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 מזון מקיים -מזון למחשבה  :לישימערך שיעור ש

ייצור מזונות שונים ה שיש להשפעלון, פרק זה יחשוף את התלמידים לנושא תהליכי ייצור המז

את הלומדים  דילול משאבי הטבע, במטרה להניעלתרומתם לשינויי האקלים ולעל הסביבה ו

 מצגת מלווה.יש מערך השיעור ללאמץ גם שיקולים סביבתיים בבחירת המזונות שלהם. 

 :מטרות

 השלכות סביבתיות רבות יש התלמידים יבינו שלתעשיית המזון  .1

  ידעו שלמזונות שונים יש טביעת רגל אקולוגית שונה התלמידים .2

 התלמידים ישלבו שיקולים סביבתיים בבחירת המזון שהם צורכים .3

  :מטרות אופרטיביות - תהליך חינוכי

 "מקייםמזון "התלמידים יכירו את המושג  .1

 ואת התהליך שנדרש כדי לגדל אותו ,התלמידים יבינו מאין הגיע המזון שלהם .2

את ההשפעה ו ,רו את ההשלכות שיש לחקלאות על הסביבההתלמידים יכי .3

 (הסביבתית של סוגי מזון שונים )טביעת הרגל האקולוגית שלהם

 אודות צריכת המזוןעל התלמידים יפתחו חשיבה ביקורתית  .4

 התלמידים יפעלו לצריכת מזון מקיים יותר .5

 

 ו'-'הכיתות  :קהל היעד

 דקות )שיעור כפול( 20 :זמן

 (נספחים)ב ו, מסך, דפי עבודהברק :ציוד נדרש

 :חיבורים והקשרים לתכניות הלימודים

 תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה •

 אזרחותוחברה  ,תכנית הלימודים במולדת •

 תכנית הלימודים בחינוך חברתי •
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 :הפעילות מהלך

  :(ותדק 11פתיחה )

ת לצמצום ההשפעה במסגרת החינוכייום כנשאל את התלמידים אילו פעולות נעשות כבר 

יום כפעילויות רבות שנעשות כבר מת מסכבמצגת המלווה  3 שקופית שלהם על הסביבה.

 במרבית בתי הספר.

יוכל להשפיע ו נשאל את התלמידים איזה נושא לדעתם טרם נכלל בעשייה ובלמידה שלהם

 (4 שקופית)ידיעותיהם על סמך  -ולתרום למאבק בשינויי האקלים 

 (5 ופיתשק) התשובה: מזון

החקלאות והסביבה נתונים בניגוד עניינים מאז ומעולם. הצורך האנושי בתוצרת  :רקע למורה

רצון האנושי האוטופי להשאיר את הטבע בלתי מופר, בחקלאית לקיומו מתנגש באופן קבוע 

 תי אלא פעילות מעשה ידי אדם.יבתולי ומשומר לדורות הבאים )חקלאות אינה טבע אמ

י משמעו הרס של שטח בר טבעי(. הגידולים החקלאיים עושים שימוש שטח חקלא ,בפועל

שימוש בהחל  ,על הסביבהיש השפעה ניכרת ממשק החקלאי לנרחב בשטחים פתוחים. 

יצור יבמקורות המים הטבעיים וכלה בשימוש בחומרי ההדברה הפוגעים בסביבה. במהלך ה

והחקלאים מצויים בדיאלוג  בסביבה. החקלאות מאודהחקלאי מיוצרת פסולת רבה הפוגעת 

חיפוש האיזון בין הצורך הקריטי בחקלאות לבין לאנשי שימור הסביבה,  עםובמאבק תמידי 

הרצון לקיים את כדור הארץ כפלנטה שלמה גם לדורות הבאים. חלק מהפתרונות לניגוד 

 המשרד אתראינטרסים זה מצוי בפיתוח של הדברה משולבת ובחקלאות אורגנית )מתוך 

 .(הסביבה להגנת

 :(ותדק 71גוף הפעילות )

  דקות( 20המזון שלנו ) .חלק א'

 .ארוחת שניצל לבין פיצה בחור ביןהתלמידים נבקש מ :משימה

נו יד-עלנקנה האוכל שלנו יע האוכל שלהם. התשובה: כיום נשאל את התלמידים מאין הג

 .(0 שקופית)בסופרים או בשוק 

מן  -התשובה: מן השדה החקלאי לשוק. או  נשאל את התלמידים מאין הגיע האוכל לסופר

 .(4 שקופית)האדמה 

מזונם הגיע גם וציין כי כל המזון שלנו הגיע מן האדמה או מבעלי החיים )נבשלב זה 

 .(מהאדמה

עשוי מקקאו שהוא פרי של עץ  -שוקולד  ;חיטה שצמחה בשדה -: פסטה/לחם הלדוגמ

שאף  ,סוכר המקנמופק  - סוכר ;שצמחו אף הן בשדה ,למשל ,מופק מחמניות -שמן  ;הקקאו

 הוא צומח.

חקלאים  ידי-עלמוצר שאנו קונים בסופר מקורו בצמח או בבעל חיים שגודלו  כל כי נסביר

 בעלי החיים.  בחקלאותאו  בשדה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agriculture-Environment/Pages/Agriculture_Environment.aspx
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את המסלול שהמזון שלנו עובר מהשדה ועד שהגיע אלינו  נראה 2 שקופיתבשעזרת האיור ב

לתלמידים להמשיג ולנתח את  תןינ דגיש את התהליך הארוך הכרוך בייצור מזון.ונלצלחת, 

 התהליך באיור לפי הבנתם. 

ניעזר  ים,תלמידנחזור ונעמיק במשימה שנתנו ל ?איך המנה שבחרתם הגיעה לצלחת

 : ונבקש מהם לכתוב 11 שקופיתבתרשים המופיע ב

 ?הם בחרו )במשימה הראשונה(שהאוכל הוכן מתוך ידע כללי, ממה  .1

 ? אפשר להיעזר בבנק המילים אילו משאבי טבע נדרשו כדי לגדל את אותו מזון .2

 

כדי  – בהמשך( ותדוגמאות מפורטכמה ) ל הלחםלמשל ש - המומלץ לתת לתלמידים דוגמ

 המצופה מהם.את המשימה ובהיר את לה

 .במליאה בתום המשימה ניתן לכמה תלמידים להציג את תשובותיהם

 משאבי טבע( -מרכיב  -דוגמאות )מוצר מזון  :למורהמידע 

 כריך

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,חיטה :לחם

ת המזון עבורה, שטח נוסף לגדל א ,אוכל ומים לפרה, שטח לגדל אותה ,חלב של פרה: גבינה

 מים, ריסוס כימי, דלק לשינוע המזון לרפת

 שטח, מים, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,צמח חומוס :חומוס

 פיצה

 שטח, מים, חממה, קומפוסט, ריסוס ,עגבניות :רוטב עגבניות

שטח נוסף לגדל את המזון  ,אוכל ומים לפרה, שטח לגדל אותה ,חלב של פרה: גבינה צהובה

 ריסוס כימי, דלק לשינוע המזון לרפת עבורה, מים,

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,חיטה :בצק

 ירקות קוסקוס

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק :חיטה

 שטח, מים, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק :ירקות

 ל עוףשניצ

המזון  שטח נוסף לגדל את ,אוכל ומים לתרנגולת, שטח לגדל אותה ,תרנגולת :בשר עוף

 עבורה, מים, ריסוס כימי, דלק לשינוע המזון ללול

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,חיטה :רורי לחםיפ

 מים, שטח, ריסוס כימי, קומפוסט, דלק ,חמניות :שמן

 : דקות( 15) הקשר בין מזון וסביבה .חלק ב'

סביבה ושינוי עד שלב זה לבין הבו עסקו ששאל את התלמידים מהו הקשר בין המזון נ

 האקלים. 
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המציג צילומים מרהיבים של תעשיית  ,HOMEדקות מתוך הסרט  שלושבקטע בן  הצפנ

 חוץהנהמזון. בסרטון מודגשות הכמויות האדירות של המשאבים הנדרשים לגידול המזון 

אם אין אפשרות לצפות בסרטון אפשר להחליפו בתמונות ) להאכיל את אוכלוסיית העולם

 .(13 שקופיתשב

 

  צפייה בסרטוןהבעקבות  משימה לתלמידים

זיהו ונסכם אותם על שהמשאבים ומר מהם לאחר הצפייה בסרטון נבקש מהתלמידים ל

הלוח. המשאבים: שטחים, מים, ריסוס כימי, חממות )בניית חממות(, דלק )להנעת כלי 

על  ובכתונ ,נשאל כיצד המשאבים הנדרשים לייצור מזון משפיעים על הסביבה תחבורה(.

 הלוח.

 .כיום את ההשלכות הרבות שיש לחקלאות על הסביבה 14 נסכם בעזרת שקופית

 של ייצור מזון על ההשלכות הסביבתיות למורהמידע 

 - כרתיוממשיכים לה -שטחים חקלאיים היו בעבר יערות שנכרתו  - כריתת יערות ●

שליש  .שטחים טבעייםאו  ,תושבי כדור הארץ לצורך גידול המזון להאכלת כלל

לתעשיית  יםמהשטח החקלאי מנוצל 00%מהשטח היבשתי מנוצל לצורכי חקלאות. 

 לגידול פירות, ירקות, קטניות וכו'. יםמנוצל 30%הבשר. יתר 

כריתת יערות ושטחים טבעיים הורסת את בתי  - הכחדת מיני בעלי חיים וצמחים ●

 הגידול של מיני צמחים ובעלי חיים רבים ומאיצה את הכחדתם.

ידולים החקלאיים צורכים מים. כך גם בעלי החיים הגדלים הג  -להשקיית צמחים מים ●

וגם את בעלי החיים  ,)כמות המים כוללת השקיה של מזון עבורם במשק החקלאי

 . עצמם(

כימיקלים רעילים המיועדים להשמדת בעלי חיים וצמחים  - שימוש בחומרי הדברה ●

הם שימוש האינטנסיבי בהו אלובזכות חומרים מצד אחד, המזיקים לחקלאות. 

חומרי צד שני, לגדל מזון עבור כלל אוכלוסיית העולם. מכיום ניתן חקלאות ב

בריאותיות שונות, תורמים תופעות ההדברה חודרים למזונם של בני האדם וגורמים ל

פגיעה במגוון להרעלת האדמה, לזיהום מים וקרקע, ללזיהום הסביבה הטבעית ו

 ים חדשים ועמידים של מזיקים לחקלאות.זנלהתפתחות המינים ו

תשטיפים )מים שזרמו דרך פסולת בו שימוש בחומרי הדברה - זיהום קרקע ●

פוגע באופן בלתי הפיך  חקלאות בעלי חיים,הפרשות משעיקר מקורם ב ,והזדהמו(

 .שטחים רביםפוריות האדמה בב

כבדים לעיבוד שימוש בכלים  ,עיבוד אינטנסיבי של הקרקע - פגיעה בפוריות הקרקע ●

גורמים האדמה, שימוש בחומרי הדברה ואי מתן מנוחה לקרקע לחדש את פוריותה 

 יה ומפסיקה להצמיח יבול. ילא פורלקרקע לאבד את ערכה החקלאי. היא נעשית 

חומרי ההדברה והתשטיפים )שמקורם  בדומה לזיהום הקרקע, - זיהום מקורות המים ●

ות של הפרשות בעלי חיים( מחלחלים למי רפתות ומכילים כמויות גדולבבלולים ו

מגיעים לנחלים ומזהמים את מקורות המים המתוקים. על פני כדור הארץ  ,התהום

להתפיל מי ים, אך זהו תהליך יקר, ניתן יש כמות סופית של מים מתוקים )אמנם 

 ףוזיהום מקורות אלו מחרי ,האנרגיה הכרוכה בו(ת עהשקמזהם ובזבזני מבחינת 

 ה הולכת וגדלה.יהמחסור במים לאוכלוסיאת בעיית 

 יםופולט יםמייצר (פרות וכבשיםבעלי חיים מעלי גירה ) - פליטות גזי חממה מבקר ●
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גזי מתאן בתהליך עיכול המזון. לפליטות אלו תרומה משמעותית לפליטות גזי 

מכמות זהה של  25שכן קילוגרם של גז מתאן גורם לנזק אקלימי גדול פי  ,החממה

 חמצני. -פחמן דו

רוב רובו של המזון שלנו כיום נמכר באריזות שונות. גם לשלב  - ייצור אריזות לתוצרת ●

מעצים,  -השלכות סביבתיות: שימוש בחומרי גלם רבים )קרטון יש ייצור האריזות 

במפעלים הצורכים אנרגיה רבה. האריזות ייצורן מנפט( לצורך  -פלסטיק/ניילון 

צר ומועברות לאשפה. הטמנת אשפה אף היא תוך זמן קבמסיימות את חייהם 

 על חשבון השטחים הפתוחים. באה ו ,תורמת לזיהום קרקע, אוויר ומים

זמן רב באחסון  נשמרת הבעונתתוצרת חקלאית שלא  - אנרגיה לקירור או לחימום ●

לאורך כל השנה. שימוש נרחב  האת מכירתלאפשר  כדיבטמפרטורות קבועות 

 ר תורם לפליטות גזי חממה. ירוקלבאנרגיה לחימום או 

 -זה  לכל נקודה בכדור הארץ. שינועיום כתוצרת חקלאית מגיעה  - אנרגיה להובלה ●

 ,דורש שימוש נרחב באנרגיה -אוויריים באמצעות כלי תחבורה יבשתיים, ימיים או 

 תורמת לפליטות גזי חממה.ה

ת בעלי מהאנטיביוטיקה בעולם משמשת בחקלאו 40%-כ - שימוש באנטיביוטיקה ●

וניתנת  ,בעלי החיים בתעשייה זומזרזת את גדילתם של  היאהחיים. האנטיביוטיקה 

מייצר זני בה אינטנסיבי ה שושימהכתרופה מונעת או בעת התפרצות מחלה. להם 

 גורם לתחלואה בקרב בני אדם. יכולים ל, ואלה חיידקים חדשים ועמידים

 

  דקות( 15) אז מה עושים עם זה? –חלק ג' 

את השאלה  שאלנהנזקים הסביבתיים הנוצרים בתהליך ייצור המזון הלמידה על ם בתו

מנע ימהי המסקנה מכך? האם הכוונה בלמידה זו היא כי נ -( 15 שקופית) המתבקשת

 . כמובן ,מאכילה? התשובה שלילית

משקל והשפעה יש לסוגי מזונות שונים  כלומר, -סביר כי "לא כל המזונות נולדו שווים" נ

סביבה )נסיעה למזיקות יותר או פחות שבהיר כי כשם שיש התנהגויות נ ים על הסביבה.שונ

יש סוגי  .אופניים(, כך גם המזון שלנורכיבה בברכב פרטי אל מול נסיעה בתחבורה ציבורית/

על גדולה יותר השפעה שלילית נדרשים יותר משאבים ויש להם  שלתהליך ייצורםמזון 

 (16 שקופית)הסביבה. 

צריכת המים על ושל גזי חממה  הפליט ם עלנתונימציגים  14-10 שקפיםים שבהגרפ

השפעה הסביבתית בין ההפער מהגרף עולה בבירור  .שוניםסוגי מזון של  יצורכרוכות ביה

הן  - )בעל הנתון הגבוה ביותר( בקרה בשרבין זו של שיש לעדשים )הנתון הנמוך ביותר( ל

והן  ,בשרשל קילוגרם אחד אל מול  עדשיםשל קילוגרם אחד בצריכת המים הנדרשת לייצור 

 .הייצור בגזי החממה הנפלטים במהלך תהליך

 כמות של קילוגרם(.מהי כל דבר אחר שימחיש לתלמידים במשקולת או השתמש ב)ניתן ל

  למורהמידע רקע 

הנפלט  כמות הגבוהה של גז המתאןמקורן בעיקר בפליטות גזי חממה מתעשיית הבשר 

ותחמוצות חנקן הנוצרות הן בגופם של בעלי  ,רה )פרות וכבשים(יליך העיכול של מעלי גבתה
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כריתת , תעשיית הבשר דורשת כמו כןחיים והן בתהליך הטיפול בהפרשות בעלי החיים. 

לגידול המזון עבור בעלי החיים, ושטחים נוספים לגידולם.  שטחים כדי לפנותיערות מאסיבית 

חמצני נוסף -דו פחמןזאת ועוד, חמצני. -דילה את כמות הפחמן הדומגהללו שטחים הכריתת 

  נפלט בתהליך השינוע )העברת בעלי החיים ומזונם ממקום למקום(.

אריזה לנאספות, מועברות לייבוש והן  ןבשדה ובתום גדילת ותעדשים גדל ה זו,ילעומת תעשי

ון מן הצומח דורש פחות מזולייצור גידול לומשם משונעות לחנויות ממכר. התהליך הנדרש 

 משאבים. 

השימוש הנרחב במים בתעשיית הבשר מקורו בהשקיית הצמחים )סויה ותירס בעיקר( 

בעלי החיים. כמו כן, בעלי החיים זקוקים למי שתייה במהלך גידולם. כמות למזון המשמשים 

 גידול עדשים.זו הנדרשת למ 300המים הנדרשת בתהליך זה גדולה פי 

כולל ה"מים  ,שלנומדגים את צריכת המים ה טביעת רגל מימיתעל  סרטון - 12 שקופית

 שלא רואים באופן ישיר אך משוקעים בייצור המזון שלנו. "ייםהווירטואל

 למורהמידע רקע 

הנדרשת לייצור, במקרה  כמות המים מדד המבקש לכמת ולמדוד את אהיטביעת רגל מימית 

מזון( יש טביעת רגל מימית המודדת את כמות ולא רק לזה מזון. עם זאת, לכל מוצר שהוא )

 המים שנדרשה לייצורו )בייצורו במפעל, במהלך השינוע וכיו"ב(. 

  :דקות( 20מה נדרש כדי לייצר קציצת המבורגר? ) .חלק ד'

מחצית נחלק את ובכל  ,חצאים את הכיתה לשני חלקנ :לתלמידיםקבוצתית משימה 

. כל קבוצה תקבל דף ילדים בקבוצה(ארבעה -שלושה) לקבוצות עבודה קטנות התלמידים

 וההשלכות של תהליך זה על הסביבה:המבורגר של ייצור הלניתוח תהליך  (2)נספח  עבודה

 בשרהמבורגר  - הכיתהשל מחצית אחת  .1

 עדשיםהמבורגר  - של הכיתהמחצית שנייה  .2

וההשלכות של  ,שני סוגי ההמבורגרשל ייצור התהליך בודה יופיעו השלבים השונים בדף העב

מתוך בנק המילים )בנק אחד לשלבי  בחרו מיליםהשלבים השונים על הסביבה. התלמידים י

על המסלול המופיע בדף ויוסיפו את יכתבו אותן  ,התהליך ובנק נוסף להשלכות על הסביבה(

 ההשלכות השונות. 

יהיה על התלמידים להשתמש יותר מפעם אחת בבנק המילים  במידת הצורך ה:הערה חשוב

 (.3, נספח )דוגמאות בדף התשובות למורהעל הסביבה של ההשלכות של השלבים השונים 

 במליאה.ן תשובותיהבתום המשימה הקבוצות יציגו את 

ייצור  השלבים השונים שלאת  תשמרכז שקופיתנסכם את התרגיל בעזרת : 22-21 תושקופי

 ההשלכות שיש לכל אחד מהם על הסביבה. את ו ,ההמבורגרים השונים

התמונה שתתקבל תדגיש ותחדד את ההבדלים וההשלכות הסביבתיות שיש לייצור בשר 

רבים יותר יש שלבים בשר מכי בתהליך הייצור של המבורגר  נדגישעדשים: ייצור לעומת 

החלופה מן  -עדשים מהמבורגר ור של בתהליך הייצונזקים סביבתיים רבים יותר מאשר 

 הצומח. 

https://www.youtube.com/watch?v=A8_x579xN_8
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  למורהרקע מידע 

לא רק על ההשפעה  לדעתעדשים חשוב ממבורגר הבהשוואת המבורגר מבשר בקר ל

 מוקד. נושא זה אינו של החלופותונים שה הסביבתית אלא גם על הערכים התזונתיים

כפי שעולה  -רבים  השיעור, אולם כדאי לדעת שגם מבחינה תזונתית יש בעדשים יתרונות

 :שלהלןמהנתונים 

 גרם בקר טחון )בכחול( ועדשים יבשות )בירוק( 100השוואה בין 

 

  html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4780589,00מקור: 

מה ניתן לעשות? איך התלמידים יכולים להשפיע על עלה את השאלה נ לאור מה שנלמד

 התלמידים ישתפו ברעיונותיהם. ?הנזק הסביבתי הנגרם בתהליך ייצור המזון

 (ותדק 11סיכום )

 כדי לעודד את צריכתו נדרשותהפעולות את הו "מזון מקיים"בהיר את המושג נ: 26 שקופית

 .)מידע ורקע בנספחים(

 כדידים כי כפי שהם מתבקשים לשנות את התנהגותם תלמיל נבהיר :לסיכום חשובדגש 

הם כך פסולת וכיו"ב, במים, באת השפעתם על הסביבה בתחומי החיסכון בחשמל, צמצם ל

  יעות לקידום צריכת מזון מקיים.מתבקשים להטמיע פעולות שמסי

והפעם יופיע גם נושא  ,פעילויות שגרתיות של התלמידיםמציגה ה שקופיתנעלה שוב את ה

  חירה במזון מקיים.בה

 

 

  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4780589,00.html
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 על מזון מקיים למורהמידע רקע  .1נספח 

בזיהום הסביבה ובכמות  ,תזונה שהמחיר הסביבתי שלה נמוך יותר )לדוגמה -מזון מקיים 

המשאבים הנדרשים לייצרה(, ושתורמת לאורח חיים בריא ולביטחון תזונתי, הן בהווה והן 

  למען הדורות הבאים. -בעתיד 

 :הבאיםהצרכניים מדגיש את העקרונות מזון מקיים 

 כך שנחסכיםבעונתם, אותם מגדלים שגידולים  פירושומזון עונתי  -לקנות מזון עונתי  ●

קירור לצורך שימורו או ל שימוש רב באנרגיה לחימוםכן שימוש בטכנולוגיות כגון חממות ו

משום שלא  הם בריאים יותר,כל השנה. ירקות ופירות הנקנים בעונתם  במשךשל המזון 

 כמו כן, ירקות ופירות יהיו זולים יותר בעונה שלהם. .תשמורת נדרש להוסיף להם חומרי

שינוע מזון ממקום למקום ברחבי העולם משמעו שימוש באנרגיה  - לקנות מזון מקומי ●

רבה )במגוון כלי תחבורה(, תהליך התורם לפליטות גזי חממה. קניית מזון ממגדל מקומי 

הכלכלה את חזקת בתוך כך מ, והשינוע לא דרש אנרגיה רבה מבטיחה כי תהליך

 המקומית. 

משפחה  .זריקת מזון עקב צריכת יתרמהימנעות מבזבוז ו - לקנות רק כמה שצריך ●

לאובדן מזון  .)ישראל לקט ח"דו) ש"ח 616כל חודש מזון בשווי בממוצעת בישראל זורקת 

השלכתו( להשלכות כלכליות, סביבתיות )עקב בזבוז המשאבים הרב לייצור המזון ויש זה 

 ואף חברתיות.

מגדילות את כמות האשפה ונפחה.  אריזות המזון - לקנות מזון עם מעט אריזות ●

הן בעיה סביבתית מוכרת עקב סוגי בעידן הנוכחי גדלות של אשפה ההולכות והכמויות ה

הזיהום השונים הנוצרים מפסולת מוצקה, לצד אובדן של שטחים פתוחים המנוצלים 

פתרון  ןלהטמנתה. מודעות לנושא האריזות וצריכת מזון עם כמה שפחות אריזות ה

 אפשרי לצמצום הפסולת.

כפי שעלה  .מזון מן הצומח - להעדיף מזון עם השפעה נמוכה יותר על הסביבה ●

בעלת השפעה סביבתית מזיקה המנצלת  אהיצריכת מזון מן החי  ,מהמשימה הכיתתית

בהשוואה למזון מן הצומח. צמצום צריכת  דלדלים,ישל משאבים, שהולכים ומ רבהכמות 

לצמצם את ההשפעה הסביבתית שלנו  דרך םהמזון מן הצומח היכת צרהבשר והגדלת 

 . יום-םיוהבחיי 

בתחילת דרכו. עם זאת, נמצא  ,ובהיבטים סביבתיים בפרט ,העיסוק בחינוך לתזונה בכלל

עוסקים בסוגיה זו  - כגון מכוני מחקר, ארגונים סביבתיים ומעצבי מדיניות -יותר ויותר גופים 

בכך הבהיר כי אין חזור ולהמשבר הסביבתי כיום. חשוב לצמצום בעקב חשיבותה ומשקלה 

כל עת שאנו ביקולים סביבתיים הביא בחשבון שאלא ל ,קריאה להימנע מסוגי מזון שונים

 בוחרים את מזוננו. 

מפרט הנחיות ה 4.4.2016מיום משרד החינוך  ל"מנכ חוזרעוד ראוי לציין בהקשר זה את 

בהלימה להמלצות משרד  אהיבשבוע במוסדות החינוך. הנחיה זו תזונה צמחונית יום ל

מלאים,  המבוססת על מגוון ירקות ופירות, דגנים ,"תיכונית-םיתזונה "הבריאות לאימוץ 

, מחקרים רבים זאת ועודכמויות קטנות יותר של מוצרים מן החי. ו ,קטניות, זרעים ואגוזים

קורלציה בין צריכת בשר מוגזמת להשמנת יתר, לרמות כולסטרול גבוהות,  צביעים עלמ

 אתרלקריאה נוספת היכנסו ל וגים שונים של סרטן.לסוכרת ולסלסיכון מוגבר למחלות לב, 

 .הבריאות משרד
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https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81_Sbwq7SAhXHW5AKHVBBDkkQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FPublicationsFiles%2Fmediterranean_diet.pdf&usg=AFQjCNEZ_3YEzwExdmlNc74XgO6sCEKHmw&sig2=dUW4Y5O59Q9jcwuEHHY5DQ&bvm=bv.148073327,d.ZGg
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