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באביב השמש מחממת בכל יום את החיטה ועוזרת לה להבשיל
עד לשלב הקציר .אחרי הקציר החיטה נשארת בשורות ארוכות,
אווירויות וזהובות עד שיאספו למלבנים או עיגולים גדולים .
זה מזכיר את הסיפ ור על האב שביקש מכל אחד מילדיו ללכת
ולאסוף מקלות חזקים  .כל אחד חזר עם מקל אחד .האב לקח את
המקלות מכל אחד מהם והצליח לשבור המקלות אחד אחד .הלכו
הילדים ושוב והביאו מקלות ,כשחזרו ,ביקש האב מהם לקשור את
המקלות ביחד לצרור אחד .עכשיו כמובן כבר לא ניתן היה לשבור
את צרור המקלות קשורים יחד .המסר במשל הוא על העוצמה
והכח של יחד.
לקראת סיום האביב ,אחרי החגים ,ימי זיכרון והאירועים מגיע
במלוא הדרו חג הקציר ,חג מתן תורה .אנו כאן במגידו נהנים
מטקס שבועות חקלאי המסורתי שלנו בשדה ופתיחתה של עונת
הרחצה הבריכה שלנו .שילוב מושלם לקיץ המשמח ומוציא את
האנשים מהבית.
לנו בקהילה הקטנה שלנו יש את הזכות להיות קרובים לטבע,
לחקלאות ,ליער ולכל היופי שפורח בעונה זו .החום המתקרב
והשדות שמשנים את צבעם יביאו את הילדים ושאר השחיינים
הקבועים בכל אחר צהריים לבריכה היפה שלנו עם המים הקרירים.
בעלון זה שהוא בסימן שבועות ,חברים וחברות מהקהילה כתבו
ושיתפו בחוויותהם ופועלם.
"לא ארחף בחלל משולחת רסן פן יבלע ענן את הפס הדקיק שבלבי
שמפריד בין טוב לרע .אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני"
 -זלדה

שיהיה לכולם חג שבועות שמח,
אביב

שריקת הפתיחה
אומרים שהיה כאן שמח לפני שהגעתי..
עוד סיבוב אחרון ,ודי.
על סגירתה של המכבסה במגידו.
היה זה אך לפני כשלושה חודשים ,כאשר
בפעם האחרונה ,צביה שטיינר הכניסה
את כביסת החברים לשתי מכונות הכביסה
התעשיתיות הענקיות .מכונות אשר שירתו
בתקופת חיהן האחרונה כ  20משפחות
בלבד.
מחזור הכביסה הסתיים ולאחריו תהליך
הייבוש ביבשן הענקי .בפעם האחרונה
בהיסטוריה של כמעט  70שנות כביסה
במגידו ,הכביסה הועברה לקומנה ,שם,
הכביסה הנקייה והריחנית חולקה גם כן,
בפעם האחרונה ,לתאי החברים.
למסתכל מן הצד ,היה נדמה כי קבלני
השיפוץ של מבנה המכבסה ,אף לא
המתינו לכך כי צביה תרוקן עד תום את
המכונות מן הכביסה .היה נראה כי בטרם
הספיקה לסיים את יום הפעילות אחרון,
כבר הלמו ההפטישים על המבנה הישן,
כחלק מן התהליך המואץ להסב את ייעודו
לפעילות אשר מרוויחה כסף.
המבוגרים מביננו ,בוודאי זוכרים את הקטע
המפורסם מסרט הקלסיקה" :זורבה היווני"
שבו
תושבי הכפר עטים על ביתה של אחת
מזקנות הכפר אשר גססה ,בוזזים את
תכולת ביתה וזאת עוד בטרם שהחזירה את
נשמתה לבורא.
לא היה צורך בדימיון מפותח על מנת
למצוא את הדימיון .בין הסרט הנושן ההוא,

לבין המהירות שבה המכבסה רוקנה מכל
ציוד ושופצה.
עוד אחד ממוסדות הקיבוץ אשר יותר מכל
סימל את הקיבוץ הישן והשיתופי נפל חלל
במאבק חסר הסיכוי בין האידיאולוגיה
לעסקים או אם תרצו בין הנוסטלגיה לבין
הנדל"ן.
לאורך כל שנות קיומה ,המכבסה הייתה
אחד ממרכזי החיים התוססים והחשובים
של הקיבוץ הישן .החיבור המתבקש
עם הקומונה (מחסן הבגדים) ,וכן הרכב
העובדים ,או יותר נכון העובודת ,העניק
למקום מוניטין של נקודת צומת חשובה
למידע פנים קיבוצי .או היו אף שכינו זאת
מרכז הרכילות.
לא לחינם מדורים העוסקים באינפורמציה
בעיתונות הקיבוצית באותם ימים נקראו:
"הכובסת"" ,המכבסה" ו "הכובסת
מספרת".
רבים מחברי הקיבוץ עברו קדנציה או שניים
במכבסה .בין הרבים היו :אלסה לוין ,גילה
אלקיים ,דני גולן ,דוד "הרזה" ,ויקי ,זהבית,
אריה נ ,זהבה זלמנוביץ וכמובן צביה שטיינר
אשר "סגרה את השער"
גילה אלקיים מספרת כעד שנת ,1963
שכנה המכבסה "במבנה הערבי" ליד הרפת.
במכבסה הייתה מסחטה ומכונת כביסה
אשר חוממה על ידי מזוט .עם תום פעולת
הכביסה ,היה צורך להעביר את הכביסה

הרטובה והכבדה למסחטה .לאחר מכן
לתלות על חבלים.
את חולצות הגברים ,עם הצווארונים ,היו
משרים באמבטיה אשר הייתה במבנה
הישן .לאחר מכן היה צורך לשפשף את
הצווארון היטב ביד.
ההמצאות המופלאות של מכונת כביסה
אשר סוחטת ויבשן עוד לא הומצאו אז.
החיים היו קשים .רק שנתיים לאחר
המעבר למבנה "החדש" הובאו "תופי
ייבוש" .אך גם אז ,המכונות היו "חצי
אוטומטיות .משמע ,את אבקת הכביסה
והמרכך היה צורך להוסיף ביד במהלך
תהליך הכביסה .
במשך שנים רבות של פעילות המכבסה,
שירות מיוחד היה ניתן לחיילי הקיבוץ.
להם הייתה הפריבילגיה להשליך את
הכביסה עד שישי בלילה .למחרת בשעות
הצהרים היה ניתן לאסוף את הכביסה
ריחנית ואף מגוהצת.
איכות הכביסה במגידו תמיד נחשבה
למעולה .ריחנית והבגדים והמגבות היו
יוצאים תמיד רכים .יעידו על כך כל אלו
אשר מקבלים כיום את השירות מהזורע.
ההבדל ניכר ללא קושי.
צביה שטיינר טוענת כי אין סודות גדולים
על מנת לקבל כביסה איכותית .יש לשים
לב לשני דברים חשובים :לכבס עם
מיים מרוככים (בבית קשה לקבל איכות
טובה של מים מרוככים) וכן את תהליך
הייבוש לעשות בעדינות .לאורך זמן ולא
בטמפרטורות גבוהות.
את הכביסה אותה החברים היו בזמנו
משליכים בתאים ,היה צורך להפריד על פי

מספר סיווגים :סינטטי בהיר ,סינטטי כהה,
כותנה לבנה ,צבעונית ,גרבי עבודה ,גרבי
שבת ,לבנים ,בגדי עבודה...
דקות רבות אשר הצטברו לשעות ארוכות
הקדיש כותב שורות אלו (כמו קרוב לוודאי
גם חברים רבים אחרים) אל מול תאי
הכביסה ,בהתלבטיות בלתי נגמרות ,על
מנת לנסות ולסווג באופן נכון את כל פריטי
הכביסה של השק המשפחתי.
סוד גדול בנושא איכות הכביסה של מגידו,
לא הצלחנו לסחוט מצביה .אך בנושא סיווג
הכביסה ובלי משים לב ,כן חשפה :התברר
כי עובדות המכבסה למעשה לא סמכו על
אף חבר בנושא הפרדת הכביסה על פי
סוגים .כל תאי הכביסה היו מרוקנים לעגלה
אחת ,ושם היו הבגדים עוברים הפרדה
מקצועית .כך התברר ,כי לא מעט מחברי
הקיבוץ ביזבזו שעות של התלבטיות וצברו
רגשות אשם לחינם .בסופו של יום ,מתברר,
כי לא הייתה שום משמעות להתלבטות
הניצחית של כולנו :באם חולצת צווארון
אפורה שייכת לסינטטי בהיר או כהה.
צביה שטיינר ,אשר תפעלה את המקום
קרוב ל  20שנה האחרונות ,כואבת כמובן את
סגירת המקום .אך מבינה את הראציונל.
בימי השיא של המקום ,היו מכבסים מעל
 5000ק"ג כביסה בחודש .לאחרונה היקף
הכביסה צנח אל מתחת  1000ק"ג .היה
זה כדור שלג אשר החל להתגלגל מהיום
בו הופרטה המכבסה .מספר המשתמשים
בשירות הלך וירד .המחיר עלה על מנת
לאזן את הפעילות .הסוף – היה ברור לכולם.
המקום התקיים על זמן שאול .השאלה
היחידה הייתה מתי.
"מתחם תלמים" כולל כיום את "קומונת

ילדים"" ,קומונת חברים" וכן את המכבסה.
מתחם גדול ומכובד בכל קנה מידה .כל זה
הוקם אז ,באותם ימים רק על מנת לטפל
בבגדי הילדים והחברים של קיבוץ מגידו
בלבד.
במושגים של היום ,אין ספק כי מתחם בגודל
זה ,יכול לטפל בכל הכביסה של עיר קטנה
בגודלה של עפולה.
מעניין לדעת מה עבר בראשם של פרנסי
המקום ,כאשר החליטו להקים את
הקומפלקס הגדול ,רק לטובת טיפול בבגדים
של תושבי הממקום?
ככל הנראה ,כי לא תוכניות עיסקיות היו
גורם עיקרי בהחלטה זו.
ניתן לנחש ,כי היה כאן שילוב של הרבה
נאיביות ואמונה .אמונה כי הקיבוץ השיתופי
יחיה לנצח.

גבי בר.

עוגת גבינה מצויינת
הדס יפה

מרכיבים:
 500גרם גבינה לבנה 5%
 1מיכל שמנת חמוצה 9%/15%
 4כפות אינסטנט פודינג וניל
להקציף ביחד
 4כפות קורנפלור
 1/2כוס סוכר
 4חלמונים
 1שקית סוכר וניל
 4חלבונים
 1/4כוס סוכר
להקציף
לערבב יחד בתנועות קיפול את שתי התערובות.
לאפות בתבנית  10 26דקות בחום  200מעלות ועוד שעה בחום  150מעלות.
מקציפים ומורחים על העוגה לאחר שהתקררה
ציפוי:
 1שמנת לקצפת
שארית האינסטנט פודינג וניל (בערך כף)
 1/2כוס חלב
אני מקשטת במספר ענפים קטנים של נענע.
******************************************
משפחתנו מאוד אוהבת את חג שבועות .בכל פעם אנחנו מזמינים חברים
לצפות בטקס המושקע בקיבוץ ומיד לאחר מכן ,לארוחה חלבית אצלנו בחצר.
בחרתי מתכון של עוגת גבינה שמלווה אותנו כבר שנים רבות .זו עוגה ללא קמח
ובעלת מרכיבים עם אחוזי שומן נמוכים יחסית.
באשר לטעם ,אתם מוזמנים לשפוט בעצמכם האם השם אכן מוצדק 

למה מאכלי חלב
כתב דר יואל רפל
בקרב כל עדות ישראל נפוץ המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות .מקורו
של מנהג זה במסורות עממיות המוסברות באגדות ובסיפורי עם .על פי מסורת
אחת ,לפני קבלת התורה היה חייב כל העם לטהר את עצמו ,ומאחר שמאכלי בשר
מביאים לידי התאווה ,הסתפק העם במאכלים של חלב ,שצבעו הלבן מתאר את
הטוהר והניקיון.
הסבר נוסף :לאחר קבלת התורה חגג העם ולא היה סיפק בידו להכשיר את הבשר
ולבשלו ,ועל כן הסתפקו במאכלי חלב .עוד הסבר קשור לפסוק "נופת תטופנה
שפתותיך כלה ,דבש וחלב תחת לשונך".כלומר :התורה משולה לחלב ודבש ,ולכן
נוהגים ביום שניתנה בו תורה לאכול דברי חלב ודבש .נימוק אחר הוא" :חלב"
בגימטרייה ארבעים ( ,)40כנגד ארבעים יום וארבעים לילה ששהה משה על הר סיני.
חג השבועות עטוי בזר של מנהגים ומאכלים ולא סיפרנו אלא מקצתם ,בעיקר
גלגוליהם של אותם המוכרים לנו; אך יופיו של חג ,כיופיים של שאר חגי ישראל,
מצוי בעושר המסורות והמנהגים של עדות ישראל.

זיתונים:
 2כוסות קמח
 250גר גבינה לבנה
 1כפית מלח
 1ביצה
 1/2אפיון
 1חבילת מרגרינה
לערבב את כל החומרים וללוש בצק ולהכניס למקרר לשעתיים לפחות.
לקרוץ עיגולים ולשם בתוכו זית ( ללא גלעין) להניח על ניר אפייה ,
למרוח ביצה ולפזר שומשום
לאפות בחום של  200מעלות כ 20-דקות.

משחק בית
ארכיון קיבוץ מגידו
הארכיון במגידו הוקם ע"י יוסף שפיגל ,במבנה "עתיק" מימי הקיבוץ הראשונים.
יוסף אסף את החומר "ההיסטורי" הכתוב והמצולם שהתגלגל במקומות שונים
ברחבי הקיבוץ:
הוא ריכז ,ומיין ורשם את החומר שנאסף .עם הזמן הצטבר חומר רב המשמר את
תולדות הקיבוץ ,אורח חייו ודרכי ניהולו .לאחר הפרטת הקיבוץ והמעבר למדיה
דיגיטלית ,התמעט איסוף החומר וכמעט שפסק.
בשנה האחרונה ,לאחר מעבר הארכיון למקומו הנוכחי והקצאת תקציבים לטובת
הארכיון מבוצעים בארכיון תהליכים שמטרתם להנגיש את המידע לציבור .תהליכים
אלו כוללים מיון החומר בארכיון והקצאת מספרי זהות ייחודים לכל פרט בארכיון.
תהליך נוסף הינו דיגיטציה של המדיה הקיימת בארכיון החל מתשלילים ישנים,
שקופיות וכלה בסרטי וידאו ו 8-מ"מ .כחלק מתהליך ההנגשה ,נרכש שטח איחסון
בענן כאשר אחת ממטרות המהלך הינה להרחיב את המידע הארכיוני שלנו ולהוסיף
מידע חדש המתעד פעילויות המתרחשות בקהילה כיום .מייסדי הקיבוץ הכינו
עבורנו מאגר מידע מרשים ומחובתנו לדאוג להעביר אותו גם לדורות הבאים.

בארכיון ניתן למצוא:
פרוטוקולים של שיחות קיבוץ ,סיכומי ישיבות מזכירות ,מידע על פעילות ועדות
שונות במשך השנים ,חומר בנושאי תרבות ,חברה וחינוך ,נתוני אוכלוסיה ,ספרי
זכרון" ,עלונים" ,דפי מידע ,קלטות שמע של ראיונות עם ותיקי הקיבוץ ,סרטי וידאו
אשר צולמו ונערכו במשך שנים רבות ואוסף תמונות גדול מהעבר ומההווה של חיינו
הקיבוציים.
הארכיון ממשיך לאסוף ,לתעד ולצלם כל חומר אשר שווה וראוי לנו כחברה לשמר
לדורות הבאים.
בהזדמנות זאת ,אני פונה בקריאה נרגשת לכל מי שברשותו חומר מעברו של
הקיבוץ ,נשמח לקבלו ולשמרו בארכיון לטובת הדורות הבאים
הארכיון פתוח למבקרים מקיבוץ מגידו ומבחוץ לפי תיאום מראש.
פיני אוחיון

בריאות
איזה מקדם הגנה מתאים לי?
מקדם הגנה נקרא באנגלית  ,SPFאלה גם האותיות שמופיעות לפני המספר
שמסמן כמה ההתכשיר חזק .האותיות  SPFהן ראשי תיבות של sun protection
 factorהמשמעות של המספר היא בתוך כמה זמן העור שלי שנחשף לשמש
יאדים ויקבל כוויה.
כדי לדעת כמה זמן מקדם ההגנה הספציפי מגן על העור שלי מפני השמש צריך
לבצע את החישוב הבא:
המספר על המקדם הגנה*=15מספר הדקות בהן אני מוגנת משמש ,אם נחלק את
המספר ל 60-נקבל את מספר השעות.
בשעות הראשונות של המריחה מקדם הגנה ( 20שמגן  5שעות) ומקדם הגנה 45
(שמגן  11שעות) חוסמים את השמש בדיוק באותה מידה ,ההבדל בין שני מקדמי
הגנה אלה הוא משך הזמן שבו העור מוגן ולא עוצמת ההגנה .לכן אנחנו צריכים
לשאול את עצמנו כמה זמן ניהייה חשופים לשמש ולפי הנתון הזה להחליט איזה
מקדם הגנה מתאים לנו.
למען גילוי נאות ,זמן ההגנה כמו שחישבנו אותו פה נבדק בתנאים אופטימלים.
בחיי היומיום אנחנו שוטפים פנים ,מזיעים ,מתרחצים בים או בברכה ומקדם
ההגנה נשטף מהעור .בנוסף חלקו של החומר נהרס מעצם החשיפה לשמש ,הרי
זה התפקיד שלו  -אנחנו רוצים שהחומר של מקדם ההגנה יהרס ולא תאי העור
שלנו .לכן חשוב במידה ואתם נמצאים שעות ארוכות בשמש לחזור ולמרוח את
התכשיר עם מקדם ההגנה בכל כמה שעות כדי להישאר מוגנים.
דנה טל ,קוסמטיקאית

יד שניה
איזה כייף שבא קיץ ואפשר ללבוש שמלה
ולארוז את כל המעילים לשנה הבאה ,ולהוציא מהארון של הילדים את הסוודרים,
טרנינגים ,חולצות ארוכות ,ובאותה הזדמנות עושה גם אצלי קצת סדר  -מה גדול ,מה
קטן ,מה לא לבשתי ולא אלבש עוד לעולם ..השקיות נערמות והארון מתרוקן  -שמחה
גדולה ,איזו הקלה.
אבל ...מה עושים עם כל השקיות האלה? ובעצם אין לי מספיק בגדים לקיץ .לזה
חסרים מכנסיים ,לזו אין מספיק חולצות ,ומה עם חולצות בית ספר? שוב נלך לקנות?
חבל שאין מקום קרוב וזמין שאפשר להביא אליו בגדים מיותרים ולקחת בגדים שאני
באמת צריכה.
בעצם ..יש!
במקלט שליד חדר האוכל קיים יריד בגדים יד שניה אליו אפשר להביא בגדים מיותרים
במצב טוב ולקחת בגדים חדשים לילדים ,לנשים ואפילו חולצות בית ספר.
היריד נולד מתוך צורך .אחרי שכבר לא היה לי מקום מעל הארונות ,מתחת למיטות,
מאחורי הדלתות מרוב שקיות של בגדים שקיבלתי משכנות ואני שומרת לילדים לשנים
הבאות ,ואחרי שהבנתי שאני לא היחידה כי גם כל השכנות קיבלו בגדים משכנות וכן
הלאה ,החלטתי לרכז הכל במקום אחד .גם לפנות את הבית ,גם להרחיב את המגוון
וגם להנות מבגדים "טריים" שלא שכבו בארון  3שנים.
אז איך זה עובד? פשוט מאד  -מי שמעוניין  -בדרך כלל מעוניינת  -לחדש את המלתחה
באה לקחת מפתח .
שקיות שמפנים מהבית מביאים אלי.
מדי פעם היריד פתוח אחהצ
היריד הינו שירות לקהילה ,כל הפריטים ללא עלות .מוזמנים להתחדש ולחדש.
היריד מוכן לקיץ ,ומה אתך?
יסמין ז׳ק

בני/בנות מצווה

קבוצת כנרת

אחת החוויות החשובות עבור הילדים היתה הטיול הקבוצתי לדרום.
הטיול בא לשלב גם את חווית נופי הדרום המרהיבים ,וגם את הגיבוש הקבוצתי
ועצמאות הילדים (מינימום הורים מלווים.)..
את הטיול הדריך רן המקסים ,מדריך מקצועי ששילב בצורה נהדרת הסברים ומורשת
תוך כדי משחק ופעילויות מאתגרים.
יצאנו לדרך מכביש הבקעה ,עצרנו לתצפית מקסימה על הסרטבה..כמובן לא על בטן
ריקה.
משם המשכנו לחווארי מצדה ,שם הקבוצה התנסתה במשחקי הישרדות והיכרות עם
הטבע ,כולם יצאו חיוורים מלובן החווארים..
משם המשכנו לחניית לילה למרגלות המצדה ,מאהל אוהלים ,מדורה גדולה וארוחת
"על האש" מפוארת .אפילו חגיגת יום הולדת נחגגה במקום.
את כל זה קישט לילה קסום של כוכבים ,יללות התנים והשועלים שהרבו לבקר אותנו.
טקס קצר לבני הקבוצה בו חולקו לכולם מתנה "פנסי ראש" ורן המדריך יצא איתם
לסיור לילי קצר בחיפוש אחר עקרבים עם אמצעי ראיית לילה  -לא נצפה אפילו עקרב
אחד ,יש שהתאכזבו ויש ששמחו מאד שאין עקרבים בסביבה..
לפני עלות השחר השכמנו ,הילדים הפגינו חריצות מרשימה ,שונסו מתניים וקדימה -
דרך שביל הנחש ולמעלה לפסגת מצדה ,לתצפית זריחה מופלאה.
היה טיול מאתגר ,של משימות ,הכנת מאהל ,שינה באוהלים (שינה קצרה )..וטיפוס
השכם לפנות בוקר לפסגת המצדה .הילדים הפגינו בגרות ,אחריות ובעיקר  -קבוצתיות
ורעות.
כל הכבוד! מאיה עידן

פעילות אתגרית:
כהורים חובבי ספורט ואתגר ,הוחלט כי אחת ממשימות שנת הבר-בת מצווה תהיה
"פעילות גיבוש וניווט אתגרי ביער".
התחלנו את הפעילות בפינת אמיר .שם ה"ווניקים" התחלקו לקבוצות ,ומשם המשכנו
בדרכנו ליער מגידו.
ביער כבר הוצבו מספר תחנות בסגנון  ,ODTשבכל תחנה ביצעו הילדים משימת אתגר,
תוך כדי עבודת צוות ומדידת זמנים .הקבוצה שביצעה את הפעילויות בזמן הקצר ביותר,
ניצחה.
הקבוצות נעו מתחנה לתחנה ,ובסיום הפעילות הגיעו הקבוצות למחנה "שומרי הגן" ביער
לקומזיץ ,אוכל ומדורה.
הילדים הפגינו רצינות ,אחווה ,יצירתיות ועבודת צוות .הם עבדו בשיתוף פעולה וכבוד
הדדי ראויים להערכה.
רוית מור
מצורפות מספר תמונות להמחשת הפעילות:

כרטיס ירוק

חג השבועות ואיכות הסביבה
אכן ,יש קשר בין חג השבועות לאיכות הסביבה ,ולמדינת ישראל יש אפילו במה
להתגאות בעניין זה .בחג השבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב שרובם מיוצרים
בעיקר מחלב פרות .לשמחתנו ,הפרה הישראלית היא אלופת העולם בייצור חלב,
היא מניבה כ 11,500 -ליטר חלב בשנה (והכמות עדיין הולכת וגדלה) לעומת זאת
של ארה”ב כ 10,000-ליטר בשנה ובאירופה המערבית כ 8,000 -ליטר בשנה.

איך זה משפיע על איכות הסביבה
גזים שונים תורמים להתחממות הגלובלית באמצעות יצירת “אפקט החממה” .בין
גזי החממה העיקריים נמצא גז המתאן ( ,)CH4שמקורו בעיקר בגזים שפולטים
בעלי חיים ,וביחוד אלה המעלים גירה ,כמו כבשים ופרות .פליטת גז המתאן נגרמת
בעקבות תסיסת המזון בקיבת הפרה ,המזון הנאכל שוהה במערכת העיכול של
הפרה בין  20ל 30 -שעות וקרוב ל 70% -ממנו מתעכל בה .חומרי המזון השונים
מפורקים וכחלק מתהליך הפירוק נוצר גז המתאן .היקף היווצרותו תלוי במשך
השהייה של המזון בקיבת הפרה ותלוי בסוג האוכל שהפרה מקבלת .גם תנובת
החלב של הפרה קשורה לייצור גז המתאן ,ככל שתנובת החלב של הפרה גבוהה
יותר ,כך היא צורכת יותר מזון .כל עלייה של  1ק”ג בצריכת מזון ,מורידה בכ8% -
את כמות גז המתאן המיוצר על ידי הפרה .וכך ,ככל שרמת תנובת החלב וצריכת
המזון של הפרה גבוהות יותר ,הייצור היחסי של גז המתאן נמוך יותר .על כן הפרות
הישראליות מניבות יותר חלב (טוב לכלכלה) ומזהמות פחות (טוב לסביבה).
משה אזולאי
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חפשו את המילים :גיורת ,הר סיני ,לקט ,פאה ,נעמי ,רות ,ערפה ,בועז ,חסד ,שבתון

שריקת סיום
מילים ולחן :אריאלה סביר
חיטה ,שעורה ,תאנה וזית
וזמר שלמדנו בבית
נרים הראש ,נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביאה ביכורים.
נרים הראש נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביא ביכורים.
רימון ,אפרסק אדומי שפתיים
וזמר שלמדנו בבית
נרים הראש ,נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביאה ביכורים.
נרים הראש ,נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביא ביכורים.

