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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק עידוד תרומות מזון, התשע"ח–2018 *

בחוק זה – 1 הגדרות

"ארגון לחלוקת מזון" – מותד ללא חוו ת רווח, חהגדרתו בחוק מת ערך מותף, התשל"ו–1975 1, 
שפועל, במתגרת מטרותיו, לחלוקת תרומות מזון ויש לו האישורים ה דרשים לפי חל 

דין להובלה, לאחתון או לחלוקה של מזון;

"מזון" – חהגדרתו בחוק הג ה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו–2015 2 
גוף התורם מזון לארגון לחלוקת מזון לא יישא באחריות אזרחית או פלילית ל זק 2 תייג לאחריות  )א( 

ש גרם בשל תרומת המזון, אלא אם חן גרם ל זק בפעולה מחוו ת או ברשל ות חמורה.

ארגון לחלוקת מזון המוביל, מחזיק או מחלק תרומות מזון, בהתאם להוראות חל  )ב( 
דין, לא יישא באחריות אזרחית או פלילית ל זק ש גרם בשל הובלה, החזקה או חלוקה של 

תרומות מזון חאמור, אלא אם חן גרם ל זק בפעולה מחוו ת או ברשל ות חמורה.  
ארגון לחלוקת מזון יבטח את הפועלים מטעמו או עבורו באיתוף, בארגון או בחלוקת תרומות 3 חובת ביטוח  

מזון, לשם חיתוי  זקים העלולים להיגרם להם או לצד שלישי בשל הפעולות האמורות. 

עם הש ים, גדלה האוחלותייה התובלת מאי־ביטחון 
גופים  ילדים רבים.  גם  זו  מ ים  תזו תי. עם אוחלותייה 
שעותקים בתחום המזון, חגון מתעדות, אולמות אירועים, 
ובתי מלון  מ עים  חדרי אוחל במפעלים, רשתות שיווק 
ומעדיפים  ברשותם  ש שארים  מזון  עודפי  מלתרום 
להשליחם לפח האשפה מחשש שתוטל עליהם אחריות 

אזרחית או פלילית בשל  זק שייגרם מהמזון ש תרם. 

גופים חאמור לתרום את עודפי המזון  חדי לעודד 
שלהם לא שים הזקוקים לחך, מוצע לקבוע תייג לאחריות 
אזרחית או פלילית ל זק ש גרם על ידי גופים התורמים 
וחן ארגו ים לחלוקת מזון  מזון לארגו ים לחלוקת מזון 
העותקים בהובלה, החזקה או חלוקה של תרומות מזון. 
לע יין זה מוצע להגדיר ארגון לחלוקת מזון חארגון ללא 
חוו ת רווח שפועל, במתגרת מטרותיו, לחלוקת תרומות 
דין להובלה,  לו האישורים ה דרשים לפי חל  ויש  מזון 

לאחתון או לחלוקה של מזון. 

התייג האמור לא יחול אם ה זק  גרם בפעולה מחוו ת 
או ברשל ות חמורה. חמו חן, חדי שהתייג האמור יחול על 
ארגון לחלוקת מזון עליו לקיים את ההובלה, ההחזקה או 

החלוקה של תרומות מזון לפי הוראות הדין. 

חן, חדי לעודד מת דבים המתייעים לארגו ים  חמו 
לחלוקת מזון באיתוף, בארגון או בחלוקה של תרומות 
המזון, ולהגן על אותם מת דבים ועל הארגון עצמו, מוצע 
לחייב את הארגון לבטח את הפועלים מטעמו או עבורו 

בביצוע אותן פעולות. 

בעת הח ת הצעת החוק לקריאה הש ייה ולקריאה 
השלישית תבחן ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של 
הח תת את האפשרות להחיל את התייג האמור גם על 

המדי ה, ובחלל זה על צבא הג ה לישראל.
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