
 בס"ד

 

כל זמן שיתאים האדם את חייו לחיי הטבע הכללי, ימצא אושר ושמחת לב. אמנם בתגרת יד "
החברה האנושית, התרחק האדם מרגשות הטבע הטהורים ונעכרה גם כן דעתו. על כן המידה 

ית המשותפת שימצא האדם בטבע. חסד לשתשיבהו אל ישוב דעתו הטבעית היא הקורת רוח הכל
מראה הדר הכרמל והשרון  ,יקום, קול זמרת הציפורים מבין עפאים יתנו קולה' המלא את כל ה

ץ אשר נתן לבני האדם..." האר ריח השושנים וכל פרי חמד אשר בגן ה', ,בפרחיהם הנחמדים
 )הרב קוק באורות (.

 

  
 מצוות ארבעת המינים באה לחנך לשיפור היחסים שבין אדם לחברו.

 של חלקי העם וערבות הדדית בין אנשים.הם באים לסמל אחדות, ליכוד  
בחברה. ואנו נצטווינו לאגוד יחד את  חז"ל אומרים כי כל אחד מארבעת המינים מייצג אנשים שונים

 כולם. ובכך להעניק לנו רגש של אחדות והדדיות ביחסי אנוש וקהילה.
 ביותר.  המשימה הקשה ביותר העומדת בפני היחיד היא בוודאי היחד. אך היא גם המתגמלת

סל, על כל שחקן להשתדל כמיטב יכולתו להפגין כישוריו, אך ללא קבוצתו וקבוצת -כמו במשחק כדור
  היריב אין כל משמעות למאמציו.

 ד גישה אישית קהילתית.דוגמא לרעיון היחיד והיח ארבעת המינים הם
 

לות מקומיות ברחבי העולם, אשר לקהי ן.רעיוה מדגיש את מוליסון בספרו "אסטרטגיות לאומה אלטרנטיבית"-ביל
 כל אחד מחבריהן, כאינדיבידואל, מכיר בערכם האישי עבורו, מיישמם ומפנימם בחייו הפרטיים, ללא כפייה.

כאלה. חבריה אינם חולקים גבולות טריטוריאלים  או  האומה האלטרנטיבית מורכבת מקהילות קטנות מקומיות
מבוססים על קוד התנהגות סביבתי, הקהילה העולמית מדגישה את אמונה דתית משותפת, אלא ערכים משותפים ה

המשותף בין כל בני האדם הדאגה לאדמה ולאדם, ובו בזמן מטפחת את השונות הדתית, התרבותית והחקלאית 
 יחודית לכל מקום.יה
, בראש סדר העדיפויות של הקהילה העולמית עומדים מחויבות של כל אדם בקהילה לשמירת הטבע ומשאביו 

 ואחריות של אנשים בכל מקום אלה כלפי אלה.
שרונות, מיומנויות, מידע, זמן ומשאבים של ישיתוף פעולה בין אנשים הם הנכס החשוב ביותר שיש לאנשים. כ

 אנשים שונים מצטרפים למשאב גדול בהרבה.
 ו להסתמך זה על זה.ממש כפי שבמערכות בטבע תלויים היצורים החיים זה בזה, כך גם בחברה אנושית אנשים נועד

 
בני אדם נולדים במצב של בערות. בערות היא חסר  (וגם על פי הקבלה היהודית) בודהיסטיתמזרחית לפי הגישה ה

בידע, ומחסור זה בידע הוא שגורם לבעיות בחיים. בערות היא מגבלה אמיתית בחיים; היא נטל, בעיה. בגלל שבני 
איך לנהל את חייהם. ללא הכוונה של ידע או חכמת חיים, הם פשוט  אדם נולדים עם בערות, הם לא באמת יודעים

שאר בחיים בעולם עוין. ההשתוקקות יהולכים אחר תשוקותיהם, נאבקים תוך שהם מובלים על ידי תאוותיהם לה
 לזהלאובייקטים של חושים אשר מספקים הרגשה נעימה, או תשוקה לתחושה של עונג. בקיצור, אפשר לקרוא 

 יג או הרצון שמשהו יהיה שלך.הרצון להש
הצורך הבסיסי באוכל. הצורך הביולוגי לאכול הוא לשם הזנת הגוף, לספק לו כוח ובריאות. בנוסף לדוגמא:  

התשוקה עשויה להיות בניגוד לבריאות ואפילו  לצורך הביולוגי הזה יש את התשוקה להנאה, לטעמים טעימים.
, במקום לאכול כדי להזין את הגוף ולספק לו רווחה, אנו תוך תשוקהמ להזיק לאיכות החיים. כאשר אנו אוכלים

אוכלים למען התחושה של טעם נעים. האוכל יכול להיות ערב לחך, אבל בסופו של דבר אנו עלולים לסבול 
יתר, כמו ההתדלדלות -מקלקול קיבה או מהשמנה מוגזמת. בקנה מידה רחב יותר, העלויות החברתיות של צריכת

ם טבעיים, עלויות הנגרמות על רקע של טיפולי בריאות, שלא לדבר על פשע, שחיתות ומלחמות, הן של משאבי
( טנה, התשוקה לאובייקט של 1: ))תשוקות( כפי שראינו, הבודהיזם מכיר בשתי סוגים שונים של רצונות עצומות.

על חוכמת חיים ולכן היא חלק  ( צ'נדה, התשוקה לרווחה. טנה מבוססת על בורות, בעוד צ'נדה מבוססת 2עונג; )
אנו כבר לא רואים את החיים כקונפליקט של  מהתהליך של פתרון בעיות. עם תבונה וצ'נדה )תשוקה לרווחה(

 אינטרסים.
תחת זאת, אנו חותרים ליצירת הרמוניה בין האינטרסים שלנו לבין אלו של החברה והטבע. התנגשות האינטרסים  

. זאת משום שאנו מבינים, שבסופו של דבר, חיים מועילים באמת אפשריים רק הופכת להרמוניה של אינטרסים
כאשר הפרט, החברה והסביבה משרתים זה את זה. אם יש קונפליקט בין כל אחת מהספרות האלה, התוצאה תהיה 

ל בלשון הקבלה "הרצון לקבל" בעולמנו הכל בנוי על בסיס רצון לקבל. ברמה הגשמית רצון לקב בעיות לכולם.
טא באנוכיות ובחומריות של האדם. יש להפוך רצון זה לרצון לקבל על מנת לתת אשר מתבטא בלעצמו בלבד מת

  באיזון והרמוניה בין קבלה לנתינה ובכך מתאפשרת כניסת האור החיובי באדם.
 

בנוסף לאספקת הכלים ליצירת סגנון חיים, סביבה 
לוגיה מעשית ( חשובה גם למציאת דרכים לתקן קיימא, פרמקלצ'ר ) אקו-ביתית, גינות ואדמה ברי

 את הקהילה ולבנות מחדש את החברה.
אחת הדרכים היא כלכלה קהילתית השומרת על המחזוריות של המשאבים ושל האנרגיה האנושית 

שקלים יוצאים  8בכל פעם שאנו מבזבזים עשרה שקלים בסופרמרקט,  בתוך הקהילות המקומיות.
לויות ההובלה, האריזה והפרסום או ישר בחשבון הבנק של התאגידים מיד מהקהילה ונבלעים בע

הגדולים. בנוסף, לעיתים קרובות כשאנו מכניסים את כספנו לבנק גדול, אין לנו לדעת למה 



משתמשים בו. ייתכן שהוא מושקע בעסקים כמו סחר נשק, בחוות נצלניות, במחצבות, תעשיות 
 , או בכל דבר שאינכם רוצים לתמוך בו.מזהמות

ובפוטנציאל בכישרונות  –אבל כשאנו מוציאים את כספנו בעסקים מקומיים או משקיעים באנשים 
 אחד של השני יש לנו שליטה גדולה יותר על המקום בו מנוצלת האנרגיה שלנו ובמה אנו תומכים.

פק שירותים תוך שימוש בחומרים שקלים שיושקעו באדם מקומי המייצר מוצרים או מס 11אותם 
מקומיים, נשארים ברובם בתוך הקהילה, ויכולים להיות מושקעים מחדש ולייצר עושר לכל. אנו 

 יכולים לסחור אחד עם השני וליצור שגשוג מקומי.
איגודי אשראי הם דרך אחת לשמור את הכסף בסביבה ובה בעת להימנע מהריביות הגבוהות  

למתן הלוואות ללא ריבית  ים משקעים בבנק שכונתי בניהול עצמישגובים הבנקים. המשתתפ
למשפחות בקהילה לעזרה כלכלית ומתן הלוואות לקידום עסקים בישוב ומתן תמריצים לתושבים 

גמ"ח להלוואה ולהשקעה בקהילה כשאדם מפקיד כסף  לטיפוח מגורים ולפרויקטים קהילתיים. )
 חיובים (. מן גם מושקע בדבריםבנק המקומי כספו שומר על ערכו ובאותו ז

ושימוש במטבע מקומי לוקחות את הכלכלה  )קהילת מחרוזת( מערכות מקומיות של סחר חליפין
סוחרים במיומנויות בשירותים ובטובין החברים יכולים ליצור המקומית צעד נוסף קדימה. החברים 

שהם מספקים.והם יכולים  קשר זה עם זה כדי לסחור והם צוברים אשראי )חרוזים( בעד השירותים
להשתמש בחרוזים כדי לשלם על מוצרים ושירותים אחרים במערכת. קהילות מסוג זה מעודדות גם 

 .קשרים ורשתות חברתיים
 

 לבקשת אילן מידע על שירותים קומפוסט :

 
 

בעזרתו של יורם שפר הורדנו מהאינטרנט חוברת בנושא פרמקלצ'ר אקולוגיה 

בחוברת מי שמעוניין שאים בית, גינון, קהילה וחקלאות( )בנומעשית למתחילים  

 ,לצלם אותה . יוכל לקרא או

כמו כן מי שלא מעוניין לקבל את הדף הירוק )הדף  האקולוגי( בשיח רותם  

 שיודיע ונוריד אותו מהתפוצה...,
 
 
 

                                       
 

ם במאות שירותים כאלה מצויי
אלפי אתרי פרמקלצ'ר בארץ 

 ובעולם.
) מיתוך הספר גן עדן בפתח 

 הבית 
 טליה שניידר (.



                                           
 

בזמן האחרון מתבצעת ברותם חפירה ארכיאולוגית, על פי השערת הארכיאולוג החופר יובל נמצאו 
 מספר  קברי פיר מתקופת הברונזה הבינימית. להלן מספר הסברים לטובת מי שזה סינית עבורו.

לפנה"ס(. ממוקמת בין שתי תקופות בהם  0044 – 0444שנה )  0444ה זו היתה לפני כ תקופ
ה בניה והתפתחות מסיבית בארץ, לעומת התקופות הללו בברונזה הבינמית לא היתה הארץ הית

  מיושבת כל כך וככל הנראה קברים אלו שיכים לקבוצת נוודים שחיה באזורינו מספר חודשים בשנה
 ) סביר להניח בעונת המרעה = חורף (.

הפיר הוכשר פתח המוליך מדובר בחדר תת קרקעי שהגישה אליו היתה דרך פיר אנכי, בתחתית 
 לחדר קבורה שנסתם בדרך כלל באבן.

 רוב הקברים מהסוג הזה שימשו לקבורת יחיד אך היו גם קברים שהתקיימה בהם קבורת משפחות.
, ישנם לרוב מדובר בקבורה משנית זאת אומרת עצמות שנלקטו והוטמנו בקבר לאחר בליית הגוייות

 מים שהניחו על פי רוב בתנוחה מכווצת.קברים בהם היתה גם קבורה של שלדים של
 ני היו כלי חרס, כלי נשק, וציוד אישי כגון:יבקברי פיר בדרך כלל לא נמצאו אוצרות, במכלול האופי

 סיכות, צמידים וחרוזים. אך ידוע גם על קבר פיר בעין סמיה ) בשומרון ( בו נמצא גביע כסף.
  כך שעוד לא אבדה תקוותינו.... 

 עמוסישירה                                                                                                                                                
 

                                                             
 
 

 צוא פתרון למעון ביישוב:עדכון בנושא הפגישה של אנשי המועצה ביישוב על מנת למ
 

הפיתרון שהוחלט אחרי בדיקת כל האפשרויות הוא שדירת האירוח תהפוך למעון ותשופץ על 
וציוד למעון ובמקביל האולם שליד הקליניקות יהפוך  ידי המועצה כולל גידור, שער, אמצעי הגנה

ותקן מקלחון  ( י3המועצה תמזג אותו ובאחד מהשירותים הקיימים )מתוך לקומפלקס לינה  ו
נצטרך למצוא פיתרון יצירתי על מנת ליצור אינטימיות כשבאים ללון שם וזה בדוגמת מחיצה 

 )לפנות את כל הציוד שלא שייך למקום לפבוש( ניידת.
במקום לערוך כינוס תושבים אחרי שבשבועות האחרונים נפגשנו יותר מידי... מי שרוצה לומר 

בפגישת ועדת קליטה ומזכירות נגיע ו לעניין בכתב ויותמשהו בנושא יעביר אליי את ההסתייג
 להחלטה בנושא.

 מועד אחרון להגשת ההסתייגויות הוא עד יום ראשון אחרי חג שמחת תורה.
 תינוקות וילדים שמחכים למעון ברותם. 6לידיעתכם ישנם כבר 

                                                                                                                
 ריקי אוגול                                                                                                                                      

 

 יום הולדת יום הולדת יום הולדת הינה בא!!!

יתקיים יום ההולדת של רותם  ביום שלישי של חול המועד סוכות

 .אני רוצה עוד רעיונות לפעילות הילדים אחר הצהריים

לגבי המבוגרים נא להכין משהו מעצמכם חידון, בדיחה, ריקוד, 

 ועוד..... 

מבוגר(   ₪  52כמו כן נא להעביר לצורך התארגנות מוקדמת )

 .(3מגיל ₪  51(  )51עבור ילד מגיל ₪  52)


