
 

 

 הרחק אל מקורות
 ההשראה

 קיץ 2018 - סיור בדגש חקלאות ביודינמית
 במרכז אירופה

 אני מעבירה את כרטיס הרב קו בתחנת

 הרכבת בבנימינה והמסע מתחיל. אמצע

 הלילה, מאבטח מנומנם, עובדת ניקיון

 באחת התחנות. עבודה, כל עבודה נדמית

 לפתע כדבר האמיתי. לא שוטטות בעולם,

 לא פיזור אנרגיה לכל רוחות השמים, לא

 לימוד, לא ביקור. אני חלק מהמון מוכר.

 צועדת כשמזוודה על גלגלים נגררת אחרי.

  אני וההמון מעוררי שממון.

 מה גרם לי לצאת לעשרה ימים מהשגרה?

 את השאלה הזו אשאל את עצמי פעמים

 רבות ולא רק אני. גם חברי לקבוצה ינסו

 למצוא תשובה – לגלות את המניע הנסתר

 ליציאתם לדרך. הקבוצה מונה למעלה

 מעשרה איש ואשה בטווח גילאים רחב. כל

 אחד מאתנו עשה בשלב זה או אחר של

 חייו קפיצת ראש אל עומק הברכה הטבעית

 והסביבתית. מאז הוא שם - אבוד ומואר גם

  יחד.

 אבי השיטה
 רשמית נסענו ללמוד ולהכיר את השיטה

 החקלאית שהגה רודולף שטיינר בשנות

 העשרים של המאה הקודמת – השיטה

 הביודינמית. שטיינר המוכר בישראל כאבי

 החינוך האנתרופוסופי היה כך מסתבר איש

 רב פעלים. הוא ראה בחשש הולך וגובר

 את התיעוש שעוברת החקלאות וסבר כי

 החקלאות המודרנית מספקת מזון שאין

 ביכולתו לתמוך את כוחות הרוח שבאדם.

 בערוב ימיו נעתר לבקשת חבריו  והעביר

 קורס חקלאות. את רצף ההרצאות תעד

 אחד מתלמידיו הבולטים ואסופה זו

 משמשת גם כיום כספר הבסיס ללמוד

 השיטה. חברי הקבוצה למדו את עיקרי

 השיטה מתוך הספר ובקורס שמעביר

 המשוגע לעניין בארץ  - לירון ישראלי. לירון

 הוא גם שיזם וארגן, דחף ומשך וביחד אתו

 הרחקנו אל מרכז אירופה לראות את יישום

 השיטה הביודינמית בגידולים שונים ובקנה

  מידה נרחב.

בחוות ימים 4 בן לימודי       סיור
 בטוסקנה

בצפון מתקיים המסע של הראשון       חלקו

היא הביודינמית החקלאות כאן      איטליה.

מ יותר יש טוסקנה באזור עשורים, שני        בת

ביודינמי איגוד תחת מאוגדים משקים 70      

פנים מאירי שפגשנו החקלאים      מקומי.

זוכה במיוחד בעבודתם.     ושמחים

חקלאי פרדריקה, פרדריקה.     להערכתנו

במשק לטפל חזר לחייו, השלושים       בשנות

ללמוד יצא בה תקופה לאחר משפחתו        של

שעלינו ליבו בכל מאמין הוא סביבה.        לימודי

את נועץ הוא בגאווה האדמה. את        להחיות

הוא אדמה. גוש בפנינו והופך       חפירה

מהריח ומתפעל רגביה את בינינו       מעביר

כברת את באוזנינו מתאר הוא       והמראה.

ועד אליה חזר מאז החווה שעברה        הדרך

כשרק ואומללה אפורה האדמה היתה       כמה

עיבוד של רבות שנים ולאחר       החל

וקונבנציונלי.   אינטנסיבי

 

אורגני חקלאי למעשה הוא ביודינמי       חקלאי

היא לעמוד עליו בה הבסיסית       והדרישה

כימיים בדשנים משימוש כליל      לחדול

אל יצטרפו הבא בשלב הדברה.       ובחומרי

– וכיצ"ב עישוב גיזום, – הפעולות        שגרת



 

ביודינמיים. בתכשירים בשטח טיפול      גם

פרות מזבל מופקים אלה      תכשירים

מיובשים, ארי ושן אכילאה כמו       מפרחים

לאחר לקרקע ניתנים הם מיוחד.       בתהליך

בתהליך כן (גם במים ערבוב       שעברו

למועדי ובהתאם אפסיים במינונים      מיוחד),

של שמו הוא Dameter והכוכבים.       הירח

זה שם הנושאת (חותמת המפקח       הארגון

 פגשנו על מוצרים רבים).

ביודינמית גישה הביא פודולינסקי      אלכס

מתגורר פודולינסקי לאיטליה.     יחודית

וביסוסה לקידומה רבות ופועל      באוסטרליה

שהושפע מספר פרדריקה זו. שיטה       של

גם כך פודולינסקי. עם מפגישתו       עמוקות

מאחורי החוטים את שטוותה מי –        בריג'יט

דקת אשה בריג'יט, איטליה. בצפון       ביקורנו

לחייה, הארבעים בשנות מרץ ומלאת       גזרה

הוא פודולינסקי עם שהמפגש      מספרת

מלאכת את עצמה על לקחת לה        שגרם

החקלאים עבור התכשירים     ייצור

מזה עוסקת היא בה מלאכה       הביודינמיים.

. עשורים   כשני

 

בדרום ימים 4 בן לימודי       סיור
 גרמניה

הגרסה לפנינו האם לשאול: מתבקש       אולי

בריג'יט פוטר? הארי של      החקלאית

של ברוקחות עסקה שבעברה      מספרת

ומתמיד מאז ענתה ושלדעתה מרפא       צמחי

שלה שבחווה איריס ואילו מכשפה       לתואר

גרמניה בדרום הראשון ביומנו      ביקרנו

לחקלאות הספר בית על      מספרת

ומכונה מהחווה רחוק לא שנמצא       ביודינמית

פועל זה ותיק מוסד "הוגוורטס". -        בפיה

סטודנטים ומכשיר רבים עשורים      כבר

הסטודנטים החקלאות. לעבודת     צעירים

מתהליך כחלק הביודינמיות בחוות      עובדים

משמעותי. עבודה כוח ומהווים      ההכשרה

מתקיימות ביודינמיות חוות     כחמישים

קונסטאנץ. לאגם שמצפון זה יפה       באזור

שגרת על שמענו מהן באחדות       בביקורינו

הציוד את ראינו בהן. הנהוגה       הטיפולים

 המשמש לערבוב התכשירים.

 

 

לפני סביבה בנושאי לעסוק      התחלתי

לחקלאות גלשתי שנים מס' לאחר       כעשור.

בקורס ביודינמית חקלאות למדתי      אורגנית.

שנים. כארבע לפני לירון שהעביר       הראשון

נמצאות גרמניה בדרום ביקרנו בהן       החוות

ובאזור מהשנייה האחת הליכה      במרחק

בו עולם מקביל. לעולם ראווה חלון        שהוא

צעד כל עם נוכחת הסביבה על        השמירה

הכובע את להוריד שלא אפשר אי        ושעל.

ארבעת לאורך האזור. תושבי בפני       לפחות

אחד. חוצות שלט ולו נצפה לא שהותנו         ימי

קטנים, חלקם עץ, בתי לשקט. זכאית        העין

לא צרות, הדרכים רבות. שנים בני        חלקם

נהוג עצמה בחווה סלולות.      בהכרח

הדרך. במרכז קצור עשב פס       להשאיר

ולא בלבד הרכב גלגלי עבור נסללה        כאילו

לחוות הכוונה שלטי לכך. מעבר אחד        ס"מ

כתובים עץ, עשויים צנועות, במידות הם        גם

רוכב פעם מדי עדינה. התיירות       ביד.

פשוט ספסל רוגעת. בהליכה זוג       אופניים,

לשבת, האורח עוברי את מזמין עץ י         ועשוי

  לנוח, להתבונן בנוף, לבהות.



 

אחר אנושי קיום הלומה. מסתובבת       אני

צעדיו בורר זהיר, לי. מהמוכר       ושונה

  בקפידה, שלוב וארוג בנוף ובמרחב.

חד כוסות אין פעמיות, חד כוסות        אין

אנחנו שקיות. שאין כמעט לדרך.       פעמיות

על מפורטים הסברים בחוות      מקבלים

– המקור אנרגיה. ליצור עצמאיות       מערכות

ללמוד באנו גבוהה. – היעילות עץ.        שאריות

במערכת גאים כה שהם אלא       חקלאות

למחלבה לרפת, אנרגיה לספק      שמצליחה

עינינו. במו ניווכח בטרם לעזוב לנו יתנו         ולא

סככות לצד המכונות, חדרי      לצד

מטופחת מסלעה והכלים     הטרקטורים

  וצמחי נוי לרוב. פרחים בשלל צבעים.

 קורנליה
 בבוקר יום ראשון ישבנו וחיכינו לפגישה עם

 רונלד – מי שהטמיע באזור בו ביקרנו

 ובמקומות רבים בעולם דרך להכנת

 קומפוסט ביודינאמיאיכותי ועשיר. אווירת

 שבת. אנחנו באזור המרכזי של החווה בה

 לננו. מבנה זכוכית צנוע המשמש

 להתכנסויות, חצר נעימה. אשה קשישה,

 נעימת סבר ומטופחת מתנדבת לספר לנו

 על קורנליה. קורנליה שבזכותה קמו החוות

 אותן אנו מבקשים לתור. קורנליה שעמדו

 לרשותה האמצעים הכספיים והיא שתמכה

 וקדמה פרויקטים נפלאים באדמות

 שרכשה. תמכה באנשים שהגיעו עם רעיון

 שבער בקרבם. אני נזכרת שראיתי מודעה

 בה מופיע שמה. קורנליה נפטרה בתחילת

 החודש כשבועיים לפני ביקורינו  בחוות.

 המודעה תלוייה גם על דלת בית ספר

 וולדורף בו אנו עורכים למחרת ביקור קצר.

 הפעם אני נעצרת לקרוא ביסודיות. מודעה

 יפה שמזמינה לאירוע לזכרה של האשה.

 התמונה היא תמונתה. תמונה של אשה

 קשישה ששערה לבן כשלג והפנים שלה

 נהדרות וכל כולן אומרות עוצמה. בתחתית

 המודעה תמונת ויטראז'...הכרתי אותו.

 באחד הערבים ביקרנו בחדר המדיטציה

 של החווה בה התארחנו. התיישבנו על

 הכסאות וספסל העץ המסודרים לאורך

 הקירות. הויטראז'ים היפים מעוררים עניין

 רב וזוכים לצילומים ולהתלהבות. ואז

 ומעצמו יורד השקט. כאילו מצליח חדר

 מיוחד זה לרכז ולזקק אל תוכו את רוח

 האזור – רוח של יצירה מופלאה ושקט

  מבורך.

 אדם ואדמה
ערימות בין מסיירים אנחנו רונלד       עם

מעיסוקי בעבר, מלימודי     הקומפוסט.

הוא שקומפוסט יודעת אני סביבה       בנושאי

מפגיש הוא ביופיו. להגזים שקשה       פלא

הטבע, פועם בה המעגלית הדרך עם        אותנו

מה עם להתמודדות מושלם מנגנון       עם

עם שעבודתו רונלד שנשאר. מה       שנותר,

מדבר יבשות וחוצת ימים רבת       הקומפוסט

ערימת בלב שמתרחש הכביר התהליך       על

רק ידוע שלדבריו תהליך -       הקומפוסט

הקשר על ממנו שומעים אנחנו       לאל.

ובין humanityל hummos שבין      השפתי

את מיישמות באזור החוות לאדמה.       אדם

גידול כשמסתיים רונלד. שמלמד      השיטה

הצמחי החומר נאסף אחרת או זו        בערוגה

גדולה לא כמות בצרוף זו ערימה        לערימה,

תעבור מקומית אדמה ושל פרות זבל        של

יתקבל חודשים תשעה וכעבור שלבים       מס'

לקראת האדמה את יטיבו שאיתו       קומפוסט

 מחזור הגידולים הבא.

 

 

 



 

 "מיטות" לפרות
 כמו בסיפוריה של אגאטה כריסטי עדיין

 מרחפת שאלת המניע ואנחנו ממשיכים

 לשאול את עצמנו מה הביא אותנו לפגוש

 מקומות אלה. לבלות שעות רבות תחת

 שמש קופחת ולחילופין בנסיעה ארוכה

 ומתישה בכבישי אגרה. ללמוד ולספוג עוד

 ועוד. עם כל יום שעובר אנחנו לומדים עוד

 פרט, פוגשים עוד שיטה, מתוודעים למודל

 כזה או אחר המאפשר אחזקת חווה או אף

 חיי שיתוף . במקרה או לא הדבר האחרון

  שפגשנו היה רפת.

 בחוות רינגו שהיא החווה הוותיקה ביותר

 העוסקת בסוג זה של חקלאות (החקלאות

 הביודינמית כאן החלה בשנת 1932) מציג

 בפנינו וולטר  - מוותיקי החווה – את הרפת.

 במאמר מוסגר אומר ששילוב בע"ח

 בעבודת החווה הוא עיקרון ביודינמי חשוב

 והוא פותח בפני החקלאי אפשרויות רבות.

 לא רק הפקת חלב או בשר, לא רק יצור

 קומפוסט מזבל בע"ח. כבשים יכולות

 לשמש כקוצרות עשב וכך גם ברווזים

 שמכונים בפי  איריס "פטרול" כנגד

 חלזונות. תרנגולות יכולת לתחח את

 הקרקע ואף להביא איתן איכות אסטרלית

 עליה דיבר שטיינר רבות והיא בליבו של

 השיח האנתרופוסופי. וולטר מתאר בפרטי

 פרטים את השיטה המאפשרת לפרות

 לרבוץ בקש יבש לחלוטין. הרפת מורכבת

 מאזור פתוח ומאזור שבו מעין חללי שינה

 "מיטות". חללים אלה הם בגזרת מלבן בו

 יכולה הפרה לרבוץ. אלא שכאשר היא

 קמה, קורת ברזל מאלצת אותה לצעוד צעד

 אחד לאחור בטרם תתמתח. ביחד עם

 ההתמתחות יעזוב גם גוש שחור וצמיגי את

 אחוריה. זה יקרה מחוץ לאזור המרבץ

 וה"מיטה" תישאר יבשה. זה המקום לסגור

 מעגל. פרות, זבל פרות, קרני פרה נמצאים

 בלב העשייה הביודינמית. רפת כזו תייצר

 קומפוסט שביחד עם התכשירים

 הביודינמיים יהפוך לקומפוסט משובח.

 קרני פרה הן המיכל בתוכו קוברים את זבל

 הפרות באדמה והן שמספקות לו את

 עוצמתו. זבל זה ייושם בטיפולי הבסיס.

 אנחנו שומעים הסברים אודות הרפת,

 מבקרים באסם בו מאוכסן המספוא

 וממהרים לשעת שובן של הפרות מן

  המרעה.

 

 

ערב, לעת השבות בפרות מתבוננות       אני

להתקדם, בנימוס בהן דוחקת צעירה       רועה

הפגישה תתרחש תיכף לרפת.      להיכנס

לאמה. עגלה בין לאמו, עגל בין        המרגשת

פסע ערב וערב בוקר בוקר איך נזכרת         אני

של הראשי ברחובה פרות של       עדר

מאז חלפו וסבתי. סבי גרו בה        המושבה

בבהירות לי זכורים ועדיין שנים       עשרות

הגושים הרחוב, את שעטף הריח       המראה,

הפרות שהשאירו והחומים/שחורים     הרבים

בוקר בוקר אמי). של ליבה (ולמגינת        ברחוב

של תנועה, של שגרה שגרה. ערב,        וערב

לחשוב: שלא קשה בריאות. של       חיים,

שעתם והגיעה יתכן היו, כבר       הדברים

  לשוב.

 עולם גלובלי
 בדרכנו לשדה התעופה לטיסה שתחזיר

 אותנו הביתה אנחנו עוצרים במפרץ חנייה.

 משאיות רבות חונות לאורכו. ודאי חוצות

 את אירופה לאורכה ולרוחבה. פיסת עשב

 עצובה (מוקפת עצים) ומעגל של ישראלים

 הטורחים להכין סנדוויצ'ים לשעות

  הארוכות הצפויות בדרכים.

את מילים בכמה פורט מאיתנו אחד        כל

איריס של בחווה שגרו הבנות       רשמיו.



 

מאירות הן המארחת. עם מאוד       התיידדו

בחקלאות. העוסקות הנשים ריבוי את       לרגע

הפחות הצדדים על גם שמעו       מאיריס

מצב אם גם בחקלאות.      משמחים

משמעותית שונה באירופה     החקלאות

הרגשתי אחת שלא הרי אצלנו       מהמצב

כך על שמענו מוכרות. מאוד       שהבעיות

חסרת בצורה הכרם יבולי נתקפו       שהשנה

על אחר, או כזה מזיק על שמענו         תקדים,

אין שיווק. קשיי על עובדות, בידיים        מחסור

הבעיות גלובלית, היא ההתחממות      ספק,

ממעשינו ניכר בחלק כן. גם גלובליות        הן

ולהחמרתן. לקיומן תורמים אף      אנחנו

גם בעת בה אך קיים מקומיות לטפח         הרצון

לים. מעבר אל להרחיק הדוחק       הצורך

פירושם באירופה שעשיתי ימים      עשרה

קונה שאני למי הכנסה פחות הוא        המיידי

עורף הפניית גם פירושם בשגרה.       ממנו

האיזבלה לענבי יצרתי. שכבר      למה

מה תוהה אני בהעדרי. בגינה       שיבשילו

קשה אדם שהיה סבי שנהג כפי האם         נכון.

בו ובמקום האדמה בעבודת התרכז ,        וסגפן

שיכיל מודל למצוא אולי שניתן או חי         הוא

לדוגמה הדברים. את מסויימת      במידה

דמי יקבלו לנו שיקרים והיוזמות       שהעסקים

מהעדרנו. פחות ויפגעו חודשיים      חברות

שנתרכז פחות. שנעדר כמובן      וכמובן

ונמצא וליצור לבנות שהחלטנו      בדברים

שהרעיון (יתכן והחדווה. העניין את       בהם

הקטנים בעסקים חודשית תמיכה      של

יחדד הוא מקרה. בכל נכון       והמקומיים

לנו שנכונים בעסקים ההבחנה את       בפנינו

 ולסביבה ולקהילה בה אנו חיים).

******************************* 

המהיר הכביש לצד מסכם מפגש       באותו

שהיצירה צעירה אשה - ליהי לנו        אמרה

שמדי אחרי נהדר. דבר - חיים סם לה          היא

או החקלאים בפני עצמנו הצגנו       בוקר

אומר לירון את ששמענו אחרי       המארחים,

מחקלאים מורכבת שהקבוצה ושוב      שוב

שהיא, ליהי, אמרה - לחקלאות       וממורים

ובחלק אמנם היא חקלאית, באמת לא        היא

לא גם שהיא כנראה אבל מורה        מהזמן

כן, אבל לחקלאות. מורה של להגדרה        עונה

שהעלו הרעיונות שפגשנו,     האנשים

מחזקים בדרך, האמונה את אצלה       מחזקים

יתקלו כשתלמידיה הפנימי. השקט      את

עליה. יסמכו הם בה, יבטחו הם הזה         בשקט

 אט אט  הם גם יתחילו להקשיב.

- אצלנו מעורר מתארת, שהיא       השקט

אני עמוקה. הזדהות - לדרך       חבריה

אתנו אותו לקחת שנדע ולחברי לי        מאחלת

כשנלך לשדה, כשנצא לשולחן, כשנסב -      

 לפגוש חברים, כשנפסע לצד נחל.

 


