
 
 
 
 

 
 

 
 

 "כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול: חרש, זרע, וקצר, ועמר, ודש,
  וזרה, וברר, וטחן, והרקיד, ולש, ואפה, ואחר כך אכל.

 ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני" (תלמוד בבלי, ברכות נח ע"א)
  
 

 שותפים, מכרים חדשים וותיקים, חברים וקולגות יקרים ויקרות,
 

טובות וכוונות יצירתיות מאמץ, מחשבה, תכנון, של רבות שעות סיכון. לוקחים אנחנו 'מסה' ערב                בכל
מחשבה לעורר בתקווה קצר, לזמן מתכנסים בהתנדבות, לאירוע הנרתמים מוכשרים אנשים             של
(אכילות אומנות ביצירות הארוך השולחן התמלאות עם מסה, ערב במהלך משמעותית. חוויה              וליצור
שהגעתם, לכולכם תודה לומר רצינו באוויר. והקסם הסקרנות האנרגיה, את הרגשנו אכילות),              ולא

  שאלתם, חוויתם, נרתמתם ועשיתם בשבילנו את הערב.
 

וקיימות, מזון תרבות אירועי - מסה בסדרת השני הערב הינו זהב' הנוצץ כל לא - 'מסה                  ערב
אלטרנטיבות. ולהציע שאלות לעורר במזון, קיימות של שונות סוגיות אל זרקור להפנות              המבקשים
חסר שיתופי תהליך בישראל, מזון בזבוז לצמצום וקיימות לחדשנות המעבדה לצד מתקיים              הערב
העניין בעלי כלל שותפים במעבדה בישראל. מזון בזבוז של בפועל לצמצום להביא שנועד               תקדים
ובמוסדות בתקשורת האזרחית, בחברה מקומיות, ברשויות הממשלה, במשרדי המזון,           בתעשיית

 האקדמיה. בימים אלה תהליך המעבדה מגיע לסיומו והתשומות מופנות ליישום פתרונות בשטח.
 

 
 תמונות מהאירוע ניתן למצוא כאן

 כתבה ב'ברקוד' חדשות ערוץ 10 ניתן לראות כאן
 פוסט בבלוג של ענבר שחק על האירוע ניתן לקרוא כאן

  ראיון בYNET שפורסם טרום האירוע עם מיכל ביטרמן ואוראל קמחי
 

   תודה מיוחדת
 

שותפות מתוך המקצוע, אנשי של מלאה ובהתנדבות מינימלי בתקציב המתקיים מיזם הוא 'מסה'               ערב
 לדרך ולמטרה ומתוך חדוות יצירה אמיתית. לא ניתן היה לעשות זאת בלעדיהם.

 
  נטלי שפריר, המפיקה המוכשרת השותפה לחזון ולהפיכתו מחלום מתעתע למציאות

 
  לאלה שתרמו בידיים זהובות:
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 עיריית תל אביב-יפו - הרשות לאיכות הסביבה
 יקבי כרמל שבישמו את האווירה

 Russian Standard על הוודקה מחממת הלב
 תנובה, יוניליוור, לקט ישראל, השוק הסיטונאי, משק ברקנית, י.שבי שיווק מזון, אביה שיווק בע”מ,
 Monini ו- Sacla Italia תודה רבה על חומרי הגלם שתרמתם או הצלתם עבורנו באדיבות אין קץ!

  
  

 לאלה שנרתמו בלב נוצץ:
  אוראל קמחי על האוכל המפואר

  גלית גאון על האוצרות חדת העין והתמיכה האינסופית
  עדי קיהן על הסיום המתוק

 לגלריה SAGA על החיבור והתרומה
  רועי רוזן וענת פייזר על הצילום המשובח

 לאמנים הנפלאים שיצרו ונתנו עדי זפרן-ויזלר, רחלי שרפשטיין, רוני לנדא, קובי סיבוני וגל גאון.
אופיר פסקה, חמי אלבלק, דניאל מנחם, הדר רז, הלל במטבח: הטובות הידיים עם               לטבחים

 גולדשטיין, שאולי מחבש, עמית אגמי וברנע שאלז.
בדירי, הילה פארן, עופר זסלבסקי, אלין קליין, ליטל חצור, עומרי יעקובוביץ, דב החן: רבי                ולמלצרים

 יעל חיימוב ונדב צאן.
 
 

 לשותפים שלנו במעבדה לחדשנות וקיימות לצמצום בזבוז מזון בישראל, שהולכים איתנו
 ונרתמים לשנות את המציאות

  
  לשותפים האסטרטגיים שלנו:

 דיזנגוף סנטר, יוניליוור, לקט ישראל, עיריית תל אביב -יפו, המשרד להגנת הסביבה, צה"ל, תנובה.
  

  לשותפים הפעילים שלנו:
גוגל בירושלים, ועיצוב לאמנות אקדמיה בצלאל פורטר, ע״ש הסביבה ללימודי ביה״ס ודין, טבע               אדם
העברית האוניברסיטה הסביבה, ומדעי לאקולוגיה הישראלית האגודה זליגמן, גולפרב           ישראל,
וולפסון, אדית ע"ש הרפואי המרכז הרצליה, הבינתחומי המרכז למתנ"סים, החברה            בירושלים,
פתאל, מלונות דן, מלונות בישראל, התעשיינים קיימא,התאחדות בת לתזונה הישראלי            הפורום
ופיתוח החקלאות משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד תזונתי, לביטחון מן מרכז לתת,              מעלה,
זיו BDO ישראל, ISS בע"מ, והדרכה ייעוץ שר שופרסל, רשת, והתעשייה, הכלכלה משרד               הכפר,

.The Kitchen Foodtech Hub ,Israel Innovation Institute ,האפט 
  
  
 

 סקרנים?
לגבי שלנו הפייסבוק בעמוד להתעדכן או באתר לבקר מוזמנים - ופעילותנו המעבדה לגבי               עוד

 פעילויות ועדכונים.
 רוצים לצמצם בזבוז מזון אצלכם בבית? זה המקום להתחיל!

 
 

  להתראות באירוע הבא,

 צוות The Natural Step ישראל
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