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חג אביב שמח!

דבר העורך
לענייני היום  -אבחת ברק
גם אני קראתי את "מסביב לשולחן בעלון הקודם .הבנתי את המרירות והתסכול ,אך אינני נמנה עם מיידי
האבנים באהוד ברק .להיפך – האיש עשה בשירות הביטחון ,פעל ועכשיו הגיע זמנו ללכת...
מתוך הערכתי לאיש ולפעלו ,אני פונה אליו פנייה אישית ,לאומית ,תנועתית ,ערכית – חדל! זכותך לאחוז
בקרנות כסא השר ולשלב ידיים עם ביבי ,ליברמן ,אלי ישי וכל השאר ,אבל לזה אין כל קשר ל"הצלת
המדינה" ולנושאיה הבוערים שאליהם ברק כלל לא קרב ,כמו המובטלים ,האנשים החיים במצוקה מתחת
לקו העוני ,שאלות העובדים ,בעיות הערבים ,העבריינים ,הסמים ,הניסיונות להצלת החינוך ,בעיות
התרבות ועוד .בכל ההחלטות העקרוניות דילג ברק על המפלגה ,ירה מהמותן ורק טובתו האישית עמדה
לנגד עיניו.
עכשיו המפלגה מתפלגת והאופורטוניזם שלו חוגג" .נְ שרת את העם באופוזיציה" ,עוד לא יבש הרוק מעל
מילותיו אלה וכבר הוא מנהל מו"מ על כניסה לקואליציה...
זהו ,עד כאן .מנהמת לבנו אנחנו אומרים לו – סע! המפלגה אולי תשתקם ,הוא כבר לא.

המתגייסים לצה"ל – חיבוקנו לכם
לא בכל יום מוציא קיבוצנו קבוצה כל כך איכותית וגדולה לשרות בצה"ל.
אנחנו מבקשים היום ללחוץ יד למשפחות ,לאחל לחיילים שירות טוב ומספק וחזרה בבריאות טובה הביתה.
הקדימו והתגייסו –
ליאור וינטר
אורן רפפורט
סיימו שנת שירות והתגייסו –
ליאור יוגב
דרור ירושלמי
סיימו עבודתם במשק והתגייסו –
שגב לוינסון
ניב נמר
אלון פינבלט
דן קובלסקי
איל רונן
בהצלחה!

ולקראת פסח
רק לאחל לכולנו ,ילדה וילד ,חברה וחבר,
חיילינו בצה"ל ,הורים שכאן ותושבים בחצר,
צוותי הענפים ,הוועדות ,המפעלים וכוחות הייצור,
עובדי שירותים ,עובדות החינוך ,כל האוכלוסייה בקיצור.
שיהיה לנו חג שירחיב את הריאות ויגביר האור בעיניים.
בריאות טובה לכולם.
ותורם הכוס גבוה לחיים! לחיים!
שמוליק
עורך ראשי :שמואל אייל
הגהה וראיונות :הדסה ראובני
ארכיון :עמיקם רגב
עיצוב :לירז מדר
מערכת :דורון קורדובה ,ליזה בוחסירה ,דור הורביץ ,שלי בורץ

מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי-מייל
BANIR@NIREL.ORG.IL

או להכניס לתא דואר מספר .99
מחכים לשמוע מכם...
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בוא בשלום

כבר חצינו את אלף הימים
כבר חזר המאהל ,שהכה גלים
כבר כמעט לא נותרו לנו מילים.
רק לחיצת יד חמה למשפחה שכולה געגועים,
כולנו אתכם ,מחכים ,מאמינים...

שיר לאביבה ולנועם
אלבום תמונות מונח על השולחן בחדר
והבגדים ספוגים בריח המוכר
והתבשיל שעל האש מבעבע,
צעדים קרבים ,קול צחוק אשר נשאר
מכתב ועוד מכתב בלי בול שלא הגיע,
כל כך הרבה לילות ללא שינה ,יותר מדי ימים,
כל כך הרבה שעות צורבות ללא מרגוע,
צרור עיתונים מצהיב ,כל כך הרבה מילים
שחור מתחת לעיניים ,עמוק בתוך הבטן בור
וסערה רוגשת גם ביום אביב
וגוף עייף כמה אל שגרה לשוב,
אל יום חדש ישן בלי געגוע
עוד יום ארוך שלא נגמר .עוד יום אפל אשר נשאר
להתפלל שלא נשבר ,להתחלק איתו בסבל מר,
לנשום איתו אותו אוויר ,לשתות איתו את מי השבי
ולעבור איתו עוד יום מהול בבכי
מה המילה הראשונה שנגיד לך כשסוף סוף תשוב אלינו,
כמה זמן נחבק אותך בלי להרפות ,דקה? שבוע?
מה האוכל הראשון שנגיש לך לתאבון
מה נשקה אותך ,נרווה הצימאון?
יצא אליך,
מהן המילים הראשונות אשר יֵצאו מלב כואב אשר ָ
מהי התפילה אשר נישא לאות תודה
איך יהיה היום שאחרי ,היום בו לא נלך טרוטי שינה,
בו לא נשמע את הד קולך זועק אלינו מאותו החושך מאותה אימה.
נביט בכל ציפורן ,אצבע וכל שערה
נבחן כל ריס שבעיניך ,נמש ,נקודה של חן
נשתה בצימאון כל הגה שתוציא ,כל הברה ,כל אות שלה כל כך
ציפינו.
נביט בך ישן ,נשמור ,נגן.
כשתבוא נפתח את התריסים,
כשתבוא נחזור להיות שפויים,
נסיר את האבק מעל חיוך אשר חנקנו,
כשתבוא נעיר את השמחה,
כשתבוא עלינו הברכה
נחזור אל חיק שגרה שקטה אשר שכחנו
אסנת וישינסקי .איבדה את בנה ליאור במהלך שירותו הצבאי.
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שיחה עם אלי ביוקוראל

מנהל ענף המזון

אלי ,אתה חולש על מערכת שהיא "אימפריה" .אתה מוכן לפרט?
ענף המזון חולש על חדר האוכל – חברים ,ילדים ,סועדים חיצוניים ,אירועים לאנשים המזמינים את המקום
)כולל קייטרינג שלנו( ,חגים ומועדים.
מטבח עסקי העובד כל ימות השבוע עם צוות טבחים מקצועי ,כולל חברים וזמניים.
ה"מעדניר" ,שזו לו שנת הפעילות השמינית ,עם צוות שעובד בימי ה' ו' ומורכב מחברים ,סטודנטים
וצעירים.
כל זה מהווה פריסה די גדולה של שטחים ,אנשים ותקציב .איך המערכת הזאת עובדת?
מזון זה עיסוק מסביב השעון .אין כאן הפסקות ומנוחות ,העסק פעיל כל הזמן ,זו עבודה התובעת את כולך,
כל הזמן .אפילו בחגים שהם ,לכאורה ,ימי מנוחה ,אנחנו עוד מגבירים את הקצב.
הדברים נחלקים לשניים:
 הפעילות השוטפת.
 הפעילות ב"מעדניר".
שתיהן פעילויות משולבות ,כי המטבח מחבר ביניהן .אנחנו עובדים היום כ 75%-מנפח הפעילות ב"מעדניר"
והשאר בשוטף ומתחלקים בעומסים – בכוח אדם ,בניהול ובמשאבים.
חדר האוכל ומטבח – במשך שלוש השנים האחרונות אנחנו נמצאים בתהליך עם משרד הבריאות ,כשאנו
מנסים להשלים תוכנית עבודה המקובלת עליהם,
זה אומר – השקעות במטבח ובחוץ:
 הטמנת פחי האשפה.
 התקנת מפריד שומן.
 בניית חדר-קירור.
 השלמת ציוד למטבח.
חלוקה למדורים ,שהוא הסדר הנכון וגורם מכריע לטיפול במזון לפי משרד הבריאות.
זרימה נכונה של חומר גלם וקליטתו במחסן הנכון ,דרך משיכתו לחדר הכנות ,טיפול ברצפת הייצור ,קירור
האוכל ושמירתו בחדר קירור המיועד לו בלבד ,תוך שמירה על טמפרטורה ובקרה נכונות.
כיום משרד הבריאות פוקד אותנו אחת לחודש ,הוא מוודא התקדמותנו בתהליך ,שעומד במרוצת שנה זו
לקראת סיומו ובסיומו נקבל רישיון.
לא הסתפקנו בביקורת משרד הבריאות ושכרנו את שירותי מעבדת " ִבּיולב" ,המלווה אותנו ,ומוסמכת ע"י
הרשות הלאומית למעבדות .הליווי שלה מתבצע ע"י רופאה צמודה המלווה אותנו בתדירות שבועית ,במעקב
אחרי פעילות שוטפת והנחיית עובדים ועד לדגימות מזון.
כרגע הציון המשוקלל שלנו עומד על .86
מה בדבר הטרנדים השונים שפושטים יותר ויותר – מזון בריא ,מזון אורגני ,אנטי-טיגונים ,שומנים וכו' –
איפה אנחנו באלה?
אנחנו ערים למגמה שאנשים יותר ויותר מגלים חשיבות לבריאות המזון .זה תחום המתחלק למספר נושאים
 חומרי גלם .גם כאן הכנסנו שינויים שיתאימו לטרנד.
 דרך הטיפול בבישול שגם בזה יש שינוי – שמירה על הגלזורה )המעטה של המזון( ,כי המזון נמכר קר.
אנחנו מבקשים לענות על ציפיות הצרכנים ולעתים ה"מאוד בריא" ,לא נמכר ולהיפך.
חדר האוכל – עכשיו ,עם השינוי ,כשהקיבוץ חדל לסבסד את המזון ,האם זה לא פגע במוטיבציה שלך
להמשיך ולקיים את חדר האוכל לחברים?
בשנה שעברה ,כאשר הסבסוד ירד והחבר היה צריך לעשות את החשבון ,חששנו מאוד מצמצום מנות
החברים עד למינימום ,מה שגרם לי להיזהר עם העלאת המחיר.
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החבר כיום אוכל ארוחה מאוזנת ומזינה בעלות של  ₪ 12בממוצע .ארוחה טובה
ומשביעה.
החברים ממשיכים לבוא לחדר האוכל ולי ,באופן אישי ,מאוד חשוב שהחברים
ימשיכו להגיע ,גם כי אני
ומשפחתי חיים כאן .אני משרת את החברים וחשוב לי להציע להם מזון טוב
ולראות אותם מרוצים.
האם קיימת הנהלה לענף המזון?
כן .וחברים בה – ליזה ,מרסי ,אבי וינטר ,חיל ינאי ,והיו"ר רוני בר-ניר.
במה עוסקת ההנהלה? באיזו תכיפות היא מתכנסת?
ההנהלה דנה בתכניות עסקיות ,משרד הבריאות ,נושאי חגים ושירות לחברים.
היא מתכנסת מספר פעמים בשנה.
האם יש פורום לצוות העובדים?
העבודה היא כתפיסה של מפעל תעשייתי .השף "מוריד" את ההנחיות למחלקות השונות וזה כולל פיקוח
ובקרה ,משובים ,מעקב ותיקון במקום שצריך ,אני נוהג בפתיחות בעבודה וכל עובד יכול לגשת ולהביע את
דעתו ,אם לגבי עבודת הצוות ואם לגבי התנהלות וטעמים.
מה תחושתך לאחר כל ההשקעה הזאת?
לתחושתי אין מספיק פרגון .לעתים ,כשנכנס חבר לחדר האוכל ואין את המנה שהוא מחבב ,הוא "יורה" –
אין אוכל היום! וכל המאמץ שנעשה לא נחשב.
לעתים אתה נדהם – היה אתמול חג עד שעה מאוחרת והצפייה שחדר האוכל יעמוד דום...
אבל מאידך ,בזרם דק ,יש יותר ויותר חברים שיודעים להעריך ,לומר מילה טובה ,וזה ממש נותן כוח ואוויר
להמשיך.
ומה הקשיים שלך בתפקיד?
הקשיים נחלקים לכמה נושאים –
 הצפי של הדרישה למזון ,בעיקר בפיקים )חגים ,אירועים( והם :כמה לקנות ולבשל כדי שלא יחסר וכדי
שלא יהיו עודפים.
 המחזוריות – כל שבוע חוזרת השגרה של התחלת מאבק מחודש על הלקוחות :המחירים ,איכות המזון,
סוגי המזון ,נדרשת חשיבה יצירתית כדי לנסות ולגוון.
 נושא כוח האדם – נושא זה הוא מרכיב מאוד חיוני להצלחה .הכשרת אנשים למטלות הענף ,מאמץ
למצוא אנשים מתאימים ולשמור עליהם ,בחגים יש התייחסות להשקעתם כולל שי .והראייה ,שאצלנו
למשל ה"מעדניר" "חי ובועט" ומסביבנו נסגרו מספר מקומות שמכרו אוכל מוכן .קיים פער תפיסתי בין
איך אנחנו נתפסים בחוץ ואיך אנחנו נתפסים בבית .יש לנו מוניטין רב מקהל לקוחות חיצוני על
ה"מעדניר" למשל ,לעומת ההערכה הנמוכה שאני חש מבית.
ומה החלום?מה החזון?
הכוונה היא למקסם את היכולת שבה אנחנו מביאים לידי ביטוי את היתרונות שלנו.
לקחת את הרישיון להכנת אוכל מוכן ולמנף אותו ,אם בדרך של אספקה לנקודות מכירה נוספות שנקים
בקיבוץ ,או לחלופין זיכיון לנקודות נוספות מחוץ לקיבוץ ,שם מתח הרווחים גבוה יותר והתלות בנו תהיה
מוחלטת.
לסיום  :אני רוצה להודות לכל צוות העובדים ,והמלווים של הענף ומאחל לנו לעבור את שנת המיתון בצורה
החלקה ביותר .
שיהיה בהצלחה.
שמוליק
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הפינה הירוקה
מים בפרמקלצ'ר
עיקרה של הכתבה הזו הוא מתן רעיונות לפתרונות מקומיים של משבר המים בו מצויה המדינה.
לפני שניכנס לפתרונות ,הקדמה...
בעקבות החורף-קיץ שעובר עלינו השנה ,ובעקבות משבר המים החמור אליו הכניסה את עצמה מדינת
ישראל  -החלטנו לכתוב על הנושא .המדינה אכן הכניסה את עצמה לצרה הזו ,ולדעתנו שוגים אלו שאומרים
שהמדינה נקלעה למשבר מים חמור.
כמו בתחומים רבים בארץ )משק החשמל והאנרגיה ,תחבורה ,בנייה ועוד( ,גם בענף המים אין תכנון לטווח
ארוך .כבר בשנות התשעים )ואולי אפילו בשנות השמונים( של המאה הקודמת היה ברור שלמדינה לא יהיו
מספיק מקורות מים בעתיד הקרוב )שזה עכשיו( ,שיתנו מענה לצריכת המים ההולכת וגוברת שלנו.
גם האוכלוסייה גדלה ,וגם צריכת המים לנפש עולה  -עם המודרניזציה והעלייה בהכנסות עולה גם הבזבוז.
היו תוכניות לבניית מתקני התפלת מים ,אבל הן נגנזו .היו אפילו חברות פרטיות שהציעו לממשלה לבנות על
חשבונן את מתקני ההתפלה ומאוחר יותר ימכרו מים למדינה )בדיוק באותו העיקרון עליו פועל כביש -(6
אבל משרד האוצר לא אפשר זאת .כל זה ידוע .אולם ,לדעתנו בעיה לא פחות גדולה היא הבזבוז העצום של
המים הקיים כיום.
במדינות בהן יש הרבה יותר מים מאשר בארץ כמו פינלנד ,ניו-זילנד ,גרמניה ועוד  -חוסכים מים כל הזמן:
שוטפים כלים עם שתי קערות  -אחת לסבן את הכלים והשנייה לשטוף את הסבון .אוגרים מי גשם בחביות
בבית .אם לא יורד גשם כמה שבועות בקיץ אז זוהי כבר בצורת  -מתרחצים בנחל או בנהר סמוך אם יש,
הבנים משתינים בחוץ ,לא מורידים את המים בשירותים אחרי כל פיפי ועוד.
חלק מהדברים הללו נהגו לעשות גם בארץ ,פעם כשהיינו עניים יותר.
חלקכם יגידו ובצדק  -אבל לנו אין נהרות ונחלים להתרחץ בהם ובקושי יש חורף לאגור בו מי גשמים.
התשובה היא  -אדרבה! לכן עלינו לחסוך עוד יותר ולמצוא דרכים אחרות לשם כך.
ברוח הפרמקלצ'ר )למי שלא נתקל במילה הזו ,הכוונה היא לשיטת תכנון וחיים שמראה איך להוריד את
הזיהום והניצול שלנו כלפי הסביבה תוך תכנון נכון וקצת עבודה  -ראה עלון דצמבר  (2008בואו רגע ונתבונן
מהו מחזור החיים שהמים שלנו עוברים.
המים יורדים כמשקעים ,נאגרים במי התהום ,במס' נמוך יחסית של מאגרים ,בכנרת ובים .אנחנו משקיעים
הרבה זמן ,אנרגיה )מזהמת( וכסף ע"מ לשאוב את המים האלו ,לטהר אותם מהמזהמים שבהם )דשנים,
חומרי הדברה ,פסולת תעשייתית ,ביוב וכו'( .מים מהים מתפילים בתהליך עוד יותר יקר וצורך אנרגיה )שוב
פעם זיהום( .המים הללו פחות או יותר נקיים -פחות או יותר ,כי אף אחד לא באמת בודק את הרמה של כל
המזהמים הקיימים במים ,בודקים רק דברים שקל או זול לבדוק ,או שקיים סיכוי רב להימצאותם .את
המים הללו מזרימים לבתים.
חלק מהמים עוברים מרחק של מאות ק"מ  -מהכנרת ,דרך המוביל הארצי ובצינורות אחרים עד לשפלה
הדרומית ולנגב  -שוב ,דרושים משאבים רבים לתפעול מערכת מורכבת כזו .בבית ,כל המים המגיעים אלינו
לבית הינם ראויים לשתיה ,אך רק אחוז קטן מהמים משמש אותנו לשימוש זה  -לשתייה ולבישול .רוב המים
)כ (90-95% -משמשים לניקיון ,רחצה ,שירותים והשקיה .המים הללו ,בסיום השימוש בהם ,מוזרמים
לביוב.
אנו בעצם לוקחים את המשאב אולי הכי יקר שלנו  -את מי השתייה שלנו  -הופכים אותם ללא ראויים
לשתייה וזורקים אותם.
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אותו דבר קורה בתעשייה.
פעם ,את הביוב היינו מזרימים לים ומזהמים אותו )לפעמים זה גם קורה היום( .היום המצב יותר טוב
ובתהליכים מסובכים וצורכי אנרגיה אנו מנסים לנקות את הביוב ,להזרים אותו מטוהר חלקית לים או
משתמשים בו שוב להשקיית עצים )כמו אצלנו במטע( .אמנם זה עדיף על הזרמה לים ,אבל תחשבו על זה -
אנו לוקחים מי שתייה ,מזהמים אותם ואז משקיעים המון משאבים בלנקות אותם שוב.
האם יש דרך אחרת? תתפלאו לגלות שיש.
יש אומנם להשקיע קצת עבודה ולעשות קצת ויתורים ,אבל מה האלטרנטיבות? מכסות מים ,מחירי מים
גבוהים ,איסור על השקיית גינות ,הכחדת החקלאות ועוד .הדבר הכי יפה בפתרונות הללו לחיסכון ולניצול
חוזר של מים הוא ,שאת רובם כמעט כל אחד יכול לבצע לבד או מקסימום עם עזרה של חברים.

נתחיל בפתרונות הכי פשוטים בבית:
 בעלונים קודמים כבר העלו את הרעיון היפה של אסיפת המים הקרים במקלחת
בדלי עד שמגיעים המים החמים ושימוש במים אלו להשקיית העציצים והגינה.
 בדומה ,ניתן לאסוף מים מהכיור בהם שוטפים ירקות ופירות .אם אנו אוספים
יותר מים מאשר אנו משקים באותו היום ,ניתן לאגור מים במיכל במרפסת
)אך יש להיזהר מכך -יש להשתמש במיכל שניתן לאטום ע"מ למנוע התרבות של
יתושים וטביעה של ילדים(.
 רעיון פופולארי נוסף הוא להכניס בקבוק מים מלא )או יותר מבקבוק אחד( אל מיכל הניאגרה כך שפחות
מים ירדו כל פעם שנוריד מים בשירותים )רק צריך לוודא שיורדים מספיק מים.(...
 ניתן לקנות בכמה עשרות שקלים חסכמים  -התקן פשוט שמתלבש על כל ברז )אפילו על הדוש במקלחת(
שמוריד את כמות המים שזורמת ,אך מכניס אוויר למים ,כך שלא מרגישים ירידה בזרם המים )כמו
הבעיה שהיתה בהתקן החסכמים הישן(.

בגינה:
הדבר אולי הכי משמעותי הוא התאמת הצמחים לאקלים בו אנו נמצאים .צריך להכיר בעובדה המצערת,
שאנו לא גרים באנגליה הממוזגת ואפילו לא באיי סיישל הטרופיים .האקלים שלנו יבש והמים בו מוגבלים.
כאשר אנו שותלים צמחים ,שאינם רגילים ליובש ולקרינה החזקה שיש בארצנו ,אנו צריכים להשקיע
משאבים רבים )זמן עבודה ,ריסוסים ,דישונים ,מים (...כדי לשמור את הצמחים הללו בחיים .הרבה פעמים
הצמחים הללו לא גדלים או מתים וכל עמלנו לשווא .רוב הצמחים המקומיים גדלים בתנאי יובש ולכן לא
צורכים הרבה מים .למען האמת ,אם נשתול בגינות שלנו )הפרטיות והציבוריות( את צמחי הארץ -כמעט ולא
נצטרך להשקות את הגינות שלנו! הרי בטבע הצמחים המקומיים לא גדלים עם השקיה.
צמחים עשבוניים חד שנתיים גדלים לבד עם הגשמים ושיחים ועצים זקוקים למספר השקיות בשנים
הראשונות ואח"כ יכולים כבר להסתדר ללא השקיה כאשר השורשים שלהם מעמיקים אל מי התהום.
לא צריך לוותר על נטיעות בגלל שנה שחונה!
כמובן שלא חייבים שכל הצמחים יהיו מקומיים ,אבל אם חלק גדול יותר מהצמחים היה מקומי  -היינו
יכולים למלא את הקיבוץ בירוק ובצמחיה ללא השקיה מסיבית .כך גם אנו מגדילים את הכמות של הצומח
המקומי בארץ שהולכת וקטנה עקב הבנייה וסלילת הכבישים .יותר צמחים מקומיים גם יעזרו לחיות הבר
המקומיות )שאוכלות ונעזרות בצמחים אלו( לשרוד ,על חשבון מיני החיות שפלשו לארץ בעזרת האדם )תוכי
דררה ,ציפורי המאיינה ועוד( .ע"י פעולה אחת פשוטה ניתן להשיג הרבה פתרונות ויתרונות .הצמח שהכי לא
מתאים לגדל בארץ הוא הדשא .הדשא הגיע ממדינות ממוזגות בהן יורד גשם כל השנה.
חוץ ממים ,הדשא גם דורש טיפול רב  -כיסוח כל שבוע .התרגלנו לראות דשא בכל מקום והוא מהווה כר
לשלל פעילויות )ספורט ,משחקים ,פיקניקים ועוד(.
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 ...הפינה הירוקה
אולי יהיה זה מוגזם לבטל את כל המדשאות ,אבל בהחלט ניתן לצמצם אותן.
אם כבר נוטעים ושותלים ,אז למה שלא ניטע צמחים שמלבד נוי גם יכולים
לתרום לנו מעשית  -למה לא לנטוע מגוון רחב של עצי פרי מקומיים שכמעט ולא
צריכים טיפול או השקיה )תאנים ,גפנים ,תות שמי מקומי ,שזיפים מקומיים,
שקדים וכו'( או צמחי תבלין.
חיפוי קרקע הינו עוד כלי שנותן לנו פתרונות למספר בעיות.
חיפוי קרקע הוא בעצם כיסוי הקרקע בחומר אורגני :עלים ,עשב קצור ,קש ,שבבי
עץ ואפילו עיתונים .החיפוי מצל על הקרקע ,מוריד את הטמפרטורה שלה ,מקטין את אידוי המים ומעלה את
הלחות .כך האדמה נשארת לחה זמן רב יותר ויש צורך בפחות השקיה ובמרווחים גדולים יותר בין
ההשקיות .יותר חומר אורגני בקרקע גם מעלה את פוריות הקרקע .בנוסף ,החיפוי מקטין את הסיכוי
שיצמחו עשבים באותו השטח שאנו מחפים .ע"י קצת עבודה בתחילת העונה )יצירת החיפוי( ניתן להקטין את
העבודה לאורך כל שאר העונה )פחות השקיה ופחות ניכוש עשבים(.
השקיה בטפטוף גם כן חוסכת מים ועדיפה על פני השקיה בממטרות או מתזים .הבעיה עם טפטוף הוא,
שלעיתים שוכחים שהוא פועל .לכן אם אפשר לקנות מחשב השקיה פשוט שידאג להדליק ולכבות את
הטפטוף  -עדיף .השקיה בממטרות או במתזים מרטיבה את הצמחים בנוסף להרטבת האדמה ,דבר שמעלה
את הסבירות שפטריות )אשר משגשגות בתנאי לחות( יתקפו את הצמחים.
אצלנו בשרון האדמה היא לרוב אדמה קלה שלא מחזיקה מים  -הם מחלחלים בה מהר .חומר אורגני סופח
מים .אם נחדיר לקרקע הרבה קומפוסט בשל שעשיר בחומר אורגני ,נגדיל את כמות המים שהקרקע יכולה
להחזיק וכך נגדיל את המרווחים בין השקיה להשקיה )בנוסף ליתרונות של הדישון הטבעי שהקומפוסט
מספק לעומת הדישון הכימי(.

ניצול מי גשמים:
בחלק ניכר מהארץ כמות המשקעים השנתית )בשנה לא שחונה( לא רעה בכלל .אצלנו בקיבוץ הממוצע
השנתי הוא כ 600 -מ"מ גשם בשנה .כמות שזהה לכמות המשקעים בלונדון! ההבדל הוא בפיזור המשקעים
לאורך השנה :פה הגשם יורד במהלך כחמישה חודשים ובצורה לא סדירה ,בעוד שם הגשם יורד לכל אורך
השנה .כמו כן ,הטמפרטורות שם יותר נמוכות  -דבר שמקטין את אידוי המים.
בגלל שהגשם כאן יורד במטחים בפרק זמן קצר ,ובגלל שחלק ניכר מהארץ בנויה וסלולה  -למים יש פחות
זמן ומרחב כדי לחלחל אל מי התהום .רוב מי הגשמים פשוט זורמים לים או מתאדים .רק כ 20% -חודרים
אל מי התהום.
ברמה הלאומית אפשר כמובן ליצור יותר מאגרים לאגירת מי גשמים ולהחדרתם אל מי התהום .אבל אם
נחכה שהמדינה תעשה זאת  -נתייבש ...ניתן לאגור מי גשמים ישירות מהמרזבים אל מיכלים סגורים )שוב,
כדי למנוע התרבות יתושים וסכנת טביעה(  -לא לשתיה אבל בהחלט להשקיה ולניקיון.
בעזרת המים שמתנקזים מגג בית ממוצע בקיבוץ ,ישנו פוטנציאל לאגור כ 42,000 -ליטר מי גשם .מיכלים
גדולים מספיק כדי לאכסן כמויות כאלו שווה רק לטמון באדמה  -אחרת לא תישאר לנו חצר .לרוב פתרון
כזה אינו ריאלי ,ובד"כ ניתן לאגור כמויות צנועות יותר במיכלים קטנים ובחביות.
ישנה עצומה באינטרנט שקוראת לחקיקה בנושא:
http://www.atzuma.co.il/petition/kmak1303/1
דרך נוספת לניצול מי הגשמים היא חפירת סוולים .סוול ) (swaleהוא תעלה שחופרים בניצב לכיוון זרימת
מי הגשמים ,וממלאים אותה מלמטה למעלה בסלעים ,אבנים וחצץ .הדבר מאפשר חלחול מים מהיר יותר
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אל האדמה ,ניקוז אזורים עם ניקוז גרוע ומניעת נגר עילי של
מים ששוחק קרקע ודרכים וממלא את הקיבוץ בבוץ.
דוגמא חלקית לכך היא התיקון שבוצע לאחרונה לדרך העפר
שבין עדן לשכונה המערבית ,שנשחקה בעקבות הגשמים .לאחר
הגשם האחרון נראה שהשיפוץ עומד במשימה שלו טוב יותר
מאשר המצב הקודם .אם אנו עושים סוול בגינה ,יותר מים
נאגרים בעומק קרקע ואז שיחים ועצים שמצויים ליד הסוול לא
צריכים השקיה לפרק זמן ארוך יותר מתום גשמי החורף.
בגלל שכבר נגמר המקום ,נשאיר את ההמשך לעלון הבא ,בו
נכתוב על השיטה היעילה ביותר )לדעתנו( לחסכון ולניצול חוזר
של מים  -בניית מערכת מים אפורים.
כמובן שאנו לא חושבים שאפשר כבר עכשיו להתנתק
מ"מקורות" או מהבארות שלנו ,אבל בהחלט אפשר להוריד
קצת את התלות שלנו בהן ,לחסוך מים וגם כסף בלי לייבש את כל הגינות שלנו.
דניאל מדר ודותן אביגד

משה קאופמן77 ,

יונתן יוגב26 ,

תמי גביש73 ,

נעמה לנגשטטר25 ,

חוה קאליפה69 ,

מישה נובוטובסקי24 ,

ריישה ויינטרוב68 ,

רז בורנשטיין23 ,

אסתר זטורסקי63 ,

גל ברלס20 ,

אבי זהר60 ,

ליאור יוגב20 ,
אורן רפפורט19 ,
הדר ראובני17 ,

מלכה לוי54 ,

יעל בארי13 ,

ג’סיקה ביוקאורל37 ,

רום לוינסון10 ,

מעיין מויאל35 ,

איתי רגב8 ,

אהוד אהרון34 ,
גולן ברק33 ,
לירז מדר32 ,

ילידי החודש
מרץ

אגם קציר7 ,
עידו ברלס4 ,
מיה מויאל4 ,
אילון קורדובה1 ,
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יש לי יום יום חג
צוות חגים
ספתח מוצלח במתכונת צוותי חגים נערך בט"ו בשבט ע"י נטע ושושקה שערכו סדר ט"ו בשבט יפה ומושקע.
את פורים עברנו בהצלחה כאשר הצעירים לקחו על עצמם כבכל שנה את ארגון החג – תודה לכם על חג
מוצלח ,במיוחד ליעל יוגב ,נועה שקולניק ,אילאיל ,יותם ,דור ,שלי וכל מי שארגן.
נקוה שרוח ההתנדבות תתגבר ונראה רק חגים מוצלחים.
פסח בפתח – ואת ליל הסדר תארגן לילך ,כפי שהיא עושה זאת כבר כמה שנים בהצלחה מרובה.
לפנינו עוד חגים גדולים וחשובים:
יום העצמאות – חג הכולל בו הרבה אירועים :טקס יום הזיכרון ,טקס אש והדלקת משואות ,קבלת חג בח"א
ופעילות מתחת לחדר האוכל .במוצאי החג ,אריה מכין הפתעה.
אני פונה לציבור לקחת חלק בחג – כל מתנדב יבורך.
שבועות  -יש כבר צוות שהתחיל לעבוד על הכנת החג
חג המשק – שכולל סאמר הופס ,נסיעה לים או הפעלה אחרת ופעילות שבת.
חגי תשרי – ראש השנה וסוכות
חנוכה  -שסוגר את חגי 2009
כמובן שאני מתחיבת לתת כל עזרה ועצה ולקחת חלק פעיל ורציני בכל חג ,אך לא נוכל לעשות זאת ללא
עזרתכם ,לכן ,נודה לכם אם תפנו לנימרוד ,או לחוה ,על נטילת חלק בחגים המצוינים לעיל.
בתודה ושיהיו לנו רק חגים טובים.
חוה

עוד מילה על ט"ו בשבט...
נכון שכבר עבר גם פורים )שהיה חג שמח וצעיר( ,ובקרוב מאוד פסח ,אבל רציתי בכל זאת לומר משהו על
ט"ו בשבט ,כיוון שאני רוצה לנסח בדרך מעט שונה את הדברים מכפי שניסחה אותם ליזה.
קודם כל אני שמחה מאוד שהיה חג מוצלח ,וגם מודה שנעים לי
לקבל את המחמאות ,אך חג טוב הוא בזכות עבודתם של הרבה
אנשים ,והשתתפות של הרבה חברים.
אחת מהם – שושקה .היא לא עזרה לי ,היא עבדה ביחד אתי.
וכמובן שיר ויהודית שהיו אחראיות על הפעילות למחרת ,שהייתה
מגוונת ומשמחת ,וחוה ,כרגיל ,היתה לנו לעזר רב.
ובמיוחד אלי ביוקוראל ואנשי הצוות שלו .את התפריט הרכבנו
ביחד .לא פשוט להכין אוכל צמחוני ,כשהמטבח הוא כשר בשרי.
לדעתי ,אלי והצוות עשו את המיטב במגבלות אלה .נוכחתי
במחשבה הרבה ,בעבודה הקשה ובהשקעה ללא חשבון בהכנות,
בעריכה ,ובחיסול .זכינו לשיתוף פעולה מצוין ,ועל כך תודתי,
ותודת הציבור כולו.
וכמובן – לחברים שבאו ,השתתפו ,נהנו ובכך נותנים סיבה להמשיך
ולהאמין בקהילה שלנו.
חגים ומועדים מוצלחים גם בהמשך,
נטע
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בשדות החינוך
זה זמן רב לא סיירנו בשדות אלה.
נראה כי הגשמים שירדו עשו רק טוב וניתן לראות לבלוב ופריחה
בחלקות החינוך שלנו.
מובאים כאן דבריה של שיר רז על הנעשה בגילאי בית הספר ושיחה
עם מרים שקד על הנעשה בגיל הרך.
יש במה להתגאות.
לחיצת יד חמה לצוותים המשקיעים נשמתם בשדות אלה ,לילדים
ולאחראיות – בהצלחה.

הגיל הרך
מרים ,כמה זמן את בתפקיד?
עכשיו בדיוק שנה ,מאפריל אשתקד.
הרעיון היה שאני אהיה המנהלת הארגונית ומרסי הפדגוגית ,אבל מרסי נקראה ל"יחדיו" ובמקומה עובדת
עכשיו ,במשרה חלקית ,מאירה הפסיכולוגית.
האם היו קשיים בכניסתך לעבודה?
לא ידעתי בתחילה מה כלול בתפקיד ,במיוחד לא הבנתי איזה מקום גדול תופס הצד של ניהול כוח האדם .את
הצד הפדגוגי מראש לא קיבלתי על עצמי.
קושי נוסף היה חוסר ההיכרות שלי עם הגננות .היכרות היא נושא הנבנה לאיטו ודורש זמן.
איך מתנהלת המערכת?
המערכת מתנהלת בצורה עסקית ,מתבססת על הכנסות והוצאות.
עלות העבודה היא העלות הגבוהה ביותר .מוטלים על המערכת כל המיסים ,כל ההיטלים ,למעט מים ושכר
דירה .מול ההוצאות עומדות ההכנסות מהתשלום עבור חינוך הילדים ,ילדי החוץ ובני המשק והמערכת
מתנהלת בצורה מאוזנת.
וזה שינוי מהותי?
נכון .מעולם לא היינו רגילים לשילוב בין חינוך ומערכת עסקית וההנחיה לגיל הרך היא ,שלא תהיינה חריגות.
איפה המפגש שלך עם הצד הפדגוגי?
כל הנושא הוא בתהליך בנייה .מאירה עוברת בגנים ,לומדת את הנושאים ואנחנו נפגשות אחרי כל פגישה שלה.
אנחנו מאוד נהנות מהעובדה שבמערכת יש הרבה וותק ,גם של גננות מנוסות ,שטביעת ידן מורגשת ,וגם
מטפלות וותיקות .כל זה מצטרף לתפוקה חיובית מצטברת.
כאן המקום להזכיר ,שאולי בעקבות השינוי הצטרפו למערכת חברות שעבדו בעבר במערכת החינוך וגם זה,
כמובן ,תורם למוסיקה הכללית.
קצת נתונים:
«  128ילדים ,שמתוכם  23ילדים בלבד הם בני משק.
«  6גנים מגיל  0עד גיל .6
«  23עובדות – גננות ומטפלות המהוות צוותים קבועים.
«  10 ,9מחליפות לצוותים השונים.
זו מערכת גדולה...
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הגיל הרך

ומה המגמה? האם להישאר בהיקף זה ,או אולי אתם מובילים חזון של התרחבות למרכז חינוכי גדול יותר?
אין ספק שברמה העסקית זה הקו .יש לנו כוח אדם וניתן להגדילו באופן הדרגתי ,אנחנו נמצאים באזור בו יש
ביקוש גדול לקבלת ילדים לגנים .נכון להיום יש  104בקשות חדשות ונוכל לקלוט מתוכן בין  20ל 30-ילדים,
וכל זה תוך שימוש בתשתיות הקיימות.
ברמה הקהילתית – חשוב לקיים חשיבה על היערכות לקליטת כל באי הצמיחה הדמוגרפית ,מה גם שבכל
הצניעות ,אני חייבת לומר ,שיצא לנו מוניטין באזור וכפי שהוכחתי – הביקוש לגנים שלנו רק בקו עליה.
ברשותך ,בנושא זה משהו מניסיוני:
אני נזכר איך הותקפנו על "עלויות החינוך" וזה היה כאשר התבקשתי לסייע במציאת תקציב למה שעכשיו
נקרא "גן חסידה" .נפגשתי עם גורמים ממלכתיים האחראים על החינוך בגיל הרך ושמעתי מהם תלונות על
יוקר החינוך אצלנו .הצעתי להם לבוא ולשוחח עם ההורים של ילדי החוץ .למרבה ההפתעה ,ההורים אמרו
שהם רוצים את החינוך הזה ומוכנים לשלם עבורו .עבור ההתייחסות לכל ילד ,היציאה לשדות ,טיפוח היצירה,
חגים מושקעים וכו' .המבקרים הופתעו ושוכנעו.
איך את יוצרת תחושת שייכות של הצוותים למערכת?
אני משתדלת להיות קשובה לצרכים הבסיסיים של העובדות.
בשבוע ההיערכות ,יש ימים מיוחדים שכלולים בהם תרבות וגם ארוחה לכל הצוותים והתגובות בהתאם .זהו
יום )ע"ח עבודה( שכולו הנאה.
היה לנו גם קורס החייאה בגן "שרקרק" ,שאירח אותנו וזה הפך ליום נוסף של נתינה.
קיימנו גם יום פעילות שהוקדש למרסי .עברתי אתה בגנים ,כשכל גן הפיק אירוע מיוחד לכבודה .לסיכום
התכנסנו בגן "עפרוני" ,שם שיחקנו משחק משותף.
זה היה יום של פעילות חברתית חיובית ומהנה.
על הפרק – מפגש ברמת הכובש של שלושת הקיבוצים השכנים לערב ספרות עם מיריק שניר.
ומילה שלך לסיום?
שנדע להתחדש כל הזמן.
בהצלחה!
שמוליק

מתוך :מרים והים  /מיריק שניר
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בשדות החינוך

גיל בית הספר

השנה חולפת במהירות אדירה .עוד לא הספקנו לחגוג את ט"ו בשבט ,והנה פורים בא להתארח וכבר הספיק
לברוח ,ובפתח חופש פסח מאותת שהוא כבר כאן.
למי שלא נמצא בעניינים ,מעט ממה שקורה בימים אלו בבתי הילדים שלנו:
« בכחל עורבני חגגנו את פורים בהרבה שמחה וצחוק ,עם מסיבות ,משחקים וחלוקת משלוחי מנות.
ילדי כחל הכינו וחילקו משלוחים לחברי הקיבוץ הותיקים ,ובדרך שמעו סיפורי פורים מפי כמה סבים
וסבתות .היה מעניין ומשעשע...
ילדי עורבני נסעו לחלק משלוחים במחלקת הילדים של ביה"ח מאיר -לשמחתם לא היו ילדים רבים
במחלקה ,אבל מי שהיה  -זכה.
« גם ביומיום אין רגע דל -משחקים ,משימות ,טיולים ,יצירה ,אפיה וחוגים -פינת חי ,גינון אורגני וכמובן -
כדורגל.
« בחוג גינון עם יהודית אנו עוקבים בדריכות אחרי השינויים שחלים בטבע ובגינות עצמן  -השפעות מזג
האוויר על השתילים ,נביטת הזרעים ,הירקות הגדלים  -החסה ,הגזר והכרוב וגם שלל פרחי הבר והגינה.
בבקתה )החושה( האפריקאית שנבנתה נחים העמלים וגם נהנים מכוס תה צמחים ביום חורף קר ...מומלץ
לבוא לבקר..
« גם בפינת החי אנו עדים להתרחשויות הרבות  -הסייחה החדשה שנולדה ,גורי הכלבים של הכלבה נוקי,
הנחש החדש שהגיע ועוד .תמיד מסקרן ומרגש.
« בבית הנעורים פועלים ילדי כתה ז' בנושא בר המצווה  -מדי שבוע נוסעים בני המצווה להתנדב בבית
הנוער "קדימה" בכפר סבא .זהו בית הפועל בשעות שאחרי ביה"ס ומגיעים אליו ילדים ממשפחות קשות-
יום ,ואנו נמצאים שם לעזור בהכנת שיעורי בית  ,לשחק ולשוחח עם הילדים.
כפי שודאי שמתם לב  -אחת המשימות של הקבוצה השנה היא הפקת ספר מתכונים קיבוצי .החבר'ה
יאספו עד סוף החודש את המתכונים מבתי כל החברים ,ולקראת חג המשק הספר יצא ויחולק .מי שעדיין
לא בחר מתכון -זה הזמן!
זו גם הזדמנות לספר ,שהשנה הוחלט ע"י משפחות בר-המצווה ,לערוך את האירוע בקיץ במתכונת שונה.
במקום מסיבת בר מצווה גדולה ורבת אורחים ,ישולב אירוע בר-המצווה עם חג המשק  -בהשתתפות חברי
וילדי ניר אליהו .
« בוגרי הנעורים מתכוננים בימים אלה למעבר ללינה בבית הנעורים .לאחר שנתיים ללא מעבר  -סופסוף
הגיע תורם של בני ובנות כתות י' -י"א .ההתרגשות גדולה ,ובצידה גם חשש וציפיות רבות ,ואנו מאחלים
לחבר'ה כניסה ברגל ימין והרבה הצלחה.
לסיום ,כמו תמיד  -ובעיקר לפני פסח  -נשמח לקבל מכם חפצים שאינם בשימוש ושיכולים להעשיר את
הפינות בבית הילדים שלנו  -תחפושות ,כלי מטבח שעבר זמנם ,ומה שאינכם צריכים עוד בבית.
חג אביב שמח וחופשת פסח מהנה,
שיר
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מתחלקים בחוויות
ביום שישי ,לפני ארבעה ימים ,יצאתי מהחוג שלנו אצל אליזה ובאתי למגרש החנייה.
פתחתי את דלת האוטו ומין תקתוק חשוד קידם את פני .הוינקרים הבהבו ולא הצלחתי להפסיק תקתוקם.
מנסה להניע את האוטו – ורק קולות חרחור נשמעים.
רק עכשיו אני קולטת שלא כיביתי את האורות כאשר חניתי בבוקר .כנראה שמרוב שמחה על הפגישה עם
פנינה ואריאלה שהגיעו באותו זמן – יצאתי מבלי לשמוע את הצפצוף הרגיל המתריע על אי-כיבוי האורות.
אפילו נהגת כמוני מבינה שיש בעיה ואולי המצבר התרוקן.
מצלצלת למוסך ליובל )ברוך בפרדס-חנה ואין לו טלפון נייד( ואין תשובה.
מצלצלת ליובל הביתה ואין תשובה.
מיואשת יוצאת מהמכונית ,מנסה להתקשר לנייד של יובל ורואה שני צעירים במגרש.
−
−
−

סליחה ,אולי אתם מבינים משהו במכוניות?
אני נהג חדש ,עונה לי אחד מהם ,שאח"כ אקרא לו הבחור מתל-מונד .לא מבין במכוניות ,אבל אנחנו פה
אחרי לוויה ויש הרבה אנשים .את רוצה שאברר?
כן ,בבקשה.

לאחר כמה דקות הוא חוזר עם עוד צעיר שמקשיב לי ,וכבר מתקרב עם המכונית שלו ומוציא מתא המטען
כבלים.
בינתיים נוצר קשר עם יובל וגם הוא חושב שהמצבר התרוקן .שני הצעירים מתירים בשקט ובסבלנות את
הכבלים שהסתבכו .הם מנסים לפתוח את מכסה המנוע שלי – ולא מצליחים.
−
−
−
−
−
−

מאיפה את?
אני מע"י כפר-סבא ,מקיבוץ ניר-אליהו.
אה ,אוטו של קיבוץ...
לא ,דווקא האוטו שלנו .מאיפה אתה?
אנחנו שכנים ,אני מרמת-הכובש.
מקסימום אני אסע אתך הביתה...

טלפון ליובל והדרכה איפה לשחרר ואיפה ללחוץ והמנוע גלוי.
מחברים מצבר למצבר ,פלוס לפלוס ומינוס למינוס כמו שיובל אמר.
−
−
−
−
−

תנסי להתניע!
יש!
תני למנוע לעבוד דקה לפני שאת נוסעת.
מה שמך?
יוגב ,ומה שמך? הדסה ראובני.

תודה תודה ועוד פעם תודה ,אני אומרת ,גם ליוגב וגם לצעיר מתל-מונד.
ואני מאחלת לכם שאם תזדקקו פעם לעזרה – שתפגשו אנשים טובים כמוכם שיעזרו לכם.
הדסה
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יום האישה
כל מי שלא השתתפה בכל הפעילויות אשר חוה ארגנה עבורנו ,הנשים ,ביום ראשון ב –  ,08.03.09יום האישה,
הפסידה ובגדול.
הערב החל בקפה ועוגה ומפגש של חברות שבדרך כלל לא נפגשות לשיחת נשים .לאחר מכן שמחתי ליצור
ולעסוק במלאכה קלה עם תוצאות מידיות :לפסל באבן הסבון וליצור תכשיט נחמד לעצמנו או למי מילדינו
או חברינו .נראה לי שגם יתר הנשים סביבי נהנו מאד.
ארוחת הערב ,פרי עמל כפיהן היצירתיות של החברות ,הייתה יפה ,נאה לעין וטעימה לחיך.
בחלקו השלישי של הערב היה מפגש עם חגית סימן טוב – "שלש זריחות".
מכיוון שלא הייתי בהרצאה ,עשיתי משאל קטן :כל מי שכן הייתה בהרצאה אמרה שהיה מאד מעניין למרות
שלחלקן היה מאד קשה לשמוע.
תודה גדולה לחוה על ערב מלא פעילות מאתגר ומוצלח.
יונה פלג

הספריה
משהו טוב קורה בספריה...
בתנופה אדירה נכנסה לילך וללא רחם הוציאה קרטונים של ספרים בלים מזוקן שאחרוני קוראיהם הרשומים
הם שמות של חברי "בתלם"" :טישל" וכו' ...דור אחר.
לילך פרסמה באינטרנט והזמינה לקחת ספרים ,באו ולקחו מעט מהמבחר והשאר הלך השבוע לגריסה ע"י
אמניר.
זהו  -פרק ראשון תם ולא נשלם.
בהמשך ,שיפוץ הספרייה ע"י הבניין והחשמליה והכנסת ספרים לנוער -בחופשת הפסח.
קודם כל צל"ש גדול ללילך שנרתמה למשימה -ונקוה שהספרייה תחדש ימיה ותמוחשב ע"י יונה שהמשיכה
להחליף ספרים גם בימים קשים לטובת כל אוהבי הספרים.
אז ,פסח בפתח -פשפשו בספריה הפרטית שלכם,
נשמח לקבל ספרים במצב טוב ,למבוגרים ולנוער.
בחופשת הפסח יתקיים שוק קח -תן לספרים וקלטות והספרים הנותרים יוכנו לספרייה.
בתודה,
צוות הספרייה:
יונה ,לילך וחוה
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פינת הכלב
)וחיות אחרות(

בשיחה שקיימתי בשעתו עם ד"ר דני ,ווטרינר הכלבייה ,חשתי
שזו לא ה"נביחה" האחרונה בינינו.
ידעתי שעוד נגרום איזו עצם ביחד ואכן ,כשעשיתי לו היכרות
עם נוגי שלנו ,כשהיא מובילה את השיחה ,החלטנו שנקיים
בעלון "פינת הכלב" ,וכתבה זו היא הראשונה בסדרת כתבות זו.
להנאת כולנו ובתודה לד"ר דני.

תופעות אופייניות לחיות מחמד בעונת החורף
מאת :ד"ר דני פרוידנטל ,וטרינר ראשי ב Dr. Pet -
החורף הגיע .הורדתם את שמיכות הפוך ,דאגתם לזיפות הגג ,וקרוב לוודאי שגם התחסנתם נגד שפעת .כעת
תוכלו להיערך גם לטיפול בחיית המחמד שלכם בעונת החורף .ד"ר דני פרוידנטל ,הווטרינר הראשי של Dr.
 ,Petמסביר ומבאר מספר תופעות אופייניות לבעלי חיים בתקופת החורף:

חרדת רעמים:
כלבים וחתולים רגישים לרעשים חזקים ,ולכן נבהלים ופוחדים מקולות רעמים .רגישות זו עשויה להתבטא
בתגובות חרדה ,פאניקה ,חלקם אף עשויים לנסות ולהיכנס למיטה שלכם .במצבים קיצוניים יותר חיות
המחמד שחוששות מאד ,עלולות תוך כדי בהלה אף לברוח .בזמן סופת רעמים יש להרגיע את כלבכם
באמצעות ליטוף ודברי הרגעה .במקרי חרדה קיצוניים ניתן להיוועץ בווטרינר שיסייע במציאת פתרון
להרגעה.

מקומות חמימים לחתולי רחוב:
לחתולים נטייה טבעית להתכרבל במקומות חמימים .בעונת החורף ,חתולי הרחוב רגישים במיוחד משום
שקשה להם למצוא מחסה מהגשם ומהרוח ,ופעמים רבות הם נוטים להתכרבל במקומות חמימים ,כדוגמת
מכסה המנוע של המכונית .בשל כך רבים מהם סובלים מפגיעות הנגרמות מהפעלת מנועי הרכב בעת שהם
ישנים לידו .לכן חשוב להתריע בפניהם כשנכנסים למכונית באמצעות טפיחה על מכסה המנוע ,צפירה או
השמעת קול חזק.

סימנים אופייניים למחלות חורף אצל חיית המחמד שלכם:
דר' פרוידנטל מציין כי יש לשים לב במיוחד כאשר טמפרטורת הגוף של בעל החיים יורדת מתחת ל 35-מעלות
)חום הגוף הנורמאלי של כלבים וחתולים הוא בין  38-39מעלות( .טמפרטורת גוף נמוכה עשויה לגרום לירידה
בקצב פעימות הלב ,בתפקוד הכליות ,בלחץ הדם ובחילוף החומרים במרבית רקמות הגוף של החיה .במקרים
קיצוניים שינויים אלה עלולים להוביל גם למוות .סימנים כגון ירידה בפעילות ,במצב הרוח ובתיאבון,
והפרשות מהאף ,מצביעים על מחלה .במקרים קלים ,הטיפול הנדרש מסתכם במנוחה ובחימום בעל החיים
באמצעות אמצעי חימום חיצוני כמו שמיכות ,מנורת חימום ,בקבוק מים חמים או מפזר חום וניתן אף להציע
לכלב מרק עוף חמים ,אך תהליך החימום צריך להיות הדרגתי ותחת השגחה מפני שבעלי חיים רגישים מאוד
לכוויות מגופי חימום .במקרים קשים יותר ,ובייחוד במקרים בהם נשקפת סכנת חיים ,יש לפנות לווטרינר
שיעלה את חום הגוף של בעל החיים באמצעות החדרת אינפוזיה חמה ישירות לווריד ובאמצעות מכשיר
מיוחד לחימום בע"ח .רוב המקרים ילוו בטיפול תרופתי אנטיביוטי שנועד למנוע סיבוכים .חשוב מאד לא לתת
לבעלי החיים תרופות על דעת עצמכם ,גם אם הם נראים לכם חולים או מצוננים .תרופות רבות של אנשים
עלולות לגרום סכנה של ממש לבעלי החיים.
בניר  -גליון  - 471עמוד 16

שעלת המכלאות:
שעלת המכלאות ,מסביר ד"ר פרוידנטל ,היא מחלה מדבקת בקרב כלבים והיא שכיחה בעונת החורף.
המחלה באה לידי ביטוי כדלקת בדרכי הנשימה העליונות וגורמת לשיעול .למחלה מרכיב נגיפי ומרכיב
חיידקי .שני מחוללי המחלה יחד עוברים דרך טיפות ליחה המתפזרות בזמן השיעול של הכלב הנגוע .סימן
המחלה הראשון ולעיתים היחיד הינו שיעול .השיעול מלווה לעיתים בפליטת ליחה תוך התכווצות של שרירי
הבטן ,ונדמה כאילו הכלב מנסה לפלוט משהו שנתקע לו בגרון .תדירות השיעולים יכולה להיות מפעם עד
פעמיים ביום במקרים קלים ועד לשיעולים רבים ותכופים המפריעים לכלב )ולבני הבית( לישון .במקרים
קשים ניתן להבחין גם במצב רוח ירוד ,ירידה בתיאבון וחום .מקרים קשים ולא מטופלים עלולים להסתבך
לדלקת ריאות .אבחנת המחלה נעשית על ידי בדיקה מדוקדקת של הכלב .בכלבים מבוגרים רצוי לערוך
בדיקות נוספות כגון בדיקות דם וצילומי רנטגן ,על מנת לשלול מחלות לב .הטיפול בשעלת המכלאות ניתן על
ידי וטרינר ולרוב הינו כרוך במתן אנטיביוטיקה לתקופה של עשרה ימים לפחות ,בשילוב סירופ מכייח או
מדכאי שיעול לפי הצורך .ההחלמה לעיתים ממושכת ,בגלל המרכיב הנגיפי של המחלה אשר אינו מושפע
מהאנטיביוטיקה ,אך לרוב ניכרת התאוששות יפה ושיפור בשיעול תוך שלושה עד ארבעה ימים מתחילת
הטיפול .מיעוט הכלבים יפתח דלקת ריאות למרות הטיפול ,ויזדקק לטיפול אינטנסיבי יותר .חשוב מאוד
לאורך תקופת ההחלמה להחזיק את הכלב בבית במנוחה ,למנוע מפגש בינו לבין כלבים אחרים ולבוא
לביקורת אצל הווטרינר .קיים חיסון נגד שעלת המכלאות הניתן בשאיפה לאף .החיסון בעצמו עלול לגרום
למחלה באחוז קטן של המקרים ,ולכן הוא לא מומלץ באופן שגרתי ,אלא רק לכלבים בסיכון גבוה ,קרי -
כלבים העתידים להיכנס לפנסיון או מכלאה .יש לחסן את הכלב כשבועיים לפני כניסתו המתוכננת לפנסיון.
כדאי מאוד לברר עם הנהלת הפנסיון אם היתה לאחרונה שעלת המכלאות במקום ,וכדאי להעדיף פנסיונים
המנהיגים את החיסון כדרישת קבלה .יש להימנע ממגע עם כלבים חולים .המחלה מדבקת בקרב כלבים
בלבד.
הם אוהבים ללא תנאי ,ותמיד תמיד הם ישמחו בשובכם הביתה מיום עבודה מפרך .עשרות אלפי ישראלים
מגדלים כלבים וחתולים שזקוקים לא רק לאהבה ,אלא גם לכך שתדאגו לבריאותם.

אודות AnimalCare
" "AnimalCareהינה החטיבה הוטרינרית בקבוצת כצט ,הפועלת מזה  20שנה ומנוהלת על -ידי
הוטרינר דר' דני פרוידנטל .החטיבה עוסקת בתזונה ,בריאות ,טיפול ,טיפוח ושיפור איכות החיים של
בעלי החיים .מוצרי  AnimalCareמשווקים בחנויות לציוד חיות מחמד ,במרפאות וטרינריות ,וברשתות
השיווק.

לפרטים נוספים:
עדי אדרי ,סנדיק קומיוניקיישןadi.e@sendik.co.il 052-5270610 ,03-6255842 :
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זר ברכות
אבי זהר בן 60
בקצה הקיבוץ בין דשאים ,עצים וצמחים ,היכן שמקננות הציפורים:
החסידות ,הפשושים ,הסיקסקים ,השחרורים ,העפרונים והשרקרקים.
ישנו בוטקה קטן ומגניב
שבו שומר אבי הנדיב.
בוקר ,בוקר ,בהופעה קבועה :וסט ,אקדח וחיוך רחב.
אבי מבקר בכל גן ,יודע הכל על כולם .מתעניין ,שואל
ומקשיב
וכך ניתן לדעת שיום חדש מתחיל.
בן אדם יקר ומיוחד נפל בחלקנו,
נשמה ענקית ואכפתית שדואגת לכולם
ששומרת על המורל ושומרת עלינו בעולם האכזר.
תמיד ביחס אישי לכולם,
מקבל את פני הילדים וההורים לעוד יום מאושר.
יצרת קשר כל כך אמיתי וכן ,שבטוח שאפילו בחלומותיך
הכי ורודים,
לא חשבת שבגיל  60יהיה לך כזה קהל מעריצות ומעריצים.
בכל בוקר בהתמדה כשמגיעה השעה,
אתה נועל את השער בקפידה
וכך אנו יודעים שארוחת הבוקר מתחילה.
לקבל ממך הערה זה קל,
כי אתה יודע לומר זאת בצורה יפה ומעודנת ,כהערה בונה
מתוך אכפתיות ומחשבה.
אז נאחל לך ליום הולדתך
שתמשיך בהתמדה לפקוד את בוטקה השמירה,
שתשרה על כולנו בטחון ושלווה
ותדע שלך אין תחליף ,נקודה!
שתחייך כל הדרך אל העבודה ובמהלכה
ושיהיה לך תמיד טוב בנשמה
כי בתוך תוכך יש הרבה רוח -צעירה
שמור עליה מכל -משמר.

וברגע האחרון...
מזל טוב למשפחת
לב ארי על הולדת
הנכד ,בן לענת.

מזל -טוב!
שפע ברכות -אהבה ובריאות.
מחבקים חזק ואוהבים
כל השרקרקים.
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התנדבות

חומר ששלחה יונה פלג
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גשם ,גשם משמיים
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