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 מה אוכלים/ות?

 

באוקטובר חל יום המזון העולמי שיזם ארגון המזון והחקלאות של  16-ב
). ארגון זה שם לו למטרה להשיג ביטחון תזונתי לכולם/ן, FAOהאו"ם (

.  יום המזון (zero hunger) למצב של אפס רעב בעולם 2030ולהגיע עד 
העולמי משמש הזדמנות להעלות את מודעות הציבור לנושאי רעב ועוני. 

ולמי למיגור העוני, כך שניתן באוקטובר חל היום הע 17-מיד לאחריו ב
לשלב ולציין את שניהם יחד. שימו לב, סביר להניח שגם בבית הספר 
שלכן/ם ישנן/ם תלמידות/ים שסובלות/ים מאי ביטחון תזונתי, לכן כדאי 
לנהוג ברגישות בנושא זה, וכמובן להתאים את הפעילויות למאפיינים של 

 התלמידות/ים.
מעסיק את כולם: מה אנחנו אוהבות/ים לאכול ומה לא, מאכלים של עמים שונים ושל אוכל הוא נושא מעורר תאבון ש

עדות שונות, מתכונים, תרבות, טעמים ועוד ועוד. ישנו ברשת עושר גדול של אתרים העוסקים בנושא זה מזוויות 
 מעניינות, נשתף אתכן/ם בכמה מהם:

 

מצאנו תמונות מתוך פרויקט שנקרא "הכוכב הרעב" שבו צולמו משפחות מכל העולם וכל המזון  verbalists באתר 
של משפחה יפנית זו שהן צורכות בשבוע, מתחת לכל תמונה מצוינת גם ההוצאה הכספית על מזון בדולרים: למ

 דולר בשבוע על מזון. 317-מוציאה כ
 

 
 

)  הוא Food Security(ביטחון תזונתי 
מונח המתאר מצב שבו משק בית או 
לחלופין אדם פרטי מקבל גישה ישירה 

חוסר ויום יומית למזון. לעומת זאת 
הוא מצב שבו למשק בביטחון תזונתי 

בית או אדם אין גישה ישירה או יום יומית 
 למזון.

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
https://verbalistseducation.com/2014/12/02/we-are-what-we-eat-or-are-we/
https://verbalistseducation.com/2014/12/02/we-are-what-we-eat-or-are-we/


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  2  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 ניתן להדפיס את התמונות או להקרין אותן במצגת כגירוי לפעילויות שמעוררות מחשבה.
 

 הצעה לפעילויות סביב התמונות: 
ורחוקים זה מזה תמונות שמסקרנות אתכן/ם ממקומות שונים  2: התבוננו בתמונות ובחרו בזוגות או בקבוצות קטנות

התמונות וכתבו בטבלה את ממצאיכן/ם: ומה ניתן ללמוד מן התמונות על המצב הכלכלי של כל  2בעולם. השוו בין 
 משפחה, על ההעדפות שלה ועל התרבות שלה?

 
 2תמונה  1תמונה  

   הארץ/המדינה
   פרטים על בני המשפחה 

פרטים על הסביבה/החדר 
 המשפחהאו ההרגלים של 

  

   מוצרי/מרכיבי מזון בולטים
טעמים אהובים על בני 

 המשפחה
  

ההוצאה השבועית על מזון 
 (בדולרים)

  

 
ניתן לראות גם את מרכיבי המזון השונים במקומות שונים בעולם: איפה אוכלים יותר  נשיונאל ג'אוגרפיקבאתר של 

). ניתן 2011בשר, איפה פחמימות וסוכרים ואיפה יותר ירקות ופירות. (שימו לב שהנתונים באתר הם רק עד שנת 
 להצליב את הנתונים משני האתרים, ולבדוק מהם מרכיבי המזון העיקריים במדינות השונות.

 
התלמידות/ים ישתפו מה למדו  מהתמונות על המצב הכלכלי של כל משפחה, על ההעדפות שלה ועל  בדיון במליאה

התרבות שלה. יתארו מה כבר ידעו, ומה הפתיע אותן/ם וחידש להן/ם. התלמידות/ים יעלו השערות מה משפיע על 
והמסורת, אמצעי התקשורת ועוד). חשוב  האוכל שאנחנו אוכלים (האזור הגאוגרפי: האקלים וסוגי הגידולים, הדת

 להתייחס לפערים הגדולים בהוצאות על מזון בין משפחות באירופה ובארה"ב לבין משפחות באפריקה ובחלק מאסיה.
 

כל תלמיד ותלמידה יכתבו פסקה המתארת: איזו משפחה שבתמונות ובאיזה מקום בעולם הייתי  בפעילות אישית
 רוצה לבקר ולאכול ומדוע. 

 

: התלמידות/ים יצלמו את משפחתם/ן או את עצמ/ן עם המאכלים האהובים עליהם/ן, פעילויות כיתתיות מסכמת
יציגו את התמונות ויספרו עליהן, ניצור אלבום כיתתי ונכיר את התרבויות השונות שמרכיבות את הכיתה שלנו דרך 

באתר  להוסיף מתכון משפחתי. נוכל להיעזר הטעמים והמאכלים של כל תרבות. לכל תמונה נוכל לכתוב הסבר קצר ו
foodbycountry  - .לתרגם את הטקסט לעברית (מקש ימני), וללמוד על האוכל בכל מדינה בעולם 

 

היא הכנת משחק טריוויה בנושא מזון, נערוך סיעור מוחות בנושא ונגזור ממנו תתי נושאים  פעילות כיתתית נוספת
שמעניינים את התלמידות/ים (מאכלים לאומיים, תבלינים, ממתקים ועוד), נחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה 

 או להשתמש בכל פלטפורמה אחרת.קהוט תחבר שאלות טריוויה בתת נושא אחר, אפשר לבנות כך משחק 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.nationalgeographic.com/what-the-world-eats/
https://www.nationalgeographic.com/what-the-world-eats/
http://www.foodbycountry.com/
http://www.foodbycountry.com/
http://www.foodbycountry.com/
http://www.foodbycountry.com/
http://www.foodbycountry.com/
http://www.foodbycountry.com/
http://www.foodbycountry.com/
http://www.foodbycountry.com/
https://kahoot.com/b/
https://kahoot.com/b/
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 כתבות נוספות עם תמונות מרהיבות (ומרעיבות), שמציתות את הדמיון ומגרות לפעילויות שונות:
 מה ילדות/ים מכל העולם אוכלות/ים בשבוע אחד?

 מה ילדים ברחבי העולם אוכלים לארוחת בוקר?
 

עד כאן התמקדנו בהיבטים היפים של האוכל שאנו אוכלות/ים, ורק נגענו בנושא הפערים הגדולים בין משפחות 
ית על אוכל. יום המזון העולמי והיום למיגור העוני כאמור משמשים גם כהזדמנות להעלות (ומדינות) בהוצאה השבוע

 למודעות את נושא הרעב בעולם ובארץ. 
יום המזון הבינלאומי: כמה נתונים מדאיגים על רעב ואי־" – הכתבה הבאה מביאה נתונים על רעב ועל ביטחון תזונתי

 " | מעריב בישראל ובעולם -ביטחון תזונתי 
 
 

 
 

 האתרים הבאים מציגים שני גופים אקטיביסטיים שפועלים לצמצום הבעיה:
  2018הרשמה לקטיף יום המזון העולמי  -ישראל  לקט 
 Israel-The Natural Step  - יום צמצום בזבוז המזון  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

במגוון תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , באתר החדש של עמותת קדמה
למקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   המתאימים נושאים

 .תרון סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עודפ
 לאתר עמותת קדמה

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
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https://www.youtube.com/user/kedma800
https://time.com/what-kids-eat-around-the-world-in-one-week/
https://time.com/what-kids-eat-around-the-world-in-one-week/
https://www.nytimes.com/interactive/2014/10/08/magazine/eaters-all-over.html?_r=1
https://www.nytimes.com/interactive/2014/10/08/magazine/eaters-all-over.html?_r=1
https://www.maariv.co.il/lifestyle/health/Article-666193
https://www.maariv.co.il/lifestyle/health/Article-666193
https://www.maariv.co.il/lifestyle/health/Article-666193
https://www.maariv.co.il/lifestyle/health/Article-666193
https://www.leket.org/world-food-day-picking-18-registration/
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https://www.leket.org/world-food-day-picking-18-registration/
https://www.leket.org/world-food-day-picking-18-registration/
https://www.leket.org/world-food-day-picking-18-registration/
https://www.leket.org/world-food-day-picking-18-registration/
http://lovefoodnotwaste.co.il/foodwasteday/
http://lovefoodnotwaste.co.il/foodwasteday/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
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http://kedma-edu.org.il/kedma_material/

