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מצב כדור הארץ
זו כבר מזמ" קלישאה לומר שאנו חיי בפתחו של אסו" אקולוגי ,א זו ג מציאות שאי
אפשר להפריז בחומרתה .האקולוגיה של כדור האר /מושתתת על החיבור ההרמוני בי"
האדמה )הגיאוספירה( ,האוויר )האטמוספירה( ,המי )ההידרוספירה( והחיי
)הביוספירה( .רשת עדינה של קשרי שנוצרה במש מיליוני שני עומדת להיפר למול
עינינו...
בי"  1980ל& 1995אבדו
לפחות  200מיליו" קמ"ר
של יערות – שטח בגודל
של מקסיקו.

בארה"ב יש כ& 40,000אתרי
פסולת רעילה.

בער  841מיליו" אנשי סובלי מתת תזונה ,ול&1.2
מיליארד אנשי אי" גישה למי נקיי .ל& 2מיליארד
אי" גישה לחשמל ,ו& 1.6מיליארד אינ יודעי קרוא
וכתוב.
מדעני מעריכי שקצב ההכחדה של מיני בעלי
חיי וצמחי הוא /במאה זו ל& 1,000מיני בשנה
לפחות ,מספרי המעידי שאנו חיי בתקופה של
הכחדה המונית.

 90%מחומרי ההדברה החקלאיי
90%&85
לעול אינ מגיעי ליעד .במקו זאת,
ה מתפזרי באוויר ,באדמה ובמי
ומתיישבי ברקמות השומניות של בעלי
חיי ובני אד.

כמות הפחמ" הדו&חמצני האטמוספירי
גדלה מ&  280חלקיקי למיליו" )(ppm
בשנת  1850ל& 363חלקיקי למיליו"
בשנת .1998

א דוחסי  4.5מיליארד שני מההיסטוריה של כדור האר /בשלושי ימי ,החיי
מופיעי על פני כדור האר /ביו העשירי בצורה של חיידקי פשוטי ,ובעלי החוליות
הראשוני מתחילי לזחול על האדמה בער ביו ה& .25המי" האנושי מופיע בער דקה
אחת לפני חצות ביו ה& .30המהפכה התעשייתית מתרחשת בחלקיק השנייה האחרו"
של דקה זו ,א ברגע קצר זה פני כדור האר /משתני כמעט באותה מידה שהשתנו בכל
מיליוני השני שקדמו לחלקיק שנייה זה.
א ספרו" קט" זה אינו מהסוג המכיל תיאורי ארוכי ומייגעי של זוועות ההרס
הסביבתי .אלא ,הוא עוסק בפתרונות ובמציאת דרכי להתקד לקראת מילניו חדש,
שיהיה בר&קיימא והרמוני אקולוגית.
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dkixvd zxevn xwira raep ibelew`d xaynd
,ef dcaera dxkda zwqer x'vlwnxt .ziaxrnd
,ux`d xeck lre eply zelertd lr zeixg` zgiwla
xevil lkepy ick levipde dkixvd zebdpzd iepiyae
...medife qxd `ll mler ycgn

dcearne izeki` oefnn ,miixh minn ,iwp xiee`n zepdil mileki eplek ea...
miqgi z`xwl dxagd z` mcwle dnc`d z` `txl mileki ep` ea .mipdn i`pte
.epnn wlg epleky irahd mlerd mr xzei miaeh
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מהי פרמקלצ'ר?
המילה "פרמקלצ'ר" נוצרה במקור בשנות השבעי על ידי שני אוסטרלי ,ביל מוליסו" )
 (Bill Mollisonודייויד הולמגר" ) ,(David Holmgrenכדי לתאר את מערכת התכנו"
והעיצוב שיצרו בתגובה למה שה ,ואנשי רבי אחרי בעול ,תפשו כאיו חמור על
ההישרדות של כולנו.
המילה  Permacultureנגזרה במקור מהמילי ""PERMAnent argriCULTURE
)חקלאות בת&קיימא( ועסקה בחיפוש אסטרטגיות לשיטות גידול מזו" ברות&קיימא .א
הפרמקלצ'ר פרצה את הגבולות המקוריי שלה והפכה לתנועה חובקת עול
המתייחסת לכל ההיבטי של האופ" שבני אד יכולי לחיות בהרמוניה ע האדמה
וע המשאבי המתכלי שלה.
קרוב לוודאי שכיו מספר ההגדרות לפרמקלצ’ר הוא כמספר העוסקי בה ,אבל הגדרה
שעשויה להיות מועילה במיוחד היא:

???xne` df dn la` ,aeh rnyp

לעתי קרובות נראה שאנשי אינ מביני מהי המשמעות המעשית של פרמקלצ’ר.
בתור התחלה ,פרמקלצ'ר אינה "שיטות גינו"" )א כי זהו המקור של פרמקלצ’ר ,וכפי
שנראה בהמש ,זהו ג עיקרו" חשוב בגישת הפרמקלצ’ר( .כמו כ" ,פרמקלצ'ר אינה
פילוסופיה מיסטית בסגנו" "העיד" החדש" .שמעתי ג אנשי אומרי שצרי "לקנות
אדמה" כדי "לעשות פרמקלצ’ר" .ג זה מיתוס .פרמקלצ’ר מבוססת על שכל ישר והגיו",
וכל אחד יכול לפעול על פי עקרונותיה ,ללא תלות בתנאי מגורי או בחשבו" הבנק.
deeqna dktdn" `id miade` epgp`y ztqep dxcbd .a.p
"....ipbxe` oepib ly
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נית" לחשוב על פרמקלצ'ר כעל שיטת עיצוב,
שמטרתה למק את הרכיבי במערכת בצורה
שתגדיל את היעילות שלה ותיצור של בר&קיימא
הדורש תשומה מועטה ,א מניב תפוקה גבוהה.

סיפורן של שתי ערים...

ע כניסתנו למילניו חדש ,סביבות עירוניות רבות אינ" מקומות שנעי להיות בה".
תכנו" לקוי ומיתו" כלכלי יצרו אבטלה ,עוני ,אנשי מחוסרי בית ,זיהו ,שעמו ,רמות
פשיעה גבוהות ,שימוש באלכוהול ובסמי והזנחה .לעתי קרובות קשה למצוא מזו"
איכותי ,שירותי רווחה נאותי ומרחבי ירוקי .הבעיות רק מחמירות ,כיוו" שכמות
הכס 4הקטנה אשר נמצאת בידי הקהילה הולכת ומצטמצמת עקב הפעילות של חברות
בינלאומיות ורשתות שיווק הגורמות לסגירת עסקי מקומיי.
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`xzei miaeh miiga mipiipernd miax miyp` la
miknez e` mixvei md .zepexzt `evnl migilvn
,zilklk ze`nvr zeccernd zeiaeig zenfeia
.zizaiaq zeki`e zinvr zeknzqd

כמו למשל:
גינות קהילתיות
במקו למכור אות" ליזמי נדל"" ,קבוצות מקומיות
מאמצות מגרשי ריקי או נטושי והופכות
אות למשאבי קהילתיי .ה" יוצרות גינות
ושטחי ירוקי ציבוריי בה אנשי יכולי
להיפגש ולנוח.

קהילות מחרוזת
קהילות מחרוזת )מערכות מקומיות של סחר
חליפי"( מאפשרות לאנשי שיש לה משאבי
כמו כישרונות ,מיומנויות ,אנרגיה וזמ" ,א לא
בהכרח משאבי כספיי ,להחלי 4ולשת 4את
הדברי שיש לה בתו הקהילה המקומית.
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חלקות אורגניות
גינות קטנות מספקות דר לגדל יבולי של
מזו" בריא ,נקי וחופשי מחומרי הדברה
ומדשני מלאכותיי.

תוכניות קומפוסט קהילתיות
מיחזור "זבל" אורגני כמו כסחת דשא,
שאריות מטבח" ,עשבי" ,גז ,עלי יבשי
וכדומה ,מקטי" את הלח /על אתרי
הפסולת ויוצר אדמת גינו" דשנה.

דרישה למסלולי אופניים
מסלולי אופניי משפרי במידה ניכרת את היכולת
של רוכבי אופניי להגיע ממקו למקו בעיר,
ותורמי לרחובות בטוחי יותר ולאוויר נקי יותר.

mda miig zepepbq zeccern elld zeiaeigd zenfeid lk
lr xzei dphw zeknzqde zeaege xekip ,ugl zegt yi
,sqkl zcbeqd diiyrz lr e` daiaqa zrbetd ze`lwg
`."x’vlwnxt" dpi` odn zg` s` j
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א א נסתכל על יוזמות אלה כעל רכיבי וניצור ביניה" חיבורי ,נוכל לראות כיצד
אפשר להגדיל במידה ניכרת את היעילות שלה".

בואו ניצור חיבורים...

שימוש בקומפוסט מתוצרת מקומית לשיפור פוריות האדמה מסייע ליצור חלקות גינו"
אורגניות בתו הגינות הקהילתיות .הירקות האורגניי הגדלי בחלקות "נמכרי"
בקהילת המחרוזת למשקי הבית המקומיי .כיוו" שכל הצרכני נמצאי באותו אזור,
אפשר להשתמש בשבילי אופניי כדי לחלק את התוצרת וכדי לאסו 4שאריות מטבח
אל פחי הקומפוסט שנמצאי במקו מרכזי בגינה הקהילתית.
ektdy jk ealey miglvend zepeirxd zyng
zxnyne dibxp` zxfgnnd zkxrn ly dlgzdl
`.eiwlg lk mekqn lecbd mly lawzde ,dnvr z
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במאמ /לא גדול ,ע תכנו" טוב ובעזרת מנה בריאה של שכל ישר ,הדיכאו" והייאוש של
"תרבות החורב"" בשכונות עוני מוחלפי בקהילה אנושית הרמונית אקולוגית וברת&
קיימא .זו המהות של הפרמקלצ’ר ,בפירוש המילולי שלה תרבות קבועה,
.PERMAnent CULTURE
תרבות זו אינה תרבות סטטית .ע הזמ" אפשר להוסי 4רכיבי ורעיונות נוספי:
מקומות מפגש קהילתיי ,גינות משותפות בחצרות הבנייני ,מערכות למיחזור מי
אפורי )מי כיורי ומקלחות( ,שירותי קומפוסט ,מרכזי בריאות אלטרנטיבית ,עצי פרי,
בתי ספר אקולוגיי ,חממות סולאריות ,ערוגות צמחי מרפא ובנייני אקולוגיי ,וכ
ליצור קבוצות מועילות של אנשי וצמחי.

migthne milthn ep`yk
`dxfg epnler z
dibxp`d ,miige ze`ixal
dginv zxvei ziaeigd
.`niiw-za
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אתיקה ועקרונות
פרמקלצ’ר היא גישה רחבה והוליסטית בעלת יישומי רבי בכל תחומי החיי .ע
זאת ,בליב של כל תכנו" ופעולה ברי&קיימא יש סדרה בסיסית של ערכי מוסר
שנשארי קבועי .ערכי מהותיי אלה אינ משתני ,בי" א אנו יוצרי מערכות
לתכנו" עירוני או למסחר ובי" א האדמה בה אנו מטפלי היא אדנית או יער של אלפי
דונמי .את עקרונות האתיקה הללו אפשר לסכ כ:

טיפול באדמה
עלינו להכיר בכ שהאדמה ,גאיה ,היא המקור והבסיס לכל החיי ועלינו לכבד אותה
בהתא .החקלאות והתעשייה השולטי כיו שכחו עובדה זו ,ולכ" נוצרו סביבות
מזוהמות ,מזו" גרוע ,אדמות פגועות ועניות וניצול מחפיר של אנשי ומשאבי.
המטרה העיקרית שלנו צריכה להיות לטפל בחוסר איזו" זה ולקחת אחריות על סגנו"
החיי שלנו .אנחנו ג צריכי לזכור שגאיה מאוכלסת במיני רבי מלבדנו ,בעלי
זכות שווה להיות כא".

טיפול באנשים
אנו צריכי לתמו זה בזה ולעזור זה לזה לעבור לצורות חיי שאינ" פוגעות בנו או
בכדור האר ./לדוגמה ,לפתח מיומנויות תקשורת והקשבה ,לתכנ" קהילות שעונות על
צרכי אנושיי אמיתיי ולהבטיח גישה לעבודה טובה ולפעילויות פנאי לכול.
האתיקה של "טיפול באנשי" היא המש ישיר של "טיפול באדמה" .אחרי הכל ,כולנו
חלק מהאדמה.

חלוקה שווה
עלינו להכיר בכ שלאדמה אי" משאבי אינסופיי .עלינו לשבור את ההרגל שלנו
לצבור חפצי ורכוש ,אשר אחראי להרס ולניצול עולמיי .אנו צריכי להבי" שסגנו"
החיי המערבי הצרכני )כ" ,אפילו צריכה "ירוקה"( תלוי במקורות אנרגיה מתכלי ואינו
בר&קיימא .הזמ" אוזל במהירות .כפי שמישהו אמר פע" :יש מספיק כדי לספק את כל
הצרכי שלנו ,א לא כדי לספק את החמדנות שלנו".
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כדי לעשות פרמקלצ’ר לא צרי להכיר הרבה עובדות ,מספרי ,שמות מדעיי ושיטות
מסובכות ,אלא לזהות תבניות ועקרונות אוניברסליי ולהשתמש ב"אמיתות
אקולוגיות" אלה בגינות שלנו ובמצבי חיי.

לעבוד עם הטבע ,לא נגדו...
`zexfegd zeiceqid zexevd z` zedfl mileki ep
oda ynzydle oze` oiadl ,rahd mlera onvr lr
.zeppkezn zeibelew` zeaiaqa
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התאמצו מעט והשיגו הרבה
השקעת מאמ /רב בניסיו" "לביית את הטבע" – לדוגמה ,יצירת סכרי וייבוש ביצות או
יצירה ושמירה על אדמה חשופה על ידי חריש & לא רק צורכת אנרגיה רבה ואינה בת&
קיימא והרסנית ,אלא ג אינה חיונית .אנו יכולי לענות על צרכיה של בני האד
והסביבה על ידי עבודה בהרמוניה ע מערכות טבעיות או אפילו על ידי שימוש ישיר
בה".

zelecb zeienka ynzydl mewna
,miwifna helyl ick milwinik ly
mitxehd z` ccerl `l recn
dceard z` zeyrl miirahd
dyn zeiyetig ,dnbecl .epliaya
.zenipk lek`l zeade` epiax

miza zepal `l recn
ynyd ziibxp` z` milvpnd
miza) gexd ziibxp` z`e
`zepal mewna ,(miinilw
.zeipirxb lnyg zepgz

12

לעתי קרובות התערבות בסביבות אקולוגיות גורמת מתח ודיסהרמוניה .ג א באמת
יש צור לבצע שינוי ,תמיד עדי 4להשקיע זמ" ולבדוק את חיוניות השינוי במקו לצאת
למשימות בלתי מתוכננות ,שה" בעצ "שינוי רק לש שינוי".

דרגות שונות של התערבות
דוגמה :כנימות על הערות
סוג
התערבות צמחי
ל לא
התערבות.

לצפות בכנימות ולעקוב לטבע יש דרכי לאז" ולבקר את המערכות
אחר מעשיה" .ייתכ" הסביבתיות – חכו ותראו מה קורה .לעתי
הבעיות נפתרות מאליה" או שמתברר שיש
שלא יגרמו נזק רב.
מערכות יחסי מועילות אחרות שלא היית
מודעי לה".

ביולוגית

לעודד או להביא טורפי הכנסת שינויי לא ישירי לסביבה ,כשיש
כנימות .אפשר לשתול בה צור ,יכולה להחזיר את המערכת לאיזו"
צמחי המושכי את או להטות מעט את המאזניי לטובתנו.
הטורפי או לספק
הגנה לזחלי שלה.

פיסית

לנגב את הכנימות ע לפעמי נדרשת התערבות ישירה ,במיוחד
האצבע או לרסס אות" כשברור שהמצב פוגע בצרכי שלכ .א
כשמתחילי לבצע התאמות פיסיות באופ"
במי סבו".
קבוע ,מתחילי לצעוד במסלול של רמת
אחזקה גבוהה ותשומה גבוהה .בדר כלל
מרגע שהתחלת עליכ להמשי ללכת
במסלול זה.

כימית

בחומרי א נדרש צעד קיצוני כל כ ,סימ" שקיי
חוסר איזו" בסיסי .ייתכ" שכדאי לחשוב על
תכנו" מחדש של המערכת.

להשתמש
הדברה.

mleqa ynzydl xyt` mda mixg` miig iavn lr eayg
,dcear ,sep oepkz enk ,zeaxrzd zebxc ly dfk
.cere ,miizlidw mi`yep ,mkly ze`ixad ,miqgi zekxrn
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הפכו בעיות לפתרונות
הצורה בה אנו מסתכלי על הדברי היא שהופכת
אות למועילי או למזיקי .כפי שאמר פע ביל
מוליסו"" ,אי" ל עוד 4של חלזונות ,אלא מחסור
בברווזי".

עשבים או מתנדבים?
לעתי קרובות עשב מוגדר כ" :כל צמח
שגדל במקו הלא נכו" ".א ע שינוי
קט" בנקודת המבט אנו יכולי לשנות את
ההגדרה ל" :צמח שהיתרונות שלו עדיי"
לא התגלו" .הטבע אינו אוהב חללי
ריקי וכל אדמה שנשארת חשופה
מתמלאת במהירות בצמחי בר או
"מתנדבי" .במקו להילח בה ולנסות
להעלי אות ,מדוע לא לאמ /גישה
סובלנית יותר?
למרות ש"עשבי" עלולי להתחרות
ביבולי המזו" שלנו ,וא נית" לה הזדמנות ה יהפכו אדמה מעובדת לאדמת בור ,תנו
לה לגדול בי" האזורי המניבי .ה מגדילי את השונות הביולוגית ,פועלי
כ"מצברי פעילי" )כלומר ,שורשיה חופרי ברובד התת&קרקעי ומעלי לפני השטח
מינרלי שעשויי להיות חסרי באדמה( ,מושכי חיות בר ,יכולי לשמש כחומר גל
לקומפוסט או לחיפוי )לפני שה פורחי ויוצרי זרעי!!!( או יכולי לשמש לצרכי
רבי אחרי שתרבותנו שכחה )לקבלת רעיונות ,קראו בסדרה "ילקוט הצמחי" של
ניסי קריספיל ,ותמצאו ידע עממי רב(.
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"עשבים" מועילים
סוג

שימוש עיקרי

סוג אדמה

כריית
מינרלי


ניתנת לאכילה .טובה לקומפוסט ,א גדלה ברוב סיד",
חומעה ורודה
אשלג,
משגיחי שלא תייצר זרעי! טובה האדמות
Rumex
זרח",
לטיפול בכאבי בט" ,אבני בכליות
cyprius
ברזל
ותולעי.
גדולה ניתנת לאכילה ,עשירה בויטמי" ,A
חלמית
בעלת סגולות רפואיות )שיעול ,בעיות
)חוביזה(
בדרכי הנשימה ,נמק וכוויות ,מחלות
Malva
בכליות ובדרכי השת" ,מניעת נשירת
sylvestris
שיער(

אדמה
פורייה,
עשירה
בחנק"

מינרלי
רבי

יכולה לייצב אדמות )לדוגמה דיונות גדלה היטב אשלג",
יבלית מצויה
חול( ,טובה לקומפוסט ולחיפוי )בלי בכל אדמה כלור,
Cynodon
צור"
השורשי!( ,בעלת סגולות רפואיות
dactylon
)ריפוי פצעי פתוחי ,מחלות כבד,
הסדרת הפרשת השת" ,הקאות
ושילשולי( .יכולה לשמש כמזו" לבקר
ולסוסי.
העלי אכילי והזרעי הזעירי גדל באדמה סיד",
ירבוז מופשל
ברזל,
עשירי בחלבו" ונית" להכי" מה עשירה
Amaranthus
מגנזיו
קמח .בעל סגולות רפואיות )שלשולי ,ולחה
retroflexus
פצעי חיצוניי ,הורדת חו( .מתאי
להאכלת בעלי חיי.
ניתנת לאכילה )טרייה בסלט או לאחר גדלה
כוכבית מצויה
אידוי קצר( ,יכולה לשמש ככיסוי באדמה
Stellaria
אדמה חורפי וכזבל ירוק ,בעלת פורייה
media
תכונות רפואיות )לעצירת דימו,
אנטי&ראומטי ,ריפוי פצעי(

אשלג",
זרח",
מנג"
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כ 4אווז האשפות עלי וזרעי אכילי ,כמות גבוהה של גדל באדמה ברזל,
אשלג",
ויטמי"  B1ו& ,B2יכול לשמש כיבול פורייה
Chenopodium
חנק"
תבואה .טוב לריפוי דלקות וכוויות.

murale

לטיפול בעצירות ,כאבי בט" ודלקות אדמה
סביו" אביבי
פורייה
עור .מספוא לבעלי חיי.
Senecio
ומעובדת

ברזל

vernalis

סרפד הכדורי

Urtica diocia

נית" לאכילה )תחלי 4לתרד .עשיר גדל באדמה חנק",
צור",
בברזל( ,בעל סגולות רפואיות )עצירת פורייה,
ברזל
דימו ,משת" ,מזי" ,ממרי /את מחזור עשירה
הד ,מעודד יצירת חלב ,מנמי סוכר בחנק"
בד ,מונע צפדינה( ,מוש חיות בר,
טוב לייצור חבלי ובדי ,דש" נוזלי,
מעודד תטולה בתרנגולות.

ניתנת לאכילה ,בעלת סגולות רפואיות גדלה
רגלת הגינה
)מחלות בדרכי השת" והנשימה ,באדמות
)ריג'לה(
עצירות ,מחלות עור ,צפדינה( מצויינת כבדות
ורטובות
 Portulacaלמאכל תרנגולות

מינרלי
מעטי

oleracea
תכונות רפואיות )עוצר דימו ,משת" ,אדמה
שבטבט ענ4
אנטי&דלקתי ,מרפא רקמות( דש" נוזלי ,ענייה ולחה
Equisetum
מזו" לבעלי חיי ,משמש בתכשירי
ramosisimum
ביו-דינמיי ,ניקוי מתכות.

צור",
סיד"

זהירות .אי" להשתמש בצמחי לטיפול רפואי ללא השגחה מוסמכת.

הערה :ג א השמות המדעיי אינ מוכרי לכ ,פתחו ספר ע תמונות .קרוב
לוודאי שתכירו )או תלמדו להכיר( רבי מצמחי אלו ,הגדלי בצדי הדר בכל מקו
)אפילו בעיר(.
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כל פונקציה צריכה להיתמך על ידי מרכיבים רבים
א במערכת יש מרכיב שאי אפשר בלעדיו ,אובדנו או כישלונו עלולי להיות הרסניי.
א א לכל מרכיב במערכת יש גיבוי ,היא יכולה להמשי לפעול.

`cg` leai eply dnc`d lka lezyp m
)epgp` ,lyki `ede (dxehlewepen
...arxp
lkk agx oeebn lcbp m` la`...
milik` mignv ly xyt`d
)wlg m` ,(dxehlewilet
didi oiicr ,egilvi `l mileaidn
!lek`l dn epl

באופ" דומה ,הגיוני שג בחיי היו&יו שלנו נלמד מגוו" גדול ככל האפשר של
מיומנויות .לאד שהתמחה כל חייו בעבודה אחת יהיה קשה יותר להתמודד ע מצב
בו פתאו עבודתו מיותרת ,לעומת מישהו שיש לו מספר הכנסות קטנות ממגוו"
מקורות.
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כל מרכיב צריך לשרת מספר פונקציות
הצד השני של המטבע הוא שא למדת את המיומנויות הנדרשות כדי לגזו עצי
תפוח ,לתק" מחשב ,לנג" בגיטרה ,לבשל ,לבדר ילדי ,להפעיל מכבש דפוס ,לתק" ביוב,
לצייר ולצבוע ,לנהוג בטרקטור ,להשתמש במעבד תמלילי ,להתקי" שבשבת רוח ,לתת
עיסוי ,לבצע להטוטי ,להעביר סדנת צילו ולבנות ערימת קומפוסט ,לא רק שיש לכ
יכולת טובה יותר להתפרנס במגוו" דרכי ,יש לכ יותר מה להציע לאחרי.

כמעט לא קיי עיצוב פרמקלצ’ר ללא עצי .הסיבה לכ היא ריבוי הפונקציות
והתפקודי של עצי – לא רק באספקת מזו" ,חומרי בעירה וחומרי בנייה לבני אד,
אלא ג מגוו" רחב של השפעות מועילות שיש לחילופי האנרגיה שלה על מערכות
אקולוגיות על פני כל כדור האר./
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התפוקה מוגבלת רק על ידי הדמיון...
בדר כלל "תפוקה" מוגדרת ככמות הפלט החומרי )לדוגמה ,כמות תפוחי האדמה,
התבואה ,וכ"ו( לעומת המשאבי והמאמ /שהושקעו )קלט( .א אי" סיבה שלא נרחיב
את ההגדרה שלנו כ שתכלול מידע ,לקחי ,ניסיו" ,התועלת שבפעילות הגופנית ,או
אפילו הנאה...
e` xag mr `ycd lr daiky m`d
weawa mr driwya diitve dxag
ilizyn zegt "dwitn" oii
?jly xfbde zeipabrd

בתכנו" פרמקלצ’ר אנו כל הזמ" מוצאי נישות חדשות שאפשר להשתמש בה" ,מכירי
יחסי גומלי" מועילי חדשי ,לומדי שיטות חדשות ,בודקי רעיונות מקוריי
ואוספי ידע .על ידי הבנת מערכות טבעיות והעתקת" ,אנו יכולי לפתח שיטות
המשכפלות הזדמנויות אלו במכוו".

הגדלת השוליים
ה"שוליי" ה" המקו בו נפגשות שתי סביבות אקולוגיות ,כמו לדוגמה שולי היער או
חו 4הי .סביבה מסוג זה נוטה להיות סינרגיסטית יותר ,כלומר ,חל בה שיתו 4פעולה
ומתקבל אפקט מוגבר .יש תמיכה בפעילות ביולוגית משני צדי אזור ה"גבול"
ומתקיימי ש מיני המתאימי לתנאי המיוחדי המתקיימי באזור זה .תכונות
אלו הופכות את השוליי למקו פורה במיוחד.
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תכנו" פרמקלצ'ר שוא 4להגדיל את
השוליי ואת ההשפעות המועילות שלה
בכל הזדמנות ,ג בי" בני אד ורעיונות...

ריבוד
שלא כמו בגינות מעובדות רבות ,הטבע אינו מחלק את הנו 4בצורה מסודרת ,כשפרחי
במקו אחד ,ירקות במקו אחר ועצי במקו שלישי .ביער ,צמחי רבי כמו עצי,
שיחי ,מטפסי ועשבוניי נמצאי באותו שטח .כל אחד מה מוצא את המשאבי
שלו ב"רובד" אחר ,ב"שכבה" מסוימת במערכת.
גינת יער היא ניסיו" לשכפל ריבוד זה ולהחלי 4את צמחי הבר בעצי פרי ,בתבליני,
בירקות ובצמחי תועלת אחרי.
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סוקצסיה – שושלתיות
סוקצסיה היא סדרת שינויי המתרחשת במבנה ובתפקוד של מערכת אקולוגית במש
."הזמ

ici lr zexri ledip enk zeizxeqn zehiy
aaq lr dctwde (53 cenr e`x) jaq zxivi
ceaix"d oexwr ly dpad lr miqqean ,mileai
.diqvweq xnelk ,"onf - iriaxd cnna
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הכל מחזורי  -תפוקות הופכות לתשומות
בעול הטבעי המושג
"זיהו" אינו קיי.
מערכת
בתו
אקולוגית לכל "תוצר
פסולת" יש שימוש
מועיל במקו אחר
במערכת.

בהתחלה הייתה צואה...
ly zleqtd ixvez z` dlq`a micixenyk
ep`y wx `l ,mil mze` migleye sebd
.xwi a`yn mifafan mb ep` ,medif minxeb
z` zpwzn eply mikxvdn hqetnew zxivi
.zeixetd xefgn

ייצור "דש" אנושי" ) (Humanureהוא תהלי קומפוסט איטי )כשנה או יותר( תרמופילי
)אוהב חו( ,שמשמיד באופ" יסודי את כל גורמי המחלות .מומל /להשתמש בקומפוסט
מסוג זה לדישו" עצי פרי ולא לדישו" יבולי הנצרכי באופ" ישיר כמו עלי לסלט או
דשא עמו באי במגע ישיר) .ראו תצלו בעמוד .(61
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מיקום יחסי :אזורים ,גזרות ושיפועים

dxeva miaikxnd mewina zwqer (Zones) mixef`l dwelg
aeygl xyt`e ,5 cr 0-n mixtqenn mixef`d .xzeia dpekpd
zehytznd ,szeyn fkxn zelra zerah zxcq lrk mdilr
jxev xy`e dax ziyep` zelirt yi ea fkxndn dvegd
jxev oi` da xzeia zipevigd zrahd l` ,daexn al zneyz
.idylk zeaxrzda

אזור 0
הבית או מרכז הבית .כא" מממשי את עקרונות הפרמקלצ’ר במובני של שאיפה
להפחתת צריכת האנרגיה והמי ,לתיעול משאבי טבעיי כמו אור שמש ,וליצירת
סביבה הרמונית בה אפשר לחיות ,לעבוד ולהירגע.

אזור 1
אזור זה הוא הקרוב ביותר לבית ובו יש למק את המרכיבי במערכת אשר דורשי
תשומת לב תדירה או כאלה שצרי לבקר לעתי תכופות ,לדוגמה ,צמחי סלט ,צמחי
תבלי" ,פירות רכי כמו תות שדה או פטל ,חממות ,אזורי הנבטה ,פח קומפוסט
23

לשאריות מטבח ,וכ" הלאה.

אזור 2
באזור זה שותלי צמחי רב שנתיי שדורשי טיפול מועט יחסית ,כמו עישוב מזדמ"
או גיזו ,כולל שיחי גרגרי שוני ומטעי עצי פרי .אזור זה הוא מקו טוב ג לכוורות,
לפחי קומפוסט מרכזיי ,וכ" הלאה.

אזור 3
באזור זה מגדלי את היבולי העיקריי & לשימוש עצמי ולמטרות מסחר .בדר כלל
לאחר תקופת התבססות הטיפול והאחזקה מינימליי ,א משתמשי בחיפוי וכדומה,
והדרישות יכולות להיות ,לדוגמה ,השקיה או עישוב בער פע בשבוע.

אזור 4
אזור חצי&פראי .באזור זה משתמשי בעיקר לאיסו 4צמחי בר ולייצור ע ,/לדוגמה
חורש סב מטופל.

אזור 5
טבע בלתי מבוית .באזור זה אי" כל התערבות אנושית ,מלבד תצפית על מערכות
אקולוגיות טבעיות ומחזורי טבעיי .כא" אנו לומדי את השיעורי החשובי ביותר
של עקרו" הפרמקלצ’ר הראשו" ,עבודה ע הטבע ולא נגד הטבע.
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גזרות
גזרות ) (Sectorsה" דר לקחת בחשבו" את האנרגיות החיצוניות שעוברות דר
המערכת ,כמו כיוו" הרוח ,כיוו" האתר )צפו" ,דרו וכו'( ,מסלולי הקי /והחור 4של
השמש ,ההרכב הגיאולוגי )סוג האדמה( ,כיסי כפור וכדומה ,ואילו צעדי אנו יכולי
לנקוט כדי לנצל גורמי אלו או להגיב עליה.

שיפועים
התייחסות אל אזורי ואל גזרות מניבה תמונה דו&ממדית של השטח ,א א 4אתר אינו
שטוח לחלוטי" .לטופוגרפיה עשויה להיות השפעה גדולה על נושאי כמו מיקרו&
אקלי ,זרימת מי ,סח 4אדמה ומהירות הרוח .לפיכ עלינו לקחת בחשבו" את
השיפוע ואת המתאר ,שכ" תהיה לה השפעה רבה על אסטרטגיות העיצוב והתכנו".

dlecb zeaiyg ,"00 xef`" ,iriayd xef`l mb
e` mc`d `ed df xef` .x’vlwnxt aevira
,zexg` milina .zkxrnd ala mi`vnpd miyp`d
`epiigl qipkdl mipken ep` dnk cre dz`e ip
`eidiy zelidwle zeaiaql eliaeiy miiepiyd z
.zn`a `niiw-zexa
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הכרת שטח האדמה שלך
תוואי
הנו4

חקרו מפות ,קווי מתאר ,רחובות ואת הקהילה המקומית .לכו לאור
הגבולות .דברו ע אנשי .בחנו את הסביבה הקרובה .בררו על
ההיסטוריה ועל התרבות של הסביבה שלכ.

גיאולוגיה חפשו מקומות בה מבצבצי סלעי מעל פני הקרקע .את יכול לחפור
כדי להגיע אל שכבת האב" ,א זו עבודה רבה .חפשו מפות תסקיר
גיאולוגיות של הסביבה שלכ.
כיוו"

הא האתר פונה צפונה או דרומה? היכ" עוברי נתיבי השמש בקי/
ובחור ?4היכ" האזורי המוצלי והמוארי שלכ? ה יכולי
להשתנות מעונה לעונה ומשעה לשעה .הא יש מקומות בה מצטבר
כפור )עמקי(? מה הגובה מעל פני הי?

סוג
האדמה
ומצבה

בדיקה ידנית פשוטה תקבע את סוג האדמה )חולית ,חרסיתית ,עשירה
וכו' ,ראו תרשי זרימה בעמוד  .(39את ה&) pHבסיסיות או חומציות(
אפשר למדוד בקלות בעזרת ערכה פשוטה .בחנו את הצמחייה" .עשבי"
רבי מצייני את סוג האדמה ,מצבה וחומציותה .הסתכלו על חברות
צומח ולא על צמחי בודדי שייתכ" ואינ מייצגי .בררו את
ההיסטוריה של האתר .הא האדמה הייתה מעובדת? הא נעשה שימוש
בכימיקלי? הא יש חלחול טוב )שפכו מי על האדמה ובדקו כמה זמ"
לוקח לה להיספג( .הא האדמה דחוסה? חפרו בור בעומק  1מ' ע
קירות ישרי כדי לראות את מבנה ומצב האדמה.

דפוסי
אקלי

זהו רוחות באזור וזרמי ספציפיי במיקרו&אקלי )לדוגמה ,זרמי
הנגרמי על ידי בנייני ,עצי ,קירות ,גדרות( .השפעות רוח
משמעותיות אפשר לזהות על ידי התבוננות בכיוו" התנועעות העצי
באתר או באזור .בררו את דפוסי המשקעי המקומיי .מידע זה זמי"
בספריות או מהתחנה המטאורולוגית ,א ברמה המקומית יכולות להיות
סטיות משמעותיות במרחקי קצרי .אפשר למדוד בקלות את כמות
המשקעי – הכינו מד&גש והניחו אותו במקומות שוני באתר .מתי
עונות הצמיחה העיקריות באזורכ? מה תאריכי הכפור הראשו"
והאחרו"?
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שיפועי
ומתאר

אפשר בקלות למדוד קווי מתאר על ידי שימוש במסגרת  Aהעשויה
משלוש חתיכות ע ,/חוט ומשקולת )ראו איור ראשו" בעמוד  .(28את
השיפוע אפשר למדוד ע שפופרת מלאה מי .בכל שיפוע מעל 12
מעלות יש לשתול צמחיה קבועה ובכל שיפוע מעל  18מעלות יש לשתול
עצי .טראסות וחפירות לאור קווי הגובה ה" דר מצוינת להתמודד ע
שיפועי ומדרונות.

מי

הא האתר יבש או ביצתי )ראו ג "סוג האדמה ומצבה" בטבלה(? הא
יש מקורות מי כלשה? עצי אוהבי מי )ערבה ,דולב( עשויי להעיד
על מי תת קרקעיי ,במיוחד א נראה שה גדלי במסלול מסוי .מה
איכות המי? צבע המי עשוי להעיד על משקעי מינרליי או
כימיקלי .הא יש במעלה הזר מקורות מזהמי?

חיות בר

בצעו סקר בעלי חיי וצמחי .הא יש מיני צמחי מועילי או
אכילי? מה ה אומרי לכ על האדמה? צמחי בר רבי מעידי על
פוריות הקרקע ,רמת החומציות ,הפרעות וכ" הלאה .מי עוד חי איתכ?
שועלי ,תני ,שפני סלע ,ציפורי ,נחשי ,לטאות ,דבורי ,חרקי,
עכבישי וחלזונות .מה ה אומרי לכ על האדמה? הא את צריכי
לנסות להתנגד להשפעות שלה )לדוגמה ,גדר המונעת כניסת חזירי בר(
או הא ה יכולי להועיל )לדוגמה ,דבורי לדבש ולהאבקה ,קרפדות
וקיפודי לשליטה בכמות החרקי ,חיפושיות משה רבינו לאכילת
כנימות(.

שירותי

אספקת מי ,ביוב ,חשמל ,גז ,גישה )כבישי ושבילי ,ומצב(.

נושאי
נוספי

מבני ובנייני )בתי ,מחסני ,חממות ,רפתות( ,זמ" ,משאבי כלכליי
)א יש לכ  10דונ אבל אי" לכ כס ,4ייתכ" שכדאי לכ למכור 6
דונ ולהשתמש בכס 4כדי לפתח את ה& 4הנותרי( ,בעיות אנושיות
)לדוגמה ,ונדליז או גניבות( ,התחייבויות אחרות )עבודה ,משפחה ,וכ"ו(
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חמישה שלבי תכנון
נית" לחלק תכנו" שיטתי של עיצוב ופיתוח ברוח הפרמקלצ’ר לחמישה שלבי ,אות
אפשר להחיל לא רק על שימוש באדמה ,אלא כמעט על כל היבט אחר של החיי החל
ביצירת קהילות ,הקמת עסק ,בישול ארוחה ועד בניית בית.

תסקיר
בררו הרבה ככל האפשר על האתר ועל סביבת החיי
שלכ .השתמשו בספרייה המקומית או שאלו אנשי
בעלי ידע מקומי .הכי חשוב ,פתחו יכולות התבוננות
משלכ.

yi il`ici` ote`a
seqi`a dpyk riwydl
l` la` ,mipezp
uexizk dfa eynzyz
...melk zeyrl `l

lre mikxv lr eayg
zkxrnd m`d – zxvez
zeprl dleki zniiwd
yi m`d e` ,mdilr
?miiepiy qipkdl

הערכה
נתחו והעריכו מה
מה
לכ.
יש
האינטראקציות
ויחסי הגומלי" בי"
מה
המרכיבי?
הגבולות שלכ ומה
הגורמי המגבילי?
מה המשאבי?
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תכנון
עכשיו יש לנו מידע מספיק כדי לחשוב
כיצד והיכ" אנו רוצי למק דברי ,כ
שהתשומה תצטמצ והתפוקה תגדל.
lka ynzydl mileki ep` cvik
dxeva zkxrna miaikxnd
z` qipkp okid ?xzeia daehd
?eply mixeyiwd z`e mixeaigd

יישום
יש להפו את התכנוני ואת הרעיונות שלנו למציאות .מי יבצע את העבודה? מה דרוש
לכ מבחינה כלכלית? כמה זמ" נדרש?
-za didzy zkxrn znwdy okzii
drwyd zyxec jex` geehl `niiw
,dcear ly xzei dlecb zizlgzd
zkxrndy xg`l j` ,mivn`ne sqk
zenk zyxec `id ,zlrete zniiw
`.daxda dphw dibxp

תחזוקה
כיוו" שמערכת חיה אינה נגמרת לעול ,צרי כל הזמ" לתחזק את התכנו" בעזרת
לולאות המשוב .מרכיבי מתפתחי .הצרכי והדרישות משתני .צמחי גדלי,
מתפשטי ומתי .תנאי אקלימיי משתני.
לפעמי הצמחי הטובי והנחשבי ביותר לא
מתאימי .לטבע יש נטייה לא לעבוד לפי תוכנית
עבודה .לכ" ,תמיד צרי להתבונ" ,לבצע הערכה
מחדש ,לתכנ" מחדש ,ולייש את השינויי.
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פרמקלצ’ר מתגלגל :באדמה ובחיים!
"פרמקלצ’ר מתגלגל" הוא מושג בו משתמשי כדי לתאר את היישו ההדרגתי של
תכנו" בר&קיימא לאור תקופת זמ" .חקלאות תעשייתית שוחקת ומרעילה את הקרקע,
א בה בעת היא מספקת תעסוקה ומזו" לאוכלוסייה .ערי מודרניות מאכלסות ויוצרות
עבודה ונוחיות למיליוני אנשי ,א ה" תלויות בתשתיות המזיקות לסביבה .ברור
שנדרשות מערכות חלופיות ,א שינוי מידי הוא בלתי אפשרי .לכ" אנו מתחילי בקט".
לפעמי על ידי עבודה בשוליי .חקלאי יכול להשתמש בשיטות פרמקלצ’ר כדי להפו
חלקה אחת ל"שדה בור" ולהתחיל לעבד אותה בשיטות פרמקלצ’ר עד שתהיה חלקה
מניבה .לאחר מכ" הוא יכול "לגלגל" את התכנו" לכל שאר האתר ,כ שהכנסות ברות&
קיימא מחליפות בהדרגה את ההכנסות מהשיטות ההרסניות.
x’vlwnxt ly mihwiiext
miipexir mixz`a minwend
`nbeck ynyl mileki miyehp
lr zepeirx uitdle d`xyde
cizr gztl mileki epleky ote`d
.`niiw-xa
כפר אקולוגי בש " "Pure Geniusבדרו לונדו".1996 ,
דוגמה מעשית לפרמקלצ’ר עירוני מתגלגל בפעולה.

תכנון "אזור  "00בר-קיימא
למרות שבדר כלל משתמשי במושגי אלה כשמתייחסי לפיתוח קרקע ,אפשר
לחשוב על "פרמקלצ’ר מתגלגל" ג כשחושבי על השינויי שאנחנו צריכי להכניס
ב"אזור אפס&אפס" ,כלומר ,בעצמנו ובדפוסי החיי שלנו.

mipyi milbxd ly ztiefnd zeigepdn zewzpzd
miig m` cgeina ,ce`n znii`n zeidl dleki
zcnzn zilklk dginve xyery zcnlny dxaga
zetxl dqpn zra dae ,oeghiale xye`l miliawn
`yiy drtydd lr zeixg` zgiwln epici z
.epaiaq mlerd lre mixg` lr eply zelertl
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לא מומל /לנסות להפו בי" לילה ל"גיבור אקולוגי" .כשאנו מנסי לקחת על עצמנו
יותר מדי ,לעתי קרובות התוצאה היא שאנו מותשי ואז אנו מתייאשי .אנו עלולי
להפו למדוכאי וציניי ולהיות משוכנעי ששו דבר לא ישתפר .מצד שני ,שינויי
קטני א משמעותיי בחיי שלנו יכולי להחזיק מעמד הרבה יותר זמ" .צרי לזכור
את הסיסמא הישנה "לחשוב עולמי ,לפעול מקומי" ולוודא שמרגישי בטוחי ונינוחי
ע השינויי שאנו מכניסי בחיינו ולקבל ולתת תמיכה לאנשי שהולכי אתנו
במסע.
`ze`xl mikixv ep
epi` izin` xyery

mirepv miig `l`...
.ziaeig daiyge

...oenne miqkp

אשמה עלולה להיות צורת אנרגיה שלילית והרסנית ביותר .חשוב שכולנו נלמד לחיות
בדרכי ברות-קיימא ,א המשמעות של חיי כאלה אינה חייבת להיות "ויתור" או
"מחסור" .חיי במסגרת המשאבי שאנו וכדור האר /יכולי לספק אמורי להיות
חוויה משחררת ולא מגבילה.

לקראת "אקולוגיה של העצמי"
צעד ראשו" לאקולוגיה עצמית יכול להיות עריכת "תסקיר" על עצמכ ועל המקו בו
את נמצאי – מה ה"גבולות" וה"משאבי" שלכ? מה הצרכי והיתרונות שלכ?
אולי תוכלו להתחיל בשאלות אלה :מה מצליח לי כרגע? מה קשה לי או מה אני יכול
לעשות אחרת? מה החזו" שלי לטווח ארו? מה הצעד הבא שהוא בר-השגה?
עריכת רשימה מסוג זה עשויה להיות נקודת התחלה יעילה לזיהוי סדר העדיפויות
באסטרטגיות התכנו" שלכ .כמו כ" ,מפע לפע כדאי לחזור שוב לשאלות אלה.
"יש רק פינה אחת של היקו שאת יכולי לשנות ,והיא את עצמכ .אבל כשאת משני
פינה זו את משני את היקו כולו) ".פתג הודי(

שיטות חשיבה יצירתיות כמו שימוש באסוציאציות חופשיות וסיעור מוחות יכולות
להיות כלי מועילי לפתרו" בעיות .שיטות אלה יכולות לסייע לנו לשבור את דרכי
החשיבה המסורתיות והמקובעות שלנו ולפתח יכולות חשיבה יצירתיות וחדשניות.
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שלם הגדול מסכום חלקיו...
ייתכ" שה"שוליי" החשובי ביותר בפרמקלצ’ר ה שיתו 4הפעולה המתרחש
כשאנשי נפגשי ,משתפי ומשלבי מיומנויות ,אנרגיה וידע ותומכי זה בזה .א
לפעמי האתגר הגדול מכול הוא לעבוד יחד בצורה יעילה ולפתח קהילות אמיתיות.

,zxeywz zeiepnein
z`ivne mixyw zxivi
riiql zeleki zexyt
mdn miiepiy reviaa epl
.zlrez witp eplek

אל תעשו משהו כל הזמן...שבו קצת!
אל תשכחו להקדיש קצת זמ" לעצמכ ולצרכי שלכ ,ודאגו לכ שהבריאות הנפשית,
הפיסית ,הרוחנית והרגשית שלכ תטופל כיאות.
heyt zepncfd epl oi`y ,diiyra miweqr jk lk epgp` minrtl
xy`n xzeil zecrein eply zepibdy enk weica .opeazdle aeygl
onf zgwl mrtl mrtn mikixv epgp` mb jk ,cala oefn xevii
.opeazdle orhidl ,qt`zdl ick
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בבית...
הבית צרי להיות המקו בו נמצא הלב ,אליו אנו יכולי לחזור ולכוו" את עצמנו ובו
אנו יכולי להרגיש בטוחי ומוגני .בי" א זה בית ,צרי ,4דירה או אוהל ,המקו בו
אנו גרי צרי להיבנות ולתפקד בדרכי שה" ברות&קיימא ,יעילות בשימוש האנרגיה
שלה" והרמוניות אקולוגית.

בניה שאינה גורמת פגיעה רבה
לבניה ,בחרו בחומרי מקומיי .נית" לבנות בתי יציבי ,נעימי ונוחי מע,/
מאדמה ,מקש ומאב" וההשפעה הסביבתית שלה מינימלית יחסית לבלוקי או לבטו".
מקמו או תכננו בנייני חדשי כ שנית" לנצל אלמנטי טבעיי כמו זרימת אוויר,
אנרגיה סולארית או מי בצורה היעילה ביותר וזאת כדי לצמצ את תשומות האנרגיה
שאינ" ברות&קיימא.

מספר קריטריוני שיש לקחת בחשבו" כשמתכנני פרוייקט בניה אקולוגי:
ראשית ,כאשר מתכנני ובוני בית ,יש לקחת בחשבו" את האנרגיה "המובנית"
הכרוכה ביצור/בניית החומרי ולהעדי 4חומרי קרובי יותר לטבע ולמערכות טבעיות
על פני חומרי מלאכותיי או חומרי שיש לייבא מרחוק .יש לשאו 4לבנות בית
וסביבה יפי ,אסטטיי ושלווי ולא כאלה ההורסי את היופי והטבע הקיימי .בית
אקולוגי ,לעומת בית מודרני רגיל ,משתמש באנרגיה שאינה מתכלה ושאינה מזהמת את
האוויר או את המי ,דייריו מספקי לעצמ את המזו" ואת המי )איסו 4מי גשמי,
מיחזור מי אפורי ,חיסכו" מרבי של מי( ,ממחזרי את הפסולת שה מייצרי,
ובאופ" כללי שואפי לאוטונומיות גדולה ככל האפשר של יחידת המחייה ולתלות
מינימלית בשירותי ציבוריי.

כפרים ירוקים וערים אקולוגיות
רוב הערי המודרניות סובלות מתכנו" לקוי במוב" של סיפוק הצרכי של אנשי ושל
כדור האר ./לעתי קרובות ה" נבנות חלק אחר חלק ,על ידי ארכיטקטי ומתכנני
שרק לעתי רחוקות חיי בפועל בסביבות שעבור התכנו" שלה" זכו בפרסי יוקרתיי.
בסביבה אנושית שתוכננה בצורה רציונלית צריכה להיות ברות&קיימא מובנית,
מעורבות מלאה של כל הדיירי בתכנו" ובתהליכי קבלת ההחלטות .הסביבה צריכה
לספק בעצמה כמה שיותר מהצרכי של הקהילה ,כולל מזו" ואנרגיה ,חומרי בנייה,
ניהול פלט )פסולת( ,תחבורה ומקומות בה הדיירי יכולי לחיות ,לעבוד ,לנוח,
להתרועע ,לסחור ולשחק.
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הפחיתו ,השתמשו מחדש ומחזרו
לא לכולנו יש את המשאבי או את ההזדמנות להצטר 4להתיישבות אקולוגית או
לבנות בית משלנו וג לא לבצע פרויקטי גדולי לשיפור המצב .למעשה ,לרובינו,
במיוחד אלה החיי באזורי עירוניי ,אי" כלל ברירות רבות בנוגע למקו בו אנו
גרי .א יש בכל זאת כמה צעדי שאנו יכולי לנקוט כדי להפו את הבתי שלנו
לבזבזני פחות ,ליעילי יותר מבחינת ניצול האנרגיה ולידידותיי ובריאי יותר.
epikd ,dnbecl .mkziaa zewetzde zeneyzd lr daygna onf eriwyd
da zexiczde miynzyn mz` mda miilnygd mixiyknd xtqn ly dniyx
`ly e` meia miynzyn mz` da mind zenk ly ,mda miynzyn mz
dnk .mia`yna yeniyd z` egzp .reay lk gtl miwxef mz`y lafd zenk
?dkixvd z` zigtdl mileki mz` cvik ?igxkd zn`a dfn

למרות שייתכ" שנראה שניצול האנרגיה בביתכ חסר ער במונחי כלל עולמיי,
חשבו על ההשפעה הכוללת שהייתה נוצרת א כל הרחוב שלכ או אפילו כל משקי
הבית באר /היו נוקטי בחלק מהצעדי אלה! א 4פע אל תתנו לא 4אחד לומר לכ
שאד אחד אינו יכול להשפיע!
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כמה צעדים פשוטים
חימו

במקו להדליק את החימו ,לבשו עוד שכבה של בגדי .בחור ,4נסו
לרכז את הפעילות שלכ בחדר אחד ,מוטב בחדר הפונה דרומה .פתחו
את הווילונות והתריסי במש היו ,כדי לאפשר קרינת שמש פנימה
וסגרו אות כשמחשי .השתמשו בוילונות כבדי .ריהוט כהה סופג חו
וריהוט בהיר מחזיר אור וחו .שטיחי/בדי על הקיר מספקי בידוד.
נצלו את התכונות התרמיות של חומרי בניי" :מרצפות אב" אוגרות חו.
איטמו את הפתחי ,א אפשרו זרימת אוויר .השתמשו בזיגוג כפול .בדקו
את הבידוד של הצנרת ,דודי המי החמי ושל הגג .הרחיקו רדיאטורי
מחלונות ,וודאו שהתרמוסטט והטיימר פועלי .תתחבקו יותר!

חיסכו"
במי

אל תשטפו ע מי זורמי .עשו מקלחת במקו אמבטיה ולא לעתי
קרובות כל כ או התקלחו יחד! אל תורידו את המי כל פע שאת
עושי פיפי .הכניסו לניאגרה בקבוק מלא מי כדי להפחית את נפח
המיכל .נתבו מחדש את המי האפורי מהכיור לניאגרה .התקינו שירותי
קומפוסט .השתמשו במי המקלחת והכיור להשקיית הגינה או נקו אות
בעזרת מערכת קני סו) 4ראו עמוד  .(42חשבו על מה שאת אוכלי:
נדרשי  500ליטרי של מי כדי לגדל קילו תפוחי אדמה ו& 10,000ליטר
כדי לגדל קילו בשר בקר!!

חיסכו"
בחשמל

כבו אורות כשאת יוצאי מהחדר ,השתמשו בנורות חסכוניות בחשמל
והשתמשו בנורות חלשות יותר במסדרו" .הפחיתו שימוש במכשירי חשמל
לא חיוניי כמו מדיחי כלי ותנורי מיקרוגל .כבסו ביד או רק מכונות
מלאות והשתמשו בטמפ' נמוכות ובתוכניות כביסה קצרות .יבשו את
הכביסה על החבל ולא במייבש .אל תכבסו את הבגדי לעתי קרובות כל
כ .הפסיקו לגה /או גהצו כמות גדולה בכל פע .אל תעמדו מול המקרר
ע הדלת פתוחה .מלאו את המקפיא או אל תשתמשו בו כלל .במקו
להקפיא ,למדו כיצד לייבש או לשמר מזו" .הסתכלו פחות בטלוויזיה
)ממילא היא מעכבת את ההתפתחות שלכ( .שאבו אבק פחות .השתמשו
בכלי ידניי במקו בכלי חשמליי.

עשו
זאת
בעצמכ

למדו את עצמכ מיומנויות "עשה זאת בעצמ" .רכשו סדרת כלי טובה
ושמרו עליה .השתדלו לא לקנות ע /וחומרי בניי" .אספו חומרי גל
שנזרקי או נשארי מאחור לאחר שיפוצי ומחזרו אות .מה שלא
מספיק טוב לבנייה תמיד יכול להיכנס לקמי"! אל תשתמשו בעצי
מיערות טרופיי .התחילו בבניית מדפי והתקדמו לחממה.
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במטבח

הימנעו מתוספי וממזונות מעובדי .הפחיתו את הצריכה של מוצרי
שמקור מבעלי חיי וקחו בחשבו" "קילומטראז' של מזו"" )המרחק
שהמוצר עובר ,לעתי אלפי ק"מ ,עד שהוא מגיע לצלחת שלכ ועלויות
האנרגיה/דלק הכרוכות בכ( .דיאטה טבעונית המורכבת ממוצרי
אורגניי מקומיי היא בי" הדיאטות הברות&קיימא ביותר .העדיפו לקנות
מהחקלאי ולא מרשת שיווק .א את משתמשי במוצרי מיובאי ,נסו
לוודא שייצור לא היה כרו בניצול עובדי .אכלו יותר מזונות בלתי
מבושלי .הכינו נבטי על אד" החלו" .השתמשו בסיר לח /לבישול
שעועית וקטניות .השתמשו בפח קומפוסט ומחזרו את שאריות המטבח.

בית
בטוח

הפחיתו את המרכיבי הרעליי המשפיעי על הבית ועל הסביבה שלכ.
הימנעו משימוש במוצרי בעלי פוטנציאל מסוכ" ורעיל והשתמשו
בחומרי בלתי מזיקי למשימות ניקיו" ביתיות – סודה לשתייה מנקה
כיורי ,אמבטיות ומקררי .מלח שולח" הוא חומר חיטוי .חומ /מזוקק
מסיר כתמי ואב" מהקומקו .השתמשו בסבוני ובשמפו "פשוטי" או
ידידותיי לסביבה .כשאת משפצי את הבית ,העדיפו צבעי המסיסי
במי ולא בממסי אחרי ולכות טבעיות .חומרי מזהמי אחרי
הנמצאי בבית כוללי :פורמלדהיד מטיפול בע ,/ריהוט מ&MDF
וסיבית ובדי סינתטיי CFC .ממקררי .קרינה אלקטרומגנטית נמוכה
מטלוויזיות ,מחשבי ,תנורי מיקרוגל ,וכ" הלאה .יש צמחי בית עליה
נאמר כי ה סופגי מזהמי רבי – גדלו אות!

תשומות
ותפוקות

בדקו את מנהגי הצריכה שלכ .הא את חייבי לקנות את המחשב
החדש ביותר בשוק כשהמחשב היש" שלכ או אפילו מכונת הכתיבה,
עושי את העבודה היטב? מה נמצא כל שבוע בפח האשפה שלכ? כיצד
את יכולי להפחית את נפח האשפה שאת זורקי? כאשר את
עורכי קניות ,קחו בחשבו" ג את האריזות ואת החומרי מה ה
עשויי .במה נית" להשתמש שוב? מה את לא צריכי? מה אפשר
למחזר? קנו חפצי מיד שנייה )או אספו ברחוב( והעבירו הלאה דברי
שאת כבר לא צריכי.

תחבורה

הא הנסיעה שלכ באמת הכרחית? למה לא ללכת או לנסוע באופניי?
השתמשו בתחבורה ציבורית ופעלו למע" שיפורה ,למע" רחובות בטוחי
יותר ולמע" שבילי אופניי .א את חייבי לנהוג ,החלו בתוכנית
שיתו 4הסעות ,לדוגמה דר קהילת המחרוזת המקומית .הקפידו
שהמכונית תהיה מכוונת היטב ותפעל בצורה היעילה והנקייה ביותר.
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בגינה
כולנו צריכי לאכול .זו הסיבה שחלק גדול מהדגש של פרמקלצ’ר הוא על גידול מזו".
אבל א אנו רוצי להאכיל את עצמנו בצורה בת&קיימא ,עלינו להתחיל להתרחק
מחקלאות מתועשת ולהתקד לקראת פילוסופיית גינו" – להפחית בחקלאות של
מונוקולטורה )מי" אחד( בשדות ענק ולהגדיל את כמות החקלאות האורגנית והגינות
הביתיות .ליצור מקומות של נו 4אכיל ,פוליקולטורות )מיני צמחי רבי( וגינות יער,
ולתכנ" גינות בעלות יבולי ותפקודי רבי .כמוב" ,מעטי מאוד מאיתנו יכולי לגדל
את כל המזו" שאנו צריכי כדי לחיות ,אבל כולנו יכולי לתרו )לעתי קרובות חלק
משמעותי( לתזונה שלנו מהגינות שלנו ואפילו מהמרפסות ומהאדניות שלנו.
ia`yn lr qinrn epzi`n cg` lky lerd zzgtdl sqepa
ycgn epze` xagn epnvra eppefn lecib ,mixwid rwxwd
.mixyrd d`na ceai`l ekld oaexy zeyegzle zeiepneinl

מקומות פוטנציאליים לגידול מזון בעיר
גני ציבוריי ,איי תנועה ,עצי לאור הרחובות ,גינות משותפות ,גינות פרטיות,
מגרשי נטושי ומגרשי ריקי ,חצרות בתי ספר וגני ילדי ,גגות בנייני ,מרפסות,
וכ" הלאה.
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אדמה
יחד ע מי ,אדמה היא המרכיב החיוני ביותר בגינת הפרמקלצ’ר.
אדמה מורכבת בעיקרה מרכיבי דוממי שנוצרו מפירוק אבני ,מחומרי מסיסי,
מגזי ומי ומחומרי אורגניי )הומוס( .אדמה מורכבת משלוש קבוצות עיקריות של
חומרי ,בהתא לגודל חלקיקי הקרקע :חרסית ,חול או הומוס )חומר אורגני(.
איזה סוג אדמה יש לכם?

אדמה אינה מדיו גידול דומ ,אלא סביבת חיי מורכבת ,עליה אנו יודעי פחות ממה
שנהוג לחשוב .כישלונה של החקלאות המתועשת להכיר בעובדה זו ,אחראית בחלקה
לבעיות העצומות של שחיקה ודלדול הקרקע עמ" אנו מתמודדי כיו ושאות" מנסה
הפרמקלצ’ר לתק" על ידי שימת דגש על החשיבות שבבניית אדמה ושימור אדמה.
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כשאנו חופרי באדמה ,אנו הורסי את המבנה שלה ומפריעי ליחסי העדיני
הקיימי בי" צורות החיי השונות המתקיימות בה .שיטות עיבוד שאינ" משתמשות
בחפירה ,כמו שימוש בחיפוי יריעות ,מעתיקות את התבנית הטבעית ,בה קרקע חשופה
מתכסה בעלי שלכת וברקב .כ נוצרות שכבות חדשות מעל אלה שכבר קיימות.
מבחינת העבודה התשומה נמוכה יחסית ,שכ" התולעי מבצעות את העבודה עבורנו.
ה" מושכות את השכבות העליונות כלפי מטה ומשלבות אות" בהדרגה בקרקע.

`id zerixi ietig zpib zxivi
zeidl dlekie ,dpdne dxidn
`zpievn zelirt - izxag rexi
.izlidw obl e` xtq zia obl
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מים
א הקרקע היא הגו 4של הגינה )או של כדור האר ,(/אזי המי ה החיי שלה ,בה
תלויי כל תהליכי היצירה.
lkl miipeigd ,miixh min
mieedn ,miigd ikildz
mind zenkn 3%n zegt
wlgd .ux`d xecka
epi` ef zenkn ixwird
cekl `ede zeid ,yibp
,miwenr mixtieew`a
.mipegxwae gxw iyeba

מי נקיי ה משאב יקר ער שאיננו יכולי להרשות לעצמנו להיות שאנני לגביו,
כפי שאפשר ללמוד משנות הבצורת האחרונות ומרמות הזיהו ההולכות וגוברות.
שימור כמשאב הוא האחריות של כולנו.
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מערכת בת&קיימא ממחזרת ומשתמשת במשאבי פעמי תכופות ככל האפשר מרגע
כניסת ועד יציאת מהמערכת .בחברה בה אנו חיי קיימת תחושה מוטעית של שפע,
עמה אנו משלי את עצמנו .דוגמה הממחישה זאת בצורה ברורה ,היא המנהג
האבסורדי של שימוש במי באיכות שתייה כדי להוריד את המי בשירותי.

zeki` z` bxcl didi ipeibd xzei daxd
mipeyd mikxvl yeniydy jk ,mind
.mind ly zeki`d zbxcl mi`zi

את ה"מי האפורי" )המי המלוכלכי הנוצרי מפעילויות כמו רחצה ,רחיצת כלי,
כביסה ,וכ"ו( אפשר לנקות לשימוש חוזר באמצעות מערכות צמחייה של קנה מצוי.
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בריכות
בריכה שתוכננה היטב יכולה לשמש למטרות רבות :אחסו" מי ,אזור יצרני )חקלאות
מי יכולה להיות יצרנית עד פי  20מאותו שטח ביבשה( ,שליטה במזיקי )על ידי
משיכת צפרדעי וקרפדות שאוכלות חשופיות ,חלזונות ,וכ" הלאה( ,אזור מחיה לחיות
בר ,מאגר חו ,החזרת אור נוס 4לבית או לחממה ,בריכת שחייה ,ועוד.

משומשת
אמבטיה
שנאספה באתר בניה יכולה
לשמש כבריכה .אפילו
בריכה קטנה כזו מספקת
סביבת חיי לחיות בר,
אשר מועילה לאקולוגיה
בעת
ובה
המקומית
שאחרת
ממחזרת מה
הייתה אשפה עירונית
מזהמת.
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מספר יסודות תכנון
ע תכנו" חכ וכושר המצאה אפשר לנצל בצורה מרבית את פוטנציאל הגידול ,אפילו
בגינה הקטנה ביותר.

גינת יער קטנה
אפילו גינה קטנה יכולה לאמ /את עקרונות
גינת היער ולהשתמש בעצי פרי ננסיי )ג
כאלו עליה הורכבו מספר מיני פרי מאותה
משפחה( ,בשיחי פירות יער וגרגרי ובמגוו"
עשבי תבלי" רב שנתיי )מרווה ,רוזמרי"( וצמחי
כיסוי קרקע )חומעה ,שו ,תות שדה וכדומה(.

ספירלת תבלינים
ספירלת תבליני מספקת מגוו" נישות באזור קט".
בחלק התחתו" של הצד הפונה צפונה יש צל ולחות
)ש אפשר לגדל נענע ,מנטה ,גרגיר הנחלי( ,בחלק
העליו" יש אזור ח ויבש )המתאי לרוזמרי" ,טימי",
אזוב )זעתר( ,מרווה ,וכדומה( ובי" שני הקצוות יש
מגוו" מיקרו&אקלימי.
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פח קומפוסט עם תולעים
קומפוסט תולעי הוא דר מצוינת
להפו אשפת מטבח וזבל אורגני אחר
למקור פוריות ,במיוחד כשיש מגבלות
מקו .קומפוסט שלשולי עשיר
בחומרי מזיני ,ומועיל ככיסוי קרקע
או כמרכיב בתערובת לעציצי .יש זני
תולעי המתאימי במיוחד לקומפוסט
מסוג זו ולעתי נית" לרכוש מלאי
התחלתי ממקומות המייצרי הומוס.

ערוגות מפרצים
ערוגות בצורת "חור מנעול" מספקות כיווני אור
שוני ,מגדילות את השוליי ואת שטח הגידול
הזמי" ומאפשרות גישה נוחה לכל הצמחי ,בלי
צור לדרו על האדמה ולמחו /אותה.

אזור פראי
אפילו הגינה הקטנה ביותר צריכה לפנות מעט מקו
ל"אזור  ."5אזורי בלתי מעובדי מספקי מחסה
לחיות בר )כולל מאביקי וטורפי מזיקי( ומגדילי את
השונות הביולוגית .כמו כ" ,צמחי בר רבי ה אכילי,
בעלי תכונות רפואיות או בעלי תכונות מועילות
אחרות.

גינון במיכלים
פטיו או מרפסת יכולי להיות יצרניי ביותר .נצלו
הזדמנות זו כדי למחזר מכלי שוני .לדוגמה,
תבליני בדליי צבע או סיד )נקיי( ,אג קט"
בכיור משומש או תפוחי אדמה בערימת צמיגי או
בשק מלאי בקומפוסט.
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"צמחי פרמקלצ’ר"
העוסקי בחקלאות מתועשת טועני שהיא מגדילה את מגוו" האפשרויות ,א בפועל
מנהגי כמו רישו פטנטי על זרעי )והוצאה מחו /לחוק של זני מסורתיי( ,רבייה
סלקטיבית ליצירת יבול אחיד )לדוגמה ,היברידי וזני בעלי תנובה גבוהה( ושינויי
גנטיי ,מפחיתי את רמות השונות וגורמי לנו להיות תלויי יותר ויותר ב"פתרונות
טכנולוגיי" כמו דשני מלאכותיי ,קוטלי עשבי וקוטלי חרקי ,ובחברות הזרעי
אשר מייצרות זני עקרי והיברידיי שאינ מאפשרי איסו 4זרעי מיבולי.
dcina jnqp mlerd meik
mileai ipf 20-k lr dax
ozip dyrnl j` ,miixwir
ly mipin itl` lcbl
mignve milik` mignv
.zexg` mikxca milirend
md dl` mignvn miax
e` miizpy-ax mignv
ote`d miaxznd mignv
mini`zn okle i`nvr
,x’vlwnxt zepibl cgeina
dwefgz miyxec md oky
.mikenp dneyze

בעוד שקרוב לוודאי שזה לא יהיה רעיו" טוב להפסיק מיד לגדל את מיני הדג" ,הפירות
והירקות שאנו מכירי ואוהבי ,אי" סיבה מדוע לא נוכל לערו ניסיונות ולהכניס מעט
גיוו" לגינות ולמטבחי שלנו.
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מזון מן הגינה כל השנה
אי" דבר מהנה יותר מאכילת ירקות שגידלת בעצמכ בגינה .א את גנני
מתחילי ,מומל /לפחות בשנה הראשונה לרכוש שתילי של ירקות במשתלה מתמחה,
בה המחירי יהיו נמוכי ותוכלו להקי ג" ירק במחיר סביר .כל שנה תצברו יותר
ניסיו" ותלמדו מתי המועד המתאי ביותר לזריעה באזורכ ,אילו ירקות אינ
מתאימי לאדמה שבגינתכ וכמה שתילי את צריכי מכל ירק .כדי לקבל אספקה
רציפה של ירקות מהגינה ,מומל /לזרוע ולשתול את השתילי במחזורי .לדוגמה ,א
את רוצי  20שתילי תירס ,במקו לזרוע את כול יחד ולאחר שלושה חודשי לקבל
בבת אחת כמות גדולה מדי של תירס ,זרעו  5שתילי כל שבועיי ,כ שהתירסי
יבשילו בהדרגה .למעשה ,א רוצי  20שתילי תירס ,כדאי לזרוע לפחות פי שניי ,כי
חלק מהשתילי בוודאי ייאכלו על ידי מזיקי או יחלו במחלות שונות .רוב הירקות
מניבי  4&3חודשי לאחר הזריעה )לחלק דרוש פחות זמ" ולחלק יותר זמ" ,כמוב"(.
את הירקות אפשר לחלק לשתי קבוצות :ירקות חור 4וירקות קי ./את ירקות החור 4יש
לזרוע בסו 4הקי&/סתיו )לפני שנהיה קר מדי( ואת ירקות הקי /באביב ובתחילת הקי/
)אחרי שכבר מתחיל להתחמ( .כמוב" שיש הבדלי בי" הירקות ג בתו שתי
הקבוצות .לדוגמה ,תירס אפשר לזרוע מהאביב עד הסתיו ואילו במיה אפשר לזרוע רק
כשכבר ממש מתחמ .כיוו" שיש הבדלי גדולי בי" אזורי האר /השוני ,הרי שבדרו
האר /עונת הזריעה של ירקות הקי /יכולה להתחיל במועד מוקד יותר ואילו בצפו"
האר /יש להמתי" מעט יותר להתחממות .א רוצי לזרוע ירקות קי /כשעדיי" קריר,
אפשר להכי" חממה קטנה ולכסות את השתילי .את רוב הירקות אפשר לזרוע ישירות
באדמה ,במיוחד את אלה בעלי הזרעי הגדולי ,א א רוצי אפשר להכי" משתלה
ולהעביר את השתילי לאדמה כשה גדולי מספיק.
ירקות החור:4
צנונית ,בצל ,גזר ,סלק ,קולרבי ,צנו" ,פול ,חסה ,כרובית ,כרוב ,פטרוזיליה ,אפונה,
ברוקולי ,כרפס ,שו ,תרד ,רשד ,כוסברה ,שמיר ,עירית ,טימי" ,תפוחי אדמה ,מנגולד,
רוקט ,תות שדה ועוד.
ירקות קי:/
תירס ,שעועית ,מלפפוני ,עגבניות ,קישואי ,חצילי ,פלפלי ,בזיליקו ,שמיר,
במיה ,דלעת ,מלו" ,אבטיח ,כרשה ,בטטה ,בוטני ועוד.
עצי פרי:
שתילת עצי פרי מתבצעת באביב )בסביבות ט"ו בשבט( .בחור 4אפשר לשתול שתילי
חשופי שורש של עצי פרי נשירי הנמצאי בתרדמה .ע בוא האביב העצי
מתעוררי ומתחילי ללבלב.
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אסטרטגיות כלליות לעתיד בר-קיימא
בחקלאות התעשייתית יש שימוש רב במכונות ובדלקי מתכלי ,ולכ" היא מפחיתה
ולא מגדילה את יציבות האדמה לטווח ארו .החריש המתמש ,עקירת שיחי ועצי בר
והוספת דש" כימי וחומרי הדברה מובילי לבעיות כמו סח ,4אדמות דחוסות והרעלת
אפיקי המי שלנו בחנקות וברעלי כימיי.
zet`ey agx dcin dpwl x’vlwnxt zeibhxhq`e zehiy
izla zeaygpd zerwxwa ynzydle el` miwfp lhal
.ceairl zeni`zn

לעבוד עם האדמה
שימוש בר&קיימא בקרקע דורש צפייה בטבע ועבודה עמו ,במקו להשקיע תשומות
עצומות בניסיו" לעבוד נגד הטבע והתבניות שלו.
התמודדות עם מדרונות
ceair zehiy ,dhnl dlrnln yexgl e` retiyd z` xyiil zeqpl mewna
ynzydl xzei ipeibd ,min feafae dnc` sgq ly zeiral zeliaend
.ghyd ly x`znd ieew z` zelvpnd zeibhxhq`a
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התמודדות עם רוח

חוות פרמקלצ’ר – דוגמה לשילוב בין כל העקרונות

תרשי החווה בעמוד הבא מציי" את מיקו האזורי השוני על פי העקרונות שתוארו
בעמוד  .23האזורי הדורשי תשומת לב סדירה ,כמו ערוגות מכוסות מנהרות ניילו"
וגינה ביתית ממנה נקט 4יבול ברציפות ,ממוקמי באזור הקרוב ביותר לבית )אזור .(1
מטעי של עצי פרי וגינות יער )אזור  ,(2אזורי גידול עיקריי ליצור דגני ,פירות
וירקות למסחר )אזור  ,(3ואזורי יער טבעי מטופל הדורשי רק תשומת לב עונתית
)אזור  (5&4ממוקמי רחוק יותר מהבית.
העיצוב הגלי יוצר אפקט של מלכודת שמש הפונה דרומה וגידור האתר בעצי יוצר
מחסו רוח .אפקט זה מוגבר על ידי שתילת גדרות חיות משיחי בר בי" אזורי הגידול
)אזור פראי( ,המספקות אזורי מחיה לחיות בר ,מגדילות את השונות הביולוגית
ומספקות יבולי נוספי כמו פירות בר ואגוזי וחומרי חיפוי.
תכונה נוספת המבדילה בי" חווה זו לבי" רבות מהחוות החקלאיות בימינו ,היא מגוו"
היבולי .התפוקה כוללת פירות וירקות ,דגני ,תבואה וע ./בעוד שלא סביר שהער
הכלכלי של כל אחד מיבולי אלה גדול כפי שיכול היה להיות א היה יבול עיקרי,
49

מגוו" היבולי מגדיל את התפוקה הכוללת של השטח .אפשר ג להוסי 4ייצור מוצרי
מיוחדי ,כמו יי" ,ריהוט כפרי ,דבש ,פח ,צמחי מיוחדי ,גבינות או שמ" זית וזיתי.
את המוצרי אפשר למכור בחווה עצמה ,בחנויות מקומיות ,בשווקי חקלאי ובשיטות
נוספות כמו מכירת "חבילות" )מנוי קבוע לקניית ארגז ירקות ופירות טריי בעונת(,
או נקודות מכירה בשירות עצמי ללא מוכר .מרכז מבקרי או מרכז חינוכי יכולי
לאפשר עריכת קורסי ,טיולי בית ספר וכדומה ,כ שהחווה הופכת ג למשאב קהילתי.

חווה זו ג מתוכננת כ שתהיה עצמאית ככל האפשר .היא מספקת את מרב צרכיה
ומצמצמת את הצור בייבוא אנרגיה ומוצרי .אנרגיית הרוח מנוצלת ,וכ ג אנרגיית
השמש הנלכדת ישירות )בלוחות תאי פוטו&וולטאי על גגות( או בעקיפי" )דר הביו&
מסה של העצי ,שיכולי לשמש כחומר דלק( .המי מנוצלי וממוחזרי באופ" היעיל
ביותר האפשרי .אגמי איסו 4ואחסו" מי משמשי כמקומות מקלט לחיות בר )אשר
טורפי מזיקי( ולחקלאות מי .מי אפורי מהמגורי משמשי להשקיית עצי פרי
ושיחי ,ושירותי קומפוסט מחזירי לאדמה פוריות שאחרת הייתה נשטפת לביוב.

שיטות עיבוד טבעיות
שיטות חקלאות "ללא עבודה" שפותחו ביפ" על ידי  Masanobu Fukuokaובאירופה
על ידי  Marc Bonfilsמבוססות על תצפיות זהירות על סביבות חיי מקומיות
ועבודה ע מחזורי הטבע .שיטות אלה נמנעות לחלוטי" מהפרעה לקרקע ,מדשני
ומקוטלי עשבי ,א התפוקות שה" מניבות שוות לאלו של רוב המערכות
"הקונוונציונליות" ,במיוחד כשלוקחי בחשבו" ג את העלויות הנסתרות של תשומות
כימיות ונזק לקרקע.
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:דוגמה לחקלאות טבעית המנצלת את מחזוריות הטבע ודורשת השקעת זמ" מזערית

:"מר פוקואוקה מציי" ארבעה עקרונות לחקלאות "ללא עבודה
– zexg` ceair zehiya eynzyz l`e eyxgz l`
dnc`d ly oicrd oefi`l zerixtn dl`
lr irah ote`a zxney dnc`d – mipyc etiqez l`
rahd ixefgn mr dipenxda dly zeixetd
ziipaa aeyg wlg md xa ignv - eayrz l`
dnc`d
mileai milcbnyk – miwxg ilhewa eynzyz l`
miwifn miwxge zelgn ,d`ixa dnc`a mi`ixa
irah ote`a dhilya mi`vnp
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עצים בין החיטה
יערנות&חקלאית ) (Agroforestryהיא גידול עצי ויבולי חקלאיי על אותה אדמה,
ליצירת מגוו" תפוקות ולשימור משאבי כלכליי ,סביבתיי ,אנושיי וטבעיי
חיוניי .מערכת זו שונה מיערנות ומחקלאות מסורתיות בכ שהיא מתמקדת ביחסי
ההדדיי בי" המרכיבי ,במקו רק במרכיבי האינדיבידואליי עצמ.

עתיד כדור האר /תלוי בשיקו העצי .שילוב של מנהגי חקלאות ברי&קיימא וסגנונות
חיי בעלי פגיעה מועטה יפחיתו במידה ניכרת את העומס על משאבי הקרקע.
חוות לבשר ולחלב מהוות  85%משימוש הקרקע ,בי" א למרעה ובי" א לייצור מספוא
וחציר .לדוגמה ,א תושבי בריטניה היו טבעוני ,היו יכולי לספק את כל צרכי המזו"
שלה בעצמ על ידי שימוש ב& 25%בלבד מהקרקעות החקלאיות הזמינות כיו ,דבר
שהיה משחרר אזורי נרחבי לפרויקטי של ייעור מחדש )שלא לדבר על החיסכו"
במי וגזי חממה() .הנתוני מה&  Vegan Societyוה& Vegan Organic Network
(.
miiepiy qipkdl mivex e` mipken mlek `ly okzii
mivex ep` m` j` ,mdiig zegxe`a zkl iwigxn
eplek jxhvp ,eply zizaiaqd drtydd z` zigtdl
mixvena zegt miielzy miig zepepbq lr aeygl
.miyxec mdy zeneyzae igdn
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ניהול בר-קיימא של יערות
סיעו (Coppicing) 4הוא דוגמה בת מאות שני לעבודה ע הטבע במטרה לעודד
יצרנות מרבית של יערות עצי רחבי עלי .על ידי האטת תהלי הסוקצסיה )השארת
העצי בצורת שיחי ,ללא התפתחות לכיוו" יער( ,נית" לקצור ע /ומוצרי ע /אחרי
בדרכי ברות&קיימא ,בעוד שאור החיי של העצי עצמ עשוי לעלות במידה ניכרת.
יער מסוע 4המנוהל כיאות יכול להתקיי מעל לאל 4שני.

כמו מנהגי מסורתיי רבי אחרי שה ברי&קיימא ,ג נוהג זה גווע בעשורי
האחרוני .למרות זאת ,מתרחבת ההבנה כי ליער מנוהל היטב יש יתרונות רבי עבור
חיות הבר והשונות הביולוגית וג עבור הכלכלה המקומית האנושית.

zeinewn zelidwl miwtqn mitreqn zexri
,mgt ,mihidx ,zehen ,xecibl ,dipal mivr
.mixg` miax miyeniye mixvene wlc ,jkq
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הקהילה שלנו
בנוס 4לאספקת הכלי ליצירת סגנו" חיי ,סביבה ביתית ,גינות ואדמה ברי-קיימא,
פרמקלצ’ר חשובה ג למציאת דרכי לתק" את הקהילה ולבנות מחדש את החברה
המפוררת שלנו.

כלכלה קהילתית
אל תהפכו את הד !4זה אולי נשמע כמו נושא משעמ ,אבל זו בעצ הדר בה אנו
שומרי על המחזוריות של המשאבי ושל האנרגיה האנושית בתו הקהילות
המקומיות שלנו.

בכל פע שאנו מבזבזי עשרה שקלי בחנות רשת או בסופרמרקט 8 ,שקלי יוצאי
מיד מהקהילה ונבלעי בעלויות ההובלה ,האריזה והפרסו או ישר בחשבו" הבנק של
התאגידי הבינלאומיי .בנוס ,4לעתי קרובות כשאנו מכניסי את כספנו לבנק גדול,
אי" לנו דר לדעת למה משתמשי בו .ייתכ" שהוא מושקע בעסקי כמו סחר בנשק,
חוות נצלניות ,הנדסה גנטית ,תעשיית הטבק ,ספקולציות על מטבעות של מדינות עול
שלישי ,או כל דבר אחר שאינכ רוצי לתמו בו.
`id dcigid dxhnd ,milecbd miwqrd aexa
eli`a ztk` inl .geex zeipnd ilral bivdl
cer lk ,miicid z` epnh miklkeln miwqr
?migteze mikled migeexd
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אבל כשאנו מוציאי את כספנו בעסקי מקומיי או משקיעי באנשי – בכישרונות
ובפוטנציאל אחד של השני – במקו במושגי מופשטי כמו "מניות ואג"חי" או
"שווקי עתידיי" ,יכולה להיות לנו שליטה גדולה יותר על המקו בו מנוצלת
האנרגיה שלנו ובמה אנו תומכי" .כס "4יכול להפו לכלי העצמה ושחרור במקו
דיכוי.
`inewn mc`a erwyeiy milwy dxyr mze
yeniy jez mizexiy wtqn e` mixven xviind
jeza maexa mix`yp ,miinewn mixnega
ycgn mirwyen zeidl milekie ,dlidwd
mr cg` xegql mileki ep` .lkl xyer xviile
beyby ycgn xevile ,mipt len mipt ,ipyd
.inewn

איגודי אשראי ) (Credit Unionsה דר אחת לשמור את הכס 4בסביבה ובה בעת
להימנע מהריביות הגבוהות שגובי בנקי ומלווי כספי .שיטה זו מתאימה במיוחד
לקהילות עניות .המשתתפי יכולי להשקיע ב"בנקי שכונתיי" בניהול עצמי,
המספקי מימו" לפרויקטי לפיתוח ולטובת הכלל.
מערכות מקומיות של סחר חליפי" )(LETS, Local Exchange Trading Systems
לוקחות את הכלכלה הקהילתית צעד נוס 4קדימה ,בכ שה" מבטלות את הצור
ב"מזומני" .במקו זאת ,החברי יוצרי מטבע מקומי משלה ובאמצעותו סוחרי
במיומנויות ,בשירותי ובטובי" .קבוצות ) LETSאו כפי שה" מכונות כיו באר– /
קהילות מחרוזת( מפרסמות באופ" תקופתי חוברת המפרטת את השירותי שמציעי
החברי ואת ה"צרכי" של האחרי .החברי יכולי ליצור קשר זה ע זה כדי לסחור
וה צוברי אשראי )חרוזי( בעד השירותי שה מספקי .ה יכולי להשתמש
בחרוזי כדי לשל על מוצרי ושירותי אחרי במערכת .קהילות מסוג זה מעודדות
ג קשרי ורשתות חברתיי ,ונעשה בה" שימוש ליצירת יסודות ברי&קיימא לעסקי
מקומיי קטני רבי ,אשר לעתי קרובות משתמשי במטבעות ובסחר מסוג זה יחד
ע המטבע הרגיל.
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קשרי מזון מקומיים
בשני האחרונות רוב החוות המודרניות הפכו ליחידות תעשייתיות העסוקות ביצירת
המוצרי ובגריפת הרווחי ,ללא התחשבות בעלות מבחינת איכות המזו" ,זיהו,
רווחת בעלי החיי ,סח 4אדמה או ברצונות האמיתיי של אנשי )במקו במה
שהמפרסמי טועני ש"נחשק"( .א נושאי כמו מחלת הפרה המשוגעת או התנגדות
ציבורית למוצרי מזו" שעברו שינויי גנטיי ,יחד ע הדרישה ההולכת וגוברת למוצרי
מזו" אורגניי ,ממחישי כי חקלאות תעשייתית כבר אינה עובדת.

חקלאות הנתמכת על ידי הקהילה ,תוכניות של מכירת "חבילות מוצרי" ,שווקי
חקלאי וירידי מזו" ה פרויקטי המחזירי את "עסקי" המזו" חזרה לרמה האנושית
ומהווי דרכי מועילות ליצירת קשר בי" העיר לכפר ,מקו בו היצר" והצרכ" יכולי
לתקשר ולהתאי את המוצרי לצרכי האמיתיי.
השפעות נוספות של עידוד קשרי מזו" מקומיי כוללות תועלת סביבתית ,שכ" חוות
קטנות יותר המייצרות מגוו" של תנובות מפחיתות את התשומות הכימיות והמכאניות
ומספקות הזדמנויות רבות יותר למגוו" ביולוגי ולחיות בר .כמו כ" ,יש הפחתה
ב"קילומטראז' של המזו"" ,הכרו בתשומה של צריכת הדלק ובפלט של זיהו ,ונוצרות
הזדמנויות להתחדשות ולתעסוקה עירונית וכפרית.

56

ייחוד מקומי
בימי אלו את יכולי להל בכל קניו" באר /ממטולה עד אילת ולראות בדיוק את
אות" חזיתות של חנויות ואות" רשתות המוכרות מוצרי זהי בכל מקו אליו את
פוני .זוהי הגרסה התרבותית של אובד" השונות הביולוגית והאחידות המתרחשת
בחקלאות התעשייתית ואשר מובילה באותו אופ" לדלדול החוויות והקיו שלנו .קידו
ייחוד מקומי מזכיר לכל אחד מאיתנו את המורשת האזורית המיוחדת שלנו ובה בעת
חוגג את השונות התרבותית שלנו.
zgvpda weqrl mileki milapxwe milaihqt
miig ep` ea mewna micgeind mixacd
oievn uexiz zeidle ,miig ep` mnr miyp`ae
.bebgl

מטעי קהילתיי יכולי להיות חגיגה של זני פירות שוני .פיתוח זני פירות חדשי
בעלי חיי מד 4ארוכי יותר )המתאימי לייצוא( ועמידות למחלות שונות ומשונות
)בעיות המתעוררות בעוצמה גדולה יותר במונוקולטורות( דוחק את רגל של זני
ישני ואהובי .כ" ,ג בגידול זני פרי יש "אופנות" .קיימי באר /זני רבי של
תאני ,א בסופרמרקט תמצאו רק ז" אחד ,והוא לא הטעי ביותר .זני חדשי של
שזיפי דוחקי את רגליה של זני ישני "מוצלחי" פחות .כולנו מכירי את
המשפט "פע עגבניות היו טעימות יותר" .בנוס 4לתפקוד כ"בנק" לשימור המשאבי
הגנטיי של האזור למע" עתיד בו שונות וייחודיות יזכו שוב להערכה גבוהה יותר
מאחידות ותפלות פירות הסופרמרקט ,מטע מסוג זה יכול להיות נקודת גישור בי"
מסורות העבר לבי" המודעות הסביבתית המתעוררת של ההווה.
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יש רק דרך אחת לעשות פרמקלצ’ר...
"הכלל העיקרי של פרמקלצ’ר הוא לקחת אחריות על הצרכי שלנו ושל הדורות
הבאי" – ביל מוליסו"
פרמקלצ’ר היא גישה ,פילוסופיית עיצוב ולא מערכת אמונות והיישו שלה עשוי
להיחשב מסע ולא יעד סופי .ספר זה נכתב על ידי אד טבעוני באזור הממוזג קריר של
אנגליה הקרה והממוזגת – ולכ" הוא משק 4את הדעות והדאגות הסביבתיות המקומיות
שלי.
א האתיקה והעקרונות של פרמקלצ’ר מספקי מסגרת בת&קיימא אותה אפשר להחיל
על כל הנסיבות ועל כל מערכת בכל מקו בעול.

...הדרך שלכם!

הסוף )או אולי זו רק ההתחלה???(
ספרו" זה הוא מדרי למתחילי – הוא מיועד להיות רק מבוא לרעיונות ולמושגי
רבי שכל אחד מה ראוי )לפחות( לספר של משלו .ע התפתחות הספר היו לי
התלבטויות אמיתיות לא בנוגע למה כדאי להכניס פנימה ,אלא מה להשאיר בחו ,/ולכ"
אני מודע לכ שכמה עשרות דפי אלה רחוקי מלהספיק .ע זאת ,אני מקווה שספרו"
זה יסייע לאנשי רבי להכיר ולהבי" מהי פרמקלצ'ר או לפחות לעורר את סקרנות.
א חלק מהנושאי בספר זה נוגעי ללבכ או פשוט נראי לכ הגיוניי ,רוב
הסיכויי שאת כבר "עושי" פרמקלצ’ר ברמה כלשהי .כדי ללמוד עוד ,תוכלו להמשי
ולקרוא ,ובהמש תמצאו רשימת ספרי .הייתי ממלי /ג להשתת 4בקורס מבוא
לפרמקלצ'ר .רוב נערכי בסופי שבוע ,ובה נלמדי בדר כלל הכללי המוצגי
בספרו" זה בהרחבה גדולה יותר.
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קריאה נוספת
 את רוב הספרי אפשר להשיג בחנויות ספרי.להל" רשימת ספרי בנושאי פרמקלצ'ר
) Permanent Publications  כדוגמת,מקוונות המתמחות בפרמקלצ'ר
 ואולי תוכלו למצוא אות, א חלק מהספרי אזלו,(www.permaculture.co.uk
:בחנויות ספרי משומשי
•

Permaculture 1 & 2, Permaculture Designers Manual – Bill
Mollison & Dave Holmgren (Tagari)

•

The Permaculture Way, The Permaculture Garden – Graham
Bell (Thorsons)

•

You Can Have Your Permaculture and Eat It Too – Robin
Clayfield (Earthcare Education)

•

The Permaculture Plot – Simon Pratt (Permanent)

•

The Basics Of Permaculture Design – Ross Mars (Candlelight
Trust)

•

The Forest Garden, Beyond The Forest Garden – Robert Hart
(Green Books)

•

How To Make A Forest Garden – Patrick Whitefield
(Permanent)

•

One Straw Evolution – Fukuoka (Rodale)

•

The Natural Garden – Peter Harper (Gaia)

•

Seed Savers Handbook – Jude Fanton & Jeremy Cherfas
(Grover), Heritage Vegetables – Sue Stickland (Gaia)

•

Plants For The Future – Ken Fern (Permanent)

•

The Vegetable Expert, The Fruit Expert – D.J. Hessayon (PBI)

•

LETS Work – Peter Lang (Grover)

 פשוט, תוכלו למצוא באינטרנט אתרי וארגוני רבי העוסקי בפרמקלצ'ר,4** בנוס
. והמשיכו מש,Permaculture חפשו במנוע חיפוש כלשהו את המילה
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מידע בעברית:
הספר היחיד על פרמקלצ'ר בעברית הוא "ג" עד" בפתח הבית" מאת טליה שניידר,
שאפשר להשיג בהוצאת יער  www.yaarbooks.comאו בחנות המקוונת "בשבילנו"
 .www.b-shvilenu.co.ilתוכלו למצוא מידע מועיל רב ג בספרי אחרי ,כמו לדוגמה
הספר "הג" הפורה" מאת שלמה איל" )נית" לרכישה ממשפחת איל" בטלפו" 04&9978811
או בסלו" מזל( או בספרי של דרורה חבקי" ,ניסי קריספיל ,ואחרי.
בנוס ,4בעזרת האינטרנט תוכלו ליצור קשר ע אנשי אחרי המתענייני בתחו,
לגלות היכ" באר /יש קהילות מחרוזת ,היכ" נית" ללמוד שיטות בנייה אלטרנטיביות או
להשתת 4בסמינרי בנושאי כמו מיחזור מי וקומפוסט.
הנה כמה כתובות )מה" תוכלו להמשי הלאה ולמצוא קישורי נוספי(:

קהילת אדמהwww.adama.net :
סלו" מזלwww.salonmazal.org :
פעולה ירוקהwww.greenaction.org.il :
מגמה ירוקהwww.greencourse.org.il :
מרכז השלwww.heschelcenter.org :
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בניית שירותי קומפוסט מחומרי ממוחזרי ,חבילות קש ובו & /בקיבו /לוט".

גינה קהילתית מטופחת בחצר של סלו" מזל בתל אביב.
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