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לכבוד :הוועדה להכנת קוד אתי לעמותות המזו ,המרכז לאתיקה בירושלי

חברי ועדה נכבדי,
רצ"ב מסמ הכולל הצעות המוקד לביטחו תזונתי לעקרונות ערכיי לקוד אתי לעמותות הזנה.
המוקד לביטחו תזונתי ולמאבק ברעב הינה עמותה שהוקמה בשנת  ,2006במטרה לקד את התפיסה של
אחריות המדינה לביטחו התזונתי של תושביה ולהסרת חרפת הרעב מישראל .המוקד מדגיש את מרכזיות
מעני ומדיניות ממשלתית לצמצו ומיגור הבעיה תו הקפדה על עקרו ההזנה בכבוד ורואה בעמותות
ההזנה מענה למצבי חירו בלבד .פעילות המוקד מבוססת על שותפות בי האקדמיה והקהילה .חברי בו
מרצי וסטודנטי מאוניברסיטת ב%גוריו בנגב ,אנשי מקצוע ופעילי קהילתיי) .כתובת האתר שלנו,
אשר נמצא בשלבי הקמה בימי אלו.(/http://fsi.org.il :
נשמח להציג את עמדתנו ביתר פירוט בפני הועדה .למרות שבהצגת עמדנו שילבנו קולות של
משפחות הסובלות מחוסר בטחו תזונתי אנו סבורי כי על הועדה לשמוע באופ ישיר ,וא( לערב כחברי
בוועדה ושותפי בקבלת ההחלטות נציגי של משפחות הסובלות מחוסר ביטחו תזונתי בעצמ.

בכבוד רב,
עו"ס נעמה לוי – רכזת המוקד לביטחו תזונתי וחוקרת בתחו הביטחו התזונתי
עו"ס חלי בוזחיש%ששו – פעילה במוקד לביטחו תזונתי ,וחוקרת בתחו הביטחו התזונתי
ד"ר רוני קאופמ – יו"ר המוקד לביטחו תזונתי וחוקר בתחו הביטחו התזונתי
לפרטי נוספי :נעמה 052%5013932 naamalevin@gmail.com

הצעה לעקרונות ערכיי לקוד האתי לעמותות המזו – מסמ לוועדה )(2.4.2013
מבוא
חברי ועדה נכבדי,
ברצוננו לבר על היוזמה להכנת קוד אתי לעמותות המזו  .ע זאת ברצוננו להזהיר מהסכנה שבהגבלת
הדיו בקוד האתיקה לעצ חלוקת המזו על ידי עמותות והתעלמות מהמדיניות שהובילה למצב שישראל
מובילה את העול המערבי בהיק( בעיית חוסר הביטחו התזונתי  %העלולה לתרו לשימור והנצחת
הבעיה ,תוצר שאי לנו ספק שהועדה לא מתכוונת אליו .לדעתנו קוד האתיקה צרי להתייחס להקשר
החברתי ולסוגיות המהותיות של צדק חברתי ,מחויבות חברתית ,מדיניות רווחה ,והזכות של כל תושב
בישראל לביטחו תזונתי כזכות חברתית בסיסית .בהקשר זה ,שמחנו ללמוד מהפרוטוקולי של הועדה
שפורסמו ,ולראות שהועדה בחנה קודי אתיי דומי ,למשל מקנדה ומבריטניה שמדגישי מרכיבי
חשובי כגו מחויבות להבנת ההקשר החברתי של הנזקקי והצור לתמו במבקשי הסיוע על מנת
שיקבלו את זכויותיה וההטבות שה זכאי לה; דרישה מבנקי המזו שיכירו בתפקיד כפתרו זמני
למשבר ,וישקיעו בצמצו תפקיד זה ולא יפחיתו את התמרי -לשיפור במערכות הסיוע הממשלתיות )ועדת
ההיגוי לקוד האתי לעמותות ביטחו תזונתי.(20.11.12 ,
לדעתנו ,לסובלי מהבעיה יש זכות להשתת( בקביעת מדיניות ובכלל זה ג בקביעת קוד אתיקה .אנו
ממליצי לוועדה להזמי את הסובלי מהבעיה להשתת( בהכנת הקוד האתי ,מתו תפיסה כי הראשונות
שיש לפנות אליה לקבלת מידע וידע אודות הבעיה של חוסר ביטחו תזונתי .ה מי שנאלצות לפנות
לעמותות מזו ,להתמודד ע ההשפלה ,הבושה והיעדר המדיניות ביחס למצב.
אנו ג ממליצי שקהל היעד אליו מכוו הקוד האתי יכלול את כלל נותני השירותי לחסרי הביטחו
התזונתי )עובדי ועובדות במערכות החינו ,הבריאות והרווחה הנותני שירות ישיר או מפני לעמותות
הזנה( ולא רק את עובדי ומתנדבי עמותות ההזנה ובנקי המזו .מבדיקות שערכנו עולה שאי מדיניות
והנחיות אתיות בנושא.
במסמ שהכנו יש הצעות לעקרונות אתיי  %ערכיי שצריכי להנחות לדעתנו את העוסקי במת שירות
לחסרי הביטחו התזונתי ,ה עובדי ומתנדבי עמותות וה אנשי מקצוע מתחומי הבריאות החינו

והרווחה שמפני לעמותות ההזנה .המסמ כולל ג קולות והתייחסויות של נציגי משפחות הסובלות
מחוסר בטחו תזונתי מתו מחקרי אקדמיי שערכנו ופעילותינו השוטפת במוקד.
אנו מציעי לוועדה לאמ -את העקרונות הערכיי הבאי )שנדוני ומנומקי בהרחבה בהמש המסמ(:
 .1לנזקקי להזנה יש זכות להזנה בכבוד ובדרכי מקובלות )ולא דר ארגוני חסד(
 .2הנזקקי להזנה ה "נפגעי מדיניות" ולא "האשמי במצב"
 .3קיימת עדיפות למת אפשרות להזנה עצמית )בקניה( לפי סדר עדיפויות האישי והתרבותי
 .4יש צור להגביל את הכוח של נותני השירות )אנשי מקצוע ומתנדבי( נוכח מקבלי השירות
דוגמא לאופרציה של העקרונות הללו היא הכללת דרישה במסגרת החלק הערכי של קוד האתיקה:
שעמותות ההזנה ושאר העוסקי בסיוע לנפגעי הבעיה יפעלו מתו מחויבות למאבק למגור וצמצו הבעיה
של חוסר בטחו תזונתי ורעב בישראל זאת בנוס( כמוב למת הסיוע הישיר בצורה אתית.

עקרו ערכי  :1לנזקקי להזנה יש זכות להזנה בכבוד ובדרכי מקובלות )ולא דר ארגוני
חסד(
הדיו האתי בבעיה מחייב התייחסות להגדרת הבעיה המקובלת שאינה מתייחסת רק לצד התזונתי
אלה ג לצד החברתי והפסיכולוגי .מבחינה זו אנו קוראי לוועדה לאמ -את ההגדרה המקובלת בעול
המערבי שאימצה ג הועדה הבי%משרדית לבחינת אחריות המדינה לביטחו התזונתי של אזרחיה )ועדת

הרצוג%איצקובי (-בשנת  .2008הגדרה שקבעה שחוסר ביטחו תזונתי הינו "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,

 ,2008עמ'  .(7לפיכ ,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 ,משרד הרווחה והשירותי החברתיי ;2008 ,לוי;2012 ,
ניראל ואחרי ;2003 ,קאופמ ;2005 ,קאופמ וסלוני%נבו.(2004 ,
ג 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.
הזכות למזו כזכות המהווה חלק אינטגראלי מזכויות אד ,מוזכרת באמנות ובמסמכי שוני ,כגו אמנת
ג'נבה ) ,(1924ההכרזה הבינלאומית לזכויות אד ) ,(1948הצהרת זכויות הילד ) ,(1959האמנה הבינלאומית
לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות ) ,(1966האמנה לזכויות הילד )) (1989משרד הרווחה והשירותי
החברתיי .(Mechlem, 2004 ;2008 ,כ ג נקבע הביטחו התזונתי כזכות אד בפסגת המזו העולמית
שנערכה ברומא ב ,1996%בשנת  1997התקבלה הזכות למזו בוועדה העליונה לזכויות אד של האו",
ובשנת  1999הועדה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות של האו" כללה את הזכות למזו כחלק
מהזכויות בה היא עוסקת .זכות זו נכללה ג בתכניות ליישו הפסגה העולמית על פיתוח בר קיימא משנת
 .2003זאת ועוד ,נמצא כי הכרה מפורשת של הזכות למזו מעוגנת ב 22%מדינות ,הכרה בזכות למזו
באמצעות הכרה בזכות רחבה יותר כגו הזכות לחיי בכבוד ,מעוגנת ב 46%מדינות ,והכרה בזכויות ילדי,
הכוללות לרוב זכויות תזונתיות ,מעוגנת ב 11%מדינות .הדבר מלמד כי מדינות רבות מכירות בחשיבותו של
מימד זה או אחר של הזכות למזו )משרד הרווחה והשירותי החברתיי.(2008 ,
המעני הממסדיי בצורת הפניית המשפחות לגורמי חסד וצדקה שוני ,מאלצי את המשפחות
להצהיר בפומבי שה עניות ,וא( חמור מכ  %מבחינת הדימוי החברתי והדימוי האישי %להצהיר שאינ
מסוגלות לספק לילדיה את הצרכי הבסיסיי לקיומ .הדבר בא לידי ביטוי פע אחת בעצ בקשת
העזרה ,ופע שנייה בדרישה להוכיח את רמת הנזקקות של המשפחה .הנשי )שלרוב מנהלות את משק
הבית ואחריות ג לתזונת המשפחה( במשפחות החיות בחוסר ביטחו תזונתי ,הרבו לדבר בראיונות עימ
על המבוכה ,תחושת ההשפלה והקושי הכרו בפגיעה הפומבית בכבוד:

 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 -

"מסתכלי ...מסתכלי ...כל הזמ...זאת באה לפה ,חדשה ...כל הזמ מסתכלי ולא נעי לא
נעי ...ואנשי לא מביני מה הבעיה? זה אוכל שיספיק ל לכל השבוע ...אבל זה בושה והשפלה
ללכת לעמוד ככה במקומות האלה ,את כאילו אומרת במפורש 'אי לי' ואני צריכה שתעזרו לי"
"...היו באי ושמי חבילה ליד הדלת...אני יודעת מתי ...שה היו באי  ,הייתי מחכה ומכניסה
את החבילה הביתה שלא יראו השכני  .אפילו שהאא...ה יודעי ...אולי"...
" יש תור כזה ארו ליד השולח של הרב ,וג מישהו ש אהה...מצל ...צרי לעבור ונותני ל
חבילה...ואתה לא יודע א יש מספיק ואתה מרגיש דחיפות ,לא ממש אבל ככה מנסי ...ורק
חושבת א יש פה מישהו שאני מכירה מישהו מהשכונה מהמשפחה...רק לקבל ולברוח"
"כשאני הגעתי לש אני פשוט רמסו אותי ,אנשי  ,לא יכולתי! דרכו עלי ודחפו ..זה לא בשבילי.
פשוט לא בשבילי .זה דחיפות זה כאילו שאנשי לא אכלו בחיי שלה  .זה לא הול בטוב שכל
אחד יכנס וייקח .זה דוחפי ודוחפי  .יש מקומות שבכלל זורקי ל את האוכל ככה ,עד שנפלתי
ש וקיבלתי התק .%זה משהו קטסטרופי ג ג ככה את נמצאת בבושה וזה פשוט עוד יותר לקבור
את הב אד  .וזה הברירה שיש ל ,או לקבל את זה או להישאר בלי אוכל ,לא אנושי המצב הזה"
)בוזחיש%ששו.(2013 ,
עדויות אלו אינ חדשות או מפתיעות .מראשית התפתחות בעיית חוסר הביטחו התזונתי בישראל,
בשלהי שנות ה 90%של המאה הקודמת ,הוצגו עדויות רבות ,בפני מערכות הרווחה והתקשורת ,המתארות
את הבושה הכרוכה בקבלת מזו ,אובד הכבוד העצמי ,הפחדי והחרדות היומיומיי אשר מביאי לא
פע את האנשי הסובלי ממצוקה זו ,לכדי מחשבה לשי ק -לחייה .תוארו הייאוש וחוסר האוני,
לצד הבושה לפנות לעזרה )לוי .(2012 ,ג לדבריה של פעילי במוקד לביטחו תזונתי ,הסובלי חלק
מהבעיה או עדי לה בסביבת הקרובה ,הפנייה לעמותות המזו מלווה בתחושות קשות ,עד כדי הימנעות
מלהסתייע בארגוני אלו ,תו העדפה להשיג את מזונ מחיטוט בפחי האשפה בחשיכה ,כשאיש לא רואה.
ג בשיחה שערכנו זה עתה ,ערב הקיצוצי הצפויי ,ע אישה ערירית ונכה ,המתקיימת מקצבת נכות
בס  2 2563בחודש ,היא תיארה את הבושה שבהזדקקות לתרומות והתרעמה כי זה המענה שבנמצא.
לדבריה " %אלו אינ חיי" ).(28.3.13

עקרו ערכי  :2הנזקקי להזנה ה "נפגעי מדיניות" ולא "האשמי במצב "
אחת הטענות השכיחות כלפי משפחות החיות בעוני הינה שה לא מצויות בשוק העבודה .השיח
הניאו%ליברלי מטיל את אשמת האבטלה על הפרט תו התעלמות ממבנה שוק העבודה שמדיר א/נשי
ממעגל התעסוקה על רקע מעמדי ,מגדרי ,גילאי ואתני .המשפחות 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 להתפתחות אישית

וחברתית .יחד ע זאת ה מכירות במחסומי החברתיי העומדי בפניה ,מחסומי שלא מאפשרי לה
להשתלב בעבודות איכותיות:
"אני לא מבקשת שתבואו תיתנו לי בחינ  .אני לא מבקשת שתבואו תיתנו לי מתנות .אני לא
מבקשת שתיתנו לי שו דבר .תנו לי לעשות דברי בכוחות עצמי .אבל תפתחו לי דלתות...ת לי
לצאת לעבוד בעבודה נורמאלית הולכת עובדת ב 8.00+בבוקר בניקיו ג א לא יודעת מה זה
מטאטא רחובות ,חוזרת הביתה בצהריי  ,ואני יודעת שהמשכורת שלי זה משכורת נטו שלי .שא%
אחד לא נוגע לי בכס %הזה .אני לא צריכה לפחד שביטוח לאומי מחר ,מחרתיי יבוא ,וייקח לי את
הכס %הזה .או שבגלל שהוא גילה שאני עובדת אז אני לא מקבלת ביטוח לאומי בכלל .אז
מלכתחילה כאילו את חושבת למה לקחת את הריזיקה הזאת .זה הכול מתחיל מהקטע הזה של
ביטוח לאומי .בקטע הזה של שה לא תומכי באנשי לצאת לעבוד" )בוזחיש%ששו.(2013 ,
ג 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 .תרומה
מרכזית לחקר הנושא היא של הכלכל אמרטיה ס אשר הוכיח בשנות ה ,80%כי מצוקות רעב במאה ה20%
אינ ניתנות להסבר כמחסור אבסולוטי במזו ,אלא נובעות מתו התרופפות של מוסדות חברתיי ,כגו
מדינת הרווחה ,המקני זכויות לרכוש או להשיג מזו ) .(Goldberg, 2009בישראל ,בעיית הביטחו
תזונתי עלתה לתודעה הציבורית סביב ההיק( הנרחב של העוני והחרפת המיתו הכלכלי ,החל מסו( שנות
התשעי )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,
 ,(2004לצד קיצו -מתמיד במגוו השירותי הציבוריי ורמת ,ייקור מוצרי ושירותי מופרטי )דוידי,
 ;2005דוידי ,(2007 ,הגדלת נטל המס על המעמד הבינוני והנמו ,ועלייה שיטתית ביוקר המחייה )קאופמ
ומיכאלי.(2007 ,
כל עוד אי הפתרו מכוו לטיפול בשורשי הבעיה ,כפי שצוינו לעיל ,אי להניח כי חלוקת מזו תביא
למיגורה ,או א( לצמצומה .ואכ ,בכל אחד ממשקי הבית שרואיינו במחקרה של בוזחיש%ששו ),(2013
מצאו בני המשפחה דרכי התמודדות ע המציאות של חוסר ביטחו תזונתי .אחת מההתמודדויות
השכיחות ביותר הייתה ויתור של ההורי על אוכל בכדי שהמזו יספיק לילדי .הנשי תיארו מצבי רעב
קיצוניי שלה ואת התמודדות ע מצבי אלו .ההתמודדות התכופה ע מצבי בה לא היה מספיק
אוכל הביאה את הנשי למצב שגופ התרגל לתפקד ע מנות מזו מצומצמות וע תחושות רעב:
"היו אני כבר הקיבה שלי הצטמקה אני כבר לא אוכלת בכלל אני התרגלתי ..זהו" ; "..א אי
מה אני יעשה? אי מה לעשות .אני כל הזמ אומרת לבעלי 'אני רעבה ,אני רעבה' אבל ...כמו

אתמול בערב ,הייתי כל כ ...באיזשהו שלב נראה לי הגו %התרגל או משהו ..שתיתי וכאילו כלו
לא קרה .רעבה ..ביג דיל  ...ג א אני רעבה אז אני לא...לא יפתח ...אומרת לעצמי 'ג ככה את
שמנה'...אני מבריחה ,מבריחה דברי כאלה ,כאילו אני לא רוצה להכניס לראש שלי שאני רעבה
אז אני מעבירה את זה בדברי אחרי  .כל מיני כאלה שאני ..הראש שלי..באותו שנייה ממציא"
)בוזחיש%ששו.(2013 ,
ג 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 ,ברקלי ,פורמ ,גאליה וגוטליב ;2012 ,לוי וקאופמ .(2012 ,בהודעה לתקשורת מתארי
ה ,9.5.12 %הדגיש מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,פרופ' שלמה מור%יוס( ,כי הממצאי מעידי על כ
שהסיוע למשפחות אי בו כדי למגר את התופעה בדר%כלל )הודעה לתקשורת ,המוסד לבטל"א.(9.5.12 ,
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 )קאופמ ומיכאלי.(2007 ,
ג הועדה הבי משרדית שהוקמה ב 2007ע"י שר הרווחה דאז ,יצחק הרצוג ,סברה כי מוטלת על
הממשלה אחריות יתרה לדאוג לצורכיה של מי שאינ מסוגלי להשתלב בשוק העבודה או שהכנסותיה
אינ ברמה ראויה .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,
 ,2008עמ'  .(25באופ ספציפי יותר ,המלצות הועדה ,אשר אושרו על%ידי משרד הרווחה בשנת  ,2009סברו
כי על המדינה ,בי היתר ,לבחו תכניות הזנה לאוכלוסיות שאינ בשוק העבודה והתלויות באחרי
לפרנסת ובה ילדי וקשישי החיי בעוני ,לבחו מחדש את מער הקצבאות )משרד הרווחה והשירותי
החברתיי ;2008 ,פידלמ .(2011 ,לצד זאת ,המלצותיו של המוסד לביטוח לאומי לאור ממצאי סקר
הביטחו התזונתי שער בשנת  ,2011העלו 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 ואחרי .(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'

צ'רניחובסקי ,שמונה לפני כשנה לעמוד בראש המועצה לביטחו תזונתי .לדבריו" :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 ,

עקרו ערכי  :3קיימת עדיפות למת אפשרות להזנה עצמית )בקניה( לפי סדר עדיפויות
האישי והתרבותי
חלוקה ישירה של מצרכי מזו ,נובעת מהגישה לפיה עצ ההזדקקות לקבלת סיוע מוכיחה כי
משהו לקוי באופיו של הנזקק ,שאיננו מסוגל לכלכל באופ עצמאי את ענייניו )דורו .(2007 ,לפיכ ,קביעת
קוד אתי לחלוקת 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 ,שכ ,הוא משרת את התפיסה שנית לפתור את בעיית הרעב ללא
טיפול במדיניותה ובמוסדותיה ,במצב של היעדר הכנסות מספקות )מעבודה ומקצבאות( ,דבר המוביל
משפחות רבות למצב של חוסר בטחו תזונתי .מדובר בהסחת הדעת הציבורית מהדיו המהותי בעוני
ובתלות הדדית שבי מזו לצרכי אחרי משמעותיי :בריאות ,דיור ,תעסוקה וחינו )קאופמ ומיכאלי,
.(2007
לדבריה של המשפחות החיות בחוסר ביטחו תזונתי ,משמעות נוספת הנלווית לקבלת מזו
באמצעות עמותות ו/או בתי תמחוי נוגעת לשלילת זכות הבחירה של המשפחות בתהלי בחירת המזו .ה
נאלצות להסתפק ולהסתדר ע סל מוצרי שלא ה בחרו ולעיתי א( לאכול מזו מבושל שאינו תוא את
טעמ האישי והרגליה המשפחתיי/תרבותיי )בוזחיש%ששו.(2013 ,
ג דורו ) ,(2007התייחס לכ בכותבו כי קבלת סיוע בעי פוגעת בהרגשת העצמאות של הנזקק
כאד וכאזרח .הנזקק מוצא את עצמו במצב שהוא יכול לצרו רק את אות המצרכי שהשירות החליט
לספק ,דבר אשר לעיתי קרובות נקבע ללא התחשבות מספקת בהעדפותיו האישיות .לעומת זאת ,הגשת
סיוע בכס( מאפשרת לנזקקי בחירה חופשית להשתמש במשאבי הכספיי שסופקו לה כדי להבטיח
את צורכיה ,כולל את צורכיה התזונתיי ,לפי העדפותיה האישיות )דורו.(2007 ,

עקרו ערכי  :4יש צור להגביל את הכוח של נותני השירות )אנשי מקצוע ומתנדבי ( נוכח
מקבלי השירות
המשפחות החיות בחוסר ביטחו תזונתי ציינו בראיונות כי המציאות בה עובדות סוציאליות מפנות
אות לעמותות המזו ,מעמיקה את יחסי התלות ואת מרכיב הכוח הטמו ביחסי של העובדות
הסוציאליות והמשפחות  %יחסי של עוזרת%נעזרת )בוזחיש%ששו.(2013 ,

ג לדבריו של דורו ) ,(2007סיוע באמצעות חלוקה ישירה של מצרכי מזו ,מבוסס על גישה
פטרנליסטית כלפי הנזקקי ,והכתמה שלה כאנשי שאינ מסוגלי לפעול באופ אחראי לניהול
ענייניה ,דבר המטיל הרגשת נחיתות על מקבלי הסיוע עצמ ומבליט את הנחיתות הזאת בתודעת הציבור
בכללותו .בכ ,נפגע ג מעמד החברתי והשתלבות בכלל האוכלוסייה )דורו.(2007 ,

סיכו
אנו סבורי כי ג א קוד אתיקה לחלוקת מזו ידאג כי השירות יבוסס על יחס שוויוני
לנזקקי ,יותא להעדפותיה התרבותיות ,ישמור על פרטיות ,ויקפיד על טיב המזו ואיכותו ,שקיפות,
מקצועיות ,תיאו בי הארגוני וכדומה ,כפי שמצוי בפרוטוקול הועדה לקביעת קוד אתי ,מיו
ה ,15.11.12אי בכ מלכתחילה התייחסות ראויה להגדרה המקובלת של היעדר ביטחו תזונתי וחתירה
לפתרו הבעיה מהשורש .אנו קוראי לוועדה להכי את קוד האתיקה תו התייחסות לסוגיות רחבות יותר
הנוגעות לעקרונות של צדק חברתי ,מחויבות חברתית ,ומדיניות רווחה ,ולשאו( לעיגו הזכות לביטחו
תזונתי.
אנו ג מפני את הועדה לקוד האתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית שמציע פעילות מונחת
ערכי והנחיות ברורות לפרקטיקה של מת סיוע לנזקקי )איגוד העובדי הסוציאליי בישראל.(1994 ,
פעילות בהמש לערכי של :צדק חברתי וחלוקתי ,עצמאות ואחריות של האד לניהול חייו ולבחירת תנאי
קיומו; מימוש זכויות אד ,חרות ממחסור ומצוקה ,רגישות לזכויותיה ,פרטיות ואיכות חייה של כלל
האנשי בחברה והעצמת של קבוצות מודרות ופגיעות ,היעדר אפליה ,הליכי דמוקרטי ,הכללה
ושותפות )איגוד העובדי הסוציאליי בישראל ;1994 ,וייס%גל ;2006 ,וייס%גל וב%אריה ;2009 ,וייס%גל
וגל ;2011 ,וייס%גל ,גל ואברמי ;2009 ,וייס%גל ופלד ;2009 ,לויParsons et al, ; Pierce, 1984 ;2012 ,
.(Kaufman, 2004 ; Iatridis, 1995 ;1994
הצעתנו ,שבדומה לקוד האתיקה של העבודה הסוציאלית ,בקביעת קוד האתיקה לחלוקת מזו,
אי להסתפק בקביעת נהלי לאופ מת השירות ,כי א נדרשת התייחסות למחויבות לקידו שינוי חברתי
רחב ,קרי ,מיגור הבעיה וקידו הזכות לביטחו תזונתי בישראל .יתרה מכ ,כפי שנגזר מקוד האתיקה של
העבודה הסוציאלית ,יש לשאו( לשיתו( מרבי של הסובלי מהבעיה בתהלי קביעתו ,יישומו והערכת
האפקטיביות של קוד אתיקה זה ,מתו הנחה כי ה המומחי למצב ,ומעורבות חיונית לשיפור
מעמד ,יכולת ,עוצמת ועצמאות )איגוד העובדי הסוציאליי בישראל.(1994 ,
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