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 12/3/2019 - יום צמצום בזבוז מזון

  שלום רב,יקרים מנהלים 
 

   .צמצום בזבוז מזון בישראללשל העלאת המודעות העולמית למגמה מערכת החינוך מצטרפת 

עסק ( ישראל   Natural Step The ביוזמת ץ ובעולםלראשונה בארמתקיים  "צמצום בזבוז מזון"יום 
ום יין ויצ 12.3.2019 ביום שלישי,  . (אליתהפועל להטמעת קיימות אסטרטגית בחברה הישר חברתי

      .י הארץים, ברחבים עמיתים, ציבוריים ופרטיעם ארגונ בשיתוףזה 

 
אובדן לצמצום , מניעת בזבוז מזוןלצעי מאיהווה זה  נושא ."לא עוד בזבוז מזון"לאתגר  יוקדשזה יום 

רת יום סגבמ ,זמןם בבקשה להקדיש ים אליכאנו פונ. קהילות בתי הספרבקרב  ומזון והצלת
 .שאנובהתלמידים להעלאת המודעות ולקידום הלמידה של  ,הלימודים

 מידע וחומרי למידה  - רית הנ"לבקישו  
 

גידול החקלאי, ה ובד או מתבזבז, דרךא –טון מזון בשנה  מיליארד 1.3 –שליש ממוצרי המזון בעולם
ון מתבצע אצל מאבדן המז 45%קרים מראים כי חמ. מקרר הביתיועד ל אחסון, האיסוףה ,הקטיף

 בשנה מסיים את דרכו.₪ מיליארד  20 -זה, המוערך בכ וןמז ,הצרכנים

                   בורי בעולם כולו, נושא חשוב אשר עומד בשנים האחרונות במרכז הדיון הצי -אבדן מזון
 ותיות. לכליות וסביבתיות משמעבעל השלכות חברתיות, כ

 תאןחרור גז המש תיים,החבר הגדלת הפעריםעליית מחירים ול ,רם, בין היתראבדן המזון גו
כמויות הפסולת  הגדלת, פליטת פחמן דו חמצני הגורם לזיהום והתחממות גלובלית, לאטמוספרה

 ועוד.  ע והטמנהעלויות שינובמגוון הביולוגי,  פגיעה, בההמוטמנות בקרקע ומזיקות לסבי
  !לו ם אשר נזקקיםמאנשים רעבי המזון האובד נמנע

 !מי ומקומיעול אתגר – דן מזוןמניעת אוב
יעדים, אותם יש  17האו"ם קבע שורה של  2015מבר בספט

להטמיע במדינות החברות, במטרה לקדם התפתחות עולמית 
 2030התכנית נקראת "אג'נדה . 2030בת קיימא עד לשנת 

 – Sustainable Development Goalsח בר קיימא"= לפיתו

SDGs.   ת, שיונה מעמטרות משמפורטות מהיעדים לכל אחד
 ים למעקב ההתקדמות.קונקרטי לצד מדדים

 .2030לנפש עד  50% -מתייחס להפחתת אבדן המזון ב 12.3יעד 
                                

דד עשייה גיית בזבוז המזון ולעולהעלות את המודעות לסוומטרתו  12.3יום זה בתאריך ומכאן, נקבע  
, ההובלה, מפעלי הייצור, דרך מהשדה ה:רת האספקלכל אורך שרש תביא לצמצום בזבוז המזוןש

 !רשתות המזון, נקודות ההפצה וההסעדה ואצלנו בבית
ם שונים למנוע ולצמצם את הבזבוז המשווע יכיר פתרונות יישומיכולנו יחד נזכיר את ערכו של המזון, נ

 .    תית בתחוםמשמעו כיום ונקרא לאימוץ מדיניות שמתרחש
 
 ה,בברכ

 חני פלג
 חינוך לקיימותל ציתאר תמרכז

 ינוךמשרד הח
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