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 הקדמה

האגודה לצדק סביבתי בישראל יזמה שפרויקט מחקר מדיניות צדק אקלימי במסגרת נכתב זה נייר עמדה 

תל  והמכון למחקר חברתי באוניברסיטתפורטר על שם ללימודי סביבה בית הספר בשיתוף ומתבצע 

 קרן רוזה לוקסמבורג. . הפרויקט, שבראשו עומד פרופ' דני רבינוביץ, נתמך על ידי אביב

  :עיקריים שני יעדיםמדיניות צדק אקלימי בישראל למחקר 

 צריכה בתחומי לפליטות גזי חממה בישראל של קבוצות אוכלוסייה שונות התרומה היחסית  בחינת

 .מגוונים

  פערים הצמצום הן לשוויון הפחמני ה-צמצום אי, שתביא הן לאקלים בישראלהמלצות למדיניות גיבוש

  .כלכליים-חברתייםה

ימוש ש(, 2010)רבינוביץ ולובנוב, צריכת חשמל ביתית  :צריכה תמקד בארבעה תחומיהפרויקט המחקר 

 צריכת מזוןו( 2013)נויגרטן,  ברמת היישוב, ייצור פסולת מוצקה וטיפול בה )שם( פרטיתבתחבורה 

מנתחים כלים שההמלצות למדיניות נכללות בשני מסמכי עמדה  .דה זועבוהעומדת במוקד  ,ביתית

הצעות למדיניות  ,והשני ;(2012 ,ניתוח המדיניות להפחתת גזי חממה בישראל )לוי ,הראשון :כלכליים

את כל המחקרים ומסמכי  .(2013שרויות להנהגת מס פחמן )לוי, פכלים התנהגותיים וא –אקלים בישראל 

 ר האגודה לצדק סביבתי. המדיניות ניתן למצוא באת

 צריכת מזון ביתיתבשל  תבדק את כמות גזי החממה לנפש הנפלטבנייר עמדה זה המובא המחקר 

עוסק בפליטות של שבישראל ראשון המחקר ה וזה. יםכלכלי-חברתייםם השוואה בין עשירוניב, בישראל

המחקר מתבסס על כלכלי בפרט. -פרופיל חברתישל צריכה של מזון בכלל, ובהקשר מגזי חממה מייצור ו

עבודת מחקר לתואר שני שכתב גיא מילמן, במסגרת לימודיו בבית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר 

באוניברסיטת תל אביב, בהנחייתם של פרופ' דני רבינוביץ מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

ד כץ מהפקולטה יסביבה ע"ש פורטר, ושל ד"ר דובאוניברסיטת תל אביב וראש בית הספר ללימודי ה

 לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה.
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 תקציר

. ישנה הסכמה מדעית 21-שינויי האקלים הם האתגר הגדול ביותר עמו מתמודד המין האנושי במאה ה

שמקורן גורפת על כך שכדור הארץ מתחמם, וכי הגורם האחראי להתחממות הוא פליטות גזי חממה 

לפגוע היא צפויה  ,הבאיםבעשורים  ההתחממות העולמיתבפעילות אנושית. מוסכם כי אם לא תיעצר ה

ת ומיושמות נדונו 1992מאז . לאנושותהפיך במערכות האקולוגיות ולהזיק במידה רבה מאוד -באופן בלתי

 צמצוםמהלכים ל, ומקודמים האקלים יקשורות לשינויש רבותפוליטיות תכניות פעולה ברחבי העולם 

  צריכת אנרגיה, בנייה ותחבורה.ובהם פליטות גזי חממה במגוון תחומים, 

גזי חממה נוצרים בכל שלבי מחזור : תחום המזוןתורם מרכזי נוסף לפליטות גזי החממה בעולם הוא 

הכנת המזון בבית וסילוק הפסולת  ,חקלאות, ייצור, הפצה, קירור, קמעונאות: החיים של המזון

(Macdiarmid et al., 2011) אחראי לכשליש  , על כל שלביו,רווחת היא שייצור המזוןההערכה ה

 14.5%-אחראיות לכלבדן תעשיות המזון מן החי כש, (Lappe, 2010פליטות גזי החממה העולמיות )מ

 (.FAO, 2013) האנתרופוגניות פליטות גזי החממהכלל מ

, מתמקד בהיבטים של צריכת אנרגיה, בנייה ותחבורהבישראל, העיסוק בהפחתת פליטות גזי חממה 

 שמקורם בתחום המזוןיבטים של צדק סביבתי הגם השפעות המזון על פליטות גזי החממה. ומתעלם מ

בוחן את מבקש למלא מחסור זה, והנוכחי מחקר ה .מחקריתאו להתייחסות ציבורית  בישראל אינם זוכים

בחינת מזווית של צדק סביבתי, כשהוא מתמקד בפליטות גזי החממה מצריכת מזון ביתי בישראל 

 פליטות. ה לע –מהעניים ביותר ועד העשירים ביותר  – כלכליים-חברתייםהיחסית של מעמדות  ההשפעה

רכי המחקר מתודולוגיית ומאחר שתחום זה טרם נחקר בישראל וכמעט ולא נחקר בעולם, פותחה לצ

ם שנאספו בישראל על ידי העולם, נתונימחקריים שנאספו מרחבי , ששילבה בין נתונים ייחודיתמחקר 

 . וסקר משקי בית מקיף שערכנו אנו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 צריכת המזון.הרגלי שמקורו בצדק אקלימי בישראל, -רכיב מהותי של אימצביעים על  המחקר ממצאי

חממה מצריכת מזון ביתי בין העשירון התחתון, עשירוני מעמד ההבדלים ברורים בפליטות גזי אותרו 

הפליטות הרבות ביותר מצריכת מזון י על אאחרעשירון העליון הנמצא כי : הביניים והעשירונים העליונים

מהפליטות של העשירון התחתון, שפליטות גזי החממה שלו הן הנמוכות  72%-גבוהות בכואלה ביתי, 

ככלל, פליטות גזי החממה של העשירון העליון היו הגבוהות ביותר עבור כל קבוצות המזון כמעט, ביותר. 

בישראל פליטות גזי החממה לנפש ממזון כמות עוד נמצא כי הנמוכות ביותר.  –ושל העשירון התחתון 

 מסך פליטות גזי החממה לנפש בשנה.  30%-ל 10%בין  –מהוות נתח משמעותי מסך הפליטות 

וכי על הממשלה , אינה מבוטלתבישראל חממה ההמזון לפליטות גזי  ו שלממצאים אלו מוכיחים כי תרומת

להקטנת במידה ניכרת לסייע שיישומם יוכל  ,כלי מדיניותמערך המחקר מציג להידרש לנושא בהקדם. 

  צדק אקלימי. ם שלבשיקוליגם תוך התחשבות מ, צריכתומחממה בישראל מייצור המזון והפליטות גזי 
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 רקע: 1פרק 

 

.1.1 גזי החממה ושינוי האקלים 

, (CO2) חמצני-ובעיקר פחמן דו – גזי חממהשינויי האקלים נגרמים כתוצאה מפליטתם לאטמוספירה של 

רה, אולם העלייה בשימוש י. גזים אלה נפלטו תמיד לאטמוספ(NOxחנקן ) תוותחמוצ (CH4) מתאן

המלווה את החיים האנושיים , המתועשת ובבירוא היערותבדלקים מאובנים, בתיעוש, בבנייה, בחקלאות 

גזי , הביאה להגברה משמעותית של הפליטות. בפרט בעשורים האחרוניםבכלל ובמאה האחרונה 

הנפלטים ככל שהגזים : על האקליםמשפיע ששבתורו  ,רהישינוי הרכב האטמוספגורמים להחממה 

. מגביר עוד יותר את ההתחממותוהחום נלכד כך מתגבר אפקט החממה, רה רבים יותר, יאטמוספל

 במאה הנוכחית איום הבולט על המין האנושישהאו"ם כבר הגדיר כ, שינוי אקלימי גלובליהתוצאה היא 

(Steinfeld et al., 2006 .) 

ההתחממות הגלובלית משפיעה על תהליכים טבעיים ומחזוריים, פוגעת במגוון תחומים ומקשה על קיומם 

הסדיר של החיים על פני כדור הארץ על ידי פגיעה באיזון האקולוגי. עליית הטמפרטורות, עליית פני הים, 

רחשות תופעות טבע המסת הקטבים והקרחונים, הסטת זרמי האוקיינוסים, השתנות דגמי מזג האוויר והת

 כולם מתרחשים כבר עתה וצפויים להחריף עוד.  –הפיכות -פתאומיות ובלתי

צדק אקלימי חמור: בעוד מדינות הצפון המתועשות הן האחראיות -מאפיין נוסף של משבר האקלים הוא אי

קלימיים, מבחינה היסטורית לשינוי האקלים הנוכחי, הרי שמדינות הדרום הן החשופות יותר לסיכונים הא

הכלכליים, החברתיים והפוליטיים שמקורם בשינויי האקלים. אוכלוסיות חלשות ומדינות חלשות הן 

הראשונות להיחשף לפגעי האקלים, והראשונות להיפגע: עשרות אלפי מקרי מוות נגרמו בשל התפשטות 

עשרות מיליונים מחלות נגיפיות שנישאות בגופי חרקים שתחומי תפוצתן התרחבו בשל שינויי האקלים; 

נדחקו אל מתחת לסף הרעב בשל העלייה הדרמטית במחיריהם של הדגנים, התירס והאורז; מאות 

מיליונים סובלים ממחסור בגישה למי שתייה ראויים; וחייהם של מאות מיליוני תושבי פרברי העוני בערים 

לס האוקיינוסים לה גורמת הגדולות בדרום, שרבות מהן בעלות תשתיות רעועות, מאוימים בשל עליית מפ

 המסת מדפי הקרח בקטבים.

כל חריגה ממנו תביא למימוש של חלקיקי גזי חממה באטמוספירה, ש מדענים מדגישים כי הסף העליון

הארגון לשיתוף פעולה לאחרונה קבע חלקיקי גזי חממה למיליון.  450תרחיש שינוי אקלים קיצוני, הוא 

בהיעדר נקיטת פעולות להפחתת פליטות כלומר, ) "עסקים כרגיל"בתרחיש כי , OECD, ולפיתוח כלכלי

חלקיקים למיליון,  685 כדירה להגיע ליריכוז גזי החממה באטמוספעלול  2050לשנת עד חממה( הגזי 

מעלות  6עד  3-הטמפרטורה העולמית הממוצעת בתעלה  21-שעד סוף המאה הריכוז שיגרום לכך 

לפי ארגון  (.OECD, 2012) אסון על עצם החיים על פני כדור הארץ, עלייה בעלת השלכות הרות צלזיוס

כבר עלתה הטמפרטורה  2012-ל 1880ממשלתי לשינוי האקלים, בין השנים -, הפאנל הביןIPCC-ה

משקללים את התרחישים גם  .(IPCC, 2013מעלות צלזיוס ) 0.85העולמית הממוצעת בשיעור של 

בטמפרטורה העולמית צלזיוס מעלות  2עד  1.5של צפויה ה הפעילות לצמצום הפליטות מציגים עליי
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הפעילויות המקומיות, הלאומיות והבינלאומיות מכלול גם בהינתן לפיכך, . 21-הממוצעת עד סוף המאה ה

 לצמצום גזי חממה, צפויה עלייה משמעותית בטמפרטורה העולמית הממוצעת במהלך המאה הקרובה. 

 

.1.2 פליטות גזי חממה בישראל 

היחסית של ישראל לפליטות גזי החממה הגלובליות גדולה משיעורה היחסי של אוכלוסיית  תרומתה

מאוכלוסיית העולם, נתוני ( 0.1%)כפרומיל היא בעוד אוכלוסיית המדינה  חס לאוכלוסיית העולם:ישראל בי

מן הפליטה  0.3%-כ –גבוהה פי שלושה תרומתה העכשווית בכל הנוגע לפליטות כי  מעידיםהלמ"ס 

מן הפליטות,  55%-התפלגות הפליטות מראה כי החשמל אחראי לכ (.2009)רבינוביץ,  הגלובלית

(. הנתונים אודות 2009מסך הפליטות )מקינזי,  14%-והתעשייה )דלק ישיר( לכ 18%-התחבורה לכ

הפליטות שמקורן במזון חלקיים מאוד, ואין בהם כדי להראות את התרומה הישירה המלאה של ענף המזון 

 לפליטות גזי החממה בישראל.

טון  10-היא כ החממה גזי פליטות רמתבשנים האחרונות מבחינת כמות הפליטות לנפש, הרי שבישראל 

גבוהה פי שלושה ויותר מהממוצע לנפש במדינות העולם  . רמה זוא(2012)למ"ס,  בשנה CO2eqלנפש 

מהפליטה כפולה בשנה( וכמעט  CO2eqטון  9.4מהפליטה לנפש בבריטניה )במעט השלישי, גבוהה 

תו של ילאמ(. 2009בשנה( )רבינוביץ,  CO2eqטון  6.2בצרפת )ובשנה(  CO2eqטון  5.6ץ )ילנפש בשווי

פליטות גזי החממה בעולם היו לנפש,  CO2eqטון  10הצורך בעולם היה חי בסגנון חיים אדם אם כל  ,דבר

 (. Berners-Lee, 2010) 40%-גדלות ב

 2005משנת , בגלל הצמיחה והגידול הטבעי הגבוהים בישראל "עסקים כרגיל", בתרחיש של מזאתיתרה 

ן. להכפיללא להפחית את כמות פליטות גזי החממה משטחה אלא דווקא צפויה המדינה  ,2030עד 

שנת בלאדם טון  14.3-לכ 2005בשנת טון לאדם לשנה  10.2-מ גידולבבמונחי פליטה לנפש מדובר 

2030.1  

 

.1.3 צמצום פליטות גזי חממהלפעילות מדינית  

, שמעון פרס, דאז הצהיר נשיא המדינה 2009בשלהי ועידת האקלים של האו"ם בקופנהגן בדצמבר 

 20%משטחה: הפחתה בשיעור של  חממההפליטות גזי בכדי לצמצם את שישראל תעשה את המיטב 

אימצה פליטות הזה לצמצום היעד את ה. 2020עד שנת  "עסקים כרגיל"מגזי החממה ביחס לתרחיש 

גיבוש " – 2508ממשלה מס' הנקבע בהחלטת באותה שנה הוא ובנובמבר  ,2010במרץ ממשלת ישראל 

אינו זה יעד  ."(2010תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל )המשרד להגנת הסביבה, 

איננה עדיין בו ישראל אפילו שאפתני במיוחד ואינו מתחרה במדינות רבות אחרות, אך למרבה הצער 

                                                 

טון(  11.3בסין ) 2030לשם השוואה, פליטות אלה צפויות להיות גבוהות מהפליטות בתרחיש "עסקים כרגיל" בשנת  1

 (.2009טון( )על פי מקינזי,  10.7ובמערב אירופה )
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, 2013במאי  החליטה הממשלה, יעדבלעמוד במטרה , במקום להגדיל את התקציב למעשהעומדת. 

, להקפיא את יישום התכנית 2013-2014תקציב המדינה לשנים ם בעל קיצוצי יהבמסגרת החלטות

 .(2015האוצר, משרד ) החליטה הממשלה על ביטול מוחלט של התוכנית 2015-, ובשניםבשלוש 

צעדים מגוון יזמה הממשלה , שכאמור בוטלה מאוחר יותר, בתכנית הלאומית לצמצום פליטות גזי חממה 

 ,. עם זאת, בדגש על התייעלות אנרגטית, בנייה ירוקה, פסולת ותחבורהלצמצום פליטות גזי החממה

הקשורים לייצור, צריכת והפצת  ולא הובאו שיקולים של צדק אקלימינושא המזון לא עלה עד כה לדיון, 

 .מזון

 

.1.4 מזון לשצדק חברתי וסביבתי בישראל בהקשר  

אחריה )להב, לו 2011הדיון הציבורי סביב המחאה החברתית בקיץ  לבעמד ב נטל ההוצאה על מזון בארץ

, הרחב עסיק את הציבורה , שנדון תחת הכותרת הכללית של "מחאת הקוטג'"יוקר מחירי המזוןא(. 2012

מחירי המזון היו  2011שנת סוף בכי מצא שהפוליטיקאים ואף את בנק ישראל, את התקשורת, את 

מצאה  ,(2014) חברת המחקר נילסןב(. 2012מהמצופה לרמת ההכנסה )להב,  20%-בישראל גבוהים בכ

 ,מנהגיהםאת הצרכנים בישראל שינו כי ו ,מהצרכן הגלובלייותר הצרכן הישראלי מונע משיקולי מחיר כי 

נטל ההוצאה הגבוה של המזון הלמ"ס מצא כי . המחאה החברתיתהחלה מאז  לטובת צרכנות נבונה יותר,

כי ויתרו על דיווחו ומעלה  20מבני  11% 2010שנת ב: השונים של המעמדות הצריכהמשפיע גם על אופן 

)למ"ס  נמוך יותרשיעור הוויתור גדל ככל שהמעמד החברתי ואוכל בשנה האחרונה בגלל קשיים כלכליים, 

רים ביישובים במעמד הנמוך ויתרו על אוכל לעתים קרובות או מדי ורגמתהמ 16%". לפי המחקר ב(2012

רים ביישובים במעמד ורגמתמה 6%-ו ,רים ביישובים במעמד הבינוניורגמתמה 11%לעומת  ,פעם

בעשור שחלף מכון מאקרו לכלכלה מדינית, נמצא כי משפחות ישראליות צמצמו שערך במחקר  ".הגבוה

לאורך שנים משקי הבית מוציאים  ,המחקרעל פי . 22%-את צריכת המזון שלהן ביותר מ 2000מאז שנת 

לפחות ופחות. סכום זה מספיק עם השנים  ,שיעור זהה ממשכורתם על מזון, אך בשל ההתייקרויות

יעור הירידה הגבוה ביותר בצריכת המזון נרשם בקרב משפחות עם ארבעה ילדים כי ש אף מצא המחקר

כמות זהה ל 2010כך, שכמות צריכת המזון שלהם בשנת  כלמצבן של משפחות אלו הורע  .ומעלה

  (.2012נתנזון ושות', הצריכה של משפחה עם ילד אחד )

מדבריו של מבקר המדינה, השופט גם וכך עולה  ,צדק חברתילבשיח הציבורי מודגש הקשר בין המזון 

המזון הוא צורך בסיסי וקיומי של האדם. במדינת ישראל של שנות "תייחס ליוקר המזון: הביוסף שפירא, 

האלפיים קיימת, למגינת הלב, אוכלוסייה גדולה המתקשה להתקיים בכבוד ובכלל זה להבטיח לעצמה את 

ייכים לאוכלוסיות החלשות במדינה גדל בשנים צריכת מוצרי המזון הנדרשים לה. מספרם של המשת

מוצרי המזון בכלל ומוצרי החלב בפרט הינם חלק משמעותי בביטחון התזונתי  [...] האחרונות בשיעור ניכר

פגעה קשות  [...] שנדרשת המדינה לספק לכלל תושביה. אולם האמרת מחיריהם של מוצרים אלה

 ".בחברה. חובתה של הממשלה לפעול לתיקון הליקויים ובראש ובראשונה במעוטי האמצעים וסייהבאוכל

 (5-6, עמ' 2012)מבקר המדינה, 
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יתה בישראל ילא העד השנים האחרונות לעומת ההתייחסות הרבה לנושא יוקר המזון והצדק החברתי, 

. בפרטפליטות גזי החממה ממזון שאלת הצדק הסביבתי של צריכת מזון בכלל, ולכמעט כל התייחסות ל

דן בסיכונים ובהזדמנויות לישראל ש ,(2009דוח שפרסמה קואליציית דרכים לקיימות )למשל, בכך, 

מקיפה לטיפול בנושא צמצום  תכניתקראו ארגוני הסביבה לממשלת ישראל לקבוע , ממשבר האקלים

אנרגיה, תחבורה, תעשייה, פסולת, בנייה, שטחים  ם שלבהתייחס לתחומישל גזי חממה פליטות ה

 לא התייחסו כלל לתחום המזון. פתוחים ומים, אך 

יוזמות כמה מתבטאת בה ,ביחס להיבטי הצדק הסביבתי של המזון שינוית מגמבשנים האחרונות ניכרת 

לצמצום בשר הוא הצורך לצמצם העיקריים  הטיעונימאחד ש", צמחונייוזמת "שני  אחת מהן היא: ברוכות

. ישראלים 300,000הצטרפו ליוזמה  2014 ץ. נכון למרזו הצריכשמקורם באת פליטות גזי החממה 

מכוניות מכבישי  20,000שווה ערך להורדת  בהנחה שאלה אמנם צמצמו את צריכת הבשר, המהלך

ת מערך מזון מקיים בישראל להקמ , הקוראהשלמרכז של זו יוזמות נוספות הן (. 2014ישראל )מזורי, 

גוף מקצועי שמטרתו לעודד מעבר  – קיימא-הקמת הפורום הישראלי לתזונה בת ;(2010השל, מרכז )

פיתוח בסיס ידע בנושא הקשר בין תזונה לסביבה, הנגשת ידע זה באמצעות  קיימא-לתזונה בריאה ובת

ו פעילותו ;(2014בנושא )שפון ואולנובסקי, לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות ועידוד דיון ציבורי ומקצועי 

העיקרית למגר את בעיית חוסר ומטרתו משמש בנק מזון ורשת הצלת מזון ש, "לקט ישראל"ארגון  של

הביטחון התזונתי באמצעות הצלה וחלוקה מחדש של עודפי מזון לטובת אוכלוסיית הנזקקים בישראל 

 .(2014)לקט ישראל, 

 

.1.5 גזי חממה ממזוןשל פעילות מדינית בישראל להקטנת פליטות  

להפחתת פליטות גזי החממה ממזון, שאפתניים בעוד בעולם ממשלות וארגונים מציבים יעדים כמותיים 

המלצות  תהציג שורש(, 2009. דוח מקינזי )פליטות ממזוןהלצמצום הוצב כל יעד טרם בישראל הרי ש

אל, התייחס לתחום המזון רק בקובעו כי שינוי התנהגותי שיתבטא חממה בישרהלצמצום פליטות גזי 

. התכנית 2030-ב CO2eqמיליון טון  0.4יתרום להפחתה של  20%-בהפחתת צריכת בשר הבקר ב

 20%-כדי להפחית את הפליטות בצעדים שיש לנקוט מגוון מציגה  הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה

כגון ייעול  ,המלצות לשיפור בחקלאותכמה מלבד  ,מתייחסת לתחום המזון, אך גם היא איננה 2020בשנת 

-ביןהועדה וה ,. גם ועדת קדמי(2014)המשרד להגנת הסביבה,  אקלום בגידול בעלי חייםהמערכות 

 ,בעקבות "מחאת הקוטג'" 2011הוקמה בקיץ שמשרדית לבחינת התחרותיות בענף המזון ומוצרי הצריכה 

בהגדלת התחרות אך ורק המלצותיה הרבות התמקדו ו ,לא עסקה כלל בהשלכות הסביבתיות של המזון

וחלק מהמלצותיה חממה, הלהקטנת פליטות גזי כלל הוועדה לא התייחסה ובהורדת המחירים. 

באמצעות הקלת התנאים ליבוא מקביל, הסרת חסמי סחר והורדת  התחרות מייבואהמתייחסות להגברת 

 גידול בפליטות גזי החממה.להביא לידי  ותעלולאף  – (2012סחורות מיובאות )קורן,  של םמחיריה

קשורות ש פעילויותכמה לעיל, בשנים האחרונות החל המשרד להגנת הסביבה לנקוט  האמורלמרות כל ו

צמצום פליטות גזי החממה ממזון. פעילות לגם תורמות הלשלבים האחרונים של מחזור החיים של המזון, 
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דגל ממלכתי, , שהוכרז על ידי המשרד להגנת הסביבה כפרויקט "צמחוניאחת קשורה לפרויקט "שני 

(. פעילות 2014את היתרונות בהפחתת צריכת בשר )מזורי, מנה ש ,בימי שני קמפיין רדיושודר במסגרתו 

קמפיין "מתחילים לחשוב הלצמצום רכישה מיותרת של מזון במסגרת לפרסום הקורא אחרת קשורה 

מקורן של טיפול בפסולת המזון האורגנית, עוד שונה ה .(2011)לפ"מ,  2010-2012שנים ירוק", שנעשה ב

עם רשויות מקומיות להפרדת פסולת יחד המשרד להגנת הסביבה פעל  :חממה מפסולתהפליטות גזי רוב 

המשך לייעודי למפעל  תמועברה ("רטובה") פסולת פריקה ביולוגיתסולת יבשה ופ – במקור לשני זרמים

)המשרד  2019מיליון ישראלים יפרידו אשפה בבתיהם עד  2.5, והציב יעד שאפתני מאוד, לפיו טיפול

( והצבת מיכלי המיחזור לבקבוקי 2011בנוסף, חוק הפיקדון על מכלי משקה ) 2ב(.2014להגנת הסביבה, 

(, המסדיר את הטיפול 2011השתייה תורמים להקטנת פליטות גזי החממה ממשקאות, וחוק האריזות )

מכלל הפליטות מפסולת בישראל(, מסייע להפחתת הפליטות  20%-בפסולת האריזות )שהן המקור לכ

מזון )המשרד להגנת באריזות ב טיפול הולם, מניעת הטמנה ושימוש חוזר ממזון, משום שהוא מחיי

 ג(.2014הסביבה, 

 

.1.6 ניתוח מחזור חייםהערכת טביעת הרגל הפחמנית באמצעות  

ישירות או בעקיפין על ( היא סך כל פליטות גזי החממה הנגרמות carbon footprintטביעת רגל פחמנית )

נמדדת ו השפעתם של כלל גזי החממהמתייחסת ל הרגל הפחמניתטביעת מדינה. או  ארגון, מוצרידי 

 CO2eq – Carbon dioxide – חמצני על שינוי האקלים-ערך להשפעתו של הפחמן הדו-ביחידות שוות

equivalent.3 החיים )מחזור מכונה הערכה על בסיס חישוב טביעת הרגל הפחמנית ת שיטLife-Cycle 

Assessment  אוLCA החל בחומרי הגלם, עבור  –התייחסות לכל מחזור החיים של המוצר (, וכוללת

 בשלבי הייצור וההובלה, וכלה בשימוש בו ובהשלכתו לאשפה.

חוזקה העיקרי של השיטה טמון ביכולתה לספק הערכה הוליסטית של תהליכי הייצור במונחי שימוש 

סטנדרטית  ISOשיטת היא לבחון פרמטרים רבים. השיטה  היכולתבוכן  ,במשאבים והשפעות סביבתיות

(ISO, 2006) מזון או משקה, במקרה זה  – של המוצרהסביבתית  תואת השפעמנתחת . השיטה– 

בכלל איסוף החומרים הדרושים לגידול היבולים או האכלת החיות, בייצור והחל ב :"עריסה אל הקברהמ"

ייצור, הגידולים שנקטפו, עיבוד החומרים, החיים והל בעלי תחבורה שעבור בדשנים וחומרי הדברה, זה 

המוצר כלה בהפיכתו של תחזוקה על ידי הצרכן והתיקון והאחסון, השימוש, הבישול, הקירור, ההפצה, ה

. כל השלבים נבדקים כדי לקבוע את מידת השימוש במשאבים סילוקו או מחזורו ,המוגמר לפסולת

 . (EWG, 2011; Scholz, 2013גזי החממה )את כמות פליטות  ובאנרגיה וכן

                                                 

הכריז השר החדש להגנת הסביבה, אבי גבאי, כי מדיניות המיחזור שהוביל המשרד עד כה  2015נציין שבסוף אוקטובר  2

 (. 2015נכשלה, וכי הוא מגבש תוכנית חדשה לטיפול בפסולת )המשרד להגנת הסביבה, 
ני: הפוטנציאל להתחממות חמצ-גבוה פי כמה משל פחמן דו CH4-ו N2Oהפוטנציאל להתחממות גלובלית של גזי החממה  3

. הצגת הנתונים CO2-מ 25( הוא פי CH4, והפוטנציאל להתחממות גלובלית של מתאן )CO2-מ 298הוא פי  N2Oגלובלית של 
 .CO2, פירושה אם כך השוואה של הפוטנציאל של כל הגזים לפוטנציאל של CO2eqביחידות 
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הותאמה בעשורים האחרונים אבל יושמה במקור לניתוח תהליכים תעשייתיים, ניתוח מחזור חיים גישת 

בייחוד , גדוליםה אתגרים בלהערכת ההשפעות הסביבתיות של החקלאות ומוצריה. עם זאת הגישה מצי

הכלי מסובך מדי בעיני תעשיינים, גורמים  סנתפבתחילה . (FAO, 2010)חקלאות בהיא מיושמת כש

שכן הוא דורש ניתוח מדוקדק של פעולות שונות ועיבוד מסובך של  ,הממשלתיים ואפילו מומחי סביב

מידע המפורט המחסור בנתונים זמינים וב(. US EPA, 2010תמיד ליצרנים )אינם זמינים מקצתם נתונים, 

-איידי לשיביאו לבצע הפשטות י הניתוח לאלץ את מבצע עלולכל אחד משלבי החיים הנחוץ לוהמדויק 

העומדות בבסיסן וההנחות המיושמות השיטות בחוסר העקביות של דיוקים. קושי אחר טמון 

(Macdiarmid et al., 2011) .לאופן הייצור של המוצר ייחודי כי ניתוח מחזור החיים  גם יש לזכור

הייצור תוצאות שונות מאוד בגלל אופן בניתוח להתקבל יכולות אותו סוג מוצר ללכן אפילו ו ,מסויםה

 (. US EPA, 2010דרכי המחקר )המגוון בהשונה, מדיניות האנרגיה במדינה ו

מקבלי ללכלי תומך החלטה חשוב ניתוח מחזור חיים כה מתודת הפנלמרות קשיים אלו, בשנים האחרונות 

, כלי שבאמצעותו של מוצר או תהליך 'עריסה לקבר'הערכת ההשפעות מכל הנוגע לתעשייה בלהחלטות וה

קונה אחיזה במדינות והולך השימוש בכלי  ,בהתאם לכך. לחולל שינוי של ממש באופן ייצור המוצראפשר 

מוצרי משק החי החלו להתבצע, לבנוגע ניתוח מחזור חיים ומספר הולך וגדל של מחקרי  ,רבות בעולם

. לפני כעשור אימצה הסוכנות להגנת הסביבה של האו"ם את OECD (FAO, 2010)-ה במדינותבייחוד 

השימוש שמטרתה עידוד ובשיתוף עם ארגון מדענים הקימה את "יוזמת ניתוח מחזור חיים",  ,השיטה

חוקרים באקדמיה והמשרד  ם שלקשור אליה. בישראל הכלי החדש נמצא בשימוששמידע והפצת בשיטה 

כמה מוצרים  לשמעטות בדיקות לרק הוא שימש אך עד עתה  להגנת הסביבה תומך ביישום נרחב שלו,

( ובתחום המזון חברת מנדרין בדקה את פליטות גזי החממה מייצור תפוזים 2013בענף הבנייה )רינת, 

 (. 2008בישראל )קורן, 

 

.1.7 גזי חממה ממזוןשל פליטות  

ישירות או  ,של גזי חממהרבות בחקלאות התעשייתית, יוצר פליטות בייחוד ייצור המזון לצריכת האדם, 

 – שלבי מחזור החיים של המזוןשלב מחממה נוצרים בכל הגזי  (.Berners-Lee et al., 2012)בעקיפין 

הכנת המזון בבית וכלה בקמעונאות, בקירור, בהפצה, בייצור, עבור בעיבוד החקלאי ותשומותיו, החל ב

 .בסילוק הפסולת

 NRM) גזי החממה בעולםה בפליטות יאחראי לכשליש מהעליהיא שייצור מזון המקובלת כיום הערכה ה

Education,2014; Lappe, 2010).  ,סך כל מעריכים את המחקרים בנמצא עדיין אין למיטב ידיעתנו

אולם יש כמה מחקרים המתמקדים , גזי החממה משרשרת המזון העולמית הכוללתשל פליטות ה

( מצא כי EIPRO, 2006אזורי של האיחוד האירופי )מחקר בפליטות ממזון ברמת האזור או המדינה: 

-כמהוות והן ביותר מכל ענפי הצריכה הגדולות משקאות לא אלכוהוליים הן מפליטות גזי החממה ממזון ו

בתי המלון של סקטור מקורם בנוספים  9% .מדינות האיחוד 25מסך הפליטות הכולל של  31%

 28%-ל 15%בין יוצרת מחקרים במדינות מתפתחות הראו כי צריכת המזון  ,והמסעדות. ברמה הלאומית
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פליטות גזי מצאו כי  בריטניהבמחקרים  (.Garnett, 2011)אלה  במדינותגזי החממה מסך פליטות 

מתייחסים גם כש. מסך כל הפליטות הישירות של גזי החממה במדינה 27%-כהן  במדינההחממה ממזון 

 30%-לכאחראי שהמזון שקונים בבריטניה נראה יערות,  רואהמושפעים מביגזי החממה של לפליטות 

 (. Berners-Lee, 2010מסך הפליטות במדינה )

 אותם אפוא בקצרה. תאר לשלבי ייצור המזון השפעות שונות על פליטות גזי חממה. נ

 שלב החווה 1.7.1

המתועשת מעריכים כי החקלאות  ,ככלל. בעלי החייםשל והיבולים גידולם של שלב הוא שלב החווה 

הגורם העיקרי לגידול בריכוז היא כי ו ממקור אנושי ל גזי החממהלמכ 12%עד  10%גורמת לפליטות של 

(. מחקרים הראו Smith et al., 2007) (N2O)חנקני -חמצן דוו (CH4) מתאןהאטמוספרי של גזי החממה 

ובבריטניה  (,Scholz, 2013)הוא הגורם העיקרי לפליטות שלב החווה , מוצרי מזוןעבור לא מעט  כי

שימוש מקורו ב N2O(. Berners-Lee, 2010) מהפליטות ממזון 67%-לכהוא אחראי כי מעריכים 

מגיע ברובו  CH4-, והםשתן שלבללים וגבובעיקר בעלי חיים זבל בביומסה ודלק, ה של פישרבבדשנים, 

חממות לגידול מבני מקורו בחימום  CO2-חלק ניכר מפליטות הגרה.  מתסיסה במערכת העיכול של מעלי

 יבולים. 

 מזוןההובלת  1.7.2

לתעשייה, מהתעשייה לסיטונאי, מהמגדל כל שלבי מחזור החיים של מוצרי המזון כרוכים בהובלה: 

שככל רווחת היא הנחה מהסיטונאי לקמעונאי, מהקמעונאי לצרכן ומהצרכן למרכזי איסוף הפסולת. 

אולם למעשה, כמות גזי החממה שיפלוט תהיה גדולה יותר,  במהלך חייו שהמוצר עובר מרחק רב יותר

פליטות כמות כרוך בלעתים ייצור מקומי ו ,של המוצראחרים פחות משלבי ייצור הרבה מזהמת התחבורה 

זה הוא תחום ומתרבות, והסעות המזון הולכות עם זאת, לאור העובדה כי . מיבואיותר הרבה גדולה 

 . , יש להקדיש מחשבה גם לשלב זה(Garnett, 2008הגדל במהירות )מכל שלבי הייצור היחיד 

משמשים אמנם להסעת כמויות קטנות  מטוסים :המשמשים להסעת מזון בין כלי התחבורהחשוב להבחין 

, אך אחראים לכמות (Berners-Lee, 2010) (מתקלקלת במהירותשחורה יקרה סשל סחורה )על פי רוב 

מוסעים דרך בבריטניה מהפירות והירקות המיובאים  1.5%-שרק כאף גדולה של פליטות. כך, למשל, 

בניגוד (. Garnett, 2006מהפליטות של תחבורת ירקות ופירות ) 50%-אחראית לכהטסתם  ,האוויר

פליטות גזי כל הנוגע לב 100פי ביעילות גדולה ספינות יכולות להניע מזון מסביב לעולם למטוסים, 

יובא הוא לאכול כל דבר מכל מקום בעולם כל עוד בעצם ולכן צרכן בעל מודעות סביבתית יכול  ,החממה

מרחקים ולם כרוכה, על פי רוב, באפליטות, בכל הנוגע לבספינות. הובלה יבשתית, לעומת זאת, גרועה 

פקטורי סיכמה את בארצות הברית (. המועצה להגנת משאבים טבעיים Berners-Lee,2010) קטנים

 ,NRDCרכבות, משאיות ומטוסים ) ן, כאשר ספינות הן היעילות ביותר, ואחריהפליטות מכלי רכב שוניםה

מצב הרכב, המסלול, יעילות הדלקים ובהם הפליטות הממשיות תלויות במגוון גורמים  ,עם זאת (.2012

 . שבשימוש במדינהוסוג האנרגיה 
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 קירור המזון 1.7.3

הם גזי גזי הקירור . אולם מצד שני, בזבוזו-לאיתורם להתקלקל ובכך ממנו מונע המזון קירור מצד אחד, 

  .(Berners-Lee, 2010) מטביעת הרגל הפחמנית של המזון 6%-כחממה, והם אחראים ל

 אריזות המזון 1.7.4

ממנו ליטות תלויה מאוד בחומר פה לע ןפליטות גזי החממה ממזון. השפעתלסך  6%-כתורמות האריזות 

הן אריזות פלסטיק, בהשוואה לגזי חממה פליטה רבה יותר של גורמות לאריזות נייר וקלקר הן עשויות: 

שנייר לא ממוחזר, שנזרק לאשפה, גורם לפליטות והן משום האנרגיה הרבה הכרוכה בייצור נייר משום 

שהם כבדים ומפני  ,ם אנרגיה רבה בייצור ובמחזורבקבוקי זכוכית גרועים מפחיות מפני שהם צורכי; מתאן

גזי של יחסית כמות גדולה ברזל ואלומיניום פולטים  ;מגדילים את טביעת הרגל הפחמנית בהסעתםיותר ו

 (. Berners-Lee, 2010חממה, אך אין צורך במשקל גדול מהם בעת ייצור הפחיות והם קלים למחזור )

 שלב הצרכן 1.7.5

שימוש הבישול, החימום, וה הקירוראת שלב הצרכן כולל את הובלת המזון מהחנויות לבית הצרכן, 

העיקרי תורם להמזון נחשב אף שאופן הטיפול בה. את ושהוא מייצר הפסולת את בביתו, אחסון הו

, בספרות יש מידע מועט מאוד על ההשלכות הסביבתיות (NRM Education, 2014לפליטות הביתיות )

-רכישת מזון מהחנויות אחראית לכ ,למשל ,בבריטניה(. DEFRA, 2006) הצרכןשל מוצרי מזון בשלב 

ת המזון, יקנישמקורן בבפליטות גם מתחשבים כש 20%-גדל לכהשיעור פליטות מצריכה, אך המ 12%

 (. SWC, 2012אכילה מחוץ לבית )בו ובזבוזבבישולו, ב

באופן בייחוד להתנהגות הצרכן השפעה מכרעת על פליטות גזי החממה שלו. הדברים באים לידי ביטוי 

ללא פליטות, נסיעה באוטובוס תגרום פעולות הליכה ברגל או נסיעה באופניים הן  – המזון מהחנותהבאת 

הובלת המזון במשאיות כבדות אל החנויות יעילה . פליטות רבותל –לפליטות מועטות, ונסיעה במכונית 

בבריטניה אמדו את הפליטות (. 2013הרבה יותר מהובלת המזון מהחנויות אל בית הצרכנים )ריטוב, 

לק"ג  CO2eqג'  9-בהשוואה ללק"ג לק"מ,  CO2eqג'  57-בברכב פרטי הצרכן על ידי להובלת ק"ג מזון 

  .(Audsley et al., 2009במשאית כבדה )לק"ג לק"מ  CO2eqג'  0.148 או בנסיעה באוטובוסלק"מ 

שימוש במיקרוגל הוא היעיל ביותר : בשלב הצרכןעל הפליטות השפעה חשובה המזון בישול שיטת גם ל

טיגון בגז או , חשמלבחימום בגז או  ,חימום מחדש של ארוחה מוכנהמבחינה אנרגטית, כשאחריו 

 (.DEFRA, 2006) חשמלבוצליית מזון בגז או , חשמלב

על מוצר קפוא, משום . מוצר טרי עדיף על כמות הפליטותגם הוא משפיע  ןמזועל ההשמירה אופן 

בפליטות  50%עלייה של טרי מביאה לידי למשל הקפאת לחם כך שההקפאה היא תהליך צורך אנרגיה. 

שקירור המזון (. ההערכה היא Hagensen & Skoy, 2008)שלו  מחזור החייםבגזי החממה של הלחם 

 במידה ניכרתפליטות גבוהות גורמת להקפאתו בעוד  ,לק"ג CO2eqק"ג  0.25 במקרר גורם לפליטות של

 (.Audsley et al., 2009)לק"ג  CO2eqק"ג  3.5 –
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צריכה הביתית הבשלב נגרמת פסולת הבמחקרים נמצא כי רוב  גם לפסולת המזון השפעה על הפליטות.

(Garnett, 2008ב .) ללא  מהמזון שנקנה נזרק 50%-ל 30%נמצא כי בין מדינות המפותחות בית במשקי

מתוכה  10%מאספקת המזון המוצעת,  31%-בארצות הברית למשל נזרקת כ(. 2013)אחיטוב,  שימוש

מהמזון שקנה  20%-. בבריטניה נמצא ש(Buzby et al., 2014בשלב הצרכן ) 21%-בשלב הקמעונאי ו

 .(WRAP, 2012) הצרכן נזרק

מהפסולת הביתית המושלכת היא פסולת אורגנית )כאשר כמות  30%היא כי הערכה , הישראללגבי 

)המשרד  ליום בממוצעאשפה ק"ג  1.9-כ, היא 2010הפסולת הממוצעת לאדם ליום בישראל, על פי נתוני 

 נמצא כי שאריות( ד2014(. בסקר הפסולת האחרון )המשרד להגנת הסביבה, א2013להגנת הסביבה, 

  ממשקל הפסולת הביתית במשאיות האיסוף. 34%המזון הן 

, כך למשל חממה.האריזות השפעה גדולה על פליטות גזי בהצרכן בפסולת המזון וטיפולו של גם לאופן 

יכולה ליצור קומפוסט משאריות המזון  ואכפתיתמשפחה מודעת  כחלופה להשלכת הפסולת ולהטמנתה,

תרומה נוספת להפחתת . ב(2013המשרד להגנת הסביבה, ובכך לחסוך בממוצע טון פסולת בשנה )

 . מחזורמכלי הל היהשתי יבקבוקהפליטות ממזון היא השלכת 

 פסולת ממזון 1.7.6

מזון פירושה בזבוז כל , משתי סיבות: ראשית, השלכת לפליטות גזי חממהעיקרי מקור הוא מזון שנזרק 

( ושנית, Berners-Lee, 2010פליטות גזי החממה שנפלטו במהלך ייצורו, עיבודו, הסעתו ומכירתו )

גז חממה שהשפעתו חזקה פי כמה  –כאשר פסולת אורגנית מגיעה למטמנות היא נרקבת ומייצרת מתאן 

 ,CO2eq (WRAPטון  3.8פליטות של מביא לכל טון מזון ומשקה שנזרק . מחקרים מראים כי CO2משל 

בזבוז המזון כדוגמת תעשיות הבשר והחלב, עתירות הפליטות, המזון בתעשיות עוד נמצא כי (. 2011

 ,EWGצריכת המוצרים )להובלה ולעיבוד, ליצור, ימקושרות להמסך הפליטות ויותר  20%-כמוסיף 

2011.) 

בדק את נושא בזבוז המזון לאורך ו( FAO, 2011 )ם "ארגון המזון והחקלאות של האושכתב דוח מפורט מ

השלכות כלכליות גם מלבד ההשלכות הסביבתיות, לבזבוז המזון עולה ש, שלו האספקהשרשרת 

 ,הדו"חעל פי טחון התזונתי. יגם על הבומכאן  ועל מחיריוהוא משפיע על הנגישות למזון  :וחברתיות

יצור המזון י ם שלשלביהבכל קורה בזבוז המבוזבז! שנוצר בעולם לצריכה אנושית  המזוןכלל כשליש מ

מחסור בשל ההאשפה נוצרת בזמן הקציר והעיבוד של רכיבי המזון  מרביתבמדינות המתפתחות : וצריכתו

מזון מרבית שם בזבוז המזון לאדם גבוה במיוחד, במדינות המפותחות, , ואילו טכנולוגיהבבתשתיות ו

  .נזרק אצל המשווקים והצרכנים

לאחר הצגת הרקע לנושא, ועמידה על חשיבות העיסוק במזון בדיון בפליטות גזי חממה, נעבור עתה 

 3יציג את המתודולוגיה הייחודית ששימשה אותנו בעריכת המחקר, פרק  2להצגת המחקר שערכנו. פרק 

  יציג שורה של המלצות מדיניות הנגזרות מן המחקר.  4יציג את תוצאות המחקר ופרק 
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  מתודולוגיה :2פרק 

עשירוני על פי בישראל  תחממה מצריכת מזון ביתיהפליטות גזי לבחון את הייתה זה מטרתנו במחקר 

בכדי לחשב את  .(אקונומיות-קבוצות סוציו, בהיעדר נתונים על עשירונים, על פי סיווג לאו) רמת חיים

פליטות גזי החממה מצריכת מזון היינו צריכים קודם כל לבדוק איזה סוגי מזונות אוכלים בכל עשירון, מה 

פליטות הכמות הנצרכת בהמזון מכפלת כמות כמויות המזון הנצרכות, ולכמה פליטות אחראי כל סוג מזון. 

, ובאמצעות נתון זה עשירוןלגזי החממה הנפלטים כתוצאה מצריכת סוג המזון סך כל את  נותנתהנוצרות 

שוויון בפליטות -ת גזי החממה ממזון בקרב העשירונים השונים ולהצביע על איולהשוות בין פליטניתן 

 פחמן, במידה והוא קיים. 

כמות המזון מיעוט המידע אודות כדי להתגבר על . נתוניםמחסור בהעיקרי בעריכת המחקר היה הקושי 

צריכת המזונות חישוב  –האחת משלימות:  שיטותנקטנו בשתי , עשירוניםהברמת בישראל הנצרכת 

השונים ברמת העשירונים על בסיס מידע אודות הוצאות משקי הבית ואודות מחירי המוצרים )בהתבסס 

דגם את , שבישראלמשקי בית בקרב סקר מקיף עריכת  –השנייה (; על מידע ממשלתידוחות הלמ"ס ועל 

כדי להתגבר על המחסור בנתונים על פליטות גזי החממה הנוצרות . לפי סוגים הנצרכתהמזונות כמות 

והתאמנו בישראל ממזונות שונים, הסתמכנו על נתוני פליטות ממחקרים עדכניים שנערכו ברחבי העולם, 

 . נפרט על כך בהמשך הפרק. לישראלאותם 

השגת הנתונים הדרושים למחקר. נציין כי אנו צורך מפרט על החישובים השונים שנעשו להמשך הפרק 

, וכי פירוט מלא ומקיף מביאים כאן גרסה מקוצרת של ההסברים המתודולוגיים שעמדו בבסיס המחקר

 . מסמך זהעליה מתבססת בעבודת התזה של גיא מילמן, תוכלו למצוא 

 

 אומדן הצריכה של מוצרי מזון 2.1

. כדי צורכותכלכליות -חברתיותקבוצות המזון שת יוכמואודות נתונים לא נאספים פי שציינו, בישראל כיום כ

  :בשתי דרכי פעולהאפוא בחרנו אלה ת יולמצוא כמו

 ממשלההחישוב הצריכה של עשירוני ההכנסה באמצעות עיבוד נתונים של הלמ"ס ומשרדי  .א

 .כלכליות-כמויות הצריכה של קבוצות חברתיותעריכת סקר בקרב אוכלוסיית ישראל להערכת  .ב

 

 נפרט עתה על כל אחת מהדרכים:

 ממשלהההלמ"ס ומשרדי  ם שלהכנסה באמצעות עיבוד נתוניהעשירוני של  הצריכהחישוב  .2.1.1

מהי ההוצאה הממוצעת של כל בדקנו , צורך כל עשירוןשאת כמויות המזון ואת סוגי המזון כדי להעריך 

 במחיר הממוצע של המוצר., ואותה חילקנו עשירון לכל מוצר
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 הלמ"סעשירונים מדוחות החישוב הוצאות  2.1.1.1

קבוצות במסגרת סקר הוצאות משקי הבית, אודות  ,למ"סאספה הבשלב ראשון, איתרנו את הנתונים ש

המזון , ואת נתוני ההוצאות על קבוצות מוצרי מזון המייצגות את מרב המוצרים הנמכרים בישראלהמוצרי 

 . א(2011בחלוקה על פי עשירונים )למ"ס 

מפרט את ההוצאה החודשית לתצרוכת  ,א(2010)למ"ס,  2011, מתוך סקר הוצאות משקי הבית 1.1לוח 

בחמישוני הכנסה של משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית. הוצאות כל חמישון בלוח זה מפורטות 

ברוב  5.ינים המוצרים העיקריים המרכיבים את הקבוצהבכל קבוצה מצוכש 4,לפי קבוצות של מוצרים

, מתוך סקר הוצאות משקי 2.2לוח  היטב את המוצרים הנרכשים בישראל.מייצגים הקבוצות מוצרים אלה 

מפרט את ההוצאה החודשית לתצרוכת בעשירוני הכנסה של משקי בית  ,ב(2010)למ"ס,  2011הבית 

ההוצאות הממוצעות של כל עשירון בלוח זה מפורטות רק לפי כשלפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, 

 מוצרים עצמם(. הקבוצות המוצרים )ללא פירוט 

, מוצרים רבים ככל האפשרבגם אבל , 2.2, המופיעים בלוח עשירוניםלנתונים שאנו מעוניינים במאחר 

של כל עשירון לכל שני הלוחות כדי להגיע להוצאה מקורבת היה עלינו לעבד את , 1.1המופיעים בלוח 

 לעקירוב טוב של ההוצאות הממוצעות של העשירונים כך קיבלנו לוח חדש המעניק לנו . מוצר שמוצג בלוח

 מוצרים.ה

נציין שנתוני הלמ"ס סיפקו לנו מידע בעיקר על צריכת מזון ביתית. כיום קיים מחסור אדיר בנתונים אודות 

ב( מספקים מידע רק על סך 2010א; למ"ס, 2010צריכת מזון מחוץ לבית, כשהנתונים הזמינים )למ"ס, 

קפה, בקיוסקים,  ההוצאות הכללי של כל עשירון או חמישון על מזון במקום העבודה, במסעדות, בבתי

במזנונים ובפאבים, בלי לפרט על סוגי המזונות הנצרכים במקומות אלו, או על הכמויות הנצרכות. כמו כן, 

לא נאספים נתונים על הוצאות על מזון או על צריכת מזון במקומות אחרים, כגון בצבא, בבתי מלון, בחו"ל, 

 אלה מאלה. באירועים או בבתי תמחוי, שגם בהם העשירונים נבדלים 

הנתונים המועטים הזמינים בנושא הצביעו בבירור על כך שלצריכת מזון מחוץ לבית השפעה גדולה, וכי 

כלכליים גדולה. כך למשל מניתוח נתוני הלמ"ס )למ"ס, -תרומתה להבדלים בין המעמדות החברתיים

בממוצע( היא ש"ח  306ב( עולה שההוצאה החודשית על ארוחות מחוץ לבית )2010א; למ"ס, 2010

מסך ההוצאות על מזון. עוד מצאנו כי שיעור ההוצאה על ארוחות  14%-גבוהה יחסית ושיעורה בממוצע כ

-מחוץ לבית משתנה במידה ניכרת בין העשירונים: בשלושת העשירונים התחתונים הוצאה זו היא רק כ

ר ההוצאה על ארוחות מההוצאות. השיעור גדל עם העלייה בעשירון, כאשר בעשירון התשיעי שיעו 6%

                                                 

דגנים ומוצרי בצק; שמנים צמחיים ומוצריהם; בשר ועופות; דגים; חלב  הקבוצות הן: סך כל המזון )ללא ירקות ופירות(; לחם, 4

ומוצריו, ביצים; סוכר ומוצריו; משקאות קלים; משקאות אלכוהוליים; ארוחות מחוץ לבית; מוצרי מזון שונים; תפוחי אדמה ובטטות; 
ם וקפואים; פירות יבשים; מיצי פירות ירקות טריים; פירות טריים; ירקות קפואים; ירקות כבושים ומשומרים; פירות משומרי

 טבעיים.
5

כך למשל בקבוצה "לחם, דגנים ומוצרי בצק" מוצגים נתוני ההוצאות של חמישוני ההכנסה למוצרים האלה: לחם אחיד שחור  
ורז; עוגות; ולבן; לחם פרוס; לחם מיוחד; חלה רגילה ומתוקה; לחמניות וכעכים; פיתות; קמח לבן רגיל; קמח אחר; דגנים שונים; א

עוגיות וביסקוויטים; ופלים; חטיפים; קרקרים; בצק קפוא; מוצרי מאפה מבצק קפואים; מוצרי בצק לא קפואים; מוצרים אחרים 
 קפואים מבצק ודגנים; אטריות ומקרונים; דגני בוקר; שקדי מרק וקרוטונים; פריכיות.
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 25.8%-מבעשירון התחתון( ובעשירון העליון ל 4.9מההוצאות על מזון )פי  20%-מחוץ לבית מגיע לכ

 אין ספק כי זהו נושא חשוב, שראוי להמשך מחקר בעתיד.מבעשירון התחתון(.  7.3מההוצאות )פי 

 מזוןהחישוב מחירי  2.1.1.2

הכרחי צעד מזון ) כמויותנתונים על ל פירטנו בסעיף הקודם, םעליה, על מזוןההוצאות נתוני כדי להפוך את 

 – עבור מזונות אלובשילמו העשירונים כמה היה עלינו למצוא  חישוב פליטות גזי החממה מהמזון(קראת ל

חברה אפשרית בהתחשב במגוון המזונות הנמכרים בישראל, ובעלויות המשתנות התלויות ב-משימה בלתי

נתון . ועודמבצעים העונתיים בעונת השנה, ב( ומיקומה, מרקטהחנות )מכולת, שוק, סופרסוג בהמייצרת, 

החלטנו לאמוד חסר נוסף הוא מידע על דפוסי הקנייה של העשירונים השונים. לאור שני הקשיים הללו, 

באופן להשתמש ובמחירים שהתקבלו  ,של מוצרי מזון רבים ככל האפשר 2010-את המחיר הממוצע ב

מאגר מקורות: מכמה את נתוני המחירים הממוצעים אספנו ועיבדנו  לכל קבוצות האוכלוסייה.אחיד 

של  2010סקר הוצאות משק הבית לשנת ג(, 2012)למ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנתונים של 

על פי רוב  6(.2010נתוני משרד החקלאות של מחירים ממוצעים )משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הלמ"ס ו

מחיר הממוצע השנתי למוצר כממוצע של מחירי המוצר בחודשים השונים )אם לא ההעיבוד חישוב כלל 

 . ק"ג מוצרל( וחישוב המחיר הנתונים הזמיניםחושב המחיר הממוצע לפי  ,כל החודשיםלהיו נתונים 

 ( הצלחנו למצוא נתוניא2010קבוצות המוצרים המפורטים בלמ"ס ) 198מתוך התהליך, בסופו של 

מסתכמות בנתח אלה ההוצאות על מזונות . מוצרים וקבוצות מזון 112 –מהמוצרים  60%-לרק  מחירים

 מכלל הוצאות משקי הבית לצריכה ביתית על מזון. 80%-ל 70%בין של 

 

 הלמ"ס ומשרדי ממשלה ם שלעיבוד נתוניעל בסיס חישוב הצריכה  2.1.1.3

המחיר הממוצע לק"ג לאחר חישוב מוצרי המזון ועל של העשירונים לאחר מציאת ההוצאה החודשית 

חלוקת על ידי מוצר, חישבנו את הכמות הנצרכת בק"ג מכל מוצר למשפחה ולנפש בעשירונים השונים 

 ההוצאה במחיר.

מזונות שנדגמו בקבוצות המזון ללפי עשירוני הכנסה  הצריכה השנתית בק"ג לנפשמציג את  1תרשים 

. ת טריים, חלב ומוצריו וביצים, בשר ועופות, דגנים, משקאות קלים ודגיםירקות טריים, פירו: העיקריות

העשירון העליון צורך את הכמות הגדולה ביותר של מזון, בכל קבוצות המזונות מהנתונים עולה ש

לפחות העשירון העליון לעומת העשירון התחתון צורך והעשירון התחתון את הכמות הנמוכה ביותר. כך, 

יותר דגנים  33%-יותר חלב, כ 50%רות ומשקאות קלים, ייותר פ 75%ירקות ודגים,  (2פי יותר ) 100%

                                                 

6 
אב שטסל, דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, עשה ברובו ז 2010את העיבוד של סקר הוצאות משק הבית לשנת 

שלצורך מחקרו בדק את אלפי הרשומות המופיעות בסקר הוצאות משק הבית ומצא את המחיר החודשי הממוצע של מוצרים 
ם שונים שמופיעים בו. ברוב טובו הוא הסכים לשתף אותנו בממצאיו, ועל כך נתונה לו תודתנו. מהמחירים הממוצעים החודשיי

שחישב חישבנו את המחיר השנתי הממוצע. היתרון בשימוש בנתונים אלו הוא שקבוצות המוצרים זהות לקבוצות המצוינות 
 א(.2010בלמ"ס )למ"ס, 
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רוב קבוצות המוצרים יש מגמה של עלייה בצריכה לנפש ככל בכי עוד עולה יותר בשר ועופות.  25%-וכ

 בעשירון.  שעולים

 : הצריכה השנתית של קבוצות מזון עיקריות לפי עשירונים )ק"ג לנפש(1תרשים 

 

 

 צריכה באמצעות סקרהחישוב  2.1.2

המזון בחרנו לבדוק את כמות ת המזון של העשירונים השונים, כדי לקבל תובנות נוספות על מאפייני צריכ

הסקר לפי מיטב ידיעתנו  סקר מקיף על הרגלי התזונה בקרב בתי האב בישראל.גם באמצעות הנצרכת 

. כלכליות-חברתיותקבוצות בלנפש של מזונות בנוגע לצריכה נתונים שערכנו הוא הראשון בישראל שבחן 

פקולטה בדעת קהל, למחקרי כהן ב.י. ולוסיל מכון , המנהלת המדעית של ד"ר ענת אורןניהלה הסקר את 

רוסית ב ,בעבריתטלפוניים שנערכו ראיונות הסקר הורכב מאוניברסיטת תל אביב. בלמדעי החברה 

לבדיקת השאלון ולאחריו החל איסוף הנתונים בשני ץ )פיילוט( מחקר חלותחילה נעשה בערבית. בו

 במגזר היהודי. 487מרואיינים, מתוכם  611כלל המדגם ך הכול בס 2013.7ובמאי  2012במאי : שלבים

הדגימה בסקר התבצעה בכמה שלבים: בשלב הראשון אורגנו כל האזורים הסטטיסטיים של כלל 

דמוגרפיים. השכבות נועדו ליצור הומוגניות מסוימת על -אוכלוסיית ישראל בשכבות על פי אפיונים סוציו

סטיים כלכלי. בשלב זה נדגמו מתוך כלל האזורים הסטטי-בסיס אזור גאוגרפי, רמת דתיות ומעמד חברתי

כמה אזורים כך שההסתברות של כל אזור סטטיסטי להיכלל במדגם הייתה פרופורציונית לגודל 

ובכך  ,אופן דגימה זה מאפשר לדגום מספר זהה של משקי בית בכל אזור סטטיסטיהאוכלוסייה באזור. 

יחסית כדוגמת  ששיעורן קטןקבוצות אוכלוסייה בייחוד ובמדגם, שקבוצות שונות באוכלוסייה ייכללו מבטיח 

על בסיס מאגר מספרי הטלפון של  ,משקי בית בכל אזור סטטיסטי שנדגםנדגמו החרדים. בשלב השני 

. בתוך משק לראייןיש שבהם בזק. בשלב האחרון קיבל כל מראיין את רשימת הטלפונים )משקי בית( 

                                                 

 332מרואיינים,  411הסיבה לעריכת הסקר בשני שלבים הייתה תקציבית ומתודולוגית כאחד. בשלב הראשון כלל המדגם  7

זר הערבי, ועל פי מדגם זה נעשו כל הניתוחים. לאחר כשנה התאפשר לנו להרחיב את המחקר במג 79-מהם במגזר היהודי ו
  מרואיינים ובכך להפוך את המדגם המאוחד למייצג מבחינה סטטיסטית של האוכלוסייה בישראל. 200ולהוסיף עוד 
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עברו שהיא נו מכל סיבה האחראי על הקניות. מרואיינים שלא רואיי 18הבית רואיין מבוגר אחד מעל גיל 

  המדגם.של ומיצוי שאפשרה התקשרויות חוזרות עד למענה לרשימת יומן, 

בשבוע קניות רגיל. מסיבות רוכש משק הבית שהנשאלים להעריך את כמות המזון התבקשו בסקר 

מצומצמת יחסית ואיננה מאפשרת לשאול על צריכה של כלל מסגרת הסקר  ,פרקטיות וכלכליות כאחד

 .לכן בחרנו להתמקד בכמה עשרות מוצרים שהרכיבו את סל המוצרים שלנו ,המוצרים

המוצרים לגביהם שאלנו ענו על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים: פופולריות המוצר באוכלוסייה )למשל 

גזי חממה רבות של פליטות ו ;נתוני הלמ"סהוצאות מרובות על המוצר לפי קפה או שווארמה בפיתה(; 

ת חומוס( ולעתים על קבוצאו חלב, גלידה כדוגמת לעתים שאלנו על מוצר ספציפי ). בשר בקר( )למשל

 1רות טריים(. לוח יירקות או פ ;)כגון פיתות ולחמניותיחסית מוצרים בעלי מאפיין משותף ופליטות דומות 

  מציג את המוצרים שנסקרו לפי שאלות אלו.
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 )על פי יחידות המידה להערכת הכמות הנצרכת( המזון שנדגמו בסקרמוצרי :  1 לוח

 מספר מוצרים שצורכים 
 בבית בשבוע

 מספר מוצרים שצורכים מחוץ 
 לבית בשבוע

 כמות ק"ג/ליטר מוצר שצורכים 
 בבית בשבוע

 בשר בקר משולש פיצה / פסטה כיכר לחם

 בשר כבש שווארמה בפיתה פיתות ולחמניות

 עוף המבורגר וצ'יפס ומעדני חלבגביעי יוגורט 

 הודו דג / פירות ים ביצים

 דגים סלט ג'( 500דגני בוקר )

 נקניקיות פלאפל / חומוס בפיתה ג'( 250גבינה לבנה / קוטג' )

 נקניק / פסטרמה בירה לבנה ג'( 250גבינה צהובה ) 

 מים מינרליים קפה ג'( 250חומוס )

 ירקות טריים  ליטר( 1חלב )

 פירות טריים  גלידה

 פירות יבשים  ק"ג( 1קמח )

 תפוחי אדמה  ג'( 500פסטה )

   ק"ג( 1אורז )

   שמן

   ג'( 100שוקולד )

   ליטר( 1מיץ פירות טבעי )

   יין / משקה אלכוהולי אחר

   שימורי דגים )טונה/סרדינים(

 

בכל תם. הכנסעל נשאלו שאלות, ישירות ועקיפות, כלכלי הנסקרים -כדי להעריך את מעמדם החברתי

מיטבי באופן מייצגת ש תשובה אחת אפשרויותמכמה מבין הנסקרים לבחור היה על אחת מהשאלות הללו 

עיבדנו את לפיהן תשובות יחדיו. השאלות שכמה את משפחתם. בשלב עיבוד הנתונים ריכזנו לעתים 

  :ןהתוצאות ה

 "חיים סבירה,  כספית של המשפחה שלכם מאפשרת לכם רמתלמיטב הערכתך, האם ההכנסה ה

 "?פחות מסבירה או יותר מרמת חיים סבירה

 "חברתי?-כיצד היית מגדיר את משק הבית שלכם מבחינת המעמד הכלכלי" 

 "לחודש של משק הבית שלכם? )נטו( מהי ההכנסה המשפחתית הכוללת" 
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 9דמוגרפיות-וכן שאלות סוציו 8את קניותיהם קשורות לאופן שהאנשים עורכיםשנשאלו בסקר שאלות עוד 

  .שבעזרתן יכולנו לבדוק את מאפייני הצריכה לפי חתכים. ניתוח שאלות אלו אינו נכלל בסקירה זו

פי סעיף ההכנסה המשפחתית  אות הסקר נותחו לפי חיתוכים דמוגרפיים של מצב כלכלי, ובעיקר עלתוצ

ל מוצרי המזון לשל כ Anovaבחנו את המובהקות הסטטיסטית במבחן כל אחת מהשאלות ל הממוצעת.

על המזונות שנמצאה להם מובהקות  post-hocלניתוח  Scheffe שנבחנו בסקר וכן נעשה שימוש במבחן

 ממוצעים שונים באופן מובהק סטטיסטית.האילו זוגות קבוצות ב, כדי לקבוע Anovaבמבחן 

פליטות הוחישבנו את כלכלי -חברתיכל מעמד במהי הצריכה השנתית לנפש למוצר גם בדקנו  בכל שאלה

)ראו הסבר על כך  כלכלי-חברתיכל מעמד לממוצעות לכל ק"ג/מוצר מזון המקסימליות וה, המינימליות

כל אחת עבור מוצרים שדגמנו. לבסוף חישבנו למהו סך הפליטות בדקנו כן כמו  .(2.2פרק  –בפרק הבא 

אינדקס ו מצריכת מזון ביתית (CO2eqשוויון פחמני )פליטות -אינדקס אישני אינדקסים: הסקר משאלות 

  .2.4בפרק כמו שמתואר מצריכת מזון מחוץ לבית  (CO2eqשוויון פחמני )פליטות -אי

 

 אומדן פליטות גזי חממה של מוצרי מזון 2.2

הרגל הפחמנית של מוצרי המזון את טביעת העריך לצורך אומדן הפליטות מהמזון בישראל רצינו ל

 (,LCAכך השתמשנו בשיטת הערכת מחזור החיים )לשם (. א2010של הלמ"ס ) 1.1המופיעים בלוח 

עשרות סקרנו על מזונות,  LCAלא נעשו מחקרי ששבישראל כמעט כיוון מ. 1.6 שאת עיקריה סקרנו בפרק

של רחבי העולם. כדי להעריך את הערך המתאים ביותר לטביעת הרגל הפחמנית ממאמרים ומחקרים 

 ,2008החל בשנת אך ורק על מאמרים ומחקרים עדכניים ומפורטים שנערכו הסתמכנו המזונות השונים 

, התאימו (ISO 14040; ISO 14044; PAS 2050) לאומיים המקובלים-ןהבילתקנים בהתאם בדו וע

משלב העריסה עד, וכולל, השלב  – גבולות המערכת שלהם מפורטיםשו והייצור בישראללאופני הגידול 

חומרי הגלם, של ייצור הלפליטות גזי החממה שנוצרים בשלבי  אפואהמחקר מתייחס  10.הקמעונאי

נוצרות אצל ש, אך אינו מתייחס לפליטות (ספקאצל הפסולת ה)כולל  הספקאהחקלאות, הייצור, ההפצה וה

 הצרכן הסופי בגלל התחבורה, הבישול, הקירור, החימום והפסולת. 

 בהערכת פליטות גזי החממה גדוליםהבדלים השונים עליהם הסתמכנו במחקרים נציין כי לעתים נמצאו 

הבדלים באופן ייצורו, הבדלים במדיניות האנרגיה במדינה המייצרת את בשל בנוגע לאותו מוצר, וזאת 

אף לכדי מאוד והגיעו ניכרים ההבדלים היו לעתים המוצר, ובשל הבדלים מתודולוגיים בעריכת המחקר. 

של  LCAבין הערכות  241%הבדל של נמצא בבשר בקר  , לדוגמה,כךמאות או אלפי אחוזים ) ,עשרות

 !(. 1471%ובקפה הבדל של  728% – , בחסה292% – נה לבנה, בגבימחקרים שונים

                                                 

במכולת שכונתית,  –שאלות מהסקר הקשורות לאופן שאנשים עורכים קניות: היכן מתבצעות רוב הקניות של משק הבית  8

ברגל, בתחבורה ציבורית, ברכב פרטי? האם  –במינימרקט, ברשת סופרמרקטים, בשוק? כיצד מגיעים בדרך כלל למקום הקניות 
 אורכת הנסיעה לקניות?  מזמינים מזון באינטרנט? כמה זמן )או כמה קילומטר(

9
דמוגרפיות שנשאלו הן: גיל, מין, השכלה, מצב משפחתי, ארץ מוצא, שנת עלייה, דת, מספר נפשות -השאלות הסוציו 

 , יישוב. 21המתגוררות בבית, מספר ילדים מתחת לגיל 
10

 מילמן.  לרשימת המאמרים המלאה עליהם הסתמכנו במחקר, ראו בפרק המתודולוגי בעבודת התזה של גיא 
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, התייחסנו למוצרי המזון בישראלבנוגע החוסר במחקרים בשל ובגלל השונות הגבוהה בממצאי הפליטות 

. לכל מוצר מזוןממוצע הפליטות לנתוני מינימום הפליטות ומקסימום הפליטות עבור כל מזון, וחישבנו את 

ישראל אינם שונים מהותית בממצאי הפליטות הנחנו כי . 3.1נתונים אלה מוצגים בהמשך, בפרק 

 כי ברוב המקרים הפליטות של מוצרי המזון יהיו קרובות לממוצע. מהממצאים בעולם ולכן 

 

 חישוב פליטות ממזון בישראל 2.3

המזון הכפלת כמות . הקודמיםחישוב הפליטות ממזון בישראל בוצע על סמך הנתונים שפורטו בסעיפים 

אפשרה לנו לחשב את גזי החממה מאותם מזונות פליטות נתוני בעל ידי העשירונים השונים הנצרכת 

כמות הפליטות הנגרמת מצריכת המזונות השונים. חישובים אלה בוצעו הן למשק בית והן לנפש בכל 

יטות ומקסימום הפליטות )כפי שפורט הפליטות הממוצעות, מינימום הפלכלכלי, עבור נתוני -מעמד חברתי

 בסעיף הקודם(. 

כמות פליטות גזי החממה הכוללת לנפש מצריכת מזון בישראל השתמשנו במאזן המזון כדי להעריך את 

ומפרט  2010שנת ב עמדו לרשות הציבורשמרכז את נתוני מצרכי המזון ה(, ב2011של ישראל )למ"ס, 

כמות הפליטות הכוללת לנפש מכל סוג מזון  תמזון שונים. לקבלאת הכמות בק"ג לנפש לשנה ממקורות 

על ידי . )מינימום, מקסימום וממוצע( הכפלנו את הכמות לנפש מכל סוג מזון בנתוני הפליטות מסוג המזון

 סיכום הפליטות של המוצרים קיבלנו את כמות הפליטות הכוללת לנפש בישראל.

 

 ת מזוןשוויון פחמני מצריכ-אינדקסים של אי 2.4

בשני השתמשנו  כלכליים-החברתייםבין המעמדות בכמות הפליטות ממזון כדי לבטא את ההבדלים 

 :אינדקסים

 פליטות שוויון פחמני-אינדקס אי( CO2eq)  מצריכת מזון ביתיתכתוצאה 

 פליטות-אינדקס אי( שוויון פחמני CO2eq)  מצריכת מזון מחוץ לבית כתוצאה 

)בבית או בחוץ( בעשירוני לנפש  מצריכת מזון CO2eq היחס בין פליטותאת ים מבטא אלו יםאינדקס

של המספרי  ערךככל שההתחתון )שבו ההכנסה היא הנמוכה ביותר(. לעשירון  סביחהשונים  ההכנסה

בין )בבית או בחוץ( שוויון הפחמני מצריכת מזון -גדול יותר, כך הוא מעיד על הפער באיהאינדקס לעשירון 

 התחתון. עשירון לזה עשירון 

בנוסף,  ממצאי פליטות מינימום, מקסימום וממוצע.ל יםבכל אחת מהשיטות חישבנו וניתחנו את האינדקס

)ראו גם  שוויון בהוצאה צרכנית-כמכפיל של אישוויון פחמני -גם לצורך חישוב אי אותנו ושימשהנתונים 



23 

מצריכת השוויון הפחמני -אינדקס אי . לצורך כך חושב היחס בין(2010במחקרם של רבינוביץ ולובנוב, 

לנפש )הוצאה לצריכה לנפש בעשירון מחולקת להוצאה לצריכה בהוצאה  השוויון-איאינדקס מזון ביתית ל

 לצריכה לנפש בעשירון התחתון(. 
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 תוצאות: 3פרק 

 תוצאות מניתוח נתוני הלמ"ס ומשרדי ממשלה 3.1

ניתוח נתוני הלמ"ס ומשרדי הממשלה סיפק לנו נתונים אודות כמות המזונות הנצרכים בישראל על פי 

הפליטות מפורטות להלן  2בלוח עשירונים, ועל בסיס זה חישבנו את הפליטות ממזון לכל עשירון. 

כי עולה . מהלוח ב(2010קבוצות המזונות המפורטות בלמ"ס )ללנפש בכל עשירון שהתקבלו הממוצעות 

גזי נמוכות מאלה של שאר העשירונים, וכי פליטות כמעט תמיד גזי החממה של העשירון התחתון פליטות 

כלומר, הנתונים  11.גבוהות מאלו של כל שאר העשירונים כמעט תמיד החממה של העשירון העליון

בולטים , פערים המצביעים על פערים ברורים בין עניים ועשירים באחריות לפליטות ממוצרי מזון שונים

אנו  9עד  2עם זאת, בעשירונים ומוצריו. במיוחד בקבוצות המזונות עתירי הפליטות, ובייחוד בשר או חלב 

ככלל, ניתן להצביע על מגמת עלייה בפליטות ככל שעולים בעשירון, אך יש  –רואים תמונה מגוונת יותר 

 12.גם חריגות לשני הכיוונים

  (CO2eq, 2010לנפש לקבוצות מזון לפי עשירונים )ק"ג  13פליטות ממוצעות: 2לוח 

 ממוצע תחתון 2 3 4 5 6 7 8 9 עליון קבוצות מזון

 95.8 86.4 108.1 94.7 97.7 86.5 93.5 91.7 93.0 97.6 114.7 לחם, דגנים ומוצרי בצק

 5.9 4.6 7.6 8.7 6.3 4.9 4.6 5.1 6.0 5.5 5.8 שמנים ומוצריהם

 422.8 386.0 449.9 440.8 432.4 365.0 425.5 407.7 353.9 444.5 560.2 בשר ועופות

 40.5 28.7 34.9 39.5 42.9 36.0 44.8 46.8 37.2 45.5 57.4 דגים

 186.2 130.5 147.2 166.3 171.2 175.0 185.6 200.2 207.4 236.6 297.0 חלב ומוצריו, ביצים

 23.1 17.1 23.9 22.5 24.3 22.7 19.9 21.5 23.7 25.7 35.1 סוכר ומוצריו

 48.2 37.6 46.0 44.6 53.0 47.6 50.7 47.7 46.2 51.9 65.0 משקאות קלים

 2.9 1.3 1.0 3.6 3.6 2.8 3.0 3.1 3.7 3.5 4.9 משקאות אלכוהוליים

 28.2 21.6 28.4 32.8 30.8 25.5 29.7 25.3 30.0 27.3 33.8 מוצרי מזון שונים

 5.9 4.5 4.9 5.5 5.5 6.0 6.2 6.0 6.1 7.3 8.5 ובטטותתפוחי אדמה 

 55.0 44.0 51.9 53.4 51.8 50.0 55.4 53.3 55.5 63.3 82.5 ירקות טריים

 29.4 16.6 23.7 26.8 26.2 28.0 30.6 29.6 34.0 37.0 52.3 פירות טריים

 11.8 8.1 11.0 11.2 11.2 11.8 12.4 11.5 12.0 13.5 18.1 כבושים ומשומרים ירקות

 2.7 0.9 1.6 1.2 1.8 2.4 2.4 3.3 3.4 5.2 6.9 פירות יבשים

 13.4 6.7 8.9 13.8 12.5 12.6 13.9 12.6 15.8 17.0 26.4 מיצי פירות טבעיים

 972 795 949 965 971 877 978 966 928 1081 1369 ה"כ ס

 

על פי הערכת הפליטות הפליטות שהתקבלו לכל עשירון סך כל ומציג את  2מלוח  נגזר 2תרשים 

לעשירון העליון הפליטות הרבות ביותר, העשירון התשיעי כי עולה בבירור מהתרשים . הממוצעות ממזון

                                                 

הם צריכה של לחם אחיד, לחם  1-6מוצרים שבהם פליטות גזי החממה של העשירון העליון נמוכות מאלו של העשירונים  11

פרוס, פיתות, קמח לבן רגיל, שמן סויה, אורז וסוכר, מן הסתם משום שהעשירון העליון בוחר חלופות איכויות ויקרות יותר, וכן 
 ת את האוכלוסייה הערבית, המצויה רובה בעשירונים התחתונים. בצריכת בשר כבש וגדי, שמאפיינ

12
כך, למשל, יש קבוצות מזון שבהן העשירון השני הוא השני בפליטות גזי חממה )לחם, דגנים ומוצרי בצק( ויש קבוצות  

ומוצריו, או ירקות שעשירון השני הוא לפני אחרון בפליטות )דגים(. יש קבוצות מזון שבהן העשירון התשיעי נמצא שני )חלב 
 ופירות טריים( ויש שהוא רק שישי )שמנים ומוצריהם(.

 בכחול –הפליטות הגבוהות ביותר מסומנות באדום, והנמוכות ביותר  13
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ת תה רמו, שנמצאים פחות או יותר באהעשירונים השני עד השמינינמצא הרחק מאחוריו, אך עדיין מעל 

 .תרהאחרון עם הפליטות הנמוכות ביוהוא עשירון התחתון ה, ופליטות

 (CO2eq ,2010לפי עשירונים )ק"ג  קבוצות מזון: פליטות ממוצעות לנפש של 2תרשים 

 

התחתון לעשירון לעשירון העליון,  2010-לנפש ב CO2eq חממה בק"גהמציג את פליטות גזי  3 תרשים

חלב  ,בשר בקר –המוצרים המשפיעות ביותר על פליטות גזי החממה לקבוצות ובממוצע לכלל העשירונים 

  14, פירות טריים ובשר צאן.דגים, עוף והודו, לחם ודגנים, ירקות טריים ,ומוצריו

עיקריות בעשירון העליון, בעשירון התחתון ובממוצע של  קבוצות מזון: ממוצע הפליטות של 3תרשים 
 (CO2eq ,2010כלל האוכלוסייה )ק"ג 

 

העליון העשירון לנפש של העשירון התחתון, חלוקת הפליטות מצריכת מזון ביתית את כאשר בוחנים 

 60%אחראיות לכמעט  –מאכלי בשר ומוצרי חלב  –שתי קבוצות מזון שעולה  האוכלוסייהלכלל ממוצע הו

                                                 

14
 נציין כי לפירות הטריים משקל גבוה יחסית בעשירון העליון, אך בעשירון התחתון משקלם נמוך מאוד.  
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בעשירון התחתון  – לפליטות גזי החממה הוא הסיבה העיקריתהבשר מפליטות גזי החממה ממזון. 

. 44%בממוצע משקלו היחסי ו 40%-כ – העליוןבעשירון מסך הפליטות,  50%-קרוב למשקלו היחסי 

היחסית גבוהה יותר בעשירון העליון ומגיעה שהשפעתם חלב ומוצריו וביצים, הוא השני בחשיבותו הגורם 

ההשפעה של קבוצות המזון  בממוצע. 19%-כבעשירון התחתון ו 16%-בהשוואה ל ,מהפליטות 22%-לכ

 יחסית. האחרות דומה למדי בכל הקבוצות ומשקלה קטן 

 

 תוצאות הסקר  3.2

הסקר שערכנו ביקש להתחקות אחר סל הקנייה של תושבי ישראל בעשירונים השונים, ומתוך הנתונים על 

לקבל נתונים הצלחנו סקר לא בהיקף הקניות שלהם לחשב את פליטות גזי החממה שלהם. נזכיר כי 

סבירה, פחות מסבירה  –החיים במשפחה , אלא רק סיווג של רמת של הנסקרים הכנסההעשירוני אודות 

. בנוסף, בנוגע לרוב המוצרים עליהם שאלנו לא התקבלו תוצאות מובהקות סטטיסטית. יחד ויותר מסבירה

מוצרים כמה נמצאו דיין ע ,כלכליות-החברתיותקבוצות לפיהן בחנו את השבכל אחת מהשאלות עם זאת, 

  15.נציג עתה, ואותם מובהקות סטטיסטיתנמצאה שבנוגע להם 

הנצרכים מחוץ לבית, שנמצאה לגביהם מובהקות סטטיסטית כל המוצרים : בצריכת מוצרים מחוץ לבית

קיים מתאם עולה כי  –, פיצה ופסטה, סלט, קפה ובירה לבנה /פירות יםוצ'יפס, דגים /נקניקיותהמבורגר –

ככל שהמעמד  – צריכת המוצרבשל בין כמות גזי החממה הנפלטים ל כלכלי-החברתיבין המעמד ברור 

 כלכלי גבוה יותר, כך נרשמו יותר פליטות. -החברתי

לגבי המוצרים הנצרכים בבית, שנמצאה לגביהם מובהקות סטטיסטית, התמונה  :צריכת מוצרים בבית

הוא שמביא לידי המעמד הגבוה יותר  )כמו בצריכת נקניקיות, בשר בקר ושוקולד( לעתים מורכבת יותר.

)כאשר מדובר בצריכת מוצרי יסוד כגון לחם, אורז, שמן, עוף ולעתים רבות יותר, פליטות גזי חממה 

 . אחראי לפליטות גדולות יותר דווקא המעמד הנמוךודגים( 

)ועל כן יש להתייחס לנתונים מוצרים שלא נמצאה לגביהם מובהקות סטטיסטית נתייחס בקצרה גם ל

לגבי שורה של מוצרים המזוהים כמוצרי מזון בסיסי כי  נמצאהבאים בזהירות ובהסתייגויות הראויות(: 

, המעמד התחתון צורך יותר מהמעמד העליון, )לחם, ביצים, קמח, אורז, שמן, בשר עוף, בשר הודו ודגים(

אלה. לגבי שורה של מוצרים אחרים, שאינם מזוהים  ועל כן אחראי גם ליותר פליטות גזי חממה ממזונות

המעמד נמצא כי )דגני בוקר, נקניקיות, ירקות טריים וכל מוצרי הצריכה מחוץ לבית(, כמוצרי מזון בסיסי 

פליטות גבוהות יותר של גזי חממה ממוצרים אלו. מביא לידי ולכן גם  ,העליון צורך יותר מהמעמד התחתון

)כגון פיתות ולחמניות, גבינה צהובה, גבינה לבנה, חלב, חומוס, גלידות, פסטה,  מוצרים הנותריםבנוגע ל

שוקולד, נקניק, יין, מיצים טבעיים, שימורי דגים, בשר בקר, בשר כבש, מים מינרליים, פירות, פירות 

בסקר ששימשו אותנו כאינדיקציה למעמד, מהשאלות אחדות לפי כשמגמה מעורבת, אותרה יבשים( 

                                                 

למידע מלא על תוצאות הסקר, על הנתונים המובהקים ועל שיטות החישוב, אנו ממליצים לעיין בפרק התוצאות בעבודת  15

 התזה של גיא מילמן. במסמך זה בחרנו להציג בקצרה את התוצאות, מבלי להיכנס לכל הפרטים אודות הסקר וניתוחו. 
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ואילו לפי שאלות אחרות המעמד העליון צורך יותר מהמעמד  ,חתון צורך יותר מהמעמד העליוןהמעמד הת

  התחתון.

לסיכום, חשוב לזכור כי הסקר שערכנו הוא חלוצי וראשון בתחומו. אנו מקווים שסקרים נוספים, שייערכו 

משקפת תרבות יות יותר. התמונה העולה מן הסקר שלנו תבעתיד, יוכלו לתת תוצאות מהימנות ומשמעו

אכילה מחוץ כגון לסגנון חיים ולהרגלי צריכה , ומצביעה על כך שצריכה עם הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה

 . כלכלי-החברתיעל פליטות גזי חממה בהקשר ניכרת לבית השפעה 

 

 ממשלההנתוני הלמ"ס ומשרדי על בסיס מצריכת מזון ביתית פחמני  שוויון-איאינדקס  3.3

מצריכת מזון ביתית  CO2eqהפחמני מצריכת מזון ביתית מבטא את היחס בין פליטות  השוויון-איאינדקס 

ך האינדקס כך ערמצריכת מזון ביתית לנפש בעשירון התחתון.  CO2eqבין פליטות ולנפש בכל עשירון 

 השוויון-איבגדול יותר גדול יותר, כך הוא מעיד על פער הערך וככל ש ,1הוא העשירון התחתון עבור 

 נתוני הפליטות שתוארו לעילעבור עשירון התחתון. אנו חישבנו אינדקס זה להנמדד הפחמני בין העשירון 

 להלן.  3. התוצאות מוצגות בלוח מקסימליות ופליטות ממוצעות, פליטות מינימליות פליטות –

 72%-גבוה בכהוא ו ,הגבוה ביותר הואשל העשירון העליון השוויון הפחמני -הנתונים מראים כי אינדקס אי

עשירון התחתון, שפליטות גזי החממה שלו הן הנמוכות ביותר. כן מתקבל כי האינדקס של העשירון מה

יתר העשירונים נמצא בנוגע למזה של העשירון התחתון.  36%-התשיעי הוא השני בגודלו וגבוה בכ

מזה של העשירון התחתון )בהתאם לנתוני  23%עד  17%-המדד שלהם פחות או יותר דומה וגבוה בכש

 מזה של העשירון התחתון.  10%-רק בכגבוה שלו מדד שההפליטות והעשירון(, מלבד העשירון החמישי, 

 

 (ממוצעות CO2eqפליטות לפי תחשיב (הפחמני מצריכת מזון ביתית  שוויוןה-אי: אינדקס 3לוח 

 ממוצע 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 עשירון

פליטות גזי 
חממה בק"ג 

לנפש )לפי 
 ממוצע פליטות(

1369 1081 928 966 978 877 971 965 949 795 972 

שוויון -אינדקס אי
פחמני מצריכת 
מזון ביתית לפי 
 ממוצע פליטות

1.72 1.36 1.17 1.22 1.23 1.10 1.22 1.21 1.19 1.00 1.22 

 

אמנם . ממוצעות לנפש לפי פליטותמצריכת מזון ביתית הפחמני  שוויוןה-איאינדקס מציג את  4תרשים 

(, אך R2 = 0.52 –ההבדלים בין עשירוני מעמד הביניים אינם גבוהים )אם כי מובהקים סטטיסטית 
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העליון הוא גבוה מאוד, וישנה מובהקות סטטיסטית גבוהה להבדל ההבדל בין העשירון התחתון לעשירון 

 קשר בעל מובהקות גבוהה מאוד(.  – R2 = 0.97בפליטות גזי החממה בין המעמד העליון לתחתון )

 (פליטות ממוצעות) לנפש לפי עשירונים ריכת מזון ביתיתהשוויון הפחמני מצ-: אינדקס אי4תרשים 

 

 

 ממזון בישראלאומדן פליטות גזי חממה  3.4

שחושבו לפי ממצאי כמו  ,2010בישראל, עיקריות  קבוצות מזוןמציג את סך פליטות גזי החממה מ 4לוח 

. מכל קבוצה ק"ג לנפש בשנהקבוצות המוצרים ואספקת הפליטות המינימליות, המקסימליות והממוצעות ל

מאזן אספקת המזון של ישראל נלקחו מתוך אודות אספקת הק"ג לנפש בשנה בכל קבוצת מזון הנתונים 

ממצאי הפליטות כי עולה מעיון בלוח . 2.2וחישוב הפליטות נעשה כמפורט בפרק  ,(ב2011)למ"ס, 

על פי רוב בוצות המזון השונות. החשיבות היחסית של ק )מינימליות/מקסימליות/ממוצעות( משפיעים על

כל ממצאי על פי לפליטות גזי חממה ממזון הגורם העיקרי הוא הבשר  ,למשל ,כך: ההבדלים קטנים

מהפליטות לפי  34%-, לכהמינימליות מהפליטות לפי ממצאי הפליטות 36%-והוא אחראי לכ ,הפליטות

עם זאת, בכמה  .המקסימליות מהפליטות לפי ממצאי הפליטות 31%-והממוצעות ממצאי הפליטות 

 ,כך: ת סדר החשיבות של קבוצות המזונותההבדלים בין ממצאי הפליטות לשנות אמקרים יש בכוחם של 

הפליטות הגורם השני בחשיבותו לפליטות גזי החממה ממזון לפי ממצאי הם הדגנים ומוצריהם  ,למשל

הפליטות מהפליטות בהתאמה, ואילו לפי ממצאי  28%-ו 18%-אחראים להמקסימליות והממוצעות, והם 

 מהפליטות.  7%-הם רק במקום החמישי ואחראים רק לכהמינימליות 

 שליש-אחראיות ליותר משני –בשר, מוצרי חלב ודגנים ומוצריהם  –המחקר מראה כי שלוש קבוצות מזון 

מסך  80%-מפליטות גזי החממה ממזון. אם נוסיף אליהן גם את הירקות והפירות, הרי שנגיע לכ (66%)

הפליטות ממזון. נתון זה מקל עלינו לפעול לצמצום הפליטות, משום שברור מה הן הקבוצות שהשפעתן 

 . קטן מסך פליטות גזי החממה ממזוןמשקלן  –יתר הקבוצות היא הגבוהה ביותר. 
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 (CO2eq ,2010)ק"ג  קבוצות מזוןללנפש מקסימליות וממוצעות , מינימליות פליטות: 4לוח 

ק"ג אספקה  מצרך
 לנפש בשנה

פליטות ממוצעות 
לנפש )ק"ג 

CO2eq) 

פליטות מינימליות 
לנפש )ק"ג 

CO2eq) 

פליטות מקסימליות 
לנפש )ק"ג 

CO2eq) 

 951.0 362.0 628.1 68 בשר

 870.1 70.1 327.9 128 ומוצריהםדגנים 

 318.4 181.1 247.9 166 חלב ומוצריו

 245.6 83.7 146.1 193 ירקות )כולל מקשה(

 159.1 86.4 116.8 190 פירות

 181.2 15.2 81.2 6 ממריצים

 102.3 52.8 75.2 28 שמנים ושומנים

 60.5 27.9 41.5 7 דגים

 65.3 23.4 37.0 14 ביצים

 33.3 33.3 33.3 55.7 מים מינרליים

 43.0 13.4 28.2 7.2 משקאות אלכוהוליים

 31.5 23.5 27.6 21 סוכר, ממתקים ודבש

 26.1 20.9 22.9 18 קטניות, גרעיני שמן ואגוזים

 16.1 5.4 10.6 40 תפוחי אדמה ועמילנים

 3103.5 990.0 1824.4 942.2 סך הכול

 

מתבסס על הנתונים  6 תרשיםמתאר את הצריכה היחסית לנפש בישראל של קבוצות מזון.  5תרשים 

 תרחיש לפי)קבוצות המזון לפי גזי חממה לנפש ת של והיחסי ותהפליטומציג את  4לוח המופיעים ב

  .(ממוצעותהפליטות ה

 (2010: צריכה יחסית לנפש של קבוצות מזון בישראל )5 תרשים
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ממתקים  , סוכר
 ודבש  

2% 
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 כולל( ירקות
 )מקשה

 פירות   20%
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  (2010יחסיות לנפש לפי קבוצות מזון )פליטות ממוצעות, גזי חממה ות : פליט6תרשים 

 

 

חלקה היחסי של קבוצת מזון בסל הקניות, לבין את ההבדל בין ההשוואה בין התרשימים מראה בבירור 

שחלקם היחסי בצריכה  –כמו בשר  –כי יש מזונות חלקה היחסי בפליטות גזי החממה ממזון. ניתן לראות 

, ולעומתם יש מזונות שחלקם בצריכה (34%) השפעתם על פליטות גזי החממה גדולהך , א(7%) קטן

 40%, המהווים יחד הפירות והירקות: כאלה הם גדול, אבל השפעתם על פליטות גזי החממה קטנה

   מהפליטות. 15%-מהצריכה, אולם אחראים יחד לפחות מ

 דגנים ומוצריהם
18% 

א  "תפו
 ועמילנים  
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 ממתקים ודבש  , סוכר
2% 

גרעיני שמן , קטניות
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מקשה כולל( ירקות (  
8% 
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 משקאות כוהליים   6%
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 למדיניות המלצות: 4פרק 

כמו שציינו, מזון. שמקורן בלצמצום פליטות גזי חממה  בישראלת הננקטמפורטת המדיניות  1.5בפרק 

כל עיסוק במזון, והמדיניות עד כה במסגרת הצעדים שמקדמת הממשלה לצמצום פליטות לא נרשם 

באופן עקיף, באמצעות חקיקה ותקינה שנועדה להביא לצמצום הפסולת, רק הקיימת מתייחסת לנושא 

גם כאשר בוחנים את מדיניות וגזי החממה הנפלטים מפסולת זו.  צמצום הפסולת ממזוןלואגב כך גם 

 .של צדק אקלימי היבטיםכל נשקלו לא כי ולא עלה כלל,  נושא האקליםהמזון הישראלית, עולה כי 

שוויון -גם לאיו ,גבוה מהפליטותלשיעור ייצור המזון וצריכתו אחראים כמו שהראינו בהרחבה במסמך, 

לשקול שיקולים של צדק אקלימי, להתחשב בטביעת הרגל הפחמנית של לדעתנו  חיוני. על כן בפליטות

ידי תביא לוממזון ולקבוע מדיניות שתצמצם את פליטות גזי החממה הרבות  ,הקבוצות באוכלוסייה-תת

 .אלהלפליטות פחות אחראיות הפגיעה קטנה ככל האפשר בשכבות החלשות בחברה, 

חממה בישראל מייצור המזון הלסייע להקטנת פליטות גזי שבכוחם מדיניות מגוון כלי בפרק זה נציג 

ההמלצות , תוך התחשבות בשיקולי צדק אקלימי ותוך צמצום הפגיעה בשכבות החלשות בחברה. וצריכתו

מובאות לפי סדר החשיבות אינן מתייחסות לשלבים העיקריים במחזור החיים של ייצור המזון וצריכתו, אך 

 ם שללהיות בסיס חשוב לעבודתהמפורט להלן יוכל ההמלצות מערך שו מאמינים הביצוע. אננוחות או 

 הגורמים המקצועיים. 

 

 ייעול הייצור: 1המלצה  4.1

 דוח ארגון המזון והחקלאות של האו"םעל פי  .בשלב החווה והמפעליםות פליטות גזי החממה נוצררוב 

(FAO, 2013 ,)כדור להשפעת בעלי החיים על התחממות מציג את ההערכה המקיפה ביותר עד כה ה

כגון הייצור, בשלב באמצעות פעולות  30%-לצמצם את היקף ההשפעה של בעלי החיים באפשר , הארץ

 גידוללבריאות, לשמירה על ההאכלה, לשיטות טובות יותר יישום יותר של טכנולוגיות קיימות ומקיף אימוץ 

צריך רצון פוליטי יישומן מניהול זבל. האפשרויות זמינות לכל המינים, המערכות והאזורים בעולם, אך לו

  .המציבה את נושא האקלים והפחתת פליטות גזי חממה בעדיפות גבוההומדיניות 

את הטכנולוגיות המתאימות ויטמיעו הנעשה בעולם ילמדו את הגורמים הרלוונטיים שאנו ממליצים 

שנעשה כמו עשה בהסכם וולונטרי בין הממשלה, החקלאים והתעשיינים, יצוי שההטמעה תרבישראל. 

היותה של ישראל בשורה הראשונה בעולם בפיתוחים בשל  16.מלח במזוןהבתכנית להפחתת למשל 

עליה  ,(2012עצמה כמרכז חדשנות גלובלי בתחומי האגרוטק )בקמן וממו, את ורצונה למצב  17,חקלאיים

                                                 

סחר, קופות החולים וגורמים נוספים משתפים פעולה במטרה בתכנית זו תעשיית המזון, התאחדות התעשיינים, לשכת המ 16

 (.2013להפחית את רמות הנתרן במזון המתועש )משרד הבריאות, 
17

 ,FAOמפליטות גזי החממה האנתרופוגנים ) 4%-אחראי לכ 2007-דוגמא מצוינת לכך היא ענף החלב ומוצריו, שנכון ל 
, ניצב ענף החלב בפני אתגרים משמעותיים. 21-עד אמצע המאה ה (. מכיוון שהדרישה לחלב צפויה להיות מוכפלת2010

בישראל נרשמה פליטה מופחתת של גז מתאן, לעומת שאר מדינות העולם, וזאת בשל שיטות הייצור המקומיות והפרות 
  (2008המקומיות, שעל פי משרד החקלאות הישראלי, הן הידידותיות ביותר לסביבה )משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
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לדעתנו כדאי . לייצא אותןאף שיטות חדשות להפחתת פליטות גזי החממה בחקלאות ולהמשיך לפתח 

 של המדען הראשי במשרד החקלאות.  "קולות קוראים"לעודד זאת גם באמצעות 

 

 ייעול הקמעונאים : 2המלצה   4.2

במסגרת תכנית התמיכות  מתן הדרכות ומענקי ייעולעל ידי את הקמעונאים להתייעל  הממשלה לעודדעל 

למשל על פי מדד על בסיס הישגי, ענקים יינתנו על מחשוב שה 18.והמענקים להפחתת פליטות גזי חממה

אנו ממליצים על הפעולות שנעשו באנגליה ברשת כמו כן  של הפחתת פליטות לש"ח מענק.

פליטות גזי  כל העובדים לתהליך ההתייעלות להקטנתשל  ה: שיתוף ורתימBoothsהסופרמרקטים 

שיפור מערכת מקיפה )למשל: ביצוע התייעלות אנרגטית  ;נרחבת לצמצום הפסולת תכנית יישום ;חממה

 ;(איטום חוםלשימוש במערכות ו LEDהתאמת דלתות המקררים, הגדלת השימוש בתאורת , הקירור

י נמוצרים בשל שיווק ההדגשת ו ;בניית חנויות חדשות על פי תקן בנייה ירוקה ;שיפור יעילות ההפצה

ממליצה  (NRDC, 2012המועצה להגנת משאבים טבעיים בארצות הברית ). (SWC, 2012) קיימא

: הובלת הסחורותמפליטות גזי החממה להקטנת פעולות פשוטות כמה לעודד את הקמעונאים לבצע 

חישוב על בסיס ההובלה  ימסלולוהספינות  ילבחור את סוגומהובלה אווירית האפשר ככל מומלץ להימנע 

 . פליטות גזי החממה

 

 חקיקת חוק "תו פחמן": 3המלצה   4.3

גזי החממה הנפלטים לאוויר במהלך חיי המוצר. כמות משקף את שנתון הוא  (Carbon Label)תו פחמן 

בישראל . בעולם החברותשל בחירה נתון לעד כה בעקבות אמנת קיוטו, היה שהשימוש בו החל הסימון, 

חברת מנדרין, שבדקה את פליטות גזי החממה מייצור  –פרסמו בחרו לבתחום המזון חברות שתי רק 

מספקת שרוולי תוויות לגביעי היוגורט של דנונה )קורן, ש ,( וחברת תדביק2008תפוזים בישראל )קורן, 

2011 .) 

ציגה ה , למשל,החלו בשנים האחרונות בפעולות לפרסום תו הפחמן על מוצרי מזון. בבריטניה באירופה

רגל הפחמנית לתוויות הטביעת על תכנית התנדבותית לעידוד יצרנים להוסיף מידע  2008-הממשלה ב

רוצים לראות ברשתות השיווק מהצרכנים  72%-שאף : התוצאות אינן כמצופהאולם מחקר העלה כי מזון, 

ינם יכולים לעשות בסופו של דבר הם א, ולבחור בין המוצרים גם על בסיס מידע זה תווית פחמן על המזון

לירידה מחשש את טביעת הרגל הפחמנית לפרסם רבים חוששים יצרנים  , שכןבשל חוסר מידע אתז

                                                 
18

הפעיל המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה, מנגנון למתן תמיכות ומענקים  2013עד שנת  
 209-מיליון ש"ח ל 106-בפרויקטים להתייעלות אנרגטית וצמצום פליטות גזי חממה, במסגרתו אושרו מענקים ותמיכות בסך של כ

עשייה וחקלאות, מסחר ושירותים ותחבורה. בתחום המסחרי העסקי קיבלו פרויקטים במגזר המוניציפלי, וכן בתחומים של ת
-מיליון ש"ח. עם זאת, במסגרת הקיצוצים בהוצאות הממשלה שהוביל משרד האוצר ב 36-פרויקטים בסך כולל של כ 111תמיכה 

 ה(.2014הוקפא גם תקציב תכנית המענקים בהפחתת פליטות גזי חממה )המשרד להגנת הסביבה,  2014
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(. בצרפת, לעומת זאת, בחרו לקבוע בחוק Science for Environment Policy, 2012)במכירות המוצר 

 (.2011טביעת הרגל הפחמנית שלו )קורן, ללא ציון למכור במדינה מוצר אפשר -אי 2012מיולי  כי

חייב את היצרנים לבדוק ישוקוראים לקבוע חוק בשיתוף התעשייה  בשילוב בין הגישותאנו תומכים 

עבור מוצרים לא ארוזים כמו  – או ולפרסם את טביעת הרגל הפחמנית של המוצר על גבי אריזת המוצר

ימשך שישתי תקופות: שלב התנדבותי, יגדיר חוק הרצוי, לדעתנו, ש .המכירהבעמדת  –פירות וירקות 

חברות להסתגל למהלך בהדרגה, וגם למשרדי יוכלו ה. כך חיוב הסימון בחוקואחריו אחדות; שנים 

של החברות יהיה  ןדיווחהממשלה יהיה זמן ללמוד איך ראוי לפקח על הסימון ומה בדיוק חשוב לכלול בו. 

אם לא סנקציות חמורות מלווה בכמו כן חייבת להיות אכיפה ורים. לפי קריטריונים ברייעשה דיווח עצמי ו

 שקרי. או אם תפרסם מידע החברה תדווח 

. כלקח ממחקרים גרם מוצר 100-ב כהכרוהזיהום ה את מידתיבהיר ובאמצעות "תו פחמן"  יעשהיהסימון 

ייעשה הסימון אנו מציעים כי החשיבות הרבה של אופן הצגת הנתונים, בדבר של כלכלה התנהגותית 

בצבע מסוים,  מת הפליטותרשם ריתעל כל מוצר מזון  ,מכוניות. כלומרמידת הזיהום של בדומה לסימון 

למשל: אדום יסמן רמת פליטה גבוהה המספר שהם קוראים )משמעות לצרכנים להבין את סייע יש

הסימון לציין זאת ועוד, על  .פליטה נמוכה(למוצרים מסוג זה, צהוב יסמן רמת פליטה ממוצעת וירוק רמת 

רוצים לרכוש שירקות ופירות(. מידע זה חשוב מאוד ללקוחות בכלל זה את ארץ המקור של המוצר )

(, עידוד הייצור הישראלי או 2010מוצרים מקומיים מסיבות שונות כגון צריכת מזון מקומי מקיים )השל, 

 הקטנת פליטות גזי החממה מתחבורה. 

( עם Science for Environment Policy, 2012)שמציעים החוקרים בבריטניה כמו  ,וק יש לשלבאת הח

תווית מושכלות על בסיס המידע המופיע בלצרכנים לקבל החלטות , שמטרתו לסייע חינוכימסע פרסום 

יעדיף הציבור  ,יוזמי החוק הצרפתי, שאם יהיו על המדף שני מוצרים זהיםאנו צופים, בדומה להפחמנית. 

ובכך ירגיש חלק מהמאבק לשמירת הסביבה. כתוצאה מכך  ,לרכוש את המוצר שתו הפחמן שלו נמוך יותר

להועיל (. החוק צפוי 2011הסימון תמריץ לחברות להפחית את הזיהום בתהליך הכנת המוצר )קורן,  יהיה

ניתוח מחזור חיים ות שתהליך חישוב טביעת הרגל הפחמנית של המוצר באמצעגם ליצרנים, משום 

(LCA)  מאפשר לא רק לאתר ולטפל במוקדי הפליטה העיקריים ולצמצם את פליטת גזי החממה, אלא גם

, החוק יאפשר ליצואנים לעמוד זאת ועוד .(2013סכון כספי )רינת, יהוצאות האנרגיה ולחלצמצום מביא 

סימון המעיד על ללא  אירופי מוצריםה יוכלו היצואנים לייצא לאיחודלא  עתידשבבדרישות בחו"ל, מפני 

 (. 2011טביעת הרגל הפחמנית שלהם )קורן, 

 

 עידוד שינוי תזונתי : 4המלצה  4.4

לחרוג בעקבות ההכרה בהשפעה הסביבתית של מזון ושתייה, מדיניות מזון עתידית וייעוץ תזונתי חייבים 

לכלול נושאים רחבים יותר ומתייחסות לבריאות בלבד, שהמלצות תזונתיות בהתמקדות המסורתית מה

(. בשנים האחרונות מחקרים רבים מצביעים Macdiarmid et al., 2011של קיימות ואחריות סביבתית )

 . הכרחי סביבהלישלב בין בריאות שוטוענים כי שינוי תזונתי  ,על הקשר בין מזון, בריאות ובעיות סביבתיות
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 תכנית (WWF-UKלהצלת חיות הבר )הבינלאומית הזרוע האנגלית של הקרן בבריטניה  ההשיק 2009-ב

להפחית את וקיימא  רבמזון שאינו בבחירות את הלצמצם , שמטרתה One Planet Foodושמה 

ייצור הבדקה את כל שרשרת  תכניתההשפעות הסביבתיות והחברתיות של צריכת מזון בבריטניה. ה

בריאותית מבחינה הממשלה לאכילה נכונה  וניסתה להתאים את עצותבמדינה המזון של  הצריכהו

(Eatwell plate ) ביולוגי הפליטת גזי חממה, יגנו על המגוון ב ההפחתידי שיתאימו גם לסביבה ויביאו לכך

 (. Macdiarmid et al., 2011מוגבלים )המים המזון על משאבי ה תויצמצמו את השפע

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. גם בישראל בהובלתם של דומה אנו קוראים ליישם תכנית 

קמעונאים, חקלאים, בכללם קיימא ולכנס דיון של כל בעלי העניין, -בתהממשלה צריכה להגדיר דיאטה 

מיושמים במשרדי אלה כמו כן עליה לוודא שעקרונות  אזרחית, קהילות ועובדי מדינה.החברה גורמים מה

 , בצבא, בבתי חולים ובמוסדות הלימוד. ההממשל

שני אבל כאן נדגיש  חייב להיעשות כמובן מחקר קפדני, כדי ליצור את משטר התזונה המומלץ לישראל

. במחקר נמצא כי צריכת הבשר בישראל אחראית הקטנת צריכת הבשר הואהראשון  חשובים:מאפיינים 

לצמצם את הכרחי כדי להביא לידי הפחתה ניכרת בפליטות לכשליש מפליטות גזי החממה ממזון, ועל כן 

-הפאנל הביןכראש . ברוח דומה התבטא ד"ר פצ'אורי, חתן פרס נובל לשלום מתוקף כהונתו הצריכה

"ללא ספק האפשרות הוא כי צמצום צריכת בשר  טען 2008-בש, (IPCC-הממשלתי לשינוי האקלים )

זאת מכאן המושכת ביותר" לעצירת שינוי האקלים וקרא: "ותרו על בשר יום ]בשבוע[ מראש, והפחיתו 

החי באמצעות הפחתת -ואילך". במצגת שהפיק הוסיף ד"ר פצ'אורי כי "צמצום ממדי תעשיית משק

שנה כטבעוני  70הצריכה הוא הדרך האפקטיבית ביותר לצמצום גזי החממה ממוצרים מן החי. אדם שחי 

אם כל אדם בבריטניה יימנע מאכילת בשר  [...] CO2 טונות 100-ערך ל ימנע פליטת ]גזי חממה[ שוותי

יותר מפליטות הפחמן מיליון טונות  CO2 ,2.5מיליון טונות  13ימנעו פליטות של ייום אחד בשבוע, 

 (. 2009מיליון מכוניות בבריטניה" )צבל,  5השבתת בשל ימנעו יש

ועל גודל הנגרמות ממנו הבשר לנפש והפליטות מתבסס על נתוני צריכת החישוב דומה שערכנו 

( מגלה כי אם כל אדם בישראל יימנע מאכילת בשר יום אחד בשבוע, ב2011, למ"ס) 2010-האוכלוסיה ב

השקולים להשבתת  ,CO2eqמיליון טונות  1עד  0.4-לכה שווהגזי חממה בכמות של פליטות יימנעו 

 מכוניות ממונעות.  500,000עד  190,000

כתחליפים למוצרי מזון אחרים.  עידוד צריכת ירקות ופירותצריך להיות תזונה של ההשני מאפיין ה

 ,צריכת מזונות אחריםבשל מהפליטות במידה ניכרת פליטות גזי החממה מצריכת פירות וירקות נמוכות 

אכילת פירות וירקות חשובה מאוד מבחינה בריאותית. כדי לעשות זאת אין די בחינוך ו ,בעיקר בשר

( 2012נשיא התאחדות האיכרים )כהן, לוודא שמחירם יוזל. על פי ות וירקות, אלא יש הציבור לצרוך פיר

שנגבים שם מייקרים את ופערי התיווך הגבוהים  ,מהפירות והירקות משווקים ברשתות השיווק 60%

לכן יש לנקוט מדיניות . תוצרת טרייה, פוגעים ביכולת הקנייה של הציבור ומורידים את הביקוש להתוצרת

 .את פערי התיווך הגבוהיםמנע תש
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  שינויי מיסוי: 5המלצה   4.5

, כך שהמס ישקף את (בשר בקר )כדוגמת מאודאנו ממליצים לשקול מיסוי ייצור מוצרי מזון מזהמים 

תומכת רשות המסים שעל מוצרי מזון לא בריאים, בדומה למס  ,העלויות החיצוניות של ייצור המזון

לבחון את יש כצעד מקדים שמובן  (.2012כחלק ממהלך כולל לקידום תזונה בריאה )אבן,  החלתוב

מעמדות שלהם בובמאפייני הצריכה שיתייקרו במוצרים התלויות החברתיות של צעד כזה,  יוהשפעות

  .כלכליים-החברתיים

 

 חינוך, הסברה ומידע: 6המלצה   4.6

תו של ילאמהשפעה מכרעת על פליטות גזי החממה מצריכת מזון. להכרעות צרכניות , 1.7.5כאמור בפרק 

טביעת הם שלושת הרכיבים הבולטים בבמחקרים רבים נמצא כי מזון, אנרגיה ביתית ותחבורה  ,דבר

הזדמנות ייחודית להפחית את מספק לצרכנים המזון  ,שלושתםבין מ .הצרכניםשל רוב הרגל הפחמנית 

והיעדר כבילה )כגון אישית הבחירה ההאישית בגלל השפעתו הגדולה, הרמה הגבוהה של  םהשפעת

כדי להשיג זאת ואולם  .(Weber, 2008) יום של הצרכנים-המגבילה את אפשרויות היום ,לרשת החשמל(

צרכנים רבים בישראל צורכים פחות מים כדי לשמור על הכנרת או מכבים את יש ליצור שינוי תודעתי. 

השפעה עצומה על פליטות גזי כרעות צריכת המזון שלהם מודעים שלהאינם ר כדי לא לזהם, אבל האו

כי ביכולתו להבין ההתחממות הגלובלית ו ה שלאת משמעותאפוא הישראלי להבין הצרכן החממה. על 

מצוי איזה כוח הצרכן הישראלי יבין כאשר אנו מאמינים כי . צמצום של פליטות גזי החממהידי להביא ל

ניכר סכון יחידי הוא ישנה את דרכי פעולתו ואף יגביר את הלחץ על ספקי המזון להתייעל ולהביא ל בידיו,

 בפליטות. 

יש להגביר את החינוך הסביבתי ואת ההשקעה בפרסום. בסקר הזה את השינוי התודעתי ליצור כדי 

בעשר השנים מהנשאלים כי  42%( טענו Science for Environment Policy, 2012)שנערך בבריטניה 

גם כך שלא יהיה אין סיבה . חינוך סביבתי ודאגה לסביבהבשל שינו את הרגלי הקנייה שלהם האחרונות 

מסע ההסברה  .אם מנהלים אותה כראוייש פירות הסברה סביבתית להוכח כי כבר בישראל, שבה 

לצרוך פחות , לשנות את הרגלי התזונה שלולצמצום פליטות גזי חממה ממזון צריך לעודד את הציבור 

פליטות כגון מוצרים עתירי הקטנת הצריכה של מוצרים לקדם ובשר ויותר פירות וירקות עונתיים, 

לעודד בישול חסכוני יש  .אוויר, מזון מעובד או ירקות ופירות שגודלו בחממות מחוממותדרך המיובאים ש

עידוד קניות חכמות ומתוכננות מראש, מחזור, הפרדה י על ידבפליטות וכמובן צמצום הפסולת ממזון 

, הפחתת פליטות גזי החממה לעתועלת הסביבתית ונוסף על הטציה של שאריות המזון. סבמקור וקומפו

 להדגיש זאת.מסע ההסברה ועל  ,שיפור הבריאות של הצרכןלסכון בכסף ויחלגם יתרמו שינויים אלו 
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 וטיפול בהצמצום פסולת המזון : 7המלצה   4.7

נתונים על השלכת פסולת מזון מראים כי בממוצע מיליארד בני אדם בעולם סובלים מרעב, יותר מבזמן ש

מעבר לפער (. 2013לפני שהוא מגיע אל הצלחת )אחיטוב, נזרק עוד מהמזון המיוצר  50%-ל 30%בין 

ו פוגעים גם בכיסשפה שמושלכים לאמזון ומשקאות הנורא בין העוני המחפיר לתרבות השפע הבזבזנית, 

מעמסה פיננסית על גם בגדר . הם שאין להם שימושמוציא כסף רב על מוצרים שכן הוא הצרכן,  של

משפיע במידה מזון שנזרק ההטיפול בו.  לעלשלם על איסוף המזון שנזרק והנדרשות הרשויות המקומיות, 

, ועל כן והאנרגיה שהושקעו בתהליך ייצורוזבזים כל חומרי הגלם, המים ומבשכן כך  ,גם על הסביבהרבה 

 (. WRAP, 2012גזי חממה )של לפליטות מרכזי הוא מקור 

 ,EWG) שמקורן במזוןגזי חממה של פליטות ב ההדרך הקלה ביותר להפחתא וצמצום פסולת המזון ה

כולו עסקים, קהילות וארגונים בעולם לאומיים, ממשלות, רשויות מקומיות, -ןגופים ביולכן  (,2011

 & WRAP (Waste ארגון שמפעיל תכניתההביאה  ,למשל ,. בבריטניהזהמתמודדים עם נושא 

Resources Action Programme, 2012) שנים ין הב 21%-פסולת המזון הביתית בשל צמצום ידי ל

בשנים . גם בישראל נעשות ליש"טמיליארד  13חסכה לצרכנים הבריטים כמעט בכך ו 2012-ל 2007

פסולת להפחתת אינן קשורות עדיין  ןרובאך חשוב לציין כי  ,פעולות רבות לצמצום הפסולתהאחרונות 

זה טוב  – הצלת מזון היא פעולה שאין בה חסרונות": ורצוי לעשות פעולות רבות נוספותאפשר ו ,המזון

היתה מסייעת בתחום, היה אפשר להציל פי אם המדינה  [...] לסביבה ולאנשים ולא דורש השקעה גדולה

מיליון שקל בתשתיות, משאיות, מחסנים  30ויותר ממה שמצילים היום. עשינו חישוב שבהשקעת  10

אחיטוב, תוך במנכ"ל ארגון "לתת" מצוטט ) "מיליון שקל 300ורגולציה, אפשר יהיה להציל מזון בשווי 

2013 .) 

הזדמנות  ובחוב ןטומהטיפול בה לפליטות גזי החממה בישראל, ה העיקרית באינה הסיהפסולת אף ש

מכלל הפסולת הביתית הוא אורגנית ההפסולת שיעורה של (. 2010ם )אוסטרובסקי וקוצר, מלצמצוטובה 

 תכניתעל הממשלה ליזום . (2013מהפליטות מפסולת )נויגרטן,  75%-אחראית לכ, והיא 40%כמעט 

ארצית וברמה התציב יעדים כמותיים לכמות הפסולת לנפש ברמה ש לאומית להפחתת פסולת ממזון

המשרד להגנת הסביבה בפרויקטים להפרדה של ניכרת השקעה זאת צריכה לכלול  תכנית. יישוביתה

לטיפול בפסולת הקמת מערך קצה  ;כך שהפרדת הזרמים תגיע לכלל הרשויות המקומיות ,במקור

מלון, הבתי של ייעול  ;(2013שמציעה נויגרטן )כמו וז, אורגנית, מרמת הבית והשכונה ועד רמת המח

הקמת מיזם לאומי לביטחון  ;מסעדות וניהול המלאי ברשתות המזון באמצעות מתן קורסים והכשרותה

יאפשר ש(, 2013)אחיטוב,  "לתת"שהציע מנכ"ל כמו תזונתי, שירכז את הטיפול בנושא מול כל הגורמים, 

כגון מחנות צה"ל, במוסדות להצלת מזון שנותר  "לקט ישראל"ו "לתת"עידוד והרחבה של פרויקטים כמו 

 מסעדות, והעברתו לנזקקים במקום זריקתו לפח. ו םאירועיאולמות בתי מלון, 

רוב פסולת המזון מקורה בצריכה הביתית, ולכן חשובים מאוד החינוך,  1.7.6כאמור בפרק זאת ועוד, 

מתכניות אנו ממליצים ללמוד  ., כמפורט בסעיף הקודםסברה והדרכה של הצרכנים לצמצום הפסולתהה

החדשה  תכנית( או הWRAP, 2012הבריטית ) תכניתהלמשל כמו  ,אחרות לצמצום הפסולת ממזון
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רשויות מקומיות ל( המציגה לממשלות, UNEP, 2014)של האו"ם יה ילמניעה וצמצום בזבוז אוכל ושת

 שמירה על משאבים טבעיים.לעסקים דרכי פעולה להקטנת פסולת המזון ולו

 

 הרחבת חוק הפיקדון על מכלי משקה למשקאות גדולים: 8המלצה   4.8

בעלי אינטרסים,  ם שלעקב התנגדות 2014עד לשנת  מחוץ לחוק הפיקדוןנותרו מכלי המשקה הגדולים 

מכלים רוב ההפצת כלובי המחזור ברחובות הערים, כך, על אף שלא ראו לנגד עיניהם את טובת הכלל. 

. שנה בלי להתפרקיותר ממאה מונחים הם שם  ,למטמנות במקום לתאגידי המחזורמגיעים משפחתיים ה

, 2012-מיליון מכלי משקה משפחתיים נמכרו בישראל ב 700-על פי נתוני תאגיד המחזור אל"ה, יותר מ

בשנה מיליון בקבוקים משפחתיים עדיין נטמנים מדי שנה  370 –כלומר מיליון בלבד.  330מתוכם נאספו 

שנת ב. (2014)ברדוגו,  בשנה בקרקע מדי שנההמוטמנים פלסטיק  ןאלף טו 17-, שווה ערך לבקרקע

 50%יעד איסוף של עם פיקדון והחזר ללא  אך הפיקדון,הבקבוקים הגדולים לחוק סוף -סוףנכנסו  2014

  (.2010לבקבוקים הקטנים )ירוקת,  77%של האיסוף יעד בהשוואה לבלבד, 

עמידה ביעדי המחזור, -להגביר את הסנקציות על תאגיד המחזור אל"ה במקרה של איאנו ממליצים אפוא 

ולקבוע פדיון הבקבוקים יש לשנות את חוק כמו כן . לעמוד ביעדיםשלו  המוטיבציהלהגביר את במטרה 

מלבד התרומה העצומה לאיכות בקבוקים הקטנים והגדולים. זהים ופיקדון זהה עבור היעדי מחזור 

מתפרנסים או שש עניים . יחברתיתמשמעות גם יכולה להיות  למחזור בקבוקים גדולים ,הסביבה

( ותוספת פדיון של בקבוקים גדולים 2015ינובסקי ואחרים, משלימים הכנסה באמצעות פדיון הבקבוקים )

 . נוספיםלאנשים פרנסה אפשר ולשפר את מצבם עשויה ל

 

 הרחבת הידע: 9המלצה   4.9

מחקר זה לא עריכת עד  ,כך למשלכיום, איסוף ופרסום הנתונים אודות צריכת מזון בישראל לוקה בחסר. 

שם נעשים סקרים לארצות הברית, סקר צריכת מזון בישראל )בניגוד לבריטניה או נעשה למיטב ידיעתנו 

הבדלי נתונים אודות אין  רבות;לא עודכנו שנים אודותם נתוני מחיר שהלמ"ס מספקת המוצרים  ;רבים(

אין נתוני פליטות גזי  ;אילו עשירונים צורכים באילו חנויותבנוגע לשאלה המחירים בין רשתות המזון או 

מי צורך, מה צורכים, כמה : צריכה מחוץ לביתבנוגע לאין נתונים  ;נצרכים בישראלשחממה ממוצרים 

  על הגלוי.בה רב הנסתר שכל אלו הם בגדר תעלומה  – ה צורכיםאיפו צורכים

אנו נדרשים שינויים בדוחות הלמ"ס.  ,כדי שניתן יהיה לערוך מחקרים מדויקים יותר בנושא המזון בישראל

איכות הסביבה, שמשרד אלקטרוניים המפורטים הגיליונות ואת הנתונים המאגרי לאמץ את ממליצים 

 ,שנתיות-סטטיסטיקות רבכלול צריכים לאלה (. מאגרים 2013) מפיק, DEFRAהבריטי, החקלאות והמזון 

על מוצרי מזון ומשקאות של הכמות הנרכשת בק"ג ושל ההוצאות בש"ח בשנה, מתעדכנות מדי שנה ש

בשבוע ממוצע. הגיליונות שמייצגים את כלל מוצרי המזון שאדם רוכש וצורך בבית ומחוצה לו 

( כגון בשנה חתכים )שרובם מופקים בבריטניה מדי שנהכמה צריכים להציג נתונים אלו בהאלקטרוניים 
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ועל ישוב יסוג העל פי מרכז, ו אזורים, לפי פריפריהכולה ולפי עשירוני הכנסה, חמישוני הכנסה, במדינה 

ג תעסוקה מצב תעסוקה וסואו ערים מרכזיות, לפי מבנה משק הבית, לפי גיל, השכלה, דת, דתיות, מין פי 

מגוון של בלאומי -ןשנתי ובי-יאפשרו מחקר השוואתי רב השנתיים כאל-של ראש משק הבית. דוחות רב

כמות פליטות גזי החממה בדבר מאגר נתונים עוד ראוי שייבנה בישראל וינוהל ויתוחזק בקביעות  חתכים.

שיבוצעו  (LCAים )ניתוח מחזור חימדד בהתבסס על מחקרי י. כמות הפליטות תשונים מוצרי מזוןמ

 . מחזור החייםוהמאגר יפרט את הכמות לפי שלבי  ,יםלאומי-תקנים ביןבישראל לפי 

פרסום על ידי מלחצי חברות מסחריות  וחופשייםתלויים -מומלץ לעודד עריכת מחקרים בלתיולסיום, 

גזי  עוסקים בהפחתת פליטותשאו מתן מענקים למחקרים  ,במשרד להגנת הסביבה "קולות קוראים"

 .ומצריכתו חממה מייצור מזון בישראל
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 סיכום

כלכלי בישראל )כפי שהוא מתבטא בחלוקה לעשירוני -במחקר זה בחנו את השפעתו של מעמד חברתי

פליטות גזי חממה מצריכת מזון. המחקר מצא כי תרומתו של ענף המזון לפליטות גזי החממה על הכנסה( 

הבדלים ניכרים בדפוסי הצריכה של מזונות ובפליטות גזי בישראל גדולה: מהמחקר עולה כי קיימים 

כלכליים בישראל. כך חושף המחקר רכיב נוסף -החממה ממזון בקרב העשירונים והמעמדות החברתיים

צדק אקלימי בישראל, בנוסף למרכיבים שכבר נחשפו במחקרים קודמים של האגודה לצדק -של אי

 ר פסולת. סביבתי, בנושאי תחבורה, צריכת חשמל וייצו

כפי שציינו לאורך המסמך, קיימים פערי ידע רבים בכל הנוגע . המחקר הוא מחקר ראשון מסוגו בישראל

לצריכת מזון ולהשפעות הסביבתיות של המזון בישראל, ואנו מקווים כי בשנים הקרובות יפעלו הממשלה, 

 הנתונים הזמינים בתחום.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגופי מחקר, כל אחד בתחומו, להרחיב את 

שוויון באחריות ההיסטורית לשינויי -ברמה העולמית קיימת מודעות לאיחשוב להדגיש כי על אף ש

השוויון הנוכחי וההיסטורי בפליטות של מדינות קיים בשפע, הרי שמידע -האקלים, ואף שמידע על אי

וך המדינה עדיין חסר, ועל חוסר זה השוויון בפליטות גזי חממה של קבוצות אוכלוסייה בת-אמפירי על אי

מנסה לענות האגודה לצדק סביבתי בפרויקט מחקר זה. חוסר זה במידע בולט במיוחד בימים שבהם 

ממשלות תרות אחר פתרונות טכנולוגיים, חוקיים, פיסקליים ואדמיניסטרטיביים במטרה לצמצם את 

יפה יותר של ההשלכות הכלכליות, בדיקה מק בהקדם האפשרי פליטות גזי החממה. אין ספק שנדרשת

וצות החברתיות והפוליטיות האפשריות של טכנולוגיות חדשניות, כלים פוליטיים ואמצעים מנהליים על קב

 (. Rabinowitz, 2012אוכלוסייה שונות )

עד היום נמנעה הממשלה מלהתייחס לענף המזון בישראל בהקשר לשינויי האקלים. לאור נתוני המחקר 

ליטות ממזון, ברור כי על הממשלה להתייחס לנושא ולגבש כלי מדיניות לצמצום פליטות גזי על היקף הפ

כלכלי בפליטות ברור עוד כי יש להביא בחשבון גם שיקולים של -השוויון החברתי-החממה ממזון. לאור אי

 צדק אקלימי, ולבחון בעיון את המחירים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים שהקטנת טביעת הרגל

 הפחמנית מצריכת מזון עלולה לגבות מכל קבוצה וקבוצה. 
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מפלגתי  בלתי  גוף  העמותה לצדק סביבתי בישראל הוקמה ב- 2009 והינה 
ובלתי תלוי המתמקד בסוגיות יסוד בתחום הצדק הסביבתי, ועוסק בחקר קשרי 
מתוך  בישראל  החלטות  קבלת  ומערכת  הסביבה  החברה,  תחומי  שבין  הגומלין 
לקידום  ומוסכמים  אמיתיים  פתרונות  ולהציע  למדיניות  המלצות  לגבש  מטרה 
והעמקת הדמוקרטיה, השוויון וערכי הצדק הסביבתי, וכן, לקדם מעורבות פעילה 

ומושכלת של קבוצות אוכלוסיה, ובראשן מיעוטים ופריפריה.  

העמותה פועלת בשלושה מישורי פעילות עיקריים:

סוגיות  ילובנו  במסגרתם  עבודה  ומסמכי  מחקרים  ייזום  נתונים,  איסוף   .1
פתרונות  ויגובשו  ההחלטות  קבלת  ומערכת  החברה  הסביבה  בתחומי  יסוד 

מוסכמים.  

גיבוש כלים לקידום מדיניות המבוססת על ערכי הדמוקרטיה, השוויון והצדק   .2
הסביבתי.  

העמקה של מעורבות אזרחית פעילה בתחום הצדק הסביבתי ותהליכי קבלת   .3
החלטות בתחומי סביבה וחברה, ופעילויות לחיזוק והעצמת החברה האזרחית, 

בפרט בקרב קבוצות אוכלוסייה נפגעות ובהן מיעוטים ופריפריה.
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