
 
 בס"ד

-"עיקר יישוב הדעת הוא על
ידי שמחה -ידי שמחה, כי על

יוכל להנהיג את המוח כרצונו 
ולישב דעתו לחשוב על תכליתו 

הנצחית. כי שצחה היא עולם 
החירות. ועל כן, כשמקשר 

שמחה לדעתו,אזי דעתו 
 בחירות ויוכל לישב דעתו".

  )קיצור ליקוטי מוהר"ן (

"ושמחת בחגך... והיית אך 
 שמח".

 חמשת עקרונות הרייקי
: אל תכעס.  )להצלחה רוחנית(

אל תדאג.הייה אסיר תודה. 
חייה חיי כבוד. כבד את 

 הוריך,את מוריך ואת זקניך.
 

 מדוע יושבים בסוכה? סוכות חג האמונה.
"בסוכת תשבו שבעת ימים" .הסוכות באות להזכיר לנו את סוכות הארעי ) וסוכות ענני הכבוד ( שהצלו על 

מדוע לא נקבעה סמוך למאורע זה,  ישראל במדבר.אם באה מצוות הסוכה להזכיר את יציאת מצרים,עם 
 כידוע בחודש ניסן?

מסבירים חכמינו שבניסן תחילת האביב רגילים אנשים לצאת לטבע ואין בזה חידוש גדול. אבל בתשרי 
 ושוהה בה שבוע ימים.תחילת החורף שהכול מסתגרים בבתיהם דווקא אז יוצא היהודי לסוכת הארעי 

חג הסוכות חל בתקופת שפע )חג האסיף( סיכום ההישגיות החומרית של עמל השנה כולה. על מנת  
להדגיש, כי החומריות היא קניין חולף וההישגיות אינה מטרה כשלעצמה אומרת התורה לאדם הסוקר 

מים, הנוח, המאורגן והמצויד מן המבצר הח -בהנאה את שלל רכושו ויבולו. דווקא בימים אלה צא מן הבית
בספר הזוהר  . ולכןוהחלף את דירת הקבע בדירת ארעי, החשופה לרוחות ולפגעי מזג האוויר -בכל טוב

  . נקראת הסוכה "צל האמונה"
מצות סוכה כראוי, על ידי זה יכול לעסוק בבנין ולא מזיק לו".יהי רצון  םימיירבי נחמן אומר: "על יד שמק 

 .נמשיך לבנות את רותם ולבנות בתי קבע ה ארעיתשמיתוך בנית סוכ

  : : ((  ביו אקולוגיביו אקולוגי  ))  תכנון פרמאקלצרתכנון פרמאקלצר  
בישראל ובעולם מתחזקת ככל  שאנשים מבינים את   המודעות הביו אקולוגית, הרוחנית והסביבתית

עוצמת ההרס שהאדם יוצר סביבו, ובדרך כלל רק אחרי שינויים אקלימיים, כמו שהיו השנה באירופה, 
זיהומים, ומגפות. מינים רבים של צמחים ובעלי חיים נכחדים מדי שנה ומגיעה למימדי אסון. מדי שנה 

מינם של צמחים ובעלי חיים. והסיבות הישירות לכך  05-055נכחדים  נכחדים עשרות אלפי מינים. בכל יום
 הן : פסולת וזיהום, שימוש בכימיקלים, ותהליך ההתיישבות וניצול  עיוור של משאבי הטבע. 

העוסקת     permacultureקיימא" לסביבה ולחברה -על בסיס זה התפתחה גישה הדוגלת ב"תכנון בר
לקיימן באופן יציב ומתמיד. זוהי גישה פילוסופית ומעשית המשלבת בעיצוב התיישבויות אשר ניתן 

אקלים, בעלי חיים, צמחים, אדמה, ניהול משק מים וצרכים אנושיים למערכות הרמוניות ופוריות. -מיקרו
אקולוגי מושתתים על איזון בין כלל המערכות והמרכיבות את התכנון, כשנלקחים -עקרונות התכנון הביו

הבאים : שמירה מפני זיהום אוויר ורעש, שמירה מפני זיהום מערכות המים, אגירת מי  בחשבון הדגשים
גשמים, מיחזור מים וניצולם מחדש, טיפול בבעיות של מערכות ביוב על ידי פתרונות אורגנים, מיחזור 
טות אשפה ביתית וסביבתית, עידוד שימוש באנרגית שמש ואו רוח, טיפול בגידולים חקלאיים ובגינון בשי

אורגניות, קידום גישה לתכנון סביבתי המתחשב בצמחייה ובבעלי החיים, השפעת תכנון הבית והסביבה 
 על האוכלוסייה,  עידוד לשילוב טכנולוגיות מתוחכמות במערכות הבניין והסביבה. 

ר כדי לפתור את בעיה של  בניה צפופה ועקב כך בעיה של חימום יתר וחוסר אווי אקולוגיה מעשית :אקולוגיה מעשית :
רוח" כדי לתפוס את הבריזה והרוחות הנושבות בשעות הערב  -בבתים מצאו בפקיסטן פיתרון "ארובות

 והלילה ולהכניס אותה  לבית.
        

 


