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כולם  אחרות:  במילים  הפרטי.  בביתם  קיומה  לבין  הבעיה  היקף 
משוכנעים שזה קורה, אבל לא אצלם. השלכת מזון היא פועל יוצא 
של התנהגות יום–יומית של אנשים, תוצאה של מערכת מורכבת 
תרבותיים,  לחצים  חברתיות,  תפיסות  בין  התנגשויות  הכוללת 
ערכים והרגלים. נוסף על כך, התנהגויות מושפעות גם מהסביבה 
לנו.  הזמינים  מהשירותים  או  ומהמוצרים  בה,  נמצאים  שאנחנו 
הנתק שרובנו חווים בין המזון על צלחתנו לבין אופן גידולו והכנתו 
משפיע על ההתייחסות שלנו למזון. מי שיראה כמה מים, אנרגיה, 
יותר  קשה  לו  שיהיה  בוודאי  עגבנייה,  לגידול  דרושים  וטיפול 

להשליכה לאשפה.
את  לזהות  למטרה  לו  שם  ישראל   The Natural Step ארגון 
עם  המקומי,  לשוק  ביותר  המשמעותיות  ההתערבות  נקודות 
המאפיינים הייחודיים לו. שיתופי פעולה יצירתיים, בלתי שגרתיים 
ורוחביים יוכלו להציע פתרון עומק ארוך טווח לאתגר בזבוז המזון. 
נוספים  לתחומים  לחלחל  יכול  המזון  במגזר  שיתחולל  השינוי 
למזון  הנוגעות  יותר,  נרחבות  לסוגיות  ציבורית  מודעּות  ולהניע 

בפרט ולקיימות בכלל.
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מתמודדת  שישראל  העובדה  לנוכח  לעיכול  קשה  המפותחות, 
עלייה  עם  תזונתי,  ביטחון  חוסר  עם  גבוהים,  עוני  שיעורי  עם 
בכלל  במשאבים  מחסור  ועם  ילדים  אצל  יתר  השמנת  בשיעורי 
בת  ישראלית  משפחה  בעוד  בפרט.  פסולת  להטמנת  ובשטחים 
ארבע נפשות משליכה בשנה מעל טונה פסולת מזון ששוויו 4,200 
מרעב,  הסובלות  משפחות  אלף  כ–300  בישראל  קיימות   ,]2[ ש"ח 
ומצמצמות את מספר הארוחות בשל מחסור בכסף ]1[. ממצאים 
מיליון  ב–5.2  מסתכם  בישראל  המזון  בזבוז  כי  מראים  נוספים 
וכי  בישראל,  המקומי  המזון  ייצור  מהיקף  כ–35%  בשנה,  טונות 
מחצית מהמזון האבוד הוא בר–הצלה, כלומר, ראוי למאכל אדם ]3[.
לשיתוף  הארגון  מדינות  בין  השני  במקום  מדורגת  ישראל 
פעולה ולפיתוח כלכליים )OECD( בבזבוז מזון בקרב צרכני הקצה 
]6[. מבקר המדינה קבע כי ״בישראל הנושא של אבדן מזון עוד לא 

רשמיים  נתונים  קיימים  לא  גם  כך  ממשלתית.  להתייחסות  זכה 
]4[. מיזם של  כמויות המזון האובד בשרשרת הספקת המזון״  על 
ארגון The Natural Step ישראל - "מעבדת החדשנות והקיימות 
לצמצום בזבוז מזון בישראל" - בא להיענות לאתגרים אלה. ַהקשר 
המרכזיים  הפעולה  מערוצי  אחד  להיות  נבחר  לקיימות  מזון  בין 
של הארגון, ובפרט סוגיית בזבוז המזון. כיום היקפי התופעה לא 
וגם  המזון,  בשרשרת  העוסקים  הגורמים  של  במודעות  נמצאים 
או  משויך  שאינו  רוחבי,  באתגר  מדובר  הציבורית.  במודעות  לא 
נמצא באחריותו של גורם ספציפי בשרשרת הערך של מגזר המזון. 
זה עיקר הבעיה - אך זהו גם הפוטנציאל לפתרונה. האתגר הוא 
אקוטי, האינטרס למצוא פתרונות גבוה, וקיימים הרבה שותפים 

רלוונטיים לתהליך.
כדי להיענות לאתגר מסוג זה פוַתח תהליך עבודה, המושתת 
על המסר של הפתגם האפריקאי: "אם תרצה ללכת מהר, לך לבד. 
אם תרצה להגיע רחוק, לך ביחד". התהליך ְיכנס תחת פלטפורמה 
אחת את בעלי העניין משלושת המגזרים: המגזר הציבורי )ממשל 
לאומי ומקומי(, המגזר העסקי )בין השאר: קמעונאים, יצרני מזון, 
משווקים ויבואנים( וארגוני החברה האזרחית )ארגונים מקצועיים 
וארגונים ללא כוונות רווח( ואת האקדמיה. תהליך עבודה משותף, 
מכל  המזון  שוק  את  ומייצג  המנוגדים  האינטרסים  את  המעלה 
צמצום  לטובת  הקצה,  צרכן  עבור  פתרונות  ליצור  יוכל  היבטיו, 

בזבוז המזון בישראל.
מניעים  כ–25  נמצאו  פורסם(  )לא  הארגון  שביצע  במחקר 
להשלכת מזון על–ידי הצרכנים, שניתן לחלקם לארבע קטגוריות: 

של  סובייקטיביים  בסטנדרטים  עומדים  שאינם  א.  מוצרים 
אסתטיקה; 

ב.  מוצרים שתאריך התפוגה שלהם קרוב או חלף; 
ג.  שיירים מהצלחת; 

ד.  עודפים או שאריות מבישול ביתי. 
מוקדם,  ממידע  הצרכן,  מהתנהגות  מושפעים  אלה  מניעים 

אך  עצמו,  המזון  ממאפייני  שעליה,  ומהמידע  המוצר  מאריזת 
זה של  נמצא שבזבוז  סובייקטיבי של אסתטיקה.  בעיקר מסולם 

מזון מתרחש לאורך ארבעה שלבים: 
א.  קנייה - רכישת מזון והתכנון שנלווה אליה; 

ב.   אחסון - ידע, שיטות והרגלי אחסון; 
ג.   צריכה - כולל בישול ואכילה; 

ועד  שימוש,  בהם  נעשה  לא  שכלל  במוצרים  החל   - ד.   השלכה 
שאריות ועודפי בישול ביתי.

הממצאים מצביעים על חוסר מודעות להיקף השלכת המזון 
לגבי השלכת  נשאלו על תחושתם  או לערכה הכלכלי. כשאנשים 
 - עצמית  וביקורת  אשמה  של  תחושות  היו  התגובות  המזון 
תחושות שנובעות בעיקר משיעור העוני בישראל, מנרטיב השואה 

ומחוסר רצון לצאת "פראיירים" על כך שמשליכים כסף לפח.
שמטרתם  השראה  מעוררי  רבים  מיזמים  קיימים  בעולם 
במקרר  נכון  שימוש  כדוגמת:  מודעות,  והעלאת  בזבוז  הפחתת 
שיירי  בהן  ומסעדות שנשארו  אנשים  בין  חיבור  )NRDC, ארה"ב(; 
באופן  אריזות  עיצוב  בריטניה(;   ,Too Good To Waste( מזון 
שיצמצם בזבוז )WRAP, בריטניה(; העלאת מודעות לצריכת ֵּפרות 
צרפת(;   ,inglorious fruits and vegetables( 'מכוערים'  וירקות 
סופרמרקטים  ובהולנד;  בגרמניה  פסולת'  'אפס  מסעדות  הקמת 
מזון,  להשמיד  סופרמרקטים  על  האוסרת  חקיקה  אריזות;  ללא 

ומחייבת אותם לחלקו.
שבזבוז  העובדה  ולהשליכו.  מזון  לבזבז  רוצה  לא  אחד  אף 
אכן מתרחש, מעידה על פער תפיסתי בקרב ציבור הצרכנים בין 

אחת מהסיבות העיקריות להשלכת מזון היא אי–עמידה בסטנדרטים 
)CC BY-SA 2.0( L'imaGiraphe :סובייקטיביים של אסתטיקה | צילום

ימת  נה מקי ו תז בקצרה בנושא 

בריאות קרקע בישראל - פיתוח וגיבוש 
 של מדד רב–גורמי לאפיון 
 בריאות קרקע חקלאית ובחינתו 
במספר ממשקים משמרים
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שלפעילות  ההבנה  לאור   ?)soil health( קרקע  בריאות  היא  מה 
המערכת  של  בתפקודה  חשוב  חלק  יש  בקרקע  הביולוגית 
האחרונות  בשנים  התפתחה  והחקלאית,  הטבעית  האקולוגית 
והגרעתה  הקרקע  תפקוד  לבחינת  הוליסטית  גישה  בעולם 
)degradation( כמערכת אקולוגית. בחינת בריאות הקרקע היא 
גישה מרחיבה למושג איכות קרקע )soil quality(. גישה זו בוחנת 
)שירותי אספקה(,  ייצור חקלאי  כגורם  את רמת תפקוד הקרקע 
ויסות( וכבית גידול  כמערכת מווסתת מחזורים טבעיים )שירותי 

)שירותי תמיכה( ]2[.
הקשר הישיר בין בריאות הקרקע לשמירת הקיום והיציבות של 
המערכות האקולוגיות החקלאיות עצמן, המערכות האקולוגיות 
האחרונות  בשנים  יותר  ברור  התזונתי,  והביטחון  להן  המשיקות 
תכונות  של  רחב  מגוון  קובע  הקרקע  בריאות  שאת  מכאן,   .]1[

מורכבים,  גומלין  יחסי  המקיימות  ואביוטיות(  )ביוטיות  קרקע 
כוללים  הקרקע  בבריאות  דעיכה  תהליכי  מהן.  מושפעת  והיא 
הידרופוביות,  ואיטום,  הידוק  מבנה,  )הרס  פיזיקליים  תהליכים 
סחיפת קרקע על–ידי מים ורוח(, כימיים )המלחה, דלדול ביסודות 
)פגיעה  וביולוגיים  מזהמים(  הצטברות  אורגני,  ובחומר  הזנה 
באוכלוסיות המיקרופלורה, המיקרופאונה והמזופאונה, המובילה 
וכתוצאה  הביולוגי,  המגוון  ולהקטנת  האקולוגי  המאזן  להפרת 
פתוגנים(.  ולהתפרצות  רצויות  אוכלוסיות  להשמדת  גם  מהן 
ישנה  החקלאי  שלממשק  הראו  העולם  מרחבי  רבים  מחקרים 
ַמעבר לממשקי  השפעה מרכזית על תפקוד הקרקע החקלאית. 
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גורמי לבריאות הקרקע על–ידי בחירת תכונות הקרקע שישמשו 
גיבוש  לצורך  רב–משתנים.  ִמְתָאם  מבחני  בעזרת  לחישובו  בסיס 
משקלם היחסי של המשתנים )תת–מדד( בתוך המדד הרב–גורמי 
תקוָים סדרה של מפגשים עם מומחים, ובהם אנשי שירות שדה 
משה"מ, חקלאים וחוקרים נוספים; )ג( בחינה של התאמת המדד 
קרקע  שימור  ממשקי  יעילות  להערכת  ככלי  קרקע  לבריאות 
וטיובה באזורים השונים בארץ; )ד( הכנת "מדריך לקביעת בריאות 

הקרקע" שִיכלֹול את שיטות העבודה וניתוח התוצאות.
מאות  אף  ולעתים  עשרות,  בישראל  שמושקעים  פי  על  אף 
מיליוני שקלים בשנה בשינוי ממשקי העיבוד והטיוב של הקרקע, 
ולחקלאים  מדיניות  לקובעי  המאפשר  אובייקטיבי  מבחן  אין 
מיזם  שבוצע.  השינוי  או  הטיפול  והצלחת  היעילות  אחר  לעקוב 
מדדים  בעל  כלי  לראשונה  וליצור  החלל,  את  למלא  מתעתד  זה 
ולניטור מצב  כמותיים, המותאם לאזורנו, לצורך קביעת מדיניות 
את  גם  לקבוע  יאפשר  הניטור  הלאומית.  ברמה  הקרקע  בריאות 
הצורך בהפעלת ממשקים משמרים או ממשקים מטייבים לשימור 
שיש  החושבים  מקצוע  אנשי  הקרקע.  בריאות  של  לשיפור  או 
במדד  משתנה  כל  של  היחסי  המשקל  לקביעת  לתרום  ביכולתם 

המשוקלל, מוזמנים ליצור קשר עם ישיר ד"ר גיל אשל.
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מראה  ייעודיים  כיסוי  גידולי  ושילוב  אי–פליחה  הכוללים  עיבוד 
יכולות שיפור אגרונומיות טובות תוך שיפור מצב בריאות הקרקע 
]4[. מאידך גיסא, עיבוד בממשק אי–פליחה עלול לגרום לפחיתה 

משמעותית ביעילות הדברת עשבי בר רב–שנתיים וחד–שנתיים, 
כתוצאה מהימנעות מביצוע פעולת של הדברה מכנית או בעקבות 

שימוש בתכשירי הדברה בעלי מנגנון הדברה זהה ]3[.
מכיוון שעיקר הידע בלימוד בריאות הקרקע מתייחס לאזורים 
ידע  חסר  השנה,  עונות  כל  במשך  משקעים  בהם  שיורדים  לחים 
כיצד בוחנים בריאות קרקע באזורים ים תיכוניים צחיחים וצחיחים 
המבחנים  לכך,  מעבר  ישראל.  כדוגמת  קיץ,  גשמי  ללא  למחצה, 
)לדוגמה מבחן קורנל או  הקיימים כיום לבחינת בריאות הקרקע 
מבחן ָהני( אינם נותנים משקל מספק לבעיות של סחיפת קרקע, 
בשדות  עשבים  התפשטות  בקרקעות,  נתרן  הצטברות  המלחה, 
)ובפרט עשבים שקשה להדבירם(, מחלות שמקורן בקרקע, מזיקי 

קרקע, קיבוע ושחרור חומרי הדברה.
מסוגו  ראשוני  רב–תחומי,  מחקרי  מיזם  החל  אלה  בימים 
ש"ח  מיליון  כ–2  של  למימון  שזכה  קרקע,  בריאות  בנושא  בארץ, 
מקרן המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר במטרה 

להשלים את פערי הידע שצוינו לעיל.
מטרתו הכללית של המחקר היא פיתוח מדד רב–גורמי לאפיון 
כמותית  לבחינה  בו  ושימוש  גיבושו  חקלאית,  קרקע  בריאות 
הקרקע.  לבריאות  וטיוב  עיבוד  של  שונים  ממשקים  תרומת  של 

המטרות הפרטניות הן:
ביולוגיים  כימיים,  פיזיקליים,  מדדים  של  ואפיון  א.  זיהוי 
בצורה  המבטאים  כמותיים(,  וחצי  )כמותיים  וסביבתיים 
)שירותי  חקלאי  ייצור  כגורם  הקרקע  תפקוד  את  מיטבית 
אספקה(, כמערכת מווסתת מחזורים טבעיים )שירותי ויסות( 

וכבית גידול )שירותי תמיכה(;
מורכבים  עבור מדדים  ויעילות  אפיון מהירות  ב.  פיתוח שיטות 

ויקרים;
ג.  פיתוח מדד רב–גורמי המייצג את "בריאות הקרקע" בהסתמך 

על המדדים שייבחנו בסעיף א;
להערכת  ככלי  הקרקע  לבריאות  המדד  של  התאמה  ד.  בחינת 

יעילות ממשקי עיבוד משמרי קרקע;
ה.  העברה והטמעה של הידע שיפותח במיזם, לקובעי מדיניות, 

מדריכי שה"מ, חקלאים ואחרים.
תכנית המחקר תתפרס על ארבע שנים ותכלול את השלבים 
הבאים: )א( בדיקת מספר רב של משתנים בשדה ובמעבדה בשני 
קרקע  שימושי  שלושה  יילמדו  מהם  אחד  ובכל  קרקע,  טיפוסי 
)בּור, גידולי שדה ומטעים(. הנתונים שייאספו יהיו בסיס הנתונים 
הרב– המדד  פיתוח  )ב(  הרב–גורמי;  המדד  פיתוח  לשם  הראשי 

מה המחיר של שמירה על איכות החיים 
בישראל ברמתה הנוכחית?

אסף צחור
ממונה על האסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה
AsafT@sviva.gov.il

המכונה   ,)inclusive( וכוללת  מתמשכת  חיים  איכות  על  שמירה 
קיומה  תכלית  רבים,  במובנים  היא  בת–קיימא,  חיים  איכות  גם 
אוכלוסין, התכלות  - צפיפות  נסיבות החיים  של הממשלה. אבל 
מואצת של משאבי טבע, שינוי האקלים, פגיעה בשלמות המערכות 
בריאותיים  למפגעים  האדם  של  אסון  הרת  חשיפה  האקולוגיות, 
כגון  החומרי,  הקיום  של  אחרים  ומישורים   - מזהמים  ולחומרים 
כלכלי, שחיקת האמון  ִקדמה טכנולוגית, אבטלה מבנית, קיפאון 
איכות  על  השמירה  הופכים את  אלה  כל   - והממסד  התושב  בין 
והניהוליות  האיֵדאולוגיות  הבעיות  לאחת  בת–קיימא  חיים 
המורכבות ביותר של קובעי המדיניות של זמננו. במציאות דיָנמית, 
מרובת תחרות ומשברים, זהו אתגר שלא ניתן להפריז בחשיבותו.

על רקע האתגר, המונחים 'קיימות' ו'פיתוח בר–קיימא' נעשו 
"בון טון" ציבורי - נפוצים, יום–יומיים ופופולריים. עם זאת, חרף 
הפופולריות שלהם, המושגים נותרו עמומים, מופשטים, פתוחים 
לפרשנות ונוחים להטיה ]3, 4, 7[. עבור ממשלות, שהן האפוטרופוס 

מאגר בית זית בחופשת פסח 2015. מאגר המים תורם למשאביה הלאומיים של 
הארץ וכן לאיכות החיים של הפרט | צילום: אילן ֵסֶקלי ©

חופני הקרקע נלקחו משדה מעובד )מימין( ומחלקה צמודה שאיננה מעובדת 
זה מספר שנים )משמאל(. עיבוד הקרקע משנה את תכונותיה הפיזיקליות, 

הכימיות והביולוגיות, כמו גם את מבנה הקרקע. המיזם ינסה לתת ביטוי 
כמותי להבדלים בבריאות הקרקע | צילום: גיל אשל

הללו  המושגים  מעל  שמרחפת  האי–בהירות  החיים,  איכות  של 
ערטילאי.  מושג  נותרה  בת–קיימא'  חיים  'איכות  בעייתית. 
קשה  למדוד,  ניתן  שלא  מה  ואת  מדידה.  על  מקשה  ערטילאיות 
הכלכלי– הפיתוח  ניהול  מלאכת  זה,  דברים  במצב  לנהל.  מאוד 

חברתי הופכת מלאכה מורכבת עוד יותר.
ברור,  ניהולי  מודל  ובהיעדר  מוסכם,  סמנטי  שדה  בהיעדר 
על  הטבע,  משאבי  על  ההגנה  חשבון  על  בא  הכלכלי  הפיתוח 
של  החשיבות  נובעת  מכאן  הציבור.  בריאות  ועל  המחיה  סביבת 
ההגדרה והמדידה של המונח 'פיתוח בר–קיימא' לעיצוב מדיניות 

אחראית. הניהול הציבורי צריך מודל.

גישת ההון לקיימות
גישת ההון לקיימות מציעה מודל שכזה. גישת ההון מבוססת על 
ההנחה שלרשותה של ממשלה עומד תיק נכסים שמרכיב ארבעה 
מלאים של הון: כלכלי, טבעי, אנושי וחברתי. ְמַלֵאי ההון משרתים 
מוצרים,  ושל  שירותים  של  באספקה  החברה  ואת  הממשל  את 
שתורמים לרווחתם של תושבי המדינה. אין שיפור באיכות החיים 
יש  כן,  על   .)national capital stocks( לאומי  הון  מאגרי  בלא 
לנהל את הצריכה הלאומית של ההון כך שתוכל להימשך לאורך 
זמן. ארבעה ְמַלֵאי ההון כוללים רשימה של נכסים. חלק מהנכסים 
הללו נסחרים בשוק )למשל, נכסי הון כלכלי כדוגמת אגרות חוב(, 
וחלק אינם נסחרים )למשל, נכסי הון חברתי כגון אמון הדדי, או 
נכסי הון טבעי כדוגמת אוויר נקי(. מצב הנכסים - כמותם ואיכותם 
- מושפע מהחלטות הממשלה לייצר הון, לצבור הון או לצרוך הון 

.]5 ,1[

המשמעות  ערפל  את  לפזר  למדינאים  מסייעת  ההון  גישת 
הזו  בגישה  העיסוק  כך,  על  נוסף  'קיימות'.  המושג  את  האופף 
מורישה  שהיא  העיזבון  בשאלת  לעסוק  הממשלה  את  מחייב 

לממשלות הבאות ולדורות הבאים ]6[.

מדדי קיימות לישראל
במסגרת  ההון  גישת  את  הממשלה  אימצה   2016 מרץ  בחודש 
 .]2[ לאומי  וחוסן  קיימות  חיים,  איכות  למדידת  הדו"ח הממשלתי 
למעלה  של  ועבודה  ממשלה  החלטות  שתי  של  תוצאה   - הדו"ח 
ברובו  מוקדש   - בישראל  הציבור  ממוסדות  מומחים  מ–200 
של  בחשיבות  מכיר  הדו"ח  החיים.  איכות  מדידת  של  לסוגיות 
מדידת איכות החיים, אך טוען כי מדידה זו היא חלקית: "המונח 
באיכות החיים  עוסק  יריעה, מאחר שהוא  הוא קצר  חיים  איכות 
מערכת  על  המבוססת  המצב  תמונת  את  משלים  הוא  הנוכחית. 
החשבונות הלאומיים ומדד התמ"ג, אבל תמונת המצב הזו אינה 
מסייעת לממשלה להעריך אם איכות החיים יכולה להימשך לאורך 
זמן". לכן, קובע הדו"ח, "יש להשלים את המדידה של איכות החיים 
אימצה  זאת  כדי לעשות  איכות החיים...".  במדידת הקיימּות של 
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