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המעבר למדיחי כלים יכול להיות יוזמה ברוכה ואפילו מפתה. אילו רק היו מצמידים
לתעלול השיווקי גם מדריך למשתמש

בעיתוני סוף השבוע התפרסמו מודעות ענק, כיכול, מטעם רשות המים בהם הוצהר כי מדינת
 ליטר מים בהשוואה91ישראל עוברת למדיחי כלים. הדחת כלים במדיח, כך במודעות, חוסכת 

לשטיפה ידנית בכיור.

אחת החברות, שנרתמו למאבק בחסכון במים, היא חברת סימנס שניתן להניח שהיא גם זו
שמימנה את המודעה. סימנס מספרת במודעות שהיא מאפשרת ללקוחות שייבחרו לעבור

להשתמש במדיחי כלים ולרכוש אותם, להחזיר את המדיחים אחרי שלושה חודשים -  אחרי הקיץ
החם שמצפה לנו. על פניו, נראית היוזמה ברוכה ואפילו מפתה. עם זאת, כדאי ורצוי לדייק

ולדקדק בפרטים:

. הדוח מעניין,הדוח החברתי סביבתי של החברהבאתר של חברת בוש-סימנס התפרסם השבוע 
מעורר השראה ומצביע על התייעלות בתחום השימוש במים ובאנרגיה, הן בתהליך הייצור של
המכשירים אותם מייצרת החברה (מכונות כביסה, מדיחים, מייבשים ועוד) והן בעת השימוש

במכשירים אלה.

אלא שהדוח מספר כי  צריכת המים במכונות הכלים של סימנס עומדות על תשעה-עשרה ליטרים
לכל מחזור הדחה ונשאלת השאלה מדוע במודעה שפרסמה סימנס בעיתוני סוף השבוע נכתב כי

 ליטרים (כפי שנבדק בניסויים שנערכו  באוניברסיטת12צריכת המים במכונות הכלים עומדת על  
)? האם סימנס מייבאת לישראל רק דגמים ישנים שהם יעילים פחות?2004בון ב-

ומה עם החשמל?

כשמשווים שטיפה ידנית לשטיפה במדיח כלים חשוב לתאר על איזה סוג שטיפה מדברים: שטיפה
במים זורמים בכיור, כך שהמים זורמים כל הזמן, או שטיפה שבה סוגרים את הברז בזמן סיבון
הכלים? זאת ועוד, האם מתייחסים לעובדה, שטרם הכנסת הכלים למדיח אלה עוברים שטיפה

ידנית (לעיתים גם עם סבון)? כשמדברים על השימוש במדיח כלים האם מתכוונים למדיח מלא או
חצי ריק. ולו רק בכדי שהכיור יישאר נקי מכלים מלוכלכים?

  
האם מתייחסים גם לצריכת החשמל בעת הפעלת המדיח, שכן הבעיות הסביבתיות נובעות גם

משימוש עודף בחשמל ובזבוז אנרגיה? מתי מפעילים את המדיח- בשיא צריכת החשמל או
בשפל, בשעות הלילה או היום?

כך או אחרת, מדיח הכלים הוא אכן חלופה חסכונית יותר מבחינת צריכת מים אך חשוב לזכור כי
שימוש יעיל במדיח הוא כזה שנעשה תוך הימנעות משטיפת הכלים טרם הכנסתם למדיח והפעלת

המדיח רק כאשר הוא מלא (דבר שנכון גם לשימוש במכונות כביסה). לא ברור של מי היוזמה
להעלאת המודעות והמודעות אבל אם כבר מצרפים חברות למטרות רווח לקמפיין חברתי -

סביבתי שנועד להעלאת המודעות, טוב היו עושים אילו היו מצרפים  למודעות הוראות הפעלה
והסבר מפורט מתי ואיך כדאי ורצוי לוותר על השטיפה הידנית.
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