
 בס"ד
אוהב  השאלה היא לא כמה אתה

או שונא, אלא כמה אתה מסוגל 
להתרומם מעל הקטנוניות אשר 

  (. הרב שלמה קרליבך)  בתוכך

בשמים  רגילים בני האדם להתבונן
ולתהות על המתרחש שם, מוטב 
שיתבוננו בקרבם, לראות את מה 

 .( רבי מנחם מנדל מקוצק)  כאן שמתרחש

 
 "חלון ענק" שמאפשר לנו להיכנס לתוכו ולמשוך כוח של שמחה אמיתית, אהבה ואושר. בחג פורים נפתח לנו  

אך רק בזמן פורים היה מוכן   מרדכי ואסתר מלמדים אותנו איך להתחבר לכוח הזה, שקיים עוד מימי הבריאה

, משלוח כוח האחדות ; הצום וא פורים ההלהתגלות. היהודים לא נלחמו בהמן בשדה הקרב אלא במודעות. חג 

הכוח של  -לסלק את הכוח של המן  -המנות והמתנות לאביונים שחילקו מתוך תחושה של יחד למען מטרה 

מרדכי ואסתר אנו לומדים שאנו אלו שיכולים ליצור ניסים, הגנה ושמחה מהחושך, הפירוד, הסבל והכאב. 

יותר מכל חג אחר  -בים אותנו. בפורים אמיתית בחיינו, שעל ידי מעשינו אנו קובעים כיצד יראו חיינו וחיי הסוב

 יש לנו הזדמנות ליצור את מעטה ההגנה סביבנו שאף אחד לא יוכל לחדור דרכו, מעטה של אהבה ושל אחדות.

של שמחה   האנרגיה של פורים נמצאת כדי שנגלה אותה ונשתמש בה להחדיר את כל אלה לחיינו, ונחייה חיים

 במשך כל השנה. 

 משלוח מנות
בחג  ודאגה לזולת. רק בפורים מתקיימת מצוות משלוח המנות. כל השנה שולטת ביקום אשליית הפירוד,שיתוף 

לייסד בנו את מודעות האחדות וללמד  הפורים מתגלה הקשר בין כל הנבראים בצלם אנוש. משלוח המנות נועד

 נתינה ודאגה לזולת. "ואהבת לרעך כמוך", שיתוף, אותנו שנתינה היא קבלה ולהבטיח שנהיה במודעות של 

 לשמוח ולשתות לשכרה 

ת לאנרגית האחדות שלמה יותר. כולנו דומים וכולנו מחוברים זה לה. וככל שנהיה שתויים יותר, כך תהיה התקשר

אנרגטי אחד וכולנו משפיעים ומושפעים בו. הדרך הטובה ביותר להשתחרר מעולם האשליה  כולנו טובלים בשדה 

התודעה .   ידי איבוד המודעות השכלית אנו מסירים את המחסום המפריד בינינו לביןהיא לשתות לשוכרה. על 

  ודאות.  בשנה, משום שרק בפורים היקום מלא אחרים שכרות אינה מומלצת בימים

 

 בתים שעשויים מזבל ומכונות כביסה שעובדות בעזרת אופניים.  ולא רק 
הנפט, המים, המגוון  -דת למטה ככל שהזמן מתקדם על גרף הקיום של הכוכב שלנו עקומת המשאבים יור

הביולוגי והאוויר הנקי, כולם מצטמצמים כתוצאה מהפעילות האנושית. עקומת הצריכה, לעומת זאת, 
נוסקת כל הזמן מעלה. מכאן יוצא שאנחנו צורכים יותר מדי משאבים. יש הסוברים שכבר הגענו לנקודת 

עוד חמישים שנה, מה שבטוח הוא שבקרוב אנחנו עלולים להגיע המחסור ויש הטוענים כי זה יקרה רק ב
קמה מתוך השאיפה לאזן את הקיום  פרמקלצ'רלקטסטרופה אקולוגית שכבר לא נוכל לתקן. תנועת ה

 קצב הצריכה יחיו בקווים מקבילים. שלנו כך שזמינות המשאבים ו
הכל התחיל באוסטרליה הרחוקה. מכיוון ששם דרכה רגל האדם הלבן באיחור הרב ביותר, גם ההרס של 
החותם האנושי שנותן אותותיו בקרקע, באדמה, באוויר ובמים, כמו גם באבוריג'ינים ילידי המקום, ניכרת 

ביל מוליסון, ביולוג היפי, צפה במהלך שנות השבעים  פה בצורה הכי ברורה. לא רחוק משם, בטאזמניה,
בתוצאות המתהוות של חותם ההתיישבות ההרסני, ובעודו קורא לשוויון אקולוגי ולשוויון לאבוריג'ינים, 

 – permanentהחליט לחפש גם פתרונות. יחד עם דיוויד הולנגרן הוא פיתח את תיאוריית הפרמקלצ'ר )
שמחפשת את הדרך בה האנושות תוכל לחיות לנצח ולקיים את עצמה מבלי  חקלאות( agricultureקבוע, 

 תרבות בת קיימא. -לנסר את הענף שעליו היא יושבת 
 יםנראה כאילו הכאוס שולט במקום. לוקח זמן מה להבין שכל מה שרואעל חוות פרמקלצ'ר ממבט ראשון  

 סביבי זה לא זבל, זה מה שהיה פעם זבל. 
אם אחד מהם ייפגע באופן  -ל שלושה גידולים חקלאיים עיקריים: תירס, חיטה ואורז המין האנושי נשען ע

עליהם  -משמעותי בני האדם ירעבו )ארה"ב התפתחה בגלל שבאירלנד פטרייה שתוקפת גידולים סולניים 
גרמה לרעב גדול(. חקלאות שמבוססת על  -נמנים תפוחי האדמה שהיוו כתשעים אחוז מהתזונה שם 

ד, מונוקולטורה, קורסת כשמשהו משתבש. מוליסון, שהכיר את ההיסטוריה הזאת הבין שכאן גידול אח
 טמון העניין.

כשהיה מזון מספרם  -מלקטים וחיו במחזורים כמו של דובים וחיפושיות -בני האדם היו בעברם ציידים 

javascript:var%20t=window.open('http://www.permaculture.org.au/','_blank');


ל כך עשירה גדל, כשהיה מחסור הוא הצטמצם. עם גילויה של החקלאות הכל השתנה. למעשה תרבות כ
ומגוונת כמו זו האנושית לא הייתה יכולה להתפתח מבלי להישען על גידולים חקלאיים. לכן במושג 

לצוד ארנבת וללקט גרגירים. מוליסון חשב בעצם  -פרמקלצ'ר לא מדובר על "שיבה לטבע" במובן הפשטני 
אחד ממרכיביה יינזק. הוא על בניית מערכת אקולוגית מעורבת ומגוונת, מעשה ידי אדם, שלא תיפגע אם 

ערך הרבה מאוד תצפיות בטבע, חיפש תבניות שחוזרות על עצמן ובשילוב של הידע הזה עם חקלאות 
 עתיקה פיתח סוג חדש של חקלאות מודרנית ובת קיימא.

בקבוקי  קש, בוץ, -מחומרים שנאספו ממזבלות לא חוקיות באזור  יםנבנהפרמקלצ'ר   שיטתהבתים ב
ם, עצים וחלקי רהיטים. בנייה בסגנון הפרמקלצ'ר מאפשרת חיסכון אדיר במשאבים ולא רק זכוכית, ברזלי

גם התכנון והעיצוב של הבית מאורגנים כך שתהייה תלות מינימלית  -בגלל החומרים הממוחזרים 
במקורות אנרגיה ובמשאבים חיצוניים: את החלונות בונים לכיוון דרום כך שהשמש תחמם את הבית 

יאגר במשך היום יספיק גם ללילה; כדי להפעיל את מכונת הכביסה מחברים אותה למצבר והחום שי
כל  -שמחובר לאופניים שמספקות חשמל ובדרך גם קצת כושר גופני. להשקיה משתמשים ב"מים אפורים" 

המים מצנרת הבית יוצאים החוצה לאמבטיה עליונה שבה יש צמחים מטהרים, משם הם עוברים 
לטיהור נוסף ומשם לגינה. לדישון הגינה משתמשים בכל מה שנותר מהזבל האורגני  לאמבטיה נוספת

מה עוברים )שיוצר דשן מזבל אורגני(. תהליך דו רהקומפוסטשנאסף מפח האשפה הביתי ומגיע אל תוך 
 גם הצרכים שלנו במעבר מן האסלה אל בור ספיגה מיוחד.

התפיסה הפרמקלצ'ריסטית ההוליסטית רואה חשיבות רבה בהשפעת האלמנטים השונים על המערכת 
ת, יציבות ומגוון. נקודת המוצא היא שעושים את זה כולה ומשקללת תמיד מאזני אנרגיה, תועלת הדדי

בשביל האדם, למען קיום המין האנושי, ובאופן מתחשב בסביבה כחלק ממארג החיים. וכך, מה שהתחיל 
על ידי מוליסון כשיטת עיצוב ותכנון של מערכות חקלאיות אורגניות עם דגש על שמירת המשאבים של 

רה על ידי אנשים נוספים גם לתחומי חיים אחרים: בנייה, כדור הארץ לדורות הבאים, התפתח במה
 כלכלה, מים, תחבורה וחברה. 

לתנועת הפרמקלצ'ר שלושה עקרונות של מוסר ואתיקה: הראשון הוא דאגה לכדור הארץ על כלל היצורים 
שלא יתכלה, שישתפר. השני הוא דאגה לזכויות הקיום  -שעליו, המשאבים שלו והזמינות שלהם לכולם 

הבסיסיות של בני האדם, כלומר נגישות למשאבים כמו מים, אוויר ומרחב חופשי. השלישי הוא שימת 
 גבולות למערכת ושימוש בעודפיה לטובת שני העקרונות הראשונים.

ההתבוננות היא החלק הכי חשוב בפרמקלצ'ר, עוד לפני התכנון והעיצוב. גינת פרמקלצ'ר אולי נראית 
שבים אך יש בה, כאמור, היגיון רב. יגדלו בה זה לצד זה צמחים שיאזנו בעצמם תחילה כמו ערבוביה של ע

 צמח אחד נותן צל ואחר טורף כנימות.  -את המערכת האקולוגית שלהם 

"הכלי הכי חשוב לפרמקלצ'ריסט הוא הערסל: שיהיה לך מספיק זמן להתבונן ברוגע ולאסוף 
שות כשבאות כנימות הוא ימליץ לכם מידע. אם למשל תשאלו מתכנן פרמקלצ'ריסטי מה לע

אולי הן  -לנגב אותן ביד או מקסימום לרסס במי סבון, אבל קודם כל עליכם להתבונן בהן 
 בכלל לא מזיקות?

 בשנים האחרונות תופס הפרמקלצ'ר את מקומו כחלק מהתנועה הסביבתית בארץ.
ישנים הכי ם שם אותה גם בלוקיפרמקלצ'ר זה לא רק בשביל אנשים שחיים בחוות בחיק הטבע, ניתן ליי

 אורבניים שיש.
 חומר נוסף לקריאה :

שניתן מדריך למתחילים" מאת גרהם ברנט ובתרגומה של דריה פיטרסון   -בחוברת "פרמקלצ'ר (  1
) מסתובבת בישוב החוברת שיורם עזר להוריד לקריאה חינם באתר האינטרנט של סלון מזל להוריד ב

 ועיון (.
 .בהוצאת יער "גן עדן בפתח הבית"של טליה שניידר,  ספרה המהודר(  2
 

   
 תחומי המיישם את התפיסה האקולוגית סביבתית (.-צוות אקולוגי רבירוק ) הינו ה -תאה

חברים מהישוב ) ואולי גם מישובים סמוכים ( ובהם אנשים ממגוון  ) בשיתוף עם וועדת אקולוגיה ( בצוות
 כל אחד יכול להיות שותף.  .תחומים ו"משוגעים לדבר" שיחברו יחד מתוך אהבת האדם והאדמה

) בעישוב, שתילה, נטיעה, מחקר,  ו בפיתוח האקולוגי סביבתי ברמת הרעיון והמעשההירוק יעסק -צוות התא
 תכנון, הקמת גנים וטיפוח הישוב (.

 פעם בחודש על בסיס לפחות גשים של פ: בממפגשים ופרויקטים בנושא להגברת המודעות קייםהירוק י -התא
 , ספסלים, פסלים גדולים(.פעילות פיסול ויצירה מחומרי פסולת )מתקני משחקים התנדבותי :

 ויזום סדנאות לימודי טבע וסביבה תוך הפקת מוצרים שימושיים ומטעמים לפי עונות השנה.
החל מעקרונות הפרמקלצ'ר ועד קליעת סלים, אנרגיה נקייה, רוקחות רותם ) -במסגרת של מפגשים ודפי שיח

והפקת מוצרים תוצרת בית )כגון שמנים הקמת גן צמחי מרפא ותבלין, טיפוחו  מהטבע, הכנת אוכל מסויה ,
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ארומטיים, סבונים טבעיים, תערובת זעתר בייצור עצמי(, הכנת מרקחות וריבות, כבושים ושימורים מפירות 
העונה. בצד היצירה יילמדו המשתתפים על הצמחים ומאפייניהם, סגולות המרפא שלהם, מיומנויות גננות 

 ת מתכונים ויישומים מקוריים.ובישול. ובסוף השנה ילוקט החומר בחובר
  .אורגנייםושתילים ממשתלה אורגנית ויצור זרעים כן הדרכה והקמת -כמו

 

 בשבועות הקרובים יתקיימו שני מפגשים בנושא: 

 .תמונות של ספינות אדמה (מצגת בניה אלטרנטיבית ) מפגש עם מפגש מבוא. ו( 1

 ( הכנת סבונים טבעיים . 2

 מודעות.פרטים יפורסמו על לוח ה

 

 
 : רשימת חומרי הדברה אקולוגים מומלצים ורשימת הספקים 

 הרשימה חלקית רשימה מלאה אפשר להשיג בארגון לחקלאות אורגנית בישראל ) גם באתר האינטרנט שלהם (. 

 בנפט חומץ וסבון כביסה עם תוצאות טובות.   ניתן לרסס עשביה גם

עונת היתושים מתחילה חשוב מאוד לבדוק שאין מים עומדים ) גם פחית שימורים יכולה להכילה מאות 

זחלים של יתושים (. בברכות נוי פתוחות  )ברכה  צמחי המים משפ' אשל ( חשוב לגדל בנוסף דגים אוכלי 

 קאים, סיפנים, ופלטים (. זחלי יתושים ) גמבוזיה, גופים אמרי

 (בעיקר כלבים וחתולים)חיים יונקים  -הם ניזונים מדם של בעלי גם עונת הקרציות והפשפשים מתחילה

ואז מתרבים באדמה. חשוב להשתמש בקולרים ורצועות על הכלבים והחתולים ולהחליפם לפי הוראות 

: קנו רצועה זולה ופשוטה עצמךרצועה נגד פשפשים וקרציות לכלבים וחתולים עשה זאת בהיצרן. 

טיפה שמן  -1טיפה שמן עץ הארז.   - 1חצי כפית אלכוהול   והספיגו אותה בתרכובת הבאה:  מחומר רך

כמוסות שום )פיתחו אותן והוסיפו  4 -טיפה שמן קורנית. ערבבו ב -1שמן ציטרונלה.  טיפה -1לבנדר.    

צועה טוב בחומר. השאירו ליבוש והיא מוכנה לתרכובת( ערבבו את המרכיבים יחד והספיגו את הר

טיפות של שמן עשב לימון ו  2-1ניתן להוסיף לשמפו הכלבים  לשימוש, )הרצועה יעילה למשך חודש(. 

 טיפות של שמן ציטרונלה. 2-1

 מפיץ     מטרות השימוש יצרן     חומר פעיל   מתכון    שם התכשיר

הדברת נבטים  זוהר דליה מלח אשלגני וחומצת שומן תרכיז נוזלי  oc-6זוהר 

 ועשבים

 80-6212126אגרון.

 80-6212126אגרון. קוטל חרקים זוהר דליה  תרכיז נוזלי זוהר נאט

 80-6212126אגרון  קוטל חרקים בגינון דליהזוהר   תרכיז נוזלי זוהר נוי

בצילוס טורינגיזיס זן קורסטקי  תרכיז רחיף ביו ביט

0088 

נובו 

 נורדיסק

 82-6222201אגריכם  קוטל חרקים

 "    "     "      "        "       ביו טי פלוס

פירטרום 

 טבעי

הדברת קיני נמלים  welcom פירטרין טבעי אבקה

 וקרציות

 82-6618220.יוגב ישי

פיתיון  מתזון

 גרגרי

רמי  מתאלדהיד

 כימיקלים

-רמי כמיכלים הדברת חלזונות

6222201- 82 



 

 

 

 

 


