
 

 

 24.06.2020ב' תמוז התש"פ, 

 לכבוד: 

 שר הבריאות, ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין

 שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אלון שוסטר

  שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ עמיר פרץ

 שר הרווחה והעבודה, ח"כ איציק שמולי

 שר החינוך, ח"כ יואב גלנט

 שר הביטחון, ח"כ בני )בנימין( גנץ

 סגן שר הבריאות, ח"כ יואב קיש

 מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי

 יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ

 ביטון שאשא יפעת כ"ח, הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדה ר"יו

 

  היערכות לגל שני -בצל הקורונה  ביטחון תזונתי וחוסן לאומיהנדון: 

 ,מכובדי

על רקע דו"ח מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה המתריע על כניסה אפשרית 

צעדים דחופים  וממליץ עללגל שני, אנו מביאים לידיעתכם נייר עמדה המסכם לקחים 

  ".COVID-19ת להבטחת "ביטחון תזונתי וחוסן לאומי בצל פנדמייהדרושים 

נייר העמדה הוכן על ידי צוות רב תחומי של המומחים המובילים בישראל לביטחון 

תזונתי, מתחומי חקלאות, מזון ותזונה, רפואה, בריאות הציבור וקידום בריאות, 

 .17.05.2020-באקדמיה, במערכת הבריאות ובחברה האזרחית. נייר העמדה הוגש למל"ל ב

ם להבטחת החוסן התזונתי של מדינת ישראל, אנו קוראים לממשלה לנקוט בצעדים נחושי

 ה.שכו בעתיד הנראה לעין בצל הקורונכלקח מרכזי מהמשבר הבריאותי והכלכלי, שיתמ

דרושים צעדי מנע מידיים לאבטחת מזון סדירה ומלאי חירום, ומתן מענה רוחבי בעת 

קשישים בסיכון כולל ביטחון תזונתי, להנגשת מזון לאוכלוסיות -החרפה אקוטית של אי

ולחיזוק הייצור החקלאי והשינוע וילדים המשתתפים במפעל ההזנה במוסדות חינוך, 

 המקומי. 

חריף עלול להמובילות לתחלואה ומחלות רקע, דבר ש ת המזון והתזונה כפי שהןמערכו

הידרדרות מערכת עקב צפויים במקרה של התפרצות חוזרת, משמעותית את הנזקים ה

קצר, ואיום על היציבות הכלכלית, החברתית והפוליטי בטווח האשפוז והבריאות בטווח ה

 הבינוני והארוך. 



 

 

להכיל נזקים בריאותיים, ועל מדינת ישראל להידרש לסוגיה זו בדחיפות, כדי למנוע 

כלכליים וחברתיים הצפויים מגל שני וכדי להפיק לקחים להגברת החוסן הלאומי בשגרה 

קיים הוא אינטרס של כלל אזרחי המדינה בכל תיקון המצב ה .ובמצבי חירום עתידיים

  .המגזרים, וטיפול משמעותי בהם יזכה וודאי לתמיכה ציבורית רחבה

ביטחון  נעמוד לרשותכם ככל הנדרש במציאת מענה ראוי לאתגר הקריטי של הבטחת

 נודה לתשובתכם. התזונתי וחיזוק החוסן הלאומי של מדינת ישראל. 

       בברכה, 

, ביה"ס למדעי התזונה והמכון וביוכימיה מדעי המזון והתזונה, אהרון טרואן 'פרופ

הפקולטה לחקלאות סביבה ומזון ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית 

 . בירושלים

 ספר בית, בהסתדרות הרפואית בישראל הציבור בריאות רופאי איגוד ר"יו, לוין חגי' פרופ

 .בראון ש"ע והדסה העברית האוניברסיטה של קהילתית ורפואה הציבור לבריאות
 

 מצורפים: 

-COVIDביטחון תזונתי וחוסן לאומי בצל פנדמיית : "תקציר מנהלים והמסמך המלא

 ."נייר עמדה למל"ל –19

 העתקים: 

 לוי חזי ר"ד, הבריאות משרד ל"מנכ

 אליהו בן שלמה, הכפר ופיתוח החקלאות משרד ל"מנכ

 אשל אמיר' במיל אלוף, הביטחון משרד ל"מנכ

 קפלן אביגדור ר"ד, והרווחה העבודה משרד ל"מנכ

 אבואב שמואל, החינוך משרד ל"מנכ

 לפלר דוד, והתעשייה הכלכלה משרד ל"מנכ

 , לאה גופרהקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדהמנהלת 

 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדהחבר משה אבוטבול, ח"כ 

 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדהחברת אימאן ח'טיב יאסין, ח"כ 

 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדהחבר מיקי לוי, ח"כ 

 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדהחברת מרב מיכאלי,  ח"כ

 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדהחברת יוליה מלינובסקי, ח"כ 

 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדה חברג'אבר עסאקלה, ח"כ 

 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדהחבר יואל רזבוזוב, ח"כ 

 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדה, חברת קטי קטרין שטריתח"כ 



 

 

 :חותמים נוספים

, סמית. ה רוברט ש"ע וסביבה מזון, לחקלאות הפקולטה דיקן, חפץ בני' פרופ

 בירושלים העברית האוניברסיטה

 אביב תל אוניברסיטת, המזון לביטחון מן תכנית ראש, אוהד ניר' פרופ

 לבריאות הספר בית וראש, י"הר, הציבור בריאות פורום ר"יו, דוידוביץ נדב' פרופ

 גוריון-בן אוניברסיטת, הציבור

  חיפה אוניברסיטת, הציבור לבריאות הספר בית ראשת, שגיא-זלבר שירה' פרופ

 המכללה,  הבריאות למקצועות ס"בי, הציבור לבריאות החוג ראש , מור זוהר' פרופ

 אשקלון האקדמית

 האוניברסיטה של קהילתית ורפואה הציבור לבריאות ספר בית, בארי אליוט' פרופ

, התזונה למדעי ל"הבינ האיחוד IUNS-ל ישראל ונציג בראון ש"ע והדסה העברית

 בירושלים העברית האוניברסיטה

 העברית האוניברסיטה, התזונה למדעי ס"ביה ראשת, אורנן-מונסונגו אפרת' פרופ

 בירושלים

 אריאל אוניברסיטת, התזונה למדעי המחלקה ראש, בועז מונה ’פרופ

 אוניברסיטת ,התזונה למדעי המחלקה, בכירה ומרצה דיאטנית, שריקי-קאופמן ורד' דר

 אריאל

  חי תל מכללת, התזונה למדעי החוג, מרצה, טפר סיגל' דר

 פרס האקדמי המרכז, לתזונה החוג ראש, מדר זכריה' פרופ

 האקדמית המכללה, לתזונה החוג ראש, ואגרונומית דיאטנית, שפירא ניבה' פרופ

 אשקלון

 הפקולטה, הציבור לבריאות הספר בית, בריאות לקידום החוג ראש, ארי לב שחר' דר

 אביב-תל אוניברסיטת, סאקלר שם על לרפואה

, ובריא פעיל חיים לאורח בחינוך שני לתואר המסלול תראש, אדר-אילת סיגל' דר

 בוינגייט האקדמית המכללה

 האוניברסיטה, ספורט ורפואת בריאות לקדום מ"אד אגף o2 מנהל, חיים דור חורש' דר

 העברית

, הציבור לבריאות הספר בית, סביבתית ואפידמיולוגית תזונאית, גולן רחל' דר

 בנגב גוריון בן אוניברסיטת

 קיימא בת לתזונה הישראלי הפורום נשיאת, אדלר דורית' דר

 בישראל והתזונאים הדיאטנים עמותת, עתיד עמותת לית"מנכ, גנור עמית' גב

  PANלתזונה רופאים ארגון, לתזונה רופאים ארגון לית"מנכ, חסון רוני' גב

 למקדמי הישראלי האיגוד, בריאות לקידום הלאומית המועצה ראש, לוין דיאן' פרופ

 בריאות ומחנכי

  לסוכרת הלאומית המועצה ר"יו, רז איתמר' פרופ



 

 

 "סוכרת ומניעת בריא חיים לאורח – מהיום" עמותת ל"מנכ, יצחקי טל' דר

 וסטודי ין'קיצ, ישראל רבולושיין פוד ר"יו, פרקש איתי שף

 ישראל לקט ל"מנכ, כרוך גידי מר

 לתת ארגון ל"מנכ, וינטרוב ערן ד"עו

 לב פתחון ארגון ל"מנכ, כהן אלי מר

 בוינגייט האקדמית המכללה נשיא, לידור רוני' פרופ

 


