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 פרשת וישבל -דבר תורה ושיר 

שקנה במעט הכסף , על ספר דרשות קטן של חכם מרוקאי" בשפריר חביון" הרב חיים סבתו מספר בספרו

שעמדה לו בשעת מעשה , ולא מצא בו דבר חידוש חוץ מדרשה אחת שתפסה את ליבו, שהשתכר מעבודתו כמורה

 :בדרום הארץ[ ?חילוניים]מאות חברי קיבוצים במוצאי שבת וישב כאשר דרש בפני כמה , שהיה זקוק לה

וכשהגעתי לעניין יוסף ואשת פוטיפר ולעמידה , דרשתי על פרשת יוסף ואחיו. הפרשה הייתה וישב

עוד אני מדבר ומאמצע ". ויבוא הביתה לעשות מלאכתו"בניסיון הזכרתי את דברי חכמים על הפסוק 

לא . אני לא מאמין לדבריך ולא לדברי חכמים, הרבכבוד : האולם קם קיבוצניק אחד וקורא בהחלטיות

עוד אני מתפלל והאולם כולו ... יעלה על הדעת שבשעה כזו מה שראה יוסף הוא את דמות דיוקן אביו

באה לפני דרשה מאותו חכם , ואותו קיבוצניק עוד עומד מולי, מחכה לראות איך ייפול דבר, דומם

עתה . אין לך דבר שאין לו שעה, ואמרה, שרים וחמש שנהממרוקו שקניתי את ספרו בערב שבת קודם ע

 . פתח פיך ויאירו דבריך ואני אהיה עימך, הגיע זמני

לפיכך . ובוודאי גברים לא ראו את פניהם, בביתו של יעקב אבינו בכנען לא היו מראות. פתחתי ואמרתי

ים הוא לו שדמות דיוקנו ועוד אמרו חכמים על הפסוק בן זקונ. יוסף הצדיק מעולם לא ראה את דמותו

ומשעברו שנים במצרים נתמלא . אלא שהוא היה בלא חתימת זקן. של יוסף הייתה כדמות דיוקן אביו

 . זקנו ודמה לאביו בכול

וכשמשכה היא . בוודאי היו בחדרה כמה וכמה מראות להתייפות בהן, אשת פוטיפר, ולאותה מרשעת

, הוא. וראה ממולו דמות דיוקן. מולו הייתה מראהו, נכנס לחדרה, את יוסף אחריה וכמעט ונכשל

ופירש , אמר לעצמו, מה אבא עושה כאן, אבא. ראה דמות דיוקן ונבהל, שמעולם לא ראה את דמות עצמו

 .שאת דמות עצמו ראה ולא ידע, והאמת. מן העבירה

, והאמת" –הרב סבתו מה שתפס אותי הוא סוף דבריו של , המופיע גם במקומות נוספים, מעבר לפירוש המעניין

היא אותה התבוננות , מה שהציל את יוסף מעבירה ומפספוס ייעודו במצרים". שאת דמות עצמו ראה ולא ידע

 ?מה הוא רוצה להיות: פנימה לתוך עצמו

כך מתאר אברהם יהושע השל את עצמו . לאדם עומדת הזדמנות לעצור ולהביט פנימה ולבחון את עולמו וחייו

 :3311בברלין 

. חשתי בודד ביותר עם בעיותיי וחרדותיי. באותם חודשים בברלין עברו עלי רגעים של מרה שחורה

, התפעלתי מהסולידיות של הארכיטקטורה שלה. הלכתי לבדי בערבים ברחובותיה הנהדרים של ברלין

ל הצגות תיאטרון והרצאות ש, היו שם קונצרטים. מהדחף והעוצמה הכובשים של ציוויליזציה דינמית

והרהרתי בלבי אם ללכת לראות את , חוקרים מפורסמים על התיאוריות וההמצאות העדכניות ביותר

לפתע פתאום . המחזה החדש של מקס ריינהרט או ללכת לשמוע הרצאה על אודות תורת היחסות

שכחתי את אלוהים " ?מאימתי קוראים את שמע בערבית. "הערב הגיע, הבחנתי כי השמש כבר שקעה

לתקן "שהמשימה שלי היא , my businessשכחתי שהשקיעה היא  –את מעמד הר סיני שכחתי  –

 ...אז החילותי לומר את מילותיה של תפילת ערבית ".עולם במלכות שדי
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 :מסביר כך את הדברים, חוקר הגותו של השל, דרור בונדי

שוקעת ונזכר שלא האם רק בחלוף כמה שנים הוא ראה פתאום את השמש . 3321השל חי בברלין מאז 

עוררה את לבו , אך באותו יום השקיעה הכתה בו, הוא ראה את השקיעה דבר יום ביומו. לא? התפלל

תהה השל בינו לבין , ואולי! ?כמה שנים אני פה ולא שמתי לב לשקיעה: ולפתע ראה אותה לראשונה

, ם לא ראיתי שקיעהואם כמה שני? כנראה ממש שקעתי בעצמי, אם כמה שנים לא ראיתי שקיעה, עצמו

 ?אני עלול למחוק גם בני אדם, וכמו שהשמש נמחקה לי, אולי נקודת המבט המחפצנת השתלטה עליי

 .רוחנית" לשבת בשלווה"אני מאחל לנו שנזכה לבחור בדרכים הנכונות ולהביט פנימה והחוצה ולא נבקש 

----------------------------------------------------- 

 יעקב

ב ַיֲעֹקב  ַויֵּשֵּ

 ְמגּוָריו ָסִביב

ה  ַפַחד ָאִביו ַהְמֻרמֶּ

 ִיְרַאת ָאִחיו ַהִנְגָזל

 ָחִמיו ַחם ָעָליו

ק ָהֹאפֶּ ְלָמה מֵּ עֶּ  ִאמֹו נֶּ

יהָ   ָקָצה ְבַחיֶּ

 ִבּתֹו ִנְטְמָאה

 ָבָניו ִהְבִאישּו

לֹו ִשְכָלה  ְרחֵּ

ְלָמה  יהָ נֶּאֶּ י ֹגְזזֶּ  ִלְפנֵּ

 ְבכֹורֹו ָסַרח

 ְיהּוָדה הֹוָדה ְבַקְלָקָלתוֹ 

 

 ֲאהּובֹו ִנְמַכר

מּונֹו ִנְסַחר  אֵּ

 ַשְלָמתֹו לֵָּאה

ַמע ְשִעיִרים  ֲעֻקָבה ִמדֶּ

ת ְלַרְגָליו שֶּ  ְזקּוָניו ִנְכְמרּו ְכרֶּ

 ַפִסים ַפִסים ִנְפְרמּו ַחָייו

 ֲחָרָדה ְגֹדָלה ַעד ְמֹאד

 ָהיּו ֻכָלָנה ִשְכמוֹ  ַעל

 ָנָשה ַשְלָוה

 ?ֲהָנְקָעה ַנְפשוֹ 

ם  ?ַהִהְתַנחֵּ

 

 

 

 

 

 אדמנית ה'רלהא
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  ח"תשע הלכות חנוכה

 ופשטו, ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני בבית' .1

 מפניהם מאד לישראל להם וצר, הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם

 הכהנים חשמונאי בני וגברו והצילם מידם והושיעם אבותינו להי-א עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום

 מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים

 ונכנסו, היה כסלו בחדש ועשרים בחמשה ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו. השני החורבן עד שנה

 והדליקו ,בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך אלא במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל

, ג פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב) 'טהור שמן והוציאו זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו

 .(ב-א

נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה . ומותרים בעשיית מלאכה, שמונת ימי החנוכה אסורים בהספד ובתענית .2

 .(א, ע"סימן תרח "אוע "שו)בגלל מעשה יהודית בתו של יוחנן כהן גדול , בזמן שהנרות דולקים

מצווה סעודות שנאמרים בהם דברי תורה ומזמורים נחשבות כסעודות . אין חיוב לערוך סעודות בחנוכה .3

 .( ג, ע"תר)

זכר לנס פך השמן תקנו חכמים להדליק בכל יום מימי החנוכה נרות על פתחי הבתים כדי לפרסם את  .4

לכן גם אישה שמתגוררת לבד חייבת להדליק נרות חנוכה , בהדלקה זו חייבים אנשים ונשים כאחד. הנס

 .בביתה

 זמן הדלקת הנרות

ויש שנהגו להדליק נרות חנוכה בצאת , (14:41-14:45)יש שנהגו להדליק נרות חנוכה בשקיעת החמה  .5

אם ישנם בחוץ עוברים ושבים , מי שלא הדליק בזמן זה רשאי להדליק במשך הלילה בברכה. הכוכבים

אם מדליק לעצמו בשעת לילה . שאפשר לפרסם להם את הנס או אם מדליקים נרות עם שאר בני הבית

 .(ק יא"שנה ברורה סב ובמ-א, ב"תרע)ידליק ללא ברכה  –מאוחרת 

בערב שבת , לכן. (ב, ב"תרע)יש לשים כמות שמן שתספיק לדלוק כחצי שעה לאחר צאת הכוכבים  .4

ט "תרע)אין להשתמש בנרות הצבעוניים שדולקים חצי שעה בלבד , שמדליקים נרות חנוכה לפני השקיעה

 .(ק ב"במשנה ברורה ס

ַלג המנחה  .7 יש להקפיד (. בערך 15:41)מי שנאלץ לצאת בביתו מבעוד יום יכול להדליק נרות בברכה כבר מפְּ

 .(א, ב"תרע)להדליק נרות גדולים שידלקו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים 

 מקום הדלקת הנרות

בפתח יק יש להדל, כאשר יש חצר לפני הבית. כדי לפרסם את הנס, את הנרות יש להדליק בפתח הבית .8

מי שאין . החושש שהרוח תכבה את הנרות יכול להדליק נרות בחלון הפונה לשביל. לרשות הרבים החצר

 .(ה, א"תרע)יניח הנרות בחלון הפונה לרשות הרבים  –(המתגורר בבניין קומות)לו פתח לרשות הרבים 

 (ו, א"תרע)של מצווה  כדי שיהיה ניכר שאלו נרות, מ"ס 24-81לכתחילה יש להניח את הנרות בגובה של  .9

שהרי איננו רגילים להשתמש בנרות למטרת , נראה שכיום אין צורך להקפיד בכך. שלא משמשים לתאורה

 .תאורה אלא בחשמל וגם נרות שמונחים גבוה יותר בחנוכיה ניכר שהודלקו לשם מצווה ופרסום הנס

 .(א, ה"תרע)הם צריכים להיות  יש להדליקם במקום בו. אין להדליק את הנרות בפנים ולהוציאם החוצה .11
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בפתח . כך הנכנס בפתח יהיה מסובב במצוות, בפתח שיש בו מזוזה יש להדליק את הנרות משמאל לפתח .11

 .(ק לג"ז ובמשנה ברורה ס, א"תרע)ללא מזוזה יש להדליק את הנרות בימין 

עו . המתארחים אצל אחרים חייבים להדליק נרות בביתם .12 ִיסְּ ראו סעיף , מפלג המנחה)לכן ידליקו לפני שְּ

 .(א, ז"תרע)אם ישנים אצל המארחים ידליקו בבית שמתארחים בו . או לאחר שיחזרו לביתם( 7

 סדר הדלקת נרות חנוכה

מבני  אחדרק  –למנהג הספרדים . ביום הראשון מדליקים נר אחד ומכאן ואילך מוסיפים נר בכל יום .13

כל אחד ואחת מבני  –למנהג אשכנז . וכל שאר בני הבית יוצאים בהדלקתו( איש או אישה)הבית מדליק 

יש הנוהגים שאישה לא מדליקה לעצמה אלא יוצאת ידי . הבית שהגיעו לגיל חינוך מדליק נרות בעצמו

 .(ב, א"תרע)חובה בהדלקת אישּה 

. 'שהחיינו', 'שעשה ניסים', 'להדליק נר של חנוכה' :ביום הראשון יש לברך לפני ההדלקה שלוש ברכות .14

ביום הראשון יברך ביום שנזכר ' שהחיינו'מי ששכח לברך ברכת . בשאר הימים מברכים שתי ברכות בלבד

 .(ב-א, ו"תרע) אין להתחיל בהדלקה עד שיסיים לברך את כל הברכות. לפני ההדלקה

 אחרי הדלקת הנר הראשוןאת הפיוט יש לשיר . 'לוהנרות הל'נהגו לשיר בזמן הדלקת הנרות את הפיוט  .15

 .(ד, ו"תרע)

ביום הראשון יש להדליק את : המנהג הנפוץ הוא כדלקמן. בסדר הדלקת הנרות בחנוכיה יש כמה מנהגים .14

המסמל את  ההדלקה בכל יום תתחיל מהנר החדש. ובכל יום להוסיף נר משמאלו, הנר הימני בחנוכיה

 .(ה, ו"תרע)ימין  ותמשיך לכיוון התעצמות הנס

לכתחילה ראוי להדליק בשמן זית מכיוון שאורו . כל השמנים והנרות כשרים להדליק בהם נרות חנוכה .17

 .(ק ד"א ובמשנה ברורה ס, ג"תרע)צלול ויפה וגם מכיוון שבו נעשה הנס 

של אין להשתמש לאור נרות החנוכה אפילו תשמיש  -' ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד' .18

לכן נהגו להניח בקרבת הנרות ָשָמש שנבדל בגובהו שאם יבוא להשתמש לאורם יעשה זאת לאור , מצווה

 .(א, ג"תרע)השמש 

אין . לאחר הדלקת הנרות כולם או לפני הברכותאם מדליקים את נר השמש בשמן זית יש להדליקו  .19

 .להדליק את השמש בין אמירת הברכות להדלקת נרות המצווה

. אפילו לא דלק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים אין חיוב לחזור ולהדליקו, נר חנוכה שכבה לאחר הדלקתו .21

 .(ק כז"ב ובמשנה ברורה ס, ג"תרע)מן הראוי לשוב ולהדליק אבל אין לברך על הדלקה זו 

 הדלקת נרות בבית הכנסת

כל המתפללים   לערבית כאשרזמן ההדלקה הוא בין תפילת מנחה . בבית הכנסת נהגו להדליק נרות חנוכה .21

 .(ו, א"תרע)לברך על הדלקת נרות בבית הכנסת  יש. מכונסים יחד

 .כדי לפרסם את הנס, בבית הכנסת נהגו להדליק נרות גם בתפילת שחרית ללא ברכה .22

גם המדליק בבית הכנסת צריך לחזור ולהדליק , לכן. בהדלקת הנרות בבית הכנסת ן יוצאים ידי חובהאי .23

אלא אם כן צריך להוציא את בני , ביום הראשון כשחוזר ומברך בביתו לא יברך שהחיינו. בביתו בברכה

 .(ק מה"ו ובמשנה ברורה ס, א"תרע)ביתו ידי חובה 
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 ש"הדלקת נרות בערב שבת ובמוצ

מכיוון שגם במקדש הדליקו את המנורה , בערב שבת ראוי להתפלל תפילת מנחה לפני הדלקת הנרות .24

, וכן שלא יראה כתרתי דסתרי(. שכנגדו תוקנה תפילת מנחה)לאחר הקרבת תמיד של בין הערבים 

ק ז "שער הציון ס, ק ב"ט במשנה ברורה ס"תרע)שמתפלל מנחה לאחר שהדליק נרות חנוכה של היום הבא 

 .00:11בבית הכנסת בשעה מנין מנחה יתקיים ביום שישי . (ק א"ובשערי תשובה ס

 .(א, ט"תרע)בערב שבת נהגו להדליק את נרות החנוכה לפני נרות השבת  .25

. במוצאי שבת יש שנהגו להדליק נרות חנוכה לאחר ההבדלה ויש שנהגו להקדים הדלקת הנרות להבדלה .24

דליק מנהגנו לה. (ק ג"ב ובמשנה ברורה ס, א"תרפ)בבית הכנסת יש להקדים את הדלקת הנרות להבדלה 

 .'עלינו לשבח'נרות לפני 

 ' על הניסים'הלל ו

ַאֵבל לא ישמש כשליח ציבור בתפילת שחרית בחנוכה , לכן. כל שמונת ימי החנוכה גומרים את ההלל .27

 .ץ"בתפילות מנחה וערבית יכול האבל לשמש כש. (ק א"א ובמשנה ברורה ס, ג"תרפ)

על '( בברכת הארץ)ובברכת המזון ( בברכת ההודאה)בכל שמונת ימי החנוכה יש להוסיף בתפילת עמידה  .28

ובברכת ' יהיו לרצון'בתפילה ניתן לומר לפני . אינו חוזר –אם שכח להזכיר וכבר סיים הברכה . 'הניסים

בימי ... מים ההםהרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בי'המזון אפשר להוסיף 

 . (ב-א, ב"תרפ)' מתתיהו

 "תיכון בית תפילתי ושם תודה נזבח –מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח "

 הרב ארי סט

 

 "לכבוד החנוכה"

 נתכנס יחד בבית הכנסת, לאחר תפילת מנחה, הקרוב שלישי ביום

 .להדליק נר ראשון של חנוכה ברוב עם

 ילדות וילדים, מתפללות ומתפללים, כולם מוזמנים

 .זמירות ושירות וחלוקת ִמגדנות, להדלקת נרות

 02:61תפילת מנחה בשעה 

 02:01הדלקת נרות בשעה 

 !בואו בשמחה

 ועדות דת וחינוך

http://www.yo-yoo.co.il/news/news.php?id=441
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 ח"תשע מוועדת תרבות לקראת מופע פוריםעדכונים 

 
מתוך רצון להעצים את העבודה , ההצגה במעט את ההכנות לקראת שנות ולחדשאנו מתכוונים ל, השנה

 .לכמה שיותר משתתפים בתהליךולתת מקום הקהילתית 

 
                .'טעם של פעם'במטרה לשחזר ניחוחות מהעבר עם  אזורי מגוריםי "עפ המשתתפים בהצגה יחולקו קבוצות 

אחראי "לכל אזור יהיה  .כל קבוצה תקבל סצנה קצרה ושיר אחד ותעבוד עם רועי על השירה ועם להב על הבימוי

להקליט שירה בלבד ולא להופיע על הבמה וכן יהיה ניתן  .שיהיה איש הקשר של החזרות וההקלטות" קבוצה

 .להפך

 
להירשם בהקדם  -את אוהבי הבמה וגם סתם את מי שלבו חפץ בהתנסות חדשה, אנו מזמינים את אוהבי השירה

 . אצל אחראי השכונה שלו

 
                       חשוב לציין  .רביעי/ערב ובהמשך גם בימים ראשון-צ"תחילה בימי שלישי אחה החזרות יתקיימו

נשמח למשתתפים  .עת שהנוכחות בחזרות הכרחית להשתתפות במופעעל נציגי השכונה לד !שהחזרות מחייבות

 !ממגוון גילאים

 
 . הופעות הריקודים ימשיכו להתקיים כרגילמובן ששילוב בתי הילדים והנוער ב

 !אנו מזמינים את הקהילה להשתתף גם מאחורי הקלעים בהכנות בעבודה הטכנית לקראת ההצגה

 

בהכנות  תפות של כמה שיותר אנשים מהקהילהשו: היא 77שנת האירועי אחת המסקנות מהעבר ובעיקר מ

נשמח  .שמחה וטובה, ולמעורבת פעילה, לייחודיות, גורמים להצלחה ,(על הבמהכמופיעים ולא רק )ובתפעול 

מובן שנשמח לכמה שיותר  .יבוד לחזרותכ, עזרה טכנית, יסטיקהלוג, תפאורה: למתנדבים בתחומים הבאים

  ...נוכל להבטיח תפקידים לכולםאך לא , תנדביםמ

 קחת בחשבון משתתפים שטרם הופיעונוכל לשכך , את כל מהמעוניינים להשתתף בטבלה מסודרתנרשום 

 .הבאיםתרבות האירועי ל

 

, ההנאה מובטחת, כל חברי הקהילה שמח לרוח התנדבות ולהשתתפות מצדנ, כולנול מיועדיםאירועי התרבות 

 !מגבשת - קהילתיתהעבודה החוויה מיוחדת וה

 (פ"בבקשה לא בע. )במייל או בהודעה, מוריה/אתי/ניתן לפנות לחמי

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 :להלן חלוקה לאזורי הקבוצות ואחראי הקבוצות

 

 טלי שולץ: אחראית -קדשכונת ש

 

 מיכל אפרתי: אחראית -('קוביות וכו, בית סלע" )תחתית סעד+"קראוילות בית שקמה ומוסך
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 שרה פולק: אחראית -יא-שיכונים י

 

 חגית רפל: אחראית - מעלה עד למטהמל, השכונות שבין מקלט קרמיקה לכיכר בוקי

 

                  : אחראית - (כביש פעוטונים).נ"מלמעלה עד ביכ, מכביש זיוון ועד שער ישן - השכונות שמעל בית הכנסת

 .רת ביליהאפ

 

 !שלוש ארבע ולעבודה... אז

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

  בורות.. ו חלונות, אורות: החורף הגיע

  הנדלק בהתאם לתנאי האור שבחוץ -'אור אוטומטי'ברכבים ישנו מצב                                                                                      .

                                   -ללא קשר למידת האור שבחוץ, יש לשים לב  בימים בהם חובה להדליק אורות גם ביום

 .קבוע אור רגילהכפתור על מצב ש

 ם הנסיעה יש לוודא היטב שכל הנורות כבויות וכל החלונות סגוריםובת!  

  .עלולים להשבית את הרכב לכמה ימים, גשמים שחודרים מבעד לחלון פתוח

  סעו לאט ובזהירות, בעקבות הגשמים בכביש נפערו בורות –בכביש שבין שדרות לסעד                                                    .

 ! במידה ונקלעתם לבור, באופן וודאי תמנע נזקנסיעה איטית יותר 

 ועדת רכב

 

 

 

 

 

 הנינהליהודית מוסנזון ולכל המשפחה מזל טוב להולדת 

 ריבת לתהילה והלל או  , רילאה ועמוס או  -נכדה לאורית

 איחולים לשמחות ולנחת

 מזל טוב לבת המצווה לנעמה אברהם

 לערבה ולמשה בן עמי ולכל המשפחה ,לקובי ולרינת

 !איחולים לאושר ולנחת



9 

 "עש התפוח המדומה"נלחמים במזיק 

, פונדקאים-רב הוא מזיק False Codling Moth (FCM) (Thaumatotibia leucotreta -עש התפוח המדומה 

 .באפריקה ובעיקר, כולו בעולם. מאוד גדול נזק לפירות להסב העלול

, מנגו, אפרסמון, י'ליצ ,מקדמיה, אנונה ,אבוקדו, רימונים ,הדרים וביניהם, פונדקאים משבעים יותר תוקףהעש 

 .ועוד אלונים, קיקיון, פלפל ,תירס, כותנה, גויאבה, ענבים, אגוזיים פרי עצי, גלעיניים פירות

 והדרים, בכלל פירות מיני של היצוא המשך על מאוד המאיים, וקשה מסוכן הסגר מזיק הינו המדומה התפוח עש

 מכן לאחר .שם ומתפתחים לפרי הזחלים חודרים הביצים בקיעת לאחר מיד .העולם ברחבי השווקים לכל, בפרט

 . הגזע חווקי בין או בקרקע להתגלם כדי הפרי את עוזבים הם

 בארץ המזיק התגלה שנה כשלושים לפני .כולה השנה במהלך פעיל אלא בתרדמה שורה אינו המדומה התפוח עש

 לציין יש. והחמירו הלכו שהסב והנזקים באוכלוסיותיו ניכרת עלייה נראתה האחרונות בשנים. המקדמיה בגידול

 אופן. ל"בחו לשווקים פירות יצוא על חמור איום מהווה האפשרית ונוכחותו, הסגר כמזיק מסווג העש כי

 נגועים שפירות חשש ויש ,האריזה ובבית בפרדס או במטע הנגוע הפרי איתור על מקשה בפרי הזחלים תפתחותה

 . ל"לחו דרכם ימצאו

. להימצא עלול הוא שבהם בשטחים ולנוכחותו למזיק הקשור בכל מרבית באחריות לנהוג יש לעיל האמור בשל

 לגבי מ"ובשה הצומח להגנת בשירותים המוסמכים המקצוע אנשי ידי על בקפידה נבדקו שלא נתונים לפרסם אין

 .שנגרם הנזק ושיעורי המזיק תפוצת

 רבים וסבלנות זמן המצריכים ,ייחודיים ופיקוח ניטור דרכי מחייב, בפירות זחלים בעיקר, המזיק בגילוי הקושי

 .הפגעים שבשאר לאלו בהשוואה משמעותי באופן יותר

 שבאמצעותה מוחלט באופן יעילה אחת שיטה אין כי עולה, ובעולם בארץ וחוקרים פקחים, מדריכים מדיווחי

 .במקביל הדברה אמצעי כמה של שילוב מחייבת נגדו ההתמודדות אלא, העש את להדביר ניתן

 : העברת מידע זה לציבור הינה לשם הדברים הבאיםמטרת 

 .לחברים שיש בגינתם עצי הדרים שאינם מפוקחים כלל מודעות הגברת. 1

 .על ידי הנחת מלכודות אפשר לנסות לאתר את העש .  2

-ינואללפנות נדרש  קבונותאחרים ורואה רי תו הדרים או מיניםמי שיש בגינ .כאן אנו פונים אליכם חברים יקרים

 . מה מקורן ננסה לאתראנו ו מתיה יקותיאל או דותן גולדנברג

לכל גינה וגינה  לקנות אין צורך .₪ 151עלות מלכודת  "כהן .כ" תיבות בכמו כן אפשר לרכוש מלכודות לניטור בנ

 .אפשר כמה גינות ביחד

 .את האבוקדו וההדריםלגדל  ולהמשיך בשקט יחסי יותלה ו הנוטעיםנוכל אנ ,אם נדע לשמור על המזיק

 צוות הנוטעים - בברכה

 מתיה יקותיאל ודותן גולדנברג
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 מהנעשה במשק

מ בנובמבר אך הכמות לא מספקת "מ 92קיבלנו בברכה . ממתינים לגשםעדיין השדות בשעת כתיבת שורות אלה 

 .ואנשי ההשקיה שמעבירים קווים בחיטה מידי בוקר יעידו על כך

אנחנו משווים את השיא של ועוד שנתיים  .בממוצע הארצי שית ברצףלפי התחזית מחכה לנו שנה שחונה חמי

לחכות לגשם וקידמה קיצוץ  רשות המים ראתה את התחזית והחליטה לא. יוסף ושבע הפרות הרעות במצריים

, בסוף להקפיא את הקיצוץנציגי החקלאים הקימו קול צעקה וסוכם ל. לחקלאות משמעותי במכסות המים

 .בסוף החורף החלטותאת הלקבל ו, יט בפועל מוריד הגשםחלולראות מה ילהמתין 

 .אנחנו זקוקים למים .ח יסלח למשוגותינו וייתן לנו טל ומטר לברכהאנו מתפללים שמשיב הרו

 

 דירקטוריון תאגיד האחזקות

בחר כזכור באסיפת הדירקטוריון ני. דירקטוריון תאגיד האחזקות הראשונהבשעה טובה התכנסנו לישיבת 

 .העסקית שלנו החברים האחרונה והוא עומד בראש הפירמידה

אך אחרי ברכה קצרה , קשה היה להאמין שמשהו אחר יצליח בכלל לפעול הנהלת משק/שנה של ועדת 01אחרי 

בענו ק, ות של הדירקטוריוןהגדרנו את המטל ,ראשית .יש מה לעשותפינו כפי שצו, וכוסית של יין התחלנו לעבוד

המשך עסקנו בהרכבי הנהלות ב .נהלי וכללי העבודההגדרנו את ו בקרהלמהלכי או  ל דיווחאת רמת התדירות לכ

ושבחירתם  מדובר בשבעה גופים אותם הצגנו במבנה הארגוני לאסיפה. קיימותכבר חלקן , חלקן חדשות, המשנה

 .מופקדת בידי הדירקטוריון

 ובעיקר לתאם לברר כמה דברים, אנו נדרשים להשלים ובחלק ,חלק מההנהלות הגענו להסכמה והן נבחרועל 

נפיץ את , ל מי שצריךיושלמו ההליכים ואחרי שנדבר עם ככש. שלנו עם השותפיםאת ההסכמות בשותפויות 

, מאחר ולחלק מהחברים המידע חדש. ל הענפיםהישיבה הוקדש לסקירה של רענן לכ המשך .לציבור המידע

 .מגמת ההתפתחותותיאור המתרחש בענף ו 9100הצפי ל , 9102הוצגו ביצועי הענפים ב . הארכנו בעניין

 

 גזר

לא משום כך הקפדנו בישיבה הראשונה . תשעה נטל הגזר ואחד כול השאר, עשרה קבין של זמן ניהול ירדו לעולם

 .נקדיש לו את הישיבה הבאהלהתייחס לענף הגזר ו

בכוונתנו להוביל . באסיפה האחרונה שרטטנו את הכיוון אליו אנו מושכים את העגלה –בכול זאת דיווח קצרצר 

התחרות הפנימית שמחסלת את ויקטינו את העודפים ו ,או בחלקים מהענף, מהלכים שיתאמו את הפעילות בענף

עבודה ניתן כבר לראות ניצנים ראשונים של הו( אספנו שתי חלקות יפות) אנחנו ממש בתחילת העונה. אותנו

, בנוסף מתבצע תהליך התייעלות משמעותי בשדה. ממש בימים אלה נוצרים ונבניםשפעולה ושיתופי , שנעשית

 . בסעיפים כלליים ובהנהלה, בקווי הייצור

תן את תי ,הכנסות מאידךההוצאות מחד והגדלת האנו מקווים ומתפללים שפעולת מספריים זו של הקטנת 

 .ארוך עומד להיותהמסע שלנו  שכן ,פירותיה השנה ולאורך זמן

 .נקווה לטוב ונעבוד שכך יהיה

 אורן ברנע 
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 מהנעשה במשק ילדים

 .אך מי שמבקר במשק ילדים רואה שכל הזמן קורים שם דברים, זה זמן רב שלא כתבתי לעלון

! בזכותכם הצלחנו לגייס את הסכום הנדרש. בו אספנו כסף לקניית סוסהקיימנו אירוע מיוחד  בקיץ האחרון

ים נ  ו  מס  ובמקומו הבאנו אוח מדברי וכן פ   האוח הזקן שלנו מת בשיבה טובה". פלא"קנינו סוסה נחמדה בשם 

צבי מים וצב , בה צבי יבשה" יהי  ב  צ  "יש לנו . אזור הזוחלים טופח מאוד בחלונות ומולם. בר ערבה-חמודים מחי

 ! סודאני ענק

כבר  .(גם אם במקרה שכחנו לנעול)רק זכרו שבשבת לא נכנסים לכלובים ! מוזמנים לבוא לגלות מה עוד התחדש

עזרו לנו לשמור על ... אנא מכם! ה שהם שרדו"ב! קרה מקרה בו מבקרים בשבת נעלו את הגדיים בלי אוכל ומים

 !המקום הנחמד הזה

וכן עוזר לנו המון רועי ברמן , השנה יש לנו בת שרות חמודה בשם יהל שהצטרפה לאחרונה לעמיחי שלומי הוותיק

אנו עובדים . ם על המקוםושומרימשקיעים , מטפחים, של רוני י החיים בהדרכתוהם מטפלים בבעל –מתקומה 

כך  ,התנדבותללחוג ו, יםפרטני יםלשיעור, הילדים מגיעים לשיעורי מדעים, ת"ס דע"הבשיתוף פעולה עם בי

 .כל שבוע גן אחר בסבב ,הגנים של סעד מגיעיםגם ילדי . שכולנו מרוויחים ונהנים

שוב להקפיד לשמור על הכללים ולא להאכיל את החיות במיני ממתקים ח. מוזמנים כולם לבוא לבקר וליהנות

אין לקחת אוכל ! ואם לא יודעים עדיף לא להאכיל( לאכול הגנים תודרכו איזה ירקות מותר לחיות ילדי)וחטיפים 

לא להיכנס לכלובים ולא לצוד בעלי . הטישו והכוסות לפח, נא לאסוף את כל השקיות! ממרכז המזון של המשק

 .אנא פנו אלי או אל עמיחי –אם נראה לכם שיש בעיה כלשהי . יים שמסתובביםח

 !סביבה נאה מרחיבה דעתה של קהילה

 רחלי לנדאו                                    
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 נין  -מזל טוב לרגל בר המצווה של הנכד
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 !איחולים לשמחות ולנחת

 לאלי ולנורית קראוס ולכל המשפחה                 

  מזל טוב לרגל נישואי הבן
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