
 אור אין סוף אין לו דמות !
 הוא לובש צורה לטוב או לרע !

עשה הכל שאור  בך המקבל.
הבורא, ילבש בך צורה של 

  ) רבי נחמן (. ברכה.

"לעולם אל תמהר. עשה כל דבר בשקט וברוח שלווה. 
אל תאבד את השקט הפנימי שלך, יהיה אשר יהיה, 

הפקד הכל בידי  אפילו אם שכל עולמך התערער.
 ! ם ואז שכב בשקט ותנוח בחיקואלוהי

 ) פרנסיס דה סלז (. 
 כמו אז בימי החנוכה מעטים מול רבים כך גם היום. 

 רק כמה אלפים. לחמובראשית המרד  אנו תמהים, מדוע היו תומכיו של יהודה המכבי כה מעטים,
חם לעמוד כנגד וכי לא כל  עם ישראל שאף לחירות לאומית ורוחנית? אלא שהמסתייגים סברו, שאין בכו

 . הכוח האדיר של היוונים,)היוונים יצגו את הקדמה את הכוח נגד הטבע ונגד בורא העולם (
 גם בראשית הקמת מדינת ישראל. החלוצים היו מעטים וגם כאן הם הצליחו להפריח את השממה.

 מהפכות מתחילות בקובץ אנשים וגם עם הדעות שלהם לא בזרם, התמדה זו מילת המפתח.
   בן מחשבה תחילה.וכמו

 כמותה.החסיד הרבי מקוצ'ק יצא להתבודד ביער, הנה באה לפניו חיה מופלאה מאין 
 סוס יפה ולראשו קרן יחידה ונוצצת.

הרבי מקוצ'ק התקרב בזהירות אל היצור הנפלא ובעדינות ניסר פיסה זעירה מאוד מן הקרן הבוהקת, פיסה 
 קטנה כל כך שאי אפשר היה לראות בחסרונה.

 פיסת הקרן גילף לו הרבי קופסה קטנה מעוטרת.מ
כשחזר לעיר, הראה לכולם את הקופסא היפה שהכין.שאלו אותו כולם מנין השיג חומר גלם יפה כל כך,  

 והוא סיפר לכל שואליו על אותו חד הקרן הנפלא ביער.
 הלכו גם האנשים ליער, וכל אחד מהם נטל לעצמו פיסת קרן זעירה לגלף לו קופסא.

 נעלמו הסוסים חדי הקרן מן העולם. ראה הרבי ואמר : באשמתי. כך
  הרב מאיר פנד (. ימפ) מעשיה חסידית 

 

 
 

 מחלקים את  הקרינה לשני סוגים ראשיים :
ומקורה מהאטום ולהפוך אותו ליון , קרינה מייננת שהיא בעלת אנרגיה גבוהה מספיק "לקרוע" אלקטרון

 בעיקר בריאקציות גרעיניות.
 האלקטרו מגנטית . לא מייננת שאין לה את היכולת לעשות זאת ועליה נמנית הקרינה קרינה

 קר בתדירות שלהם . ככל שאורך הגל קצר יותר הקרינה יותר אנרגטית .ישני הסוגים נבדלים בע
קרינה זו מקובלת כגורם מסרטן ודאי , דוגמא לקרינה מייננת היא קרינת הרנטגן והקרינה הרדיו אקטיבית

זו הקרינה המופצת מאנטנות כך אין חילוקי דעות . המצב פחות ברור לגבי הקרינה האלקטרו מגנטית ועל 
 ההשפעות הביולוגיות האפשריות הן : .יםילולרוס ומכשירים

 חימום רקמות בגלל ספיגת אנרגיה .
 . DNA -שברים ב

 יצירת מוטאציות גנטיות .
 השפעה על מנגנונים בתוך התא .

 סידן לתאים .שינויים בחדירת 
 שינויים בכמות ובהרכב הלימפוציטים )המגינים מפני זיהומים(

  .אין הסכמה בעולם המדעי לגבי ההשפעה הביולוגית וכמות המחקרים אינה מספיק גדולה להסקת מסקנות
ת למשל הסלולרי מאט א ישנם מחקרים רבים שמראים שהקרינה עצמה פוגמת במערכות ביולוגיות גם בחי וגם בצומח.

כנס לפרטים באופן כללי, הסלולרי העלה את מספר מקרי הסרטן יח, הסלולרי גורם לנזקים גנטיים, מבלי להופעילות המ

באזורים שבהם ישנה קרינה וכו'. דבר אחד ברור, הקרינה מזיקה. השאלה הנשאלת היא מה הוא מינון, לגבי המינון ישנם 

ים להסתכן בכך וליפול במסגרת הסבירות, או הסטטיסטיקה, באם הוא , לא מוכנישובחילוקי דעות. אנחנו בתור תושבי ה

 פוגע ובאיזה מינון הוא פוגע.

שנערך באוניברסיטת תל אביב, אומר שחשיפה של מערכות דם פריפריאליות לקרינה סלולרית, פוגעת ביציבות של  במחקר

בעה דוקטורים ופרופסורים, שמו דם של בן ש הכרומוזומים שלמעשה כרוכים בחלוקת תאים והעברת האינפורמציה הגנית.

. במחקרים לסרטן זה גורם . שינוי17אדם מול מקור של קרינה אלקטרומגנטית אחרי זמן קצר מצאו שינוי בכרומוזום 

לא חייב להיות חימום של הרקמה שח, מסתבר היום, ופגיעה במ מראיםמחקרים רבים  אחרים נוצר שינוי במולקולות המים.

ח, אלא שמספיקה הקרינה עצמה הבלתי מייננת, בכדי לגרום להפרעות שתהיינה גם לדור השני והשלישי. והמהנפגעת או 

זאת אומרת, כמו במקרים של אסבסט גם כן, לא ידענו שום דבר בזמנו, ולאחר מכן נתגלה שאסבסט הוא בעל פוטנציאל כזה 

לאנרגיה באורכי גל שונים שהפוטנציאל שלהם  ףחשהל יכולים גדול להחמרת סרטן הריאה למשל. זאת אומרת, אנחנו פה

לפגוע במערכות ביולוגיות הוא כה גדול וכה מסוכן שהוא מאפיל על הויכוח באשר למינון של הפגיעה, האם הוא צריך 

ח וכל המערכות היא מועטת מאד, ולהיות במינון כזה או אחר, הפגיעים ביותר הם ילדים וזקנים. שבהם ההתפתחות של מ



קשישים בתאי זרע ובביציות. מחקרים שאומרים שהקרינה פוגעת באברי הרביה,  גם .ישכל שינוי גנטי בא לידי ביטויואז 

 מערכת ההתחדשות של התאים. מאחר וחסרה אצלם ,גם כן מאד רגישים

 .אנשים עם קוצב לב חשופים להפרעה מידית של תפקוד של קוצבכמו כן 

בפנינו כי האנטנות עומדות בתקנים הבינלאומיים וכי הקשר בין סרטן לקרינה לא  החברות הסולולריות יצהירו שוב ושוב

 הוכח מעולם. 

 אבל נכון להיום, אין חוקר שיכול לומר בוודאות את ההיפך, כי הקרינה הנובעת ממשדר כזה אינה מזיקה כלל וכלל.

 יום. עכברים וחשף אותם לקרינה של חצי שעה כל 022האוסטרלי מייקל רפאקולי בדק 

 ותוך שנה וחצי פיתחו מאה עכברים בקבוצה גידולים בשיעור כפול מקבוצת הביקורת שלא נחשפה לקרינה.

 החוקר מניח כי בבני אדם עלולים להתפתח לאט יותר.

 

 

    
 האדם הקדמון היה בן תרבות הלקט הוא ליקט את מזונו ואת חומרי הבניה שלו מסביבתו הקרובה.

רקיהם יכולים לחזור למקצוע עתיק יומין זה. איסוף פסולת של אחרים, ולקט של צמחי בר רבי מי שדם לקטים זורם בעו

 תועלת.

שדות" נהנים מכמויות גדולות של יבול שאינו מגיע -השדות" בסגנון רות המואביה. "לקטי-ראשוני הלקטים הם "לקטי

 או צורתו אינם בהתאמה לדרישות הצרן המפונק. לשוק רק משום שגודלו

 שדות" יודעים בדיוק מתי והיכן מניבים עצים ועשבי בר את יבוליהם.-קטי"ל

 גם בעיר יש חובבי לקט הכוונה אינה לחסרי הבתים אלא דווקא לבעלי בתים שאינם מסונוורים ממגוון מוצרי הצריכה.

אופנתיות המוכרות  חוצות" )שהיו ידועים בשם "אלטה זאכן" והיום הם ידועים כבעלי חניות עיצוב-להם מצטרפים "לקטי

 "ענתיקא" במכירי עתק(.

הסיסמא חדש הוא יותר טוב הודבקה לתודעתנו על ידי אנשי שיווק, אבל אפשר להשתחרר ממנה. הסתכלו סביבכם בעין 

 חדשה והתחילו לזהות את ההזדמנויות האצורות בשימוש בפסולת מוצקה )שלכם ושל אנשים אחרים(.

 הפכו מצוי לרצוי, הפכו שאריות לשאר רוח... זה דורש יצירתיות, אמונה ופיתוח מיומנות מלקט מקצועי.

לחפשו בחנויות, ערכו טיול רגלי בטווח של קילומטר מסביב לביתכם. חפשו חפצים  אם אתם צריכים משהו חדש אל תמהרו

 עשות.ל חומרי גלם לייצור דברים שברצונכםשהושלכו בסביבה. נסו לחשוב כיצד תוכלו להשתמש בדברים שמצאתם כ

 אספו את החפצים הללו לביתכם ובנו מהם דבר חדש. אך שימו לב, יש שני חוקים למשחק הזה:

 אסור שהחפצים שמצאתם יראו כמו "אשפה" שהבאתם הביתה. (א

חומרי גלם  , אתם רוצים לאסוף ולאגוראסור שהחפצים שמצאתם ישכבו בבית או בגן שלכם כאבן שאין לה הופכין (ב

 ה" שמוציאה שם רע לרעיון השימושי.ימנעו מיצירת "ג'נקיימהרחוב, מינו אותם במחסן מסודר ונקי, וה

 

ועם יש לכם דברי פסולת מיותרים )בגדים, מכשירי חשמל, כלי בית, רהיטים, ועוד( תוכלו להעביר אותם לשכנים או  

 למרכזי יד השנייה או לפינת המיחזור בישוב.

 ת האורגנית לקומפוסטר או למאכל לבעלי חיים. ואת הפסול

 )מתוך הספר גן עדן בפתח הבית טליה שניידר(.

 

 
 )רשימה חלקית( : רוב הצמחים נמצאים באזור דשא האחו צמחי בר רבי תועלת לאדם הנמצאים ברותם וסביבתו

 ועוד...אלון קלויים כתחליף לקפה שחור בלוטי : זוטא, געדה, עירית גדולה )שורש(, קורנית, אזוב )זעתר(,  צמחים לחליטה

 ולחך )לתפרחת החיתולים ואקזמות(. , ציפורן חתול,: עירית גדולה )ליבלות ופגעי עור(, כוכבית צמחים להכנת משחות

 .: בוצין צמחים כתחליף לטבק

 גדילן, זרעי ירבוז, זעתר ועוד... : זרעי חרדל, זרעי צמחים לתיבול

 לקמח. בש את פירות השיזף בשמש או בתנור. להסיר מעליהם את הציפה הקשה ולטחון אותה: ניתן לי קמח מפרי השיזף

 קמח זה משמש את כפריי בקעת הירדן להכנת לחם או דברי מאפה מתוקים.

 

 
 

ביצים, רבע ליטר  0גרם קמח חיטה רגיל, כפית מלח,  12גרם קמח זרעי ירבוז ,  501: החומרים  ירבוזכדורים אפויים מ

 כפיות שמן זית, תבלינים. 3חלב, 

 32כדורים ואופים בחום בינוני כ  02-32וכשהבצק אחיד יוצרים מערבבים את הקמחים והמלח מוסיפים את הביצים והחלב 

 דקות.

 



שני שום, בצל יבש בנוני, זרעי  3כפות שמן זית,  3ק"ג עלי ירבוז צעירים, לימון,  5\0: חומרים :  סלט עלי ירבוז צעירים

 עלי פטרוסיליה, שתי עגבניות, זוטה לבנה, נענע. הכנה : קוצצים את החומרים דק ומערבבים יחד.חרדל, 

 

 ביצים, מלח, אבקת מרק. 4כוס שמן, כוס קמח,  5\4גרם עלים צעירים, כוס מים,  022:  קציצות ילקוט רועים

ת החומרים ויוצרים קציצות ומטגנים שעה, מוסיפים א 5\4הכנה : לקצוץ דק עת העלים, ולבשל במים, עם אבקת המרק כ 

 במחבת.

 

בצלים יבשים, פלפל שחור, מלח,  0-3: חומרים כחצי ק"ג עלי חלמית, חצי חבילת אטריות שמן,  פשטידת חלמית ואטריות

 ביצים. 0-3, אבקת מרק

 ד את האטריותשעה. נבשל בסיר נפר 5\4כפות מלח כ  0-3אופן ההכנה : נשטוף טוב את העלים ונבשל בסיר עם מים ו 

עד שהוא יהיה זהוב. את עלי החלמית נמעך במזלג ונערבב את החומרים יחד כולל את הביצים. נקצוץ את הבצל ונטגן 

 דקות.  41 -אפשר להוסיף גבינה צהובה מגוררת ולפזר מלמעלה לאפות בתנור חום בנוני כ 

 אחד גדול, כוס אורז, לימון, מלח, אבקת מרק שמן. מרק חלמית בנוסח כורדיסטאן : החומרים : כרבע ק"ג עלי חלמית, בצל

 דקות. 52אופן ההכנה : נשטוף טוב את העלים ונחתוך לחתיכות קטנות, נבשל במעט מים בסיר כ

 כוסות מים 0כפות שמן וכשיזהיב נוסיף את האורז עד שהאורז נקלה קלות. נוסיף  3בסיר נוסף נטגן את הבצל הקצוץ ב 

 דקות.  52יף את החלמית נוסיף מים לפי הצורך נטבל במלח, פלפל, כורכום, כמון, ונבשל עוד כ דקות ואז נוס 02נבשל כ

 

 : החומרים עלים של זוטה, ואזוב, מים, סוכר, כלי לבישול, כף לבחישה. סוכריות זוטה ואזוב )זעתר(

נפים והעלים תהיה פי ע)כמות הכוסות של מים, נוסיף ענפים ועלים של זוטה ואזוב  5-0אופן ההכנה : לתוך סיר נשפוך 

אדמדם, נסנן את העלים ונוסיף את הסוכר לתמצית. נשפוח -מגובה המים(, נבשל עד שיתקבל תרכיז שצבעו חוםשניים 

סוכר ונערבב, עד שנגיע למצב שבו הסוכר יפסיק להתמוסס בתבשיל )בערך כמות כפולה של סוכר מהנוזל(, נבשל עוד כ 

נחתוך בסכין את הקריש כך ך על משטח נקי וישר )תבנית( ניתן לחומר להתקרש ואחר דקות נוריד מהאש ונשפו 52

     לריבועים קטנים. טוב לשיעול ודלקות גרון.

    

שני שום, חצי  4-6 ,כמה חופנים של עלי חלמיתחומרים :  : )ממתכוני המצור בירושלים מאת א' הירשברג( קציצות חלמית

ביצים, וכלים להכנה: קערה, סיר לבישול, מטחנת בשר או מזלג, מחבת  0-3, מים, כפית פלפל שחור, קמח מצה, שמן

 לטיגון. אופן הכנה : נרחץ היטב את עלי החלמית בקערת מים. )את מי השטיפה נשפוך לאסלה זוכרים חיסכון במים!(

מי הבישול. את העלים שעה, ואחר כך נשפוך את  5\4כפות מלח ונביא לרתיחה. נבשל כ  0-3נמלא סיר במים, נוסיף 

המבושלים נעביר במטחנת בשר יחד עם כל התוספות ניתן להןסיף שאריות כגבינה צפתית או קוטג' אפשר למעוך את 

 דקות והקציצות מוכנות. 3-6צור כדורים נשטח אותם ונטגן במחבת טיגון קל במשך \העלים במזלג נערבב היטב ונימ

 

עד לשלב הטיגון. נכין רוטב עגבניות  : להכין לפי המתכון הקודם הירשברג(קציצות חלמית ברוטב עגבניות )לפי א' 

ברה ואו פטרוסיליה ונבשל במשך סמעגבניות, בצל קצוץ, תבלינים, ואת הקציצות נניח בזהירות בתוך הרוטב, נוסיף כו

   שעה.    

 

 . 5441לחמת העצמאות  בעת המצור על ירושלים במליטר,  52הוראות לשימוש חסכוני במנת מים היומית בת 

                            

               
 היום ניתן להשתמש במים אפורים ולמחזר אותם בקלות רבה ולהשתמש בהם להשקיה, ,יש לנו מה ללמוד  על מחזור מים 

   ובמי האמבט לבית השימוש.

 

סה, כרוב, כרובית, צנון, צנונית, סלק, אפונה, פול, קולרבי,ח זה הזמן לירקות החורף

 שדה.-פטרוסילינון, שמיר, שומר, שום, בצל, כרפס, תרד, תות

 



   

 

 
 


