
 

 

בטבע קיים איזון, המתבטא בשיווי משקל ביולוגי. אם מסיבה כלשהי מופר איזון זה, יתוקן 
, עד ששיווי המשקל ישוב לקדמותו. המושגים "מזיק", "מחלה", הנזק במרוצת הזמן

"עשב שוטה" נוצרו על ידי האדם, כי בטבע יש לכל יצור מקום ותפקיד, שרק בעינינו הוא 
ם את עצמנו ואת צרכינו כמרכז הבריאה, וכל יצור המתחרה בנו על שלילי, משום שאנו רואי

  המשאבים הופך למזיק שעלינו להשמידו. ) שלמה אילן הגן הפורה (. 
 

                                      
על ידי צמצום בשימוש במשאבים  ישנן שיטות רבות בהן ניתן לסייע לשיקום בריאות האדמה ובמקביל לבנות ישוב יפיפה אשר נעים לחיות בו.

ינו טבעיים, צמצום בקניות וצמצום בייצור פסולת והשלכתה. אנו יכולים לגדל בעצמנו חלק מהמזון האורגני שלנו, לבנות גני שעשועים יפים לילד
דם בצעדים קטנים, ללמוד מחומרים ממוחזרים, לחסוך במים, לבשל תוך שימוש באנרגיית השמש...האפשרויות רבות מספור. אנו יכולים להתק

תוך כדי עשייה ולגלות מה הכי מתאים לקבוצת אנשים מסוימת אשר חיה על שטח אדמה מסוים. רעיונות אלו הם גישה וצורת חשיבה ופעולה 
 .וכמו כן כמה דוגמאות Permaculture -להלן הגדרות בסיסיות ועקרונות ב   .permacultureהנקראת 

 Culture -חקלאות ו – Agricultureקבוע, תמידי,  – Permanentהיא שילוב של שלוש מילים:  Permacultureה המיל.  ?Permacultureמהי 
' היא מושג חדש יחסית שטבע ביל Permacultureכ'תרבות חקלאית מתמשכת' )בת קיימא( ' Permacultureתרבות, צורת חיים. אפשר לתרגם  –

 עולם ולפעילויות של התנועה לפיתוח צורת חיים אקולוגית והתיישבות אקולוגית.מוליסון מאוסטרליה, כדי לתת שם להשקפת ה
 יסייע ליצירת אורח חיים מטפח וקשוב. Permaculture -יישום עקרונות ה

אפילו והדוגמאות שינתנו בהמשך עוזרים להבין טוב יותר את השיטה. התנסות ועבודה בשטח יעזרו להבין אותה  Permaculture -העקרונות של ה
 היא פועל ולא שם עצם. היא משהו שאנו עושים ולא משהו שאנו קונים. Permacultureיותר.

 עקרונות
 לעבוד עם הטבע ולא נגדו.

 לקחת אחריות אישית על חייך ועל חייהם של הדורות הבאים.
 ההמשכיות נמצאת בשותפות ולא בתחרות.

 ן עליהם.להשתדל תמיד לשמור על המגוון והעושר הביולוגיים ולהג
Permaculture .מתייחסת לדרך בה אנו מתייחסים לאדמה, לעצמנו ולאחרים 

יש להתחיל בהתבוננות, אחר כך לתכנן ולעצב, אז לפעול ובסוף להתבונן פעם נוספת ולהעריך את התוצאות )וכן  Permacultureביישום עקרונות 
 הלאה: לתכנן, לפעול, להעריך...(

 התבוננות
 כולה למנוע עבודה מיותרת.התבוננות זהירה י

אם יש אפשרות, עדיף לבחון את השטח במשך שנה שלמה כדי לראות ולהכיר אותו בכל עונות השנה: מאיזה כיוון נושבות הרוחות? לאן המים 
מים למיקומם של חפשו את הקשרים בין הגורמים, למשל: מה הקשר בין זרימת ה זורמים? אילו צמחים גדלים בשטח ואילו בעלי חיים קיימים בו?

קיימא(. נסו -צמחים הגדלים באזורים שונים של האתר?שימו לב לאופן הפעולה של הטבע. מערכות טבעיות הן מגוונות, יעילות ומתמשכות )בנות
 להשתמש בהן ולחקות אותן.

 תכנון ועיצוב
ונקציות רבות. למשל, עצי פרי יכולים גם להגן מפני לחשוב איך גורם אחד יכול לשרת פ לחשוב ולתכנן על הנייר לפני שעובדים על השטח עצמו.

הרוח או להצל על הבית. תמיד לקחת בחשבון איך כל החלקים השונים במערכת יכולים לעבוד בשיתוף ולבדוק היכן כדאי למקמם זה ביחס לזה 
רך כל השנה כדי לקבל קציר מתמשך. במרחב ובזמן. למשל, כששותלים גינה יש לחשוב אילו צמחים משתלבים אחד עם השני. יש לשתול לאו

 בבת אחת. לשמור על הגיוון בכל תחום: גיוון ביולוגי, גיוון במערכות האנרגיה, גיוון בפרנסה ובקהילה. מערכות מגוונות הן יציבות. לא הכל יתמוטט
 עשייה

גידולים החקלאיים דיללו אותה. לעשות לחדש כל מה שנעשה בו שימוש. למשל, להחזיר לאדמה את פוריותה באמצעות זבל אורגני לאחר שה
לנסות לתת לטבע לעשות  שינויים קטנים ככל האפשר כדי להשיג את מטרה מבוקשת. למשל, בניה עם המדרון הטבעי במקום יישור השטח.

מוש נכון בשבילכם את העבודה. למשל, שימוש בכוח המשיכה להעברת מים ממקום אחד לשני, במקום להשתמש במשאבה חשמלית.לעשות שי
 וחכם ב"טכנולוגיה המתאימה" בכל התחומים: בגינה, בבית, במערכת הצנרת, בבישול, בהסקה, בקירור וכו'.

 התבוננות מחודשת והערכה
 כל טעות היא הזדמנות ללמוד. הפיכת מגבלות למשאבים ובעיות לפתרונות.

 להשתמש בעשבים השוטים בגינה לזבל אורגני )במקום להשמיד את העשבים  
 השוטים בכימיקלים ולדשן את האדמה בחומרי דשן כימיים( 

 להפוך מי ביוב למי השקיה.
 .איסוף ושמירת מים

עשויה מצמיגים מכוסים בניילון. צינורות קטנים מעבירים את הטל הנאסף לצמחים, השתולים מסביב לצמיגים.שתילת  –מלכודת טל 
 לים לאט, לאט מהכד לשורשי הצמחים.צמחים סביב לכד חרס הקבור למחצה באדמה. המים מחלח

 יסוף מי גשם ממרזבים.א
 השקיית גינות ומטעים במים מהמקלחת, הכיור והמטבח )אך לא מהשירותים!(.

 דוד שמש  רצוי כפול למטבח, למקלחת ולמכונת הכביסה. 
 שתילת עצי סרק )שאינם נותנים פרות( מעל מערכת הביוב.

 פיזור קש ועלים יבשים סביב כל הגידולים. כיסוי מערכת טפטפות בקש ובעלים יעיל במיוחד לחסכון במים.
 בעציצים קטנים הם זקוקים להרבה פחות מים מאשר באדמה. –הנבטת זרעים לשתילים בחממה 

 .שימוש באנרגיית שמש פסיבית
 .נייר כסף ומעיתונים לבישול במשך הקיץ כולושימוש בתנורים סולריים העשויים מקרטונים או עץ, מזכוכית, מ

 חימום וקירור הבית ע"י חממה הבנויה בצדו הדרומי. בחורף החממה מכוסה בניילון או בזכוכית ובקיץ ברשת צל.
 שתילת עצים נשירים ליד הבית הנותנים צל בקיץ ומאפשרים מעבר קרני שמש בחורף.

 .גינון אורגני ושמירת זרעים
זרעים אורגניים מזנים מקומיים אשר אינם מהווים בני כלאיים ולא הנדסו גנטית. שמרו מידי שנה את הזרעים יצירת "בנק" של 

 מהצמחים הטובים ביותר.
שתילה צפופה. כדי לחסוך במקום יש לשתול צמחים מתאימים זה לזה ולנצל את המרחב אנכית. למשל, בצלים מתחת לקרקע, צמחים 

צמחים מטפסים כגון אפונה בהמשך ומעל כולם עצי פרי. ייצור זבל אורגני משאריות האוכל במטבח כדי נמוכים כמו כרובית מעליהם, 
 לדשן את האדמה.

 
 



גידול יבולי חורף בתוך צמיגים מלאים אדמה וזבל אורגני. הצמיגים השחורים מתחממים בשמש. אפשר לשים אותם על שטחים שאינם 
 (.בשימוש חקלאי )משטחי חניה, טרסות וכו'

עידוד וגידול בעלי חיים מועילים : חתול ) כנגד עכברים, עקרבים, ונחשים ( תרנגולות ) לביצים, זבל עופות לדישון, אוכלות שארי מטבח, 
 . קיפוד ) זולל חלזונות וערצבים (. ועובדות גינה נהדרות (. עידוד צפורים אוכלות חרקים ויונקים קטנים כמו ירגזי, תנשמות ובזים

 רר סולרי ) עם קצת ידע טכני זה אפשרי (. בנית מק
הפחתת השימוש במוצרים מחוללי אשפה, ושימוש חוזר במוצרים, ואריזותיהם. למשל בנית מבנים הפחתת שימוש ושימוש חוזר:

ר בעץ, מצמיגים, קש, ופסולת מוצקה אנאורגנית, התקנת מערכת טיהור מים ביתית במקום השימוש בבקבוקי מים מינרליים, שימוש חוז
 בד וחומרים נוספים, הימנעות משימוש בשקיות ניילון, העדפת מוצרים באריזות משפחתיות,

 קנייה בחנויות יד שנייה, ועוד.
חומרים שונים דורשים הליכי מיחזור שונים, לפיכך יש להפריד את הפסולת לפי סוגי החומרים השונים :  הפרדה במקור לקראת מיחזור

ר, פלסטיק, זכוכית, מתכת, ושונות. הפרדה המתבצעת ברמה הביתית, השכונתית, מייעלת את התהליך, כך חומר אורגני, ניי –שבה 
שהחומרים השונים נאספים ישירות מפחי המיחזור השכונתיים אל מפעלי המיחזור. מיחזור הפסולת האורגנית יכול להתבצע ברמה 

 הביתית, על ידי הפיכתה לקומפוסט, שיפוזר בגינה. 
שתמש בחומרים ממוחזרים באופן יומיומי, למשל על ידי בניה בחומרים ממוחזרים כגון קורות פלסטיק, לוחות עץ ממוחזרים ניתן לה

)סיבית( ריהוט גן מפלסטיק ממוחזר ומעיסת נייר דחוסה ועוד.
 

 

 .ים אפוריםמקרר שמש, מערכת לטיפול במ תנורי שמש פשוטים ניידים וקבועים לביתשימושים מעשיים כמה תמונות של 

 
                                                                      

 תוכנית לארגז קירור והקפאה סולרי לבניה עצמית :                                                                       

     

                                                                                                          
 אחרים היכולים לשמש את הישוב: Permacultureרעיונות 

 להשאיר מרחב גדול לגינות ולשטחים פתוחים.
 שימוש בחומרים טבעיים לבניית הבתים )חבילות קש, בוץ וכו'(.

 במים. למשל, הורדת המים בשירותים ע"י מים מהכיור והמקלחת. התקנת צנרת לחסכון
 האפשרויות רבות מספור.

 .אתם מוזמנים ליצור
 
 

 
 

 :בפרייבוש תאנים העצים מלאים זה הזמן ל
חידה, הם חותכים כל תאנה באמצע ופורשים אותה כשהן ירוקות, ומייבשים אותן על גג הבית. כדי שיתייבשו מהר ובצורה א :1שיטה  

על משטחי קרטון מול השמש. כעבור יומיים מהדקים את התאנים שהתייבשו אחת לשנייה, ואורזים בנייר צלופן לבלוק תאנים צפוף 
מתכון של )וכבד. הבלוקים נשמרים בקירור, ובמצב זה יש לשמור אותם כל הזמן מפני שטמפרטורה חמה עלולה להזמין תולעים."

 . (משפחת חדד מג'יש
מייבשים בשמש. על גבי רשת )למשל רשת של לולים(.בימים חמים באמת, כמו שיש בתקופה של הבשלת התאנים )לפני חודש  :2שיטה 

בערך( זה יכול לקחת יומיים.הגנה על התאנים בזמן היבוש: אפשר עם רשת צפופה יותר )כמו רשת שיש בחלונות הבית(. אפשר לפזר 
בטורקיה מייבשים אותן חצי דרך ככה על רשת, ואחכ משחילים אותן על חוט )לרוחב, לא לאורך( וממשיכים ליבש .ליהן אפר )כן כן!(ע

 ככה. לאט לאט מצופפים אותן עד שמתקבל הגוש הזה של הדבלים השטוחות שאנחנו מכירים.
 יוצאים דבלים קצת מוזרות אבל טעים (.  ) על חום נמוך לזמן ארוךטורבו אפשר בעקרון לייבש בתנור :  3שיטה 

 

 מערכת לסינון ואגירה למים אפורים


