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בעיני החיים אינם נר הדולק 
זמן קצר וכבה. הם מין לפיד 

זוהר שאני נושא אותו עכשיו, 
ואני רוצה שיבער באור יקרות 

לפני שאעביר אותו הלאה, 
לדורות הבאים. )ג'ורג' 

  ברנארד שו(.

אנו לומדים לעשות משהוא על 
 ידי עשייה. אין דרך אחרת.

 .)ג'ון הולט,מחנך(
 

 מזל טוב .לשירה ודידי 
שבע ברכות ביום ראשון 

 ברותם.
  00:11בשעה 

כשם שלכל יצור עלי אדמות, מבעלי החיים ועד בני האדם, יש 
ראש, הנחשב לאבר החשוב ביותר בגוף, ובו נעשית כל החלטה 

ומוכרע כל צעד וצעד בחייו של האדם, כך גם השנה יש לה ראש 
ורלו של על כתפיה, והראש הוא מרכז ההכרעה, שבו נתון ג

 האדם על כף המאזניים ומוכרע בסופו של דבר.
 זה ה"ראש" הקובע את מעמדו הרוחני והנפשי של כל אדם.
וכיוון שבראש השנה מוכרע גורלו של אדם, מרבים ביום זה 

 בחשבון נפש ובתפילות.
בראש השנה נוהגים לומר על התפוח בדבש יהי רצון....שתחדש 

 עלינו שנה טובה ומתוקה.
 בי שלמה מלענטשיץ: וכי יש "טוב" שאינו "מתוק"?שואל הר

אם כך מדוע כופלים אנו באיחולי "שנה טובה ומתוקה"? אלא, 
טובה בלבד אינו מספיק, משום שאפילו על דבר רע חייבים אנו 

לומר "גם זו לטובה", כי חייב אדם לברך על הרעה, כשם 
 שמברך על הטובה, לכן מאחלים אנו שתהא השנה גם "מתוקה"

 שנה טובה באמת!
שתהא השנה הזאת שנת שלום ותקווה, שנת פריחה ושלווה, 

, שנת קליטה ובניה חובה, ובעיקר שנה בלי שנת שמחה ואהבה
      מחצבה.

גינון חכם : צמחי נוי עשויים למנוע   
 את מחלת "שושנת יריחו".

הנושא טפיל הגורם למחלת זבוב החול 
 "שושנת יריחו" )לישמניאזיס(.

י איש ברחבי העולם נדבקים מיליונ
במחלה זו. הגורמת לפצעים ממושכים 

המופעים על העור ומותירים צלקות 
מכוערות. זבוב החול מצוי בעיקר 

ובאזורים צחיחים  באזור המדבר
. חוקרים באוניברסיטה בבקעת הירדן

העברית בירושלים גילו, שאפשר 
להדביר את זבובי החול בשיטה 

ילה של ידידותית לסביבה, ע"י שת
פרחי הבוגנוליאה  צמחי הבוגנוליאה. 

קטלניים לזבובי החול האוכלים את 
נמצא שבמקומות שבהם גדלה  עליהם.

הבוגנוליאה בגינות נוי כמשוכה ואו 
גדר חיה, יש ירידה דרסטית במספר 

  זבובי החול הנמצאים בסביבתן.
 

  השום, ס,שימוש דומה עושים בצמחי  הטגט
ומזיקי קרקע  מטודותנ והבצל לדחיית 

 .ובערוגת הפרחים בעצי הפרי, ,ירקותב

ספר מומלץ: "מראות במים" ד"ר מסרו אימוטו בוא מוצג מחקרו בנושא 
, המים אודות ההבדלים והשינויים בהתגבשות גבשי מים מתוקים 

פו לאנרגיה שכתוצאה מחשיפתם לאנרגיות ולרגשות.טיפות מים שנח
(הייתה מושלמת יותר מטיפת מים חיובית) תפילה,ברכה,קריסטלים

)כמו כעס וצעקה ( יש תמונות  מאותו מקור שנחשפה לאנרגיה שלילית
למטה  וההבדל בין אלו שנחשפו לאנרגיות שונות. יפות של קריסטלי קרח

  כמה דוגמאות .
יהי רצון שתהא השנה הזאת שנת קליטה ושגשוג לתושבי 

 הבקעה ולנו.
משאריות של סבונים במקלחת.  ראשית אוספים את שאריות הסבון   לחג למתנה ון חדשהכנת סב :אקולוגיה מעשית

טיפות תמצית  4-5רבע  כוס שמן זית  וכוס של פתיתי סבון ,  0 בסיר קטן שמים כמות של רסקים . אופן ההכנהמומיבשים 
ותר עם מים רותחים ומניחים על אש מצקות מים רותחים. את הסיר מכניסים לסיר גדול י 3ו ריח )לבנדר, ורדים, עץ התה(

קטנה.מערבבים עד להמסת פתיתי הסבון. את העיסה יוצקים לתבניות שבהם שמנו עלי תבלין )עלי גרניום ריחני, עלי 
 רוזמרין, מקלות קינמון, ציפורן...(נותנים לסבון להתקרר מוציאים אותו מהתבנית ומכנים אריזה יפה.

מגדילה את היבולים ולניצול ז תפוחי אדמה סיני: שיטה לגידול תפוחי אדמה ובטטות הארג )פרמקלצ'ר בגינה(גינה לי :
מרבי של השטח. השיטה מבוססת על התבוננות בטבע, שממנה למדו כי ניתן ליצור כמה שכבות של פקעות )ולא רק שכבה 

ס"מ  01-31רובע מעץ ברוחב של מטר מ 0מכינים מסגרת של ק"ג תפוחי אדמה למ"ר.  31-51אחת(. ניתן להגיעה בשיטה זו ל
וקומפוסט  מניחים את המסגרת וממלאים באדמה)מסגרת פתוחה( .באדמה שותלים ארבע פקעות של תפוח אדמה ומסביב 

מסגרות(.ניתן להשתמש  4-5מטר ) 0-0.01שהשיחים גדלים מוסיפים עוד מסגרת וממלאים באדמה.ושוב כנ"ל עד לגובה של 
  .ץגם בצמיגים  במקום מסגרת ע

 :צילומים של טיפות מים קפואים דרך מיקרוסקופ 

                    
(אותם מים אחרי תפילה  של קבוצת אנשים. 0(מים מנחל באזור תעשיה.  0הסבר לתמונות מימין לשמאל : 

(מים שנחשפו למוסיקה  5(מים שנחשפו למוסיקה קלאסית של באך. 4(מים שנחשפו למוסיקת רוק כבד. 3
   מחקרים בספר "מראות מים".ו עוד הרבה דוגמאות (מים חיים.7(מים ממעיין עם סגולות מרפא. 6לאסית. ק


