
פרח הפרמקלצ’ר
מסע הפרמקלצ’ר מתחיל באתיקה ובעקרונות התכנון, ומתקדם דרך 
תחומי מפתח הנחוצים ליצירת תרבות מקיימת. הדרך הספיראלית 
האבולוציונית מחברת תחומים אלה. היא מתחילה ברמה האישית 

והאזורית ומשם מתקדמת לרמה הקולקטיבית העולמית.

תחומים מסוימים אחדים, שיטות תכנון ופתרונות שמתקשרים עם הראיה 
הרחבה יותר של פרמקלצ’ר רשומים להלן.  

טיפוח אדמה וטבע

גינון ביו-אינטנסיבי 
גינון יער

שמירת זרעים
חקלאות אורגנית

חקלאות ביודינמית
חקלאות טבעית

איסוף מים לפי קו-היפוך מדרון )קי-ליין(

ניהול שטחים פתוחים הוליסטי
)NSF( חקלאות רצף טבעי

יערנות חקלאית
יערנות טבעית

חקלאות מים משולבת
ליקוט \ צייד 

לקט, שכחה ופאה

הסביבה הבנויה
תכנון סולרי פסיבי 

בניה בחומרים טבעיים
איסוף מים ומחזור פסולות

ביו-טקטורה 
בניה בתוך האדמה

בניה טבעית חסינת אסון 
בניה עצמית

שפת דפוסים

כלים וטכנולוגיה

שימוש חוזר ומחזור יצירתי
כלים ידניים

אופניים ואופניים חשמליות
הסקת עצים יעילה ופחותת זיהום

דלקים מפסולת אורגנית
יצירת גז מעץ ופחם

ביו-פחם מפסולת יער
יצור משולב של חשמל וחום 

טורבינות רוח ומים זעירות
יצור חשמל מתחדש מחובר רשת

איחסון אנרגיה
הנדסת מעבר

תרבות חינוך ומידע
חינוך ביתי

חינוך אנתרופוסופי
אומנות \ מוזיקה שיתופית

קוד פתוח

שימור ידע מסורתי 
אקולוגיה חברתית 

חקר פעולה
תרבות מעבר

בריאות הגוף והנפש

לידה ביתית והנקה
רפואה משלימה והוליסטית

יוגה טאי-צ’י ושיטות גופנפש אחרות  

�רוח מקום, החייאת תרבות ילידית 
למות בכבוד

כלכלה ומימון

מטבע מקומי ואזורי
נסיעות משותפות, אוטו שיתופי

השקעות מוסריות וסחר הוגן
חקלאות מנויים ושוק חקלאים
WWOOF ורשתות דומות

סחר במכסות אנרגיה
ניתוח מחזור חיים ותחשיב אנרגיה טמונה

מקרקעין וממשל קהילה

קואופרטיב \ קולקטיב
ישובים אקולוגים ומגורים שיתופיים

שימוש מסורתי וקנין ילידי

)OST( שיטת המרחב הפתוח�
החלטות בקונסנוס

עקרונות
אתיקה
ותכנון

כלים
וטכנולוגיה

הסביבה
הבנויה

טיפוח
אדמה
וטבע

בריאות
הגוף

והנפש

מקרקעין
וממשל
קהילה

כלכלה
ומימון

תרבות
חינוך ומידע
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