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המלצות אופרטיביות לקידו הביטחו התזונתי בישראל
הקדמה
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"" ) World Food
.(Summit, 1996
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 .(2004 ,הסיבות 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 ,
השתרשותה והעמקתה של בעיית חוסר הביטחו התזונתי בישראל בעשורי האחרוני,
ומימדיה החומרי כפי שמצטיירי ממחקריו של המוסד לביטוח לאומי בשני ) 2011 2012אנדבלד ושות'
 ;2012אנדבלד ושות'  ,(2014מחייבי קביעת תכנית ממשלתית סדורה ואחראית לטיפול בבעיה .מדיניות
שכזו צריכה לתת מענה בטווח הקצר לאוכלוסיות בסיכו לפגיעה קשה במיוחד ,א ,ג לשאו לצמצ
ולמגר את הבעיה בטווח הארו ,,על ידי בניית תכנית שתכלול יעדי וקווי מדיניות ברורי.
בעול המערבי מקובלת מדיניות המשלבת בי ארבע שיטות יעילות ובדוקות :הבטחת הכנסה
נאותה על ידי העלאת קצבאות ושכר ושילוב בכוח העבודה; פעילות ישירה להספקת הזנה במסגרות
מיוחדות לאוכלוסיות בסיכו ; 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 )לוי וקאופמ .(2012 ,
לש צמצו ומיגור בעיית חוסר הביטחו התזונתי בישראל דרושי מיליארדי ,שכ  ,לא
מדובר במשבר חול ,אלא בבעיה חברתית שהשתרשה והעמיקה בעשורי האחרוני והגיעה לממדי
מדאיגי ביותר ,ולמצב שישראל מובילה את העול המערבי בהיקפיה.

להל יוצגו הצעות אופרטיביות .הללו נשענות על שלושה עקרונות אתיי – ערכיי שצריכי להנחות
לדעתנו את העיסוק והעוסקי בקידו הביטחו התזונתי בישראל:

•

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(.

הצעות אופרטיביות
 .1פיתוח קווי מדיניות ותשתית לתכניות ממשלתיות לטיפול בבעיית חוסר הביטחו התזונתי לטווח
הארו .הדבר כולל מדידה סדירה של הבעיה ,פילוח אוכלוסיות בסיכו  ,קביעת יעדי מדיניות ומעקב
אחר מימוש .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– ,
א .על המוסד לביטוח לאומי להמשי ,ולמדוד את הבעיה באופ שיטתי .אנו רואי בחומרה רבה את
אי עריכת סקר בטחו תזונתי על ידי הבטוח הלאומי לשנת  2013ודורשי שהסקר לשנת 2014
יתקיי!
ב .יש לערו ,מחקרי נוספי ומעמיקי לבחינת השלכות הבעיה ולהערכת האפקטיביות של תכניות
ייעודיות לאוכלוסיות סיכו ספציפיות .זאת על ידי המוסד לביטוח לאומי או הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
ג .על הממשלה לקבוע יעדי ביטחו תזונתי מדידי.
 .2הבטחת הכנסה נאותה
א .בחינה מחודשת של מער ,קצבאות הקיו כפי שהמליצו הוועדה הבי משרדית לבחינת אחריות
המדינה לביטחו התזונתי של אזרחיה )ועדת הרצוג איצקובי" ,(2008 ,והמוסד לביטוח לאומי
בסקר הביטחו התזונתי שער ,בשנת ) 2011אנדבלד ושות' .(2012 ,זאת תו ,הגדרה אופרציונלית
של מהו "קיו בכבוד".
ב.

פיתוח תעסוקה בתנאי הוגני – בהמש ,להמלצותיו של המוסד לביטוח לאומי בסקר הביטחו
התזונתי בשנת  .2011בתו ,כ ,יש לכלול :העלאת שכר המינימו ,איסור על העסקה קבלנית,
פיתוח הזדמנויות תעסוקתיות הולמות ,בעיקר באזורי פריפריה ,והכשרה מקצועית.

ג.

הגדלת קצבאות הילדי – כפי שמפורט בהצעת החוק לקצבת ילדי הולמת – התשע"ד ,2014
אשר הונחה בימי אלו על שולח הכנסת ,יש להשוות את קצבת הילדי בישראל לסכו הקצבה
הממוצעת במדינות  .OECDזאת ע"י העלאתה באופ הדרגתי בסכו של  70שח לשנה במש5 ,
שני.

 .3פעילות ישירה להספקת הזנה במסגרות מיוחדות לאוכלוסיות בסיכו
א .הרחבת ושיפור מפעל ההזנה במערכת החינו :,כשלב בדר ,להפיכתו לשירות אוניברסאלי החל על
כלל הילדי במערכת החינו:,
 (1סבסוד 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.
 (2גיבוש 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 ,
 (3ביצוע פיילוטי )לקראת יישו בהמש (,בתיכוני וחטיבות הביניי ,בדומה לתכנית ארוחה
בחופשה.
ב.

פיתוח תוכניות ייעודיות לאוכלוסיות סיכו נוספות :נשי ,תינוקות וילדי בגיל הר :,בניגוד
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, 2012בי התכניות
המרכזיות שאנו ממליצי לבחו  :תכנית משלימה לסיוע בתזונה ) ,(SNAPתכנית תזונה משלימה
לנשי תינוקות וילדי ) ,(WICתכנית ארוחות בוקר בבי"ס ) (SBPותכנית מזו לילדי ומבוגרי
במוסדות טיפוליי )) (CACFPאתר משרד החקלאות האמריקאי.(www.usda.gov ,

 .4חיזוק יכולתה של המשפחה לתרג את תקציבה לתזונה הולמת
א .אימו" סל מזו בסיסי ,בריא ובר השגה שגובש בשנת  2013בדיו בהשתתפות נציגי מהאגודה
לבריאות הציבור ,עמותת עתיד ,מחלקת תזונה ודיאטה הדסה עי כר ,ומרכז המידע לקידו
ביטחו תזונתי בישראל ,אשר התקיי ב  ,4.6.13גובש סל מזו בסיסי ,בריא ובר השגה ,המשלב
בי המלצות המחלקה לתזונה של משרד הבריאות ועמותת עתיד .סל זה ,הוגש למשרדי הממשלה
השוני עת דיוני התקציב לשני ) 2013 14מתו ,נייר מדיניות :סל מזו בסיסי בריא ובר השגה
לקידו ביטחו תזונתי בישראל.(2013 ,
ב.

הנגשת המוצרי ,בסל שגובש ,לציבור הרחב :זאת באמצעות פיקוח על מחירי המוצרי ,סבסוד
המוצרי ,והנהגת מע"מ דיפרנציאלי.

 .5אספקת סיוע חירו לצרכי חריגי של יחידי ומשפחות במשבר

מתו ,ההגדרה של חוסר ביטחו תזונתי עולה כי חלוקת מזו כמענה לבעיה ,אינה דר ,מועדפת
ומקובלת להתמודדות ויש להשאירה למצבי חירו בלבד .הפניית משפחות נזקקות לגורמי חסד וצדקה
יוצרי ומשמרי את התלות של הפרט בגורמי חסד שוני ,מביאי לתיוג חברתי שלילי של מקבלי
הסיוע ופוגעי בתחושת הער ,העצמי של הנזקקי .יתרה מכ ,,מנתוני דו"ח העוני האלטרנטיבי 2012
פרי עבודת מחקר של עמותת "לתת" עולה כי  65%ממקבלי הסיוע עדיי סובלי מחוסר ביטחו תזונתי
)לתת .(2012 ,לפיכ ,,אי בכוח של מעני אלה להביא לצמצו משמעותי של הבעיה או למיגורה .ג
הניסיו המתמש ,בארצות אחרות ,מלמד כי ארגוני פילנתרופיי והתנדבותיי יכולי לסייע במצבי
חירו בלבד ואינ מהווי מענה הול .בנוס ,מעני אלה שוללי מהפרט את הזכות הבסיסית לבחור
עבור עצמו את מזונו ולהזי את עצמו ואת בני משפחתו בכבוד.

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  90של המאה
הקודמת .אנו קוראי להתמקד בפיתוח ויישו פתרונות כוללניי לבעיה ,כפי שהוצגו במסמ ,זה .בתו,
כ ,,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.
ההמלצות שהוצגו במסמ ,זה ,מבוססות על ניירות עמדה שפורסמו על ידי מרכז המידע לקידו ביטחו
תזונתי בישראל* בי השני  ,2012 14אשר מבוססי על מחקרי שנערכו באר" ובחו"ל ,שיחות ע
משפחות הסובלות מחוסר ביטחו תזונתי ופעילי חברתיי מסביבת הקרובה ,שולחנות עגולי
והתייעצויות ע אנשי מקצוע במגוו תחומי.

* מרכז המידע לקידו ביטחו תזונתי בישראל ,הפועל במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ב גוריו
בנגב ,הינו גו ייחודי שמטרתו הגברת העניי  ,הדיו  ,המחקר והעיסוק בביטחו תזונתי בקרב כלל הציבור.
לקבלת ניירות העמדה המלאי ,ולפרטי נוספי –
עו"ס נעמה לוי  ,מנהלת מרכז מידע לקידו ביטחו תזונתי בישראל וחוקרת בתחו הביטחו התזונתי
052 5013932 naamalevin@gmail.com
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