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“אי אפשר לאכול הכול”

זיהוי מניעים ומכשולים בדרך לצמצום אובדן מזון ביתי
ניהול המזון בבית של כל אחד מאתנו כרוך גם בהשלכת מזון לאשפה.
בעולם מושקעים מאמצים לצמצם אובדן מזון המיועד למאכל אדם ,וזאת
במטרה לצמצם את ההשפעות השליליות של צריכת מזון מוגזמת במשקי
הבית .מה גורם לנו לזרוק אוכל ,ומה מונע מאתנו לעשות זאת?
מעובד על פי המאמר:1

Ella G.R., Donna C., Jessop P.S. 2014. Identifying motivations and barriers to minimising household food waste. Resources,
Conservation and Recycling 84 (2014): 15-23.

עיבוד :גילת בריל
מבוא
אובדן מזון הוא שם כולל למזון שנועד למאכל אדם אך אינו
מגיע לידי כך .לפי הערכות ,שליש מהכמות העולמית של מזון
המיועד למאכל אדם אובד או נזרק מדי שנה (Gustavsson,
 .)2011בעוד שבארצות מתפתחות רוב אובדן המזון מתרחש
בתהליך איסוף המזון מהשדה ,ייצור המזון ושינועו ,בארצות
מפותחות נובע רוב אובדן המזון מבעיות הקשורות בהתנהלות
רשתות השיווק ובהתנהגות הצרכנים .תרומה גדולה של
התנהגות הצרכנים לאובדן מזון מתרחשת ברמת ניהול משק
הבית ( :)Quested, 2011בבריטניה בלבד מייצרים משקי הבית
 7.2מיליון טון פסולת מזון בשנה (Waste and Resource Action,
.)Programme [WRAP], 2011a
לפסולת מזון ביתית יש היבטים שליליים רבים :מבחינה חברתית
וכלכלית ,היא מהווה צריכה מיותרת ולכן תורמת לעליית מחירי
המזון העולמיים .כתוצאה מכך פחות מזון נגיש לבעלי הכנסה
נמוכה ,ומספר האנשים הסובלים מתזונה לקויה במדינות
מתפתחות ומפותחות עולה ( .)Stuart, 2009נוסף על כך,
קניית מזון שאינו נאכל ,ונזרק אחר כך ,גורמת להוצאה כספית
מיותרת במשקי בית .מבחינה סביבתית ,אובדן מזון גורם לעלייה
בדרישה לקרקע חקלאית ,ויוצר לחץ להכשיר קרקעות כאלה
על ידי כריתת יערות .לאובדן המזון נלווה בזבוז מיותר של מים
הדרושים לייצורו .כמו כן ,המזון שנזרק גורם לפליטת כמות
גדולה של פחמן דו-חמצני ,שכן ייצור המזון שנזרק ,הפצתו,
אחסונו ואחר כך הטיפול בו כפסולת – כל אלה מצריכים אנרגיה.
על מנת לצמצם את היקף אובדן המזון נעשה מאמץ לחקור את
הסיבות לקיומה של התופעה ברמה הביתית :מה מעודד את
התופעה ולעומת זאת מה יכול למנוע אותה .מחקרים התמקדו

בשאלות כמו ,איזה מזון סביר שייזרק ,מי הם האנשים שסביר
שיזרקו מזון .מחקרים אחרים בדקו מה אנשים מרגישים ביחס
לזריקת מזון (])Waste and Resource Action, Programme [WRAP
ומצאו ,לדוגמה ,שאנשים מוטרדים מבזבוז כספים ומבזבוז אוכל
טוב למאכל ,ומדווחים על רגשות אשם ( .)Brook, 2007במידה
פחותה יותר אנשים מדווחים על דאגה לסביבה.
חלק מהמחקרים מנסים לבדוק אילו התנהגויות גורמות לאובדן
מזון .הממצאים מעלים סיבות כמו קנייה ובישול בכמויות
גדולות מדי ,אי תכנון מראש של ארוחות ,קושי לדבוק ברשימת
הקניות ,הנאה מקניות וכן קניית מזון שפג תוקפו (.)Brook, 2007
במחקרים אלה הציגו בפני הנחקרים שאלונים רב-ברירתיים
שבהם התשובות ניתנות מראש ,וכך דעות הנשאלים וסיבותיהם
האישיות לא נשמעות.
במחקר אחר נבחר מדגם אקראי של  423משקי בית בארצות
הברית ( .)Wansink, 2000המשתתפים במחקר התבקשו לחפש
מוצר מזון אחד שהם קנו לפני כשישה חודשים לפחות ,אבל
טרם השתמשו בו .הם התבקשו להסביר בשאלון ובו שאלות
פתוחות מדוע טרם השתמשו במוצר ומה הם מתכוונים לעשות
בו עכשיו .התוצאות הראו שרוב המוצרים נועדו לשימוש ייעודי
יחיד ,ולרוב נקנו בעבור מתכון מסוים לאירוע מיוחד .מכיוון
שהאירוע לא התקיים ומכיוון שהמוצר נשכח מהם ,הם מתכוונים
לזרוק את המוצר .מחקר זה מציג גורם אפשרי לאובדן מזון ,אבל
חסר מגוון של גורמים שיכולים להשפיע על אובדן מזון ברמה
הביתית.
מחקר אחר ערך בדיקה של סיבות חברתיות לזריקת מזון ב19-
משקי בית בבריטניה ,באמצעות ראיונות עומק .2תוצאות המחקר

 1הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד
כלל הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים,
ובמידת האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה
המעובדת.
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העלו שיקולים כמו הזנת המשפחה ,אכילה “נכונה” ,חוסר
התאמה בין מזון בריא שתוקפו פג מהר לקצב החיים המודרניים
וכן חרדות הקשורות לאחסון ולביטחון בתזונה .החוקרים הסיקו
שאובדן מזון במשק הבית אינו תוצאה של חוסר התחשבות של
הפרט ,אלא של תנאים חומריים וחברתיים הקשורים לאספקת
מזון ,והמליצו לעזוב את רמת הפרט ולעבור לרמת החברה על
מנת לצמצם אובדן מזון.
על מנת לחדד את ההתערבות שיש לפתח כדי לצמצם אובדן
מזון במשקי בית בדק המחקר הנוכחי ,באמצעות ראיונות עומק,
גורמים שיכולים לצמצם אובדן מזון (גורמים תלויי-מטרה,
גורמים רגשיים או הרגלים) ,וכן את האופן שבו אנשים תופסים
את יכולתם לעשות זאת.

קניות של אוכל; כיצד אתם מחליטים איזה מזון אתם עומדים
לקנות? מה אתם מרגישים ביחס לקניית אוכל?
בחירת מזון והכנת מזון בבית .לדוגמה :כיצד אתם מחליטים
בבית איזה אוכל אתם רוצים לאכול ומתי? מתי ,אם בכלל ,נזרק
מזון אצלכם בבית? האם אתם יכולים לתאר מדוע זה קורה?
זריקת מזון .לדוגמה :מה אתם חושבים ומרגישים לגבי זריקת
מזון? כיצד המחשבות והרגשות האלה השתנו עם השנים? האם
אתם חושבים שמכרים שלכם זורקים אף הם מזון? מה אתם
חושבים שהמכרים שלכם חושבים או מרגישים ביחס לזריקת
מזון?
צמצום זריקת מזון .לדוגמה :באילו דרכים אפשר לדעתכם
להימנע בביתכם מזריקת מזון או לצמצם אותה בצורה יעילה?
אילו מדרכים אלה אתם מבצעים בעצמכם? איך אתם מרגישים
ביחס לנקיטת צעדים שיפחיתו את כמות המזון הנזרקת
בביתכם?
הראיונות נמשכו  45דקות ,והשאלות בהם עזרו לדובב את
המרואיינים ולהציף תחושות ומחשבות.
ניתוח הראיונות
כל הראיונות הוקלטו ,ברשות המרואיינים ,ותומללו .דברי
המרואיינים בתמלילים סווגו לקטגוריות כדי להציף את הנושאים
שהם העלו וליצור מסגרת חשיבה אפשרית לניתוח .אחר כך
נמצאו קשרים בין קטגוריות שונות והוגדרו קטגוריות-על.

שיטות
המשתתפים במחקר
 15משתתפים גויסו למחקר שערכה אוניברסיטה בדרום
אנגליה .חלקם סטודנטים שקיבלו תמורת ההשתתפות נקודות
זכות בלימודיהם; חלקם אינם סטודנטים והסכימו להשתתף
תמורת תשלום צנוע .המשתתפים נבחרו במגוון גילים (,)75–21
ובמספר שונה של נפשות במשק הבית (משפחה ,זוג ,רווקים).
 10מהמשתתפים נשים ו 5-גברים .בכל משק בית רואיין האחראי
לקניות המזון .במקרה שהיו שני אחראים לקניות במשק הבית
הם רואיינו יחד.
ביצוע הראיון
ראיונות התבצעו במשרד החוקר ,בביתו או בבית המשתתפים
במחקר .למרואיינים נאמר שמטרת המחקר לבדוק נושאים
שונים הקשורים למזון .כל המרואיינים קיבלו מידע המתאר את
מהלך המחקר .הובטחה להם אנונימיות ,נאמר להם כי זכותם
לפרוש מהמחקר בכל שלב ,והם חתמו על הסכמתם לתנאים
אלה.
המשתתפים נשאלו על מחשבותיהם ורגשותיהם ביחס לנושאים
הבאים:
קניית מזון .לדוגמה :איך אתם עורכים קניות מזון? תארו מסע

תוצאות
מתוך דברי המרואיינים עלו שבע קטגוריות:
מניעים לצמצום אובדן מזון
שיקולי בזבוז
אחד המניעים העיקריים שהועלו בראיונות היה הרצון לחסוך
בכסף .רוב המרואיינים חשבו שאובדן מזון הוא בזבוז כסף,
והעניין הכספי היה לרוב חשוב יותר ממניעים אחרים“ :זה לא
בגלל שיש ילדים רעבים ומסכנים .הייתי רוצה לומר זאת ,אבל
זה לא ,בעצם ...אני פשוט חושבת שזה כזה בזבוז של כסף .סתם
לזרוק דברים שכבר שילמתי עליהם ,ועכשיו אתה לא מקבל על
זה תמורה בעצם”...
המחשבה על הוצאה כספית מיותרת העלתה בחלק
מהמרואיינים תחושה שלילית בקשר של קניית מזון“ :זה מציק
לי יותר עכשיו ,ההרגל שלי .זה פשוט בזבוז כסף .כי אתה יוצא
לעבוד כדי להרוויח כסף ,נכון? אתה עובד ומשלמים לך ויש
לך סכום מסוים .אני עכשיו מבין שאם אני זורק כל שבוע 20
לי”ש של מזון ,הייתי צריך להרוויח אותם .ללכת כל יום ולשבת
במשרד או לנהוג במכונית או כל דבר שאני עושה בעבודה”.
חלק מהאחראים על קניית המזון בבית ציינו ששינוי בתנאי
המחייה שלהם גרם להם לצמצם את הבזבזנות לגבי אוכל“ :אני
חושב שזה דבר יותר חדש אצלי .יש לזה קשר לכסף ,כי אני

 2ראיונות עומק :כלי מחקר שמטרתו לתאר ככל האפשר את נקודת המבט של המרואיין בנוגע לנושא המחקר .החוקר שואל את המשתתף במחקר
שאלות רבות ,על מנת לחשוף היבטים רבים ככל האפשר של התנהגות ,אמונות ,דעות ,מניעים ,מטרות וכדומה הקשורים לנושא הנחקר .במשקל.
אולם מדובר בכיתות י’ וניסיתי לאפשר לתלמידים לכתוב דברים שהם יודעים על מנת לתת להם תחושה טובה שהם בעלי ידע ויכולת.
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סטודנט .פשוט אם אתה זורק אוכל ,זה כאילו שאתה מבזבז את
הכסף שלך ,וכשאתה גר אצל ההורים אתה לא קונה את האוכל,
ואם להיות כנים ,אז לא ממש אכפת לך ,אתה לא חושב על זה
יותר מדי”.
במשקי בית שבהם ההכנסות נמוכות הרגישו האחראים על
הקניות שקמצנות בקניית מזון ובבישולו היא תנאי הכרחי
למניעת אובדן מזון .לדוגמה ,קניית מעט מוצרי מזון (“אני לא
קונה כל כך הרבה ואז המקפיא שלנו אף פעם לא מלא”) ,גם אם
זה כרוך בהתפשרות על מגוון ועל בחירת המזון .אחת הדרכים
שצוינו לצמצום אובדן מזון וההוצאה הכספית הכרוכה בכך
הייתה להשתמש במזון שכבר יש בבית“ :שאריות של ארוחות
אנחנו בדרך כלל שומרים במקרר לארוחת הצהריים של בעלי
ביום למחרת .בעצם ,הוא לוקח לעבודה כל שארית של אוכל
מהארוחות העיקריות שלנו .זה זול יותר ,כי אז הוא לא אוכל
בחוץ .אם אין שאריות מארוחות ,הוא אורז לעצמו מצרכים
אחרים שיש בבית”.

הרצון להתנהג כפי שצריך נובע אצל המרואיינים ממגוון סיבות;
יש שהסבירו קשר לתקופות שבהן אנשים לא יכלו להרשות
לעצמם לזרוק אוכל וקיבלו את ההשקפה הזאת מבית ההורים:
“אני חושב שגדלתי עם האתוס של ...אתה יודע ,אימא שלי אף
פעם לא זרקה כלום ,היא לא יכלה להרשות את זה לעצמה .אז
יש בי את זה עדיין”.
אחרים ציינו שהצורך לעשות את הדבר הנכון התפתח אצלם רק
לאחרונה ,כשהבינו את ההשלכות הסביבתיות והחברתיות של
בזבוז אוכל .כתוצאה מכך הם הרגישו רע בכל פעם שהתנהגותם
גרמה לזריקת מזון“ :אני חושבת שהמודעות שלי בהחלט
משתנה .אני לא יודעת אם זה קשור לגיל ,אבל יש לי אי נוחות
רבה לגבי איך שאנחנו חיים ,וברמה האישית אני הרבה יותר
מודעת לכל מה שאני עושה במשק הבית שלי”.
גם הצורך לעשות את הדבר הנכון וכך להפחית דאגות לעתיד
צוין כמניע לצמצום אובדן מזון:

“אני דואג לגבי זה ברמה כוללת יותר ,כלל-עולמית .מפני
מניע נוסף לצמצום אובדן מזון היה התחושה כי למזון יש ייעוד,
שאתה יודע ,אנחנו דור שמוריש לילדינו אסון .הדור שלנו חסר
ושאוכל שזורקים במקום לאכול אותו אינו ממלא את ייעודו“ :זה
התחשבות ,השתמש במשאבים העולמיים ועכשיו הכול אוזל...
לא בהכרח בזבוז כסף .אני פשוט חושבת שזה בזבוז אוכל .אני
אז אני כן משתדל להיות זהיר לגבי בזבוז של אוכל”.
חושבת שאני אוכלת בשר מאוד ריאליסטית ,ושאם אתה יודע
שאתה תהרוג חיה כדי לאכול ,אז כדאי שתנצל את האוכל הזה
היטב”.
כמה מילים על מחקר איכותני
איסוף מידע כמותי מהציבור – על דעות ,תחושות או פרטים
אישיים – באמצעות סקרים ,הוא תהליך המוכר לכולנו.
הכללים המאפיינים איסוף מידע בדרך זו הם בחירת מדגם
מייצג ,פנייה לכמות גדולה של נשאלים ושימוש בנוסחאות
סטטיסטיות לבדיקת מובהקות ,סטיות תקן וכדומה.
במקביל לאיסוף מידע כמותי אפשר לבצע מחקר העוסק
בנתונים איכותניים ,כפי שנעשה במחקר המתואר כאן .גישת
מחקר כזאת שונה מהמוכר לנו במדעים המדויקים בכך שהיא
בנויה על מספר נחקרים קטן ,ועל כלי מחקר המאפשרים
לחקור לעומק את מכלול המאפיינים של המידע בקשר
לנחקרים .היתרון בשיטה הוא יכולתה להציף היבטים ודקויות
באמצעות הסברים של הנחקרים עצמם ,על פי הבנתם
והשקפתם – לעומת שאלונים הפונים לאוכלוסייה רחבה,
שהם לרוב סגורים או רב-ברירתיים ,ומבקשים מהנחקרים
לבחור תשובה מתוך היצע שהחוקרים בחרו מראש.
שתי גישות המחקר משלימות זו את זו ,וכפי שצוין במחקר
זה – שעסק במניעים ומכשולים בדרך לצמצום אובדן מזון
במשקי הבית – תוצאות מחקר איכותני מסוים יכולות
לסייע בחיבור שאלון העוסק בהיבטים מגוונים יותר ,הפונה
לאוכלוסייה רחבה יותר.
עשיית הדבר “הנכון”
רבים מהאחראים על קניות המזון התייחסו לזריקתו כאל משהו
“לא נכון” מסיבות מגוונות .בעבור חלקם הייתה התחושה הזו
מנותקת ממצבם הכלכלי“ :גם אם כסף לא היה העניין ,עדיין לא
הייתי זורק אוכל .זה יותר עניין של אתיקה .אני חושב שאנשים
יכולים להיות מאוד בזבזניים באוכל ,וממש לא הכרחי שזה יהיה
כך”.

ניהול המזון
ניהול מזון הוזכר על ידי רבים מהמרואיינים כגורם המאפשר
צמצום באובדן מזון .מרואיינים שהרגישו שיש להם כישורי
ארגון מזון תיארו איך הם מבשלים אוכל ושומרים אותו מאורגן
בקופסאות המקפיא לימים אחרים .ארגון כזה מאפשר להם
לבשל כשהמצרכים עדיין טריים ,לנצל היטב את הזמן העומד
לרשותם לבישול ,ולבשל כשהם פחות עסוקים וכך למנוע מצבים
שבהם האוכל נזרק בגלל מגבלות זמן“ :אני בדרך כלל מבשלת
כמויות גדולות ואז מקפיאה ,ואז משתמשת בימים הבאים בעוד
אוכל שהקפאתי קודם”.
לחלק מהמרואיינים היה ברור שהניסיון שלהם ויכולתם לארגן
את המזון אפשרו להם לתכנן מראש“ :אני מתכנן ,כך שכשאני
יושב לבצע הזמנה של הקניות שלי באינטרנט יש לי מושג מה
אני רוצה לבשל ובמה אשתמש .אז אני לא זורק הרבה”.
הידע והמודעות לכך שאוכל שנשאר מארוחה מסוימת יכול
לשמש להכנה של מנה אחרת לארוחה נוספת נחשבים לדרך
שבה לא נזרק אוכל“ :בשבת וביום ראשון אני בדרך כלל מכינה
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עוף צלוי ,ואז אנחנו אוכלים אותו שוב ביום שני עם סוג של
ירקות צלויים או מכינים ממנו מרק”.

לסדר את כל השאריות של האוכל אתה רוצה לבלות בשיחה עם
האורחים ,אז זורקים כל מה שנשאר”.

ידע לגבי אחסון מזון ,היגיינה של מזון ,תאריכי תפוגה ומכירה
(טוב לשימוש עד תאריך /תוקף עד תאריך /למכירה עד תאריך)
הועלה גם כן כגורם חשוב והכרחי לצמצום אובדן מזון .הביטחון
בארגון מזון עזר להפיג פחדים ממחלות הקשורות במזון או
מהרעלות מזון“ :אתה מבין ,אני לא פוחד גם כשהסטייק נהיה
חום .זה בסדר .העניין הוא שאם אתה פותח משהו והוא מסריח,
אז אפשר לדעת שזה התקלקל .אבל בלי ריח זה בסדר .יש הרבה
פחד עם אוכל שקשור ל’אסור לאכול משהו שעבר את תאריך
המכירה’”.

שיקולי נוחות
מכשול נוסף העומד בפני אנשים בדרך לצמצום זריקת מזון
בבית הוא הצורך בקניית מזון ,בישולו והגשתו בנוחות ומתוך
שיקולי זמן (והיעדרו) .כמו כן ,מילוי המקרר והמזווה במזון מונע
את הצורך לצאת שוב לקניות במקרה של אירוע בלתי צפוי,
מאפשר לנצל את הזמן למחויבויות אחרות ומפחית לחץ“ :אני
יודעת שבעיקרון אני יכולה לחזור מהעבודה ויש מספיק אוכל
בשביל הילדים ובשבילי .אבל אם הייתי חולה? בגלל שזו רק אני,
אז אני רוצה לכסות על כל מקרה שיכול לקרות”.

מרואיינים סיפרו שמיומנות ארגון המזון נלמדה ישירות ,לדוגמה,
כאשר המרואיין עבד במטבחים בעבר; לבד ,עם השנים והניסיון;
או מאנשים משמעותיים בחייהם ,כמו הורים“ :ראיתי את
ההורים שלי חותכים את העובש מגבינה או זורקים את הפרוסה
החיצונית של לחם שהפכה ירוקה ”.המרואיינים ציינו שלא כל
אחד יודע את המיומנויות הללו“ :אילו כל אחד היה יכול לבשל
ולחבר חומרי מזון כדי להכין משהו נחמד ,אז היה הרבה פחות
אוכל שנזרק”.
מניעים לבזבוז מזון
מפרנסים טובים
יחד עם הרצון לא לבזבז אוכל טוב או כסף ציינו המרואיינים את
הרצון להיות הורים טובים ,בני זוג טובים או מארחים טובים.
חלקם העידו כי הצורך להיות מפרנסים טובים וכך להימנע
מתחושת כישלון מפוצה על ידי הגזמה בקניות.
הורים או בני זוג ציינו כי חשוב להם לקנות מגוון של מזונות
בריאים ומזינים ,גם אם הם יודעים שחלקם ייזרקו לפח:
“יש לזה קשר להרגשה שאני אימא טובה ,שיש הרבה פירות
וירקות ושהמזווה מלא .גם אם הם לא יאכלו את זה ,אני יודעת
שזו הייתה הכוונה שלי וזה מה שאני מציעה להם”.
מעבר להגזמה בקניות ,הרצון להעניק לילדים אוכל בריא גורם
גם להכנה מוגזמת של מזון ,כאשר הורים מבשלים כמויות
גדולות מדי של מזון ,מעבר לכמות שהילדים יכולים לאכול“ :כן,
אני נוטה לבשל יותר מדי בשביל הילדים ,רק למקרה ש ...אני
מעדיף שיהיה אוכל בעודף ,למקרה שירצו עוד מאשר שיחטפו
נשנושים אחר כך או יאכלו משהו לא בריא .אז אני מכין להם
הרבה מדי לארוחות ערב”.

שיקולי אי נוחות כללו גם את החשש ממחלה או מהרעלה
כתוצאה ממזון מקולקל שעלולים לגרום לאובדן ימי עבודה
או לקושי למלא מחויבויות אחרות .מרואיינים אלה היו פחות
מוכנים ליטול סיכון ולאכול מזון שפג תוקפו או שנראה כי אינו
טרי“ :אני לא יודעת אם זה עובר לי בראש במודע ,אבל אם יש
לי הרבה עבודה לעשות ואני לא יכולה להרשות לעצמי להיות
חולה ,אז יכול להיות שאקח פחות סיכון ,ואזרוק יותר לפח.
כי אני חושבת שאני לא יכולה להקיא שלושה ימים ברציפות
עכשיו”.
היעדר סדר עדיפויות
מכשול שלישי בהקשר של צמצום אובדן מזון הוא העדיפות
הנמוכה שניתנת להתנהגות זו על ידי חלק מהמרואיינים .אמנם
היו מרואיינים שהעידו שהם מאורגנים היטב עם האוכל ,שזריקת
המזון נמצאת בשליטה מבחינתם ,ואשר הרגישו טוב עם
התנהגותם בהקשר זה; אך לעומתם היו מרואיינים שלא הפגינו
מעורבות בנושא זריקת מזון .הם העלו כמה סיבות לכך :סיבה
אחת הייתה שהם לא מקשרים בין זריקת מזון לבין השפעה
מזיקה על הסביבה .סיבה נוספת הייתה שבעיות אחרות הטרידו
אותם ,ובהשוואה אליהן זריקת מזון לא הייתה בעיה חשובה
בעיניהם .כמו כן ,מרואיינים ציינו כי מאחר שהם מתנהגים
באורח של קיימות בנושאים אחרים אין להם בעיה לא להתנהג
כך בהקשר של זריקת מזון“ :אני מפריד פסולת ושם לחוד ניירות
וקופסאות למחזור .אבל כשמדובר באוכל אני פשוט זורק .למען
האמת ,אני ישן טוב עם זה בלילה”.

קניות בעודף הוזכרו גם על ידי מי שרוצה להיראות מארח טוב,
כלומר ,מסיבות חברתיות“ :היו אצלי חברים בשבוע שעבר
וקניתי ממש המון .זרקתי חלק מהאוכל כי לא ידעתי לצפות
כמה הם יאכלו .אז זה המצב היחידי שאני קונה מעבר – כשיש
לי אורחים”.
כמו כן ,המרואיינים ציינו תחושה של מבוכה גדולה כשמארחים
עם מעט מדי אוכל.
מעבר לקניות בכמות גדולה ,הרצון לגרום לאורחים הרגשה
טובה כולל גם את הרצון לבלות עם האורחים כמה שיותר זמן,
והדבר מוביל לזריקת מזון“ :אם יש אורחים שאנחנו מתראים
אתם רק לעתים רחוקות ,במקום לבזבז חצי שעה במטבח כדי
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היו מרואיינים שטענו שזריקת מזון
היא נורמה חברתית מקובלת“ :אני
חושב שכולם זורקים אוכל,
כמוני .אני חושב שבמיוחד
אנשים שאני מכיר זורקים
אוכל .אולי זה בגלל
שלאנשים יש יותר הכנסות
ונוצר הרגל לחיות ככה”.
התנערות מאחריות
מכשול אחר שהועלה היה שהאחריות
בהקשר של זריקת מזון מוטלת על תעשיית
המזון והמרכולים הגדולים ,ואינה חלה על הפרט.
חלק מהמרואיינים חשבו שהם זורקים מזון מפני שאיכות
המזון הנמכרת במרכולים היא נמוכה ,וציינו במיוחד את טעמי
הסלטים והפירות“ :קנינו יום אחד שק גדול של שתים-עשרה
קלמנטינות והן היו פשוט בלתי אכילות .הפכנו את זה לבדיחה.
יום למחרת הלכתי ובדקתי כמה קלמנטינות כדי לבדוק אם הן
השתפרו ,אבל הן היו ממש ממש חמוצות .כמו לימונים .אתה
יודע ,זה היה שתיים וחצי לי”ש והמון קלמנטינות בפח ”.טענות
הועלו גם בנוגע לאריזות של פירות וירקות שבהן קשה להבחין
עד כמה הסחורה טרייה ,והתחושה היא שהמרכולים מנסים
להיפטר מסחורה שאיננה באיכות טובה.
כמו כן ,הועלתה ביקורת לגבי המרכולים שמוכרים כמויות
גדולות של מזון שאינן מתאימות למי שחי לבד או במשפחות
קטנות .אפילו במקרים שבהם נמכרות כמויות קטנות או אריזות
קטנות חלק מהמרואיינים עדיין הרגישו שאין להם בחירה של
ממש“ :ניסינו לקנות כיכרות לחם קטנות ,אבל אין להם הרבה
אפשרויות בחירה .והם עושים פרוסות מאוד קטנות וזה ממש
מעצבן .אין להם למשל חצי כיכר לחם”.
קידום מכירות ומבצעים הועלו גם כן כגורם לבזבוז מזון .טכניקות
שיווק אלה גרמו לחלק מהמרואיינים להרגיש שהם בין הפטיש
לסדן :לקנות כמות גדולה שבה מקבלים יותר בעבור אותו מחיר
אבל להגדיל את הסיכוי שחלק מהמזון ייזרק ,או לקנות כמויות
קטנות יותר ,יקרות יותר – אבל עם סיכוי גבוה יותר להיות
מנוצלות עד תום“ :אתה קונה בשר טחון בזול בחבילה ענקית
ומבשל את כולו .אבל אי אפשר לאכול הכול ,אחרת הייתי בגודל
של בית שלם”.
דיון
באמצעות ניתוח איכותני של ראיונות העלו החוקרים שבע
קטגוריות של מניעים ומכשולים המונעים צמצום זריקה של
מזון במשקי בית ,כפי שעלו במחשבותיהם ורגשותיהם של
אנשים .שלוש מהקטגוריות (שיקולי בזבוז ,עשיית הדבר הנכון
וארגון המזון) היו מניעים המעודדים צמצום בזריקת מזון .ארבע
קטגוריות (מפרנסים טובים ,שיקולי נוחות ,היעדר סדר עדיפויות
ואחריות של אחרים) היו מכשולים המונעים צמצום של אובדן
מזון.
מניעים המעודדים צמצום באובדן מזון
מניע חזק שעלה בראיונות היה בזבוז כסף ,אבל הוא הופיע
במשולב עם התחושה שזריקת מזון היא גם בזבוז של משאב.
ממצא זה נמצא בהתאמה לממצאי מחקרים אחרים שנערכו
באותו נושא ( .)Brook, 2007ייתכן שאחת הסיבות לכך היא

ההאטה בצמיחה הכלכלית המאפיינת לאחרונה את בריטניה
ובסלידה הולכת וגוברת מצריכת יתר (.)Flatters, 2009
במחקר הנוכחי ציינו המרואיינים כי צמצום זריקת מזון הוא דבר
שנכון לעשות ,מבחינתם ,אבל בניגוד למחקרים אחרים ,הם
כמעט שלא ציינו שהסיבות לכך קשורות לסביבה .ייתכן שההבדל
נובע מהדרך שבה המשתתפים במחקר מתבקשים לענות:
לבחור מתוך שתי אפשרויות (שאלונים ,במחקרים אחרים) או
להעלות סיבות באופן ספונטני (ריאיון עומק ,במחקר הנוכחי).
יש לציין שכאשר המרואיינים במחקר זה הזכירו שהם מכינים
קומפוסט משאריות המזון שלהם עבור הירקות שהם מגדלים או
מאכילים בהן את חיות המחמד שלהם ,הם לא קישרו פעולות
אלה להקטנת ההשפעה על הסביבה.
מהראיונות עלה קשר ברור בין מיומנויות ארגון וסידור מזון
לצמצום זריקת אוכל ,בהתאם לממצאים שעלו במחקרים
אחרים .אנשים בעלי מיומנויות אלה מדווחים על שליטה בכמות
המזון שהם זורקים ועל כמויות קטנות שנזרקות.
מכשולים העומדים בפנינו בדרך לצמצום אובדן מזון
הצורך לספק מזון בריא או מזון בכמות רבה לבני משפחה
ולאורחים היה אחד המכשולים המשמעותיים שאנשים העלו
בראיונות ככאלה המונעים צמצום אובדן מזון .היכולת לפרנס
עשויה לסמל את יכולתם של אנשים להגן על היקרים להם .יש
הטוענים שבניית הזהות העצמית היא רכיב עיקרי בהתנהגות
הצריכה שלנו ( .)Dittmar, 2004כלומר ,אנחנו קונים מוצרים
שיבטאו את הזהות שלנו ,או את הזהות שהיינו רוצים לאמץ
לעצמנו .אפשר להרחיב ממצא זה לצריכת מזון :אנשים קונים
כמויות גדולות של מזון על מנת לבסס את זהותם כמפרנסים
טובים ולבטאה כלפי חוץ .נוסף על כך ,לפעילויות הקשורות
לזהות עצמית יש נטייה להפוך להרגלים (Stryker and Burke,
 ,)2000ולכן אנשים שקונים כמויות גדולות של מזון כחלק
מביסוס זהותם יהפכו זאת להרגל.
מכשול נוסף בהקשר של צמצום אובדן מזון היה אי נוחות
הקשורה בקניית מזון ,הנמצאת בהתאמה לעלייה בצריכת מזון
מוכן ומזונות מעובדים המקטינים את אי הנוחות הכרוכה בהכנת
ארוחות.
העובדה שחלק מהאנשים אינם מודעים להשלכות השליליות
הטמונות בזריקת מזון היא ממצא נוסף ,בדומה לממצאים
ממחקרים אחרים ( .)Brook, 2007חלק מהמרואיינים לא ראו
בזריקת מזון בעיה; חלקם חשבו שהיא בלתי נמנעת; והיו
מרואיינים שראו בה נורמה חברתית ,אבל מכיוון שזוהי פעילות
שלרוב אינה נצפית על ידי אנשים מחוץ למשק הבית ,ייתכן
שתפיסתם בעניין הנורמה אינה מציאותית.
חלק מהמרואיינים דיווחו שהם אינם זורקים הרבה מזון ,או
שהתנהגותם אינה תורמת לאובדן מזון .תחושה זו עשויה לנבוע
מכך שזריקת מזון מתבצעת במנות קטנות ,נארזת עם פסולת
ביתית אחרת ,ומדי פעם מוציאים אותה החוצה למקום שאינו
נראה לעין.
התמודדות עם רגשות שליליים
ניתוח המניעים לצמצום זריקת מזון ולהפחתה בקניית מזון
עודף הראה שקטגוריית-על בדברי המרואיינים ,המאחדת את
כל המניעים שעלו ,היא השאיפה להימנע מרגשות שליליים.
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מרואיינים שהודו בזריקת מזון טענו שירגישו פחות רגשות
אשמה אם לא יעשו זאת .חלק מהאנשים הביעו תסכול כשנזכרו
שזרקו אוכל בעבר ,ומרואיין אחד אפילו תיאר כיצד זריקה של
אוכל גרמה לו לחרדה .פנייה לתחושת האשמה אכן הוצעה
בעבר כרעיון לתעמולה לעידוד התנהגות השומרת על הסביבה
( ,)Bedford, 2011אולם יש לזכור שפנייה לרגשות אשם בלבד
יכולה לפעול בכיוון לא רצוי ולעודד הכחשה ,כפי שהחוקרים
מצאו במחקר זה ביחס להתנערות מאחריות ולהיעדר סדר
עדיפויות .כמו כן ,רגשות אשם יכולים להתנגש עם רגשות
חזקים מהם ,כמו הרצון להיות מפרנסים טובים ,וגם בשל כך
יכולה תעמולה כזאת להחטיא את המטרה.
השלכות המחקר וכיוונים עתידיים
מבחינת חינוך הציבור ,תוצאות המחקר מצביעות כי יש להדגיש
את היתרונות בצמצום זריקת מזון (חיסכון בכסף ועשיית הדבר
הנכון) .כמו כן ,הן מצביעות על כך שהדרכה ביחס למיומנויות
ארגון מזון יכולה לסייע בצמצום אובדן מזון .עם זאת ,המחקר
הנוכחי מצביע גם על גורמים מעכבים ,המונעים צמצום של
זריקת מזון ,ולכן תעמולה צריכה להתחשב במעכבים אלה ,כמו
התנערות מאחריות והתנגשות עם רגשות חזקים יותר ,כמו
הצורך לפרנס היטב.
אמנם המרואיינים לא נחשפו למטרת המחקר המדויקת ,אבל
יש לזכור את מגבלות המחקר כפי שבוצע :למרואיינים בוודאי
היה צורך להציג את עצמם באור חיובי .כמו כן ,סביר להניח
שתגובותיהם הושפעו מגורמים כמו גיל ,מגדר ,מעמד חברתי
ומוצא .נוכח הממצאים בראיונות העומק אפשר להמשיך את
המחקר באמצעות שאלון שבו יעומתו הנשאלים עם הקטגוריות
שנמצאו כאן ,ובד בבד לפלח קשרים בין תשובותיהם לנתונים
כמו גיל ,מגדר ,אזור מגורים וכדומה.
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