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ליטמןאלמוגצילום:והביתבמשקימזוןבזבוזלהיווצרותמשמעותיגורםהםארוזיםמוצריםשלהתפוגהתוויותסביבהבנהוחוסרבלבול

מדינזרקותבישראל _ 111לאשפהשנהמדינזרקותלמאכלראוימזוןשלטונותמיליארד-1.6כ ,) FAO) o "האושלוהחקלאותהמזוןארגוןהערכותלפי
ממחציתלמעלהכימצאחיפאיותמשפחותבקרבשנערךמחקר . 121ח"שמיליארד-19.7כשלבשווילמאכלראוימזוןשלטונותמיליון-2.5כשנה

 _] 3 [למאכלראויממזוןמורכבתהמזוןמפסולת

פינוישירותיעלעומסויוצרתהמיוצרת,הפסולתכמותאתמגדילהמזוןהשלכת .משמעותיותוכלכליותסביבתיותחברתיות,השלכותהמזוןלאובדן

מגיעלאוהמזוןמבתזבזים,הדברה)וחומרידשניםאדם,כוחקרקע,מים,(אנרגיה,המזוןלייצורששימשוהמשאבים ,מזהיותר _] 3 [העירונייםהפסולת
במאבקהמבטיחותהאסטרטגיותמןכאחתסומןהבזבוזצמצוםולכן,המזון,בזבוזלתופעתמיוחסיםבעולםהחממהגזימפליטת 8%למעשה, .ליעדו

 _] 8 [האקליםבשינוי

גרמניה, ,ספרד(בריטניה,הבזבוזלהפחתתממשלתיותתוכניותהכינובאירופהרבותמדינות . ] 8 , 5 , 4 [מזוןבזבוזלצמצוםמשמעותייםצעדיםנעשובעולם
להפחתה.יעדיםוהציבוהאובד,המזוןכמויותאתאמדואומדדוובמסגרתן ,ועוד)סקנדינביהמדינות

במשקימזוןבזבוזלהיווצרותמשמעותיגורםהםארוזיםמוצריםשלהתפוגהתוויותסביבהבנהוחוסרבלבולכימראיםהאחרונותמהשניםמחקרים

עיעלמיקום ,מדויק(מינוחנכוןלסימוןוהיבואניםהיצרניםאתמחייבהתקן .ארוזמזוןלסימון ) 1145 (רשמימחייבתקןקייםבישראל _] 8 , 6 , 5,4 [הבית

שמנחהמינוח- "לפנילהשתמש"עדיף .אהם:המינוחיםהרלוונטיים.והמינוחיםהתפוגהאתריכישלועוד)מיובאיםריםצלמוהמינוחתרגוםהמוצר,

המוצריםמרביתעיעלמוטבעזהמינוחחלף.שהאתריךלאחרגםבמוצרלהשתמשלוומאפשרטעם), ,מראה ,(ריחהמוצראתלבדוקהצרכןאת

עדהמוצראתלצרוךהצרכןאתומנחה ,מיקרוביאליתהרגישיםובשרחלבמוצריעיעלשמוטבעמינוח- "עדלשימוש"ב.כיום.הנמכריםהארוזים

ועלהתקןעללפקחהבריאותמשרדאתשהסמיךהכלכלהבמשרדהתקינהעללממונהניתנהבתקןעמידהעלהפיקוחסמכותהנקוב.התאריך

 _] 7 [בפועלהתקןשלאכיפהמתקיימתולאכמעטכןפיעלואףאכיפתו,
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מזוןעלהמוטבעיםתפוגהריכיאותתפוגהתוויותשלשוניםלסוגיםביחסליאהישריבורצהבקרבהקיימיםידעפעריאתוממפהבוחןהנוכחיהמחקר

עדיף ,עד(לשימושתפוגהתוויותשלוהבנהידע ,מזוןובחברותמדינהבמוסדותאמוןהסיכון,תפיסת :פסיכולוגייםמדדיםבנחנוכךלצורךארוז.

גודלמשפחתי,מצב ,מגדרגיל,כגוןחברתיים-דמוגרפיים,משתניםגםנבחנוכך,עלנוסףסביבתיים.וידעומודעותבריאחייםאורחלפני(,להשתמש

-84%ו , 42עלעמדהממוצעהגילנשים,היובמדגםמהמשתתפים 82%מקוון.שאלוןשמילאומשתתפים 730כללהמחקרועוד.הכנסההבית,משק

יהודים.היו

לשימוש"המינוחמשמעותאתהבינומהנבדקיםשלישיםשכשניבעוד .השונותהתפוגהתוויותביןבלבולועלהבנהחוסרעלמעידיםהמחקרממצאי

 ."עדלשימושעדיף"ו ," BB "תקנייםהלאוהמינוחים "לפנילהשתמש"עדיףהמינוחמשמעותמהידעומהםכשלישרק ,"עד

המוצראתלצרוךהנשאלשלכנכונותמוגדרתעוההרגישות .התוויתבגיעלהנקוביםהתפוגהלאתריכיעוההרגישותמגליםהנבדקיםכינמצאכן,כמו

לצרוךמוכניםיהיוכיציינומהנבדקיםשלישיםמשנילמעלהכינמצא .והראייה)הטעםהריח,בחושישימוש(ללאלכךמעברולאהנקובהמועדעד

המאוחרלכלקפואהואפונהפסטהלצרוךמוכניםיהיוכיציינומהנבדקיםכשליש ,כןכמוהנקוב.התאריךעדאוהתאריךלפנישבועעדרקלבנהעינה

 .קפואאויבשלמוצרמהרגישותבגוההמצונןמוצרעבורהרגישותכלומר, .התוויתבגיעלהנקובהתאריךעד

מודעותמגליםשהנבדקיםככל .המחקרמשתתפישלההחלטותקבלתעלמובהקבאופןמשפיעותסביבתיתומודעותסביבתיתשהתנהגותנמצא

בעליצרכניםאצלנמצאדומהממצא .מזוןפחותמבזבזיםשהםמדווחיםוהם ,התפוגהולמינוחילתאריכיםרגישיםפחותהםכךיותר,בגוההסביבתית

הממוצע.מןנמוכההכנסה

היאמזוןלהצלתהנעשיתהפעילותומרביתוהחברתיות,הסביבתיותהכלכליות,השלכותיועל ,המזוןבזבוזלצמצוםבלבדמועליםצעדיםנעשובישראל

ברשתותלאהמזון,אריזותבגיעללא-האחסוןוהוראותהשוניםהתפוגהמושגישלמשמעותםלבגילצרכניםהמופנהנגישהסברקייםלא .וולונטרית

 .הנדרשהתקןפיעלשלאכיוםהמבתצעתאריכיםסימוןשלאכיפהמבתצעתלאכךובתוךהבריאות,משרדבפרסומיולאהשיווק

ההגדרותיישוםבאכיפתהצורךאתלהדגישחשובולכןבלבול,יוצרהמינוחיםריבויבתקן.הנדרשלפישלאתוויותמטביעיםהמזוןיצרניכינמצא

 .גיסאמאידךמזוןבזבוזולמנועגיסאמחדהציבורבריאותעללהקפידשונים,מזוןמוצרישלהתפוגהתאריכילקביעת

מהמחקר:הנגזרןתמרכזיןתהמלצןת

האריזהפתיחתלפניהתפוגהתאריךביןההבחנהמבחינתוגםהטכניותהדרישןתמבחינת ,התאריכיםן 1סימאופןאתליצרניםלהבהיריש •

 .נאותסימוןף 1ולאכולאחריה,

 ."עדאיכןתיהמוצר"או ,עד"נשמרתהאיכות" ,"עדמיטביתאיכות" :לדוגמהחלופי.בנוסחלפני"להשתמשעדיף"המינןחאתלהחליףיש •

לצרכניםלאפשריכולמזוןאריזתבגיעלבחודשספציפייוםן 1מסימפטורלדוגמה,ת. 1לבריאסכנהבהםשאיןבמקריםן 1הסימעללהקלניתן •

החודש.כללאןרךבמוצריןתרגמיששימוש

אתלחדדןכןובתקשןרת,השיווקברשתותןהסברהחינןךשלשונןתפעילןיותבאמצעןתהמאןשרותהתןןיןתמשמעןתמהלציבורלהבהיריש •

 .להטעותעלולותבתקןעומדותשאינןאחרותשתוויותהעובדה

לצרכן.מוזלבמחיריוצע ,שלוהתוקףלפגותהמתקרבשמןצרכךארןזים,מזוןריצמועלדינמיתמחורהחלתלבחוןנמליץמזוןבזבוזלצמצםכדי •

לדירקטיבהבדןמהאלכוהול)ומןצריפסטה ,חומץ ,דבשסוכר, ,מלח(כגוןמסוימיםמזוןמוצריעלתפוגהאתריכימסימוןפטורלהעניקיש •

/Directive 2000 (מזוןמוצרילסימוןהאירןפית 13/ EC ( . 

לאחרלשימןשו-"ניתןעד"להקפאהניתן" :להקפאההניתניםמזוןמוצריבגיעלשוניםתפןגהתאריכישנימצייניםבאירופהרביםן 1מזרניצי •

עםלהתנהגכיצדלבחורלציבןרמאפשריםהיצרניםכךעד".ך 1לצרניתןהפתיחהלאחר"ו-עד"ך 1לצרניתןסגןרהמןצר"אםאועד",הפשרה

המוצר.

רשתותהיצרנים,בקרב-והתנהגותתפיסהשינןיאלאגדןלים,כלכלייםמשאביםהשקעתדןרשיםלאהמחקרהמלצותרובויישוםהליקןייםתיקון

ן 1לחיסכ-וכמובןבסביבההפגיעהלצמצןםהתזונתי,ן 1הביטחלהגדלתבישראל,המזוןאןבדןלהפחתתמשמעותיצעדיהיהיישומןוהצרכנים.השיווק

כספי.
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