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וחומריפלסטיקדשנים,חממה,גזי

לפחהמלפפוןאתזרקתיאםהדברה.

לפח.האלוהדבריםכלאתDN2$$זרקתיTS1$$DN2$$זרקתיTS1$$זרקתי

במעלמדוברבלבד,ופירותבירקות

מבוזבזים".מיםקובמיליוןל־002

שצריכהמדינה"אנחנולדבריו,

ואלואנרגטית,מבחינהלהתייעל
שאנחנושקליםשלמיליארדים

מסךשכ־%08לזכורחשובזורקים.
מועברבישראלהפסולתכלל

מכריעוחלקבאדמה,להטמנה

מועברהמתכלההביתיתמהפסולת

אפשראורגניתפסולתלהטמנה.

הקרקעותעבורלקומפוסטלהפוך
לכיווןהולךהעולםכלשלנו
ברמתלא.עדייןאנהנוהזה,

אסטרטגיהנדרשתהמדיניות,

למדינותבדומהמסודרתממשלתית

יעדיםתכלולאשרהמתקדמות,

קביעתכדוגמתאופרטיביים,וצעדים

תמריציםמתןהבזבוז,לצמצוםיעד

והסברה".בחינוךוהשקעהנכונים,

אומריםשכתבישראלדווקא

אובל".לזרוק"אסורלילדים:
לאשישראליםלפיושגדלנו"האתוס

מאהמעלנכון.לאפשוטמזון,מבזבזים

מוגדריםישראלבמדינתאישאלף

תזונתית.מבחינהלסיועבזקוקים

אתלספקיאפשרמהפחת5%ניצול

הנדרשתוהפירותהירקותצריכת

הפסולתגםהאלה.הנזקקיםעבור
אחדאפשריפתרוןרבה.היאשנוצרת

מערכתיצירתעודפיםהכוונתהוא

40
שקלמיליארד

שלהשנתיההיקף

בישראלמחןאובדן

19.7לעומתב־9202,

כיוםשקלמיליארד

סבעאדםרוזנבלום,אסף

קונים"כשאנחנוודין:

איןעגבנייה,אומלפפון
הגיעוהםאיךמושגלנו

וכמהשלנו,לצלחת

כדיהושקעומשאבים

זרקתיאםיקרה.שזה
לפחהמלפפוןאת

זרקתי

$TS1$זרקתי$TS1$

$DN2$זרקתי$DN2$הדבריםכלאת

לפח"האלה

עללדווחיכוליםאנשיםשאליה
אותם".לקלוטואחריםעודפים

איילוןאופירהפרופ׳
שמואלומכוןחיפהמאוניברסיטת

סביבה,בתחומיבכירהחוקרתנאמן,

אישישנההבינהוכלכלה,קיימות

בזבוזלהיקףבנוגעגדולהודאות

שיטותבשלהביתמשקיבקרבהמזון

עםיחדוניסתההשונות,המדידה
סקרלבצעאלימלךאפרתד"ר
מהשכבותאיש200בקרבפסולת

בחיפה.8־7אקונומיתהסוציו

שאנחנומהביןפעריםשיש"גילינו

מדווחיםשאנחנומהלביןזורקים

איילון.מספרתבפועל",
תמונהמייצריםהממצאים

גדולביתשמשקככלמעניינת:

באופןשלו,המזוןבזבוזכךיותר,

שיטתבנוסף,יותר.גדוליחסי,

הלךמייצרתבמקורההפרדה
לבזבזלאנשיםשגורםמחשבתי
עלשמעידים"אנשיםמזון.פחות
ופלסטיקניירמפרידיםשהםעצמם
הפרדהקיימתלאשנבדקה)בשכונה

פחותמבזבזיםש.א(,רטובה,לפסולת

המשמעותיהממצאזהבפועל.מזון

שהעידואנשיםשגילינו.והמעודד

אשפה,מפרידיםשהםעצמםעל
למעןמשהועושיםשהםמבינים
פחות".לבזבזצריכיםושהםהסביבה

לעשות?צריכהישראלמה
השקיעהסביבהלהגנת"המשרד

לפסולתבמקורבהפרדהכסףהמון
בליזהאתעשההואויבשה.רטובה
שצריך.כמוהקצוותאתלסגור

ומערכיפחיםלאנשיםסיפקו

קצהפתרוןהיהלאאבלהסברה,

המדינההמופרדת.הפסולתלקבלת

למעטכלום,עושהלאבגדול
אניאםהטוב׳השומרוני׳חוק

הגנהישנהמוכן,מזוןתורמת

נפגעהתרומהאתשמקבלמישאם

לתבועיכוללאהואבריאותית,
שלסדרהלייצרצריךהתורם.את
שתייעלהפרדהלמשל,פתרונות.
עלותשפיעהמיחזורתהליךאת
קמפייניםהמזון,בזבוזכמות
כמותלפיתשלוםלנושא,ספציפיים

שנזרקת.אשפה

בסקטוריםבטיפוללהתחיל"צריך
חולים,בתימסעדות,יותרהגדולים
עםמקומותהסערה.ושירותימוסדות
שמעגלמקומותהםהסערהשירותי
יסבירואםגדול.הואשלהםההשפעה

בכללהעמיסיכוליםלאשהםלאנשים

למשקייחלחלזההצלחת,עלהניתן
רבדיםישהזההסיפורבתוךהבית.

הסערהעלתחשביפסיכולוגיים.

מזון.בזבוזשלקלאסיקהזובחתונות.
מיבשרמוציאיםבלילהב־00:32

בשעותגדולותכךכלכמויותאוכל

ישעצומות.כמויותנזרקותכאלה?

צריכיםאנחנומטורף.'שופוני׳בזבוז

שהולךכסףרקלאשזהלהבין
לאיבוד".

הערה



