כמה מזון הולך לאיבוד בישראל?

2.5
מיליון טון

סך היקף
אובדן המזון
בישראל
2018

למה כדאי

להציל מזון?

35%

19.7
מיליארד ₪
בשווי של

הצלת מ זו ן ה י נ ה נ ו ס ח ה מנ צ חת
המאפשרת ייצור מזון ללא שימוש
מהותי במשאבי טבע ,ללא זיהום
קרקעות ,מים ,דשנים וכימיקלים.

אובדן המזון
בישראל

כל שקל = ₪ 3.6

כמה מזון אובד במקטע

כל  ₪1המושקע בהצלת מזון מאפשר
להציל מזון בשווי ישיר של ₪3.6

הצריכה הביתית?

7.9
מיליארד ₪

 880אלף טון

השפעת האובדן
על יוקר המחיה

₪ 3,200
בממוצע בשנה
שווי המזון
הנזרק לפח,
למשק בית

מייקרת ב11%-
את מחירי המזון
ומתגלגלת לכיסו
של הצרכן

11%

.2
.3

שלושת גורמי האובדן העיקריים:

הכנת כמות
עודפת

כמה מהמזון האבוד

הוא בר הצלה?

50%

.1

מהמזון
האבוד

הינו מזון בר-הצלה ,כלומר

מזון הראוי למאכל אדם

פג
תוקף

יתרון כלכלי

מזון
שניזוק

הצלת מזון הינה חלופה
לייצור מזון תוך מניעת מרבית
המשאבים והעלויות הכרוכים
בייצור מזון.

יתרון חברתי
הקטנת פערים ומניעת אי-ביטחון
תזונתי בקרב השכבות החלשות.

יתרון סביבתי
הפחתת מזהמים ופליטות תוך
חיסכון במשאבי קרקע ומים.

שווי אובדן מזון בר הצלה לפי קטגוריות:
3,500

מיליון ₪
1,460

מיליון ₪

410

מיליון ₪

220

מיליון ₪

1,200

מיליון ₪

1.2
מיליון טון
היקף המזון

בר-הצלה

בישראל

חקלאות מיון תעשייה קמעונאות
והפצה
ואריזה

מוסדי

7לשנה
מיליארד ₪

התרומה למשק מהצלת מזון
» הצלת מזון הינה בעלת
עדיפות ברורה ביחס
לח ל ופ ה של השלמת
פער אי-הביטחון התזונתי
באמצעות מתן קצבאות,
תרומות ,סובסידיות או
תמיכות לנזקקים.

» כדי להביא למימון מלוא
פער צריכת המזון של
האוכלוסייה הנמצאת
באי-ביטחון תזונתי שלא
באמצעות הצלת מזון,
נדרשת תמיכה בסך של

 3מיליארד  ₪לשנה.

» בעלות של  830מיליון  ₪ניתן להציל
מזון בשווי  3מיליארד  ,₪שהינו שווה ערך
למלוא הפער בין ההוצאה על צריכת מזון
של האוכלוסייה שנמצאת באי-ביטחון
תזונתי לבין רמת ההוצאה הנורמטיבית
על צריכת מזון.

הצלת מזון מאפשרת להגיע
ליעד חברתי זהה ,בעלות של

2.2

 830מיליון  ₪בלבד.
החיסכון השנתי למשק הוא:

מיליארד ₪

המדיניות המומלצת
הושלמה חקיקת החוק לעידוד הצלת עודפי מזון ,בדומה לחוק
השומרוני הטוב הקיים בארה"ב וארצות נוספות.

צריך להציל?

450

הצלה של

קביעת יעד לאומי להצלת מזון ,יעד אשר יקבע הפחתה של 50%
בהיקף אובדן המזון עד לשנת  ,2030בהתאם לעקרונות שגיבש
האו"ם ושאומץ ע"י ממשלת ארה"ב בספטמבר  2015והפרלמנט
האירופי במרץ .2017

אלף טון מזון אבוד בשנה
המהווים כ 20%-מהיקף המזון
האבוד בישראל ,תאפשר
להשלים את מלוא פער
צריכת המזון ביחס להוצאה
הנורמטיבית של האוכלוסייה
הסובלת מאי-ביטחון תזונתי.

1.4

גיבוש תוכנית לאומית להצלת מזון ,תוכנית שתתייחס לכלל
התנאים הנדרשים (תפעוליים ,תקציביים ,רגולטוריים ,תמריצים)
למימוש הדרגתי של יעד הצלת המזון הלאומי .התכנית תייצר
מערך תמריצים ומנגנונים אשר יעודדו תרומת מזון ומערך לאומי
להצלת מזון ,וכן תכלול מערך הסברה ממשלתי לעידוד הפחתת
הצריכה ומניעת אובדן במקטע הצריכה הביתי.

 ₪לק״ג
עלות הצלת מזון אבוד

חובת הצלת מזון של גופים ממשלתיים ומתוקצבים ,באמצעות

התקשרות עם עמותת הצלת מזון מוכרת (כולל גופים ביטחוניים,
מפעלי הזנה של בתי הספר ,חברות ממשלתיות וכד').

הסדרה מחודשת של תאריכי תפוגה ,בחינת הצורך לעדכון
הסטנדרטים בקביעת תאריכי התפוגה של מוצרי מזון שונים ,תוך
הקפדה על בריאות הציבור מחד ,ומניעת בזבוז מזון מאידך ,וכן
בחינת אופן הצגת תאריכי התפוגה בצורה ברורה יותר לצרכן.
*המלצה זו נוסחה בשיתוף ארגון  TNSישראל

חובת הצלת מזון כתנאי להשתתפות עסקים פרטיים במכרזים
ממשלתיים ,חיוב גופים פרטיים המשתתפים במכרזים ממשלתיים,
לאספקת שירותים כלשהם למדינה ,ואשר יש להם מקורות מזון
משמעותיים ברי הצלה ,בהתקשרות עם עמותת הצלת מזון מוכרת,
כתנאי סף להתקשרות.
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