
 

 הכרזה על יום צמצום בזבוז המזון העולמי

 בזבוז מזון - אתגר עולמי ומקומי

בישראל, . מרעב סובל אנשים שבעה מתוך אחד בעוד לפח, שנה מידי מושלך בעולם המיוצר המזון מסך 1                 כשליש

המדינה מאוכלוסיית שכחמישית בעוד , ש"ח מיליארד 19.5 ל- ערך שווי מזון, של טון מיליון כ-2.3 שנה מדי 2                  מושלכים

של המשקית, ברמה והן הפרט ברמת הן חברתיות, השלכות מזון בזבוז של זו לתופעה . תזונתי ביטחון מחוסר 3                  סובלת

כספי בזבוז הכוללות כלכליות השלכות תזונתי; ביטחון חוסר גם כמו וכלכליים חברתיים פערים והנצחת שוויון                 אי
אויר, זיהום המבוזבז, המזון בייצור שהושקעו המשאבים אבדן שמשמעותן סביבתיות והשלכות המחיה; יוקר               והכבדת

  קרקע ומים, פסולת אריזות ופליטות גזי חממה המחוללים את משבר האקלים העולמי.

 הפחתת בזבוז מזון במחצית עד לשנת 2030

ב50% המזון בזבוז להפחתת יעד על קיימא בר לפיתוח הגלובליים היעדים במסגרת האו"ם הכריז 2015 4                בשנת

וכן שינוי של רוחות ניכרות מאז, .2030 לשנת עד והאספקה הייצור שרשרת לאורך מזון אבדן הפחתת ועל                   לנפש,
ויש לפנינו עדיין המפנה נקודת אך המזון, בזבוז לצמצום העולם ברחבי פועלות רבות יוזמות לבעיה, במודעות                  עלייה
השפעת את ולהעמיק להעצים מנת על יחדיו ולפעול כוחות לאחד הנכון הזמן זהו כי החלטנו כן, על לעשות. הרבה                     עוד

 הארגונים השונים הפועלים בנושא.

Global Food Waste Day (FWD) - יום צמצום בזבוז המזון העולמי 

למרץ ב12 לראשונה יצויין אשר (FWD) העולמי המזון בזבוז צמצום יום את יזם ישראל The Natural Step                 
את להעלות זה יום מטרת המזון. בזבוז צמצום לאתגר ויוקדש העולם ברחבי עמיתים ארגונים עם בשיתוף 2019                 
השותפים הארגונים רבים. עניין בעלי ידי על המזון בזבוז לצמצום שתביא עשייה ולעודד המזון בזבוז לסוגיית                  המודעות
במסגרות מזון בזבוז ולצמצם לפעול העולם, ברחבי לציבור וכן והאזרחי הפרטי למגזר מדיניות, לקובעי הזה ביום                  יקראו

 הרלוונטיות להם.

לאופיו ביותר הטובה בצורה שיתאימו כך משלו ופעילויות תוכן ליצור מוזמן ארגון כל כאשר בגמישות, ינוהל זה                   יום
זה ליום ופעילויות תוכן לצקת מוזמן משתתף וכל נושאית, מסגרת יהוו המשותף והמיתוג התאריך זה. ביום                  ולמטרותיו

  כראות עיניו.

ערך לדוגמה: השונים. היבטיו על מזון בזבוז בנושא התמקדות תוך ופנים, חוץ פעילויות של שילוב יהוו ליום                   התכנים
השפע ותודעת כלכליות עלויות המזון, של החברתי הערך המזון, של האקולוגית הרגל טביעת צריכה,                המזון,
של פעילויות ומקצועיים, אקדמיים וכנסים סדנאות קהילתית, עשייה בכנסת, דיונים הן: אפשריות פעילויות               המתעתעת.
יעסוק היום וכו׳. אמנות ואירועי תערוכות תקשורתית, חשיפה חינוכיות, ופעילויות ספר בבתי פעילויות העסקי,                המגזר

  בבעיה עצמה לצד דיון בפתרונות.

 הכרזה על התאריך

מתואמת, מסיבית בהפצה FWDה את נחשוף זה ביום בדצמבר. ל3 מתוכננת FWDה של קיומו על פומבית                  הכרזה
העומדים שונים באמצעים היום של הצפוי קיומו את יפרסמו השותפים שכלל לכך שואפים אנו העולם. ברחבי                  במקביל

 לרשותם: אתר ארגוני, ערוצי מדיה חברתית שונים, באנרים ואמצעי תקשורת.

 

1 World Food Program 
  לקט ישראל וחברת BDO, אבדן מזון והצלת מזון בישראל, 22017
  סקר המוסד לביטוח לאומי, 32011

4 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
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 מה זה אומר להצטרף?
  להצטרפות אנא שלחו דוא"ל חוזר לכתובת:1.

foodwastelab@thenaturalstep.co.il 
 ובו יש לציין את: שמך, שם הארגון, תפקידך בארגון וספרו לנו מעט על הארגון עצמו.

 שתפו בארגונכם את הידיעה על קיומו של הFWD ועל הצטרפותכם.2.

 אנו מעודדים אתכם ליצור צוות פעולה ליום צמצום בזבוז המזון ולקיים במסגרתו סיעור מוחות על משמעות3.
 היום לארגון שלכם וכן על הפעולות האפשריות שהארגון יכול לקיים במסגרתו.

  אנו מצרפים לנוחיותכם חומרי מיתוג בהם תוכלו להשתמש באופן חופשי.4.

 אנא, אם בחרתם להצטרף אלינו - העלו את החומרים באתרים ובערוצי המדיה החברתית שלכם בדיוק
  ב-3 בחודש דצמבר ולא לפני כן! הפרסום המשותף והמתואם חשוב.

 כמו כן, לקראת היום ייעשה ריכוז מכלול הפעילויות המתוכננות על מנת להביאם לחשיפה תקשורתית5.
 וציבורית.  נשמח אם תשתפו בתוכניות ובפעילויות המוצעות ע"י ארגונכם ליום זה והזמינו את הציבור

 להצטרף.

 מה אנחנו נספק?
ואותם STDכ ישמשו אשר הבאנרים את בנוסף, לשימושכם. ורסיות) (בכמה FWDה של הלוגו את מספקים                 אנחנו

 תתבקשו להעלות ב3 בדצמבר, יום השקת הFWD תוך הפצה מסיבית עולמית של כלל הארגונים השותפים.

 
 בואו נפעל בשיתוף, לצמב"ז* יחדיו!

 צוות The Natural Step ישראל

 

 * לצמב"ז = לצמצם בזבוז מזון :)
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 The Natural Step ישראל פועל להטמעת קיימות אסטרטגית בחברה הישראלית. הפעילות מתקיימת
 בשלושה ערוצים עיקריים, ואחד מהם הוא מעבדת הקיימות והחדשנות לצמצום בזבוז מזון בישראל.

 המעבדה הושקה ב 2016, ומהווה את התהליך הראשון והמשמעותי ביותר שעוסק בנושא בזבוז המזון
 בישראל, בשותפות של למעלה מ-40 ארגונים מכל המגזרים.

 

  לפרטים נוספים ושאלות, מוזמנים לדבר איתנו:
 יעל ערמון
 מחקר

 The Natural Step ישראל
yael.armon@thenaturalstep.co.il 

052-4854142 
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