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בקיבוצים תברואה מחדלי
הקיבוצית התנועה ברית של ועדה ממצאי
כנען חביב «ת

 למשבחים רישוי חוק חל היה לוה
 נסו מזמנים. או בסשעדית ציבוריים,

 צריד היה הקיבוצי. המטבח על
 אדמיניססראט־בית בדרן• לשגרם

 נקיבוז המטבח של הססאסום אבל
 — פרסי־מששתתי ססבח כדין דינו

 שק התברואה ועדת בדו־ח נאפו*
 שחובה הקיבוצית. התנועה ברית ■

 מינו• הרעדה, חברי סיור בעקבות
בהם. התברואה מצב לבדיקת צים

 הארעיים המבנים קיבוצים בסששר
 ואיחסון! המזון להכנת המשמשים

 זה לתפקיד ראויים אינם מצרכים,
 I מקום בכל אד — בדו״ח נאמר —

 | בעי־ן מיידית. לפעולה נכונות הייתה
 | לשכון עלולה שהזנחתם בשטחים קר

 הציכידו בריאות את חמורה כצורה
במקום.

 החולירע, בהתפרצות ההפוגה עם
 מניעה באמצעי ההתלהבות נם פגה

 ו־דוי־ו הדד״ח. אומר — במזון בסיסול
 שרכשו לקיבוצים פרט — כלים צת

 ן נקו־ תמיד היתד. — שסיפר. מכונות
 ;! בקיבוצים במטבחים החולשה דת
 אין כיורים, סל מספקת כמות איו

 לעתיב המים החלפת על מקפידים
 חמים במים משתמשים ואיו מזומנות

 כלל בדיד מועסקים זו בעבודה מאד.
 בפיקות סוב במקרה זמניים, אנשים

 לא וזה במטבח. הקבוע הצוות איש י
 עדייו רבים בקיבוצים יעיל. תמיד

 אשר מפלסטיק, בכלים משתמשים
הח מפאת נקיונם על לשמור קשה

 בהם המהתהווים והשריטות ריצים
העל שהשכבה לאחר הזמן במשך

משתפשפת. יונה
 הועדה נתקלה אחדים במטבחים

 גלויים-לזבובים מבושלים במאכלים
המטבחים משקים בכמה ולזיהום.

לק רק ולא שוטף בנקיון מצטיינים -
 המטבחים ברוב אולם חנים, ראת

מט ראיט המבנים. אחזקת לקויה
מלוכ שחורים, הקירות בהם בחים
 ר »ו ;שומן כתמי מנוסים לכים,

ה מלוכלכות, החלונות שמשות שם
 j ב־ כתומים האייזדור ופתחי רשתית

 1 אם נגזים יא עכביש. וקורי אבק
 I יו־ אינם במסכה שהעובדים נאמרי ו

 זה כי יתכן בחוץ• הנעשה את אים
באותם המטבח שביבת גם ני סוב,

j ביותר*. מוזנחת המקומות

 שבון ראו שבכיורים מוסר הדו-ח
 ללא מברשת או לידים מברשת ללא

 הקיבוצים במרבית כי אף סבון.
 או אריג של אישיות מגבות התקיט

 הקיבועים משפר רב עדיין הרי גייר,
.ו ציבורית במגבת משתמשים בהם
נר היא כשד להסביר עורך אין

אית*.
מס איט הנפח — לקירור אשר

 החייבים המצרכים כל לאחסון פיק
 מדפים מספיק אין ;בקירור איחשון

קי חדדי שבמספר "כך ואיצטבאות,
 דברי או מבושל מזון ראיט רור

 כדים, או כשירים מוחזקים שתית
 הכללי הנקיון אך הרצפה. על ממש

הדעת*. את מגיח קירור בחדר•
 ניכרים כלל בדרך ני הדגשה תוך

 במשקים, התברואה במצב שיפורים
 בעוד מפתיע: פרדוכס הדו״ח מביא

 משפקים מתקבלים המזון מצרכי
 שיווק ממוסדות או ומוכרים גדולים

 של מתמיד שבפיקוח הסתדרותיים
 ע־1וד\ המסחר כמשרד המזון אגף
מקו הרי הבריאות, משרד ושל שיה
 בקיבוצים העצמאיים האספקה רות
 ן לס־ סספקים עדיין פיקוח. ללא הם

 1 מפוקפקת איכות בעלי עופות טבח
 י החב־ מבחינת למאכל כשרים שאינם

 עדיין מקבלים רבים מטבחים :רואה
מלוכל או שבורות כיעים לשימוש

מאד. כות
 ילדים לבתי אוכל להובלת אשר

 י מקומות "בכמה — ילדים ומוסדות
 להוביל לא כיצד בדוגמה נתקלט

משת עדיין הנ*ל*. למוסדות מזון
 עשויות בעגלות זו למסרה משים

בל שח של כיסוי ללא מחוסשש, עץ
 j בין משמשת כזו עגלה ;מחליד תי

ו מלוכלכת כביסה להעברת היתר ,
! פסו־ אף ולפעמים מזה מצרכי נקיה, ו

מזה*. גרוע לא "אם לו/
 I ל־ בקיבוץ נתקלה לא כשעם הועדה

 I(.!.דוקים תיקנים או זבובים מנת לא
 ן מכרסמים. עם מאבק נערך ושם פה
 , תב־ פעיל בו שבקיבוץ הצדקה אץ

 . או האזורית המועצה מטעם רואן
 משיג משרדים יהיו מקומי, תברואן

 הועדה נתקלה צרורה* "בצרה זו/
 וסילוק ביוב רשת לאחזקת ביחס

 מים של תעלות או שלוליות : אשפת
 רעפווזן בשטיפת )כעיקר זורמים

)ב הסזון מחסני או המטבחים ליד
 ששכים סילוק או מעטים( קיבוצים

 מיהזק ולא מתוכנן לא משודר. לא
j .וה סתימות היא התיעאה כהלכר
 או המטבח למבנת מתחת צפות ן
בסביבתו. 1


