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 דתיה בן דור /שיר לחודש תשרי

 

 -בין הקיץ לסתיו 

 חודש תשרי

 עם כל שנאהב

 בחודש תשרי.

 תפוח בדבש

 ותפוח על דגל

 ובגד חדש לחגים.

 כי ידוע הרי

 שחודש תשרי

 זהו חודש מאד חגיגי.

 

 -בין הקיץ לסתיו 

 חודש תשרי

 עם כל שנאהב

 בחודש תשרי.

 חצב של תשרי,

 שרב של תשרי

 שמרטיב את הסכך.ויורה 

 כי ידוע הרי

 שחודש תשרי

 זהו חודש מאד הפכפך.
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 ערב סוכות

  -ין הקיץ לסתיו ב

 חודש תשרי 

 עם כל שנאהב 

 בחודש תשרי. 

 ברכות של תשרי, 

 סליחות של תשרי 

 ובלחש עולה בקשה. 

 כי ידוע הרי 

 שבחודש תשרי 

 מתחילה לי שנה חדשה.
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 :מה בעלון

 התוכנית לסוכות

 /נגה פרסידבר עורכת העלון

 / מוני מוניןדו"ח מרכז משק לחג סוכות תשע"ו

 דין וחשבון קהילתי ביום הכיפורים/ אילן בן טל

 עדר בלי רועה/ אלי אלישע

 שנת חינוך חדשה/ טלי גולדמן

 רוני/ בריא? למה הדבש

 לא היו ימים טובים לישראל... כיום הכיפורים/

 שאול פיגנבוים 

 מהנעשה בישובנו
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תסוכוערב   

  לכבחדר האוחגיגית ארוחה 

 .18:30-19:45השעות  בין ובסוכה 

 בהנחיית  לכל המשפחה הרקדהתקיים ת 20:30 -ב 

  .חמה ושתיהכיבוד  עם ברחבת המועדון ,דינה גוזנברג

  בירות מטעם הפאבנטעם 

 

דבוראי הרון באסם  18:00בשעה  30.9.15ביום רביעי 

 (11בעמוד  על כךפרוט ) דבוריםעל  יסביר וידגים

 

  :המשך החגבתוכנית ב

 שירה בציבור בסוכה

 הצגה לגיל הרך

 יריד הודו לכל המשפחה

 מוזמניםכולם 
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 העלון עורכת דבר
שבה עושים חשבון נפש  ,אני עורכת את העלון כבר יותר משנה, והפעם אנצל את תקופה זו

 בעלון. סליחות, לבקש סליחה מכל מי שפגעתי בו מבקשים ו

 .תוך שמירה על כבודם ,לומר שאני מאמינה שהעלון צריך לתת במה לכלל החבריםחשוב לי 

 ללאבעלי תפקידים  על תלונה לפרסםאו  הפוגעות בחברלכן לא אוכל לאפשר פרסום כתבות 

 . םתגובת

 םהחברים וילדיהאצל , ארועים מהנעשה בענפים השונים ועדכוניםלקבל כתבות מאד אשמח 

 ומי שמוכן לכתוב או לראיין בהחלט מוזמן להצטרף.  חתונות ולידות,

לחנה גרג'י שחילקה בנאמנות תודה רבה וגדולה לסטריקו שורק שעוזר בשכפול וסידור העלון, 

את העלון עד לאחרונה, ולורד נורי שמחליפה אותה. תודה ליפה שואר שעוזרת בהדפסות  של 

ותודה לכותבים  לכתוב כל שבועתודה למזכירה המחליפה שהצליחה הכתבות ובכל בעיה. 

 הקבועים משולם סיקרון וטובלה אבריאל. 

בתחילת ולצערי עזבה  ,שכנה טובה ועזרה בהגהה השהייתלאורית אבריאל לסיום תודה 

 ותודה לאביגיל  גולדסמן שמחליפה אותה. , שיהיה למשפחה בהצלחה,לטלליםהחודש 

 .ונקלוט כבר חברים חדשים םושיהיה לנו עלונים מענייני שנה טובה

   פרסיסיקרון נגה 

 
 

 

 נר זיכרון אלול

 רחל אבני ז"ל, )אמא של זהבה קלעי(, נפטרה י"ד אלול תשכ"ג

 גיל סגל ז"ל,)בנם של נעמי ונח(, נפטר י' אלול תשס"א

 חקלאי משה ז"ל, נפטר יח' אלול תשס"ז

 אלול תשכ"גציון(, נפטר י"ט -יצחק סלובינסקי ז"ל, )אבא של דודס ובן

 בכר רוני ז"ל, )חבר גרעין "שגיא"( , נהרג בתאונת עבודה י"ט אלול תשל"ג

 נילי רייב ז"ל, נפטרה כ"ה אלול תשמ"ט

 

 

 
 

 

 

 נר זיכרון תשרי

 אבריאל חגי ז"ל, נפטר ו' תשרי תשל"ג

 ליברייך צבי )ג'ימס( ז"ל, נהרג י"ד תשרי תשל"ד

 שכטר חיה'לה ז"ל, נהרגה י"ג תשרי תשכ"ג
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 דו"ח מרכז משק לחג סוכות תשע"ו

תחילת השנה העברית הינה גם תחילתם של זריעות גידולי השלחין ופלחה שיתבצעו במהלך 

 החודשים הקרובים ויאספו עד תום השנה העברית.

כמו כן בימים אלו אנו מסכמים את הרבעון השלישי לשנה האזרחית המאפשרת הערכה 

 ית שהתרחשה השנה.ריאלית לגבי תוצאות הפעילות הכלכל

 חקלאות גידולי שדה

דונם  200דונם מחדש. נטענו  1200-לפני כשנה חזרנו לפעילות בחוות ר"מ. רישתנו כ – ר"מ

 דונם חמניות. 600-דונם תפוחי אדמה וכ 300חוחובה וגידלנו 

תפוחי האדמה הניבו יבולים גבוהים מאד אך מאידך, מחירי השוק 

 קודמת.נמוכים. המשך המגמה משנה 

 בחמניות היבולים והמחירים סבירים. 

 דונם גזר. 300השנה נגדל בנוסף לגידולים הרגילים 

דונם תפוחי אדמה שעיקרם  600-אנו מגדלים מידי שנה כ  - של"ח

מופנים ליצוא וזאת בשיתוף עם עצמונה. היבולים היו טובים ומחירים 

  סבירים. בנוסף ממשיכים לגדל צנוניות עבור שדות נגב.

 דונם גזר בנוסף לגידולים הרגילים. 300-בדומה לר"מ נזרע השנה כ

דונם שניטע בשנה הבאה. בכך  40-דונם חוחובה. נותרו לנו עוד כ 90-השנה נטענו כ  - גד"ש בית

כל השטח החקלאי של הקיבוץ מסביב לבית, מלבד השטח המיועד לסולרי, יהיה נטוע 

 דונם. 560בחוחובה. סדר גודל של 

דונם, נראת טוב. יש צפי ליבול טוב. מחירי הגרעינים  140 -הותיקה של החוחובה כ החלקה

 ממשיכים להיות טובים. האסיף אמור להתבצע בתחילת החודש הקרוב.

דונם להשקיה   400-לאחר למעלה מעשור חזרנו להשקות בשדות הפלחה. הכשרנו כ  -פלחה 

 דונם נוספים. 700-ואנו אמורים להכשיר עוד כ

 דונם חיטה, הניבו יבולים גבוהים  והמחירים סבירים.   2,500 -כ

 דונם אבטיח לגרעינים, הניבו יבולים גבוהים ומחירים טובים.  1350 -כ

 דונם תלתן, הניבו יבולים טובים והמחירים סבירים.  1050 -כ

 דונם חמניות שהושקו, הניבו יבולים טובים והמחירים טובים. 410 -כ

בדומה לשנה קודמת נמשכה מגמת הירידה במחירים עכב חולשת השוק השנה  – שדות נגב

הרוסי, שהינו השוק המרכזי לשיווק הצנוניות. תקופת החורף ואביב הינה תקופת השיווק 

 העיקרית ונקווה לחזור למחירים הטובים שהיו לפני שנתיים.

 

 בעלי חיים 

התארגנות במשק הפטם. מהלך זה יגרום לתקופה החליטה על ביטול  הממשלה –לולי פיטום 

 של אי ודאות עקב חוסר תכנון ותיאום בין המגדלים השונים.

 המשך...
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לולי הפטם בקיבוץ, בדומה ללולים אחרים בארץ, סבלו ממחלת 

"צומת גידים" הפוסלת את העוף מלהיות כשר ופוגע במחירי 

 העוף.

את לולי הפטם יציגו השנה רווחיות פחותה משנה קודמת וז

 למרות תוצאות מקצועיות טובות. 

 שומרים על מקצועיות גבוהה ומחירי הביצה טובים.  -לולי רבייה

כמו כן, חלו שינויים בניהול הלולים: רונן בן נון נכנס לנהל את שתי חוות הפטם כאשר 

בהמשך, הלול הישן יעבור ויבנה בתחומי החווה החדשה. וסשה עבר לנהל את לולי הרבייה של 

 הקיבוץ וטללים. 

 בהצלחה לרונן וסשה.

 

ישנו  שיפור בתוצאות העסקיות לעומת  –רפת משאבי שדה/טללים 

 ה הקודמת.השנ

 הנהלת הרפת בודקת דרכים למניעת שחיקת ברווחיות הענף.

 

 תעשייה

שמונת החודשים הראשונים של השנה התאפיינו בירידה במכירות ולמרות זאת, הרווח  –שגיב 

 נשאר כמעט כמו בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, שהייתה שנת שיא.  

המדברת על כניסה ממשיכים לנסות וליישם את התוכנית האסטרטגית 

לתחום ההפצה ומציאת שותף שיאפשר לשגיב חדירה לשווקי חו"ל והגדלת 

 המכירות.

  תיירות

ישנה ירידה בכניסת תיירים מחו"ל לארץ דבר שמשפיע גם על כפר   - כפר הנופש משאבים

הנופש. מנסים להגביר את מאמצי השיווק בתיירים ישראליים וכניסה לנישות אחרות כגון 

 . לקראת סוף השנה נבצע שדרוג של חדר המלאכה וקבלה.כנסים

 

 ממשיך  לגדול ולהתרחב בתחום האולפן לעברית. – קיבוצימר

 

האתר סובל מבעיות תזרימיות לאורך תקופה. דבר  – נווה מדבר

ת. שני השותפים שלנו, החברה הכלכלית שמקשה על הפעילות השוטפ

ת שלהן בחברה. כרגע של המועצה והסוכנות מנסים למכור את המניו

ישנן פערים בין המוכרים למבקשים לקנות. בזמן הקרוב נצטרך להחליט החלטות לגבי עתיד 

 החברה.

 

 ממשיכים באותה מתכונת והיקף פעילות. משאבי מחשוב, נגב אתרים, בטיחות וצילום,

 המשך...
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 כללי

לאחר בדיקה של עשרות מיזמים, החלטנו בהנהלה הכלכלית להתמקד בכניסה  – יזמויות

 :יםהבא מיזמיםי הנמש דלאח

  מפעל לדלתות חוץ ופנים עם פטנט ומאפייני בטיחות רבים. -הראשון

 הקמת מפעל לתבניות מחומר מתכלה לענף המזון. –השני 

לאחר החגים נצטרך לקבלת החלטות בנדון בהנהלה הכלכלית ובאסיפה. היזמות אמורה 

 להביא נדבך נוסף לפעילות הכלכלית ולאפשר גם מקומות תעסוקה. 

 

 עדיין לא יצא לביצוע עכב אי הסכמה בין היזם למדינה לגבי מחיר קו"ש. – שדה סולרי

 

אישרה  בשבוע שעבר הקמת שכונת מגורים ועדה מחוזית לתכנון ובניה   - חוות ר"מ צד מערבי

יחידות דיור. השכונה תוקם על  חלק משטחי חוות ר"מ הנמצאים מערבית  4,136שתכלול 

 לכביש עוקף באר שבע. אנו נערכים לקראת ההפקעה שתתבצע בעתיד.

 

 שנת שיא שהמשיכה את הגידול ברווחיות הקיבוץ. ההיית 2014שנת  -לסיכום

לות טובה מאד. לפי התחזית המבוססת על שמונת החודשים הראשונים איתנות פיננסית ונזי

 , מצפים אנו כי שנה זו תהיה דומה לשנה הקודמת.  2015של שנת 

 תודות לכל העוסקים בהעצמת הקיבוץ.

 שתהיה לנו שנה טובה וגמר חתימה טובה.

 מוני, מרכז משק
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 וחשבון קהילתי ביום הכיפורים ןדי

לחשבון נפש, כך לפי המסורת היהודית. את הדין וחשבון עם בורא  יום הכיפורים הוא יום

עולם עושים בבית הכנסת, את החשבון עם חברים עושים איתם ואת הדין וחשבון הקהילתי 

 עושים מעל דפי העלון.

בקיבוץ של פעם היה נהוג בערב יום כיפור לערוך מפגש, מעין אסיפת חברים, לדיון בנושאים 

היום גם זה עבר מהעולם אבל אנחנו עדיין קהילה, מתחדשת או שברומה של קהילה. 

מסורתית, השואפת להיות קהילה מאורגנת ויש מקום לבחון כמה נושאים מחיינו השוטפים. 

צריך אמנם לבחון את דרכנו כל יום, וכך אנו עושים, אבל אולי ביום הכיפורים, עם השקט 

והקדושה אפשר להגיע למעמקי הנפש והמחשבה ואולי  הההיסטוריוהמטענים של יום זה, עם 

 לגם לגבש או לשנות דעה בנושאים מהותיים בחיינו.

 

אינני איש תשובה, נהפוך הוא, יותר איש של כפירה ושאלה אנוכי, מה גם שמי שמני לתת 

תשובות בשם הקהילה ולכן אעלה כאן כמה שאלות, הנראות לי מרכזיות בחיינו הקהילתיים, 

 פץ ימצא בליבו את התשובות שלו.שכל הח

 

נקודה ראשונה, שלדעתי גם ראשונה בחשיבותה, היא השאלה למה אין קליטה במשאבי שדה. 

איך זה שכולם בעד קליטה, אין אף לא אחד שמדבר נגד קליטה ולמרות זאת אין קליטה. לא 

אירוע האחרון של אנשים חדשים ואפילו לא של בנים. זו איננה תופעה של השנים האחרונות. ה

שנים וגם הוא היה  13, לפני 2002של קבלת משפחה לחברות במשאבי שדה התרחש בשנת 

 20שנים ואלו שלפניו לפני  10ון התקבל לחברות לפני יותר מ רמשק האח-. הבןתופעה חריגה

 גם זה אירוע חריג. ודהיינשנה. 

החולין  ימוויכוחהדיון איננו בחשיבות הקליטה או בתהליך הנכון לקליטה, זה חלק 

 ומהתשובות השטחיות. 

 הדיון הוא מה בעצם עוצר או מונע אותנו מלהגיע לרגע שבו קולטים חברים חדשים לקהילתנו.

 

מצבנו הכלכלי טוב. יש כאלה שיודו לקב"ה  תהאחרונושאלה שניה קשורה לכספים. בשנים 

הודות בעיקר לאלו שניהלו והובילו את )במיוחד ביום קדוש זה(, זו אפשרות אבל לדעתי צריך ל

הכלכלית בקבוץ בשנים האחרונות. אני מקווה ומאחל שכך נמשיך שנים רבות אבל  ההעשיי

כולנו יודעים שבעניין הזה אין הבטחות, יותר מזה הגישה הרווחת היא שהגלגל מסתובב, פעם 

אתה למעלה ופעם למטה. מי שחכם דואג בשנים הטובות לימי סגריר. לזה כולם מסכימים. 

ל שקל שהולך לעתיד חסר בהווה. צריך לשאול גם באיזה השאלה היא בכמה דואג שהרי כ

הוא אישי או  ןהחיסכוצורה מבטיחים את הדאגה, האם הקרן היא חסכון או קרן הצבי, האם 

קבוצתי... בטח יש עוד שאלות כי כספים הוא נושא בעיתי, לאנשי מקצוע בלבד. אבל השאלות 

  האלה הן עקרוניות. את הפתרון יתנו אנשי המקצוע.

 המשך...
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יש שאלה הקשורה להתנהלות של חיינו. אנחנו גאים ובצדק בדמוקרטיות של חיינו 

? זה שאנחנו מטילים פתק לקופסת הקלפי מפעם תהדמוקרטיוהקיבוציים. מה המשמעות של 

 לדמוקרטיהלפעם? אולי המבנה של ועדות המורכבות מחברים שונים לתחומי חיינו זה הביטוי 

הן פעילות. אולי ועדות זו רק דרך למעורבות של יותר חברים ואז נבדוק האם יש ועדות, האם 

בתחומי החיים השונים, אז האם יש קשר בין מעורבות לדמוקרטיה? ואם כן עד כמה אנחנו 

מעורבים, עד כמה אנחנו שותפים להחלטות וחשופים לאינפורמציה. עד כמה מקבלי ההחלטות 

 מקצועיים ובעלי ניסיון. 

א האסיפה. אז איך הגענו למצב שכדי שיהיה פורום מינימלי לפתיחת המוסד העליון שלנו הו

 אסיפה צריך לאסוף חברים מהמדרכות או לקרוא להם מהבית.

אולי בכלל הכול אנכרוניסטי ובעידן הקפיטליסטי, כשכל יום המחר כבר כאן, צריך דפוסים 

בו, אנחנו  אין ספק שדמוקרטיה הוא נושא מורכב שפילוסופים גדולים התחבטו אחרים.

 אותו ביומיום חובתנו לבחון אותו ברמה המעשית. לחיות םשצריכי

 

עוד נושאים שאפשר וכדאי להרהר בהם אבל אסתפק באלו כי יום כיפור הוא רק  יבוודאיש 

יום אחד ואלו שציינתי יכולים בשקט למלא אותו ובקושי להשאיר זמן לסליחות מבורא עולם 

 ת.ומחברים וסליחות אלו גם חשובו

 גמר חתימה טובה

   בן טלאילן 

 (-:שנת חינוך חדשה 

ה נגמר לו החופש הגדול וכבר מתחילה שנה. זה בהחלט הזמן להודות לכל יממש לפני שני

 המדריכים והמדריכות שעשו את הקיץ האחרון נפלא, תודה לכם!

סך הכל יש בחברת הילדים השנה  ,יב'ניקים -4 אלפים חדשים, נפרדנו מ 6הצטרפו לשורותינו 

 .השמחה והעבודה רבה! הזוגונים כבר פעילים עם צוותים מלאים ,ילדים  90

נתַײם עד שנסיים את לפחות בליאור שלג, אדריאנה סטיב, ושחר בן חיים )מדריכות ג -א

 כנס לשגרה(.יתקופת החגים ונ

לידה נאחל המון מזל טוב אוהד רייב ממשיך לעוד שנה ונטליה אלמוג יצאה לחופשת  ו-ד

 (-והצלחה. מחליפה אותה לוטם בן טל. שיהיה בהצלחה לכולם:

 ט אביב מסַײמת עדיין מחפשים מחליף.. נאחל לאביב הצלחה בהמשך דרכה.-ז

 רון כהן מחליפה אותה. ,ב הדר כרגע בחו''ל לחופשה קצרהי"-י

''שרוף'',  שעתיד לעבור שיפוץ העברת מועדון הנעורים לזוגון ה !השנה שמנו לפנינו אתגר חשוב

 קל בכדי שיוכל להתאים לכל בני ובנות הנעורים. 

 נאחל לכולם שנה טובה ומתוקה, של אהבה, שמחה, למידה וחברות.

 )רכזת החינוך הבלתי פורמלי( טלי גולדמן                                                                               
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 רועהעדר בלי 
 הפעם אני רוצה לכתוב משהו על מצב הקיבוץ שהקליטה מושפעת ממנה .

בעלון הקודם כתבתי על המפגש שהתקיים במועצה של כל רכזי הקליטה , בו ציינתי שאנו 

הישוב בעל ממוצע גיל הגבוה ביותר ושאנו בין שני הישובים שלא קלטו חברים חדשים מזה 

 שנים.

ת מצב הקליטה ביישובו וכשהיגיע תורי אמרתי שאנו התבקשנו להציג כל אחד בתורו א

להתאפק ואמר שזה הדבר הנורא ביותר שאפשר היה  תקועים, קם מזכיר מרחב עם שלא יכול 

להגיד, האם זו ההרגשה שלנו ? אני לא בטוח, עושה לי רושם שאנו במשאבי שדה מקבלים את 

ם בכל דבר, אי אפשר לתפקד, מצבנו בשיא האדישות, אז לא רק הקליטה תקועה, אנו תקועי

אין למי לפנות ואי אפשר לקדם דבר, פשוט אין לנו מנהיג, מחכים למשיח הגואל ומקווים שכל 

אם לא בבת אחת אז לאט לאט מה   ,הדברים יסתדרו כשיגיע המזכיר החדש הכול יסתדר

 בוער.

, כי  אין ישיבות אין ישיבות מזכירות ואי אפשר להביא את תקנון הקליטה לאישור המזכירות  

מזכירות ואם מתקיימת ישיבת מזכירות באופן חריג, אז לא ידונו בדברים חשובים כמו 

 תקנונים.

שלא הגענו לשפל.  ,כי כל יום שעובר אנו צוללים עוד וזו עובדה ,כנראה שלא האם אנו בשפל?

 מפני שגם אי אפשר לצפצף בגלל שהמים עברו את הפה ואת  ,אף אחד לא קם ומצפצף

 ואף אחד לא שומע. םהאוזניי

גם מצבנו הכלכלי  ,, זה יבוא ויבוא בבוםהחברה לא תוכל להחזיק הרבה זמן בכוח האינרצי

 הטוב לא יציל את החברה הקורסת.

 יש לי מס' שאלות, מי מבסוט ממצבנו זה ? האם יש מישהו שזה מפריע לו?

בלב, עדיין יש לנו הרבה אנשים אנו יכולים לקום להתנער ולהתחיל לל אנחנו לא אימפוטנטים,

טובים וכישרוניים, שיכולים לקחת את המושכות גם עם שארית האנשים שכאן ואם לא הייתה 

 שנה היו לנו היום עוד כוחות צעירים ורעננים שיכלו  להנהיג . 17נעצרת הקליטה לפני 

ן  אותו בדעה צלולה קבלנו את ההחלטה שבמטע הזה לא תהיה יותר צמיחה חדשה  מאותו ז

טיפחנו, אלא צמיחה מזן אחר והמטע הישן והטוב שנתן לנו את הפירות שאנו נהנים מהם 

 ייכחד ובמקומו יקום מטע מסוג אחר . עכשיו,

כאן אנו שרויים ועדיין לא רואים את האור בקצה המנהרה. כנראה שגם לחושך  זה מצבנו,

  .אבל אפשר ,אפשר להתרגל, בהדרגה

 ,אני מאמין במשאבי שדה ובאנשים החיים בה, עוד נכונו לנו ימים יפים.אסיים בנימה חיובית 

 מאחל לכל בית משאבי שדה, שנת שגשוג ופריחה חברתית.

 אלי אלישע
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 כיצד יוצרת הדבורה את הדבש?  למה הדבש בריא?
 ורת? לאן נעלמות הדבורים בשנים האחרונות?ומדוע יש רק מלכה אחת בכ

 הדבורים וצפייה בכוורת מזכוכיתמפגש מרתק על עולם 

 שלום ונעים מאד 

 שנה.   14, טכנאי מחשבים עצמאי כבר   45בן שמי רוני,  אני 

במפגש שלנו שיתקיים בקרוב אספר לכם מעט על עצמי ועל עולם הדבורים. נצפה יחד 

 ב"שידור חי" בדבורים בתוך הכוורת ועוד.

אלים את עצמכם? לפני כמה שנים צפיתי איך טכנאי מחשבים מגיע להיות דבוראי אתם שו

בכתבה של רפי גינת בטלוויזיה על איכות הדבש הירודה שנמכרת בחנויות ובמרכולים 

 ושכמעט לא מוכרים דבש אמיתי בכלל. מאז ועד היום אני מגדל דבורים ומייצר דבש.

בה דברים גידול דבורים הוא מרתק, מאתגר, בריא, מרגיע, מלמד על החיים, על הטבע ועוד הר

 שכל אחד מאיתנו יכול להפיק בצורה אישית.

 

 מעט רקע על הדבורים..

לפי המדענים הדבורה נפרדה מהצרעה של ימינו לפני 

והפכה להיות צמחונית, קטנה, שלושה מיליון שנה 

 . זריזה וחכמה הרבה יותר

שמהם מפיקים דבש שבריא   זני דבוריםישנם ארבע 

 לאדם ומוגדרים כ"דבורת הדבש".

התנהלות הדבורים וצורת חייהם נחשבים היום 

למיקרואורגניזם המפותח ביותר על כדור הארץ וברמת 

 ניהם,יבינה גבוהה מאוד בעיקר בגלל התקשורת שב

העברת האינפורמציה והחלטות משותפות של 

 האורגניזם השלם והמושלם. 

עדיין נחקרת על ידי מדענים. ישנן שאלות וסוגיות על צורת חייהם של הדבורים הדבורה 

זאת אחת הסיבות שנושא זה מושך אליו יותר  שנשארות ללא מענה והן עדיין בגדר מסתורין,

בשרשרת החיים של הטבע לדבורה יש תפקיד  ויותר אנשים שלא קשורים לחקלאות בכלל.

 לאים "האבקה".פעולה שנקראת בידי החק -ייחודי  

אין בעל חיים נוסף שיכול להחליף אותה. נתון זה הוא קריטי עבור העולם כולו במיוחד לאור 

העובדה שבקצב הנוכחי של שבעים השנים האחרונות כמות הדבורים בעולם במגמת ירידה 

                                                                                                                                                     תלולה מאוד. 

 המשך..                                                                                                                                        
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הירידה בכמות הדבורים התחילה במגביל להתפתחות המזון התעשייתי באמצע המאה 

ועד היום החלה תופעה של היעלמות דבורים וממלכות שלמות ללא  1980הקודמת. משנת 

 סיבה.

ורמים מדענים שחוקרים את התופעה סבורים נכון להיום שהסיבה היא שילוב של מספר ג

  שונים אך עדיין לא נמצא פתרון לבעיה זאת.

נכון להיום, בסין מייצרים "האבקה" מלאכותית בעזרת פועלות סיניות שמחליפות את 

הדבורים. היעלמותם של הדבורים תפגע ישירות בצלחת שאנו אוכלים היום.. שליש ממנה 

 עות מכך. ייעלם. הפגיעה העולמית תהיה הרבה יותר כבדה, עקב השלכות  הנוב

מדענים רבים ניסו בעבר בהווה וכנראה גם בעתיד לנחש איך יראה כדור הארץ ללא דבורים,  

 הרוב הגיע למסקנה שבתוצאה הסופית לא יהיו חיים על פני כדור הארץ !

  ללא דבורים יוותרו למין " המדען ראשון שהתייחס לנושא הזה היה לברט איינשטיין שאמר: 

 "שנים 4האנושי 

במדינת ישראל, נכון להיום גידול דבורים כעסק כלכלי הוא כמעט בלתי 

אפשרי. או שאתה דור שלישי למגדלי דבורים בארץ , או שיש לך 

 קשרים חזקים מאוד בתוך מועצת הדבש או שאתה עובר על החוק.

למדינת ישראל אין מספיק שטחי מרעה כדי לייצר מספיק דבש עבור 

בא מחו"ל )למשל מיוון וטורקיה(. המצב הזה ויש צורך ליי  ההאוכלוסיי

נכון להיום, רשומים   הוא אבסורד והשיקולים הם כלכליים בלבד.

במועצת הדבש כחמש מאות דבוראים. עד לפני עשור היו בארץ יותר 

נתונים אלו הם בהתאם לירידה המתמדת בכמות החקלאים בארץ והקושי  ,מאלף דבוראים

 הספציפי בענף זה.

בתור דבוראי שמגדל דבורים ובעיקר מציל אותם מהדברה, אני רואה כערך עליון להעביר את  

 הנתונים הבסיסיים על היעלמותה של דבורת הדבש לכמה שיותר אנשים. 

הנזק , רוב האנשים לא מודעים כלל לנזק שנוצר בעולם בעקבות תעשיית המזון המלאכותי

ת. לצערנו, את רוב האנשים זה גם בכלל לא שנוצר לדבורה בפרט והתוצאות בעקבות זא

. העיקר שלא יחסר בשר, ירקות או גבינה בסופרמרקט וכמובן שלא יעלו את  ןמעניי

 המחירים.

בנוסף, אנשים גורמים נזק ישיר לדבורה מתוך בורות וחוסר ידע, למשל הדברה ועוד כל מני 

ושל היצורים החמודים דברים מוזרים שאני נתקל בהם במהלך הצלת חייהם של נחילים 

 האלה שרק עושים לנו טוב.

 שדה-באסם משאבי 18:00 בשעהיום רביעי  30.9.15 יתקיים בתאריךהמפגש שלנו   

 להתראות רוני
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 כיום הכיפורים. לא היו ימים טובים לישראל...

נאמר בתלמוד )תענית ל"א(: "אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל 

י לבן שאולים, כדי לא בגדעשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכחמישה 

לבייש את מי שאין לה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות )רוקדות( בכרמים, ומה היו אומרות: 

"בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך? אל תיתן עינך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן 

 ".יראת ה' היא תתהלל אישהוהבל היופי 

טו' באב מוכר לנו עד היום "כחג האהבה" אבל יום הכיפורים? מה לו, היום הנורא והקדוש 

ביותר בשנה, לעסקי שדכנות? האם אמנם יום שמחה הוא זה? הרי הוא יום עליו נאמר בתורה 

יה לכם, יה קודש-מקראאך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא,  )ויקרא כג' כז'( :"

 האם היום הקדוש, יום הצום, מתאים להיות יום שמחה? ? "נפשותיכם-ועיניתם את

יום של תשובה, בקשת  40בכל ההיסטוריה של עם ישראל היה יום כיפור יום שיא. הוא מסיים 

הכיפורים הוא יום החתימה, שבו -יוםסליחה וחשבון נפש שמתחילים בראש חודש אלול. 

העולם למשך השנה הבאה. זה יום קדוש, שבזכות הקדושה העצומה  נחתם דינו של האדם ושל

ידי הצום, -שמאירה בו, מתכפרים חטאיו של האדם. אנו, מצידנו, מקבלים את קדושת היום על

 הסליחה, התפילה והתשובה.

ביטויי התנהגות נוספים הבאים לבטא את  4הוא העינוי המוכר יותר אך נלווים לו עוד  הצום

ו מהצד החומרי של החיים: רחיצה, נעילת נעלי עור, יחסי אישות ושימוש ההתנתקות שלנ

בתמרוקים. הצום והנלווים לו מתחילים עם הדלקת הנרות של ערב יום כיפור ועד למחרת 

היא על ידי פיוס איש את רעהו מפגיעות או עלבונות שהטחתי בו.  הסליחהבצאת הכוכבים.   

נו אולם רק על אלה שביננו לבין המקום , הקב"ה. עברות יום הכיפורים אמנם מכפר על עוונותי

שבין אדם לחברו נמחלות רק לאחר פיוס הנפגע.                                                                      

תפילות:  3ביום כיפור שונה מהתפילות בשאר ימי השנה. אם ביום חול אנו מתפללים  התפילה

ומנחה, ובשבת ובשאר החגים אנו מוסיפים גם את תפילת מוסף, הרי ביום מעריב, שחרית 

כיפור נוספת תפילה חמישית, תפילת נעילה. תפילה זו המושכת בד"כ רבים לבית הכנסת היא 

ימי התשובה. בסיום תפילת נעילה תוקעים בשופר  40כשמה, נועלת את יום הכיפור ואת 

הבאה בירושלים הבנויה". קטע נוסף ייחודי בתפילות ומכריזים תוך כדי שירה וריקוד: "לשנה 

היום היא תפילת "כל נדרי" הפותחת את היום והמהווה גם היא מקור משיכה למתפללים 

רבים. עיקרה של תפילה זו הוא במסירת הודעה על התרת נדרים ושבועות וביטול אלה שאנדור 

, הפרד בתקופת האינקוויזיציאו אשבע בשנה הבאה. מקובל שהנוסח של "כל נדרי" התחבר בס

האנוסים שהיו מתכנסים בסתר בליל יום כיפור היו קוראים את נוסח התרת הנדרים על מנת 

לומר שכל ההתחייבויות שנאלצו לקבל עליהם על ידי הנצרות מתבטלים. על ידי כך נשארו 

 ביהדותם.
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זיתות מצרים מאז יום כיפור תשל"ג קיבל היום מימד נוסף עם פרוץ המלחמה הנוראה בח

וסוריה. גם עבורי אישית נשאר יום כיפור ספציפי זה חרוט בעמקי נפשי. גדוד הטנקים בו 

מון גדוד בצאלים. כל ישרתתי במילואים היה במשך כל השבוע שבין ראש השנה ליום כיפור בא

 שוחרר, והדבר לא התברר לי עד היוםהשבוע היינו בכוננות להטסה לסיני או לגולן. משום מה, 

והלוחמים נסעו לביתם. גויסנו רק למחרת בצהרים  ערב יום כיפורהגדוד בבוקר יום שישי, 

והגענו על שרשראות )כי לא היו מספיק מובילי טנקים( ממחנה פלוגות שליד קריית גת ועד 

שעות. בדרכנו עברנו דרך משאבי  48-למעבר הגי'די מול תעלת סואץ בסיני. נסיעה שנמשכה כ

נה המוכרים לכולנו. תפשנו את הקו שעדיין לא ממש התייצב מול המצרים שדה, שבטה וניצ

בגזרה שמהאגם המר ודרומה עד למפרץ סואץ. המלחמה שכידוע לא הייתה קלה לעם כולו 

הייתה קשה גם לגדודנו, שני הרוגים, כעשרים פצועים וגיוס רצוף עד להסכם ההפרדה 

 . 1974בפברואר 

ש השנה ועד מוצאי יום כיפור גם המימד הדתי של אותם מאז משתלבים בתודעתי החל מרא

הלאומי והאישי של ההצלה והניצחון על האויבים שהפתיעו  טעשרת ימי התשובה וגם ההיב

 אותנו, למרות שהמחיר היה כבד ביותר.

נסגור את המעגל שוב בשאלה: איך יכול להיות יום הדין הקדוש והנורא יום שמח?                 

בדיוק על יום כזה נאמר: "אין שמחה גדולה כהתרת הספקות". אדם העומד לדין ודינו להבנתי 

נחתם ונגזר לחיים אין שמחה גדולה משמחתו. לכן ביום זה אנו גם לובשים בגדי לבן ולא 

בגדים שחורים המסמלים עצב ואבלות.  אולם אני נשארתי עם הספק האישי שלי: מי משחרר 

מחטיבה  129ודי בערב יום כיפור? כנראה שבשמים החליטו שגדוד גדוד טנקים לאחר אימון גד

הרוגים ועשרות פצועים( ולכן לא הציבו בקו  16כבר סבל מספיק במלחמת ששת הימים ) 8

 הראשון בעיצומו של יום הדין.

 חתימה טובה לחברי ותושבי משאבי שדה.

 שאול פיגנבוים

 לידיעתכם

הערנות אם אתם רואים משהו  שמרו על .מהבתים במשקלאחד בלילה פריצה  ההייתאחרונה ב

כל טלפון בעד הבוקר ובערב  8משעה שנמצא כל יום החל לשומר דווח לחשוב או מישהו חשוד 

יגיע למקום במהירות  ידע מה לעשות הוא אליו.עביר את השיחה ישירות לי 8100חיוג  ,רגיל

להתקשר אליהם לא לחכות. גם  במשק כדאי ויפנה למשטרה במקרה הצורך. אם יש קרובים

 .למשטרה גם תמיד טוב 100מקרה ובכל  ,במשך היום ניתן להתקשר לרב"ש חיים לובנטל

 שנה טובה ובטוחה. 
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  ברוכה הבאה  תשע"ו שנה עברית חדשה שתהיה שנה טובה לעם ישראל ולנו!

 מפעל שגיב!לכבוד חג ראש השנה   חולק לחברים השי ויש שגם קיבלו לוח שנה חדש של 

 קצת לפני כן זכינו לשבוע של אובך וחום היה בלשון המעטה ממש ממש לא נעים, טוב שזה עבר

שנייה לפני ראש השנה כך שניתן היה לקבל את השנה עם בית נקי ואויר בריא לנשימה. ונקוה 

 השנה החדשה תהיה  נוחה וקלה יותר 

 

אבל  יש גם הרבה שנשארים. אולי  ראש השנה נעלם מחגי המשק... נכון שהרבה נוסעים...

 בשנה הבאה נצליח לחגוג את החג הזה גם ביחד.

 

אתה איתי "בערב יום  ב' הוזמנו החברים לסרט  במועדון. היה סרט ישראלי חדש יחסית. 

 .  סרט מרגש ועצוב מאד."הלילה

 

 לברךבליווי מרסלו. להרים כוס של יין שירי חג  לשיר םהוותיקיביום ד' התכנסו החברים 

 רונית ועוד..  פרידה, יעל זיו,   תודה למארגנות  ,שנה החדשה ולהתכבד בעוגות ועודל

 

העיקר  ביום ה' התכנסו עובדי שגיב  להרמת כוסות יין  ולהתכבד לפי המסורת של המפעל ו..

 לשמוע את סיכומי חצי השנה האחרונה.

 

המרכז נשארה ללא מים. אך אל תדאגו  תהיה צינור שהתפוצץ ושכונביום   א' של ראש השנה 

 הכול תוקן והמים הגיעו לבתים.ואנשי ענף הבנין טיפלו בזה 

 

 וזהו!!עברה אותנו. טיפטף קצת  " סערת רעמים וברקים"יום שלישי בערב 

 

 פריצה לבית בשעות הלילה. ןניסיוהיה  זהירות וערנות!! 

 

התערוכה עם הכותר "חגים זה  נפתחה תערוכת ציורים של סטריקו.במקלט גלריית הגבעה  -

. 2004-לזה" בכניסה יש כעין תשבץ לחגים. ובפנים התערוכה נפתחת עם שיר של סטריקו מ

התמונות כדרכו של סטריקו  מחייבות מחשבה. לי משום מה נראות בחלקן הגדול עצובות או 

 ר יש בזה משהו מקורי.אולי זה מצב הרוח שלי.  לסטריקו שתמשיך תיצו
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ס בבית הקברות, כאשר ילדי כיתה קצהרים של ערב יום כיפור עלו כנהוג מידי שנה חברים לטב

ה 'ושמעו על הנפטרים מטובל ז' שהחלו במשימות הבר מצוה ניקו את קברים בעוד מועד 

 ס עזרו בהדלקת  נרות הזיכרון  ובחלוקת הפרחים. קהשתתפו בטאבריאל. 

 

 הצמים והמעוניינים הלכו לתפילות בבית הכנסת  שנמצא באוקספורד הישן. יום כיפור ובבערב 

 

 כך במהירות  עבר לו ראש השנה ויום כיפור והנה  הגענו לסוכות אז שיהיה לכולנו חג שמח.

 

 חג סוכות שמח

 


