
צמצום בזבוז מזון

כתבו: רונה שולמן, יפעת וינרב
ערכו: מרב יגר ובתאל פרלמן



מה מעוררת בכם התמונה הזו?



לכל מדינה בעולם יש את המאכל שמאפיין אותה. 
כולם מכירים פתיתים? אתם יודעים שזה מאכל שהומצא בישראל? 

אחרי קום המדינה, אחרי מלחמת העולם השניה, היתה תקופה קשה בעולם וגם בארץ הצעירה שלנו. 
היה מחסור באוכל ובאורז. האורז היה מאוד יקר. את הקמח לעומת זאת, מדינת ישראל קיבלה במתנה מארצות הברית. 

דוד בן גוריון, שהיה ראש הממשלה פנה לחברת אוסם וביקש מהם לייצר תחליף לאורז. אוסם חשבו ולקחו השראה ממאכל
מזרח אירופאי בשם ”פערפאלאך“, וכך ייצרו תחליף לאורז מקמח חיטה - 

קראו לו ”אורז בן גוריון“, שכיום ידוע בשם "פתיתים“.

ההיסטוריה של המזון 



משחק מאכלים מהעולם  
איזה מזון שייך לאיזו מדינה?

ישראל
 

יפן
 

איטליה
 

שוויץ
 

אוסטריה
 

מקסיקו



במהלך שרשרת ייצור ואספקת המזון, נצרכים משאבי טבע יקרים
(כגון: מים, קרקע, דלק ועוד..) 

המושקעים בגידול, אריזה, ייצור, שינוע והכנת מזון. 
כל אלה יורדים לטמיון בעת השלכת המזון לפח.

מה עוד קורה בתהליך ייצור מוצרי מזון אשר משפיע על הסביבה? 
רוצים לדעת?

שרשרת המזון



נכיר את הדרך שהמזון עושה מהגידול לצלחת:

https://www.youtube.com/watch?v=uTaFYF1nA4c




קנייה וצריכה עודפת של מזון.
האם קרה לכם שקניתם מוצר בגלל שהיה במבצע?

 או שקניתם מוצר, לא השתמשתם בו וזרקתם לפח?



מהן הסיבות העיקריות לבזבוז מזון?



קנייה וצריכה 
עודפת של מזון

הכנת מזון
בכמות עודפת

מזון שלא
נשמר כראוי

מזון "מכוער"

מזון פג תוקף
(קשור לצריכה

עודפת)







האם יכול להיות שעל כל פרי שאנחנו אוכלים אחד נזרק?
לעיתים פרי או ירק לא נראה מושלם, לא נראה בדיוק כמו שאנחנו רגילים.

אך האם זה אומר שהוא אינו ראוי למאכל?
גם אנחנו בני האדם, נראים אחרת זה מזה. הירקות והפירות שנראים קצת אחרת, לרב, מוצאים

את דרכם לפח האשפה מבלי שנותנים להם הזדמנות להגיע אלינו לצלחת!

ירקות ופירות "מכוערים" 



קצת נתונים מהעולם: 
ב-2019 הושלכו לפח 931 מיליון טונות של מזון, מספר עצום, שלא רק מייצג הפסד

כספי וחברתי אדיר, אלא גם מאיץ את שינויי האקלים העולמיים.
המזון שנזרק מגלם בתוכו את השימוש באדמות חקלאיות, בדשנים ובדלקים

שפולטים מזהמים בתהליכי הייצור ומחמירים את משבר האקלים.
 

מה הקשר למשבר האקלים?



מה ניתן לעשות?

הכינו יחד עם ההורים רשימת קניות 
לפני היציאה לסופרמרקט,

כך תקנו רק את מה שבאמת אתם צריכים.
הקפידו לרכוש מזון מקומי ובהתאם לעונה.

 

בחרו בסופר את הירקות והפירות ה"מיוחדים",
כך תצילו אותם והם לא יגיעו לפח.

הימנעו מקנייה לפי פרסומות

מלאו את הצלחת בהתאם לכמות 
שאותה אתם אוכלים - תמיד אפשר לקחת עוד.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001307974


הכרות עם עמותות





השינוי מתחיל אצלנוהשינוי מתחיל אצלנו


