
                                                                בס"ד
בשעת לילה מאוחרת עבר רבי ישראל 

כל הבתים היו  ,מסלנט ברחובות העירה
חשוכים לבד מביתו של הסנדלר שממנו בקע 
אור חלוש. מבעד לחלון ראה הרב את 
הסנדלר עובד לאור הנר הדועך. ותוך כדי 

אפשר  ל עוד הנר דולקכ"עבודה היה אומר 
התרגשות גדולה אחזה ברב, אם  "לתקן

, קים גופניים יש לעמול כל עוד הנר דולכלצר
כי  אז לצרכים רוחניים על אחת כמה וכמה.

   הנשמה היא נר.
 

האישים  הדגולים, הוגי הרעיונות "
ידי -הגדולים ביותר, נבלמים לעתים על

אנשים קטנים וקטנוניים בעלי מוחות 
 חשבו בגדול, למרות הכל".צרים. 

"העניקו לעולם את המיטב שבכם, 
ותחטפו אגרוף בפרצוף. העניקו לעולם 

 את המיטב שבכם, למרות הכל".  
) הדרך למשמעות אישית בעולם מטורף קנט 

 .קיט' (

 גינת צמחי תבלין בית מרקחת לאדם ולצומח כאחד
 היסטוריה :

את הצמחים, העשויים לסייע לו בשמירת בריאותו, בתיבול מזונו ובשימורו. העדות  מאז תחילת האנושות השכיל האדם הקדמון לאתר
שנה. במצרים התגלו תעודות כתובות  0,666 -הקדומה ביותר התגלתה בחפירות ארכיאולוגיות בעירק, באתר קבורה שגילו נאמד  ב

ם, מעטים התחליפים הסינתטיים לצמחי תבלין, שנה, אשר מעידות על השימוש בצמחים כתבלינים או בשמים. עד היו 0,566מלפני 
 שכן קשה לחקות את המגוון הרב של הטעמים והריחות.

בימי הביניים, באירופה, היוו המנזרים מרכזים למרפא ; הנזירים היו הראשונים שהשכילו לגדל צמחי מרפא בגניהם במקום לצאת 
היום גינות קטנות של צמחי מרפא ותבלין. בתקופה זו פותחה וללקטם מן הטבע. במספר מנזרים ברחבי העולם ניתן לראות עד 

 -( , המבוססת על העיקרון שצורת איברי הצמח מורים על אופן פעילותו. כך למשל  Doctrine of Signatureתאורית הסימנים ) 
ת ; צמחים שפרחיהם אדומים צמחים שפירותיהם או עליהם דמויי לב יהיו יעילים בריפוי מחלות לב. גם לצבעי הפרחים יוחסה חשיבו

 נחשבו כיעילים נגד מחלות הדם, פרחים צהובים נגד צהבת ושאר תחלואי כבד, וכדומה.
ואילך, עם התפתחות הכימיה ופיתוחן של תרופות סנתטיות, הופחת השימוש בתרופות הטבעיות. ואולם, כיום   71 -מן המאה ה 

סת, בין השאר, על *פיטותרפיה.  כמו כן נערכים מחקרים *אתנו בוטניים, מסתמנת המגמה להגברת השימוש ברפואה עממית המתבס
 אשר בעקבותיהם נחשפים חומרים פעילים חדשים, המשמשים להפקת תרופות.

עם הגברת הביקוש לצמחי תבלין, מרפא ובושם, נגרם נזק חמור למספר מינים בטבע וחלקם אף נכחדו. בעקבות זאת, פותחו בשנים 
אגרוטכניות חדשניות לגידול ואיסוף מסחרי של צמחים אלה. בקרב עמי הטבע נמשך השימוש בצמחי המרפא לכל  האחרונות שיטות
 אורך ההיסטוריה.

 השימוש בצמחי תבלין, מרפא ובשם :
קיימות שיטות רבות ומגוונות לשימוש בצמחים למרפא : ניתן לאכול חלקים מהצמח, לחלוט תה,  להכין מרתח או משרה, חבישות, 
משחות לריפוי חיצוני או  אמבטיות. יש ומשתמשים בצמח כולו, או  בחלקים ממנו, כמו שורשים ופרחים ; ויש המפיקים מהצמח רק 

את השמן האתרי. בעידן המודרני מקובל למצות את החומרים הפעילים מצמחי המרפא בשיטות מתקדמות, ולשווקם בזריקות, 
 ות רבה גם בטקסים דתיים, בתיבול ובשימור מזון, להיגיינה ולהכנת תמרוקים. לצמחים אלה נודעה חשיב כמוסות וטבליות.

 גידול בגינה הפרטית :
 בגינות פרטיות כדאי לשתול צמחים כגון אלה ליד חלון, שנהוג להשאירו פתוח  בימות הקיץ, כדי שניחוחות יינשאו גם לתוך חלל הבית.

למקם את צמחי התבלין בקרבת הבית. חשוב לדאוג לגישה כאשר יעברו לידם.ניתן   ניתן לשתול צמחי ריח ליד שביל  אשר יפיצו ריח
 בה משובצות מרצפות ריבועיות וערוגות קטנות לסירוגין. -"לוח שחמט"  :בצורות שונותנוחה לכל צמח. אפשר לעצוב פינת תבלינים 

אפשר לגדל  גם צמחי מרפא  פות היוצאות ממרכזו.מעגל עשוי לבנים, המחולק למקטעים על ידי  רצועות מרוצ -גלגל תבלינים" "
 במסלעה.

 
 
 
 
 
 

נוסף על חשיבות צמחי התבלין לשיפור העיכול הטעם והבריאות יש לצמחי התבלין חשיבות רבה בגינה : גידול תבלינים בגינה פועל 
י התבלין הם גם צמחי דבש ומושכים כגורם מחייה ומבריא במרחב הגינה כולה. כמו כן תורמים ביופיים ובניחוחם לגינה. רוב צמח

לגינה דבורים החשובות להאבקה בעיקר בעצי הפרי. הם דוחים חרקים מסוימים, וביניהם גם חרקים מזיקים לצמחים. לרובם תכונות 
אנטיספטיות שביכולתם לדחות חיידקים וגורמי מחלה. לתבלינים בדרך כלל שורשים צפופים המשפרים את מבנה הקרקע, והפרשות 

ניתן  לתבלינים בגינה יש חשיבות גם למיקרופלורה והמיקרופאונה בקרקע. השורשים יכולים להשפיעה לטובה על מני צמחים אחרים.
צמחי תבלין משפיעים  להכין מהם תמציות ותרכיזים, המשמשים לדישון נוזלי, להכנת והשבחת הקומפוסט וכאמצעי הגנה לצומח.

ניתן להשתמש בחומר יבש כחיפוי בין הירקות ובערוגות הפרחים. מומלץ לשתול צמחי תבלין בדרך כלל לטובה על צמחים אחרים, ו
 בערוגות הפרחים בערוגות הירקות ובקרבת עצים. ) מיני הלענה שיבה משפיעים לרעה על הצומח לידם (.

 ימים. 2-3הצמחים במים למשך   אופן הכנה של תרכיזים ותרסיסים לחיזוק ודישון צמחי הגן :  יש ארבע אפשרויות מיצוי: שריית
דקות. תה: חליטת הצמחים במים רותחים. תסיסה: הבאת החומר הצמחי לתסיסה עם מים  26-06מרק: בישול הצמחים במים למשך  

 תוך  בחישה לעיתים תכופות.
גרם צמחים יבשים  266ק"ג צמחים טריים או  7ה: לחיזוק ודישון : סרפד, אכילאה, ציפורני חתול, קומפרי, בבונג, חלמית, בתסיס

פעמים ביום כעבור כמה ימים  2 – 7ליטר מים בפח סגור חשוב לערבב לפחות  76קצוצים של אחד או כמה יחד מהצמחים הנ"ל,  ב 
 7:26דללים  , לדישון הקרקע מ7:56תתחיל התסיסה החומר מוכן לשימוש עם היעלמות הקצף. שימוש: לריסוס מדללים בשיעור של  

 . 7:76ולשיפור תהלכי הקומפוסט והעשרתו  בדילול של 
 
 



                        
 

 תבלינים וצמחי מרפא גידול, רפואה, ומשק בית.
כל השנה ניתן לגדל מייחורים ולהשריש במים או  שתילה: שיח ירוק עד העלים ריחניים מאוד  אוטרה : גרניום ריחני

: לבעיות עור) דלקות פצעים ויובש (, מניעת הזדקנות העור, שתית  רפואהבשמש או חצי צל. ישירות באדמה לחה. גדל
תה עוזרת ליצירת חלב אצל נשים מניקות, שטיפת שיער במי גרניום מונע נשירה. שימוש בבית כשמן ביצור סבונים 

רקם אוורירי, להוסיף ביצה אחת גרם חמאה וכוס סוכר עד לקבלת מ 05: עוגיות : להקציף . בישולותכשירים קוסמטים 
ולהקציף, להוסיף חצי כוס חלב ולהקציף שוב, אחרי כן להוסיף שתים וחצי כוסות קמח תופח ולערבב היטב, על נייר 

 085אפיה בתבנית עם כף לשפוך וליצור צורות עגולות להניח במרכז כל עוגיה עלה של גרניום ריחני ולאפות בחום 
 מעלות לחצי שעה.

 
 : בן שיח שעליו אפורי וריחנים . ריבוי בקיץ מייחורים מושרשים בצנצנת מים או מחלוקה של הצמח. נהזוטה לב

 : תה זוטה טוב למצוננים, הוא מעורר ומפיג עייפות. משתמשים גם באדים לפתיחת דרכי הנשימה. רפואה
ה ) אפשר להוסיף בבונג, קורנית, : סוכריות זוטה לכאבי גרון מרתיחים בסיר עם ספל מים מספר ענפים של זוט בישול

ומרוביום ( מבשלים עד קבלת תה אדמדם מוסיפים סוכר חום כפליים מכמות התה. מערבבים עד קבלת סירופ ואת 
 הסירופ שופכים לתוך תבנית סוכריות ) תבנית קטנה לקוביות קרח ( ומקררים.

 
ד סגול על גבעול ארוך. לפרחים והעלים יש ריח חזק : בן שיח העלים צרים והפרחים מכחול ע לבנדר ) אזוביון רפואי (

: השמן טוב לחיטוי פצעים, לעיסוי שרירים משכך כאבים. התה מרגיעה וטוב רפואה ונעים. אוהב שמש או חצי צל. 
: שקיות בד ממולאות בפרחי  במשק הביתלהוסיף שמו או חופן פרחים לאמבט, מחזק את המערכת החיסונית ומרגיעה. 

 שום ארונות ומגירות ומגנות בפני עש. מוסיפים כמה טיפות שמן לאמבט מלחים לרגלים.לבנדר לבי
 

: אוהב הרבה מים ויכול לגדול בכל סוגי האדמות ובצל ואו שמש. את העלים קוצרים מהאביב ועד  לימונית ) עשב לימון (
 לחורף. 

 -להרתיח חמש כוסות מים עם כ  :סבון לימונית במשק הבית :: התה טוב אחרי ארוחה כבדה עוזר בפירוק שומנים.  רפואה
דקות תוך  3 –כוסות  פתיתי סבון לבשל שוב כ  0עלים שלמים של לימונית ולהמשיך לבשל חצי שעה לסננן ולהוסיף  05

שבועות לחתוך  3-4כדי ערבוב. לקרר את התערובת ולשפוך לתוך קופסת קרטון )קופסת נעלים ( ואחרי יבוש כ 
 לריבועים. 

 
 שיח רב שנתי. פתגם עתיק אומר " אדם שבגינתו גדלה מרווה חייו ארוכים ובריאים יותר ". רווה רפואית :מ

נגד כאבי בטן, להורדת לחץ דם, נגד הצטננות, דלקות בחיכיים. קטורת מרווה טובה לטיהור בתים מעין רעה  רפואה :
 ומזיקים שונים. 

 

 
 רבה לגן האורגני ולרפואת האדם. יש גם צמחים הנקראים שותים שיש בהם תועלת

 
גננים בדרך כלל נלחמים בו עד חורמה ועוקרים אותו בכל פעם שהוא מופיע. בגינת צמחי המרפא יש לו  טיון  דביק :

 חשיבות רבה ואני ממליץ להכניסו בצורה מבוקרת לגן.
ימה, שעלת ושיעול עמוק, שחפת, בערבית הוא נקרא "איל ארבעים" מרפא ארבעים מחלות. הוא טוב לבעיות נש רפואה :

טוב לעיכול, מסלק תולעים בעיכול, טוב כנגד סינוסים ונזלת כרונית, הורדת לחץ דם, לסכרת, לריפוי פצעים וטחורים, 
לכאבי פרקים ) בצורת קומפרסים (, לשיכוך כאבי שיניים וטיפול בחלל הפה, לסילוק אבנים בכליות ובמרה. 

 הצמח אחרי הפריחה לפני הפצת הזרעים {.ועוד.......}חשוב לקצור את 
 

 צמח "רע" שצומח במדשאות ובגינות גם ברותם בצורת כריות נמוכות עם פרחים קטנים לבנים. :כוכבית 
 רב ערך לניקוי הדם ולשיפור זרימתו, טוב לכאבים באשכים, ומצוין כמשחה לפריחות ובעיות בעור גם לתינוקות.

גרם כוכבית מיובשת, ממיסים את הווזלין בסיר  05גרם וזלין,  055עור ולתינוקות :  : קרם לטיפול בבעיות במשק הבית
כפול, מוסיפים את הצמח היבש מערבבים תוך כדי חימום על פלטה או אש קטנה כשעתיים מסננים בעזרת בד גזה,) 

 סוחטים את התערובת ( יוצקים לצנצנות ומקררים.
 

 
 לונים ) אלון התבור ( אחרי שאספנו את הבלוטים סמים בארגז שכבת חול זריעת אלונים : יש כמה דרכים לזרוע א

 ועליה מפזרים את הבלוטים ושוב מכסים בחול ) ניתן להשתמש בנסורת דקה (.משקים במים ודואגים ללחות קבוע 
 דור יום הבלוטים מתחילים לצמוח ואז שותלים בגומה ישירות באדמה ) חשוב לע 41אבל לא לעודף מים. אחרי כ 

 כמטר מרובע סביב לגומה ( לערבב את אדמת הכיסוי עם קומפוסט ולכסות. חשוב להשקות מדי פעם במיוחד בקיץ, 
 אחרי שנה יש לדלל ולהשאיר את האלון המפותח ביותר. בתום שנה יהיה לאלון שורש שיפודי בעומק של מטר וחצי 

 מה מקומית המעורבת עם קומפוסט את העציץ מניחים  ויותר.זריעת בלוטים בעציץ או קופסת שימורים : ממלאים באד
 שעות. שומרים על לחות קבועה.  41-על האדמה את הבלוט אחרי שהיו בתוך מים כ

 שתילים שגדלו בעציץ מפתחים שורש שיפודי מסולסל ולכן הצמח זקוק לאחר שתילתו באדמה להשקיה סדירה 
 בשנותיו הראשונות.

 
 

         


