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  ייר עמדה למל"ל – COVID-19דמיית תזותי וחוסן לאומי בצל פ ביטחון
 

17.05.2020  
  

, מזון חקלאות תזותי, ןלביטחובישראל המומחים המובילים המים עם הארגוים והחתומים מטה, או, 
קוראים ותזוה, רפואה, בריאות הציבור וקידום בריאות, באקדמיה, במערכת הבריאות ובחברה האזרחית, 

לקוט בצעדים חושים להבטחת החוסן התזותי של מדית ישראל, כלקח מרכזי למטה לביטחון לאומי 
  מהמשבר הבריאותי והכלכלי, שיתמשכו בעתיד הראה לעין בצל הקורוה.

 
ל להידרש לסוגיה זו בדחיפות, כדי למוע או להכיל זקים בריאותיים, כלכליים וחברתיים הצפויים על ישרא

  מגל שי  וכדי להפיק לקחים להגברת החוסן הלאומי בשגרה ובמצבי חירום עתידיים.
 

, ביה"ס למדעי התזוה והמכון וביוכימיה מדעי המזון והתזוה, הפקולטה לחקלאות אהרון טרואן 'פרופ
  סביבה ומזון ע"ש רוברט ה. סמית, האויברסיטה העברית בירושלים

, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, בית ספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של חגי לוין 'פרופ
  האויברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון

 האויברסיטה העברית, ה ע"ש רוברט ה. סמיתיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבד, בי חפץ 'פרופ
  בירושלים

  ראש תוכית מן לביטחון המזון, אויברסיטת תל אביב פרופ' יר אוהד,
-אויברסיטת בן, וראש בית הספר לבריאות הציבור, יו"ר פורום בריאות הציבור, הר"י, דב דוידוביץ 'פרופ
  גוריון
   אויברסיטת חיפה, ראשת בית הספר לבריאות הציבור, שגיא-שירה זלבר 'פרופ
 המכללה האקדמית אשקלון, ראש החוג לבריאות הציבור, בי"ס למקצועות הבריאות  , זוהר מור 'פרופ
בית ספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האויברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון , ריאאליוט ב 'פרופ

  האויברסיטה העברית בירושלים, האיחוד הבי"ל למדעי התזוה IUNS-וציג ישראל ל
  האויברסיטה העברית בירושלים, ראשת ביה"ס למדעי התזוה, אורן-אפרת מוסוגו 'פרופ
  אויברסיטת אריאל, ראש המחלקה למדעי התזוה, מוה בועז ’פרופ
  אויברסיטת אריאל ,מרצה בכירה, המחלקה למדעי התזוהו דיאטית, שריקי-ורד קאופמן 'דר
   מכללת תל חי, מרצה, החוג למדעי התזוה, טפר סיגל 'דר

  המרכז האקדמי פרס, ראש החוג לתזוה, זכריה מדר פרופ'
  המכללה האקדמית אשקלון, דיאטית ואגרוומית, ראש החוג לתזוה, יבה שפירא 'פרופ
, שם סאקלרראש החוג לקידום בריאות, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה על , שחר לב ארי 'דר

  אביב-אויברסיטת תל
  המכללה האקדמית בויגייט, ראש המסלול לתואר שי בחיוך לאורח חיים פעיל ובריא, אדר-סיגל אילת 'דר
  האויברסיטה העברית, אגף אד"מ לקדום בריאות ורפואת ספורט o2 מהל,  חורש דור חיים 'דר
  אויברסיטת בן גוריון בגב, בית הספר לבריאות הציבור , אפידמיולוגית סביבתיתו תזואית ,רחל גולן 'דר

  הפורום הישראלי לתזוה בת קיימא תשיא, דורית אדלר דר'
  עמותת הדיאטים והתזואים בישראלד, מכ"לית עמותת עתי, עמית  גור גב'
   PAN-הארגון רופאים לתזו,  מכ"לית ארגון רופאים לתזוה, רוי חסון גב'

 האיגוד הישראלי למקדמי ומחכי בריאות, ראש המועצה הלאומית לקידום בריאות, דיאן לוין 'פרופ
   יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת, איתמר רז 'פרופ

  "לאורח חיים בריא ומיעת סוכרת –מכ"ל עמותת "מהיום , טל  יצחקי דר'
  ויו"ר  פוד רבולושיין ישראל, קיצ'ין סטודי איתי פרקש,שף 
  מכ"ל לקט ישראלגידי כרוך, מר 

  , מכ"ל ארגון לתתעו"ד ערן ויטרוב
  מכ"ל ארגון פתחון לבאלי כהן, מר 

  שיא המכללה האקדמית בויגייט פרופ' רוי לידור,
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 תקציר מהלים

בשגרה, ובוודאי כחלק מההיערכות להתפרצות גל שי של המגיפה  הביטחון התזותי חיוי לחוסן הלאומי
הפקת הלקחים מההתהלות המערכתית  המשבר שגרם בעקבות מגפת הקורוה מחייבוהשלכותיה. 

חיים בצילה והתאוששות ממושכת ללמוע טלטלה מתמשכת   זאת על מת  והאזרחית הוגעת למזון ולתזוה,
מע בטווח הזמן המיידי לאבטחת מזון סדירה ומלאי חירום, יחד עם יצירת מחויבת פעולת   ממה. לשם כך

ביטחון תזותי, -מגון, שיתכלל את ההשלכות הרוחביות ויהל מתן מעה בעת החרפה אקוטית של אי
בהגשת מזון לאוכלוסיות פגיעות ולחיזוק הייצור החקלאי והשיוע המקומי. בטווח הביוי והארוך חוץ 

רץ של תוכית אב למזון ולתזוה הכוללת צעדים רגולטוריים לחיזוק מערכת מזון המקיימת בריאות, קידום מ
   חקלאות וסביבה, בשגרה ובחירום.

לתחלואה ומחלות רקע,   ותמובילכפי שהן, ת המזון והתזוה ואי התערבות במצב הקיים מוביל לכך שמערכ
ל התפרצות חוזרת, ובהידרדרות מערכת האשפוז דבר שיחריף משמעותית את הזקים הצפויים במקרה ש

 והבריאות בטווח הקצר, ואיום על היציבות  הכלכלית, החברתית והפוליטי בטווח הביוי והארוך.

 על מת למתן סיכוים אלו יש לקוט בצעדים הבאים:

 בטווח הזמן המידי

 מלאי חירוםושמירה על  אבטחת מזון סדירה 

  ,ון או גוף מקצועיגתי,  יתאם, -תכלל את ההשלכות הרוחביות של החרפה באישייצירת מביטחון תזו
וימע  ויהול משברים, מדייות-ירכז תוים ומחקר מלווהיאגם משאבים, יחה ויפקח על המעה, 

חובה על  חוק.משרדיות מוגדרות ב-כפילויות ובזבוז. יש להעיק לגוף זה תקציב וסמכויות רוחביות, על
 המגון לכלול אשי מקצוע מתחומי בריאות הציבור ותזוה/דיאטטיקה. 

 גשה פיזית וזקקת ו/או או שווה ערך לאוכלוסייה בריא חלוקת מזון ל תתמיכות ממשלתיוה המרותקת
 לביתה מכל סיבה

 ת הייצורחיזוק יכולת אספקת מזון מחקלאות מקומית והכוו 
 

 בטווח הזמן הביוי

  תי , כתובות מגוריהם ומיפוי כתובות בהן מתגורריםאיסוף מידע על אוכלוסיות בסיכון תזו
קשישים או בעלי מוגבלויות הזקוקים לסיוע בעת חירום על מת לאפשר אספקת מזון עבורם בעת 

 חירום.

 גשה כלכלית לאלתר של סל מזון בסיסי בריא לכלה 

  כ"ל היוצאיםותיישום החלטת שר הבריאות והמתית מחייבת בתקלהעשרה תזו 

  ה וסוכרת בצעדים רגולטורייםיעת השמיישום מלא של המלצות "וועדת האסדרה" למ
 וכלכליים

 

 לטווח ארוך

 .התי בבסיס תקציב המדיטיפול בביטחון התזו 

 וך ובמקומות עבודה בכלי, מוסדות החיון המרחב העירוה ובריאות ברשויות המקומיות ותכקידום תזו 
 המגזרים

  יהול תקצוביות-מחקר מלווהויהול משברים בחירום,  ובשגרה מדיוקיום מעקב וכבסיס ל
 שוטף ליטור בטחון וסטטוס תזותי באוכלוסייה

  ה ושילובםי והמדעי האמון על כל היבטי מזון ותזוחיזוק תשתיתי של  כח האדם המקצועי הקלי
  הרוחבי במערכת הציבוריות 
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 רקע

 
אבטחה של אספקה סדירה של מזון באיכות ובערכים תזותיים גבוהים, זמיה ובהישג יד לכלל האוכלוסייה 

היא איטרס לאומי אסטרטגי בכל מדיה. לטיב מערכת המזון בשגרה ולא כל שכן בחירום, יש השפעה 
כלכלה וההון האושי, מרחיקת לכת, ישירה ועקיפה על בריאות הציבור, חוסן אישי וציבורי, פיתוח ושגשוג ה
 .)2, 1(פריון המשק, יציבות חברתית ופוליטית וכושר העמידה במשברים וההתאוששות מהם 

 
פרוץ מגפת  הקורוה והמשבר הכלכלי חשפו קודות תורפה במערכת המזון והתזוה הישראלית, המאיימות 
על החוסן התזותי, הבריאותי הכלכלי והחברתי והפו זרקור אל שורת חולשות וליקויים במדייות הוגעת 

. זה זמן רב שחסרה  בישראל תוכית אב לאומית למזון ולתזוה, שתספק לאזרחי )3(לתזוה ובריאות הציבור 
ישראל חוסן וביטחון תזותי המושתת על יסודות של  התזוה הבריאה,  של חקלאות מקומית איתה, 

תוכית אב  .מבוססת סל מזון בריא בסיסי, גיש כלכלית, בריאות הציבור, סולידריות חברתית וקיימות
, ועל אחת כמה וכמה ))4-6חוצה לכל מדיה מתוקת בשגרה, לא כל שכן בחירום לאומית למזון ולתזוה 

: בוהה של אי ביטחון תזותירמה ג מתריעים משך שים על מחקרי המוסד לביטוח לאומי בישראל, בה
 . תי מתון או חמוראי ביטחון תזוכחמישית מאוכלוסיית ישראל סובלת מ

 
מחסור חשוב להדגיש, האו"ם כבר הזהיר כי המגפה הבריאותית עלולה לגרום לחסר מזון בעולם עקב בעיה של 

ידיים עובדות בחקלאות לקטוף את התוצרת והן עקב חסמים ועיכובים בשיוע המזון בעולם ופגיעה בעובדים ב
שחטות הבשר בעקבות התפרצות חריפה של המחלה לאורך שרשרת גידול וייצור המזון. סגירה רבתית של מ

הודות במפתיע במשחטות בארה"ב ובמקומות אחרים בעולם,  ממחיש את גודל הסכה בהיווצרות חסר מזון 
הן בייבוא, הן לקטיעת שרשראות אספקה והופעת חסמים לסחר בי"ל במזון. לכן, על ישראל להיערך לקשיים 

 והן להיערכות החקלאות הישראלית לשיוי תכית גידולים לסיוע במעה לחסרים.   , לעליית מחירי מזון
 

התזותית באוכלוסייה משפיע במידה רבה -מחקרים ממדיות רבות מראים כי סטאטוס הבריאות המטבולית
מאד על מהלך המחלה: השמה, סוכרת, תחלואה קרדיוואסקולרית, מחלות כליה וכבד ואולי אף חסרים 

, כל אלו פוגעים במערכת החיסוית ומעלים באופן מובהק ועצמאי את )D )7יים כגון חוסר בויטמין תזות
. הדבר )COVID-19   )8-16-ה חמורה, אשפוז בטיפול מרץ, הזדקקות להשמה ותמותה מהסיכון לתחלוא

. זאת ועוד: )17(בולט במיוחד בקרב חולים צעירים בהם תחלואה חמורה היא דירה בהיעדר מחלות רקע 
מצא שהמחלה בעולם פוגעת באופן תדיר וחמור יותר באוכלוסיות חלשות, בין היתר על רקע סטאטוס תזותי 

  .)19, 18(בריאותי רעועים יותר -ומטבולי
 

ה במזון מיובא ומושפעת מאד מתאגידים בי"ל, שפעילותם מעודדת צריכה המזון הישראלית תלוימערכת 
מוגברת של מזון אולטרה מעובד, זול וערב לחיך, המעודד אכילת יתר (עתיר מלח, סוכר ושומן רווי) ודל 

. זאת לצד עלות גבוהה בהרבה של מוצרי מזון בריאים, ירקות ופירות, הפוגעת בהגשת )20(בערכים תזותיים 
שוויוית -.  מצב קיים זה מאיץ את מגיפת ההשמה תוך פגיעה אי)22, 21(מזון בריא לכל שכבות האוכלוסייה 

מבלי להתייחס  ,אה במזון מוצר צריכה ככל מוצר אחרבשכבות החלשות. זאת על רקע תפיסה כלכלית הרו
להקשרים בריאותיים, חברתיים, סביבתיים, ואסטרטגיים. במערכת מזון כזו, מדייות כלכלית וחקלאית, 

כוחות השוק והשיווק, הרגלים תרבותיים ולחצים שוים, מצמצמים בפועל את אפשרויות של הפרט לבחור 
, ם צורך אסטרטגי לתיקון מגמות אלו. קיי)24, 23(תר של מזון לא מזין ומזיק במזון בריא, ומעודדות צריכת י
של משרד הבריאות יושמה עד כה באופן חלקי בלבד תוך  "תוכית האסדרה". בכלים כלכליים ורגולטוריים

קידום מקיף ומערכתי , ויש לקדם את יישומה המלא, לצד עמידה בלחצים כבדים מצד בעלי איטרסים שוים
, וחיזוק מערך הדיאטיות בתקן של אורח חיים בריא כולל תזוה מאוזת, פעילות גופית ומיעת עישון

 . )25-28(בכל אלה  מרכזיתפקיד לשמש  הממשלה על כל חוב.  במערכות הציבוריות
 

כפי שיתואר להלן, על ישראל להידרש לסוגיה זו בדחיפות, כדי למוע או להכיל זקים בריאותיים, כלכליים 
  .)29(רתיים הצפויים מגל שי, וכדי להפיק לקחים להגברת החוסן הלאומי בשגרה ובמצבי חירום עתידיים וחב
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 תוי תזוה ובריאות בישראל עם פרוץ הפדמיה

עוד טרם פרוץ מגיפת הקורוה, ישראל אבקה עם אתגר לאומי בריאותי וכלכלי של תזוה לא בריאה (לקויה). 
מגיפת ההשמה והסוכרת על הסיבוכים והזקים הלווים להן, פוגעת במבוגרים ובילדים בשיעורים הולכים 

אמדו עוד בש או ₪ מיליארד  5.76-בכ 2012ת וגדלים. העלויות הישירות והעקיפות לחברה ולכלכלה בישראל
ומאז הבעיה רק החריפה. שיעורי התמותה בישראל ממחלות תלויות תזוה והשמה  )30(מהתל"ג  0.73%-כ

מקרי מוות בשה לפי תוים של משרד הבריאות. חלק יכר מן התמותה מקורוה בישראל  10,000היה כ 
-מהקלוריות מהן יזוים בי הוער ו 50%-. סיבה מרכזית לכך היא ש)16( קשורה אף היא בגורמי סיכון אלה

מעובד: מזון עם דחיסות קלורית גבוה אבל -מהקלוריות מהן יזוים המבוגרים מגיעים ממזון אולטרה 40%
בישראל  לשיעורים גבוהים מאוד של   ההאוכלוסייחסר רכיבים תזותיים חיויים, שלצד השמה, מוביל את 

 ההשתייוסידן,  (יחד עם מגזיום שלא מוסף למי  Dויטמיים ומירלים כגון, ברזל, אבץ, יוד, ויטמין חסרים ב
. יתרה מזאת, ישראל היא מהמדיות )31(למרות תקות בושא) הפוגעים בתפקוד פיזי, מטלי וחיסוי 

מטבולית חמור -המובילות בעולם בצריכת סוכר מוסף ושתיה ממותקת בסוכר. היקף התחלואה התזותית
. ידו )33, 32(ביטחון תזותי כרוי, בייהם כשליש מילדי ישראל -מהציבור הסובלים מאי 18%-במיוחד בקרב כ

והוא אלץ להישען על מערך רחב של בקי מזון  )22, 21(של ציבור זה איה משגת לרכוש סל מזון בריא 
קריטריוים של סל מזון בבאיכותו התזותית איו תמיד עומד ת, שהמזון שהן מחלקות ועמותות פילטרופיו

, שמזהה יתרון לעמותות בחלוקת סיוע בשל יעילותן )34(בריא. הישעות זו אף מעודדת במדייות רשמית 
הלוגיסטית וקרבתן לזקקים, ובשל העובדה שתיווך הסיוע בידי העמותות מקלה על המחויבות התקציבית, 

פרוץ הקורוה פעלה תוכית פיילוט לבחית המעשית והפוליטית של הממשלה לצמצום התופעה. עד ל
משפחות בלבד השרויות במצב החמור ביותר מתוך מאות אלפי הזקקים. תוכית ההזה  11,000-המדייות לכ

, 2018-במוסדות החיוך היא מרכיב וסף ברשת הביטחון התזותי, ואף הוא חלקי. ע"פ תוים רשמיים מ
, אולם בשל קשיים תפעוליים )35(אלף ילדים מדי יום לימודים  326-התוכית סיפקה ארוחות חמות לכ

בלבד מכלל העומדים בקריטריוים לתמיכה.  60%-ות, מקבלי הסיוע מייצגים כותקציביים ברשויות המקומי
אי התערבות במצב הקיים מוביל לכך שמערכת המזון והתזוה כפי שהן מובילות לתחלואה ומחלות רקע,  
דבר שיחריף משמעותית את הזקים הצפויים במקרה של התפרצות חוזרת, ובהידרדרות מערכת האשפוז 

 וח הקצר, ואיום על היציבות  הכלכלית, החברתית והפוליטי בטווח הביוי והארוך.והבריאות בטו

 אתגרי אבטחת החוסן התזותי הלאומי בפדמיה
 

 הביטחון התזותי-החמרת אי
 

התפרצות מגפת הקורוה  ומגבלות התועה שהוטלו בתגובה אליה בישראל ובעולם, הדגימו שורה של אתגרים 
בהגה על שרשרת האספקה ושימור החוסן התזותי לעת חירום: מלאי מאגרי מזון לשעת חירום מצאו 

; עלה חשש לאספקה סדירה של מזון מיובא ומתוצרת מקומית; היעדרות עובדים בחקלאות גרמה )36(חסרים 
לאובדן יבולים או השמדתן; האיזון בין הייצור החקלאי המקומי לביקוש במגזרים שוים התערער לאור 

בתוצרת סגירת השווקים ועפי המלואות וההסעדה המוסדיים, והיעדר ביקוש לייצוא; כל זאת לצד מחסור 
 ברשתות השיווק ובמרכולים, יבוא מקביל ועליית מחירים משמעותית. 

 
הביטחון התזותי של -בוסף, המשבר הכלכלי העולמי והמקומי ואבטלה גואה וחסרת תקדים, החריפו את אי

אוכלוסיות חלשות, מעו גישה למזון לקשישים וקבוצות סיכון אחרות והרחיבו את מעגלי המצוקה בציבור 
ב, שעד כה לא זקק לסיוע. יתר על כן, סגירת בתי הספר מעה ממאות אלפי ילדים את הארוחה בבית הרח

הספר והחמירה את מצב המשפחות. אל מול הדרישה הגואה לסיוע תזותי, עמותות המזון אלצו להתמודד 
בשגרה, מחסור  עם שורה של קשיים: היעדרות של אלפי מתדבים, שמפעילים את מערך איסוף וחלוקת המזון

מוסדיים ,שפעילותם צומצמה, קושי בגיוס תרומות פילטרופיות על רקע המשבר בתרומות מזון מגופים 
בכל הגופים המחלקים מזון, יש ליישם מדייות מסודרת  ,בשעות חירוםגם הכלכלי, בעיות לוגיסטיות שוות. 

השמה כדי למוע  , חטיפים וממתקים,שתיה מתוקהכמו מזון מזיק, מזון בריא והגבלת מתן עדיפות לשל 
במאי, עולה כי  7-המחסור והשלכותיו, מסקר של הלמ"ס שפורסם ב . בהעדר תוים ברורים על היקףוזקיה
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מהאוכלוסייה חוששת מקושי בכיסוי  50.3%לצד דיווח על מצוקה פשית והרעה במצב הבריאותי, 
 45.5%מהשאלים וכדי  16.2%מיליון איש מדווחים כי מצבם הכלכלי הורע,   2.5-שהם כ 46.1%הוצאותיהם, 

אלף איש  778.7-שהם כ 14.1%-ומעלה מדווחים כי הם עזרים במישהו להבאת מזון או תרופות, ו 65מבי 
. )37(מדווחים כי הם או אחד מבי ביתם צמצמו את כמות האוכל או הארוחות שהם אוכלים בעקבות המשבר 

יה יכרת במשקל וכתוצאה מכך, לבעיות בריאות יצויין כי גם הרעה תזותית קצרה עלולה לגרור לעלי
  . )39, 38(ממושכות 

מת לצמצם  ולא הוקצו משאבים בבסיס תקציב המדיה עלהוזח בטחון תזותי -במשך שים, הטיפול באי
כעת, בשעת משבר, שבה צפויות עשרות אלפי משפחות להצטרף למעגלי העוי, לא יתן לגלגל את את הבעיה. 

המשך המצב והתאוששות כלכלית איטית יגררו השפעות הבעיה לפתחה של החברה האזרחית לבד. 
  בריאותיות, חברתיות ופוליטיות חמורות.

  
 קורוה חמוריםהחמרת השמה, מחלות רקע, ומקרי 

 
מדאיג מאד אם כן, שעל רקע החרדה, הסגר, וצמצום הגישה לפעילות גופית במרחב הציבורי, מצטברות 

ברוקדייל במדגם מייצג של -עדויות לעליה משמעותית באכילה וירידה בפעילות גופית. סקר של מכון מיירס
 56%טיפים וממתקים יותר מהרגיל, מהשאלים דיווחו על אכילת ח 43%ישראלים בוגרים מצא כי  1,500

צייו כי המשך והתדירות של הפעילות הגופית של ילדיהם היא  65%-דיווחו שהילדים אוכלים יותר מהרגיל, ו
פחותה מהרגיל. ממצאים אלו דומים לתוים אחרים מהארץ והעולם, ומבאים בסבירות גבוהה עליה 

ית לה, שיעלו את הסיכון לתחלואה חמורה בהתפרצות משמעותית במשקל האוכלוסייה על התחלואה הלוו
. ממצאים ראשויים ממחקרים וספים המתקיימים בימים אלו באויברסיטת תל )40, 3(חוזרת של המגיפה 

 מלמדים על מגמה דומה.אביב, באויברסיטת אריאל, במכללת תל חי, ובמכללה האקדמית בויגייט, 
 

 פעילות ממשלתית למיתון הזקים התזותיים של המשבר
 

הוק לשמירה על ביטחון תזותי והפחתת השמה, תחלואה -בהתברר היקף הבעיה, קטו שורה של פעולות אד
לווית ואיזון מחלות רקע, בשיתוף פעולה בין אגף התזוה במשרד הבריאות משרד הרווחה, משרד החיוך, 

רשויות מקומיות,  משרד האוצר, משרד הביטחון, משרד החקלאות, משרד הכלכלה, צה"ל, וחברה אזרחית. 
בין היתר קטו פעולות הבטחת מאגר המזון לשעת חירום, והלו מאמצים לאיתור אוכלוסיות בסיכון, תקציב 

צעות פיקוד העורף וחלוקת המזון של מפעל הזה לילדים במוסדות החיוך הוסב לחלוקה לקשישים באמ
ועמותות, קבעו הרכב סלי מזון לאוכלוסיית הקשישים ותפריטים בריאים למלויות קורוה, וגובשו המלצות 

. במקביל, ערכו טיפול )7(,  שדווחו לקהל הרחב Dתזותיות לעת משבר כולל המלצות לתיסוף בויטמין 
פרואקטיבי של דיאטיות לאיתור, טיפול תזותי בבעלי מחלות רקע בקופות החולים, ובבתי החולים בחסר 

בולט ומתמשך ויהול תזוה למושמים והבטחת ייבוא ואספקת מזון רפואי ייעודי למאושפזים באשפוז 
 .)41(אקוטי 

 
ך להמעיט  מחומרת אף על פי זיהוי הבעיות וההתארגות המהירה למציאת פתרוות ראויה לציון, אין בכ

הבעיות שחשפו קודות תורפה במערכת המזון הישראלית, שאיה מבטיחה ביטחון תזותי ובריאות 
בהיעדר גוף מתכלל להבטחת הביטחון התזותי במגיפה, ועל רקע קושי טבעי לתיאום אופטימלית לאזרחיה. 

שיהיו) יוכל לתת מעה חלקי  בין גופים בחירום, קיים חשש שאלתור פתרוות אסטרטגיים (ברוכים ככל
. דוגמה אחת מיי בלבד ולא שוויוי בזמן המשבר,  ויהיה מלווה בזבוז ויצול לא כון של משאבים יקרים

קשישים פתר חלקית בלבד מצוקה של  130,000-רבות: הסבת תקציב מפעל ההזה לחלוקת מזון לכ
דה בהיקף של עשרות אם לא מאות מיליוי אוכלוסייה אחת ושימר את הפעילות הכלכלית של חברות ההסע

הילדים התלויים בתוכית המשיכו לקבל מזון עם סגירת בתי  400,000-מתוך כ 18,100-שקלים, אולם רק כ
. ההשלכה של העדר הארוחות לתלמידי בתי הספר הה מרחיקת לכת על מצבם התזותי, )42(הספר 

בלתי הפיך בריאותית. לפיקוד העורף ולצה"ל חסר מידע התפתחותם הפיזית והקוגטיבית בחלון הזדמות 
הדרוש מהשטח לאיתור ולקביעת קריטריוים לחלוקת המזון לזקקים, ואילו לעמותות האזרחיות יש מידע 

 אך חסרים תקציבים וכ"א לעשות זאת בעת חירום. 
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ים/תזואים הן בבתי תוך כל המציאות הזאת בלט העדר תקיה מחייבת את בתי החולים והקופות של דיאט
החולים, הן בקופות ובבריאות הציבור והן ברשויות המקומיות. תקיה מספקת של תזואים בקרב מקבלי 

בטחון תזותי, וטיפול, -החלטות הלאומיות ובשדה הקליי, היה מבטיח ייעוץ מערכתי מקצועי לטיפול באי
, למעגלים הגדלים של פגעי המשבר הכלכלי, הדרכה וחיוך לפרט, בבתי החולים, בקהילה ובמערכת החיוך

לפי הגל הבא, דרושה בדיקה על כן, ולאוכלוסיות פגיעות למיעת החרפת הסיכון שלהם באם יחלו בקורוה. 
מקיפה, שקופה ודחופה להפקת לקחים מהמעה לאתגר התזותי במגיפה, ולהבטיח תכון, פיקוח וביצוע 

 מיטביים לעת חירום.  
 
  

  להכה לגל שי ולחיזוק החוסן התזותי בחירום ובשגרההמלצות 
 

, המים עם הארגוים והמומחים המובילים בישראל לביטחון מחברי ייר העמדה החתומים מעלהאו, 
תזותי, חקלאות, מזון ותזוה, רפואה, בריאות הציבור וקידום בריאות, באקדמיה, במערכת הבריאות 

לביטחון לאומי לקוט בצעדים חושים להבטחת החוסן התזותי של מדית ובחברה האזרחית, קוראים למטה 
 ישראל, כלקח מרכזי מהמשבר הבריאותי והכלכלי, שיתמשכו בעתיד הראה לעין בצל הקורוה.

 
)  שמתכללת באופן שיטתי את ההשלכות Health In All Policiesיש ליישם גישת "בריאות אחת" (
יות לכלול הבריאותיות בכל תחומי המדיעת מהשפעות בריאותיות מזיקות. מטרות המדימיות הציבורית, ו

הבטחת ביטחון תזותי, מיעת תזוה לקויה וחיזוק המערכת החיסוית. זאת ע"י הבטחת הגשת סל מזון 
תזוה, צמצום מגמת העלייה במשקל -בריא, טיפול והדרכה תזותיים, צמצום חסרים תזותיים וטיפול בתת

ה בשיעורי העודף משקל ומיעת תחלואה כרוית כגון סוכרת, ואיזון מחלות רקע, ועידוד פעילות והפחת
 גופית, בסיוע תקיה מספקת של דיאטים/תזואים.

 
מיעת טלטלה חמורה  כתוצאה  מהתפרצות חוזרת ומהתאוששות כלכלית איטית, מחייבת מתן עדיפות 

מול איטרסים כלכליים צרים. דרוש קידום חוש של תוכית אב לאיטרס התזותי הבריאותי והציבורי אל  
למזון ותזוה בריאים, הכוללת צעדים רגולטוריים לחיזוק מערכת מזון ותזוה בת קיימא המקיימת בריאות, 

 חקלאות וסביבה, בשגרה ובחירום.
  

  
 התזות חירום בעת מגיפ - בטווח הזמן המידי

 
החיות מלאי חירום, מבוססת על עיקרי סל המזון הבריא לפי ושמירה על אבטחת מזון סדירה  . 1

 משרד הבריאות. מחייבות של
 

בטחון תזותי, יתאם -תכלל את ההשלכות הרוחביות בעת החרפה אקוטית של אישייצירת מגון  . 2
ירכז אגם משאבים, י המעורבים, יפקח על יעילות המעה,ויחה חלוקת תפקידים ברורה בין הגופים 

, וימע כפילויות ובזבוז. על הגוף להכיר את היכולות ויהול משברים מדייות-ומחקר מלווהתוים 
והמגבלות של המגזר הציבורי, האזרחי והפרטי, ולהפעיל אותם באופן מושכל. כדי להבטיח שיוכל 

ע למדיה גלפעול בחירום, יש לקיים גוף זה בשגרה. ביטחון תזותי הוא עין אסטרטגי הו
סייה, קשור לכל משרדי הממשלה ולא שייך רק לרווחה. על הגוף שיוקם להיות מתוקצב ולאוכלו

משרדיות מוגדרות בחוק, ביגוד ל "מועצה הלאומית לביטחון -כיאות, ובעל סמכויות רוחביות על
חובה על  שהוא גוף מייעץ חסר תקציב וסמכויות ,שפעילותה לא יכרה בעת המשבר. –תזותי" 

 אשי מקצוע מתחומי בריאות הציבור ותזוה/דיאטטיקה. המגון לכלול 
 

זקקת ו/או או שווה ערך לאוכלוסייה  בריא חלוקת מזוןל תתמיכות ממשלתיוהגשה פיזית ו . 3
המרותקת לביתה מכל סיבה, בדגש על אוכלוסיות פגיעות כגון קשישים, תיוקות, אימהות בהריון 
ומיקות ואוכלוסיות מוחלשות כלכלית, עם התאמת הרכב המזון המחולק לבעלי צרכים תזותיים 

 מיוחדים.  
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א חיזוק יכולת אספקה מקומית שוטפת מחקלאות ישראלית מכוות בריאות, כולל טיפול בכ" . 4
לחקלאות, סובסידיות או תמריצים כלכליים מתאימים, אספקה ותמחור מים, פיצוי על זקי 

 המשבר, ועיגון מעמדם של חקלאי ישראל. 
 

 בטווח הזמן הביוי
 

הגשה כלכלית לאלתר של סל מזון בסיסי בריא לכל, כפי שהוגדר על ידי האגף לתזוה במשרד  . 5
 לביטחון תזותי.הבריאות בשיתוף המועצה הלאומית 

 
מימוש החלטת שר הבריאות והמכ"ל היוצאים להעשרה תזותית מחייבת בתקות, למיעת חסרים  . 6

של רכיבים תזותיים הפוצים בציבור, ועידכון התקות לסימון תזותי של תוספי תזוה (שטרם 
 עודכו למרות עידכון ההמלצות הבילאומיות).

 
 

 לטווח ארוך
 

 זותי בבסיס תקציב המדיה.טיפול בביטחון הת . 7
 

יישום מלא של המלצות "וועדת האסדרה" למיעת השמה וסוכרת, כולל מימוש ללא עיכוב של  . 8
רפורמת סימון מזון בחזית האריזה, רגולציה לאיסור פרסום מזון מזיק, מיסוי של שתיה מתוקה 

 וממותקת ותמריצים כלכליים לאבטחת סל מזון בריא.
 

במוסדות החיוך ובמתסים,  -ת תזוה בריאה בפעילות הרשויות המקומיות חיזוק שילוב מדייו . 9
 תכון המרחב העירוי, (חויות, ספורט וכו'). 

 
 קידום תזוה בריאה במקומות עבודה/חיוך לא פורמלי// קייטות ומחות קיץ בכל מגזר.  .10

 
ביולוגי תקופתי של  קיום ותקצוב  חקר לקבלת החלטות מושכלות: מחקר ציבורי ואקדמי ליטור .11

סטטוס תזותי באוכלוסייה, כחלק איטגרלי ממערך רפואה מועת ובריאות הציבור. הקמה של 
בהובלת משרד הבריאות ובשיתוף האקדמיה, קופות החולים, ואיגום תוים מאגר מידע לאומי 

ה של הרשויות המקומיות והמגזר השלישי, למיפוי, שיתוף מידע ותוים לגבי בריאות ותזו
בישראל. המידע יהיה זמין למחקר וגיבוש אסטרטגיה מותאמת לצרכים המשתים  ההאוכלוסיי

בחברה הישראלית. כמו כן יאפשר גיבוש תוכיות התערבות ממוקדות, של הרשויות המקומיות, 
 ארגוים ומוסדות.

 
הציבור, תוך שימת קידום כל הצעדים האלו מחייב הכשרה וחיזוק כ"א המקצועי בתזוה ובריאות  .12

דגש מיוחד על הכשרת רופאים בתזוה וקידום מקצוע התזואי/ת הקליית. במסגרת זו יש לקדם 
שתית במדעי התזוה הכוללת את ההכשרה המעשית במסגרת הלימודים; תכיות ללימודי  4תכית 

 150,000כל תעודת הוראה על יסודי בביולוגיה/תזוה; לתקצב תזואיות בריאות הציבור בתקן ל
איש וכן דיאטית עירוית לכל רשות מקומית בחירום וברגיעה; צוות רכזי ביטחון תזותי במסגרת 

ביטחון תזותי צריך להתבסס על שילוב של דיאטים יחד עם עובדים סוציאלים -הטיפול באי
ם ברשויות המקומיות; להבטיח גישות לטיפול תזותי לכל מי שזקוק לכך לאורך מעגל החיי

והתחלואה האקוטית והכרוית. קופות החולים יעסיקו מספר מתאים של תזואים כדי לקיים 
המתה של שבועיים מקסימום לטיפול; לשפר את תוצאי אשפוז ולהפחית עלויות למערכת 

הבריאות. תקיה מספקת של דיאטים חיוית לחיזוק תשתית מערך הזה וטיפול תזותי אישי 
תי במערך האשפוז והשיקום ארוך הטווח, ולהעצמת הציבור לקבלת החלטות ושיפור הסטטוס התזו

מקדמות בריאות והרגלי אכילה מומלצים, תוך תקשורת מותאמת תרבות ולאורייות הבריאותית 
 הקשורה לתזוה.
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