האמנה
הישראלית
לצמצום
בזבוז
מזון
כשליש מסך המזון המיוצר בעולם
מושלך מידי שנה לפח ,בעוד אחד מתוך
שבעה אנשים סובל מרעב.
בישראל ,מושלכים לפח מדי שנה כ 2.5-מיליון טון של מזון ,בשווי מוערך של
 19.7מיליארד ש"ח .לבזבוז מזון יש השלכות חברתיות ,כלכליות וסביבתיות.
מהפן החברתי ניתן לראות פערים צורמים בין חוסר בטחון תזונתי למול שפע שמושלך,
מהפן הכלכלי מדובר על מזון בשווי של אלפי שקלים למשפחה לשנה שנזרק ומהפן
הסביבתי ,אובדן המשאבים שהושקעו בייצור המזון המבוזבז ,וכן זיהום אויר,
קרקע ומים ,פסולת אריזות ופליטות גזי חממה המחוללים את משבר האקלים העולמי.
בזבוז מזון תורם כיום ל  8%מפליטות גזי החממה בעולם.
מרבית המזון בישראל אובד בשלב הצריכה  -בשווקים ,ברשתות ,במסעדות,
מקומות העבודה ,באירועים ואצלנו בבית ,ולכן לכל אחד מאיתנו יש אחריות
ואפשרות להשפיע ולצמצם את בזבוז המזון באופן משמעותי.
האמנה היא יוזמה של ארגון  The Natural Stepישראל (חל"צ) ,במטרה לקדם
מודעות להיקף הבעיה ולהטמיע שינוי התנהגות בציבור הרחב.

אנו ,החתומים על אמנה זו ,מחויבים לפעול
למען צמצום בזבוז המזון בישראל
אני מצהיר/ה על כוונתי לפעול לטובת מניעה וצמצום של בזבוז מזון בתחומי
ההשפעה שלי .אני רואה בפעולה למען צמצום בזבוז מזון דרך משמעותית לדאוג
לחוסנה של מדינת ישראל ולתרום לרווחת תושביה ,מרמת האזרח ועד רמת
החברה .צמצום בזבוז מזון תורם לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות ,הפחתת יוקר
המחייה ,שימור משאבי הטבע ,הגנה על האקלים והטמעת מודעות לערך המזון
וחשיבותו .אני לוקח/ת אחריות על פעילותי וקורא/ת לאנשים נוספים לחבור למהלך.
בנוסף ,אני קורא/ת למקבלי ההחלטות בממשלה לאמץ מדיניות אסטרטגית
בתחום המזון ולנקוט במסגרתה צעדים לצמצום הבזבוז.

אני ,החתומ/ה על אמנה זו ,אפעל למניעת
בזבוז מזון וצמצומו ,תוך:
קניית המזון בהתאם לתכנון השבועי שלי
בישול כמויות המתאימות למספר הסועדים ,בדגש על איכות במקום כמות
שימוש במוצרים הקרובים לתאריך התפוגה לפני מוצרים אחרים
אחסון מוצרי המזון בהתאם לתנאים האופטימליים עבורם
הקפאה ,שידרוג ורענון מאכלים שנשארו במקום לזרוק אותם
שיתוף הילדים בהכנת המזון כדי לעודד אותם להעריך את המאמץ והתוצאה
שיתוף אנשים נוספים (בני משפחה ,חברים ,קולגות ועוד) במודעות לנושא
ובפתרונות ודרכים למניעת בזבוז המזון
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יום צמצום בזבוז מזון

