
 
 בס"ד

  עקרב : מזלו חודש חשון
שהעולם צמא בו לגשם כעקרב 

נקרא גם  שהוא צמא למים.
, כי מר המים מרחשון על שם

פירושו טיפת מים "הן גוים כמר 
מדלי" )ישעיה מ,טו(. במקרא 
מכונה "ירח בול" מלשון מבול 

בחודש זה התחיל לרדת המבול 
     בזמן נוח.

"אני סמוך ובטוח שהיום אנחנו 
ים לגורלנו, שהמשימה אדונ

שהוטלה עלינו איננה מעל 
לכוחותינו. שאוכל לעמוד במכאובים 

ובמאמצים שהיא תובעת. כל עוד 
אנחנו מאמינם במטרה שלנו ויש 
לנו רצון ברזל לנצח, הניצחון לא 
 יחמוק מידנו. )וינסטון צ'רצ'יל(.

 
ת כתב פתגמים לחודשי השנה שבהם מרמז הרב  על תמציהרב  קוק זצ"ל  

 החודש והאנרגיות השורות בוא.
גם שמים עוטי ערפל מפיקים  –על חודש חשון כתב : " כשהנשמה מאירה 

 אור נעים ". 
החגים עברו הקיץ חלף, ואנו נכנסים לחורף עם ציפיה  לברכת הגשמים. 

הימים  עננים בשמים, גם הטבע נכנס לתרדמת החורף העלים נושרים.
הסתיו מעוררת בנו תחושה של כליה מתקצרים ויש יותר חושך. תקופת 

והפסד,  על רקע  הסביבה הסתווית עלולים לעלות בנו מחשבות פסימיות 
כאן בא הרב קוק בפתגמו  ומחשבות בשאלת קיומנו וחדלוננו עלי אדמות.

יש  אשר " שמים עוטי ערפל " גורמים לאדם  לרומם ולהאיר את דרכנו.
ה. הרב אומר שהסיבה לשקוע בפסימיות ולראות שחורות,ארס וכלי

למחשבות  הרעות נעוצה באדם עצמו. אי הרמוניה בנפש האדם מביאה 
( חוסר   "עלמא דפירודא" )אותו להסתכלות רעה על העולם. מיתוך

וכן להפך  " כשהנשמה מאירה ", שוררת  האמונה הכל נראה שלילי .
המביאה אותו לראות את היופי האחדות  אחדות והרמוניה בנפש האדם

". הערפל  שלום השרויים בעולם.וכך גם מתוך ערפל בוקע " אור נעיםוה
יחלוף וימוג והארץ תצמיח עשבים ופרחים ואביב חדש יבוא לעולם. מיתוך 
הרע, המשבר והשפל בהם שולטות מחשבות מרירות ועצב, וכביכול העולם 

יש לדעת שתקופות אלו מכשירות את העולם  עזוב ונטוש ללא השגחה.
   הטוב. ראת הופעתוהחיים לק

 ממחזרים מסביב לעולם :
  :האשפה קובעת את גובה המסים

במרבית מדינות  המערב הבינו שאידיאולוגיה לא 
 מספיקה כדי לעודד אנשים למחזר.
 כסף . –ולכן גוייס התמריץ האולטימטיבי 

וויץ,הולנד שבמדינות אירופה כמו שוודיה, גרמניה, 
 אתה זורק ".ודנמרק נהוגה השיטה " שלם כפי ש

התושב משלם לפי גודל הפח. כך למשל, זוג יכול 
לרכוש פח קטן יותר ממשפחה, שתשלם בסופו של 

 דבר יותר בחשבון הארנונה.
ברגע שמשק הבית יודע כי יש לו מכסה קבועה ושכל 
חריגה מלווה בקנס ישנו שוט שמחייב את המיחזור, 

 כדי להקטין עלויות.
משותף נהוגה  בארצות הברית בערים בהן הפח

 השיטה שלכל שקית יש תג מחיר שונה.
כדי לחפש בתים בזבזניים יש עיריות בעולם שבודקות 

כמה פעמים הוצאת את הפח, על כל פח שהובל אל 
קדמת המדרכה המונה דופק והחשבון גדל. הרעיון 

 פשוט: אני ממחזר משמע אני חוסך.
וכך מעודדים אנשים  להפריד בקבוקים, פחיות קרטון 

 ונייר, ולפנות אותם למכלי המיחזור.
) מעובד מיתוך כתבה שפורסמה בעיתון ידיעות 

 אחרונות (.
 החברים  הנסתרים של הגן: 

עלינו לאפשר להם להתרבות, כדי שיעזרו לנו במלחמה  עלינו להכיר את בעלי החיים הטובים בגן ולעודד  ולמשוך אותם לגן.
 מול החרקים המזיקים. 

הגן הוא חברת חיים הרמונית . אין לתאר גן ללא שירת ציפורים, ללא צבעי פרפרים ורשרוש הקיפוד בלילה. אם קבענו שאחד 
היסודות החשובים בגן הוא גן ללא רעל, הרי הגשמת רעיון זה מחייבת יצירת שיווי משקל טבעי בין כל הגורמים המרכיבים 

., הגורמת לשרשרת הרעלות משנה ,  ולעולם אינה משיגה את מטרת הכימית את הגן. במקום לעבוד בשיטת המלחמה
 ההדברה,  אנו שואפים ליצירת סביבה המאפשרת קיום של מקסימום מינם ומניעת ריבוי מוגזם של מינם " מזיקים ".

 הנקר: זולל את סס הנמר ואת חיפושיות הקפנודיס הנוברות בקליפת העץ וגורמות למותו.
 ים וזחלים של תהלוכן האורן.הדוכיפת: זוללת ערצב

 ועוד. , נדלים ארסיים חגביםהקיפוד אוכל חלזונות, חיפושיות, נמלים, פשפשים
 כגון הפרודוניה.  השחרור : חופר בקרקע ביעילות רבה ומוציא ממנה חרקים, ערצבים, וזחלי עש

 רן.כן אוכל את הזחלים של תהלוכן האו-הירגזי: אוכל חרקים קטנים וכנימות עלה, כמו
כנימות בתקופת התפתחותו.  0666- 066מושית השבע ) פרת משה רבנו ( : ניזונה מכנימות עלה שונות . זחל המושית טורף בין 

 כנימות.המושית גם מפרישה נוזל הדוחה חרקים. 0666 -המושית טורפת כ
זחלים וחרקים שונים  11 -כל  כמזיקות. גמל שלמה או קריות טורפות טובות האוכלות אקריותהרשימה עוד ארוכה יש בגן א

 ,החדף, עטלפים אוכלי חרקים, הזיקית, השממית ועוד...היום מתפתחת גם ההדברה הביולוגית וניתן לפזר בגן אקריות ביום.
    שהן הטובות והמומלצות ביותר. בזכות פעולתה הטובה בגן. מושיות ) פרת משה רבנו (ו

 על איכות הביצה שתרנגולת מטילה ? האם האזנה למוזיקה קלאסית משפיעה לטובה
י"ב בכפר ויצ"ו נחלת יהודה, במסגרת בחינת הבגרות במדעי החיים והחקלאות. מנסה לענות על  –מחקר שעורכים תלמידי כיתות י"א 

וג השאלה הזאת. בלול הותקנה מערכת ממוחשבת המשמיעה ללא הפסקה מוסיקה ומקצבים שונים קלאסית, שירים ישראלים, וטרנס. ס
המוזיקה משתנה בפרקי זמן קבועים, ובהתאם לכך בודקים התלמידים את שיעורי ההטלה ואת גודל הביצים המוטלות. השערת המחקר 

הורמונלית של התרנגולות תהיה סדירה יותר, ואיכות הביצים שהן מתבססת על ההנחה שככל שהמוזיקה שקטה יותר, כך המערכת ה
משפיעה לטובה על שיעור הטלת הביצים ואיכותם. היקף ההטלה שקטה לראות כי מוזיקה  הקלאסית מטילות טובה יותר. כבר עתה ניתן 

 מגדילה את כמות החלב של פרות. שקטה אחוז והקליפה קשה יותר. במחקרים בעולם הוכיחו כי מוזיקה קלאסית 11 –עלה בכ 

חיספינים" ואנסה לשפר ביום ראשון הלכתי ביישוב בהתרגשות אחרי שהחלטתי שאנסה להפעיל את ה"
להשיג תקציבים לפרוייקטים, התמלאתי בחדוות יצירה והמון המזכיר את מראה היישוב ואולי לשכנע את 

אופטימיות הלוואי שאצליח במשימה. אם למישהו יש רעיונות לפרוייקטים או לדברים שהיה מעוניין 
 עזור ואפילו פירגון יתקבלו בברכה...לעשות ביישוב מוזמן להגיד, בקיצור הצעות, רעיונות, גם רצון ל

מאיתנו.  ריקי )אישתו של העורך... חה... ד  תודה לשירה שהחזיקה במשימה יחד עם ניסן וקצת כל אח
 חה... חה...(



 
 


