
 !הבחירה בידיך -חמורה במזון של כולנופגיעה או  הדבש הצלת דבורי

לא בהכרח  -שאהב להתבטא בתחומים שונים, אלברט אינשטייןאחת מאמרות השפר המיוחסות ל

 "שנות קיום 4יוותרו למין האנושי רק , אם הדבורים ייעלמו"    :בתחום התמחותו

במציאות כיום מתרחשת האפוקליפסה אל . היתה נראית כמו אמירה אפוקליפטית, כשנאמרה, בזמנו

או  Colony Collapse Disorder . דבורים ברחבי העולם הולכות ונעלמות במסות עצומות! מול עיננו

ומביאות בכך לחיסול , באופן פתאומי כוורותמ עלמותנ דבורים היא תופעה בה CCD בקיצור

, של בעלי עניין ברחבי העולם לבודד את מקור התופעה ביותר אינטנסבייםלמרות ניסיונות .המושבה

סכומי העתק שמושקעים כדי לחקור את . והנושא הוא בגדר תעלומה, יחיד עדיין גורםבודד לא 

 .מקורה של התופעה ולמצוא לה פתרון הם מהגבוהים ביותר מכל ענפי המחקר המדעי

באופן דרמטי על  לטובה באמצעות פעולה פשוטה תוכל להשפיעית יודע כי כיצד היית מגיב אם הי

 ? בישראל ההתמודדות עם העלמות הדבורים

 לאנושות חשיבות דבורת הדבש

של מאות  ראשיותמאביקות  ןה. שרשרת המזון של האדםב ביותר החשובהחרק  הןדבורי הדבש 

ידי -יקר עלבעצמחים המואבקים כשליש מהאוכל שאנו אוכלים מקורו ב .פרחים ואגוזים ,פירות וירקות

בכדי  ובמטעים פזרן בשדותלו, בעונת ההאבקה ר כוורותושכחקלאים כיום נוהגים ל. דבורים

אך לא . סדירהאספקת מזון ללא פעילות זו קיימת סכנה של ממש ל .הפרחיםשהדבורים יאביקו את 

, הטקסטיל, תתעשיית התרופולחומרי גלם גם . י דבורים"רק מזון תלוי ביבול המואבק ע

 .יסבלו מפגיעה משנית והקוסמטיקה הבשמים

 תופעת היעלמות הדבורים

מכל רחבי העולם יש דיווחים על היעלמות בין לילה של נחילים שלמים וכן על ירידה מאסיבית בכמות 

מעל למחצית  -בארצות הברית לבדה מדובר על היעלמות של עשרות מיליארדי דבורים. הכוורות

אך עדין ניכרת ירידה משמעותית בכמות , בישראל המצב קצת יותר בשליטה. לפני עשורמאוכלוסייתן 

 .כל שנהבהדבורים 

הסיבות . סיבות חיצוניות וסיבות פנימיות: את הגורמים להיעלמות הדבורים ניתן לחלק לשניים

 :לרעה את סביבת המחיה של הדבורים המשנים, החיצוניות הן השינויים שמתרחשים בכל העולם

טפיל קוטל דבורים  ,שימוש בחומרי הדברה, על חשבון שטחים טבעיים בינוי ,קרינה סלולרית

 על פני שטחים עצומיםצוף נטול  יחידגידול ל ששדות  ,שהתפשט בשל גלובליות העולם המודרני

, התחממות כדור הארץ, מזון מהונדס גנטית, היעלמות זנים שונים של צמחייה ,(חיטה ותירס למשל)

 . האדמה והמים ועוד, האווירזיהום 

דרך זו מחלישה את . הסיבות הפנימיות נוגעות לדרך הקונבנציונלית שבה מגודלות הדבורים כיום

הן אינן יכולות עד רמה שבה , בהתמדה (דבוריתהכוורת היא ישות אחת הנקראת בעברית ) הדבורית

וברגע , ל פרט יש תפקידבה לכ, "משפחה"רואה בדבורית התפיסה הקונבנציונלית  .ונעלמותעוד 

היא מביאה לעשרות סוגים של ו,זוהי תפיסה מכניסטית. שהוא סיים את תפקידו הוא חסר חשיבות

שלכל פרט בה נודעת , הדבורית היא ישות אחת, בפועל. מניפולציות שעושה האדם בדבורית

 .והמניפולציות שנעשות בה מתבטאות במחיר כבד, חשיבות

 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_(%D7%97%D7%A8%D7%A7)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_(%D7%97%D7%A8%D7%A7)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D


 דבוראות ביודינמית

ני ול דבורים הוליסטי מאפשר לדבורים לחיות את חייהן בצורה טבעית לחלוטין כפי שהן חיו מיליוגיד

ניו יותר ליונק הדבורית היא אורגניזם אחד שדומה במאפיי. תכמעט ללא התערבות אנושי, שנים

ויכולת הלמידה של הדבורית ( מעלות 63-כ)טמפרטורת הדבורית דומה לזו של יונק. ופחות לחרק

" הפנים גופית"כל הפעילות ו (בתוך הכוורת) חושך מוחלטבדבורית מתנהלת ה. דומה לזו של יונק

 .י שוכני כוורת אחרים"י שוכני הכוורת והרחתם ע"הפרשת חומרים ע אמצעותמתבצעת ב 

 להלן טבלאת השוואה בין כוורת טבעית ומלאכותית

 תמלאכותיכוורת  טבעיתכוורת   פרמטר
, נחיל דבורים: הכל בכוורת עגול צורה

סידור , ריקוד הדבורה, חלות
 הטלת המלכה, הדבש

 מלבן/ ריבוע

 מונחת על האדמה על ענף גבוה למשל -למעלה מיקום כוורת

דבוראים מונעים התנחלות באביב  מכניסה כוחות לכוורת . באביב זמן התרבות
 הדבשפוגע בתפוקת  -משיקול מיסחרי

 .מלאכותית. החלפת מלכה בסתיו החלפת מלכה באביב זמן החלפת מלכה
שטחים , (מונוקולטורה)זן אחד של צמח  צמחי בר מקורות מזון

זה . דבורים מקבלות מי סוכר, מהונדסים
מצריך הרבה אנרגיה מדבורים לייצר 

 . דבש
 .נמצאה מחלת סכרת בדבורים

העברה גורמת . מנויידות לצרכי האבקה נשארות במקום קבע ניידות כוורות
 . מהולד 63%למוות 

י "נבנות מדונג ע, לות טבעיותח בניית חלות דבש
 הדבורים

חלות / שעוויות עם חומר משמר
דבורים מאבדות את היכולת . מפלסטיק

 וזה מחליש אותן , לבנות את החלות
מקפידים על גישה . אין תרופות שימוש בתרופות

המחזק את  נוחה לצוף איכותי
 .הדבורים

נרחב בחומרים כימיים שימוש 
כמניעה וטיפול בטפילים , ואנטיביוטיקה

 ומחלות 

הדבורים לחוש את  פוגע ביכולת -סינטטי דונג/ שמן פשתן אורגני צבע כוורת

 תהכוור
רשת בין קומה 

 ראשונה לשניה
הטלה חופשית בכל . אין רשת

בפועל ההטלה . חלות הכוורת
 .נעשית במרכז

 

על קומת הקן מונחת רשת למנוע מעבר 
רק עמלות עוברות לקומה . מלכה וזכרים

העליונה כדי למנוע הטלה בקומה 
 העליונה

פותחים כוורת עשרות פעמים בשנה  פותחים כוורת במקרים בודדים פתיחת כוורות
גורם לאיבוד  .לצורך טיפולים

 .הפנימי בכוורת הטמפרטורה והאיזון

 
 שנות קיום

 003,333,333קיימות דבורים 
 שנה

שנה של דבוראות מודרנית  003תוך 
 גרמנו לקריסת אוכלוסיית הדבורים

. טבעית מתחלפת באביב מלכה מחזור חיי מלכה
, היא מטילה ביצה בתוך מלכון

שהוא תא עשוי דונג בצורה 
 . עגולה

כ רימה נעה לכיוון "הביצה ואח
 .ימין תוך כדי התפתחות

 

מלכה מלאכותית מוטלת בסתיו בכוורת 
קטן למידותיה של , אחרת בתא משושה

, כ מועברת למלכון פלסטיק"ואח, מלכה
שם היא מתפתחת עד שהיא מסיימת 

 . להתפתח למלכה
. כ רימה נעה לכיוון שמאל"הביצה ואח

נוצרת מלכה שהיא למעשה דבורה 
תית יותר ועממש -שמסוגלת להטיל

כיוון , ליפההדבורים מנסות להח. חלשה
 .ן מכירות בה כמלכהשהן אינ

 

 



או על מגדלים אנשים כוורות בשיטה הביודינמיות בחצר  במסגרתוישראל שותפה כיום לטרנד עולמי 
 עוזרים לשקם את אוכלוסיית הדבורים -כוורת ועוד כוורת -אנשים שבוחרים בדרך זו. גג ביתם
מאשר הדרך  ותר בריאה לדבוריםהם עושים זאת בדרך שהיא יותר מכבדת וי. העולמית

 ...הם יכולים גם להנות מדובשן -בין יתר הדברים הטובים. הקונבצינלית
 

 התנחלות דבורים
. מבקש לבוא לידיי ביטוי אצל הדבורית והוא יצר ההתנחלותהטבעי יצר קיים בדבוריםהאביב עונת ב

-אורגניזם)היא מולידה מתוך עצמה נחיל דבורים חדש , זוהי למעשה דרכה של הדבורית להתרבות
כל בעלי ש פיבדיוק כ,אותוחובה עלינו לאפשר זהו שלב חשוב ביותר במעגל חיי הדבורית ו"(. תינוק"

 .מבקשים להתרבות החיים
 :רכב מהשלבים הבאיםהתהליך מו

מלכות בלבד הופכים לזחלי מזון המוזנות ב אילו-חלק מן הביצים. המלכה מטילה ביצים .א
 .מלכות

היא מנסה . הותיקהשבכוורת בחוסר מנוחהנתקפת המלכה ואז מבשילים  זחלי המלכות .ב
 .ומגינותעל התאים בגופן,הפועלות אינן מניחות לה.להרוס את תאי המלכות

ממלאות הפועלות את  לפני צאתן,כוורתאת ה עוזבתעם חלק מן הפועלות הותיקה מלכהה .ג

 .כצידה לדרך זפקן בדבש

ישב הנחיל ילאחר צאתו מן הכוורת מת. דבוריםנחילהמלכה והפועלות המלוות אותה מהוות  .ד

הדבורים שבו מצטופפות ונאחזות זו בזו . ט גבוהה אחר בסמוך לכוורת האםעל עץ או אובייק

 .התנחלות זמניתזוהי  .כאשכול גדול-ברגליהן

 

לאחר  .שעות 27עד הנחיל נשאר תלויבמקום .קבע לתור מקום להשתכנות יוצאות "סיירות" .ה

. מקום הקבעשנמצא מקום מניח את הדעת מפנה הנחיל את ההתנחלות הזמנית ועובר ל

ה יוצאת הדבורית החדש. והמלכה מטילה בהן ביצים, שם בונות הדבורים חלות חדשות

 !לדרכה

הורסת את , המלכה הצעירהמאחד המלכונים בוקעת חיל לאחר עזיבת הנ -בכוורת האם .ו

מעתה המלכה הצעירה היא המלכה היחידה בדבורית  .ןנומשמידה את תוכ ניםשאר המלכו

 !שאף היא ממשיכה בדרכה, הותיקה
 

 בישראל הזדמנות להצלת הדבורים

יכולים להיכנס לתמונה ולתרום תרומה אמיתית לשיקום אוכלסיית דבוראים ומדבירים  -בו אנוהשלב 

זהו חלון . שעות 27שלב זה נמשך כאמור עד  .ההתנחלות הזמניתהוא שלב  הדבורים בארץ

לא להדביר , המשימה היא לשכנע את ציבור הלקוחות להתאזר בסבלנות .ההזדמנויות להצלת הנחיל

יש לציין כי לעתים  .ביאו למקום מבטחים בכוורת חדשהלהתקשר לדבוראי שילכוד את הנחיל וי, מיד

או מקום עם גישה פיזית , ההתנחלות הזמנית נמצאת במקום בעייתי כגון על עץ מאוד גבוהה

ואם הלקוח מתעקש ניתן , לוותר על חילוץ הנחיל ץבמקרים אילו נאל. 'וכד, בתוך חריץ צר, בעייתית

 .אף לבצע הדברה



 מגן דבורים אדום 

נה ומורכב מדבוראים מתנדבים מכל הוא גוף התנדבותי שקם בישראל לאחרו" דבורים אדוםמגן "

 :מטרות הארגון. רחבי הארץ

 .הנתינה והשפע של הדבורים, העלאת המודעות לאיכויות האהבה .0

 .םלוגי בעיר ובשטחים הפתוחים ולעולהגברת המודעות לחשיבות הדבורים למגוון הביו .7

 .למקום מבטחיםוהבאתם  ,נחילי דבוריםניקוז מידע בזמן אמת על  .6

 :לפרטים נוספים
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