר ניתן לראות את עמודי החצב
תפרחות החצב לפי הגובה, וכמות הפריחה לאורך עמוד ע"י 

 החצב (.
ניראה שגם בישוב  יש  התעוררות מתרדמת הקיץ ומההתכנסות 

 ליד המזגנים.
גינות ופינות חמד פורצות כפטריות אחרי הגשם. בקדמת בית  

 ואל.ומשפחת אוחנה, סביב משפחת אש
יוזמות חדשות ורעיונות חדשים מפיחים  צמיחה חדשה 

תה מוצלחת יליטה בעיקר אחרי שבת הקליטה האחרונה שהבק
 מאוד גם לאיחוד הלבבות הישוב.

 בזק הגיעו לחבר את קווי הטלפון החדשים. 
נוהלו  השבוע שיחות עם צוות הניהול של הישוב ועם ראש 

המועצה וניראה שהצלחנו להעביר את המסר שרותם הוא לא 
קו חשיבה שונה ישוב במועצה . לרותם צרכים שונים ו "עוד"

וכדי לעזור לנו חשוב  שיעזרו  ויקשיבו גם לנו, ולעתים קרובות 
 יותר.ולא ינסו לנהל אותנו.

 להמשך צמיחה ושנה טובה לכולנו.
 

  
 עיזים בשירות הטכנולוגיה

פרנסיסקו היא השער לעמק הסיליקון, -סן
מן האזורים המפותחים ביותר בעולם בכל 

 הקשור לטכנולוגיה מתקדמת.
פרנסיסקו נאלצת להשתמש -עיריית סן אבל

דווקא בעיזים כדי לפתור בעיה פשוטה כמו 
כיסוח עשבים שוטים. בימים אלה ניתן 

לראות עשרות עיזים רועות בשטח הסמוך 
פרנסיסקו, -לנמל התעופה הבינלאומי של סן

כשהן לועסות במרץ את העשבים שגדלים 
שם. העיזים אוכלות את העשב, כאמצעי 

 שריפות.הגנה מפני 
 

 פסיפלורה לכיסוי פסולת :  
במכון למחקר חקלאי בית דגן הונהג פיתרון 
לטיפול בפסולת וגזם. מדובר בשתילת צמחי 
 פסיפלורה ופיזור מתמשך של פסולת עליהם
הפסיפלורה גדלה מהר, מתוך שהיא מכסה 
על שאריות הפסולת הכוללת עלים, כסחת  

דשא, ענפים יבשים, שאריות עציצים 
מפלסטיק ומקרטון, ניירות וכל חומר 

שבועות ממועד השמת  2-3אחר.תוך 
הפסולת תחזור הערימה להיות ירוקה כולה 

ולא נודע כי נבלעה בקרבה כל פסולת 
שוטה, זולה שהונחה עליה. השיטה פ

ומוסיפה לגן יופי.וכל זה ללא השקעות 
 גדולות .

יתרונות השיטה ברורים, ויש כאן חיסכון רב 
בהובלת הפסולת, תוך הסתרתה המהירה 

 תחת המעטה הסבוך של צמחי הפסיפלורה.

שיח רותם הוא דף שבא לתת ביטוי לרעיונות ולשאיפות שלנו 
 חילונית ואקולוגית. -כקהילה דתית

 קבל חומר , דעות, רעיונות,כתבות מהעיתון ועוד...נשמח ל 
ניתן להזמין דרך האינטרנט או טלפוני תאורת גינה סולארית 

בכמה דגמים וצורות פרטים אצל משפחת אוגול ) יהיה אפשר 
 לראות את אחד הדגמים אצלנו בגינה בשבוע הבא (.   

 

סט אוסטרי, עוסק מזה עשרות שנים בצפייה ותהייה אחר סודות המים. "המים החיים". יוהן גרנדר, נטורלי :אקולוגיה מעשית
מעשה ידיו. מתקן "מים חיים" מחקה את תהליכי הטיהור  - מתקן החייאה למיםשנה מצא דרך לרתום את כוחות הטבע, ל 51לפני כ

יח ובעלי רמת חיוניות גבוהה. וההתחדשות הטבעיים של המים. המים היוצאים מן המתקן הם צלולים, מעודנים, טעימים, נטולי ר
מותקן על יד  המיתקן  כרון השלילי והם נושאים מידע חיובי, הם מרווים מאוד ובעלי כושר ניקוי בעל עוצמה רבה. יבמים אלה נמחק הז

שוחת הביוב כמו כן  ללא ייצור פסולת כגון סוללות או פילטרים'. –השעון ומספק מים מטופלים לכל הדירה הגינה. בטכנולוגיה ירוקה 

 .צמחים, בני אדם ובעלי חיים בריאים יותרו ,ריח טוב, מעט מאוד אבנית בקומקום -יה וללא ריח רע ההיפךינק

 

 ק"ג למ"ר.  2-4זה הזמן לטיוב הקרקע בגן הירק, יש להוסיף קומפוסט בכמות של   גינה לי :
ריחני,  –חתול, טופח  -זרע בגומה כובע  נזיר, ציפורנידלי לעץ גדול בגומת העץ ונ 5בעצי הפרי: יש לתת קומפוסט בכמות של 

 אפונת מאכל, שום. ) כל הצמחים הללו יפים וגם מועילים לבריאות העץ (.
עונה זו טובה להרבות בקלות צמחים לגדרות גינת הירק ) צמחים אלו יעזרו לנו במניעת מחלות ובהרחקת מזיקים וכן להכנת 

 ועוד. ין, קורנית, לענה, חרצית השיח, מני מרווה, אסתר רב שנתי,מרגריטותתחליפים לחומרי הדברה ( : רוזמר
 

 


