
 אנו שמחים להזמינכם לסדנת דבוראות ביו-דינאמית המאפשרת קבלת ידע תיאורטי ומעשי בעקרונות הגישה.
Albert Muller אלברט מולר מנחה: 

ביולוג בוגר אוניברסיטת אוטרכט, מורה לדבוראות מטעם משרד החקלאות בהולנד ובעל תעודת מומחה לדבוראות בגרמניה. משנת 1975   
מגדל כ 100-120 משפחות דבורים.  פעיל בקבוצת דבוראות ביודינאמית, יועץ בנושא דבוראות במשרד החקלאות ההולנדי, משתתף במחקר 

על דבוראות טבעית באוניברסיטת ווכנינגן, הולנד. 

סדנת דבוראות ביו דינאמית למתחילים: 3 ימים - 22-24.09.2019 )כולל עבודת שדה(  תאריכים: 
סדנת דבוראות ביו דינאמית למתקדמים: 3 ימים - 25-27.09.2019 )ללא עבודת שדה( 

בוקר עד אחר הצהריים; פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.  שעות הקורס:  

אנגלית, עזרה נקודתית בתרגום תנתן לפי צורך. )נושא התרגום במהלך הקורס בבדיקה( שפת הלימוד:  

750 ש"ח לאדם. עלות הסדנה:  

250 דמי הרשמה ועוד 500 שקלים דמי השתתפות. אופן התשלום: 

ההרשמה והתשלום דרך עמותת "דבוראות בת קיימא"; ניתן לשלם ב-3 תשלומים; לחברי העמותה תנתן הנחה של 15% מדמי ההשתתפות.  דרכי התשלום:  
בהשתתפות בשבוע לימודים מלא )שתי הסדנאות( תנתן הנחה של 200 שקלים, ולחברי העמותה - הנחה של 300 שקלים.

החזר מלא יתקבל עד ה-30.7.2019 ולאחר תאריך זה יוחזר התשלום בניכוי דמי ההרשמה. דמי ביטול:   

כעמותה אנו מאמינים בערבות חברתית ומעניקים מלגת השתתפות לאלו שידם אינה משגת.   תרומה עבור מלגה: 
תרמו לעמותה וציינו ׳עבור מלגות לסדנאות׳ בדף התרומה . 

מועדון החבר בקיבוץ עין שמר.  מקום הסדנה:  

15-30 משתתפים. גודל כל קבוצה:  
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 עמותת
 דבוראות

בת קיימא
 הזמנה לסדנת 

   דבוראות ביֹו-דינאמית

תוכנית סדנת דבוראות ביו דינאמית – מתחילים

שלישי / 24.09.19 / שני / 23.09.19 / ראשון / 22.09.19 /

עבודת שדהשאלות ותשובותפתיחת הסדנה9:00 - 9:30

12:00 - 9:30

משפחת האפיס, התפתחות, מעגל החיים ואורך החיים  -
צמיחה, ריבוי טבעי, תזונה וטיפול  -

ביולוגיה של הצמח  -
החלל - סוגי כוורות שונות  -

מאפיינים של אוכלוסיית הדבורים  -
ארס הדבורים  -

עבודת שדה

הפסקההפסקההפסקה12:00 - 13:00

16:00 - 13:00
בנייה טבעית בכוורת  -

התפתחות וזיהוי התנחלות   -
פעילות בתקופת ההתנחלות  -

מחלות שונות  -
עקרונות הטיפול באקרית הוורואה  -

סיום וסיכום

תוכנית סדנת דבוראות ביו דינאמית – מתקדמים

שישי / 27.09.19 / חמישי / 26.09.19 / רביעי / 25.09.19 / 

שאלות ותשובותשאלות ותשובותפתיחת הסדנה9:00 - 9:30

12:00 - 9:30
החלל - סוגי כוורות שונות  -

בנייה טבעית בכוורת  -
עקרונות דבוראות ללא טיפול רדיית דבש והשארת הדבורית במצב תקין וחזק-   -

דבוראות ביו-דינמית ארוכת טווח – האם זה אפשרי?  -

הפסקההפסקההפסקה12:00 - 13:00

16:00 - 13:00
התפתחות נחילים  -
זיהוי סוגי נחילים    -

פעילות בתקופת התנחלות  -

מחלות וטיפול טבעי  -
עקרונות הטיפול באקרית הוורואה  -

פאנל  -
סגירת הסדנה ודברי פרידה 14.00  -



 בואו לשמוע וללמוד את התשובות לכל השאלות הללו - 
בספטמבר הקרוב נארח את אלברט מולר מהולנד, מטובי המורים לדבוראות ביו-דינאמית באירופה, שיעביר כאן שתי סדנאות, לדבוראים "מתחילים" 

ודבוראים "מתקדמים". הסדנאות יערכו במועדון החבר המשופץ והממוזג בקיבוץ עין שמר. לחברי העמותה תינתן הנחה משמעותית, כמו כן תינתן הנחה 

ללומדים בשתי הסדנאות בשבוע זה. 

פרטים לגבי הסדנא לדבוראים מתחילים:  

־המושג "מתחילים" מתייחס לאנשים ללא כל ידע בדבוראות הרוצים להתחיל לגדל דבורים ולדבוראים שכבר יודעים מהי דבוראות, אבל עד כה נחשפו לדבוראות קו

נבנציונלית בלבד, ומעוניינים להרחיב את ידיעותיהם וללמוד דבוראות מנקודת מבט טבעית, ברת קיימא. הלמידה כוללת יום שדה, בו נפתח כוורות ונקבל הסברים 

על הנעשה בכוורת מנקודת מבט זו. 

פרטים לגבי תוכנית הלימודים לדבוראים מתקדמים:

הסדנה מתאימה לאלו שסיימו את הסדנה הראשונה, ולדבוראים ותיקים הרוצים להרחיב את ידיעותיהם וללמוד דבוראות מנקודת מבט טבעית. בשלב זה מוצעת 

תוכנית כללית ובה נושאים עקרוניים לדבוראות ביו-דינאמית. אלברט מולר ישמח להתאים את תוכנית הלימודים על פי דרישות הקהל "המנוסה" ולמעשה מחכה 

לשאלות שעליהן נרצה לקבל תשובות. חלק מהנושאים חופפים עם הסדנה לדבוראים "מתחילים" אך כמובן נושאים אלה ילמדו בצורה יותר מעמיקה בסדנה 

למתקדמים. סדנת המתקדמים לא כוללת יום שדה, מהסיבה שנראה חשוב יותר למצות את הלמידה התיאורטית ולענות על שאלות מהשטח. אנו צופים שבתוכנית 

למתקדמים יעשו התאמות ושינויים על פי בקשת הלומדים. 

hprom202@gmail.com  ניתן להעביר שאלות ובקשות להנקה רוטמן, רכזת הקורס בכתובת המייל

  הסדנא למתחילים תעסוק בנושאים הבאים: 

משפחת האפיס: אזורי מחיה, השוני והדמיון בין הסוגים השונים, מה הן המחלות הנפוצות שהדבורית מתמודדת איתן, אוכלוסיית הדבורים, הדבורית כ"אורגניזם 

שלם" והשפעת ההתערבות שלנו על הכוורת. שלושת היצורים במשפחת הדבורית, מרחב המחייה, אורינטאציה ותקשורת בין דבורים ודבוריות. הפועלת, חייה 

והתפקידים השונים במהלך חייה, חקלאות טבעית, חלות הדבש ועש הדונג כפותר בעיות. 

 התפתחות הדבורית, רבייה והתנחלות: התפתחות הדבורה, מזון וטיפול, למידה והתבוננות בחלות טבעיות והבנה של מצב הדבורית כהשתקפות של מצב החלות, 

 אבחון תאי התנחלות, תהליך התנחלות, שוני בין התנחלות אם, התנחלות בת, נחילי בנות והשפעת ההתערבות שלנו על תהליכים אלו, לקיחת הנחיל, מעוף כלולות, 

האכלה בזמן התנחלות. 

מאפינים של אוכלוסיית הדבורים: גודל התא, תפקידי הפועלת, ארס הדבורה. 

מרחב הדבורית: טופ בר, כוורות מסוגים שונים, כוורת חד קומתית.

  Apis mellifera-ל  Apis cerana-כנגד ורואה. היסטוריה של מעבר הורואה מ  Apis cerana מחלות הדבורית: מנגנוני ההגנה של משפחת 

והשינוי מ-Varroa jacobsoni  ל-Varroa destructor.  הביולוגיה של אקרית הורואה במהלך השנה והשפעותיה על הדבורה ובתוך התא. 

   הסדנא למתקדמים תעסוק בנושאים הבאים:

בניה טבעית ומשמעותה לבריאות הדבורית. 1

התפתחות נחילים, זיהוי נחיל אם/בת. 2

עקרונות טיפול במחלות בכוורת בדבוראות ביו-דינאמית. 3

לקיחת דבש ובריאות הכוורת . 4

דבוראות ביו דינאמית ארוכת טווח. 5

נושאים נוספים על פי בקשת המשתתפים. . 6
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ההרשמה לסדנאות מסתיימת ב-30 ליולי, 2019

   רוצה לדעת כיצד לנבא את מצב בריאות הדבורית לפי צורת החלה?

   מעניין אותך לדעת מי יוצא קודם להתנחלות: הפועלות או המלכה?

   סקרן ללמוד על הקושי לאסוף פולן ברוח מסוימת?

   תמיד רצית להבין את סוגי הנחילים באביב?

   האם גידול ביו-דינאמי של כוורות לטווח ארוך אפשרי?

   האם יש פתרונות טבעיים למחלות הכוורת?

   ולמה עש הדונג נחשב מתנה ולא צרה?


