
ביטחון תזונתי  
בעידן הקורונה 

אגף התזונה שרותי בריאות הציבור משרד הבריאות ובית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפה -רונית אנדוולט' פרופ2020יולי 

מוגדר כמצב בו קיים מזון בריא ומזין באופן זמין לכלל אזרחי  בטחון תזונתי לאומי 

לאור החשש להתערערות היציבות של קשרי סחר , בכדי להבטיח בטחון תזונתי. המדינה

יש לקבוע את , ואספקת מזון גלובלית בעת התפרצות נגיף קורונה ובמצבים נוספים

לשמירה על בטחון תזונתי לאומי ובריאות  , הבריאים והחיוניים, המזונות הבסיסים

.  האוכלוסייה ולדאוג לאספקתם ולבחירה בהם באופן קבוע ובמצבי חירום

במובן  " מדינת אי"מדינת ישראל כ. של העדר מחסור במזוןבתחושה תלוי חוסן לאומי 

מחויבת לדאגה לכמות מזון מספקת לתקופות  , של יכולת מצומצמת להישען על שכנות

. .המזון לאזרחיםלהנגשתמתמשכים כמו גם ארוכות כמתבקש ממצבי משבר 

:עקרונות יסוד3

מרקם חברתי ורציפות תפקודית ( שמירה על הבריאות)הצלת חיים 

2012

201640%המשך ב מקוהורט

נמצאו עדיין בחוסר ביטחון  

קוהורטבימים אלו מתקיים -תזונתי

2020המשך נוסף 
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Globally, the COVID-19 pandemic has already led to major increases in unemployment and is 

expected to lead to unprecedented increases in poverty and food and nutrition insecurity, as well as 

poor health outcomes. 

Families where young children, youth, pregnant and lactating women live need to be protected 

against the ongoing protracted pandemic and the aftershocks that are very likely to follow for years 

to come. 

The future wellbeing of the vast majority of the world now depends on reconfiguring the 

current ineffective food, nutrition, health, and social protection systems to ensure food and 

nutrition security for all.

Because food, nutrition, health, and socio-economic outcomes are intimately inter-linked, it is 

essential that we find out how to effectively address the need to reconfigure and to provide better 

intersecoral coordination among global and local food, health care, and social protection 

systems taking equity and sutainability principles into account. 

Implementation science research informed by complex adaptive sytems frameworks will be needed 

to fill in the major knowledge gaps. 

Not doing so will not only put the development of individuals at further risk, but also 

negatively impact on the development potential of entire nations and ultimately our planet.
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An Overview JULY 2020

המזוןהערך של נדרשות פעילויות לוגיסטיות יעילות התמודדות עם שרשרות 

בעקבות מגפת הקורונה  
החברתי והפיננסי העולמי הגדול ביותר של  , לאתגר הבריאותיהתפתחה  COVID-19מגיפת

אלא גם על סחר  , פרנסתם והתזונה של האנשים, זה משפיע לא רק על חייהם. 21-המאה ה 

.  והשווקיםרשתות אספקת המזון , במזון

כל זה בעת שמתקיים כבר משבר מזון עולמי וסכנה לקיימות  

:שלושה צעדים נדרשים לביטחון תזונתי בתקופה קשה זו

שמירה על מזון לצרכים : ביותרהרגישות התמקדות באוכלוסיות הצלת חיים ופרנסה תוך 1.

הומניטריים קריטיים ועל הסיוע התזונתי  

שוברים לרכישת מזון  או  , מתן מזומניםכגון : לתזונהחיזוק מערכות ההגנה הסוציאלית 2.

ובריאהמאוזנת , תזונה מגוונתלהנגישחלוקת מזון במטרה 

על קיום ושיפור אפשרויות  מידית בכדי להשפיע : השקעה מואצת בפיתוח עתיד בר קיימא3.
ולסביבהתוך בניית מערכות מזון ברות קיימא וידידותיות לאדם , הפרנסה

חיפה ' ובית הספר לבריאות הציבור אנוב"משהרונית אנדוולט אגף התזונה שרותי בריאות הציבור ' פרופ

UNITED NATIONS: POLICY BRIEF: THE IMPACT OF COVID-19 ON FOOD SECURITY AND NUTRITION. JUNE 2020



:  הציבוראסטרטגיות לכלל להגדיר את הביטחון התזונתי במספר יש 

הגדרת מזונות החיוניים לבריאות לטווח הקצר  )הבטחת אספקת מזון לכלל האוכלוסייה •

באמצעות שרשרת אספקה המבטיחה ומעודדת בחירת מזון בריאה ובטוחה ועל  ( והארוך
פי הגדרת סוגי מזונות ודרכי השגתם  

לאוכלוסיית החולים  ( רפואי)הבטחת אספקת מזון יעוד : חולים וצרכני מזון ייעודי•
.  והמטופלים הזקוקים להזנה מיוחדת באשפוז ובקהילה

הבטחת אספקת מזון בריא לאוכלוסיות בסיכון : אוכלוסייה בסיכון לאי בטחון תזונתי•

מתמודדים  , אנשים החיים בעוני, למשל קשישים-תזונתי בעת משבר לאומי ובינלאומי
.  מובטלים ועוד, פליטים, האוכלוסייה הבדואית, בבריאות הנפש

.בין אם באמצעות תחרות או באמצעות פיקוח מחירים: קידום סל מזון בריא מוזל•

.  את כל המהלכים יש ללוות במחקר והערכה:מחקר והערכה•

•

המלצות ישראליות 
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ה ו

Frontiers in immunology 2018;9:1055
יש דיכוי של מערכת החיסון עליה בסיכון לזיהומים והגנה מפני מחלות אוטואימוניות-במצב של תת תזונה 

עליה בסיכון למחלות כרוניות ועליה בסיכון למחלות אוטואימוניות וסיבוכים ממחלות זיהומיות   ,יש דלקת תמידית-במצב של השמנה
Clin Immunol. 2020;108409

• .

Front Public Health. 2020;8:135



בטווח הארוך  

בטווח הזמן הבינוני  בטווח המידי

חיפה ' ובית הספר לבריאות הציבור אנוב"משהרונית אנדוולט אגף התזונה שרותי בריאות הציבור ' פרופ

מסמך שנשלח  

לכל שרי  

הממשלה 

הרלוונטים

למלל ועוד 



הרעיון 
הפעולה 

בטחון תזונתי לאומי תלוי בעצמאות חקלאית מקומית

הבטחת מלאי  
מזון בריא

הסכמה מדינית  
רחבה

הגדלת התעסוקה  
המקומית כולל  
תיירות חקלאית 

פתרון לאבטלה 

החלטה על סדרי  
עדיפויות ביבוא  
ובגידול מקומי

עידוד חקלאות  
מקומית

רכישה מוגברת  
של מזונות בסיס

ביצוע הערכה  
קבועה של מאגרי  

מזון בישראל



יש לחזק את החקלאות המקומית  •

המשך תפקודן של שרשרות אספקת המזון הוא קריטי במניעת  , התפשטות המגיפהעם •

.  משבר מזון והפחתת ההשפעה השלילית על הכלכלה העולמית

צורך בתגובות מדיניות מתואמות לתמיכה בחקלאות ופרנסות ותנאי העבודה של  יש •

.מיליוני עובדים חקלאיים בהתאם לתקני העבודה הבינלאומיים הרלוונטיים

הפעלת מערכות חדשנות חקלאיות  

לקידום טכנולוגיות ושיטות מתאימות  

COVID 19במהלך , לחקלאים
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מיזם איטלקי לעידוד מכירה ישירות  

מהחקלאי לצרכן 

ירקות עד הבית 



הגישה האירופאית 
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:עקרונות מובילים5

חקלאים צעירים, מים, זמינות לאדמה. 1

לחקלאים ששומר על הקיימות וחוסן אקוסיסטם. 2

אקלימי

קידום מזון מספיק ובריא לכל ביטחון ובטיחות  . 3

מזון 

בניית שרשרת מזון קצרה הוגנת ונקיה . 4

קידום סחר הוגן ומקיים ובריא ותיירות חקלאית  . 5



סקירה  מוכרות ואחרות   -דאגה לאוכלוסיות מוחלשות

מתמודדי בריאות הנפש 

אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

SES1-6ילדים ב 

אוכלוסיות נוספות    

קשישים 

מקבלי אבטחת הכנסה

אוטיסטים 

אוכלוסיות מוכרות לרווחה 
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מושרה אבטלה      -אוכלוסיות חדשות

מובטלים 

/  מנקים/ אנשים המתפרנסים מתשלום יומי כגון עוזרות בית 

מלצרים 

עולם האומנות תאטרון מוסיקה ועוד 

מהגרי עבודה 



? למה צעירים  שי-צעירים  האי ו י  ר בו הצי נה במרחב  רו קו בעת 

Cמגיפת• O V I D - 1 9 העולם  על פרנסתו ברחבי  ו כל חלקי החברה  על  עה  .  משפי

ת • ת המוחלשו על  השכבו א  הי ת  י ות ההשפעה המרכז סי כלו או עם של  ם  רי צעי קר  הם  , זאתבעי כאשר 

פן  באו ם  סקי ותרעו י ב  טו דד  ם להתמו לי כו י הם  ת העצמה  לו ם בפעי ו ז .י

ם • י י ענ ם  רי ו ךבאז ו נ החי ת , מערכת  ו להי ה  י עשו וההכשרה  עי  ך המקצו ו נ מוחלשיםהחי .  כבר 

י • ומתקנ ך  ו נ החי רת מערכת  ער , למידהסגי ו נ י  בנ י  נ ו י ל מי ר אחריהם  ם להשאי י י ם  עשו המתקשי

ת  ו י ג ו ל ו קבטכנ דה מרחו זה . ללמי לם  כל  עו ו גר  הבו לם  העו עם  ת  דדו ב בהתמו כו לעי ם  לגרו י  עשו

.העבודה

נם בערך • אי לם  בעו ער  ו הנ י  מבנ בדיםאחד מכל חמישה  עו או  ם  מדי לו
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מה נעשה 

מהלך הדאגה לביטחון התזונתי הלאומי

בישראל

צווארי בקבוק 

ל "אגף המודיעין צה

משרד הכלכלה

משרד החקלאות  

אגף התזונה –משרד הבריאות 

חלוקת מזון  –ציבור רחב 

מזון בריא  והנגשת

משרד הרווחה

משרד החינוך 

משרד האוצר 

משרד המשפטים 

ביטוח לאומי

משרד הבריאות

משרד הכלכלה 

מבודדים / מלונות חולים 

בניית תפריטים של מזון בריא 

חיבור עם קופות החולים 

בתי חולים ומוסדות  

בריאות 
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יעודי/ דאגה למלאי מזון רפואי•

וציוד נלווה למלאי ברזל  ופרנטרלי

דאגה לרצף הטיפול התזונתי  •

קידום כתיבת הנחיות קליניות  •

לטיפול בחולי קורונה  



לי קורונה קשים  טיפול בחו לי קורונה קלים טיפול תזונתי בחו
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לי קורונה מחלימים   טיפול בחו





סל מזון בריא מוזל תחרותי 

על נקיטת צעדים לטובת שינוי סביבת המזון כך שרכישת מזון בריא  יישום המלצת ועדת האסדרה •

.נגישה לצרכניםתהיה 

עלה החשש  2020ושיפוטי בחזית האריזה החל מינואר סימון אינפורמטיביבשל ההחלטה על •

מטרת עבודה  . כלכליים והבריאותיים-המזונות הבריאים והגדלת הפערים החברתייםמחירימעליית

שנמצא יעיל  כלי השוואת מחירים אחר מחירי המוצרים הבריאים והפעלת מעקבזו הנה ביצוע 

.בהפחתת רמת המחירים

ועל כן יש לעודד צריכה של מזון בריא  נגיף הקורונה חוסן תזונתי ובריאותי מסייע להתמודדות עם •

להוות המלצה , סל תחרותי המפורסם לציבור עשוי להגביר מודעותכאשר , בקרב האוכלוסייה

.לתזונה בריאה ולתת מענה לצורך זה

16

[1] https://www.health.gov.il/Services/Committee/HealthyDietCommittee/Pages/default.aspx
[ [3] https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mazon12A_2017.pdf

סל מזון בריא תחרותי השוואתי בין המרכולים 
בריאה והפחתת יוקר  כאסטרטגיה לעידוד תזונה 

המחיה בקטגוריות המזון הבריא

ל משרד הכלכלה "מחכה לאישור מנכ

https://www.health.gov.il/Services/Committee/HealthyDietCommittee/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mazon12A_2017.pdf


2020יולי 

מזון בריא זמין לכל כיס

הוזלת מחירי מזון בריא

מניעת סגירת שווקים

קידום שווקי איכרים



2020יולי 

חלוקת מזון  

בהתאם להנחיות  

אגף התזונה  

במשרד הבריאות  
שמירה על  –

הזכות למזון  "

" בריא



2020יולי 

חשיבה משותפת של כל השותפים  

הפקת לקחים והכנה לגל הנוכחי  

והבא 

כינוס כל השותפים להפקת לקחים  •

משרד הביטחון ואגף התזונה בשרותי בריאות הציבור במשרד הבריאותל"רחתכלול על ידי •

כתיבת המלצות למשרד החקלאות  ,כתיבת מדריך לרשות המקומית •

אחדמתכללסיכום של כל ההמלצות למסמך •

ואגף התזונה לתאומים  ל"רחפגישות מצומצמות של •

הצגת מתווה פעולה לכל השותפים במשרדי הממשלה השונים  •

במשותף עם הביטוח הלאומי  ראשותייםבניית כלי איתור •

כתיבת הנחיות לביטחון תזונתי במשותף עם הרשויות  •

תכנון עתידי של מהלך תקשורת והסברה של הנושא לחיזוק החוסן הלאומי התזונתי ואמון  •

הציבור  



שותפים להתמודדות עם שמירה על ביטחון תזונתי
:משרד הרווחה•

:משרד החינוך•

:משרד החקלאות•

:משרד האוצר•

:משרד הכלכלה•

:משרד המשפטים•

:משרד הפנים•

:המשרד לשוויון חברתי•

:ביטוח לאומי•

:פיקוד העורף•

:תזונתילבטחוןהמועצה •

הרשת הישראלית •
:להתנדבות

לתת ועוד , לקט ישראל'•
עמותות לחלוקת מזון  

:  וינט'ג•

משרד הפנים •

ועוד •

אגף התזונה שרותי בריאות הציבור משרד  

הבריאות 



:תקציר ישיבה מקדימה

עיקרי הפעילות של  
ארגונים /המשרדים

לשמירה על הביטחון  

הלאומי ותכנון  התזונתי 

הגל הבא 

קוהורטשאלון –ביטוח לאומי •

חלוקת מזון נזקקת ובאוכלוסיהטיפול –משרד הרווחה •

באמצעות התאמת מנות חלוקת מזון –משרד החינוך •

מתלמידים לקשישים ונתינת מענה למשפחות שילדם  

זכאים להזנה בבית הספר

תמיכה , ההנחיות לשטח' תרגום'–השילטון המקומי •

חלוקת המזוןבמערך 

ישראלית -שמירה על חקלאות מקומית–משרד החקלאות •

ומניעת בזבוז מזון

והזנה במלונותחלוקת מזון –פיקוד העורף •

ושווה ערך לעובדים  חלוקת מזון –משרד המשפטים •

זרים

חלוקת מזון באמצעות שווה  –תזונתי לבטחוןהמועצה •

(תזונתילבטחוןהמיזם )ערך 

קביעת ההרכב לחלוקת  –אגף התזונה משרד הבריאות •

תקשורת ומזון ייעודי, תמיכה בעשיה הרחבה, מזון
אגף התזונה שרותי בריאות הציבור משרד  

הבריאות 



מה נדרש לעשות 

אסטרטגיה ברת קיימא לביטחון תזונתי  

ולחלוקת מזון  

תכנון תשתית 

הקמת מטבחון איתור ותכנון  בינמשרדיפ "שת•

האוכלוסיות בסיכון

התאמת הפתרונות המותאמים ברמה  •

המקומית

גיוס מתנדבים ובני נוער •

המשימה

בניית תקציב מותאם  

צרכים

ואוכלוסיות בבסיס 

התקציב של הרשויות  

ביצוע

: תכנית לאומית לביטחון תזונתי הכוללת

/ שווה ערך / חלוקת מזון , מזון בטוחה שרשרת 

ותקצוב בר קיימה מתן טיפול תזונתי למי שזקוק 

תוצאה

רונית אנדוולט אגף התזונה שרותי  ' פרופ

ובית הספר לבריאות  ב"משהבריאות הציבור 
חיפה ' הציבור אנו

מענה מותאם אוכלוסייה  

לשמירה על הביטחון התזונתי  

בעת משבר ובשגרה



חיפה ' ובית הספר לבריאות הציבור אנוב"משהרונית אנדוולט אגף התזונה שרותי בריאות הציבור ' פרופ

מדיניות תזונתית בטחון תזונתי

רחבה

הנחיות תזונתיות

לאומיות והטמעתן 

תקשורת והנגשה  

אוכלוסייהמותאמת 

;שרשרת מזון בטוחה

יבוא ויצור יציב  

ומותאם לסדרי 

עדיפויות תזונתיים

ניטור מחקר והערכה

איתור ומיפוי  

אוכלוסיות בסיכון

: שיתופי פעולה

, לשכות, משרדים

רשויות, עמותות

סל מזון בריא וזול

חינוך ומסגרות 

חינוכיות

תזונאיות  

הובלה , לפיתוח

: והטמעה

בריאות , מדיניות

הציבור  

ובקליניקה

בינמישרדיגוף לאומי 

תזונתיטחוןיבל



בטחון תזונתי תלוי במהלך היקפי ובשיתופי פעולה
בין משרדית, הקמת ועדה משותפת-אמסגרת רגולטורית

תזונתי הכולל תקציב בבסיס התקציב של משרדי הממשלה השונים  קידום חוק לביטחון -ב

מתכללכתיבה משותפת של נוהל עבודה -ג

הרלוונטיםעבודה בשיתוף פעולה בין הגורמים -ד

,  אוכלוסיהכולל אפיון המזונות המתאימים לחלוקה לפי , קביעת נהלים לאספקת מזון-אמודל עבודה משותף

בהתאם להנחיות התזונתיות ולמדיניות בטחון תזונתי  

הקצאת משאבים מצד משרד האוצר והכלכלה לאספקת מזון או שווה ערך לנזקקים-ב

התאמת הנהלים לאוכלוסיות מיוחדות-ג

 meal on weal'sאו , WICקביעת מערך הפצה יעיל והקצאת משאבים עבורו כדוגמת -ד

יישום  בעזרת השלטון המקומי/ הפצת הנהלים-ה

שנקבעותלושים בהתאם לנהלים ,/אספקת מזון-ו

. הוזלת מחירי מזון וקידום שווקים מקומיים ישירים-ז

בעירהטמעת מדיניות תזונתית -ח

שילוב בני נוער בפעילות  -ט

תמיכה במהלכים התזונתיים ברמה המחוזית והעירונית בסיוע  תזונאיות מחוזיות  -י

שרותי רווחה ועוד /ועירוניות

מערך תקשור לאזרח וחינוך התלמיד לחשיבות התזונה הבריאה  -כ

ובקרההערכה -ל



תקשורת ודוברות

איסור שיווק  
מזון מזיק 
לילדים ובני  
נוער

סימון בסמלים  
ירוקים 
למזונות 
המתאימים

דוברות  
עירונית  
מותאמת  
אוכלוסיות

הטמעת  
המסר ושינוי  
התנהגות

אגף התזונה שרותי בריאות הציבור משרד  

הבריאות 



חיפה ' ובית הספר לבריאות הציבור אנוב"משהרונית אנדוולט אגף התזונה שרותי בריאות הציבור ' פרופ

שאלון לאיתור חסרי בטחון תזונתי

איתור מחקר 

מעקב ובקרה

מחקר איכותני  

ברוקדיילברשויות 
שרשרת המזון 

מחקר מטעם המועצה  

לאומית לביטחון תזונתי  



חיפה ' ובית הספר לבריאות הציבור אנוב"משהרונית אנדוולט אגף התזונה שרותי בריאות הציבור ' פרופ

תודה על ההקשבה שיתוף  

הפעולה והתמיכה לאורך כל  

הדרך 


