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Why are we wasting so much food? Media Films 2013 (written & narrated by Tristram Stuart) 





  44%פירות וירקות מהווים : מבחינה כמותית

מכלל אובדן המזון 20%וירקות שורש עד   

UNEP, 2013 



מאובדן המזון בעולם 53%: מבחינה קלורית  

תירס וסויה, אורז, חיטה -הינם דגנים     

UNEP, 2013 



נובע מבזבוז  האובדן הגדול ביותר: מבחינה כספית  

חלב ופירות וירקות, מוצרי בשר  

USDA, 2014 



שלבים עיקריים 5-אובדן מזון חל ב  

UNEP, 2013 

 (הקטיף)בשלב הייצור  ●

 במהלך האחסון   ●

 או במפעלי מזון  \במיון בבית אריזה ו ●

 במהלך השיווק   ●

 מסעדות  \קייטרינג\בבית הצרכן ●

















(הערכה ראשונית)תמונת המצב בישראל   

 

 

 

 



 שיעור הפחת המשוקלל בשלב הקטיף

 111כ =  18%כ  -ירקות  

מתוך היקף ייצור )אלף טון 

 (אלף טון 612כולל של כ 

 

 אלף  66כ =  5%כ  -פירות

מתוך היקף ייצור כולל  )טון 

 (מיליון טון 1.2של כ 

 (מ"מבוסס על הערכות מדריכי שה, 2016אוקטובר )משרד החקלאות ופיתוח הכפר 





(2015)ב "חקיקה בארה  

 2015-הגדלת הטבת המס על תרומות ב+  1996-מהטוב השומרוני חוק 

 הקמתOffice of Food Recovery 

הפחתת הטמנת מזון 

 (כפרקטיקה שיכולה לקבל סבסוד ממשרד החקלאות) קומפוסטציהעידוד 

 (מפעלים/תקציב לבניית תשתיות)עידוד מחזור עודפים לייצור אנרגיה 

(טכנולוגיות אחסון)י מחקר "הפחתת אובדן ע 

  השקעה בתשתיות האחסון ובמנגנוני ההפצה של בנקי המזון 

קמפיין למודעות ולטיפול בבעיית תאריכי התפוגה 

 לתרום  ( 'צבא וכו, משרדי ממשלה)חיוב חברות שיש להן חוזים עם הממשלה
 עודפי מזון

 



 (2016)חקיקה בצרפת 



(2016)חקיקה באיטליה   

י  "הקצאת משאבים למציאת פתרונות טכנולוגיים לאחסון ולשימור ע
 post-harvestמחקר 

הפשטה של הביורוקרטיה הקשורה להטבות מס על תרומות 

הנחה במס הפסולת באופן יחסי לכמות המזון הנתרמת 

  הפשטה של תהליך מתן התרומות 

 שמאגד עמותות" שולחן נזקקים"הקצאת משאבים כלכליים לארגון  ,
רשתות שיווק וארגונים חקלאיים על מנת לרכוש מוצרי מזון יסודיים  

 (ועוד מיליון בשנה לשלוש שנים נוספות 2016-מיליון יורו ב 2: תקציב)

החוק מחייב את ה-RAI (רשת הטלוויזיה הציבורית )שעות  ' להקדיש מס
 .  לתוכניות שמעודדות התנהגות לא בזבנית



 love food hate waste (2007  ) קמפיין ; wrap (2000): בריטניה



 2015קט ישראל לח "דו



מזוןלצמצום בזבוז תכנית לאומית   

   ראשוןשלב 

 עודפיםלדיווח על אפליקציה פיתוח 

 והעברתם לנזקקים( מלפפון ועגבנייה)פיילוט תשלום עבור עודפים 

 ח"בעפיילוט האבסת 

 מחקרים מקדימים בתחום השיווק 

רשתות השיווק לציבור הצרכנים באמצעות מידע  הנגשת  

מידע באמצעות משרד החינוך הנגשת 

  

      2016טיוטת עבודה דצמבר 



 The Co-operative Group 2010 בריטניה                                                               2016מכון וולקני   



מזוןלצמצום בזבוז תכנית לאומית   

 שנישלב 
 

 2025עד  25% -יעד הפחתת אובדן מזון באימוץ : מחליטיםהצעת 

 (19/2874/הצעת חוק פ)בחינת הצעת חוק עידוד הצלת מזון 

 של מנגנון  והפשטה הטבת המס על תרומה של מזון בחינת אפשרות הגדלת

 הבקשה

 הטמנת פסולת מזון בחינת אופציה של חקיקה בנוגע לאיסור 

 קמפיין (: חינוך, ס"הגה, בריאות, כלכלה)משרדי -פ בין"ושתתקציבים איגום

 וטיפול בעודפים   מיחזורהקמת תשתיות , מניעת בזבוז במשק הבית הפרטי
 

      2016טיוטת עבודה דצמבר 


