
 בס"ד

 

דע לך, שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת 
כמה יפה, כמה יפה ונאה, כששומעים השירה נעשה ניגון של רועה. משלו, ומשירת העשבים,

שלהם : טוב מאוד להתפלל ביניהם, וביראה לעבוד את ה'. ומשירת העשבים מתמלא הלב 
לב, מן השירה מתעורר, ומשתוקק אל ארץ ישראל : אור גדול, אזי נמשך והולך ומשתוקק. וכשה

מקדושתה של הארץ עליו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב. ) ר' נחמן מברסלב עיבוד נעמי 
  שמר (.

הרב קוק הקפיד ביותר שלא להשחית את מעשי הבורא, שלא לצורך. הרב אריה לוין 
בדרך קטפתי  למד את מידת החמלה מהרב קוק, כאשר התלווה אליו באחד הימים לשוח בשדה:מספר בזיכרונותיו, כיצד 

איזה עשב או פרח. הזדעזע רבנו, ואמר לי בנחת: האמן תאמין לי שמימי נזהרתי לבלתי קטוף בלי תועלת עשב או פרח, 
ל ציץ עשב אומר דבר, כל אבן לוחשת שיכול לגדול או לצמוח, כי אין עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה, ואומר לו גדל! כ

יה אומרת שירה. הדברים שיצאו מלב טהור וקדוש, נחקקו עמוק בליבי ומאז התחלתי להרגיש ביותר את יאיזה סוד, כל בר
   ראי"ה קוק כלפי כל עשב ופרח, בעל חיים ואדם, נובע מכך שכולם הם ברואי המידת החמלה על כל דבר. יחס הכבוד של 

 ם חשיבות ומקום בעולם שברא. ל, ויש לה-הא
לא לך היא הארץ, אלא אתה נתון לה. עליך להוקירה כאדמת קודש לראות  גישה זו מזכירה את דבריו היפים של רש"ר הירש:

יעודו לפי רצון ד'. על כן משתקף כל נברא בעיני רוחך, על כן יי יבכל יצור יצור ד' ואח לך, לאהוב אותו ולעזור לו במלו
צנים נראו בארץ, ותתאבל עם יתרי לבבך עם כל צעקת שבר, ועם כל קריאת גיל בעולם; על כן ישמח לבך עת הנמתרגשים מי

כל פרח נובל... כולם שאולים הם לך, וכולם יופיעו פעם לפני כסא ד' כדי להעיד לטובתך או נגדך, אם הזנחתם או השתמשת 
 בהם, לקללה או לברכה.

אזהרה שכה רלוונטית לחיינו  -לגבי ההשלכות של הרס העולם, ואזהרתו למין האנושי  ואסיים בדבריו המאלפים של המדרש
בשעה שברא  תו' )קהלת ז, יג(.וים כי מי יוכל לתקן את אשר עוק'ראה את מעשה האל כיום )קהלת רבה ]וילנא[, ז, א ]י"ג[(:

כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי  הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי
 בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

 
 זה הזמן לשתול ולהכין ייחורים של עצים. 

, מכנף נאה ועוד. משרים את ניתן לזרוע  בלוטים של אלון מצוי, אלון תבור , אגוזי  פקן , אגוזי מקדמיה
מכמינים את הזרעים בתוך ארגז או פח שימורים גדול ) חומר ההכמנה רעים במים למספר שעות אחרי כן הז

 צריך להיות לח אך מאוורר כגון נסורת, כבול, חול ( הזרעים צריכים להיות מכוסים .
      יש לשמור על לחות מתמדת במשך כחודש. כאשר יש נביטה מעבירים את השתלים לפח שימורים גדול 

) עם אדמה קומפוסט ונסורת ( שתיל אחד לפח. וכאשר השתיל מפותח מעבירים לאדמה. ניתן לזרוע גם 
וכשהצמח מפותח אפשר ישירות בפח עם האדמה או בכוס מים עם קיסמים בצידי הגרעין  אבוקדו גרעני 

 להעביר ישירות לאדמה.
שותלים בפח או עציץ גדול עם די הדקל ויזה הזמן גם להרבות את הדקלים מפרידים את השתלים מצ

 אדמה,קומפוסט, ונסורת חשוב מאוד לשמור על לחות תמידית.
 2-3ס"מ. שותלים   04זה הזמן גם להכין ייחורים של גפן, תאנה, רימון, ותות עץ. מכינים ייחורים של  

פני  ס"מ עליונים מתללים עד לעין העליונה הנשארת על 04ס"מ  34ייחורים במקום המיועד, בעומק 
 הקרקע.

  אחד בכל שקית.תלים ייחור וניתן גם לשתול בשקיות שתילה ואז ש

 
 חזור מי קולחין )מקלחת, מטבח ומכונות כביסה( עבור השקיית גינה.ילמ מיתקן פשוט שניתן לבנות לבד

לה זו רכתאין צורך לרכוש מערכת יקרה כדי למחזר מים אלו, אתה יכול להשיג ה כ ל לבד והינה בנית לך מע
 ויעילה.

 .כתכל מה שאתה צריך זה כניסת מים מהכיור/מכונת כביסה/מקלחת אל המער
  ים, עליו חצץ.-פחם, עליו חול -לפי הסדר מלמטה למעלה  שכבותאח"כ המים יגיעו לדלי/מיכל עם 

ליצירת בריכה, שקוע באדמה של משאית שחותכים את צידו האחד, כדי להוסיף ביציאה מהדלי צמיג גדול 
שים בתחתית יריעת ניילון ומניחים אבנים גדולות מסביב על מנת להחזיק את היריעה במקום. את פור

בתחתית אבנים עגולות גדולות, מעליהן בנוניות ולבסוף חצץ או טוף . בבריכה  יםאהבריכה שנוצרה ממל
וס, קנה הודי, פפיר סוף) בנחל למטה יש הרבה (,  שותלים מגוון צמחי מים כגון קנה מצוי, סמר הביצות,

 מני נענע, אירוס הביצות, עשב לימון ועוד... ניתן לחבר כמה גלגלים לפי כמות המים.  יקינטון המים,  קלה,
) כדי שיציאת המים תהיה נמוכה יותר  למיכל אגירה או לגינה ישירות. פיםאסנו המים הגולשים מהבריכה

 ע יתושים (.מפני הקרקע בגלגל ואז פני הקרקע  יהיו יבשים כדי למנו
 
 
 
 



    מצ"ב כמה מתכונים לסבון טבעי תוצרת בית : כדיי להשתמש בסבון טבעי או בעל סבון

 
 

 :סבון שמן זית
 החומרים:

 חצי ספל מים
 כפות סודה קאוסטית2
 ספל שמן זית מחומם לא רותח0

 אופן הכנה:
מוסיפים את הסודה למים ממתינים 

 עד שיצטננו מעט. 
 0בוחשים מוסיפים לשמן בהדרגה ו

 דקות
 במערבל. 

 טיפות. 04מוסיפים שמן ארומטי 
 שופכים לתבנית.

 מיבשים כשבועיים.
 

אין לגעת בידיים ויש לכסות 
את הפה והעניים בתהליך 

 ההכנה.

 סבון משמן זית בריח הדרים דבש והיפריקום
 החומרים

גרם שמן זית 254   
גרם סודה קאוסטית 32   
גרם מים מזוקקים 04   
כף דבש  0   

כפית היפריקום טחון 0  
גרם שמן ארומטי ברגמוט 5  
גרם שמן ארומטי מנדרין 5  

 אופן הכנה
 שפוך את הסודה הקאוסטית למים המזוקקים. 

 לאחר שתתמוסס, יש להמתין שהתמיסה תתקרר
מעלות. 33בערך ל    

 בינתיים לצקת את שמן הזית לקערת פיירקס 
מעלות. 33ולחמם ל   

 סודה באופן איטיהוסף לשמן הזית את תמיסת ה
 תוך כדי בחישה מתמדת.

 המשך לערבב עד קבלת "תלמים". )מיקסר יד 
מאיץ את התהליך אולם יש להיזהר שלא לערבב 

יתר על המידה. על התערובת להישאר במצב שניתן 
למזגה לתבניות(.   

 הוסף את הדבש, השמנים הארומטיים 
 וההיפריקום הטחון  ובחוש שוב עד קבלת התלמים. 

וג במהירות לתבנית/תבניות.ומז  
כסה את התבניות בפלסטיק נצמד והנח בצד למשך 

שעות. 03  
שבועות  3הוצא מהתבנית והנח להבשלה למשך   

.לכל הפחות  

 סבון לימון עם פילינג שיבולת שועל
גרם שמן דקלים 004  

שמן קוקוסגרם  04  
גרם שמן זית 34   
גרם סודה קאוסטית 32   
גרם מים מזוקקים 32   
כף שיבולת שועל טחונה 0   

גרם שמן לימון 04  
 אופן הכנה:

את הסודה הקאוסטית למים  שופכים
המזוקקים )ולא להיפך(. לאחר 

שתתמוסס, יש להמתין שהתמיסה 
מעלות. 33תתקרר בערך ל   

בינתיים ממיסים בסיר כפול את שמן 
הקוקוס ושמן הדקלים, ומוסיפים להם 

.את שמן הזית  
ולת השועל מוסיפים לתערובת את שיב

 הטחונה.
שופכים את תמיסת הסודה לתערובת 

השמנים באופן איטי ותוך כדי בחישה 
 מתמדת.

ממשיכים לערבב עד קבלת תלמים. 
)מיקסר יד מאיץ את התהליך אולם יש 
להיזהר שלא לערבב יתר על המידה. על 
התערובת להישאר במצב שניתן למזגה 

 לתבניות(.
שוב מוסיפים את שמן הלימון ובוחשים 
היטב )ביד ולא במיקסר( עד קבלת 

התלמים ומוזגים במהירות 
 לתבנית/תבניות.

מכסים את התבניות בפלסטיק נצמד 
שעות. 03ומניחים בצד למשך   

מוציאים מהתבנית ומניחים להבשלה 
שבועות לכל הפחות. 3למשך   

--------------------------------------- 
 סבון טבעי ירדן

 חומרים: 
מים מזוקקיםמ"ל  344  
  תגר' סודה קאוסטי 005

 )את שניהם יש בחנויות לחומרי בנין(
גר' שמן דקלים 344  
גר' שמן קוקוס 344  
גר' שמן זית 254  

 ההכנה:
מ"ל מים  344-לאים כלי פיירקס במ"

מזוקקים או אפילו קפואים ותוך כדי 
בחישה מוסיפים את הסודה קאוסטיק. 
בזהירות. להניח את הקערה על משטח 

עץ כי משתחרר חום מהתמיסה 
בתהליך. להניח לתמיסה להתקרר עד 

כמעט לטמפרטורת החדר. קחו בחשבון 
שזה רעיל, לא לנשום את זה, לא לגעת 

בידיים חשופות )ושלא יתקרבו לזה 
 ילדים ובע"ח וכו'...(

ממלאים קערה גדולה בתערובת 
השמנים, מוסיפים את תמיסת הסודה 

בחישה באיטיות ובוחשים עד שכלי ה
גורם לתלמים בעיסה. בשלב זה ניתן 

להוסיף תוספות להעשרת הסבון. בכל 
 04מקרה כמות התוספות לא תעלה על 

גרם הכל ביחד למעט כמות התמציות 
גרם. יוצקים  04ל  24האתריות הנעה בין 

לתבנית ומייבשים. ככל שהסבון יהיה 
 יבש יותר כך הוא יהיה איכותי יותר.

 סבלנות..."

 ב עיזים וקינמוןסבון חל
 גרם שמן דקלים  04
 גרם שמן קוקוס 04

 גרם שמן זית 024
 גרם סודה קאוסטית 35
 גרם מים מזוקקים 05
 גרם חלב עיזים 24

 כפית אבקת קינמון 0/2
 כפית דבש 0/2
 גרם שמן ארומטי קינמון 04

שפוך את הסודה הקאוסטית למים 
 להיפך(.  המזוקקים)ולא

 לאחר שתתמוסס, יש להמתין 
 מעלות. 33שהתמיסה תתקרר בערך ל 

הוסף לתמיסה את חלב העיזים ואת 
הדבש. בינתיים ממיסים בסיר כפול את 
שמן הקוקוס ושמן הדקלים, ומוסיפים 
להם את שמן הזית.מוסיפים לתערובת 

 את אבקת הקינמון.
שופכים את תמיסת הסודה עם החלב 
לתערובת השמנים באופן איטי ותוך כדי 

ממשיכים לערבב עד בחישה מתמדת. 
קבלת "תלמים". )מיקסר יד מאיץ את 
התהליך אולם יש להיזהר שלא לערבב 
יתר על המידה. על התערובת להישאר 

 במצב שניתן למזגה לתבניות(.
מוסיפים את שמן הקינמון ובוחשים 
שוב היטב )ביד ולא במיקסר( עד קבלת 
התלמים ומוזגים במהירות 

ות לתבנית/תבניות.מכסים את התבני
בפלסטיק נצמד ומניחים בצד למשך 

שעות.מוציאים מהתבנית ומניחים 03
 ייבושל
 

 .שבועות לכל הפחות 3למשך 

 סבון קוקוס אקזוטי
שמן קוקוסגרם  024  
שמן דקליםגרם  04  
גרם שמן שקדים 04     
 גרם סודה קאוסטית 33
 גרם חלב קוקוס 03
 כפית קוקוס טחון 0
 גרם  שמן ארומטי סנדלווד 5
 שמן ארומטי נרולי  גרם 5

 :אופן הכנה
שפוך את הסודה הקאוסטית חלב הקוקוס )ולא 

להיפך(. לאחר שתתמוסס, יש להמתין 
 מעלות. 33שהתמיסה תתקרר בערך ל 

בינתיים ממיסים בסיר כפול את שמן הקוקוס 
 ושמן הדקלים, ומוסיפים להם את שמן הזית.

 .מוסיפים לתערובת את אבקת הקוקוס
ת הסודה עם החלב לתערובת שופכים את תמיס

 השמנים באופן איטי ותוך כדי בחישה מתמדת.
ממשיכים לערבב עד קבלת "תלמים". )מיקסר 

יד מאיץ את התהליך אולם יש להיזהר שלא 
לערבב יתר על המידה. על התערובת להישאר 

 ,במצב שניתן למזגה לתבניות(
מוסיפים את השמנים הארומטיים ובוחשים 

א במיקסר( עד קבלת היטב שוב )ביד ול
 התלמים ומוזגים במהירות לתבנית/תבניות.

מכסים את התבניות בפלסטיק נצמד ומניחים 
 שעות. 03בצד למשך 

 3מוציאים מהתבנית ומניחים להבשלה למשך 
 שבועות לכל הפחות.

 

 

 



 

 

 

 
ולבעיות של עור  בין האצבעותופיטריות  היא טובה בריפוי יבלות  צמח נפוץ באזורנו הוא העירית הגדולה

 יבש בכפות הידיים. ) משתמשים במיץ מהשורש (.
 מידע למלקט :

 הכנת תה :
 54מכינים תה טעים ) העוזר גם בראיית לילה (. להכנת התה משתמשים באצבעות השורש ) לכל צמח יש כ

 כאלה ( להכנת התה משתמשים בשורשים החדשים הטרים ולא בצמוקים הישנים.
ליטר ( ונביאם לרתיחה ואז  2ורשים שטופים וחתוכים לפרוסות, נמלא סיר במים ) ש 5 – 0אנחנו צרכים

ניתן לגוון ולהוסיף זוטה לבנה,  כלמנטה או מרווה  דקות. 5 –נמשיך להרתיח עוד כ נכניס את השורשים ו
 משולשת.

 דבק משורשי עירית :
 שים .שורשים מעובים של עירית גדולה. קוצצים לפרוסות ומיב 54שולפים כ  

 בתום הייבוש נכניס את השורשים לעלי ונכתוש אותם לאבקה.
 במקביל נרתיח מעט מים נכניס את האבקה נערבב ונוסיף מים לפי הצורך עד לקבלת עיסה סמיכה ודביקה.

 ניתן לשמור את הדבק בצנצנת לתקופה של כמה שבועות.
 הדבק טוב להדבקת ניר, קרטון, עור, ואפילו עץ. 

 דולה :צ'יפס עירית ג
, נקלף את קליפתם, ונחתוך אותם לפרוסות לאורך או לרוחב, משתמשים בשורשים הצעירים שצבעם צהוב 

 ונטגן.
 הפקת צבע חום עם גווני הצהוב :

נאסוף שורשים מבוגרים  ) החומים והצמוקים ( נבשל בתוך סיר עם מים כשעה נוסיף שורשים לפי הגוון 
 הה במים כחצי שעה.הרצוי . נכניס את הבגד או הבד ונש

 אחר כך נוציא ונתלה ליבוש. 
 לקיבוע הצבע משתמשים בתמיסת מלח או חומץ.

  
 

 
 אז מה יש לנו בזמן הקרוב

 

 .ביום שישי טיול יישובי ביוזמתה הברוכה של שירה פרטים על לוח המודעות

 

 משפחות לקליטה  אשמח אם תפנו אלי לבקשות אירוח. 2השבת "בשלח" יתארחו בישוב 

 

ביום ט"ו בשבט אנחנו מתארגנים לסידור נקויי וטיפול ביישוב וכמובן נעזור לאורית   -ט"ו בשבט 

 לשתול את שדה התבלינים

 

 לסדר ט"ו בשבט שמח ...  00:11בערב נפגש בשעה 

 

 אנא עיכבו אחר לוח המודעות לגבי שינויים והתארגנויות

 

 שיהיה רק טוב, אמן!!!


