מאי 2013
לכבוד :שר הרווחה והשירותי החברתיי ,חה"כ מאיר כה
יו"ר המועצה לביטחו תזונתי ,פרופ' דב טשרניחובסקי
שלו רב,
ברצוננו לבר! על היוזמה להקצות  200מליו שקל בבסיס התקציב לקידו הביטחו התזונתי בישראל .אנו
תקווה שצעד זה יתממש ויוביל לנקיטת צעדי מעשיי ומשמעותיי ,המבטאי אחריות שלטונית ,לצמצו
ממדי הבעיה ולפיתוח מדיניות לסיוע לסובלי מחוסר בטחו תזונתי.
מאמ #משמעותי להסרת חרפת הרעב מישראל דורש מדיניות המשלבת בי ארבע שיטות המקובלות בעול:
הבטחת הכנסה נאותה על$ידי העלאת קצבאות ושכר ושילוב בכוח העבודה; פעילות ישירה להספקת הזנה
במסגרות מיוחדות לאוכלוסיות בסיכו כגו ילדי; חיזוק יכולתה של המשפחה לתרג את תקציבה לתזונה
הולמת  $על$ידי סבסוד מוצרי מזו מזיני ,העשרת מצרכי מזו בסיסיי בתוספי תזונה וחינו! לתזונה נכונה;
אספקת סיוע חירו לצרכי חריגי של יחידי ומשפחות במשבר.
באופ ספציפי ,אנו מציעי שהכספי והמאמצי בשלב זה ייעדו לקדו שתי מטרות עיקריות:
 .1הרחבת ושיפור מפעל ההזנה במערכת החינו :ע"י סבסוד מלא לגני ובתי ספר יסודיי באשכולות ;1$3
ע"י גיבוש ויישו מודל להפעלת תכנית הזנה בחופשה )כ 50%$מימות השנה(; ועל ידי ביצוע פיילוטי
)לקראת יישו בהמש!( לתכנית הזנה בתיכוני וחטיבות הביניי.
 .2פיתוח תשתית של יעדי מדיניות לצמצו היק הבעיה ותוכניות ייעודיות למענה לאוכלוסיות בסיכו גבוה
ולסובלי מהבעיה )נשי בהריו ,הגיל הר וילדי ונוער ,משפחות ויחידי הסובלות מעוני( .פיתוח
המדיניות והתוכניות הייעודיות צרי! להתבסס ,בי היתר ,על הנתוני הקיימי על ממדי הבעיה מסקר
הבטוח הלאומי ,שחייבי להמשי! ולאסו +אות מדי שנה באופ שיטתי.
הצעותינו נשענות על שלושה עקרונות אתיי  $ערכיי:
• לכל תושב בישראל הזכות לביטחו תזונתי כזכות חברתית בסיסית
• הנזקקי להזנה ה "נפגעי מדיניות" ולא "האשמי במצב"
• לנזקקי להזנה יש זכות להזנה בכבוד ובדרכי מקובלות חברתית ,תו! מת עדיפות להזנה עצמית
)מכספ מהכנסותיה מעבודה ו/או מקצבאות(.
בהכנת המסמ! הרצ"ב השתתפו משפחות הסובלות מחוסר בטחו תזונתי ופעילי חברתיי מסביבת הקרובה.
בהמש ,נשמח להציג את עמדתנו ביתר פירוט בפניכ.
המסמ! הוכ ע"י המוקד לביטחו תזונתי ולמאבק ברעב  $עמותה שהוקמה בשנת  ,2006במטרה לקד את
התפיסה של אחריות המדינה לביטחו התזונתי של תושביה ולהסרת חרפת הרעב מישראל .המוקד מדגיש את
מרכזיות של מעני ומדיניות ממשלתית לצמצו ומיגור הבעיה תו! הקפדה על עקרו ההזנה בכבוד .פעילות
המוקד מבוססת על שותפות בי האקדמיה והקהילה ,וחברי בו מרצי וסטודנטי מאוניברסיטת ב$גוריו
בנגב ,אנשי מקצוע ופעילי קהילתיי.

בכבוד רב,
חברי המוקד לביטחו תזונתי
לפרטי נוספי :עו"ס נעמה לוי ,רכזת המוקד לביטחו תזונתי וחוקרת בתחו הביטחו התזונתי
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הנידו 200 :מיליו  $לקידו ביטחו תזונתי – הצעות אופרטיביות ליישו
מבוא
ברצוננו לבר! על היוזמה להקצות  200מליו שקל בבסיס התקציב ,לקידו הביטחו התזונתי
בישראל .ע זאת 200 ,מיליו ש"ח ה טיפה בי במיוחד נוכח הקיצוצי הגדולי והעלאת המיסי ,שאי
ספק שיגדילו את המימדי של בעיית חוסר הביטחו תזונתי בישראל .למיגור הבעיה מהשורש ,דרושי
מיליארדי ,לש פיתוח מדיניות כוללת ,שיטתית וארוכת טווח ,שכ ,לא מדובר במשבר חול ,+אלא בבעיה
חברתית שהשתרשה והעמיקה בעשורי האחרוני והגיעה לממדי מדאיגי ביותר ,ולמצב שישראל מובילה
את העול המערבי בהיקפיה.
במסמ! שהכנו מוצגות שתי הצעות אופרטיביות לשימוש בכספי המיועדי לש קידו הביטחו התזונתי
בישראל:
• הרחבת מפעל ההזנה במערכת החינו
• פיתוח קווי מדיניות ותשתית לתכניות ממשלתיות לטיפול בבעיית חוסר הביטחו התזונתי
הצעות אלו מבוססות על עקרונות אתיי  $ערכיי שצריכי לדעתנו להנחות את המדיניות והעיסוק הרחב
בבעיה:
•

לכל תושב בישראל הזכות לביטחו תזונתי כזכות חברתית בסיסית

•

הנזקקי להזנה ה "נפגעי מדיניות" ולא "האשמי במצב"

•

לנזקקי להזנה יש זכות להזנה בכבוד ובדרכי מקובלות חברתית ,תו מת עדיפות להזנה
עצמית )מכספ מהכנסותיה מעבודה ו/או מקצבאות(

המסמ! כולל ג קולות והתייחסויות של משפחות הסובלות מחוסר בטחו תזונתי ופעילי חברתיי מסביבת
הקרובה ,מתו! מחקרי אקדמיי שערכנו ופעילותינו השוטפת במוקד.
רקע
חוסר ביטחו תזונתי ,עפ"י ההגדרה המקובלת בעול המערבי ,שא +אומצה ע"י הועדה הבי$משרדית
לבחינת אחריות המדינה לביטחו התזונתי של אזרחיה )ועדת הרצוג$איצקובי (#בשנת  ,2008הינו "העדר

נגישות סדירה למזו מזי בדרכי מקובלות ובכמות מספקת .דרכי מקובלות ,פירוש רכישת המזו הנדרש,
ולא ,למשל ,קבלת מזו מגופי פילנתרופיי או איסו תרומות וקבצנות" )משרד הרווחה והשירותי
החברתיי ,2008 ,עמ' .(7

כידוע ,בעיית חוסר הביטחו התזונתי פוגעת בתפקוד היומיומי וכרוכה בהדרה חברתית .יתרה מכ!,
תזונה לקויה פוגעת בבריאות הפיזית והנפשית ,ביכולות הקוגניטיביות ובתפקוד החברתי ,דבר אשר מתבטא
בהגברת העבריינות ,הרס משפחות ועוד )זלכה ;2003 ,לוי ;2012 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי;2008 ,
קאופמ וסלוני$נבו.(Hamelin, Habicht & Beaudry, 1999 ;2004 ,
מומחי ואנשי מקצוע שוני שבחנו את מקורותיה של בעיית חוסר הביטחו התזונתי ,אשר התפתחה
בחברות שפע מערביות בשלהי המאה הקודמת ,מעידי כי מדובר בבעיה חברתית ,אשר אינה ניתנת להסבר
כמחסור אבסולוטי במזו ,אלא נובעת מתו! התרופפות של מוסדות חברתיי ,כגו מדינת הרווחה ,המקני
זכויות לרכוש או להשיג מזו ).(Goldberg, 2009
בישראל ,בעיית הביטחו תזונתי עלתה לתודעה הציבורית סביב ההיק +הנרחב של העוני והחרפת
המיתו הכלכלי ,החל מסו +שנות התשעי של המאה הקודמת )ניראל ואחרי ;2005 ,קאופמ וסלוני$נבו,
 .(2004הסיבות להיווצרותה של הבעיה בישראל ,בדומה לארצות שפע מערביות אחרות ,קשורות בהחלשות
מנגנוני הרווחה ,כלכלת הגלובליזציה ומיתו כלכלי חרי .+תהליכי אלו הובילו לעליה באבטלה ובהיק +העוני
והפערי החברתיי ,להחמרת הקריטריוני לקבלת גמלאות שונות ,ירידה משמעותית ברמות השכר ובהיצע
של מקומות תעסוקה ,וירידה בכוח הקניה של הכנסות משכר ומקצבאות )דורו ;2003 ,דורו וגל;2006 ,
קאופמ וסלוני$נבו ,(2004 ,לצד קיצו #מתמיד במגוו השירותי הציבוריי ורמת ,ייקור מוצרי ושירותי
מופרטי )דוידי ;2005 ,דוידי ,(2007 ,הגדלת נטל המס על המעמד הבינוני והנמו! ,ועלייה שיטתית ביוקר
המחייה )קאופמ ומיכאלי.(2007 ,
בעיית חוסר הביטחו התזונתי נמדדה לראשונה על$ידי המדינה ,בסקר שער! המוסד לביטוח לאומי
בשנת  .2011סקר זה ,העלה ממצאי קשי ,לפיה  10.5%מהישראלי חיי בחוסר ביטחו תזונתי ע סממני
רעב ,ו 8.2%$נוספי סובלי מחוסר ביטחו תזונתי בדרגה פחותה יותר )אנדבלד ,ברקלי ,פורמ ,גאליה,
וגוטליב .(2012 ,השוואת ממצאי סקר הביטוח הלאומי ע הסקר הקוד שנער! על$ידי מכו ברוקדייל$הג'וינט
בשנת  , 2003מצביעה על העמקת הבעיה בחברה הישראלית .אמנ בסקר האחרו ) (2011נמצא כי כ19%$
מהמשפחות סובלות מחוסר ביטחו תזונתי לעומת  22%בסקר הקוד ) ,(2003אול בחינה מעמיקה יותר
מעלה כי הבעיה הוחמרה .בשנת  10.5% ,2011מהמשפחות סבלו מחוסר ביטחו תזונתי ניכר ,המוגדר כמצב שבו
לעיתי לא אוכלי יו של ,לעומת  8%בשנת  .2003ההבדל נובע כנראה מכ! שבעיית חוסר הביטחו התזונתי
בקרב קשישי הצטמצמה ,בי היתר כתוצאה מהעלאת קצבאות הזקנה ,דבר המעיד כי הדר! המרכזית לטיפול
שורשי בבעיה היא באמצעות מדיניות חברתית$כלכלית המאפשרת להתפרנס בכבוד או לקבל קצבה הולמת
שתאפשר למשפחה לנהל את משק הבית ,כולל קניית מזו נדרש )לוי וקאופמ.(2012 ,
לאור כל זאת ,אי ספק כי הגזירות והקיצוצי הכלולי בהצעת התקציב וחוק ההסדרי לשנת 2013$
 ,14בניה :העלאת מס הכנסה ב 1.5%לכל מדרגות המס ,העלאת המע"מ ב ,1%$קיצו #של  2מיליארד 2
בקצבאות הילדי ,דחיית יישו חוק יו לימודי ארו! ,העדר הפחתה בתשלומי הורי למערכת החינו!,
גביית  2 105בחודש מקשישי לטובת חברות כוח אד ,ועוד ,יגדילו את המימדי של בעיית חוסר הביטחו
תזונתי בישראל.

לדעתנו ,שתי מטרות ,שלובות זו בזו ,צריכות לעמוד לנגד עיניה של קובעי ומפתחי המדיניות
להתמודדות ע בעיית חוסר הביטחו התזונתי בישראל:
א .לטווח הקצר :פיתוח ויישו תכניות ייעודית לאוכלוסיות בסיכו לפגיעה קשה במיוחד )נשי בהריו,
תינוקות ,ילדי ונוער( ולסובלי מחוסר ביטחו תזונתי )משפחות עניות ,קשישי(.
ב .לטווח הארו :בניית תכנית לצמצו ומיגור בעיית חוסר הביטחו התזונתי בכללותה בישראל שתכלול
יעדי ביניי לצמצו הבעיה וקווי מדיניות להשגת אות יעדי.
ברצוננו לקבוע ,בהמש! לניסיו המתמש! בארצות אחרות ,שארגוני פילנתרופיי והתנדבותיי לחלוקת
מזו יכולי לסייע למצבי חירו בלבד ואינ מהווי מענה הול.
לפיכ! ,אנו מציעי כי  200מיליו השקלי שהוקצו לטיפול בבעיית חוסר הביטחו התזונתי ,ייועדו לטובת
מספר צעדי יישומיי ,כפי שיפורטו בהמש! המסמ! .א! ראשית ,נציג מספר עקרונות אתי$ערכיי
שצריכי לדעתנו להנחות את המדיניות הרצויה בנושא.
עקרונות אתי$ערכיי
 .1לכל תושב בישראל הזכות לביטחו תזונתי כזכות חברתית בסיסית
מההגדרה של חוסר ביטחו תזונתי ,כפי שהובאה קוד לכ ,עולה כי מדובר בסוגיה חברתית,
העוסקת לא רק במזונו של אד ובבריאותו ,אלא ג בכבודו כאד .אמנ ,במדינת ישראל ,נטולת החוקה,
הזכות למזו אינה מעוגנת במפורש ,א! ראוי להביא מדבריו של הנשיא בדימוס ,אהר ברק מפסקי די

שוני" :הזכות של כל אד  ...לקיו מינימאלי ,היא חלק אינטגראלי מההגנה החוקתית המוענקת על$ידי
חוק$יסוד :כבוד האד וחירותו ...כבודו של האד כולל בחובו הגנה על מינימו הקיו האנושי ...אד
הרעב ללח הוא אד שכבודו נפגע ...אד הנאל #לחיות בתנאי חומריי משפילי הוא אד שכבודו
כאד נפגע" ;1"...נית להניח  ,בלא לקבוע מסמרות בדבר ,כי מחובת המדינה על פי חוק יסוד :כבוד האד
וחירותו נגזרת החובה לקיי מערכת שתבטיח "רשת מג" למעוטי$האמצעי בחברה ,כ! שמצב החומרי
לא יביא לכלל מחסור קיומי .במסגרת זו עליה להבטיח שלאד יהיה די מזו ומשקה לקיומו . 2" ...כמו
כ ,קיומה והכרה בזכות למזו הנה סוגיה שמדינות וארגוני בינלאומיי עסקו בה רבות ,והיא מוזכרת
באמנות ובמסמכי שוני כחלק אינטגראלי מזכויות אד )משרד הרווחה והשירותי החברתיי;2008 ,
.(Mechlem, 2004
 .2הנזקקי להזנה ה "נפגעי מדיניות" ולא "האשמי במצב"
כפי שהוצג בחלק הקוד )"הרקע"( ,בעיית חוסר הביטחו התזונתי בישראל הינה בעיה חברתית
שהתפתחה והשתרשה החל משלהי המאה הקודמת ,עקב מדיניות כלכלית$חברתית ניאו$ליברלית ,הפוגעת
בכושר ההשתכרות של הציבור הרחב )דורו ;2007 ,דורו וגל ;2006 ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות,
 ;2004קאופמ ומיכאלי .(2007 ,מתו! מחקרי ושיחות שקיימנו ע הסובלי מהבעיה ,עולה כי ה לא
הביעו עניי לחיות במציאות בה עליה להיעזר במחלקות לשירותי חברתיי ובקצבאות המדינה על מנת
להתקיי .ה הביעו רצו להתקיי בזכות עצמ וא +רואות בעבודה כמקו שיוכל להוות נקודת פתיחה
 1ברע"א  4905/98יוס +גמזו נ' נעמה ישעיהו וליל! ישעיהו ,פ"ד נה) ;360 (3בג" 161/94 #אליהו אטרי נגד מ"י )לא פורס(.
 2בג"ץ פסיקת בית המשפט העליו לבג" 366/03 #ובג"12.12.05 ,888/03 #

להתפתחות אישית וחברתית .יחד ע זאת ה מכירות במחסומי החברתיי העומדי בפניה ,מחסומי
שלא מאפשרי לה להשתלב בעבודות איכותיות )בוזחיש$ששו.(2013 ,
 .3לנזקקי להזנה יש זכות להזנה בכבוד ובדרכי מקובלות חברתית ,תו מת עדיפות להזנה עצמית
)מכספ מהכנסותיה מעבודה ו/או מקצבאות(
כאמור ,הדיו האתי בבעיה ובחלופות לצמצומה ולמיגורה ,מחייב התייחסות להגדרת הבעיה
המקובלת ,כפי שהוצגה לעיל ,אשר אינה מתייחסת רק לצד התזונתי אלה ג לצד החברתי והפסיכולוגי.
לפי הגדרה זו ,נקודת המוצא צריכה להיות שחלוקת מזו כמענה לבעיית חוסר הביטחו התזונתי אינה דר!
מעודפת ומקובלת להתמודדות ע הבעיה ויש להשאירה למצבי חירו בלבד .לקבלת מזו מארגוני חסד,
השלכות חברתיות שליליות רבות :יצירת תלות המלווה בחוסר אוני של הנזקקי שלא באשמת; הגבלת
האוטונומיה וחופש הבחירה; פגיעה בכבודו של הפרט; תיוג הנעזרי; חוסר רגישות לצרכי תרבותיי,
והדרה חברתית .לפיכ! ,תוכניות פילנתרופיות מאופיינות ג במיצוי נמו! דווקא בקרב הנזקקי ביותר
)אופנהיימר ;2007 ,דורו ;2007 ,לוי ;2012 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי ;2008 ,ניראל ואחרי,
 ;2003קאופמ ;2005 ,קאופמ וסלוני$נבו .(2004 ,ג לדבריה של פעילי במוקד לביטחו תזונתי ,אשר
עדי לבעיה בסביבת הקרובה )שכונה ,עיר ,וכדו'( ,הפנייה לעמותות המזו מלווה בתחושות קשות ,עד כדי
הימנעות הסובלי מהבעיה מלהסתייע בארגוני אלו ,תו! העדפה להשיג את מזונ מחיטוט בפחי האשפה
בחשיכה ,כשאיש לא רואה.
בניגוד לחלוקת מזו ע"י ארגוני וולונטריי ,תכניות ייעודיות לאספקת מזו ,כגו תכניות הזנה
לילדי ולקשישי ,המבוצעות ע"י המדינה ,כזכות ,ובאופ אוניברסאלי ולא מתייג ,מועילות יותר ושומרות
על כבוד של הנזקקי )אופקי חדשי ;2003 ,דורו.(2007 ,
ע זאת ,מדיניות של העדפת קצבאות על$פני שירותי בעי ,מאפיינת את מרבית מדינות הרווחה
המערביות )דורו ;2007 ,לוי ;2012 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי .(2008 ,הגשת סיוע בכס+
מאפשרת לנזקקי בחירה חופשית להשתמש במשאבי הכספיי שסופקו לה כדי להבטיח את
צורכיה ,כולל את צורכיה התזונתיי ,לפי העדפותיה האישיות והתרבותיות )דורו .(2007 ,לפיכ!,
הדר! המרכזית לטיפול שורשי בבעיה היא באמצעות מדיניות חברתית$כלכלית המאפשרת להתפרנס
בכבוד או לקבל קצבה הולמת שתאפשר למשפחה לנהל את משק הבית ,כולל קניית מזו נדרש )לוי
וקאופמ.(2012 ,
רק פתרונות המכווני לטיפול בשורשי הבעיה )כפי שיפורטו בהמש!( ,יוכלו להביא לצמצומה וא+
למיגורה של הבעיה .לעומת זאת ,חלוקת מזו מספקת מעי צידוק להפחתת האחריות וההתעלמות
הממשלתית מהגורמי האמיתיי למחסור במזו ותפקידה בפתרו הבעיה )דורו ;2007 ,דורו וגל;2006 ,
המרכז הלאומי לבקרת מחלות ;2004 ,קאופמ ומיכאלי.(2007 ,
ממצאי המחקר שער! המוסד לביטוח לאומי בשנת  2011לבדיקת מצב הביטחו התזונתי בישראל,
מעלי כי עמותות ההזנה שאליה פוני  60%מהמשפחות הרעבות אינ מצליחות לספק ביטחו תזונתי
)אנדבלד ושות' ;2012 ,לוי וקאופמ .(2012 ,מסקירה בינלאומית עולה כי ג תכניות לחלוקת מזו בעול,
לא הצליחו בעשרות שנות קיומיה לצמצ את ממדי חוסר הביטחו התזונתי באות ארצות .אלו תוכניות
למצבי חירו זמניי ולא תוכניות המתמודדות ע הסיבות להיווצרות הבעיה ).(Eisinger, 1998

חלופות והמלצות ליישו
בהתבסס על העקרונות האתיי$ערכיי הנ"ל ,אנו סבורי כי יש לייעד את  200מיליו השקלי שהוקצו
לביטחו התזונתי ,לאפיקי הפעולה הבאי:
 .1הרחבת מפעל ההזנה במערכת החינו
מחקרי רבי מעידי כי ילדי ה אחת מאוכלוסיות הסיכו המרכזיות לחוסר ביטחו תזונתי
)אנדבלד ושות' ;2012 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי ;2008 ,קאופמ וסלוני$נבו ,(2004 ,ועל
ההשלכות החמורות של הבעיה על אוכלוסייה זו .חוסר ביטחו תזונתי בקרב ילדי ,פוגע בהתפתחות
הקוגניטיבית ,ביכולת הריכוז והלמידה ,ביכולת התפקודית בבית הספר :ילדי שניזוני באופ לקוי
חשופי יותר למחלות וזיהומי ,יכולת הגו +להחלי קטנה יותר ,ה מפסידי יחסית יותר ימי בית$ספר
ומפגרי אחר החומר שנלמד בכיתה .זאת ועוד ,חוסר ביטחו תזונתי א +גור לבעיות התנהגות ,נשירה
מבית$הספר וקושי ביצירת קשרי חברתיי )זלכה ;2003 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי;2008 ,
ניראל ואחרי .(2005 ,מבחינה בריאותית ,לחוסר בטחו תזונתי עשויות להיות השפעות שליליות שונות,
ביניה מחסור בויטמיני ,ברזל והתקררויות )זלכה ;2003 ,ניראל ואחריRose & Oliveira, ;2005 ,
 ,(1997עוד +משקל ,סוכרת ,יתר שומני בד ,יתר לח #ד ,התפתחות מינית מוקדמת ,בעיות
אורתופדיות ,אנמיה ועייפות .לפיכ! ,תזונה מיטבית אצל ילדי היא קריטית עבור בריאות עכשווית
ועתידית ומיצוי פוטנציאל הגדילה וההתפתחות הפיזית והקוגניטיבית של הילד )קאופמ$שריקי;2008 ,
רבי .(2012 ,היבטי אלו א +מחדדי את החשיבות החברתית לטיפול בחוסר ביטחו תזונתי בקרב ילדי.
המושג "הפרדוקס של התזונה" מתייחס לפרדוקס בו העניי ,הזקוקי ביותר לתזונה נאותה כדי למצות
את יכולת ולצאת ממעגל העוני ,ה אלו שאינ מקבלי אותה )זלכה.(2003 ,
לאחרונה פורסמו נתוני חמורי אודות מצב הביטחו התזונתי בקרב ילדי המדינה :בישראל
 764,000ילדי החיי בחוסר ביטחו תזונתי )אנדלבד ושות' 27% ;(2012 ,מהילדי בישראל חוו ימי
שלמי ללא אוכל )לתת 5.4% ;(2012 ,מהתלמידי בכיתות א'$ט' סובלי מתת משקל )המועצה לשלו
הילד .(2012 ,לצד זאת ,לאור הגזירות והקיצוצי הצפויי בתקציב המדינה  ,2013$2014ובפרט הקיצו#
בקצבאות הילדי ,התריע החודש מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,פרופ' מור$יוס ,+כי הקיצו #בקצבאות
הילדי יוריד כ 30$40אל +ילדי אל מתחת לקו העוני )אפרי ;15.5.13 ,זרחיה.(24.4.13 ,
ג לטענת של פעילי המוקד לביטחו תזונתי ,הורי וסבי לילדי ,המביאי את הקולות
מהשטח ,אוכלוסיית הילדי" ,נטולת הקול" ,ה הסובלי העיקריי מהבעיה ,וה דור העתיד של
המדינה ,בו יש להשקיע .לפיכ! ,אוכלוסייה זו צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות בבואנו לטפל בבעיית
חוסר הביטחו התזונתי ויש להשקיע את  200מיליו השקלי בהרחבת מפעל ההזנה .במחקר גישוש
קהילתי שערכו בשנת  ,2010אשר נועד לבחו את עמדותיה של הורי ותלמידי כלפי תכנית ההזנה
בבאר$שבע ,עלה הצור! להרחיב את מפעל ההזנה לכל ימי הלימודי ולבתי$ספר נוספי ,ללא קשר ליו
לימודי ארו! ,לאור העובדה שחלק משמעותי מהילדי מגיע לבית הספר בלי אוכל ולרבי זוהי הארוחה
החמה היחידה ביו .במסגרת המחקר נסקרו  68הורי ו 173$ילדי הלומדי בארבע בתי ספר יסודיי
בעיר )המוקד לביטחו תזונתי.(2010 ,
חשוב לזכור כי כבר מתחילת המאה ה ,20$קיבלו תכניות ההזנה בבתי$הספר בעול הכרה הולכת
וגדלה )משרד הרווחה והשירותי החברתייFood Research and Action Center, ; Hay, 2000 ;2008 ,

 ,(n.dתכניות אלו נפוצות בארצות מערביות רבות ,ונתפסות כחלק מזכויות האזרח ומהשירות שנית
לתלמידי על$ידי מערכת החינו! )זלכה .(World Health Organization, 1998 ;2003 ,אחרי המשפחה,
בית הספר נמצא כמסגרת המתאימה ביותר למת מזו לילדי ,בשל נגישותו לאחוזי נרחבי ולמגוו
קבוצות אוכלוסייה ,הנפגשי על בסיס חיובי ושוויוני .זאת ועוד ,תזונה לקויה אינה בהכרח קשורה לעוני,
אלא לאכילת מזו בעל ערכי תזונתיי לקויי .מכיוו שלבתי הספר נית המנדט החברתי והאחריות לעצב
את תחומי ההתפתחות וההתבגרות של ילדי ,יכולת להשפיע על הרגלי התזונה של התלמידי גדולה
יחסית .ואכ ,מחקרי רבי ,באר #ובעול ,מצביעי על תרומת של תכניות הזנה לרווחת הילדי .בנוס+
לתרומה בתחו הבריאותי ,זו ניכרת ג בתחומי הלימודי והחברתי )זלכהWorld Health ;2003 ,
.(Food Research and Action Center, 2008; Unesco, 2004; Organization, 1998
ג בישראל התקיימו תכניות הזנה עוד לפני קו המדינה ,בשנות ה 20$של המאה הקודמת ,אשר
הלכו והתרחבו ע השני והגיעו לשיא בשנות ה ,50$60$שהיו בחלק שנות צנע ועליה המונית )דורו,
 ;1972מיכאלי ;2009 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי ,(2008 ,מתו! רצו להעניק למפעל גוו
אוניברסאלי ולמנוע את הפיכתו לשירות הנועד לילדי נזקקי בלבד )דורו .(1972 ,למרות ההיבטי
החיובי שבמפעל ההזנה ,ורצונ של הורי מהשכבות המוחלשות כי ימשי! ויתקיי ,מפעל ההזנה הופסק
בשנת ) 1975דורו ;1972 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי ,(2008 ,פרט למספר תכניות לאוכלוסיות
מיוחדות כגו תלמידי החינו! המיוחד ,מועדוניות ,פנימיות יו וגני ילדי )זלכה ;2003 ,מיכאלי;2009 ,
משרד הרווחה והשירותי החברתיי (2008 ,והזנה עצמאית ע"י רשויות מקומיות ,מלכ"רי ותנועות
חברתיות )זלכה ;2003 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי.(2008 ,
בעקבות חקיקתו של "חוק ארוחה יומית לתלמיד" בשנת  ,2004חודש מפעל ההזנה המזי למעלה מ$
 146אל +תלמידי כיו .ע זאת ,החוק מיוש באופ חלקי ,ויישומו מלווה בשורה ארוכה של כשלי
מנהלתיי ,כפי שעלה מדו"ח מבקר המדינה לשנת  ,2008אשר טר נפתרו )הוועדה לזכויות הילד;27.2.12 ,
וועדת החינו! וועדת הכלכלה .(27.2.12 ,זאת ועוד ,בשונה מהחוק שעבר ,הארגוני החברתיי יוזמי החוק,
חתרו להבטיח לכלל ילדי ישראל ארוחה חמה ,מיו כניסת למערכת החינו! ועד סיו ביה"ס התיכו ,ולא
רק על מסגרות המקיימות יו חינו! ארו! .זאת באורח שאינו מתייג ובאחריות ממשלתית )לוי;2012 ,
מיכאלי .(2009 ,הביקורות המרכזיות על תכניות ההזנה בעול ,מתייחסות ,בי היתר ,לתיוג התכנית
והילדי המשתתפי בה כ"עניי" ,דבר המוביל להימנעות של חלק מהזכאי מלהשתת +בה )זלכה;2003 ,
 .(Dayle, Mclntyre & Raine-Travers, 2000 ;Hay, 2000זאת ועוד ,כאשר תכניות אלו ממומנות על$ידי
גופי וולונטריי ,נוצרת תלות בהשגת תרומות ומשאבי שיבטיחו את המש! קיומ לאור! זמ )זלכה,
.(2003
בשני האחרונות נעשו מאמצי שוני ע"י ארגוני חברתיי ,בה המוקד לביטחו תזונתי ,בכדי
לקד רפורמה בחוק וא +הוגשו הצעות חוק להרחבת החוק הקיי ,ע"י חה"כ לשעבר רוחמה אברה$
בלילא ועמותת "ידיד" .מדי שנה מושקעי במפעל ההזנה למעלה מ 200מיליו  2מתקציב המדינה
)מרציאנו ,(2012 ,א! מספר התלמידי הנהני מהזנה נשאר יציב ,חר +הגידול במספר התלמידי ובחומרת
הבעיה .אנו סבורי כי  200מיליו השקלי שהוקצו לאחרונה לטיפול בבעיית חוסר הביטחו התזונתי,
נדרשי ,לפחות בחלק ,לש הרחבת התכנית ,כשלב בדר! להפיכתה לשירות אוניברסאלי החל על כלל
הילדי במערכת החינו! )מיכאלי .(2009 ,לפיכ! ,בשלב ראשו יש לייעד את הכספי לש:

א .הרחבת מפעל ההזנה הקיי ע"י סבסוד מלא לגני ובתי ספר יסודיי באשכולות  ,1$3ללא קשר
ליו לימודי ארו! .כפי שעלה מדו"ח מבקר המדינה ) ,(2008התביעה בחוק להשתתפות הרשויות
וההורי מהווה מקור לקשיי רבי ,ובחלק מהמקרי עלולה להביא למניעת יישומו של החוק
דווקא בקרב הזקוקי לו ביותר.
ב .גיבוש ויישו מודל להפעלת תכנית הזנה בחופשה )כ 50%$מימות השנה( ,בהתא לממצאי
הפיילוט שנער! ע"י משרד הרווחה באוגוסט  2012ביוזמת חה"כ לשעבר אברה$בלילא ועמותת
"ידיד" .הממצאי מורי כי התכנית נתנה מענה לצור! אמיתי של ילדי בסיכו הסובלי מחוסר
ביטחו תזונתי ברמה בינונית או גבוהה ואשר אינ זוכי בקביעות לארוחה חמה ומזינה .התכנית
תרמה להפחתת מצבי הסיכו )שוטטות ,אלימות וכו'( ונמצאה שביעות רצו גבוהה בקרב
המשתתפי והוריה באשר לאיכות המזו .לבסו ,+החוקרי סברו כי קיי צור! ממשי בהסדרת
התכנית ,הרחבתה והפעלתה במתכונת לאומית )קר רש"י.(2012 ,
ג .ביצוע פיילוטי )לקראת יישו בהמש!( בתיכוני וחטיבות הביניי ,בדומה לתכנית ארוחה
בחופשה.
 .2פיתוח קווי מדיניות ותשתית לתכניות ממשלתיות לטיפול בבעיית חוסר הביטחו התזונתי
השתרשותה והעמקתה של בעיית חוסר הביטחו התזונתי בישראל בעשורי האחרוני ,ומימדיה
החומרי כפי שמצטיירי ממחקרו של המוסד לביטוח לאומי ,מחייבי קביעת תכנית ממשלתית סדורה
ואחראית לטיפול בבעיית חוסר הביטחו התזונתי .מדיניות שכזו צריכה לתת מענה בטווח הקצר ,א! ג
לשאו +לצמצ ולמגר את הבעיה בטווח הארו! .הבסיס לתכנו ולפיתוח המדיניות צרי! להיות נתוני
שיאספו באופ שיטתי וקבוע מידי שנה.
א .מדידה סדירה של הבעיה ,פילוח אוכלוסיות בסיכו  ,קביעת יעדי מדיניות ומעקב אחר מימוש:
בשנת  2011בח לראשונה המוסד לביטוח לאומי את מצב הביטחו התזונתי בישראל .ממצאי
המחקר ,לצד נתוני שנאספו בסקרי מדגמיי קודמי )חלק ע"י המוקד לביטחו תזונתי(,
מצביעי על חומרת הבעיה .אול ,מדובר בנתוני ראשוניי ,חלקיי ולא עקביי )קאופמ ,מיכאלי
ולוי .(2008 ,ג הוועדה הבי$משרדית לבחינת אחריות המדינה לביטחו התזונתי של אזרחיה )ועדת
הרצוג$איצקובי ,(2008 ,#המליצה לאסו +נתוני ע"י גו +ממלכתי ,כ! שהממשלה תוכל לעקוב אחר
המגמות בשיעור חוסר הביטחו התזונתי ולבחו את מועילות צעדיה בניסיו למגרו לחלוטי .אנו
מצטרפי להמלצת הוועדה ואי לנו כל ספק כי מדידה שיטתית ,כפי שמקובל מערביות אחרות ,הינה
תנאי הכרחי להגדרת הבעיה ולפיתוח מעני חברתיי ומדיניות חברתית כדי להתמודד ברצינות עימה,
כפי שנעשה בארה"ב והוביל את הממשל להכיר בבעיה ולהציע תוכניות טיפול שונות )קאופמ ,מיכאלי
ולוי .(2008 ,לפיכ! ,אנו סוברי כי:
 (1על המוסד לביטוח לאומי להמשי! ולמדוד את הבעיה עוד השנה ,ולקבוע לוחות זמני שיטתיי ג
למדידות עתידיות.
 (2יש לערו! מחקרי נוספי ומעמיקי לבחינת השלכות הבעיה והאפקטיביות של תכניות ייעודיות
לאוכלוסיות סיכו ספציפיות.

 (3יש לבחו ולעקוב אחר השפעת הגזירות הצפויות בתקציב  ,2013$2014על בעיית חוסר הביטחו
התזונתי בישראל.
ב .פיתוח תכניות ייעודיות לאוכלוסיות בסיכו
בהנחה כי בנייתה ויישומה של תכנית למיגור הבעיה עשויה לקחת זמ ,אנו סבורי כי יש לפעול
במקביל לפיתוח תכניות עבור אוכלוסיות בסיכו .אמנ מחקרי שוני כבר הוכיחו כי בעיית חוסר
הביטחו התזונתי פוגעת בכל קבוצות הגיל ומתפשטת מעלה בסול המעמד הכלכלי )לוי ;2012 ,ניראל
ואחרי ;2003 ,קאופמ וסלוני$נבו ,(Riches, 1997 ;2004 ,א! ,אוכלוסיות רגישות במיוחד ה
משפחות גדולות ,חד הוריות ,ערביות ,משפחות מעוטות השכלה ומהגרי )ניראל ואחרי ;2003 ,רבי,
 .(2012במחקר שער! המוסד לביטוח לאומי בשנת  ,2011ניכר כי הנתוני קשי במיוחד לגבי משפחות
ע ילדי :שליש ממשפחות אלו 1,700,000 ,נפשות מה  764,000ילדי חיי בחוסר ביטחו תזונתי .ג
מחצית המשפחות החד$הוריות והמשפחות הערביות ורבע מהמשפחות החרדיות והמשפחות בה מפרנס
אחד נמצאות בחוסר ביטחו תזונתי .יש אינדיקציות לכ! שרמת חוסר הביטחו התזונתי בקרב
אוכלוסיית הבדואי בדרו גבוהה עוד יותר ,ומגיעה לכשני שלישי מהמשפחות )אנדבלד ושות';2012 ,
לוי וקאופמ.(2012 ,
חומרת המצב בישראל בולטת במיוחד כאשר משווי את ממדי הבעיה לארצות הברית .למרות
הגידול הרב שחל בממדי חוסר הביטחו התזונתי בעקבות המשבר הכלכלי של  ,2008ממדי הבעיה
בארה"ב נמוכי בהרבה מישראל .שיעור כלל המשפחות הסובלות מהבעיה נמו! ברבע ושיעור הסובלי
מחוויית רעב נמו! בשני שלישי )לוי וקאופמColeman-Jensen, Nord, Andrews & ;2012 ,
 .(Carlson, 2012בניגוד לצפוי ולמקובל ,ארצות$הברית היא דוגמה יוצאת דופ למעורבות ממשלתית
ישירה בנושא ביטחו תזונתי )פידלמ .(2011 ,משרד החקלאות האמריקאי מנהל  15תכניות המהוות
רשת ביטחו תזונתית למיליוני ילדי ומבוגרי בעלי הכנסה נמוכה ).(Hanson & Oliveira, 2012
חמשת התכניות המרכזיות הינ :תכנית משלימה לסיוע בתזונה ) ,(SNAPתכנית תזונה משלימה לנשי
תינוקות וילדי ) ,(WICתכנית ארוחות צהריי בבי"ס ) ,(NSLPתכנית ארוחות בוקר בבי"ס )(SBP
ותכנית מזו לילדי ומבוגרי במוסדות טיפוליי )) (CACFPאתר משרד החקלאות האמריקאי,
 ,www.usda.gov/כניסה אחרונה.(6.5.13 :
עפ"י נתוני משנת  ,2012רבע מהאמריקאי משתתפי בלפחות אחת מתכניות הסיוע במהל!
השנה .לפי דיווח של משרד החקלאות האמריקאי ,מעל  70%מהוצאותיו מוקדשות לתכניות הסיוע
בתזונה ,אשר הסתכמו ב 106.7מיליארד דולר בשנת .(USDA, 2013) 2012
למרות שאוכלוסיית ישראל קטנה משמעותית מאוכלוסיית ארצות$הברית ,יש לקחת בחשבו כי
תכניות ייעודיות לטיפול ושיקו אוכלוסיות הסובלות מחוסר ביטחו תזונתי הינ יקרות מאד ולא
בהכרח יעילות ומועילות למיגור הבעיה מהשורש .מכלול תכניות אלה ,לצד מערכת משלימה של ארגוני
התנדבותיי ,הצליחו לחסל תופעות של תת תזונה מסכנת חיי ,א! לא לספק בטחו תזונתי לקבוצות
גדולות באוכלוסייה ) .(Eisinger, 1998זאת בשל העובדה כי בדומה לשאר התכניות הנהוגות בעול
המערבי ,תכניות אלו בעלות קריטריוני מחמירי ,נהלי מסורבלי ,תיוג הנעזרי וחוסר רגישות

לצרכי תרבותיי ,דברי הגורמי למיצוי נמו! דווקא בקרב הנזקקי ביותר ,וא +לכישלונ )משרד
הרווחה והשירותי החברתיי ;2008 ,ניראל ואחרי ;2003 ,קאופמ וסלוני$נבו.(2004 ,
ג .פיתוח תכנית לצמצו ומיגור הבעיה :קביעת יעדי ביטחו תזונתי
מאמ #אמיתי להסרת חרפת הרעב מישראל דורש מדיניות המשלבת בי ארבע שיטות המקובלות
בעול :הבטחת הכנסה נאותה על$ידי העלאת קצבאות ושכר ושילוב בכוח העבודה; פעילות ישירה
להספקת הזנה במסגרות מיוחדות לאוכלוסיות בסיכו כגו ילדי; חיזוק יכולתה של המשפחה לתרג
את תקציבה לתזונה הולמת  $על$ידי סבסוד מוצרי מזו מזיני ,העשרת מצרכי מזו בסיסיי בתוספי
תזונה וחינו! לתזונה נכונה; אספקת סיוע חירו לצרכי חריגי של יחידי ומשפחות במשבר .קיומ
של שיטות יעילות ובדוקות למיגור בעיות העוני והרעב מוכיח שהבעיה אינה חוסר בידע מקצועי ,אלא
בתפישת עול לגבי סדרי עדיפויות ואחריות המדינה )לוי וקאופמ.(2012 ,
בתו! כ! ,אנו סבורי כי בכדי למגר את הבעיה מהשורש ,יש להתמקד בהגדלת ההכנסה הפנויה
ע"י הגדלת הקצבאות והשכר ,פיתוח מקורות תעסוקה וסבסוד מוצרי מזו מזיני .רק אלו ימנעו את
התלות הכרוכה בהסתייעות בגורמי תמיכה חיצוניי ,יקדמו את חופש הבחירה ועצמאות הפרט לניהול
חייו.
ג הוועדה הבי$משרדית לבחינת אחריות המדינה לביטחו התזונתי של אזרחיה )ועדת הרצוג$
איצקובי ,(2008 ,#סברה כי מוטלת על הממשלה אחריות יתרה לדאוג לצורכיה של מי שאינ מסוגלי
להשתלב בשוק העבודה או שהכנסותיה אינ ברמה ראויה ,דבר המצרי! בחינה מחודשת של מער!
הקצבאות )משרד הרווחה והשירותי החברתיי ;2008 ,פידלמ .(2011 ,יתרה מכ! ,בדו"ח הועדה נרש
כי "מיו כינונה של המדינה ,אחריות זו של הממשלה באה לידי ביטוי בתשלו קצבאות ותגמולי
שוני לקבוצה זו .רק במקרי קיצוניי ,למשל בתקופת הצנע ,הרחיבה הממשלה את שירותיה והעניקה
שירותי בעי" )משרד הרווחה והשירותי החברתיי ,2008 ,עמ'  .(25מדיניות של העדפת קצבאות על$
פני שירותי בעי ,מאפיינת ג את מרבית מדינות הרווחה המערביות )דורו ;2007 ,לוי ;2012 ,משרד
הרווחה והשירותי החברתיי.(2008 ,
ג המלצותיו של המוסד לביטוח לאומי לאור ממצאי סקר הביטחו התזונתי שער! בשנת ,2011
העלו שוב את הצור! לדאוג לתעסוקה בתנאי הוגני למי שמסוגל לעבוד ,ולהגדיל את קצבאות הקיו
לרמה סבירה המאפשרת קיו בכבוד לאלו שאינ משתכרי שכר הול או אינ יכולי להשתלב בשוק
העבודה בשל מגוו סיבות )אנדבלד ושות' .(2012 ,בעקבות סקר זה ,הצהיר שר הרווחה דאז ,משה כחלו,
כי יאבק להגדלת הקצבאות לקשישי ולמקבלי הבטחת הכנסה כדי לתת מענה לפגיעה בביטחו התזונתי
ולהפחתת העוני .ג מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,פרופ' שלמה מור$יוס ,+טע כי יש בנתוני הסקר כדי
ללמד על החשיבות של הגדלת הקצבאות שרמת נמוכה ,למשפחות הנזקקות בגיל העבודה )הודעה
לתקשורת ,המוסד לבטל"א .(9.5.12 ,להמלצות אלו הצטר +ג פרופ' טשרניחובסקי ,אשר סבר כי" :אי

ספק שהאי$שוויו בישראל גדל בשני האחרונות ,ג בגלל מדיניות ממשלתית שגויה ...ממשלות ישראל
תרמו לכ! ,בי היתר באמצעות צמצו בסובסידיות ובקצבאות .הממשלה צריכה לחזור ולהפעיל
מדיניות שתצמצ פערי ותגדיל את הקצבאות" )אפרי .(16.8.12 ,ג לאחרונה כאמור ,ע היוודע על

הגזירות והקיצוצי הצפויי בתקציב המדינה לשני  ,2013$14שר הרווחה ,חה"כ מאיר כה ,ומנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי ,פרופ' מור$יוס ,+פנו למשרד האוצר למת שיפוי למקבלי קצבאות הקיו ומקבלי
"מס הכנסה שלילי" בגי הקיצו) #זרחיה.(24.4.13 ,
סיכו
לדעתנו ,נית ואפשר להחזיר את הביטחו התזונתי ולהסיר את חרפת הרעב מישראל .יש לזכור
כי מדובר בבעיה חברתית חדשה יחסית ,שלא הייתה קיימת בישראל עד שנות ה 90$של המאה הקודמת .ע
זאת ,עד להשגת מטרה זו יש לפתח מדיניות הולמת שתת מענה לקבוצות בסיכו גבוה ולנפגעי מהבעיה תו!
שמירה על עקרו של הזכות להזנה בכבוד לכל תושב במדינת ישראל.
אנו קוראי להתמקד בפיתוח ויישו פתרונות כוללניי לבעיה ,כפי שהוצגו במסמ! זה .לדעתנו ,יש
לשאו +לשיתו +מרבי של הסובלי מהבעיה בתהלי! קביעת התכנית ,יישומה והערכת האפקטיביות שלה ,מתו!
הנחה כי ה המומחי למצב ,ומעורבות חיונית לשיפור מעמד ,יכולת ,עוצמת ועצמאות.
בכבוד רב,
חברי המוקד לביטחו תזונתי.
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