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"המקום שבו תחיה נתון לבחירתך בשאול או בשמיים לא חשוב היכן אתה רוצה לחיות עליך ליצור 
כזה שאתה קונה כרטיס  ונוסע אילו ברכבת. זוהי היצירה שלך.  -את מקומך. אין זהו מקום מוכן

אתה אהבה יכולה ליצור גן עדן כאן ועכשיו. זה כל מה שאני מלמד : אהב יותר עד לנקודה שבה 
הופך רק למקור של אהבה, ותו לא... קח אחריות לגיהנום ולגן העדן שבהם אתה חי. וברגע שבו 

 תבין את האחריות, איני חושב כי יהיה עוד אדם שיגור בגיהנום".  ) אושו (.                                               

  )יורם שפר (
 איפה אתה גר עכשיו? -
 ברותם. -
 ? איפה זה?רותם -
 זה בצפון הבקעה, לא רחוק מבית שאן, ליד מחולה, אם שמעת. -
 בטח שמעתי, הייתי שם בנח"ל. ומה זה, ישוב קהילתי, מושב? -
 חילוני ואקולוגי.-ישוב דתי -
 מה אתה אומר!!! נשמע מעניין! בואנה, אתה, תמיד הלכת למקומות מיוחדים! -
 

ר בדיוק מה מיוחד בו. אולי הקושי בהגדרה הופך אותו למקום מיוחד. נכון להיום, רותם באמת מקום מיוחד, אבל קשה להגדי
חילוני נניח כרגע, נראה לי שלפחות בזה לכולם יש משהו -אין ממש קשר בין הכותרת המפוצצת לבין התוכן. לעניין הדתי

 ברור. זה כבר פחות –להגיד, כולם מבינים בזה, גם אם לא מסכימים. לגבי העניין האקולוגי 
  די מדוייק להגיד היום, שאוכלוסיית רותם מחולקת באופן הסכמטי הבא:

  יודעים מה זה ישוב אקולוגי ומאוד רוצים לממש אותו. עכשיו, לממש מה שאפשר במסגרת המגבלות של ישוב זמני ובישוב
 הקבע לממש באופן מקסימלי.

 .מוכנים מקסימום לקומפוסטר, מיחזור בקבוקי פלסטיק  יודעים מה זה ישוב אקולוגי ודווקא בגלל זה לא רוצים אותו
 )במסגרת חוק הפקדון( וגידול נענע ליד הברז.

 כזה.-לא כל כך יודעים מה זה ישוב אקולוגי, אבל נשמע להם נורא מגניב 

 ן מה שמעו שהסעיף הראשון הוא "ואהבת לרעך כמוך" ומשוכנעים, שעד שלא נגשים אותו במלואו ולכל פרטיו ודקדוקיו, אי
 לדבר בכלל על השאר )זאת אומרת, לעולם לא(.

 
 הגיע הזמן לדבר על אקולוגיה, או על "רותם ואקולוגיה לאן".

יכול להיות שבסוף הדיון הזה נגיע למסקנה, שכדאי לרדת מהעץ הגבוה הזה ולהשאיר את נושא החיים עם הסביבה כעניין 
וקים שמחייבים את כולם ושאר הנושאים יישארו פתוחים לשיקול שבין אדם לעצמו. יכול להיות מצד שני, שנגיע לכמה ח

דעת אישי. יכול להיות גם שייקבעו מסמרות שיחייבו את כולם, כי פרוייקטים אקולוגיים מסויימים ניתנים למימוש רק 
 במסגרת קהילתית )מיחזור מים אפקטיבי למשל(.

 
מאז ומעולם הפריע לי, שדיונים על אקולוגיה תמיד מתחילים  אבל קודם כל כדאי להבהיר על ההתחלה דבר אחד מאוד חשוב:

מהאמצע. זאת אומרת, תמיד, אבל תמיד, מתמקדים באיך ולא בלמה.  וברגע שמתמקדים ב"איך" זאת הופכת להיות תחרות 
זרים "מה באמת? ואנחנו ממח-ק"מ לעבודה כדי לחסוך בדלק".  02סמוייה על רמת הפנאטיות )"אנחנו הולכים כל בוקר 

 מחטים כשאנחנו מזריקים!"(.
אבל ה"למה", טריוויאלי מאוד לכאורה, היה פותר הרבה חיצי לגלוג כלפי הנטייה לאקולוגיה ולהתייחסות אליה כאל אופנה 
חולפת של יאפים משועממים, שכבר יש להם הכל. יותר מזה, אם ה"למה" היה קצת יותר ברור, המוני אנשים ומוסדות היו 

תר כדי להיות קצת יותר אקולוגיים.  בכתבה שהתפרסמה ב"ידיעות" )חבורת הזבל האורגני(, הרוב הוקדש עושים מעט יו
ל"איך". בסוף העיתונאי סיכם את העניין בזה שמדובר באופנה ילדותית קצת אבל לא מזיקה. רק באמצע הכתבה הארוכה 

יאני היפה "האדם הלבן הורג את הנכדים כדי היתה התייחסות קצרה למניעים לגישה האקולוגית וצוטט הפיתגם האינד
 לגדל את הילדים".

זאת בעצם תמצית ה"למה": דאגה לדורות הבאים. הגישה האקולוגית מבינה שמשאבי כדור הארץ מוגבלים ושכדאי לנהוג 
 בהם בחסכנות,כדי שיישאר אוצרות טבע, אוויר נקי וקרקעות פנויות לדורות הבאים.

שופט בדימוס, שהגדרת תפקידו היא נציב הדורות הבאים. משימתו היא להתריע בפני  בכנסת ישראל יש אדם שלם,
המחוקקים לפני כל חוק שהשלכותיו עשויות לפגוע בדורות הבאים. נאור, נכון? אלא היישום איטי מאוד והאיש הוא בגדר 

 ממליץ בלבד. אבל לפחות יש כזה דבר.
ים הפשוטים וזה המקום שלישובים קטנטנים כמו רותם יש מרחב שינויים חברתיים תמיד מתחוללים מלמטה, מהאנש

פעולה אפשרי. קודם כל בשביל התחושה האישית ש"אני את שלי עשיתי בשביל הדורות  הבאים". אבל זה לא רק כסת"ח, 
י אלא גם הידיעה שבכל מעשה שלך כפרט או בתוך קהילה, את/ה משפיע/ה גם על הסביבה, כשאתה מספר על איפה אתה ח

 או כשבאים לבקר אותך.
 

עד כאן המניעים. ולגבי היישום בפועל, לא ארחיב יותר מדי. חוברות, ספרים וקורסים קיימים לרוב. מה שחשוב לזכור הוא 
שיישום אורח חיים אקולוגי כרוך גם בכאב ראש לא קטן, באי נוחות, בהקדשת זמן, בחיים יותר מסורבלים, ביותר תכנון 

תוך כיפוף הגב, ממשיך ביציאה לשוק עם תיק כדי למנוע את הצורך בשקיות,  עוד. זה מתחיל מעישוב בגינהלטווח ארוך ועוד ו
 בנסיון לארגן טרמפ כדי למנוע שריפת דלק ואז, כשחוזרים מהשוק עם הטרמפ של השכן, ופורקים את התיק מהירקות 

 
 



 
תול הרב פעמי לתינוק ומוציאים את הפסולת האורגנית שקנינו כי עדיין אין לנו אותם בגינה שעישבנו, מחליפים את החי

 החוצה, בחלוקה זהירה בין הקומפוסטר, לכלב ולתרנגולות.
זהו אורח חיים שלא זר לחלק מתושבי רותם, שחיים אותו באהבה. אנשים אלה גם חולמים על מיחזור עתידי של מי המקלחת 

ארובה קטנה להוצאת הריח. אחרים לעומת זאת, מצטמררים והמטבח לטובת השקייה ועל בניית שירותים אורגניים עם 
 לעצם המחשבה. אף אחד לא סיפר להם שאקולוגיה כרוכה בכל כך הרבה סירחון.

 
בדיוק כמו סיפור הגדר כן או לא, מדובר בקבלת החלטה שבסיסה הוא בחירה אדיאולוגית רגשית, אבל המימוש שלה כרוך 

גדר יש מחיר )למשל, יותר סיורים בשטח, וויתור על חלק מהמבקרים שיפחדו להגיע  בצבירת ידע לא מבוטל. גם לחיים בלי
 וכו'( וכמובן גם לחיים אקולוגיים יש מחיר.

 
 ההצעה המעשית היא לרדת קודם כל מהכותרת הנפוחה משהו של "ישוב אקולוגי" ולקרוא לו ישוב סביבתי )תודה לדידי(.

על כיוון כללי של החיים בישוב, כמקום שמבקש "להתחשב בסביבה, מתוך  בשלב שני, לקבל החלטה עקרונית שמצהירה
כבוד לטבע ודאגה לדורות הבאים" )לא חייבים בניסוח הזה כמובן(. זאת רק הצהרה, אבל דווקא הצהרות שלא יורדות 

 לפרטים, יש בהן כוח ביצירת אווירה לאורך זמן )מגילת העצמאות למשל(.
רים הם בחזקת הכרח קהילתי. למשל: התנדבות של מספר שעות בחודש עם סנקציות על אי בשלב שלישי, לקבוע אילו דב

מימוש. עוד למשל: קו אדריכלי אחיד מחייב )איסור מפורש חוזי לבנות לגובה ועם גגות רעפים אדומים(, השקעה קהילתית 
לזה( ופתיחת פתח להשקעה קהילתית בפרויקטים עתידיים, במיחזור מים אפורים )מימון בריכת איגום או איך שקוראים 

 כמו יצירת חשמל ממקורות חליפיים.
 את כל השאר, להשאיר לשגעון הפרטי של כל משפחה או פרט.

 
 לא מסובך, אבל חייבים "לדבר על זה".

 

 לאן נעלמו הפיות והגמדים ?? 
 הם הפכו לבובות פלסטיק דליקות שמיוצרות בסין, 

 שח על רכישת כל ארוחת ילדים 9  9999בל בתוספת אותם ניתן לק
 ומה אירע לביתם? היערות, השדות, ההרים והאגמים ? 

 כולם כיום שייכים לכל מיני תאגידים,שמוכרים לנו 
 חופש באריזה ,ואושר במבצע ,או במילים אחרות "איכות חיים" 9 

 ומה עם הזאטוטים איתם הם היו משחקים ? 
 פלאפונים טלוויזיוניים  את דעתם כבר השיחו עם

 אשר אחיהם ואחיותיהן הפחות מערביים מועסקים בהרכבת החלקים 9 
 ואילו המבוגרים 999? 

הם כבר מזמן שכחו מהו קסם9 אולי משום שמרביתם עסוקים בלכסות את המינוס של כרטיס 
 האשראי 9 

 
 

 ( 4002) מיתוך כתבה בחיים אחרים מרץ 

ים למען איכות הסביבה בעיירה ברקלי שבקליפורניה,לשכנע את לאחרונה הצליחה קבוצה פעיל
 דיזל במקום בסולר הרגיל.-המשאיות העירוניות לשימוש בביו 400מקבלי ההחלטות להעביר את 

חדש המיוצר משמנים צמחיים )דגנים, ירקות ומקורות צמחיים ( בתהליך  –דיזל הוא דלק ישן -ביו
לסולר המוכר. בצרפת וגרמניה מגדלים חקלאים כמויות גוד פשוט והוא ידידותי יותר לסביבה בני

דיזל המתפתחת באירופה, בישראל יש משוגע יחד לעניין -הביו אדירות של קנולה לטובת תעשיית
 והוא משתמש בשמן משומש מדוכן הפלאפל השכונתי.

 ת האנשים (.בברזיל מניעים כבר שנים את המכוניות על קשאסה )ליקר קנה סוכר שמבעיר גם את גרונו
 ונזקיו לאטמוספירה פחותים מאלה שגורם העשן ממנועי הסולר הרגילים.

נוסעים על בוטנים : רבים לא יודעים זאת, אבל רודולף דיזל, האמריקני שהמציא את מנוע הדיזל, נהג להפיק דלק 
 מנועים.. רק בתחילת המאה החלו להפיק ממעמקי האדמה את הנפט, ולזקקו לסולר למנוע משמן בוטנים

וזאת כדי ללמד את הירוקים בארץ את מעלות ג'ון באואר אחד ממובילי הרעיון ) ביקר בתחילת השנה בישראל ( 
 דיזל בחצר הבית.-דיזל הוא גם לימד בסדנה מעשית איך רוקחים ביו-הביו
ה דיזל הוא למעשה תרכובת של שלושה חומרים שקל מאוד להשיגם :שמן צמחי מכל סוג שהוא, סוד-הביו

תרכובת פשוטה זו שנרקחת גם באופן ביתי, יכולה להניע את מנועי דיזל של  קאוסטית, ומתאנול )הנוזל הכוהלי(
 מכוניתכם ללא שום צורך בהתאמה מיוחדת.

. שריפת הדיזל הרגיל מוסיפה יסודות פחמי,ויסודות 1 הדיזל על השימוש בסולר :-לטענת באואר היתרונות של ביו
חוזר לפיוניות העלים ובתהליך   co2ך מזהמים אותו. לעומת זאת שריפת שמן צמחי המשחרר גופרית לאוויר, ובכ



שנפלט משרפת הסולר והנפט עולה ישר לשכבות האוזון וגורם  co2הפוטוסינטזה הוא הופך לחמצן. בניגוד לו ה 
 לאפקט החממה.

הנפט במי ים ( הנפט צריך זיקוק  . הובלת הנפט בים גורם לנזק חמור לים ) בישראל שוטפים את בטן מכליות4
  המזהמת את האוויר )המזיק לבריאות וגורמים לסרטן (.כימית  -בתעשייה הפטרו

 דיזל מקטין את התלות שלנו במדינות ערב ובתאגידי הנפט.-.הביו3
 דיזל משמן משומש.-. ניתן להשתמש להפקת ביו2
 דיזל מאריך את חיי המנוע.-. ביו5

 דיזל הוא העלויות הפקתו שהיא גבוה יחסית להפקת הדלק הרגיל.-החיסרון הבולט של ביו
דיזל נחשף בכפר האקולוגי אלטרנטיבי -דיזל בארץ הוא אייל ביגר בעל תואר שני בחקלאות. לעניין הביו-חלוץ הביו

לשמור על  דיזל ובכך-במדינת וושינגטון. לטענתו ניתן לגדל בארץ שטחי חמניות ליצור שמן צמחי להפקת הביו
 חקלאיים לחקלאות תהיה יותר עבודה ופרנסה, וכמות היבוא של הסולר המזיק תרד פלאים. שטחים

ועד שיבוא לציון גואל נוכל להתקנא בינתיים במתרחש במדינות אירופה : בצרפת ובגרמניה מגדלים חקלאים 
 דיזל המתפתחת, -טובת תעשיית הביוקנולה ל יות אדירות שלוכמ

תחנות דלק  140דיזל.בגרמניה פועלות כיום כ  -ממשלתי בתי זיקוק מיוחדים לביפועלים תחת חוק  בתחומן
 דיזל.-המספקות ביו

 דיזל.-ושאר מדינות אירופה מוהלות את הסולר הרגיל שלהן בחמישה עד עשרים אחוז של בי
שא ית הקוסמטיקה, ואנשי החברה בודקים וחוקרים את הנויבישראל חברת "פאנדאנגו" ממחזרת שמנים לתעש

 דיזל. -יולמרות הלובי החזק של חברות הדלק ומובלי המשאיות נגד ב בארץ
 דיזל ייקר את מחירו בשקל אחד יותר ממחירו של הסולר הרגיל.-מבדיקת החברה נמצא שייצור ליטר ביו

דיזל לטובת תנור הנפט המסיק את ביתו במושב -נתיים ביגר הוא היחד בארץ המייצר מדי יום שמונה ליטר בייב
 רמת רזיאל. הוא יצר קשר עם מוכר פלאפל מגבעת יערים,שתורם לו מדי שבוע שמן משומש.

 דיזל ביתי ) לפי אייל ביגר ( :-מתכון להכנת ביו
 דיזל המתאים לשימוש במנועי דיזל ובתנורי נפט.-ליטר בי 10המתכון להכנת 

דר סגור. ברגע שמתרחשת בשעת ההכנה יש לעבוד עם משקפי אבק ובכפפות ולהימנע משאיפת האדים בח
  דיזל באתר-דיזל הופך לידידותי למגע פרטים מדויקים להכנת ביו-הריאקציה הכימית, הביו

www.greenaction.org.il    דיזל הביתי :-הוראות להכנת הביו 
 מעלות צלסיוס )יש למדוד במדויק ( 55ל  ליטר של שמן ירקות ) חדש או משומש (  10 . מחממים 1
מיליליטר של מתאנול, עד שהסודה  400גרם של סודה קאוסטית לתוך ג'רה ומערבבים אותה עם   2. שופכים  4

 מתמוססת בתוך הנוזל הכוהלי.
 . מוסיפים את השמן ומערבבים במשך שעה. 3
 דיזל.-הואהביו ף. מחכים יום כדי לאפשר לגליצרין לשקוע, והנוזל הזהבי השקו 2
דיזל בעזרת זרזיף של מים או בעזרת מכשיר ליצירת בועות ) כמו באקווריום ( שמטהר את -. יש לשטוף את הביו 5

 הנוזל משאריות.
  . מהגליצרין ניתן להפיק סבון רחצה. 6

₪ ,  7עלות החומרים : שמן משומש עולה בסביבות חצי שקל ) אפשר לאסוף מהשכנים (.ליטר מתאנול עולה כ 
 וסודה קאוסטית זולה מאוד.

 בנוסף יש להשקיע במערבל חשמלי גדול אם רוצים להפיק כמויות גדולות.
ובוא  שנים 6דיזל לפני כ -דיזל בארצות הברית שהחל לייצר ביו-פרטים נוספים באתר של ג'ושוע טיקל חלוץ הביו

דיזל למכוניתו. המסע מתואר -נו ביומתואר מסע מתוקשר שבמהלכו אסף שמן ירקות מחוות חקלאיות והכין ממ
   www.neggievan.org באתר  

 

רותם הוא דף שמטרתו להביא רעיונות אקולוגים ואקולוגים מעשיים ) פרמקלצ'ר ( -שיח
 9ולהתנסות בנושאללמוד אפשר על מנת לטעום מעט מהחומר הרב ש

ת הקו המחליט של היישוב אלא הוא בא מיוזמה פרטית על חשבון שיח רותם לא אמור להיו
 פרטי9

כמו כן נשמח  לקבל מכם חומר, דעות או הודעות על מנת שיהיה עלון אמיתי עם שיח 
 אמיתי9

 
 ערן אוגול
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