
 

  הצריכה תרבות בנושא שיעור מערך
 מזון בזבוזו מזון אובדן צמצום בדגש

 וינרב יפעת שולמן, רונה כתיבה:
 פרלמן בתאלו יגר מרב עריכה:

 

 

 דקות- 45  השיעור משך

 ו-ד לכיתות מתאים

 .פתרון דרכי ולהכיר האקלים ומשבר המזון בזבוזו אובדן בין הקשר את להכיר המפגש מטרת

 

 ,הקטיף ,החקלאי הגידול מדרך החל השונים בשלבים מתבזבז או אובד בעולם המזון ממוצרי שליש-  הקדמה

 .הביתי למקרר ועד האחסון ,האיסוף

 לשלב ועד האחסון הייצור, משלבי החל המזון, אספקת שלבי בכל המתרחש מזון אובדן בין להפריד מקובל

 הצרכנים. ידי על בעיקר ואילך, השיווק משלב המתרחש מזון ובזבוז האריזה,

 

 מאובדן 45% -ל אחראים צרכנים כי מראים מחקרים .וסביבתיות כלכליות ,חברתיות השלכות המזון לאובדן

 לעליית השאר בין מיםגור המזון ובזבוז אובדן .בשנה שקלים מיליארד  02 -כ של הוא שוויוה המזון ובזבוז

 לזיהום הגורם חמצני דו פחמן לפליטת ,לאטמוספרה מתאן גז לשחרור ,חברתיים פערים ולהגדלת מחירים

 הביולוגי במגוון לפגיעה ,לסביבה ומזיקות בקרקע המוטמנות הפסולת כמויות להגדלת ,גלובלית ולהתחממות

 .לו הזקוקים רעבים מאנשים נמנע והמבוזבז האובד המזון .והטמנה שינוע תולעלויו

 

 

  כותרת :1 שקף

 

 ?התמונה בכם מעוררת מה :2 שקף

 שנזרקות גדולות כך כל אוכל כמויות רואים כשהם מרגישים הם מה ולשתף בתמונה להביט הילדים את נעודד

 שהולכת נפוצה תופעה - מזון בזבוזו אובדן בנושא לשיח מזמינים והתמונה השקף ם?בה עולה רגש איזה לפח

   ם.ובעול בארץ ומתגברת

 

 .הישראלי הפתיתים מאכל של ההמצאה ,סיפור עם מתחילים  :3 שקף

 לארוחת פתיתים יותר או פעמיים או פעם קיבלו כולם ?פתיתים את מכירים כולם : הפתיתים של סיפורם

 מלחמת אחרי ,המדינה קום לאחר שראל?י רץבא שהומצא מאכל שזה יודעים אתם ? שניצל עם צהריים

 קצובות מנות קיבלו וכולם אוכל היה לא .שלנו הצעירה בארץ וגם בעולם קשה תקופה תהיהי ,יהיהשנ העולם

 היו המדינה תושבי .וקוסקוס באורז המחסור היה מחסור של זו בתקופה שהורגשו הדברים אחד .מזון של

 דוד .ב“מארה במתנה קיבלנו קמח ,רב בכסף קנתה המדינה האורז את .היה ולא וקוסקוס אורז לאכול רגילים

 השראה ולקחו חשבו אסם .לאורז תחליף לייצר מהם וביקש אסם לחברת פנה הממשלה ראש שהיה ,גוריון בן

 .“גוריון בן אורז” לו קראו  - חיטה מקמח לאורז תחליף ייצרו וכך ,“פערפאלאך” בשם אירופאי המזרח מהמאכל

 

 למדינה בתמונה שנמצא המזון סוג בין להתאים הילדים על .ומדינה מזון סוגי בין התאמה משחק :4 שקף

 .הגיע הוא מימנה

 לקשר ניתן היום ועד מסוים במקום דרכם את התחילו רבים מזונות ,והתחלה סיפור יש מזון לכל ,שראינו כפי

  .מסוימת למדינה אותם

 .תפוחים שטרודל-  אוסטריה .פסטה-  איטליה .שוקולד-  שוויץ .סושי-  יפן .פלאפל-  ישראל :תשובות

  .וס'נאצ –  מקסיקו

 



 

 הזו הדרך במהלך לצלחת. אלינו מגיע שהוא עד ארוכה דרך עושה שלנו המזון המזון. שרשרת :5 שקף

 מזון. והכנת שינוע ייצור, אריזה, בגידול, המושקעים ועוד..( דלק קרקע, מים, )כגון: יקרים טבע משאבי נצרכים

 .לפח המזון השלכת בעת לטמיון יורדים אלה כל

 

  לצלחת ועד מהגידולים עושה שהמזון הדרך :6 שקף

 

 אליכם שנכנס עד עבר שהוא הדרך ואת שלכם בצלחת שנמצא המזון את מכירים באמת אתם כמה עד

 ? הביתה

 

 נוספת בנקודה עיבוד תהליכי לעבור ,אחת בנקודה לצמוח יכולים שלנו המזון מוצרי ,היום של המתקדם בעידן

 מרמז הצלחת ועד גדל הוא בו מהמקום המזון שעובר התהליך .שלישית בנקודה המכירה מוקדי אל ולהישלח

 יותר בריא להיות שלנו לגוף לעזור נוכל למזון ונתקרב שנכיר ככל .מייצר שהוא הסביבתי והנזק בריאותו על

  .ולסביבה

 ביבשת כנראה) בשדה מהגידול התירס שעבר לתהליך מודע ולא מכיר לא אני ,קורנפלקס לאכול בוחר כשאני

 .לצלחת אלי ועד… האריזה ,העיבוד בתהליך שנכנסו נוספים חומרים ,במפעל התהליך ,שלו השינוע (,אחרת

 האשפה לפח מהשדה עושה שהמזון הדרך את הממחיש (דקות  01:52 ) קצר בסרטון נצפה

  .לפח ולבסוף המקרר החנויות ,השינוע דרך ,הגידול משלב ,תותה של חייו סיפור

 הסרטון. את לפתוח כדי התות על לחצו הערה:

 

 סיים שלא מה/ יךכר שארית ? האחרון בשבוע לפח אוכל לזרוק יצא למי :הילדים את נשאל :7 שקף

 מכירה ,המושקעים המשאבים ,המזון ייצור שרשרת על ,שראינו הסרטון על קצר דיון נפתח … בצלחת

  .לפח ,המצערים במקרים ,ובסוף בחנויות

 

 מה כל לנו שיש רגילים כך כל אנחנו השפע בתרבות .עולמית תופעה היא העודפת הצריכה תרבות :8 שקף

 לא בכך ולמעשה אחרת נראה היה זה איך על לחשוב קשה .נתון רגע בכל כמעט ורוצים צריכים שאנחנו

  .לפח רבים משאבים משליכים ובכך המזון ושינוע בגידול הכרוכים המשאבים על חושבים

 נזרקת למאכל הראוי מהאוכל כמחצית -  יום מידי נזרקת מזון של גדולה כמות הקטנה מדינתנו ,בישראל גם

 !!נזרק שאכלתם ארוחה מכל שחצי תחשבו !לפח

 

 נציג.  לפח נזרקות מזון של גדולות כך כל שכמויות הסיבות לדעתם מה הילדים את נשאל :10-9 שקף

  .בישראל מזון לבזבוז העיקריות הסיבות חמשת את בפניהם

  .בבית אצלם מזון לזריקת העיקרית הסיבה מה ,לשתף הילדים את נעודד

 

 הטוב מהמזון ניכר חלק ,ובכן  ן?מזו בזבוז ולצמצום לי מה ,עצמכם את שואלים בטח אתם  :11 שקף

 ישראל לקט עמותת ידי על שפורסם מזון והצלת אובדן ח"בדו .במקרר אצלנו דווקא לאיבוד הולך שמתבזבז

 שאף כמובן .בממוצע ח"ש 3200  בשווי מזון לפח וזורק מבזבז בישראל בית שמשק ,לאחרונה פורסם BDOו

 ,מדי גדולות כמויות רכישת של המצטברת התוצאה זו אבל ,בפח ביודעין ח"ש 3200 שם היה לא מאתנו אחד

 .הזה (המלחיץ) הנתון את מרכיבים שבסוף קטנים דברים הרבה ועוד ,גלם חומרי של בלבד חלקי ניצול

 

 :21 ףשק

 ?" לפני להשתמש עדיף" ו" עד לשימוש" בין ההבדל מה

 סיכוי יש (וסלטים בשר ,חלב מוצרי על יהיה לרב ) "לשימוש אחרון תאריך" או" עד לשימוש" מוצר על כשמצוין

  .למאכל בטוח פחות יהיה המוצר המצוין התאריך שלאחר

 האזהרה (ותבלינים פסטה כמו מזווה מוצרי על יופיע כלל בדרך) "לפני להשתמש עדיף" מוצר על ןכשמצוי

 .למאכל ראוי ואינו מקולקל שהוא ונהוכ ואין המוצר איכות על לשמור כדי בעיקר נובעת

  .מוצרים של פוגהת לתאריכי לב תשומת חוסר היא מזון לבזבוז הסיבות אחת

 ? מזון בזבוז למנוע כדי נבחר במה .שונה תפוגה תאריך עם שימורים קופסאות שתי של תמונה יש בשקף



 

 ביותר. הקרוב התפוגה תאריך עם המוצר את תמיד נבחר תשובה:

 

 מראה בעלי וירקות פירות דורש ,המערבי העולם מדינות בשאר לצרכן בדומה ,הישראלי הצרכן :31 שקף

 ,החקלאים מעיני כמובן נעלם לא הזה הדבר .חיצוניים פגמים וללא אחידים ובצבע בצורה ,מושלם כמעט

 רצפת על או החקלאי אצל ונשאר ,הצרכן אל מגיע אינו אפילו והירקות הפירות של ניכר אחוז מכך וכתוצאה

  .האריזה חדר

 ,מתבזבז שהמזון רק ולא ,ביקוש מספיק לה אין כיום אבל ,הזו התוצרת את לשווק רוצים היו ,כמובן ,החקלאים

 מהם יםאחוז 92 .למכור יכולת להם שאין התוצרת של ובקטיף בגידול ההשקעה על רב כסף מפסידים גם הם

 .יותר נמוכות בעלויות תימכר שהסחורה אומר זה אם גם ',מכוערת'ה בתוצרת לסחור רצון הביעו

 הלקויה או החסרה תזונתם את להעשיר שיכולה ופירות ירקות של בכמות אלא ,כלל זניחה בבעיה מדובר לא

 תזונתי שיפור גם בחובו טומן ה׳מכוערים׳ והפירות הירקות בזבוז צמצום .ישראל מתושבי אלפים מאות של

 תוצרת בהשלכת הכרוך הסביבתי הנזק של הקטנה וגם (במראהו רק ,הפרי או הירק באיכות פגם כל אין הרי)

 .שגודלה לאחר חקלאית

 

 :41 ףשק

 מתרחשים האלה והשינויים בעולם אקלים שינויי ישנם בה בתקופה חיים אנחנו  ם?שמעת האקלים משבר על

 שנוכל כדי חשובים האלה הגזים .(הארץ כדור את העוטפת שכבה) באטמוספרה שנמצאים בגזים שינוי עקב

 לכך וגורמים (פוך שמיכת כמו) יותר עבה שכבה יוצרים ,המידה על יתר מתרבים הם אם אך כאן לחיות

  .עולה הארץ כדור פני על הממוצעת שהטמפרטורה

 משאבים שדורש תהליך יש ,סיפור יש מוצר לכל שלמדנו כפי ?םהאקלי למשבר קשור המזון בזבוז איך אז

 עוד נוספים השריפה בתהליך .דלק נשרף ,המזון את מסיעיםו במפעלים מכונות מפעילים כשאנחנו .מהסביבה

  .ומתעבה הולכת שלהם השכבה וכך החממה לגזי גזים

 

 ? מזון בזבוז לצמצם כדי לעשות ניתן מה :51 שקף

  .הילדים של היצירתיים לרעיונות ונקשיב שלנו הרעיונות על נעבור

 

 מזון להצלת עמותות :61 שקף

 מעבירים וןהמז את .מושמד היה שאחרת למאכל ראוי מזון מצילות השנים עם שהוקמו שונות עמותות

  .בישראל משמעותיים מזון לספקי הפכו התנדבותיים ארגונים .תזונתי ביטחון באי שחיות למשפחות

 מגיע חלקו ,לאחרונה אך  ם;פרטיי אנשים ושל גופים של מתרומות מגיע מספקים הם שאותו מהמזון חלק

 מוצל היה לא שאם ,דוליםג וארגונים חברות של ובמטבחים השיווק ברשתות ,בשדות שנשארים המזון מעודפי

  .לפח נזרק היה ,לו שזקוק למי ומחולק

 .העמותה של האינטרנט לאתר קישור נושאת בשקף תמונה כל

 

 .סיכום :71 שקף

  !! ולשנות להשפיע היכולת את יש מאתנו אחד שלכל היא והחשובה המשמחת הבשורה

 שינוי לעשות נוכל ביחד י,לשינו אותם גם ויעודד משפחתו לבני יספר ,בחייו קטן שינוי יעשה אחד כל אם

  .וגדול משמעותי

 אצלנו!! מתחיל השינוי !! קדימה אז

 

 

 

   


