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  תקציר
  

  רקע
בשל קשיים ( רבות בעולם מתמודדות כיום עם בעיית חוסר מזון ותזונה לא הולמת מדינות מפותחות

שבהן מדובר , להבדיל ממדינות מתפתחות. תופעות אלה אף הולכות ומחריפות, במקצתן). כלכליים

; המסכנת חיים ומחייבת טיפול חירום רפואי, תזונה חמורה-שעשוי להתבטא בתת, בחסר חריף של מזון

העדר נגישות סדירה למזון מזין בכמות מספקת המאפשרת "המפותחות הבעיה מוגדרת כ הרי שבמדינות

  ". חיים פעילים ובריאים ומיצוי של פוטנציאל התפתחותי

  

המכשול העיקרי להשגת מזון , אכן. הביטחון התזונתי מושפע מאוד מממדי העוני וממגמות בהיקפו-אי

התופעה של קשיים בהשגת מזון . ית לקנות מזוןבעולם המערבי קשור ליכולתו הכספית של משק הב

טבעי הדבר שהיקפו הרחב של . מיקדה את התעניינות הציבור בישראל מספר פעמים בעשור האחרון

ובמיוחד החרפת המשבר הכלכלי בישראל בשנתיים , העוני בישראל והגידול בו לאורך שנות התשעים

  . העלו תופעה זו לתודעת הציבור, האחרונות

  

משרד העבודה והרווחה והפורום , המוסד לביטוח לאומי, נערך בשיתוף עם משרד הבריאות המחקר

הביטחון -המחקר בוחן את סוגיית אי. בישראל לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניות

-ומספק לראשונה אומדנים כלל, התזונתי ואת הקשר בין סוגיה זו לבין דפוסי התזונה של משקי הבית

הביטחון התזונתי -מטרת המחקר למדוד את שכיחותו ואת חומרתו של אי. ים של היקף הבעיהארצי

המחקר . לבחון את השלכותיו הן על דפוסי צריכת המזון בפועל והן על צריכת רכיבי תזונה, וכן, בישראל

ור וליצ) סקר הבריאות והתזונה הלאומי הראשון(ת "בא להשלים את התמונה המצויה בידינו מסקר מב

הוא נועד להיות הבסיס , כמו כן. הבנה רחבה יותר על תופעת המחסור במזון ובתזונה במישור הארצי

  . הן של המגזר הציבורי והן של המגזר הוולונטרי -לדיון ציבורי בתוכניות סיוע למיניהן 

  

  מערך המחקר
שנערך , בסקר. בית משקי 1,490ערכנו סקר טלפוני ארצי באמצעות שאלון מובנה בקרב מדגם מייצג של 

) לא כולל מאושפזים ואנשים במוסדות(ומעלה  21רואיינו תושבי ישראל בני , 2003מאי -בחודשים מארס

לשם כך נעזרנו במדד אשר פותח . לקשיים כלכליים, לדבריהם, הקשורות, על בעיות בגישה למזון מזין

יכולת לרכוש באופן אמין וסדיר  חוסר"ביטחון תזונתי מוגדר כ-במדד זה אי. ף בארצות הבריתַק ותּו

השווינו בין הממצאים , בנוסף". עקב קשיים כלכליים, מספיק מזון מזין בדרכים החברתיות המקובלות

צריכת כמויות יומיות (תוך התייחסות למינון , ביטחון תזונתי לבין נתונים על צריכת מזון בפועל-על אי

של סוגי המזון ולנתונים על מצבי ) גון חלבון או ברזלצריכת רכיבי תזונה כ(ולאיזון ) של פריטי מזון

  . בריאות ותחלואה
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 ממצאים
  היקף התופעה וביטוייה

כי קבוצה יש לציין , עם זאת). 78%(ביטחון תזונתי -רוב האוכלוסייה בישראל לא דיווחה על אי 

  .על רקע קשיים כלכליים, ביטחון תזונתי- דיווחה על אי) 22%(משמעותית באוכלוסייה 
משקי  150,000-כ(ממשקי הבית  8%-כ. ביטחון תזונתי מתחלקים לשתי קבוצות-משקי הבית באי 

דיווחו על ) משקי בית  250,000-כ(ממשקי הבית  14%ועוד , ביטחון תזונתי חמור-דיווחו על אי) בית

 .ביטחון תזונתי מתון-אי
קבוצת האוכלוסייה . ו ואיזונוגיוונ, ביטחון תזונתי חמור מתבטא בקשיים בהבטחת כמות המזון-אי  

ביטחון תזונתי חמור הביעה חשש ודאגה מכך שהמזון לא יספיק לצורכיה הבסיסיים ולא יהיה -באי

מצמצום בגודל ; מוויתור על ארוחות מאוזנות בשל העדר תקציב; ברשותה די כסף לקנות עוד

על הימנעות מאכילה במשך ובמקרים קיצוניים יותר היו דיווחים ; הארוחות או מדילוג על ארוחות

על , תופעות אלו מקבלות את ביטוין הן אצל המבוגרים במשפחה והן אצל הילדים. יום שלם ועל רעב

 . אף שהמגמה של רוב המשפחות הייתה לדאוג קודם לילדים
ביטחון תזונתי חמור לבין -בבדיקת דפוסי התזונה נמצאו הבדלים משמעותיים בין המדווחים על אי 

. בסוג ובמגוון המזונות, הדבר מתבטא בכמות. ה המדווחת על מצב של ביטחון תזונתיהאוכלוסיי

, הבשר, ביטחון תזונתי חמור צרכו כשליש עד כשני שלישים מכמות העוף-משקי הבית שדיווחו על אי

מי תפריטם של . לעומת משקי הבית הנהנים מביטחון תזונתי, הירקות ומוצרי החלב, רותהּפֵ , הדגים

וחומצה  12Bויטמין , ברזל וסידן, כגון חלבון, ביטחון תזונתי דל ברכיבי תזונה חיוניים הםשאין ל

 . פולית
גם משקי בית אלה מדווחים שקשה . ביטחון תזונתי מתון-מדווחת על  אי, קבוצה נוספת באוכלוסייה 

ותר כמו כן אחוז קטן י. אך בתדירות נמוכה יותר, להם לספק למשפחה תזונה הולמת ומאוזנת

ומוצרי  יםדג, קבוצה זו צורכת פחות מוצרי בשר.  מקבוצה זו מדווחים על כמות לא מספיקה של  מזון

אך צורכת יותר ממוצרים אלה ממשקי בית , חלב לעומת משקי בית הנהנים מביטחון תזונתי

 .יםבקבוצה זו עיקר ההשפעה היא על מבוגרים ופחות על ילד. ביטחון תזונתי חמור-המדווחים על אי
 

לבין נתונים ממספר מדינות ) 22%(ביטחון תזונתי -השווינו בין שיעור המשפחות המדווחות על אי

הביטחון התזונתי שנמצא בישראל -השוואה זו מעלה כי שיעור אי. מפותחות שהשתמשו בסקרים דומים

 Rainville and( 10%-כ, בקנדה, )Nord et al., 2002( 2002בשנת  11%-כ, גבוה משיעורו בארצות הברית
Brink, 2001 (14%-ל 12%בין , זילנד- ובניו )Russel et al., 1999 .(  

  
 ביטחון תזונתי -מאפייניה של האוכלוסייה הסובלת מאי

ביטחון -הקבוצה הגדולה בקרב משקי הבית הסובלים מאי. מדובר במשפחות מכל רובדי האוכלוסייה 

וזה דומה לייצוגן של משפחות אלה , 39%-כ, ילדים 3-1תזונתי היא של משפחות שיש בהן 

ויש קבוצה , )14%(ילדים ויותר  4יש קבוצה משמעותית של משפחות שבהן . באוכלוסייה הכללית

משפחות שבהן הורה אחד וזוגות ללא ילדים הן קבוצה נוספת , יחידים). 21%(גדולה של קשישים 

 . 26%שגודלה 
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אך יש ייצוג משמעותי גם למשקי , ודים ותיקיםשישים אחוזים ממשקי בית אלו הם של תושבים יה 

 ). 14%(ושל ערבים ) 26%(בית של עולים 
, )ההכנסה הנמוכים יבשני חמישונ(משקי בית אלו נמוכה ) 76%(רמת הכנסתם של מרבית , כצפוי 

זאת משום שהקשיים הכלכליים של . נמוכה מיוצגות- גם משפחות בעלות הכנסה בינונית, אולם

, המשפיעים על המצב הכלכלי, אלא גם לגורמים נוספים, לא רק להכנסה נמוכה המשפחות קשורים

, היקף החובות והצורך בהוצאות מיוחדות בתחום הבריאות, כגון גודל המשכנתה או שכר הדירה

 . תיקונים בבית וכדומה
 .ממשקי הבית המרואיין לא השלים את השכלתו התיכונית 32%-ב 
 .צבה מן המוסד לביטוח לאומיממשקי הבית אינם מקבלים ק 64% 

  

  ביטחון תזונתי גבוה יותר-שבהן השיעור של אי, מאפייני קבוצות האוכלוסייה

, משפחות ערביות, משפחות שבהן הורה אחד, )ילדים ויותר 4(השיעור גבוה יותר בקרב משפחות גדולות 

, תו התיכוניתמשפחות שבהן המרואיין לא השלים את השכל, משקי בית בחמישון ההכנסה התחתון

  1.משקי בית המקבלים קצבה ומשקי בית שאין בהם אף לא מפרנס אחד
  

 )לפני הסקר(שינויים בשנתיים האחרונות 
ביטחון תזונתי חמור דיווחו על הפחתה בכמות או במגוון האוכל במהלך -מהסובלים מאי 80% 

קניית המזון ועל מעבר  דיווחו על שינוי במקום) 90%(ואחוז גדול עוד יותר , השנתיים האחרונות

 . לשם חיסכון בהוצאות, למקומות קנייה זולים יותר
  

 הקונפליקט בין רכישת מזון לבין צרכים בסיסיים אחרים
לפעמים נאלצו משקי הבית להכריע בין תשלום להוצאות הכרחיות על צורכי , עקב קשיים כלכליים

  נמצא . רפואי לבין קניית מזון חיוניתרופות וטיפול , חשמל, כגון תשלומים בעבור חימום, הבית

  . ממשקי הבית בישראל נזקקו להכרעות מעין אלו בשנה האחרונה 24%-שכ

 
  ביטחון תזונתי לבין מצבי בריאות ותחלואה-הקשר בין אי

ביטחון תזונתי מתון -גבוה יותר בקרב המדווחים על אי) BMI<30(שיעור בעלי עודף משקל רב  

. עודף בקרב המדווחים על ביטחון תזונתי או ביטחון תזונתי חמור בהשוואה לשיעור בעלי משקל

שיעור הזקוקים למזון בריאות מיוחד עקב בעיות בריאות גבוה אף הוא הן בקרב משקי בית 

ביטחון תזונתי חמור -והן בקרב אלו המדווחים על אי) 12%(ביטחון תזונתי מתון -המדווחים על אי

שיעור המדווחים שהם סובלים , כמו כן). 8%(טחון תזונתי לעומת משקי בית החיים בבי) 18%(

היה גבוה יותר באופן מובהק בקרב משקי ) 30%(ומאוסטאופורוזיס ) 33%(מסוכרת , )51%(מאנמיה 

 14%-ו 16%, 28%(ביטחון תזונתי חמור לעומת משקי בית שחיים בביטחון תזונתי -בית הסובלים מאי

 ).בהתאמה
  

                                              
 .אלו הן קבוצות האוכלוסייה שבהן היקף הבעיה רחב יותר 1
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 היקף הסיוע הישיר במזון
כגון , בגופי סיוע להספקת מזון) בשנה האחרונה(משקי הבית דיווחו שהם נעזרו  מכללחמישה אחוזים  

 20%-אחוז זה מגיע ל. ארוחות בבית ספר ובבתי תמחוי, חבילות מזון לבית, מרכזים לחלוקת מזון

 .ביטחון תזונתי חמור-בקרב משקי הבית הסובלים מאי
ביטחון תזונתי -מן המרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי 60%-מכלל המרואיינים וכ 50%מצאנו כי  

כמחצית מכלל המרואיינים , כמו כן. חמור לא ידעו אם קיים בסביבת המגורים שלהם בית תמחוי

ביטחון תזונתי חמור לא ידעו האם קיים באזור -ושיעור דומה מן המרואיינים ממשקי בית החיים באי

  . מגוריהם מרכז לחלוקת מזון

  

ביטחון תזונתי חמור -ממשקי הבית החיים באי 20%ן שיש בעובדות אלה הסבר חלקי לכך שרק ייתכ

הסיבה לאי שימוש בגופי סיוע עשויה להיות העדרם של גופי סיוע . מסתייעים בגופי הסיוע למזון

  . ואף תחושת חוסר נוחות להסתייע בגופים אלה, בעיקר בפריפריה, באזורים גאוגרפיים שונים

  

  יות למדיניות אסטרטג

הביטחון התזונתי ומתנהל בהן דיון ציבורי על -במדינות מפותחות רבות מנסים לאמוד את היקפו של אי

אך , אמצעי המדיניות האמורים למנוע בעיות אלו רבים ומגוונים. אופן הטיפול ההולם ביותר בבעיה

  : אפשר להבחין בארבע אסטרטגיות בסיסיות

הדבר יכול להיעשות באמצעות שילוב אנשים . סה נאותה למשקי הביתמאמץ להבטיח כוח קנייה והכנ 

רבים יותר בכוח העבודה או באמצעות השלמת ההכנסה למי שאינם יכולים להשתלב באופן מלא 

דרך נוספת להבטחת כוח הקנייה של . בשוק העבודה או להגיע להכנסת המינימום בכוחות עצמם

 . וןמשקי הבית היא באמצעות חלוקת תלושי מז
הסעות לטיפול רפואי וסיוע , למשל, לצרכים חריגים העולים מפעם לפעם םהספקת סיוע חירו 

  .ברכישת ציוד ביתי בסיסי ותיקונים דחופים בדירה

העשרת מצרכי מזון : חיזוק יכולתה של המשפחה לתרגם את תקציבה לתזונה הולמת באמצעים אלו 

הורדת מחירי מוצרי מזון ; ל רכיבי תזונה חיונייםכדי להקל את נגישותם ש, בסיסיים ברכיבי תזונה

הדרכה בניהול תקציב ובקביעת סדרי ; חינוך המשפחה לתזונה נבונה ולרכישה יעילה של מזון; מזינים

 . עדיפות בניצול תקציב המשפחה
בתי (במסגרות חינוך , )מרכזי מזון ובתי תמחוי(פעילות ישירה של הספקת ארוחות במסגרות מיוחדות  

בתחום ). כגון ארוחות לבית לקשישים(או במסגרות שירותי הרווחה ) או תוכניות אחר הצהריים ספר

הממשלה יכולה לעודד ולסייע . המגזר הוולונטרי ממלא תפקיד חשוב במדינות רבות, זה במיוחד

באמצעות יצירת מסגרת משפטית מתאימה לתרומת מזון מתעשיית המזון , לדוגמה, למגזר הוולונטרי

 .העדוההס
  

ממצאי המחקר הנוכחי סיפקו . המדיניות בישראל כוללת רכיבים מכל האסטרטגיות הנזכרות, כיום

בסיס רחב יותר לבחינת הקדימות שיש לתת לנושא הביטחון התזונתי בישראל וקידמו את הדיון על 

  .הדרכים המועילות ביותר להתמודד עם בעיה זו בנסיבות הקיימות
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  רקע. 1
  

בשל קשיים  ,מדינות מפותחות רבות בעולם מתמודדות כיום עם בעיות של חוסר מזון ותזונה לא הולמת

שבהן מדובר במחסור , להבדיל ממדינות מתפתחות. לכליים ובחלקן תופעות אלה אף הולכות ומחריפותכ

הרי ; המסכנת חיים ומחייבת טיפול חירום רפואי, תזונה חמורה-שעשוי להתבטא בתת, חריף במזון

ם המאפשר חיי, ספקתהעדר גישה סדירה למזון מזין בכמות ַמ "שבמדינות המפותחות הבעיה מוגדרת כ

  ". פעילים ובריאים ומיצוי של פוטנציאל התפתחותי

  

  המכשול העיקרי להשגת מזון בעולם המערבי קשור ליכולתו הכלכלית של משק הבית לקנות מזון 

)Radimer et al., 1992 .(ביטחון תזונתי-אי"פותח המונח  ב"בארה) "food insecurity ( על מנת לתאר מצב

ותחות לבין מחסור במזון ותזונה לא הולמת תועד במחקרים רבים הקשר בין עוני במדינות המפ. זה

)Riches, 1997 .(קנדה , אנגליה, ארצות הברית, כגון, ואכן מדינות שממדי העוני בהן משמעותיים

ובקביעת מדיניות   עוסקות בבדיקת הנושא) Eisinger, 1998 Rainville and Brink, 2001;(ואוסטרליה 

גם   .)Riches, 1997(שממדי העוני בהן קטנים יותר , למשל, נות סקנדינביהבתחום זה יותר מאשר מדי

צמצום רשת הביטחון של מדינת הרווחה והפחתת הקצבאות למעוטי הכנסה חושפים משקי בית רבים 

  ).Riches, 1997; Tarasuk and Davis, 1996( יותר לקשיים כלכליים ופוגעים ביכולתם לקנות מזון

  

ככל שרמת ההכנסה הממוצעת נמוכה . וצעת של המדינה משפיעה על בעיות אלורמת הכנסתה הממגם 

וההשלכות האפשריות על , רמת הכנסתה המוחלטת של האוכלוסייה המוגדרת כענייה נמוכה יותר, יותר

  . משקי הבית בכל הנוגע לגישה למזון חמורות יותר

  

 ;Carlson et al., 1999(דיווח האוכלוסייה  פי-עלתזונתי  ביטחון-לאיף מדד ַק ח ותּוַת ּובארצות הברית ּפ
Frongillo, 1999 .(ם וארגון הבריאות העולמי משתמשים במושגים אלו לתיאור מחסור במזון "גם האו

מוגדר  ביטחון תזונתי-אי ).World Health Organization, 2002; World Food Summit, 1996(במשק הבית 

כאשר , )Bickel et al., 2000" (באופן אמין וסדיר מספיק מזון מזיןכזמינות מוגבלת וחוסר יכולת לרכוש "

  2.חוסר היכולת קשור לקשיים כלכליים

  

המדד נותן ביטוי לכך שבעקבות בעיות . המדד מבחין בין רמות שונות של צמצום בכמות המזון ובאיכותו

כמו . מקצצים בכמויותורק לאחר מכן סוג המזון ואיכותו מתפשרים על משקי בית בדרך כלל , כספיות

  . בדרך כלל הפשרות והקיצוצים מתחילים אצל המבוגרים ורק לאחר מכן מגיעים לילדים, כן

   

הביטחון התזונתי של משקי הבית לבין נתונים על דפוסי -לעתים משווים החוקרים בין הממצאים על אי

הגיוון והאיזון של , גש המינוןתזונתם של משקי הבית מוד-בבדיקת דפוסי). Alaimo et al., 1998(תזונה 

את המידע המתקבל משווים ). הן מבחינת כמות הקלוריות והן מבחינת רכיבי המזון(רכיבי התזונה 

                                              
באופן אמין וסדיר מזון מזין בדרכים החברתיות יכולת לרכוש "מוגדר כ ביטחון תזונתי, בצורה משלימה 2

כוונת מפתחי המדד היא לא " דרכים חברתיות מקובלות"במונח ; "המקובלות לצורך חיים אקטיביים ובריאים
 .בה ואף לא באמצעות קבלת מזון מגופי סיוע למזוןבאמצעות גנֵ 
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האמורה לאפשר תפקוד מלא וחיים בריאים בטווח , להמלצות המקובלות לגבי צריכת מזון ורכיביו

ביטחון תזונתי כולל - לים מאימחקרים שונים הראו כי תפריטם של משקי בית הסוב. הקצר והארוך

, סידן, כגון מגנזיום, בעיקר פריטי מזון פחות בריאים וכי הוא דל מדי בוויטמינים וברכיבי מזון חיוניים

  ). Rose and Oliveira, 1997; Rose, 1999(חומצה פולית או ברזל 

  

 Vozoris and(ים של מבוגרים וילד) הפיזית והנפשית(תזונה לא הולמת עשויה להשפיע על בריאותם 
Tarasuk, 2003; Alaimo et al., 2001 .(סוכרת , אנמיה: כגון, הדבר נכון במיוחד לגבי מחלות כרוניות

וההתפשרות על טיב המזון ועל כמותו , מהטיפולמהמניעה ושבהן התזונה ההולמת היא חלק , ומחלות לב

היא שגם  ,השמנת יתר היא לפעמים טחון תזונתייב-אחת ההשלכות של אי, לכך בנוסף. עשויה לפגוע בו

תזונה ). Frank, 2003; Tobias, 2003(להתקפי לב ולסרטן השד , לסוכרת, גורם סיכון ליתר לחץ דםמהווה 

 ;Reid, 2000(בקרב ילדים  תהתפתחות איטיללתפקוד בלימודים ו ,לקויה קשורה גם לבעיות ריכוז
Dunifon and Kowaleski-Jones, 2002; Kleinman et al., 2001; Alaimo et al., 1998; Winicki and Jemison, 

ביטחון תזונתי קשורים גם לדיכאון ולמחשבות אובדניות בקרב בני נוער -תזונה לקויה ואי, כמו כן). 2001

  ).Alaimo, 2002(בגיל ההתבגרות 

  

כמות הכסף  שכן; משקי בית מעוטי הכנסה מתקשים יותר לאזן בין הכנסותיהם לבין הוצאות בסיסיות

, עליהם להכריע בבחירה בין הוצאות הכרחיות על צורכי הבית, לעתים קרובות, כך. הפנוי מועטה יותר

 ;Rainville and Brink, 2001(חשמל וטיפול רפואי לבין קניית מזון הכרחי , חימום, כגון תשלומי משכנתה
Bhattacharya et al., 2002; Tarasuk, 2001 .(בדק בספרות הוא שינוי מקום הקנייה של נושא חשוב נוסף שנ

מעבר לרשתות מזון זולות יותר או , למשל. מוצרי המזון כאסטרטגיה להתמודדות עם מצב כלכלי קשה

אינדיקטור נוסף להיקף התופעה , ולבסוף). Leibtag and Kaufman, 2003(שינוי בהרגלי יציאה למסעדות 

והגידול , כגון מרכזים לחלוקת מזון ובתי תמחוי, מזוןהקשורים ל, הוא הגידול במספרם של גופי סיוע

  ).Rainville and Brink, 2001(בשיעור ההיעזרות בגופים כאלה בקרב משקי הבית 

  

  , משפחות 325,000המייצגים , מהאוכלוסייה 17.7%-ל 2002היקף העוני היחסי בישראל הגיע בשנת 

שיעורי העוני היחסי ). 2003, ד לביטוח לאומיהמוס(ילדים  556,000-שהם כ, מכלל הילדים 28.1%-ול

סביר להניח שהיקף העוני המשמעותי ישפיע גם על הגישה . בישראל הם מהגבוהים במדינות המפותחות

 .הסדירה למזון מזין בכמות מספקת בקרב האוכלוסייה הענייה
  

ם בהשגת מזון התופעה של קשיי. הביטחון התזונתי מושפע מאוד מממדי העוני וממגמות בהיקפו-אי

טבעי הדבר שהיקפו הרחב של . מיקדה את התעניינות הציבור בישראל מספר פעמים בעשור האחרון

ובמיוחד החרפת המשבר הכלכלי בישראל בשנתיים , העוני בישראל והגידול בו לאורך שנות התשעים

  . העלו תופעה זו לתודעת הציבור, האחרונות

  

את  2001-1999ערך בשנים ) חלות ושירותי המזון והתזונההמרכז הלאומי לבקרת מ(משרד הבריאות 

 -להלן( 65-25סקר הבריאות והתזונה הלאומי הראשון בקרב מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל בגילים 

-תפיסת משקי הבית לגבי אי אך, בסקר זה נבחנו דפוסי צריכת המזון והתזונה בישראל). ת"סקר מב

בקרב  2002מחקר ראשוני אשר נערך בשנת . היקף ארצי בישראלביטחון תזונתי לא נבדקה עד כה ב



  

  6

באזור ) עולים וקשישים, נכים, הוריות-אימהות חד, לקוחות שירותי הרווחה(קבוצות מעוטות הכנסה 

   3.)2004', קאופמן ואח(ביטחון תזונתי -הדרום מצא רמות מדאיגות של אי

  

ארציים של היקף -לראשונה אומדנים כלל הביטחון התזונתי ומספק-מחקר זה בוחן את סוגיית אי

איך הוא לבחון , וכן, הביטחון התזונתי בישראל-מטרתו למדוד את שכיחותו ואת חומרתו של אי. הבעיה

הוא נועד להיות בסיס לדיון . על צריכת רכיבי תזונהההשלכות דפוסי צריכת המזון בפועל ומתבטא ב

על ידי המחקר נערך . ציבורי והן של המגזר הוולונטריציבורי בתוכניות סיוע למיניהן הן של המגזר ה

מציג את המשתנים העיקריים  התרשים להלן. קבוצת חוקרים ממכון ברוקדייל וממשרד הבריאות

  .הביטחון התזונתי והקשר למצבי בריאות ותחלואה-הכלולים במחקר לצורך בדיקת היקף אי

  

  והקשר למצבי בריאות ותחלואה הביטחון התזונתי-המשתנים לבדיקת היקף אי: 1תרשים 
  

 רמות של ביטחון תזונתי
  

  
 דפוסי תזונה

  

  ביטחון תזונתי
  

  מינון של פריטי מזון 
  )כגון גבינה צהובה(

  ביטחון תזונתי מתון- אי
  

  

  ביטחון תזונתי חמור- אי
  

  איזון של רכיבי מזון 
  )כגון סידן(

      
      

  שינויים במקום 
  מזוןקניית ה

  

  החלטות קשות  ותחלואה מצבי בריאות
  

  

    עזרות בגופי סיועיה

  

                                              
על מדגם ארצי של ) 2003', קינג ואח(י מסקר שנערך על ידי מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומ, בדומה לכך 3

 .מקבלי הבטחת הכנסה עלו נתונים מדאיגים בנוגע לצריכת מזון וחוסר במזון בקרב אוכלוסייה זו
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עם משרד העבודה והרווחה ועם , המוסד לביטוח לאומיעם , המחקר נערך בשיתוף עם משרד הבריאות

  .בישראל לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניותהפורום 

  

מתעמק דוח נפרד . ת שונותקבוצו-תתתוך התייחסות ל, דוח זה מציג נתונים על כלל האוכלוסייה

גם להשפעתם של קשיים כלכליים על , בנוסף לנושא הביטחון התזונתי, באוכלוסיית הקשישים ומתייחס

 ורמן-ברג( חברה ופרמטרים נבחרים של בריאות, כגון דיור, מצבם של הקשישים בתחומים נוספים

  .)2004, ואחרים

  

  שיטת המחקר. 2
  

שנערך , בסקר. באמצעות שאלון מובנה משקי בית 1,490דגם מייצג של ערכנו סקר טלפוני ארצי בקרב מ

) לא כולל מאושפזים ואנשים במוסדות(ומעלה  21רואיינו תושבי ישראל בני , 2003מאי -בחודשים מארס

לשם כך נעזרנו במדד אשר פותח . לקשיים כלכליים, לדבריהם, הקשורות, על בעיות בגישה למזון מזין

חוסר יכולת לרכוש באופן אמין וסדיר "ביטחון תזונתי מוגדר כ-במדד זה אי. בריתף בארצות הַק ותּו

, לכך בנוסף. )Bickel et al., 2000( "עקב קשיים כלכליים, מספיק מזון מזין בדרכים החברתיות המקובלות

ינון תוך התייחסות למ, ביטחון תזונתי לבין נתונים על צריכת מזון בפועל-השווינו בין הממצאים על אי

של סוגי המזון ) צריכת רכיבי תזונה כגון חלבון או ברזל(ולאיזון  )צריכת כמויות יומיות של פריטי מזון(

  . ולנתונים על מצבי בריאות ותחלואה

  

על מנת להבטיח מספיק תצפיות משכבה זו כלכלי נמוך -משקי בית במעמד חברתידגימת יתר של  הבוצע

לפי  4-1אשכולות (כלכלי נמוך -ספה מיישובים בעלי מעמד חברתיכמחצית מהמדגם נא, לשם כך. במדגם

ומחציתו השנייה מיישובים בעלי ) 2004, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סיווג הרשויות המקומיות

הממצאים המוצגים בדוח , אולם). לפי הסיווג הנזכר לעיל ,10-5אשכולות (כלכלי גבוה -מעמד חברתי

, כלכלי באוכלוסייה- חברתילפי מעמד ם למשקלם היחסי של משקי בית המחקר הם לאחר שקלול הנתוני

והנתונים , יתר של משקי בית שיש בהם קשיש- עוד נעשתה דגימת. כך שהם מייצגים את כלל האוכלוסייה

  . שוקללו בהתאם

  

מאפייני משקי הבית במדגם המשוקלל דומים למאפייניהם בקרב כלל . 60%-שיעור ההיענות הגיע לכ

שיעור , )יהודים לעומת ערבים(לפי מגזר לשיעורים , שיעור המשפחות עם ילדיםלסייה בכל הנוגע האוכלו

יש הבדל קל . שיעור משקי הבית של קשישים ושיעור משקי הבית עם מפרנסים, משקי הבית של עולים

ראה לוח (פחות משפחות עם נפש אחת בהשוואה לכלל האוכלוסייה  –במספר הנפשות במשק הבית 

  ). 'וה בנספח אמשו

   

  המדדים במחקר
). Bickel et al., 2000(ב "השתמשנו במדד שפותח בארההביטחון התזונתי -שכיחות אילצורך מדידת 

עקב סיבות  הבודקים את קשיי משק הבית לרכוש את המזון הנדרש לו, שאלות והיגדים 18-המדד בנוי מ
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משקי הבית חולקו לשלוש  .)בנספח בראה פירוט השאלות במדד ואופן בניית השאלון ( כלכליות

  : קטגוריות

הספקת המזון וניהול תקציב חשש לגבי ) או שכמעט אין בהם(אין  שקי בית שבהםמ .ביטחון תזונתי .1

  . המזון ואין מגמה לצמצם את איכות המזון או את היקפו

יש , זוןיש חשש לגבי הספקת המזון וניהול תקציב המ משקי בית שבהם .ביטחון תזונתי מתון-אי .2

 .מגמת צמצום באיכות המזון ומגמה מתונה של צמצום בהיקף צריכת המזון
משקי בית שיש בהם חשש רב לגבי הספקת המזון וניהול תקציב המזון ויש  .ביטחון תזונתי חמור-אי .3

 .צמצום ניכר באיכות המזון ובהיקף צריכתו
  

לצורך . תזונתי לבין דפוסי תזונה מטרה נוספת של המחקר הייתה לבחון את הקשר בין ביטחון, כאמור

הערכנו את מצבו . נשאלו המרואיינים על תדירות צריכתם של פריטי מזון ושתייהמדידת דפוסי התזונה 

  :פרמטריםשני התזונתי של הפרט לפי 

 ,.Bowman et al(לחם וכדומה , ירקות, בשר, עוף: כגון, צריכת כמויות יומיות של פריטי מזון :מינון
1998.(  

, סידן, ברזל, כולסטרול, שומן רווי, פחמימות, היאנרגי, סך שומן, חלבוןכגון , צריכת רכיבי תזונה :זוןאי

 Bowman et al., 1998; Institute of Medicine, 1997, 1998, 2002; Trumbo et(או חומצה פולית  12Bויטמין 
al., 2002.( 

  

לאפשר בחינת רמת התזונה לפי  כדי ק מפורטהמידע שנאסף במחקר על דפוסי צריכת המזון אינו מספי

ם של מי יתפריטהמינון והאיזון ב האם: אך הוא כן מאפשר מבט השוואתי, הסטנדרטים המקובלים

ירוט על המדדים פ' ר(ביטחון תזונתי פחותים מאלו של מי שחיים בביטחון תזונתי -שסובלים מאי

  ).בנספח ג דפוסי התזונהלמדידת 

  

  בית במדגם הואיינים ומשקי מרהמאפייני רקע של 
 65גיל (משקי בית שיש בהם קשישים . ולפי מספר הילדים במשפחה ההרכב הגילילפי קובצו משקי הבית 

ילדים ועוד  3הם משקי בית ללא קשישים שיש בהם עד  40%-כ. ממשקי הבית במדגם 24%הם ) ומעלה

של יחידים ללא ילדים שאינם  משקי בית. ילדים ויותר 4הם משקי בית של משפחות שיש בהן  6%

בחינת התפלגות . ממשקי הבית הם של משפחות שבהן הורה אחד 6%-כ. מן המדגם 31%קשישים הם 

עולים שעלו לישראל אחרי  22%, מהם הם יהודים ותיקים בארץ 70%המרואיינים לפי מגזר מראה כי 

אף לא אחד מבני הבית קיבל ממשקי הבית  80%-ב, בעלי השכלה אקדמית 50%; ערבים 8%-ו 1990שנת 

וקצבת זקנה ללא השלמת  שאריםקצבת , קצבת לידה, לא כולל קצבת ילדים, כלומר( 4סלקטיבית קצבה

ממשקי הבית  43%-יש מפרנס אחד וב 34%-ב, ממשקי הבית אין אף לא מפרנס אחד 23%-ב ).הכנסה

  ). 1ראה לוח (במדגם יש שני מפרנסים ויותר 

  

                                              
 .ייתכן שהיו בעיות באמינות הדיווח העצמי לגבי פרמטר זה 4
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  )אחוזים(יין ומשק ביתו מאפייני המרוא: 1לוח 
 אחוזים מאפיינים

 100  1הרכב משק בית
 24  של קשישים

  31  של לא קשישים ללא ילדים
  39  ילדים 3-1של לא קשישים עם 
  6  ילדים+ 4של לא קשישים עם 

    
  6  משפחות שבהן הורה אחד

    
  100  מגזר של המרואיין

  22  עולים
  70  יהודים/ותיקים
  8  ערבים

    
  100  כלה של המרואייןרמת הש

  20  תיכונית חלקית
  30  תיכונית מלאה

  50  אקדמית
    

  100 2קבלת קצבה על ידי אחד מבני הבית
  20  מקבל קצבה

  80  לא מקבל קצבה
    

  100 3מספר מפרנסים במשק הבית
  23  מפרנסים 0

  34  מפרנס אחד 
  43  מפרנסים+ 2

 .לפי גיל המרואיין ולפי מספר הילדים במשפחה 1
  .לקשישים וקצבת זקנה ללא השלמת הכנסה שאריםקצבת , קצבת לידה, למעט קצבת ילדים 2
  .למעט משקי בית של קשישים 3
  

  ממצאים. 3
הן לגבי ביטחון תזונתי והן לגבי אינדיקטורים אחרים לקשיים  ,בפרק זה מוצגים הממצאים העיקריים

הצורך להחליט בין קניית מזון , הרגלי האכילה שינוי, שינוי במקומות קניית המזון: כגון, בהשגת מזון

  . ים אחרים והיעזרות בגופי סיועילבין תשלום לצרכים בסיס

  

  ביטחון תזונתי והקשר בינו לבין מאפייני האוכלוסייה- אי 3.1
כלומר היו שייכים לאחת משתי , ביטחון תזונתי-ממשקי הבית בישראל סבלו מאי 22%עולה כי  2מלוח 

ניתן ללמוד מכך כי לרוב האוכלוסייה . ביטחון תזונתי חמור-ביטחון תזונתי מתון או אי-אי: הקטגוריות

אחוז משמעותי מאוד מהאוכלוסייה נתקלה , אולם. בישראל אין קשיים מיוחדים הקשורים להשגת מזון

 .בקשיים מסוג זה בדרגות קושי שונות
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  ) אחוזים(קי הבית בישראל הביטחון התזונתי בקרב מש-היקף הביטחון התזונתי ואי: 2לוח 
אחוזים  רמת ביטחון תזונתי

  100  כ"סה
 78 ביטחון תזונתי

   14  ביטחון תזונתי מתון-אי
   8  ביטחון תזונתי חמור -אי

  

בחנו את הרכב , ראשית. ביטחון תזונתי לבין מאפייני האוכלוסייה משני היבטים-בחנו את הקשר בין אי

ביטחון תזונתי -בחנו את שיעור הסובלים מאי, שנית). 3לוח (זונתי ביטחון ת-משקי הבית הסובלים מאי

הראשון עוזר להבין מיהן . שני ההיבטים משלימים זה את זה). 4לוח (בתוך קבוצות אוכלוסייה שונות 

והשני עוזר לזהות מיהן קבוצות , ביטחון תזונתי-הקבוצות שמהוות את רוב משקי הבית הסובלים מאי

  .הביטחון התזונתי בקרבן גבוהה יותר מאשר בקרב האוכלוסייה הכללית-ת איהאוכלוסייה ששכיחּו

  

  תזונתי ביטחון-הרכב הקבוצה של משקי הבית עם אי

הלוח מציג את . ביטחון תזונתי קיים בקרב מגוון רחב של קבוצות אוכלוסייה-עולה כי אי 3מלוח 

רמת , רמת השכלה, מגזר, וג משק הביתלפי ס(ביטחון תזונתי -התפלגות משקי הבית בתוך כל רמה של אי

ניתן ללמוד ). קבלת קצבה ומספר מפרנסים במשק הבית, הכנסה לנפש סטנדרטית לפי חמישוני הכנסה

 .ממנו על הרכב קבוצות האוכלוסייה בכל קטגוריה של ביטחון תזונתי
  

ם הגדול יחסית חלק. ילדים 3-1ביטחון תזונתי יש -ממשקי הבית הסובלים מאי 39%-מהלוח עולה כי ב

ממשקי הבית  14%). לעיל 1לוח ' ר(האוכלוסייה  בכלל גם מחלקם הרב, כמובן, של משקי בית אלו נובע

ממשקי הבית  53%). ילדים ויותר 4(ביטחון תזונתי הם משקי בית של משפחות גדולות -הסובלים מאי

משקי . י בית ללא ילדיםשהם משק 26%לעומת , ילדיםעם ביטחון תזונתי הם משקי בית -הסובלים מאי

 60% .הם משפחות חד הוריות 10%-ו ביטחון תזונתי-הסובלים מאימ 21%מהווים הבית של קשישים 

הם של  26%, ביטחון תזונתי הם משקי בית של יהודים ותיקים בישראל-ממשקי הבית הסובלים מאי

  .הם של ערבים 14%-עולים חדשים ו

 
ביטחון תזונתי גם לפי חלוקה לחמישוני -קטגוריה של איבחנו את התפלגות משקי הבית בתוך כל 

מהווים ) שני החמישונים הנמוכים(מצאנו כי משקי בית בחמישון התחתון ובחמישון השני  5.הכנסה

מצד אחד קיים קשר ). בהתאמה 29%-ו 47%(ביטחון תזונתי -שלישים ממשקי הבית הסובלים מאי-כשני

ת ברמת הכנסה בינונית שמדווחות אף הן על אי ביטחון חזק עם רמת ההכנסה מצד אחר יש משפחו

, ניתן להסביר ממצא זה בכך שקשייהן הכלכליים של המשפחות קשורים לא רק להכנסה נמוכה. תזונתי

. היקף חובות והוצאות מיוחדות לבריאות, כגון גודל המשכנתה או שכר דירה, אלא גם לגורמים נוספים

ביטחון תזונתי אינם מקבלים קצבה מן המוסד -בית הסובלים מאיממשקי ה 64%-גם לומדים ש 3מלוח 

                                              
חישוב . י הכנסההמרואיינים התבקשו לציין את רמת ההכנסה החודשית נטו במשק הבית בקטגוריות של טווח 5

. חמישוני ההכנסה נעשה על ידי חלוקת ההכנסה הממוצעת בכל טווח במספר הנפשות הסטנדרטיות במשק הבית
 .יםלאחר מיון משקי הבית על פי התוצאה שהתקבלה חולקו משקי הבית לחמישונ
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קבוצת העניים העובדים , כלומר). 60%(ושברוב משקי בית אלה יש לפחות מפרנס אחד  6לביטוח לאומי

  .מהווים את הרוב

  

  )אחוזים(לפי מאפייני משק הבית והמרואיין , ביטחון תזונתי מתון וחמור-משקי בית באי: 3לוח 
קי הבית הסובלים סך כל מש 

 ביטחון תזונתי-מאי
ביטחון -אי

 תזונתי מתון
ביטחון -אי

 תזונתי חמור
 100100100  1*הרכב משק בית
 21 2121  2קשישים בלבד
  23  29  26  ללא ילדים, ללא קשישים
  40  38  39  ילדים 3-1עם , ללא קשישים
  16  12  14  ילדים+ 4עם , ללא קשישים

        
  12  9  10  *משפחות שבהן הורה אחד

        
  100  100  100  *מגזר
  22  29  26  3עולים

  66  56  60  יהודים ותיקים
  12  15  14  ערבים

        
  100  100  100  *רמת השכלה של המרואיין

  39  28  32  תיכונית חלקית
  30  39  35  תיכונית מלאה

  31  33  33  אקדמית
        

  100  100  100  *של משק הבית רמת הכנסה
  59  40  47  חמישון תחתון
  21  34  29  חמישון שני

  20  26  24  ומעלה חמישון שלישי
        

  100  100  100  4*קבלת קצבה
  36  36  36  מקבל קצבה

  64  64  64  לא מקבל קצבה
        

  100  100  100  5מספר מפרנסים
  19  12  15  מפרנסים 0

  66  57  60  מפרנס אחד
  15  31  25  מפרנסים+ 2
 *p<0.05 2 מובהק לפיχ  
  ואיין ומספר הילדים במשפחהלפי גיל המר 1
  הנתונים מייצגים משפחות שבהן המרואיין הוא קשיש. לא יכולנו לזהות את כל המשפחות שיש בהן קשיש 2
  ואילך 1990מי שעלה משנת  3
  לקשישים וקצבת זקנה ללא השלמת הכנסה שאריםקצבת , קצבת לידה, למעט קצבת ילדים 4
  למעט משקי בית של קשישים 5
  

                                              
זקנה עם  דמי אבטלה וקצבת, קצבת שארים, קצבת נכות, בין מקבלי קצבה כלולים מקבלי הבטחת הכנסה 6

קצבת שארים לקשישים וקצבת זקנה ללא השלמת , לא כלולים בהם מקבלי קצבת ילדים. השלמת הכנסה
 .הכנסה
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  )יהילפי קבוצת אוכלוס(ביטחון תזונתי -י הבית הסובלים מאישיעור משק

ניתן ללמוד . ביטחון תזונתי בכל קבוצת אוכלוסייה-מציג את שיעור משקי הבית הסובלים מאי 4לוח 

סובלים  21%-ביטחון תזונתי מתון ו-ילדים ומעלה סובלים מאי 4ממשקי הבית שבהם  28%מהלוח כי 

  .בהתאמה באותן קטגוריות בקרב כלל משקי הבית 8%-ו 14%מת לעו, ביטחון תזונתי חמור-מאי

  
  )אחוזים(לפי מאפייני משק הבית והמרואיין , רמת הביטחון התזונתי: 4לוח 

 
 כ"סה

ביטחון 
 תזונתי

ביטחון -אי
 תזונתי מתון

ביטחון -אי
 תזונתי חמור

 8 1007814כ"סה
     *הרכב משק בית

 7 12  10081  1בלבדקשישים 
  6  13  10081  ללא ילדים, קשישיםללא 

  8  14  78 100  ילדים 3-1עם , ללא קשישים
  21  28  51 100  ילדים+ 4עם , ללא קשישים

          
  17  22  61 100 *משפחות שבהן הורה אחד

          
          *מגזר
  8  19  73 100  2עולים

  6  13  81 100  יהודים ותיקים
  11  25  64 100  ערבים

          
        *אייןרמת השכלה של המרו

  16  19  65 100  תיכונית חלקית
  8  18  74 100  תיכונית מלאה

  5  9  86 100  אקדמית
          

       100  *רמת הכנסה
  27  31  42 100  חמישון תחתון
  9  26  65 100  חמישון שני

  6  12  82  100  חמישון שלישי
  3  4  93 100  חמישון רביעי
  1  4  95 100  חמישון חמישי

          
         3*קבלת קצבה
  15  26  59 100  מקבל קצבה

  6  11  83 100  לא מקבל קצבה
          

         4מפרנסיםמספר
  19  23  58 100  מפרנסים 0

  14  21  65 100  מפרנס אחד
  2  9  89 100  מפרנסים+ 2
 *p<0.05  2מובהק לפיχ  
  א קשישהנתונים מייצגים משפחות שבהן המרואיין הו. לא יכולנו לזהות את כל המשפחות שיש בהן קשיש 1
  ואילך 1990מי שעלה משנת  2
  לקשישים וקצבת זקנה ללא השלמת הכנסה שאריםקצבת , קצבת לידה, למעט קצבת ילדים 3
  למעט משקי בית של קשישים 4
  

 22%. ביטחון תזונתי-הוריות יש שיעור גבוה יחסית של משפחות שהן במצב של אי-גם בקרב משפחות חד

עוד ניתן ללמוד . ביטחון תזונתי חמור-בקטגוריה של אי 17%-ון וביטחון תזונתי מת-בקטגוריה של אי

ביטחון תזונתי חמור -ביטחון תזונתי מתון ואף באי-ממשקי הבית של ערבים הם באי 25%כי  4מלוח 

הביטחון התזונתי -שיעור אי, בנוסף לכך. בהתאמה בכלל האוכלוסייה 8%-ול 14%-בהשוואה ל) 11%(
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 27%(שון ההכנסה התחתון גבוה מן הממוצע בקרב כלל משקי הבית החמור בקרב משקי בית בחמי

משקי בית שבהם המרואיין לא השלים את השכלתו התיכונית הם משקי בית ששיעורים ). 8%לעומת 

  ).35%(ביטחון תזונתי -גבוהים יחסית בקרבם מצויים באי

  

) 41%(ביטחון תזונתי -של אישיעור גבוה יותר ממשקי הבית המקבלים קצבה נכללים בקטגוריה , ולבסוף

הביטחון התזונתי בקרב משפחות שאין בהן -ושיעור אי) 22%(בהשוואה למשקי בית בכלל האוכלוסייה 

  .42%אף מפרנס הוא 

  

ערכנו  ,לשם בחינת השפעתו העצמאית של כל אחד ממאפייני משק הבית על רמת הביטחון התזונתי

המודל הראשון כלל משתנים , נבדקו שני מודלים ).5לוח  -רגרסיה לוגיסטית (ניתוח רב משתני 

  . כלכליים-במודל השני הוספנו גם משתנים חברתיים). ומגזר הרכב משפחה(דמוגרפיים בלבד 

  
  )רגרסיה לוגיסטית(ביטחון תזונתי -המשתנים המנבאים אי: 5לוח 
   

 בסיס למשתנה דמה
  :'מודל א

  יחס צולב
  :'מודל ב

  יחס צולב
    הרכב משפחה

  1.53 *1.71  זוג ללא ילדים  עם ילדים זוג
 *2.67 *3.80  זוג ללא ילדים  הורה יחיד עם ילדים

 *2.07 *1.98  זוג ללא ילדים  בודד
 0.69 1.73  זוג ללא ילדים  אחר

      
 0.57 1.08  "צעירים"  +)65(קשישים 

      
      מספר ילדים במשק הבית

 0.88 1.09  משק בית ללא ילדים  ילדים 3-1
 1.32  *3.85  משק בית ללא ילדים  יםילד+ 4

      
      מגזר
 *1.61 *1.73יהודים ותיקים  עולים
 *0.48 *1.91יהודים ותיקים  ערבים

      
      השכלה

 *2.10   אקדמית  תיכונית חלקית
 1.44    אקדמית  תיכונית מלאה

      
     הכנסה

 *17.62   חמישון עליון  חמישון תחתון
 *7.65   ןחמישון עליו  חמישון שני

 *3.11    חמישון עליון  חמישון שלישי
 1.12   חמישון עליון  חמישון רביעי

      
      מספר מפרנסים

  1.26   מפרנסים+ 2  1פנסיונרים
 1.63   מפרנסים+ 2  מפרנסים 0

 *1.82   מפרנסים+ 2  מפרנס אחד
 *p<0.05 
  שאינם מקבלי שכר מעבודה+ 65בני  1
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עולה וערבי מעלה את , בודד, הורה יחידעולה שלהיות  רקע בלבדשכלל את משתני ה', לפי מודל א

הכנסה ומספר , על המשתנים השכלה' משפיקחנו במודל ב, אולם. ההסתברות לאי ביטחון תזונתי

שלושת חמישוני (משפחה בעלת הכנסה נמוכה ל, השכלה תיכונית חלקיתלבעלי עלה כי , מפרנסים

ואילו  .ביטחון תזונתי-אייש הסתברות גבוהה יותר ל, ס אחדמשפחה שיש בה מפרנלו) ההכנסה הנמוכים

 1-היחס הצולב נמוך מ(ביטחון תזונתי - משקי בית של ערבים אין השפעה סגולית על הסיכון לאיל

 ). ומובהק
  

  פירוט התשובות לשאלות במדד - משקי בית באי ביטחון תזונתי חמור

בחנו רק בקרב משקי בית אלה את , ון תזונתי חמורביטח-אידיווח על כדי להבין טוב יותר את משמעות ה

ללוח מקביל עבור משפחות ( ;)6ראה לוח ( לשאלות ולהיגדים הכלולים במדד 7שיעור המגיבים בחיוב

רוב השאלות התייחסו לכמות , כפי שרואים מהלוח ).בנספח ד 3ראה לוח ד, תזונתי מתון ביטחון-באי

רוב השאלות , כמו כן. איזון הארוחותללאיכות הצריכה ו חסויהצריכה ורק מספר קטן של שאלות התי

  . התייחסו לכלל משק הבית או למבוגרים ורק מעט שאלות התייחסו רק לילדים

  

נפגע בגלל  ןהארוחות שלה ןכי איזו ווחוחמור דיתזונתי  ביטחון-מהלוח עולה שכמעט כל המשפחות באי

כמעט כל , לגבי כמות האוכל הנצרך. גבי ילדיםהדבר נכון הן לגבי מבוגרים והן ל .קשיים כלכליים

היקפי הבעיות היו . צמצום כמות האוכל בקרב מבוגריםעל יגמר ויאוכל ההמשפחות דיווחו על חששות ש

יותר ככל שמדובר על תופעות  יםהיקפי הבעיות היו נמוכ, לכך בנוסף. יותר כשמדובר בילדים יםנמוכ

 30%-מהמבוגרים ו 42%במשך השנה האחרונה בקרב  רעב תדווח על הרגש, למשל. יותר חמורות

 6%-מהמבוגרים ו 19%אכילה במשך יום שלם במהלך השנה האחרונה בקרב -דווח על אי. מהילדים

  .מהילדים

  

                                              
כמעט כל "ובשאלות על תדירות התופעה , לפי סוג השאלה, "כן"או " לפעמים נכון/לרוב"הנחקרים ענו כתשובה  7

 ".חודשים כן וחודשים לא/חודש
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ביטחון -המגיבים בחיוב לשאלות ולהיגדים במדד ביטחון תזונתי בקרב משקי בית הסובלים מאי: 6לוח 
  ) אחוזים(תזונתי חמור 

  
 היגדיםשאלות ו

  
 כן

  
 לפעמים/לרוב

חודשים /כמעט כל חודש
 וחודשים לא, כן

      כולל בקרב מבוגרים, איזון הארוחותפריטים הקשורים ל. א
   97    לא היה לנו מספיק כסף לאכול ארוחות מאוזנות .1א
        
      בקרב ילדים, איזון הארוחות פריטים הקשורים ל. ב
י להאכיל את הילדים כי סמכנו על מספר מזונות זולים כד. 1ב

  1ונגמרהלך  לרשותנוהכסף שעמד 
    

95  
 

       
לתת לילדים ארוחות מאוזנות כי לא  באפשרותנולא היה  .2ב

  1היה לנו כסף
    

91  
 

       
      כולל בקרב מבוגרים, פריטים הקשורים לכמות הצריכה. ג
    94    חששנו שנגמור את האוכל לפני שיהיה לנו כסף לקנות עוד .1ג

        
    99    ולא היה לנו כסף לקנות עוד, האוכל שקנינו לא הספיק .2ג

        
האם אתה או מבוגרים אחרים בבית , בשנה האחרונה. 3ג

לגו על ארוחות מחוסר כסף יצמצמו בגודל הארוחות או ד
  ?לקנות מזון

  
96  

    

        
האם בשנה האחרונה אכלתם פחות ממה שרציתם כי לא . 4ג

  ?לקנות אוכל כדיהיה מספיק כסף 
  

95  
    

        
האם בשנה האחרונה אתה או מבוגרים אחרים בבית הייתם . 5ג

  ?רעבים ולא אכלתם כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל
  

42  
    

        
מבוגרים אחרים בבית או האם בשנה האחרונה אתה . 6ג

  ?ירדתם במשקל כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל
  

40  
    

        
בשנה האחרונה אתה ומבוגרים אחרים בבית לא  האם. 7ג

  ?לא היה מספיק כסף לאכול אכלתם יום שלם כי
  

19  
    

        
  99      2תדירות צמצום או דילוג על ארוחות אצל מבוגרים. 8ג

        
  99      3מבוגרים שלא אכלו יום שלם - תדירות . 9ג

        
      בקרב ילדים, פריטים הקשורים לכמות הצריכה. ד
    70    1לנו לקנות מספיק אוכלוילדים לא אכלו מספיק כי לא יכה. 2ד

        
האם בשנה האחרונה הילדים שלך היו רעבים ולא יכולת . 3ד

  1?לקנות עוד אוכל
  

30  
    

        
        
האם בשנה האחרונה הילדים דילגו על ארוחות כי לא היה . 4ד

  1לכמספיק כסף לאו
  

32  
    

        
אם הילדים בבית לא אכלו ה, במהלך השנה האחרונה. 5ד

  1?לכבמשך יום שלם כי לא היה מספיק כסף לאו
  
6  

    

  .הגיבו רק משקי בית עם ילדים 1
האם אתה או מבוגרים אחרים בבית צמצמו בגודל הארוחות , בשנה האחרונה" :רק מי שהשיבו בחיוב על שאלה הקודמת 2

  " ?לגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות מזוןיאו ד
לא  האם בשנה האחרונה אתה ומבוגרים אחרים בבית לא אכלתם יום שלם כי : "יבו בחיוב על שאלה הקודמתרק מי שהש 3

  ".?היה מספיק כסף לאכול
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 אינדיקטורים נוספים לקושי בהשגת מזון 3.2
אינדיקטורים נוספים לקושי בהשגת מזון היו התשובות לשאלה כללית על ֲחָסרים במזון בשנה שלפני 

, שינויים בהרגלי האכילה, שינויים במקום רכישת המזון, כלשהי ופירוט הסיבות לכךמסיבה , הסקר

בין מזון לבין דברים בסיסיים אחרים והיעזרות בגופי סיוע ") החלטות קשות"לקבל (הצורך לבחור 

  . שונים

  

  רים במזון בשנה שקדמה לריאיון והסיבות לכך ָס חֲ 

ם הבאים מתאר באופן הטוב ביותר את צריכת האוכל שאלנו את המרואיינים איזה משפט מן המשפטי

יש לנו "; "יש לנו מספיק מזון מהסוגים שאנו רוצים לאכול: "במשק הבית שלהם במהלך השנה שעברה

לעתים קרובות המזון אינו "; "לפעמים המזון לא מספיק"; "אבל לא מהסוגים שאנו רוצים, מספיק מזון

הצגנו  הםבפני. אין להם מספיק מזון" לעתים קרובות"או " מיםלפע"מהמרואיינים ענו כי  8%". מספיק

 89%. סיבות לכך שאנשים לא אוכלים מספיק וביקשנו שיציינו האם סיבות אלו מתאימות להם

אין מספיק כסף ("כי הם לא אוכלים מספיק בגלל בעיה כלכלית , מהמרואיינים ממשקי בית אלה ציינו

  ). 7לוח (; ")לאוכל

  

מהמרואיינים שענו בשאלה קודמת  8%בקרב (ת שבגללן המשפחה לא אוכלת מספיק הסיבו: 7לוח 
  )*אחוזים(; )שבשנה האחרונה לא היה מספיק אוכל

   אחוזים הסיבות
89אין מספיק כסף לאוכל

  16  אין מספיק זמן לקניות ולבישול
  12  קשה לבשל או לאכול בגלל בעיות בריאות

  9  סופרמרקט/קשה להגיע למכולת
  6  שמירה על דיאטה

  3  אין בבית תנור שעובד
  .המרואיינים דיווחו על כל סיבה בנפרד ויכלו לענות יותר מתשובה אחת* 
  

אולם לא תמיד , עשרים ואחד אחוזים מהמרואיינים דיווחו כי במהלך השנה הזו היה להם מספיק מזון

או  באיכותא תמיד יש בבית מזון הצבנו בפני מרואיינים אלה רשימת סיבות שבגללן ל. שהם רצו מהסוג

מתוך משקי הבית שענו שהיה  78%. הרצוי וביקשנו מהם לציין אילו סיבות מתארות את מצבם במגוון

היא ") אין מספיק כסף לאוכל("להם מספיק מזון אך לא תמיד מהסוג שהם רצו ציינו כי חוסר כסף 

  ).8לוח ( הסיבה לכך

   

ממשקי הבית שענו  21%בקרב (מזון באיכות או במגוון הרצויים הסיבות שבגללן למשפחה אין : 8לוח 
  )*אחוזים(; )בשאלה קודמת שהיה להם מספיק מזון אולם לא תמיד מהסוגים שהם רוצים

  אחוזים  :משקי בית שהסכימו עם ההיגדים הבאים
78 אין מספיק כסף לאוכל

  17  שמירה על דיאטה
  13  אין מספיק זמן לקניות ולבישול

  10  זון שאני רוצה אינו זמיןסוג המ
  10  סופרמרקט/קשה להגיע למכולת

  .המרואיינים דיווחו על כל סיבה בנפרד ויכלו לענות יותר מתשובה אחת* 
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  שינויים במקום קניית המזון ובהרגלי האכילה 

 ממשקי הבית דיווחו שהם שינו במידה כלשהי את מקום 65%עולה כי  9מלוח  :שינוי מקום קניית המזון

שינוי מקום הקנייה כגון מעבר לרשתות : לדוגמה(קניית המזון או את המקום שבו הם משיגים אותו 

ביטחון תזונתי -ממשקי הבית הסובלים מאי 89%). מזון זולות יותר או שינוי בהרגלי יציאה למסעדות

  ".ידה רבהבמ"מהם שינו זאת  68%-ו, )התחילו לקנות במקום אחר(חמור שינו את הרגלי הקנייה שלהם 

  

  )אחוזים(לפי רמת ביטחון תזונתי , של מקום רכישת המזון *מידת השינוי: 9לוח 
  

 מידת השינוי
  

 כ "סה
ביטחון 
  תזונתי

ביטחון -אי
  תזונתי מתון

ביטחון -אי
  תזונתי חמור

  100  100  100100  כ "סה
  11  21  40  35  אין שינוי כלל
  4  7  8  7  שינוי מועט
  17  26  34  32  שינוי מסוים
  68  46  18  26  שינוי גדול

 *p<0.05  2לפיχ  
  

ביטחון תזונתי חמור -ממשקי הבית הסובלים מאי 84%עולה כי  10מלוח : שינויים בהרגלי האכילה

ממשקי הבית באי ביטחון  42%לעומת  או על שינוי בסוג האוכל הנצרך/דיווחו על הפחתה בכמות ו

  . ממשקי הבית בביטחון תזונתי 8%-תזונתי מתון ו

  

לפי רמת ביטחון , בהרגלי האכילה עקב מגבלות תקציב בשנתיים האחרונות *מידת השינוי: 10לוח 
  )אחוזים(תזונתי 

  
 מידת השינוי

  
כ "סה

ביטחון 
  תזונתי

ביטחון -אי
  תזונתי מתון

ביטחון -אי
 תזונתי חמור

  100  100  100100  כ "סה
  16  58  92  81  אין שינוי

  84  42  8  19  האוכל הנצרךאו שינוי בסוג /הפחתה בכמות ו
 *p<0.05  2לפיχ  
  

  בנוגע לצריכת מזון ולקנייתו " החלטות קשות"
נדרשו לבחור בין קניית מוצרי מזון בסיסיים הם מגבלותיהם התקציביות בשל המרואיינים נשאלו האם 

תה משכנ, טיפולים רפואיים, כגון חשבונות מים או חשמל(לבין תשלום עבור צרכים בסיסיים אחרים 

על האוכל או על  –נשאלו על מה ויתרו , כאלה" קשותהחלטות "מרואיינים שענו שנאלצו לקבל ). וכדומה

  .המצרך הבסיסי האחר

  

עשרים וארבעה אחוזים ממשקי  ואילו, שבעים ושישה אחוזים ממשקי הבית לא נדרשו להחלטה כזו

 .ון לבין תשלום להוצאות אחרותבין קניית מז") החלטה קשה"לעשות (הבית ציינו שהם נאלצו לבחור 

. דיווחו כי ויתרו על תשלומים או על הוצאות אחרות) 12%(ומחציתם , דיווחו כי ויתרו על מזון םמחצית

נאלצו לקבל ) ואף מתון(ביטחון תזונתי חמור -בית הסובלים מאיהמשקי מ) 81%(יותר  שיעור גדול, כצפוי

 . מזוןקניית על  ו דיווחו שהחליטו לוותרוכמחצית מהמשפחות בקטגוריה ז" קשות"החלטות 
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לפי מדד ביטחון תזונתי , *משקי הבית שוויתרו על מזון ושיעור מי שוויתרו על הוצאות אחרות :11לוח 
  )אחוזים(

    
  כ"סה

ביטחון 
 תזונתי

ביטחון -אי
 תזונתי מתון

ביטחון -אי
 תזונתי חמור

 5981 11   24סך כל מי שנאלצו לבחור
          :מתוכם

 2549 6   12  יתרו על מזוןו
 3433 5   12  1ויתרו על הוצאות אחרות

  מתוך משקי הבית שנאלצו לבחור בין קניית מזון לבין תשלום להוצאות אחרות * 
  טיפול רפואי, תשלומי משכנתה, תשלומי חשבונות 1
  

 43% :תכי שיעור גבוה של משפחות בחמישוני ההכנסה הנמוכים נאלצו לקבל החלטות קשוגם נמצא 

 . )12לוח ( בחמישון השני 33%-בחמישון התחתון ו
  

לפי חמישוני , 1משקי הבית שנאלצו לבחור בין קניית מזון לבין תשלום להוצאות אחרות: 12לוח 
  ) אחוזים(לנפש סטנדרטית  *הכנסה
 קיבלו החלטה קשה חמישוני הכנסה

 24כ"סה
 43 חמישון תחתון
 33 חמישון שני

 24חמישי עד חמישון שלישי
 *p<0.05 
  טיפול רפואי, תשלומי משכנתה, תשלומי חשבונות 1
  

 שיעור הנעזרים בגופי סיוע למזון ואפיונם
, נעזרו במהלך השנה האחרונה בגופי סיוע להספקת מזוןדיווחו כי חמישה אחוזים מכלל משקי הבית 

שיעור ההיעזרות גבוה . תמחוי ארוחות בבית ספר ובבתי, חבילות מזון לבית, כגון מרכזים לחלוקת מזון

ממשקי הבית בחמישון ההכנסה התחתון נעזרו  12%, למשל, כך. יותר במשקי בית ברמת הכנסה נמוכה

  ). 13לוח (ומעלה  בחמישון ההכנסה השלישי 2%לעומת , בגוף סיוע אחד לפחות

 
  )אחוזים(לפי חמישוני הכנסה לנפש סטנדרטית , *היעזרות בגופי סיוע: 13לוח 

   
 כ"סה

 חמישון שלישי חמישון שני חמישון תחתון
 ומעלה

 100 100100  100כ"סה
  98  93  88  95לא נעזרו באף גוף סיוע  

  2  7  12  5  נעזרו לפחות בגוף סיוע אחד
 *p<0.05 
  

מבין אלו הסובלים  20%: הביטחון התזונתי גבוהה יותר-שיעור הנעזרים בגופי סיוע עולה ככל שרמת אי

  לוח (ביטחון תזונתי מתון -ממי שסובלים מאי 8%לעומת , תזונתי חמור נעזרו בגופי סיועביטחון -מאי

14.(  
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  )אחוזים(לפי רמת ביטחון תזונתי , *היעזרות בגופי סיוע: 14לוח 
ביטחון  

 תזונתי
ביטחון -אי

 תזונתי מתון
ביטחון -אי

 תזונתי חמור 
  100  100  100  כ "סה

  80  92  97לא נעזרו באף גוף סיוע 
  20  8  3  נעזרו בגוף סיוע אחד לפחות 

 *p<0.05 
  

שיעור ההיעזרות רב יותר במרכזי חלוקת מזון ובחבילות המגיעות הביתה לעומת ההיעזרות בגופי סיוע 

  ). 15לוח (אחרים 

   

  ) אחוזים(לפי גוף מסייע , היעזרות בגופי סיוע: 15לוח 
 אחוזים *מקור הסיוע

5.0  נעזרים בגוף סיוע אחד לפחות
  1.9  מרכז חלוקת מזון

  2.1  חבילות מזון המגיעות הביתה
  1.7  מזון אחר חינם

  1.2  )כולל אחרי סיום הלימודים(ארוחות בבית ספר 
  0.3  בתי תמחוי

  .משום שהמרואיינים יכלו לציין יותר מגוף סיוע אחד, 5%-האחוזים אינם מסתכמים ל* 
  

. ווחים על אי ביטחון תזונתייעזרות בגופי סיוע בקרב המדַ יכולות להיות מספר סיבות לאחוז הנמוך של ה

. מידה שבה ציבור הנזקקים אכן יודע על הימצאותם באזור מגוריומושפעת גם מההיעזרות בגופי סיוע 

ביטחון תזונתי -בית הסובלים מאיהמן המרואיינים ממשקי  60%-מכלל המרואיינים וכ 50%מצאנו כי 

כמחצית מכלל המרואיינים ושיעור דומה מן , כמו כן. ריהם יש בית תמחויחמור לא ידעו אם בסביבת מגו

ביטחון תזונתי חמור לא ידעו האם באזור מגוריהם יש מרכז -המרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי

בעיקר , שונים םשבאזורים גאוגרפיי נובע מכךזרות הנמוך ער ההיושיע ייתכן עוד כי. לחלוקת מזון

  . ואף מכך שיש מי שנרתעים מלהיעזר בגופי סיוע מעין אלו, י סיוע למזוןאין גופ, בפריפריה

  

  הקשר בין רמת הביטחון התזונתי לדפוסי תזונה  3.3
ווח על יהדמן הספרות העוסקת בנושא עולה כי יש קשר בין דפוסי התזונה של משקי הבית לבין , כאמור

בעיקר ביטחון תזונתי מורכבת -סובלים מאילעתים קרובות תזונתם של משקי בית ה .תזונתי ביטחון-אי

מחקרים מעידים כי  .בריאיםמפריטי מזון לא בריאים והם צורכים כמות קטנה מדי של רכיבי תזונה 

תזונה לא הולמת משפיעה על בריאותם הפיזית והנפשית של מבוגרים ושל ילדים וכי היא עלולה לגרום 

פרק זה בוחן את הקשר בין רמת הביטחון . בוגריםסוכרת ומחלות לב בקרב מ, אנמיה: למחלות כגון

אלא כולו משק הבית למתייחסים הנתונים אינם . התזונתי של משקי הבית לבין דפוסי תזונה ותחלואה

  .מרואיין בלבדל

  

התזונה נשאלו המרואיינים על תדירות צריכת פריטי מזון ושתייה ועל הכמות שהם דפוסי לצורך מדידת 

בדיקת המצב התזונתי נעשתה , כפי שפורט בפרק שיטות המחקר ובנספח ג. המזון צורכים מאותם פריטי

; )ב"אורז וכיו, לחם, ירקות, בשר, כגון עוף, צריכת כמויות יומיות של פריטי מזון( מינון: פרמטרים 2לפי 
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, ברזל, כולסטרול, שומן רווי, פחמימות, יהיאנרג, סך שומן, כגון חלבון, צריכה של רכיבי תזונה( איזוןו

האיזון של על ו ,מציגים נתונים על המינוןהלוחות המוצגים בפרק ). או חומצה פולית 12Bויטמין , סידן

פירוט המדדים לבדיקת תזונה ' ר(רמות הביטחון התזונתי של משק הבית לפי המרואיינים בסקר תזונת 

  ).'הולמת בנספח ג

  

אלא , ביטחון תזונתי-ת של מי שסובלים מאיממדדים אלו אי אפשר ללמוד על רמת התזונה האבסולוטי

אפשר ללמוד האם המינון והאיזון בתפריטם של מי , כלומר ;רק על רמת התזונה היחסית שלהם

  .ביטחון תזונתי פחותים מאלו של מי שחיים בביטחון תזונתי-שסובלים מאי

  

  מינון תזונתי. א 

מזון נבחרים בקרב מרואיינים ממשקי בית  מציג את היחס בין צריכת כמויות יומיות של פריטי 16לוח 

מן . ביטחון תזונתי לעומת הצריכה של מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי-הסובלים מאי

ביטחון תזונתי חמור צרכו כמחצית מכמות העוף -הלוח עולה כי המרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי

שצרכו מרואיינים ממשקי ) טריים או מבושלים(רקות מכמות הי 60%-רות וכמכמות הּפֵ  40%-כ, והבשר

  . בית החיים בביטחון תזונתיה

  

כך . גם בצריכת מוצרי החלב יש הבדל בין מרואיינים ממשקי בית ברמות שונות של ביטחון תזונתי

מכמות  40%-ביטחון תזונתי חמור צרכו כ-נמצא כי המרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי, למשל

  . מכמות היוגורט שצרכו מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי 30%-הגבינה ו

  

הייתה נמוכה מאוד בקרב ) המועשרים בדרך כלל במינרלים ובוויטמינים(צריכת דגני בוקר , לכך בנוסף

מכמות  20%המרואיינים בקבוצה זו צרכו . ביטחון תזונתי חמור-מרואיינים ממשקי בית שיש בהם אי

 16אנו לומדים מלוח , לעומת זאת. מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי רכודגני הבוקר שצ

  .ביטחון תזונתי חמור צרכו כמות גדולה יותר של אורז ותפוחי אדמה-כי אלו הסובלים מאי

  

דגים , ביטחון תזונתי מתון צרכו פחות מוצרי בשר ועוף-גם המרואיינים ממשקי בית שסובלים מאי

אך הם צורכים יותר , לעומת משקי בית הנהנים מביטחון תזונתי, רותאף ירקות וּפֵ ומוצרי חלב ו

מרואיינים ממשקי בית , למשל, כך. ביטחון תזונתי חמור-המדווחים על אי, ממוצרים אלה ממשקי בית

מכמות  70%-וכ, רותמכמות הּפֵ  80%-כ, מכמות העוף 70%-ביטחון תזונתי מתון צרכו כ-הסובלים מאי

מכמות דגני  30%-הם צרכו כ, כמו כן. שצרכו המרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי הירקות

  . הבוקר שצרכו מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי
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ביטחון תזונתי -היחס בין צריכת פריטי המזון ליום של מרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי: 16לוח 
  שיש בהם ביטחון תזונתי לעומת מרואיינים ממשקי בית

  
 הפריט

  
 רמת ביטחון תזונתי 

ממוצע צריכה לפי 
 יחידות מנה יומיות

ממוצע צריכה ביחס 
 לביטחון תזונתי

 1.0 0.50ביטחון תזונתי *עוף או הודו או ¼ 
  0.7  0.30  ביטחון תזונתי מתון-אי  *קציצת עוף או הודו

          0.5  0.20  ביטחון תזונתי חמור-אי  
  1.0  0.20  ביטחון תזונתי  עגל או , שר בקרפרוסת ב

  0.6  0.11  ביטחון תזונתי מתון-אי  צלי או קציצת בשר, כבש
          0.5  0.08  ביטחון תזונתי חמור-אי  *טחון

  1.0  0.05  ביטחון תזונתי  מנת כבד
  0.8  0.04  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          0.6  0.03  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  0.20  זונתיביטחון ת  *מנת דג
  0.7  0.11  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          0.6  0.10  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  0.45  ביטחון תזונתי  ביצה
  1.1  0.52  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          1.2  0.55  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  1.70  ביטחון תזונתי  *פרי בגודל בינוני
  0.8  1.30  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          0.4  0.80  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  2.30  ביטחון תזונתי  *ירק טרי בינוני
  0.7  1.70  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          0.6  1.50  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  0.50  ביטחון תזונתי   * כוס-ירק מבושל
  0.9  0.40  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          0.6  0.30  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  0.90  ביטחון תזונתי  *3%או  1%כוס חלב 
  0.8  0.70  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          0.7  0.60  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  1.60  ביטחון תזונתי  *כף גבינה לבנה
  0.6  0.90  ביטחון תזונתי-אי  
          0.4  0.70  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  0.60  טחון תזונתיבי  *גביע יוגורט או מעדן חלב
  0.6  0.40  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          0.3  0.20  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  0.40  ביטחון תזונתי  *פרוסת גבינה צהובה
  0.8  0.30  ביטחון תזונתי מתון-אי  
          0.4  0.10  ביטחון תזונתי חמור-אי  
  1.0  0.20  ביטחון תזונתי  *כוס דגני בוקר¾ 
  0.3  0.10  ון תזונתי מתוןביטח-אי  
          0.2  0.04  ביטחון תזונתי חמור-אי  
  1.0  0.24  ביטחון תזונתי  כוס קטניות מבושלות ½ 

  0.8  0.20  ביטחון תזונתי מתון-אי  )חומוס, אפונה(
          0.8  0.20  ביטחון תזונתי חמור-אי  
  1.0  0.28  ביטחון תזונתי  כוס אורז מבושל½ 
  1.1  0.31  ןביטחון תזונתי מתו-אי  
          1.1  0.32  ביטחון תזונתי חמור-אי  
  1.0  0.21  ביטחון תזונתי  פסטה/ כוס אטריות½ 

  0.9  0.19  ביטחון תזונתי מתון-אי  מבושלות
  0.9  0.20  ביטחון תזונתי חמור-אי  
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ן תזונתי ביטחו-היחס בין צריכת פריטי המזון ליום של מרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי: 16לוח 
  )המשך(לעומת מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי 

  
 הפריט

  
 רמת ביטחון תזונתי 

ממוצע צריכה לפי 
 יחידות מנה יומיות

ממוצע צריכה ביחס 
 לביטחון תזונתי

        
  1.0  0.40  ביטחון תזונתי  *תפוח אדמה בינוני

  0.9  0.50  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  1.1  0.43  חמור ביטחון תזונתי-אי  
        

  1.0  2.70  ביטחון תזונתי  פרוסת לחם
  0.9  2.50  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  1.02  2.80  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.40  ביטחון תזונתי  פיתה
  0.3  0.10  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  0.7  0.30  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.10  תזונתיביטחון   בורקס בינוני או פסטל 
  0.7  0.08  ביטחון תזונתי מתון-אי  *אחד

  0.4  0.04  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.06  ביטחון תזונתי  משולש פיצה
  0.7  0.04  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  0.5  0.03  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.40  ביטחון תזונתי  כף-מרגרינה או חמאה
  0.8  0.30  תי מתוןביטחון תזונ-אי  
  0.7  0.28  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  1.30  ביטחון תזונתי  כף-שמן
  1.0  1.23  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  0.9  1.21  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.10  ביטחון תזונתי  *כוס-פיצוחים
  0.4  0.05  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  0.3  0.03  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.70  ביטחון תזונתי  פרוסת עוגה או עוגייה 
  0.8  0.50  ביטחון תזונתי מתון-אי  *אחת

  0.4  0.30  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.20  ביטחון תזונתי  *כדור גלידה
  0.8  0.10  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  0.2  0.04  ביטחון תזונתי חמור-אי  

  1.0  0.70  ון תזונתיביטח  סוכרייה או קוביית 
  0.5  0.40  ביטחון תזונתי מתון-אי  *שוקולד

  0.3  0.20  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  2.10  ביטחון תזונתי  כפית סוכר
  1.04  2.20  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  0.9  2.00  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.80  ביטחון תזונתי  *תוסס משקה כוס 
  0.9  0.70  זונתי מתוןביטחון ת-אי  
  0.5  0.40  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.40  ביטחון תזונתי  *רות כוס מיץ ּפֵ 
  0.7  0.30  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  0.3  0.10  ביטחון תזונתי חמור-אי  
        

  1.0  0.40  ביטחון תזונתי  ממותק  משקהכוס 
  0.5  0.20  ביטחון תזונתי מתון-אי  
  0.9  0.30  זונתי חמורביטחון ת-אי  
 *P<0.05  
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  תזונתי איזון. ב

פריטי  32חושבו הערכים התזונתיים למנה של , לצורך בחינת האיזון התזונתי לפי רמת הביטחון התזונתי

סידן או , שומן, פחמימות, חלבון: הערכים התזונתיים חושבו לפי עשרה רכיבי תזונה נבחרים כגון. מזון

צריכת רכיבי את מציג  17לוח ). 'ה היומית של רכיבי תזונה ראה בנספח געל אופן חישוב הצריכ(ברזל 

-ואת היחס בין צריכת רכיבי תזונה אלו בקרב מרואיינים ממשקי בית הסובלים מאישנבחנו תזונה ה

  .ביטחון תזונתי לעומת צריכת רכיבים אלה בקרב מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי

  

ביטחון תזונתי -מרואיינים ממשקי בית הסובלים מאיש סי התזונה לא מפתיעבהתאם להבדלים בדפו

, למשל. לעומת מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי, צרכו פחות מכל רכיבי המזון שנבדקו

סידן , 12Bמכמות הוויטמין  60%ביטחון תזונתי חמור צרכו -המרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי

מכמות  70%-הם צרכו כ, כמו כן. ת המרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתיושומן רווי לעומ

  .לעומת מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי, שומן וחלבון, ברזל, החומצה הפולית

  

, מכמות החלבון 80%ביטחון תזונתי מתון צרכו -המרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי, בדומה לכך

לעומת מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון  12Bהחומצה הפולית וויטמין , הסידן, הברזל, השומן

  .תזונתי

  

בין , בבדיקת דפוסי התזונה נמצאו הבדלים משמעותיים בכמות המזון ובהרכבוכי , ניתן לסכם ולומר

חון ביט-מרואיינים ממשקי בית המאופיינים בביטחון תזונתי לבין אלה ממשקי בית המאופיינים באי

ביטחון - מרואיינים ממשקי הבית שדיווחו על אי. הדבר מתבטא בכמות המזון ובמרכיביו. תזונתי חמור

, הירקות ומוצרי החלב, רותהּפֵ , הדגים, הבשר, תזונתי חמור צרכו כשליש עד כשני שלישים מכמות העוף

ביטחון תזונתי -התפריט של הסובלים מאי. לעומת מרואיינים ממשקי הבית החיים בביטחון תזונתי

המרואיינים בקבוצה זו צרכו פחות רכיבי . מאורז וכדומה, מתפוחי אדמה, מורכב בעיקר ממוצרי חיטה

 . 12B-ברזל וסידן ו, חלבון: כגון, תזונה חיוניים
  

דגים ומוצרי , ביטחון תזונתי מתון צרכו פחות מוצרי בשר-נים ממשקי הבית שדיווחו על איגם מרואיי

בהשוואה לאלו , ולכן צרכו גם פחות רכיבי תזונה חיוניים, לעומת משקי בית שנהנו מביטחון תזונתי, חלב

וניים אך הם צורכים יותר ממוצרים אלה ומרכיבי התזונה החי, ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי

  .ביטחון תזונתי חמור-ממרואיינים ממשקי בית המדווחים על אי

  

ביטחון תזונתי פחות בריאה מתזונתם של משקי בית -צא כי תזונתם של משקי בית המדווחים על איהממ

). Rose and Oliveira, 1997; Rose, 1999(בדומה לממצאי מחקרים אחרים בעולם , החיים בביטחון תזונתי

מזון של סוגי זמינות נובע בחלקו מהבדלים בכוח קנייה ובהבדלים בהדבר ל "רץ וגם בחוייתכן שגם בא

ובמיוחד חסר בהן מזון טרי " בריא"חנויות הממוקמות באזורי עוני לא נמכר מזון בחלק מה –שונים 

ור תזונה לא בריאה יכולה לנבוע גם ממחס). Craig and Dowler, 1997; Food Commission, 1995(וירקות 

  ). Nord and Andrews, 2000(במקום החסנה או במקרר ואף מחוסר ידע על תזונה ובישול 
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ביטחון תזונתי לבין -היחס בין צריכת רכיבי תזונה בקרב מרואיינים ממשקי בית הסובלים מאי: 17לוח 
  צריכת רכיבי תזונה בקרב מרואיינים ממשקי בית שיש בהם ביטחון תזונתי

  
 הפריט

  
 תזונתי  ביטחון רמת

צריכה לפי  ממוצע
 יומיות מנהיחידות 

הצריכה ביחס  ממוצע
 תזונתילביטחון 

 1.0 67.0תזונתי ביטחון )'גר( * חלבון
 0.8 51.0מתוןתזונתי  ביטחון-אי 
 0.7 46.0תזונתי חמור ביטחון-אי 

      
 1.0 64.0תזונתי ביטחון )'גר( *שומן

 0.8 53.0תזונתי מתון ביטחון-אי 
 0.7 44.0תזונתי חמור ביטחון-אי 

      
 1.0 20.0תזונתי ביטחון )'גר* (שומן רווי

 0.8 16.0תזונתי מתון ביטחון-אי 
 0.6 12.0תזונתי חמור ביטחון-אי 

      
 1.0 240תזונתי ביטחון   )'גר(  פחמימות

 0.9 208תזונתי מתון ביטחון-אי 
 0.7 170תזונתי חמור ביטחון-אי 

      
 1.0 8.00תזונתי ביטחון )מיליגרם* (ברזל

 0.8 7.00תזונתי מתון ביטחון-אי 
 0.7 6.00תזונתי חמור ביטחון-אי 

      
 1.0 672תזונתי ביטחון )מיליגרם( *סידן

 0.8 508תזונתי מתון ביטחון-אי 
 0.6 372תזונתי חמור ביטחון-אי 

      
* Bחומצה פולית ממשפחת ויטמין 

 )גרםמיקרו(
 1.0 285תזונתי ביטחון

 0.8 231תזונתי מתון ביטחון-אי 
 0.7 190תזונתי חמור ביטחון-אי 

      
 1.0 3.20תזונתי  ביטחון )מיקרוגרם(* 12Bויטמין 

 0.8 2.50תזונתי מתון ביטחון-אי 
 0.6 2.00תזונתי חמור ביטחון-אי 

      
 1.0 262תזונתי ביטחון )מיליגרם( *כולסטרול

 0.9 237תזונתי מתון ביטחון-אי 
 0.8 213תזונתי חמור ביטחון-אי 
 *P<0.05  
  

ממצאי המחקר . קת אף היא תובנה על דפוסי צריכת מזוןּפֶ משק הבית על מזון מַס ל ההוצאה הכספית ש

דומים ) 2002(על ההוצאה למזון לפי סקר הוצאות המשפחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מוצרי , דגים, העשירון התחתון במשק הישראלי מוציא פחות על קניית מוצרי עוף -זה לממצאי סקר 

האחרים של  90%-רות וירקות טריים ומבושלים בהשוואה לעשירון העליון ואף בהשוואה לופֵ , חלב

ואף יותר ממה שמוצאים (העשירון התחתון מוציא יותר מן העשירון העליון , לעומת זאת. האוכלוסייה

  . אורז וסוכר, לחם, על פיתות) חרים באוכלוסייההא 90%

  

על ביטחון תזונתי וממחישים את המשמעות ואת אמינות הדיווח קפים ומחזקים את ממצאים אלו מַת 

  .ביטחון תזונתי-ההשלכות על המצב התזונתי בקרב האוכלוסייה הנמצאת באי
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  ביטחון תזונתי לבין מצבי בריאות ותחלואה-הקשר בין אי 3.4
 לפי דיווח למסת גוף ולהימצאות מחלות כרוניות ביטחון תזונתי-ר נבדק הקשר בין איבמחק

   .ביטחון תזונתי- מתוך מטרה לאפיין את האוכלוסייה הסובלת מאי, זאת. המרואיינים

  

   )BMI: Body Mass Index(מדד מסת הגוף ביטחון תזונתי ו

גוף נשאלו המרואיינים על משקלם ועל לצורך חישוב מסת . יסיכון בריאות מהווה גורםעודף משקל 

ארגון הבריאות ל פי ע .מחולק בריבוע הגובה במטרים ילוגרמיםמחושבת כמשקל בק גוףהמסת  8.גובהם

אנו  18מלוח . 30-מגדול  BMI-מוגדרת כ השמנהו, 30- ל 25בין BMI -עודף משקל מוגדר כ ,העולמי

. 27%ביטחון תזונתי מתון -המדווחים על אירב קב במיוחדגבוה  )BMI30 ≥(נים לומדים כי שיעור השֵמ 

 מהלוח גם עולה כי אין הבדל גדול לפי רמת ביטחון תזונתי בשיעור האנשים שהם בעלי משקל נמוך

)25<BMI.(  

  

   )אחוזים(ביטחון תזונתי  מדדבעלי עודף משקל בתוך הרמות השונות של : 18לוח 
   

 כ"סה
ביטחון 
 תזונתי

ביטחון -אי
 תזונתי מתון

ביטחון -אי
 תזונתי חמור

 100 100100  100 *מסת גוף
BMI <25  464841 47 

≤ BMI <30 25 353532 35 
≤ BMI 30 191727 19 

 *p<0.05 2 לפיχ   
  

  ביטחון תזונתי וצריכת מזון מיוחד

, עקב בעיות בריאות של אחד מבני המשפחה, עולה כי שיעור משקי הבית הנזקקים למזון מיוחד 19מלוח 

לעומת , )12%(ומתון  )18%(ביטחון תזונתי חמור -בקרב משקי הבית הסובלים מאיניכר גבוה באופן 

דווקא בקרב יותר הצורך במזון מיוחד שכיח , כלומר). 8%(משקי הבית המאופיינים בביטחון תזונתי 

מיוחד  שמשקי בית אלה ויתרו על מזון, אם כן, ייתכן. לרכוש אוכל מספיק ומזין ותהמשפחות שמתקש

שהם קנו את המזון המיוחד שהם זקוקים לו על חשבון פריטי מזון  או, שאחד מבני הבית נזקק לו

  .בסיסיים

  

 משפחהעקב בעיות בריאות של אחד מבני ה, מיוחדצורך במזון משקי הבית שיש בהם : 19לוח 
   )אחוזים(

 אחוזים *רמת ביטחון תזונתי
 9כ"סה

  8  ביטחון תזונתי
  12  ונתי מתוןביטחון תז-אי
  18  ביטחון תזונתי חמור-אי
 *p<0.05 2 לפיχ  

                                              
לא נמצא הבדל מובהק בין אלו שנשאלו על משקל וגובה , אולם, מרואייניםמה שאלה זו נשאלו רק שני שלישים 8

יש , בנוסף לכך. תההכנסה לנפש סטנדרטיביטחון תזונתי ולפי  מדדפי בהשוואתם לעל כך אלו שלא נשאלו לבין 
 .דיווח-לזכור שבדיווח על משקל יש לנחקרים נטייה לתת
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  תחלואהביטחון תזונתי ומצבי 

האם מישהו : "לשאלהוהם התבקשו להשיב , בפני המרואיינים הוצגה רשימת מחלות או מצבי תחלואה

אי פעם בידי רופא שקבע כי הוא סובל מאחת או מיותר מהבעיות  מבני משפחתך כולל אותך אובחן

  ". ?ןשלהל

  

ביטחון תזונתי חמור יש שיעורים גבוהים יחסית של -עולה כי בקרב משקי בית הסובלים מאי 20מלוח 

   9.סוכרת ואוסטאפורוזיס, אנמיה

  

  ) אחוזים(לפי רמת ביטחון תזונתי , משקי הבית שבהם אחד מבני הבית חולה: 20לוח 
  

 תחלואה
כ "סה

באוכלוסייה
ביטחון 
 תזונתי

ביטחון -אי
 מתוןתזונתי 

ביטחון -אי
 תזונתי חמור

 51 312833*אנמיה
 36 353533  היפרכולסטרולמיה

 23 191917  היפרליפידמיה
 33 181616  *סוכרת

 30 151410  *אוסטאופורוזיס
 27 181722  כולל תעוקת חזה, מחלת לב

 40 313031  יתר לחץ דם
 *p<0.05 
  

 אסטרטגיות למדיניות. 4
  

הביטחון התזונתי ומתקיים דיון ציבורי בנוגע -מנסים להעריך את היקף אי, תחות רבותבמדינות מפו

אמצעי המדיניות האמורים למנוע בעיות אלו הם רבים . בעיהלהתמודד עם הלדרך הטובה ביותר 

  : אך אפשר להבחין בארבע אסטרטגיות בסיסיות, ומגוונים

באמצעות שילוב אנשים  הדבר יכול להיעשות .מאמץ להבטיח כוח קנייה והכנסה נאותה למשקי הבית .1

רבים יותר בכוח העבודה או באמצעות השלמת ההכנסה למי שאינם יכולים להשתלב באופן מלא 

יה של ידרך נוספת להבטיח את כוח הקנ. בשוק העבודה או להגיע להכנסת המינימום בכוחות עצמם

 .משקי בית היא באמצעות חלוקת תלושי מזון
ום לצרכים חריגים העולים מפעם לפעם כמו הסעות לטיפול רפואי וסיוע בתיקון או הספקת סיוע חיר .2

 .ברכישה של ציוד ביתי בסיס ובתיקונים דחופים בדירה
זאת באמצעות העשרת מצרכי מזון  ;חיזוק יכולתה של המשפחה לתרגם את תקציבה לתזונה הולמת .3

הורדת מחירי מוצרי מזון ; ונה חיונייםרכיבי תז ם שלנגישותאת בסיסיים ברכיבי תזונה כדי להקל 

והדרכה בניהול תקציב וקביעת סדרי ; חינוך המשפחה לתזונה נבונה ולרכישה יעילה של מזון; מזינים

 . עדיפויות בניצול תקציב המשפחה

                                              
. עשינו תקנון לגודל המשפחה לאלפחות אחד מבני הבית חולה יש לשים לב שבחישוב שיעור משקי הבית בהם  9

ייתכן שהממצאים במחקר מושפעים מעובדה , מאחר שמשפחות עניות הן לעתים קרובות גם משפחות גדולות
 .זו
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במסגרות , )מרכזי מזון ובתי תמחוי(פעילות ישירה של הספקת מזון או ארוחות במסגרות מיוחדות  .4

כגון ארוחות לבית (או במסגרות של שירותי הרווחה ) הצהריים-כניות אחרואו ת בתי ספר(חינוך 

). Eisinger, 1998(המגזר הוולונטרי ממלא תפקיד חשוב במדינות רבות , בתחום זה במיוחד). לקשישים

לדוגמה באמצעות יצירת מסגרת משפטית מתאימה , הממשלה יכולה לעודד ולסייע למגזר הוולונטרי

 . ן מתעשיות המזון וההסעדהלתרומות מזו
  

קיימות בארץ . במדינות שונות בעולם משלבים רכיבים מכל האסטרטגיות הנזכרות וכך גם בישראל

משרד הרווחה תומך במתן ארוחות : למשל, תוכניות ממשלתיות מסוימות לקידום הביטחון התזונתי

ות העוסקות בחלוקת מזון וסיוע לעמות, ארוחות במרכזי יום לקשישים מוגבלים, בביתם לקשישים

משרד החינוך בשיתוף עם ארגונים וולונטריים תומך באספקת ארוחות לתלמידים . ולבתי תמחוי

ומשרד הבריאות תומך במגוון תוכניות , צ לילדים בסיכון"במסגרת פנימיות יום ובמסגרת תוכניות אחה

, תינוקותבקרב ריון ויקרב נשים בהבשיפור התזונה ב, )מינרליםבויטמינים ווב(להעשרת מזונות בסיסיים 

פעולות משרד הבריאות עושה , בשיתוף עם משרד החקלאות ומשרד התעשייה והעבודה .בחינוך לתזונה

יש מעורבות הולכת וגדלה של המגזר  ,לכך בנוסף. שונות להבטיח מחירים סבירים לרכיבי מזון חשובים

ראה פירוט על פעולות הסקטור (הכלכלי הנוכחי לאור המשבר  ,הוולונטרי בהספקת מזון ושירותי הסעדה

  ). ה בנספח הממשלתי והסקטור הוולונטרי

  

אלו כללו את הצעת החוק . תוכניות סיוע במזוןח ותילפמספר יוזמות חדשות  ננקטו 2003במהלך שנת 

הצעה . בתחילה באזורים שיש בהם מצוקה כלכלית, הספר- למתן ארוחות מסובסדות או חינם בבתי

שיעודדו תרומות מזון ויקבלו תרומות כאלה מתעשיית המזון למזון אזוריים  םוגעת לייסוד בנקיאחרת נ

ואז יחלקו מזון זה בין בתי  החסנתואופן ליבטיחו סטנדרטים גבוהים של המזון שנתרם ו, וההסעדה

  . מחסנים לחלוקת מזון או ארגונים אחרים לסיוע במזון, תמחוי

  

מהן הקדימויות , ואם כן, אלה האם ועד כמה צריך לעשות יותר בנושאעולה הש, ואף בישראל, בעולם

ממצאי המחקר הנוכחי נועדו לספק בסיס רחב יותר . לקבל דגש ותואילו אסטרטגיות לפעולה צריכ

ם הדיון על הדרכים המועילות ודילבחינת הקדימות שיש לתת לנושא הביטחון התזונתי בישראל ולק

  . נסיבות הכלכליות הקיימותביותר להתמודד עם בעיה זו ב
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  ייצוגיות המדגם: נספח א
  

 הלוסייהשוואה בין מאפייני משקי הבית במדגם לבין מאפייני משקי הבית בכלל האוכ: 1לוח א
  )אחוזים(
  1אוכלוסייה המדגם במחקרמשתנה

     מספר נפשות 
1  8  18  
2  26  23  
3  18  16  
4  21  17  
5  14  13  
  13  14  ומעלה 6

      
      מספר מפרנסים

0  16  24  
1  37  32  
2  42  35  
3 ,4  10  10  

      
    מגזר 
  85  86  יהודי
  10  9  ערבי
  3  2  אחר

      
  19  18  1989אחרי , עולים מברית המועצות לשעבר

      
  17  17  קשישים

      
      משפחות עם ילדים

  48  52  סך הכול
  34  31  ילד אחד

  47  52  ילדים 3-2
  16  16  ילדים+ 4

ומבוססים כולם על ) 2001נכונים לשנת (של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  2002הנתונים לקוחים משנתון  1
  .2001סקר כוח אדם 
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  )Food Security(נתי מדד ביטחון תזו: נספח ב
  

 ,Bickel( ב"בארהבמדד שפותח  השתמשנו ,)food insecurity(הביטחון התזונתי -אימדידת שכיחות  לצורך
. משק הביתבחיים המציאות את התנהגות וים את האשר בוחנ ,והיגדים שאלות 18-המדד בנוי מ). 2000

 ,השאלות מסודרות ברצף .ת הקושיכדי לבחון האם במשק הבית מתקשים לרכוש מזון ומהי מיד, זאת

לפי  ,המדד מחברימידת החומרה נקבעה על ידי ). מן הפחות חמור אל מצב חמור יותר(חומרה  מידתלפי 

הברית עודכן המדד  בארצות 2000לקראת סקר . הנחות מתוך הספרות ומתוך תוצאות של סקרים בעבר

 1998יותר תשובות חיוביות בסקר  שקיבל פריט, לפיה, 1998ונעשתה קליברציה של פריטי המדד בסקר 

  :להלן פירוט השאלות הכלולות במדד. המעודכןנחשב לפחות חמור והוצב כך במדד 

  

  שאלות והיגדים במדד ביטחון תזונתי: 1לוח ב
  שאלות והיגדים

חששנו שנגמור את האוכל לפני שיהיה לנו כסף לקנות עוד. 1
  
  לנו כסף כדי לקנות יותרולא היה , האוכל שקנינו לא הספיק. 2

  
  כי הכסף שעמד לרשותנו הלך ונגמר, סמכנו על מספר מזונות זולים כדי להאכיל את הילדים. 3

  
  לא היה מספיק כסף כדי לאכול ארוחות מאוזנות . 4

  
  כי לא היה לנו כסף , לא היה באפשרותנו לתת לילדים ארוחות מאוזנות. 5

  
  מבוגרים בבית צמצמו בגודל הארוחות או דילגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות  בשנה האחרונה האם אתה או. 6

  1?מזון    
  
  ?אכלתם פחות ממה שרציתם כי לא היה מספיק כסף כדי לקנות אוכל, האם בשנה האחרונה. 7

  
  ?באיזו תדירות חל הצמצום או הדילוג על ארוחות אצל מבוגרים. 8

  
  א יכולנו לקנות מספיק אוכלהילדים לא אכלו מספיק כי ל. 9

  
  כי לא היה לכם מספיק כסף , אתה ומבוגרים אחרים בבית הייתם רעבים ולא אכלתם, האם בשנה האחרונה. 10

  ?לקנות אוכל      
  
  ?אתה ומבוגרים אחרים בבית ירדתם במשקל כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל , האם בשנה האחרונה. 11
  
  ?צמצמתם בגודל הארוחות של הילדים כי לא היה מספיק כסף לאוכל, אחרונההאם בשנה ה. 12

  
  כי לא היה מספיק כסף , האם אתה ומבוגרים אחרים בבית לא אכלתם יום שלם, במהלך השנה האחרונה. 13

   1?לאוכל      
  
  ?הילדים שלך היו רעבים ולא יכולת לקנות עוד אוכל, האם בשנה האחרונה. 14

  
  ?יזו תדירות מבוגרים לא אכלו יום שלם כי לא היה מספיק כסף לאוכלבא. 15
  
  ?1 האם בשנה האחרונה הילדים דילגו על ארוחות כי לא היה מספיק כסף לאוכל. 16
  
  ?באיזו תדירות ילדים דילגו על ארוחות. 17

  
  ? ספיק כסף לאוכלהאם הילדים בבית לא אכלו במשך יום שלם כי לא היה מ, במהלך השנה האחרונה. 18

  מי שענה על שאלה זו נשאל על תדירות הצמצום או הדילוג על ארוחות 1
  

  , 7-6-התגובות ל". לא נכון בכלל"-ו" לפעמים נכון", "לרוב נכון: "נעות על רצף של 9-ו 5-1-התגובות ל

ת התופעה של התגובות להיגדים ולשאלות הנוגעים לתדירו". לא"או " כן"קיבלו את הערכים  16- ו 14-10
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, "חודשים לא, חודשים כן", "כמעט כל חודש: "נעו על רצף של) 17-ו 15, 8(צמצום או דילוג על ארוחות 

  ". רק חודש אחד או חודשיים במשך השנה"

  

שיש לכך " כן", או, "לפעמים נכון/לרוב"(ובה חיובית גבאופן דיכוטומי לתחולקו המרואיינים  ובותגת

כמעט כל "התשובות , בשאלות הנוגעות לתדירות. )"לא", או, "כלל לא נכון"ענו ( שליליתאו ) קושי

תגובה חיובית קיבלה ). קרי התופעה קיימת(קודדו כתשובה חיובית " חודשים לא, חודשים כן/"חודש

  ". 0"תשובה שלילית קיבלה ערך של , "1"ערך של 

  

שאלות וההיגדים ה למספרבהתאם , חילקנו לשלוש קטגוריותשל משק הבית  הביטחון התזונתירמת את 

לשאלות ולהיגדים בנוגע לילדים במשפחה הגיבו רק מרואיינים ממשקי . בחיוב גיבהשעליהן המרואיין 

מספר התגובות החיוביות הקובעות את רמת הביטחון התזונתי שמשק הבית , לכן. בית שיש בהם ילדים

  : )1לוח ב' ר(רק מבוגרים  קיבל שונה בין משפחות בעלות ילדים לבין משפחות הכוללות

  

  מספר תגובות חיוביות בכל רמת ביטחון תזונתי : 2לוח ב
  

 רמת ביטחון תזונתי
  מספר תשובות חיוביות 

 משפחות ללא ילדים
  מספר תשובות חיוביות

 משפחות עם ילדים
 2-02-0 ביטחון תזונתי

  7-3  5-3  ביטחון תזונתי מתון-אי
  18-8  10-6  ביטחון תזונתי חמור-אי
  

  : להלן תיאור רמות הביטחון התזונתי

אין מגמה של צמצום באיכות המזון , אין דאגה להספקת המזון וניהול תקציב המזון: ביטחון תזונתי .4

  ). תשובות 2-0מי שענה בחיוב על ( ואין צמצום בהיקף צריכת המזון

ש מגמה של צמצום י, יש דאגה לגבי הספקת המזון וניהול תקציב המזון: ביטחון תזונתי מתון-אי .5

יש מגמה של צמצום באיכות המזון ויש מגמה מתונה של צמצום , באיכות המזון וניהול תקציב המזון

תשובות  7-3ילדים או  ללאמשפחות מרואיינים מבקרב  חיוביות תשובות 5-3( בהיקף צריכת המזון

  ).עם ילדיםחיוביות של מרואיינים 

גבי הספקת המזון וניהול תקציב המזון ויש צמצום ניכר יש דאגה רבה ל: ביטחון תזונתי חמור-אי .6

 18-8תשובות בקרב משפחות ללא ילדים או  10-6מי שענה בחיוב ( באיכות המזון ובהיקף צריכתו

 ).עם ילדים משפחותתשובות בקרב 
  

ממספר השאלות שעליהן ענה , אם כן, החלוקה לרמות על פני מדד הביטחון התזונתי מורכבת

 . קרי סוג השאלות עליהן ענה הנשאל בחיוב, וב ומחומרת התופעההמרואיין בחי
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  המדדים לבדיקת תזונה הולמת: נספח ג
  

  אופן מדידת תזונה הולמת. א
לצורך מדידת התזונה ההולמת נשאלו המרואיינים על תדירות צריכתם של פריטי מזון ושתייה ועל 

  :לפי שלושה קריטריונים פריטי המזון בשאלון נבחרו. הכמות הנצרכת מכל כל פריט

מכל קבוצות המזון המיוצגות בפירמידת המזון הישראלית שנצרכים בכמויות , הם מוצרים בסיסיים .1

 .שונות על ידי רוב האוכלוסייה
שומן , פחמימות, אנרגייה, סך שומן, חלבון -הם מנבאים ומשקפים צריכת רכיבי תזונה מסוימים   .2

 . חומצה פולית, B12ן ויטמי, סידן, ברזל, כולסטרול, רווי
יש צריכה , )ת"סקר מב(לפי מידע ממקור אחר , כלומר -" מזונות הפרדה"חלק מהמזונות הם  .3

  . כלכלי-דיפרנציאלית שלהם לפי מעמד חברתי

  

. לכל פריט מזון הוגדרה כמות או גודל מנה. לפי קבוצות מזון, פריטי המזון הוצגו בלוח בשאלון המחקר

ראה אופן (אם הפריט היה מורכב , ל סטנדרטי לפריט בודד ולפי גודל משוקללגודל מנה חושב לפי גוד

  ). בפרוטוקול לחישוב צריכת מזון המצורף בהמשך 2חישוב גודל מנה בסעיף 

  

הכמות או גודל המנה (המרואיינים נתבקשו לציין באיזו תדירות נהגו לאכול כל אחד מפריטי המזון הללו 

כל אחד מפריטי המזון ול, או חודשי, שבועי, רויות הוגדרו על בסיס יומיהתדי. בשנה האחרונה) שהוגדרה

או ) ימים 30(או חודשי ) ימים 7(שבועי =שקול יומי: חושב הערך היומי של הצריכה שלו לפי הנוסחה

  ).Daily equivalent= monthly/30 or weekly/7 or daily(; יומי

  

, במקרה של פריטים מורכבים, או, ו התזונתי שלו עצמושל פריט מזון נקבע הן לפי ערכ ערכו התזונתי

ת "הערכים נקבעו לפי בינ. בהתאם לתרומתם היחסית של פריטי המזון שמהם נבנה הפריט המורכב

 3ראה אופן קביעת הערך התזונתי בסעיף (של משרד הבריאות ) בסיס ישראלי של נתונים תזונתיים(

  ). שךבפרוטוקול לחישוב צריכת מזון המצורף בהמ

  

לכל אחד מפריטי המזון , כמתואר לעיל .חישוב כמות המזון היומית והצריכה היומית של רכיבי מזון

מזון פריט המזון נעשה לפי הערך היומי של כל רכיבי חישוב הצריכה של  .חושב ערך צריכה יומי

ין הצריכה חושבה לכל מרואי, לאחר חישוב הכמות היומית של פריטי מזון, כלומר. שהמרואיין צרך

ראה פירוט על חישוב כמות מזון ( daily equivalentהיומית של רכיבי התזונה על בסיס המשתנים של 

לפרוטוקול לחישוב צריכת מזון המצורף  7ועל חישוב צריכה יומית של רכיבי מזון בסעיף  6יומית בסעיף 

  ).בהמשך

  

  : פרמטרים 2בדיקת המצב התזונתי נעשתה לפי 

   .'לחם וכו, ירקות, בשר, עוף: מזון כגוןפריטי ל צריכת כמויות יומיות של בדיקה ש: מינון
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, ברזל, כולסטרול, שומן רווי, פחמימות, סך שומן, חלבון: בדיקה של צריכת רכיבי תזונה כגון :איזון

  .או חומצה פולית 12Bויטמן , סידן

  

  פרוטוקול לחישוב צריכת מזון בסקר. ב
 חקרבניית טבלת המזון לשאלון המ .1
 קביעת המנות וגודל מנה של פריטי המזון .2
 קביעת ערכים תזונתיים לפריטים בטבלת המזונות וגודלי מנה .3
 חישוב צריכה יומית של מזון  .4
 חישוב צריכה יומית של רכיבי תזונה לכל נדגם .5
 
  בניית טבלת המזון לשאלון המחקר . 1

). Semi Quantified Food Frequency Questionnaire(בשאלון המחקר שולב לוח מזון מסוג תדירות מזון 

התשאול . המרואיין נשאל על צריכת פריטי מזון ושתייה, בשיטה זו. זאת אחת משיטות התשאול על מזון

, לכל פריט מוגדרת כמות או גודל מנה. והכמות הנצרכת, תדירות צריכתו, הוא על הפריט הספציפי

, כת פריטי המזון שהוגדרו בשאלון היו על בסיס יומיתדירויות צרי. והמרואיין עונה לפי המנה המוגדרת

  .33' עמ, בנספח ג' סעיף א' ר, קריטריונים כפי שתואר לעיל 3פריטי המזון נבחרו לפי . או חודשי, שבועי

  

הסוקר שאל לגבי . ולכל פריט הוגדרה מנה, פריטי המזון בלוח בשאלון המחקר נרשמו לפי קבוצות מזון

המציג את טבלת המזון  3ראה לוח ג(והתשובה נרשמה בעמודה המתאימה , פרדצריכת כל פריט מזון בנ

  ).בשאלון

  

  קביעת המנות וגודל מנה של פריטי המזון . 2
פי הערכים הרשומים -הערך התזונתי לכל פריט חושב על. פריטי המזון בשאלון היו בודדים או מורכבים

הנתונים של מזון של שירותי המזון והתזונה שהוא בסיס , בסיס הנתונים התזונתיים בישראל -ת"בבינ

  . של משרד הבריאות

  : להלן קביעת ורישום הפריטים

הערך נקבע לפי בחירה של , )ביצה, 3%חלב , 1%חלב , סוכר-דוגמה(כאשר הפריט היה פריט בודד  

 -  אורז, דוגמה(ת "כפי שנרשם בסקר מב, או הפריט המוביל בקבוצה) פיתה, ביצה, סוכר(הפריט עצמו 

 28%גבינת  -גבינה צהובה , קולה רגילה -שתייה תוססת , פיצה בסיסית -פיצה , אורז לבן מבושל

 ). כבד עוף -מנת כבד , קורנפלקס -דגני בוקר , שומן
, מרגרינה או חמאה(ופריטים אלה הוגדרו בשאלון , כאשר הפריט היה מורכב מיותר מפריט מזון אחד 

הפריטים נבחרו לפי שימושם , )וף או הודו או קציצת עוף או הודורבע ע, סוכרייה או קוביית שוקולד

 ). ת"לפי תצפיות ושימושים בסקר מב" (מורכב"ונקבעה תרומתו של כל פריט לפריט ה, ת"בסקר מב
מנת , ירק טרי(הוגדרו בשאלון לא ופריטים אלה , כאשר הפריט היה מורכב מיותר מפריט מזון אחד 

הפריטים נבחרו לפי שימושם בסקר , )עוגה או עוגייה, שמן, קטניות, םפיצוחי, ירק מבושל, פרי, דג

 ). ת"לפי תצפיות ושימושים בסקר מב( "מורכב"ונקבעה תרומתו של כל פריט לפריט ה, ת"מב
במקרים שלא . הערכים התזונתיים נקבעו בהתאם, 3%או  1%כיוון שהמרואיינים ציינו אם שתו חלב  

 .3%ירת המחדל הייתה של חלב בר, ציינו את אחוז החלב ששתו
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  .הרכבם וגודל המנה שלהם, מוצגים פריטי המזון 4בלוח ג

  

  : גודל מנה חושב לפי כמה שיטות

, פרוסה, גביע, כף, שכמותו נרשמה בשאלון ככוס, )ביצה, חלב, מיץ, סוכר-דוגמה(מנה של פריט בודד  

 . ת"בלפי סקר מ, הוגדרה לפי מנה סטנדרטית או לפי מנה נפוצה, כדור
לפי סקר , נקבעה לפי מנה נפוצה, "בינוני" "יחידה", "מנה"מנה של פריט בודד שהוגדר בשאלון כ 

 .ת"מב
על פי המצוין , נרשמה לכל הפריטים, )מנת דג, ירק טרי, פרי(מנה של פריט שייצג מספר פריטים  

נה מייצגת חושב גודל מ, "מורכב"לאחר רישום גודל מנה של כל הפריטים בתוך פריט . בשאלון

מנת פרי : לדוגמה. על פי תרומתם היחסית של כל הפריטים ועל פי גודל המנה שלהם, )משוקללת(

 25%ומנדרינה ) 'גר 201מנה בינונית (אבטיח  25%, )'גר 129מנה בינונית (תפוח  50%-שמורכבת מ

  = 100/(81*25 + 201*25 + 129*50)'גר 135: חושבה כ) 'גר 81 מנה בינונית(
  

  ביעת ערכים תזונתיים לפריטים בטבלת המזונות וגודלי מנה ק. 3

פריטים  31יש  3בלוח ג). סוגים של חלב 2כולל (פריטי מזון  32חושבו הערכים התזונתיים למנה של 

הערכים התזונתיים חושבו לפי עשרה . ובמקומות אחרים לא 11משום שהחלב מצוין פעמיים כפריט 

  ).1ראה לוח ג(רכיבי תזונה נבחרים 

  

  יחידות מידה לרכיבי תזונה : 1לוח ג
 יחידת מידה רכיב תזונה יחידת מידהרכיב תזונה 
 מיליגרם ברזל 6גרםחלבון1
 מיקרוגרם חומצה פולית 7גרםפחמימות2
 מיקרוגרם B 12ויטמין  8גרםסך שומן3
 גרם שומן רווי 9קלוריותאנרגייה4
 גרםמילי כולסטרול 10מיליגרםסידן5
  

  חישוב צריכה יומית של מזון . 4

  . פריטי המזון 32לכל  equivalent (Daily( ל יומי קּונבנו משתנים חדשים של ָש , לאחר בדיקה ותיקון

  

  חישוב צריכה יומית של רכיבי תזונה לכל נדגם . 5

 2וקמו ובה חושבו וה של כל פריט לכל נדגם הועבר לתוכנת אקסל Daily equivalent-קובץ שהכיל ה

  : קבצים

קובץ עם מספר (אשר מסכם את סך הצריכה של כל רכיב תזונה לכל נדגם , )4לוח ג' ר(קובץ מסכם  .1

  ). שורות כמספר הנדגמים ועמודות כמספר רכיבי התזונה שחושבו

והתרומה של , כל גיליון מכיל את החישובים עבור רכיב תזונה בודד, )5לוח ג' ר(גיליונות  11קובץ ובו  .2

  ). עמודות 32-ו, קובץ עם מספר שורות כמספר הנדגמים(פריטים לצריכה של אותו רכיב  32כל 

  . להמשך העיבודים, SPSSהקובץ המסכם צורף לקובץ , לאחר סיום שלב החישוב
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שיקול דעת מקצועי המבוסס על ידע לגבי הכמויות המרביות לצריכה עבור כל פריט מזון נקבעו לפי 

 - עיון בהתפלגויות של הצריכה המדווחת בשאלון ואיתור חריגים , כה יומיתבעיקר צרי -דפוסי צריכה 

  .בעיקר לצריכה שבועית או חודשית

  

  .טבלת המזון כפי שמופיעה בשאלון המחקר וסיווג לקבוצות: 2לוח ג
. בשנה האחרונהני בבקשה באיזו תדירות נהגת לאכול כל אחד מהם /ציין: נת/למרואיין(
   )אשר המראיין מציין אף פעםכ 0ני /סמן: ת/לסוקר(

  יחידות ' מס  לקבוצותסיווג 
  בחודש

  יחידות' מס
  בשבוע

  יחידות' מס
  ביום

  
  הפריט

            קציצת עוף או הודו עוף או הודו או ¼. 1        קבוצת הבשר
  צלי או , עגל או כבש, פרוסת בשר בקר. 2        קבוצת הבשר

            קציצת בשר טחון     
            נת כבדמ. 3        קבוצת הבשר
            מנת דג. 4        קבוצת הבשר

            ביצה. 5        קבוצת הביצים והקטניות
            רוסת לחם פ. 6        
            יחידה –פיתה . 7        

            פרי בגודל בינוני. 8        קבוצת הפירות
            ירק טרי בינוני . 9        קבוצת הירקות
            סכו –ירק מבושל . 10        קבוצת הירקות
  כוס חלב . 11        קבוצת החלב

            )כולל חלב שמוסף למזון( 3%או  1%
            גבינה לבנה  כף. 12        קבוצת החלב
            גביע יוגורט או מעדן חלב. 13        קבוצת החלב
            פרוסת גבינה צהובה. 14        קבוצת החלב

            דגני בוקר כוס 3/4. 15        
            ) חומוס, אפונה(ות מבושל כוס קטניות ½. 16        טניותקבוצת הביצים והק

            כוס אורז מבושל½ . 17        
            פסטה מבושלת/כוס אטריות½ . 18        
            תפוח אדמה בינוני. 19        
            בורקס בינוני או פסטל אחד. 20        
            משולש פיצה. 21        
            כף –מרגרינה או חמאה . 22        
            כף –שמן . 23        
            כוס –פיצוחים . 24        
            פרוסת עוגה או עוגייה אחת. 25        
            כדור גלידה. 26        
            סוכרייה או קוביית שוקולד. 27        
            כפית סוכר. 28        
            כוס שתייה תוססת. 29        
            כוס מיץ פירות. 30        
  כוס שתייה ממותקת. 31        
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  פריטי המזון בטבלת המזון: 3לוח ג
 

  
  'מס

פריט

 
  

  תיאור -הפריט 
 בשאלון

  
  

  פריטי מזון
 נבחרים

 
  

  מנה
 )תיאור בשאלון(

 
  גודל מנה
ממוצעת 

 )'גר(

  ,ערך תזונתי
  לפי חלק יחסי
  בפריט מורכב

(%) 

  
  

  קוד מזון
 )ת"בינ(

  
  משקל
  ממוצע
 )'גר(למנה 

1
רבע עוף או הודו 

או קציצת עוף 
 או הודו

 רגל -רבע עוף 
רבע  /קציצה

 -שוק וירך עוף (
עם עור ללא 

 )עצם

  
  

99.5 30 24143220
105   חזה עוף

בלי (חצי יחידה 
 24123120  20  86  )עור בלי עצמות

 28140738  10  103    קציצת עוף
 24126158  30  125    שניצל חזה עוף
 27240068  10  103    קציצת הודו

2

פרוסת בשר 
עגל או , בקר
צלי או , כבש

קציצת בשר 
 טחון

מנה ( פרוסה  בשר בקר כתף
 3: ממוצעת
 21407119  30  23  פרוסות

115  23120110  10  180    בשר כבש
קציצת בשר 

  טחון) בקר(
  

 27200058  50  144  קציצה
 23200110  10  180    בשר עגל

72 25110448  100  72  יחידות 4  כבד עוף מנת כבד3

 מנת דג4
חצי קופסה   דג טונה

 26155180  70  65  מסוננת
75

דג נסיכת 
  הנילוס

  
100  30  26127288 

57 31103000  100  57    ביצה שלמה ביצה5
28 52401009  100  28  פרוסה  לחם אחיד  לחם6
100 51140509  100  100  יחידה  פיתה  פיתה7

  פרי 8
 63101000  50  129  גודל בינוני  תפוח

135  63149010  25  201    אבטיח
 61125010  25  81    מנדרינה

  ירק טרי 9
 74101000  50  160  בינוני  עגבנייה

123  75111030  40  82    מלפפון
 75122100  10  109    פלפל ירוק

  ירק מבושל10

 73102211  20  156  כוס  גזר

125
 75214011  20  150    כרובית
 75233011  20  180    קישוא
 75302018  20  135    שעועית

 75211020  20  130    כרוב מבושל
240 11111009  100  240  כוס  3%חלב   3%חלב 11
 240 11112219  100  240  כוס  1%חלב   1%חלב  12
 30 14210109  100  30  כף  5% גבינה לבנה  גבינה לבנה 13

14 
גביע יוגורט או 

  מעדן חלב

 11412209  40  200  גביע  3%לבן 
 11412109  40  200    4.5%לבן  190

 13210239  20  150    מעדן שוקו
פרוסה גבינה  15

  צהובה
  פרוסה  28%גבינה 

30  100  14104209 30 
 26 57134009  100  26  כוס 3/4  קורנפלקס  דגני בוקר 16

17 
קטניות חצי כוס 

  מבושל
 75224022  50  178    אפונה מבושלת

174 
 41302020  50  170    חומוס מבושלת

18 
  אורז מבושל

אורז לבן 
  מבושל

  חצי כוס
80  100  56230588 80 

פסטה /אטריות 19
  תמבושל

כל , אטריות
 ,הסוגים

  מבושלים
  חצי כוס

164  100  56101040 164               
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)המשך(פריטי המזון בטבלת המזון : 3לוח ג
  
  

  'מס
פריט

  
  

  תיאור -הפריט 
 בשאלון

  
  

  פריטי מזון
 נבחרים

  
  

  מנה
 )תיאור בשאלון(

  
  גודל מנה
ממוצעת 

 )'גר(

  ,ערך תזונתי
  לפי חלק יחסי
  בפריט מורכב

(%) 

  
  

  קוד מזון
 )ת"בינ(

  
  משקל
  ממוצע
 )'גר(למנה 

20 
אדמה -תפוח
  בינוני

 71401018  50  115    יפס'צ
תפוח אדמה  142

  מבושל
  

170  50  71103010 

21 
בורקס בינוני או 

  פסטל אחד

 58124209  40  50  ניאחד בינו  בורקס גבינה
 58124409  40  50    א"בורקס תפ 46

 58124338  20  30    פסטל בשר
 150 58106218  100  150  משולש  פיצה בסיסית  פיצה 22

  חמאה/מרגרינה 23
 81101119  50  14  כף  חמאה

מרגרינה  14
  בלובנד

  
14  50  81102019 

  שמן 24
 82104000  50  10  כף  שמן זית

10 
 82108000  50  10    שמן סויה

  פיצוחים 25

  גרעיני אבטיח
 - עם קליפה (כוס 

משקל ללא 
 43102129  35  36  )פסולת

42 
 43102119  35  35    גרעיני חמניות

, ןאגוזי בוט
   סטוקיפ

58  30  42114100 

  יהיעוגה או עוג 26

 53203109  30  8  אחד  פתי בר

16 
 53242019  40  12  אחד  וופל שוקולד

חושה עוגה ב
  שוקולד

  פרוסה
29  30  53116278 

27 
  גלידה

גלידת שמנת 
כל  ,משובחת
  הטעמים

  כדור
50  100  13110129 50 

28 
יה או יסוכר

  קוביית שוקולד
 91745020  50  4    סוכריות קשות

4 
 91705010  50  4.2    שוקולד פשוט

 5 91101010  100  5  כפית  סוכר לבן  סוכר 29
 240 92410310  100  240  כוס  קולה רגיל  תוסס משקה 30
 240 61210010  100  240  כוס  מיץ טרי  רותימיץ פ 31
32 

  ממותק משקה
משקה קל טעם 

  תפוזים
  כוס

240  100  92510619 240 
  
  



  

  41

  ) כל הפריטים בטבלת המזון(ערכים תזונתיים למנה : 4לוח ג

 פריט

:ערך תזונתי של  

)'גר(חלבון   
 

)'גר(שומן  )'גר(פחמימות   )'קל( אנרגייה  )'מיליגר(סידן    
ברזל 

)'מיליגר(  

 
חומצה פולית 

)'מיקרוגר(  
12B 

')'מיקרוג(   

 
כולסטרול 

)'מיליגר(  

 
שומן רווי 

)'גר(  
רבע 
קציצת \/הודו/עוף
 1.6 82.7 0.2 9.1 1.0 15.3 171.2 5.2 7.9 18.9 הודו ,עוף

  פרוסת בשר 
קציצת /כבש/עגל

 7.3 81.9 2.1 12.9 2.9 29.6 297.0 .25 19.9 24.8  בשר טחון
 1.9 321.1 13.4 462.8 6.0 13.6 162.2 4.8 9.7 13.5  מנת כבד
 1.0 16.0 1.3 5.9 0.9 22.8 132.9 1.4 5.5 18.4 מנת דג
 1.9 240.7 0.6 25.0 0.7 28.4 88.0 0.6 6.0 7.1 ביצה
 0.1 0.0 0.0 10.2 0.4 2.5 68.6 14.0 0.3 2.5  לחם
 0.4 0.0 0.0 34.3 1.0 10.5 253.0 50.0 2.1 8.2  פיתה
 0.1 0.0 0.0 9.5 0.2 12.2 65.5 16.5 0.5 0.6  פרי

 0.0 0.0 0.0 18.3 0.5 11.1 22.6 5.0 0.3 1.0 ירק טרי
 0.2 0.0 0.0 31.0 0.6 34.4 42.0 7.5 1.2 1.6  ירק מבושל

  3%חלב 
  1%חלב 

7.0 7.2 11.0 136.8 240.0 0.1 11.3 0.8 21.6 4.3 
8.2 2.6 10.7 98.7 276.0 0.1 11.3 0.8 7.2 1.3 

 0.8 5.5 0.1 2.8 0.0 29.4 31.5 1.5 1.6 2.7  גבינה לבנה
מעדן /גביע יוגורט

 9.7 61.6 1.1 33.0 0.4 412.7 345.0 21.9 17.0 24.9  חלב
  פרוסת גבינה 

 5.2 25.2 0.4 3.5 0.1 210.0 104.7 0.1 8.4 7.2  צהובה
 0.0 0.0 0.4 43.2 1.7 1.0 93.6 20.9 0.1 2.1  דגני בוקר
  קטניות חצי כוס
 0.3 0.0 0.0 134.5 3.5 62.5 224.0 38.4 2.8 12.8  מבושלות

חצי כוס אורז 
 0.7 0.0 0.0 3.6 0.3 11.8 148.6 23.8 4.7 2.2  מבושל

חצי כוס אטריות 
 0.2 0.0 0.0 11.5 0.8 11.5 231.2 46.5 1.1 7.8 פסטה /מבושלות 

 1.4 0.0 0.0 19.3 1.3 15.4 252.4 38.5 9.8 4.0  א בינוני"תפ
   \בורקס בינוני

 2.3 0.0 0.2 6.6 0.7 16.8 142.1 13.6 8.0 3.8  פסטל
 7.3 34.2 0.3 95.7 1.5 301.7 320.0 30.7 15.4 15.2 פיצה

 4.4 17.2 0.0 0.3 0.0 1.7 103.7 0.0 11.6 0.0  חמאה/מרגרינה
 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.4 0.0 10.0 0.0  שמן

 3.3 0.0 0.0 29.4 1.8 25.3 248.9 7.8 20.7 9.0 פיצוחים
 0.9 6.5 0.0 2.0 0.2 7.9 70.4 10.2 2.9 1.0 עוגייה/ עוגה
 4.0 30.4 0.2 2.1 0.0 74.0 136.5 12.7 8.7 2.5  גלידה

קוביית /סוכרייה
 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 3.9 17.7 3.1 0.6 0.1 שוקולד
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 19.4 5.0 0.0 0.0  סוכר

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7.2 98.4 25.0 0.0 0.0 משקה תוסס
 0.1 0.0 0.0 72.7 0.5 26.4 108.0 25.0 0.5 1.7  מיץ פירות

 0.0 0.0 0.0 4.3 0.1 5.0 101.8 25.2 0.0 0.2  משקה ממותק
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  התפלגות השאלות במדד ביטחון תזונתי: נספח ד
  

  )אחוזים(כל משקי הבית במדגם , גדים במדד ביטחון תזונתיתגובות לשאלות ולהי:  1לוח ד
    

  כן
  

  לפעמים/לרוב
  /כמעט כל חודש

  וחודשים לא, חודשים כן
    21    חששנו שנגמור את האוכל לפני שיהיה לנו כסף לקנות עוד

        
    21    ולא היה לנו כסף לקנות עוד, האוכל שקנינו לא הספיק

        
כדי להאכיל את הילדים כי הכסף  סמכנו על מספר מזונות זולים

  1ונגמרהלך  לרשותנושעמד 
    

30  
  

        
    23    לא היה לנו מספיק כסף לאכול ארוחות מאוזנות

        
לתת לילדים ארוחות מאוזנות כי לא היה לנו  באפשרותנולא היה 

  1כסף
    

16  
  

        
האם אתה או מבוגרים אחרים בבית צמצמו , בשנה האחרונה
  ?או דלגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות מזון בגודל הארוחות

  
17  

    

        
האם בשנה האחרונה אכלתם פחות ממה שרציתם כי לא היה 

  ?לקנות אוכל כדימספיק כסף 
  

18  
    

        
  93      2תדירות צמצום או דילוג על ארוחות אצל מבוגרים

        
    10    1הילדים לא אכלו מספיק כי לא יכלנו לקנות מספיק אוכל

        
האם בשנה האחרונה אתה או מבוגרים אחרים בבית הייתם 

  ?רעבים ולא אכלתם כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל
  
4  

    

        
מבוגרים אחרים בבית ירדתם או האם בשנה האחרונה אתה 

  ?במשקל כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל
  
5  

    

        
הילדים כי לא  האם בשנה האחרונה צמצמתם בגודל הארוחות של

  1 היה מספיק כסף לאכול
  

10  
    

        
האם בשנה האחרונה אתה ומבוגרים אחרים בבית לא אכלתם יום 

  ?לא היה מספיק כסף לאכול שלם כי
  
2  

    

        
האם בשנה האחרונה הילדים שלך היו רעבים ולא יכולת לקנות 

  1 ?עוד אוכל
  
3  

    

        
  99      3מבוגרים שלא אכלו יום שלם -תדירות

        
האם בשנה האחרונה הילדים דילגו על ארוחות כי לא היה מספיק 

  1כסף לאכול
  
4  

    

        
האם הילדים בבית לא אכלו במשך יום , במהלך השנה האחרונה

  1 ?שלם כי לא היה מספיק כסף לאכול
  
1  

    

  .הגיבו רק משקי בית עם ילדים בלבד 1
האם אתה או מבוגרים אחרים בבית צמצמו , בשנה האחרונה" :הקודמת הגיבו כל מי שנתנו תשובה חיובית על השאלה 2

  ". ? בגודל הארוחות או דלגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות מזון
האם בשנה האחרונה אתה ומבוגרים אחרים בבית לא אכלתם  : "הגיבו כל מי שנתנו תשובה חיובית על השאלה הקודמת 3

   ".?לא היה מספיק כסף לאכול יום שלם כי
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ביטחון תזונתי בקרב משקי בית שהם בקטגוריה של -תגובות לשאלות ולהיגדים במדד אי: 2לוח ד
  )אחוזים(ביטחון תזונתי 

    
  כן

  
  לפעמים/לרוב

  /כמעט כל חודש
  וחודשים לא, חודשים כן

    7    חששנו שנגמור את האוכל לפני שיהיה לנו כסף לקנות עוד
        

    3    נו כסף לקנות עודולא היה ל, האוכל שקנינו לא הספיק
        

סמכנו על מספר מזונות זולים כדי להאכיל את הילדים כי הכסף 
  1ונגמרהלך  לרשותנושעמד 

    
11  

  

        
    6    לא היה לנו מספיק כסף לאכול ארוחות מאוזנות

        
לתת לילדים ארוחות מאוזנות כי לא היה לנו  באפשרותנולא היה 

  1כסף
    

1  
  

        
האם אתה או מבוגרים אחרים בבית צמצמו , בשנה האחרונה

  ?בגודל הארוחות או דלגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות מזון
  
3  

    

        
האם בשנה האחרונה אכלתם פחות ממה שרציתם כי לא היה 

  ?לקנות אוכל כדימספיק כסף 
  
4  

    

        
  77      2תדירות צמצום או דילוג על ארוחות אצל מבוגרים

        
    1    1כלו מספיק כי לא יכלנו לקנות מספיק אוכלהילדים לא א

        
האם בשנה האחרונה אתה או מבוגרים אחרים בבית הייתם 

  ?רעבים ולא אכלתם כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל
  
-  

    

        
מבוגרים אחרים בבית ירדתם או האם בשנה האחרונה אתה 

  ?במשקל כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל
  
-  

    

        
האם בשנה האחרונה צמצמתם בגודל הארוחות של הילדים כי לא 

  1 היה מספיק כסף לאכול
  
1  

    

        
האם בשנה האחרונה אתה ומבוגרים אחרים בבית לא אכלתם יום 

  ?לא היה מספיק כסף לאכול שלם כי
  
-  

    

        
האם בשנה האחרונה הילדים שלך היו רעבים ולא יכולת לקנות 

  1 ?עוד אוכל
  
-  

    

        
  -      3מבוגרים שלא אכלו יום שלם -  תדירות

        
האם בשנה האחרונה הילדים דילגו על ארוחות כי לא היה מספיק 

  1כסף לאכול
  
-  

    

        
האם הילדים בבית לא אכלו במשך יום , במהלך השנה האחרונה

  1?שלם כי לא היה מספיק כסף לאכול
  
-  

    

  .הגיבו משקי בית עם ילדים בלבד 1
האם אתה או מבוגרים אחרים בבית צמצמו בגודל , בשנה האחרונה" :הגיבו מי שנתנו תשובה חיובית על השאלה הקודמת 2

  ". ? לגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות מזוןיהארוחות או ד
ם יום האם בשנה האחרונה אתה ומבוגרים אחרים בבית לא אכלת : "הגיבו מי שנתנו תשובה חיובית על השאלה הקודמת 3

  ". ?לא היה מספיק כסף לאכול שלם כי
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- ביטחון תזונתי בקרב משקי בית שהם בקטגוריה של אי-תגובות לשאלות ולהיגדים במדד אי: 3לוח ד
  )אחוזים(ביטחון תזונתי מתון 

    
  כן

  
  לפעמים/לרוב

  /כמעט כל חודש
  וחודשים לא, חודשים כן

    59    ת עודחששנו שנגמור את האוכל לפני שיהיה לנו כסף לקנו
        

    70    ולא היה לנו כסף לקנות עוד, האוכל שקנינו לא הספיק
        

סמכנו על מספר מזונות זולים כדי להאכיל את הילדים כי הכסף 
  1ונגמרהלך  לרשותנושעמד 

    
80  

  

        
    75    לא היה לנו מספיק כסף לאכול ארוחות מאוזנות

        
מאוזנות כי לא היה לנו  לתת לילדים ארוחות באפשרותנולא היה 

  1כסף
    

43  
  

        
האם אתה או מבוגרים אחרים בבית צמצמו , בשנה האחרונה

  ?בגודל הארוחות או דלגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות מזון
  

48  
    

        
האם בשנה האחרונה אכלתם פחות ממה שרציתם כי לא היה 

  ?לקנות אוכל כדימספיק כסף 
  

53  
    

        
  93      2או דילוג על ארוחות אצל מבוגריםתדירות צמצום 

        
    13    1הילדים לא אכלו מספיק כי לא יכלנו לקנות מספיק אוכל

        
האם בשנה האחרונה אתה או מבוגרים אחרים בבית הייתם 

  ?רעבים ולא אכלתם כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל
  
2  

    

        
בית ירדתם מבוגרים אחרים באו האם בשנה האחרונה אתה 

  ?במשקל כי לא היה לכם מספיק כסף לקנות אוכל
  
7  

    

        
האם בשנה האחרונה צמצמתם בגודל הארוחות של הילדים כי לא 

  1 היה מספיק כסף לאכול
  

16  
    

        
האם בשנה האחרונה אתה ומבוגרים אחרים בבית לא אכלתם יום 

  ?לא היה מספיק כסף לאכול שלם כי
  
-  

    

        
האחרונה הילדים שלך היו רעבים ולא יכולת לקנות האם בשנה 
  1 ?עוד אוכל

  
-  

    

        
  -      3מבוגרים שלא אכלו יום שלם -  תדירות

        
האם בשנה האחרונה הילדים דילגו על ארוחות כי לא היה מספיק 

  1כסף לאכול
  
5  

    

        
האם הילדים בבית לא אכלו במשך יום , במהלך השנה האחרונה

  1?ה מספיק כסף לאכולשלם כי לא הי
  
3  

    

  .הגיבו משקי בית עם ילדים בלבד 1
האם אתה או מבוגרים אחרים בבית צמצמו בגודל , בשנה האחרונה" :הגיבו מי שהשיבו בחיוב על השאלה הקודמת 2

  ". ? לגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות מזוןיהארוחות או ד
האם בשנה האחרונה אתה ומבוגרים אחרים בבית לא אכלתם יום  ": הגיבו מי שנתנו תשובה חיובית על השאלה הקודמת 3

  ". ?לא היה מספיק כסף לאכול שלם כי
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  10פעולות הממשלה והמגזר השלישי לקידום ביטחון תזונתי: נספח ה
  

  הממשלה. א
  :מספר משרדי ממשלה נוקטים במגוון צעדים מעשיים לשיפור הגישה לתזונה הולמת

הנצרכים על ידי חלקים , לאומית שנועדה להבטיח העשרת מזונות בסיסייםיזם תוכנית  משרד הבריאות

המשרד עומד על כך . ויוד Dויטמין , 12Bכגון ויטמין , ברכיבי תזונה חיוניים, נרחבים באוכלוסייה

כמו כן המשרד עסק בפעילות ממוקדת . שמחירי המוצרים המועשרים יהיו זהים לאלו שאינם מועשרים

כל אלה קבוצות שתזונה נכונה חשובה  –אימהות צעירות ותינוקות , רב נשים בהיריוןלשיפור התזונה בק

משרד הבריאות עובד יחד עם משרד החקלאות לאישור מזון אורגני במחיר נוח לכל , בנוסף. להן במיוחד

המשרד . כלכלי הנמוך- תוכנית זו תאפשר בחירה נבונה של מזונות גם לשכבות מהמעמד החברתי. נפש

יחד עם משרד המסחר התעשייה והעבודה להבטחת פיקוח על המחירים למזונות בריאים כמו קמח פועל 

המשרד תומך במחקרים רפואיים דוגמת . ועוד Dמוצרי חלב מועשרים בוויטמין , מלח מועשר ביוד, מלא

  . אשר מהווים כלי חשוב לאיתור ֲחָסרים ולתכנון פעילויות לקידום הבריאות והתזונה, ת"מב

  

המשרד מספק ארוחות . הקשישים –מתמקד בצורכי התזונה של קבוצה חלשה אחרת  רד הרווחהמש

חילק המשרד מצרכי  90-בשנות ה, בנוסף. ביתיות לקשישים וארוחות במרכזי יום לקשישים מוגבלים

המשרד גם נתן תמיכה כספית , )משפחות ברוכות ילדים, למשל(מזון ותלושי מזון למשפחות נזקקות 

המשרד , בנוסף. רב של ארגוני סיוע להספקת מזון לצורך חלוקת חבילות מזון לקראת חג הפסחלמספר 

חילק  2002בשנת . מקצה כספים לארגונים המחלקים סלי מזון ולמספר ארגונים המפעילים בתי תמחוי

 23-ל₪ מיליון  2-ארגונים המפעילים בתי תמחוי וסכום של כ 16-ל₪ מיליון  3-המשרד סכום של כ

 . זאת מתוך מגמה לסייע לאוכלוסיות החלשות, רגונים המחלקים סלי מזוןא
  : בפרויקטים הבאים אשליםמשתף משרד הרווחה פעולה עם , בנוסף 

קידום בריאות הילד בגני ילדים בעכו וברמלה באמצעות פיתוח מודעות תזונתית ושיפורים במטבחים  

 .ובאזורי האכילה במרכזי יום
בראשון , בירושלים, מסגרות קהילתיות לילדים בסיכון בארץ בבאר שבע 7-ל הפעלת תוכניות תזונה 

הכנסת כוח אדם , התוכנית כוללת הבניית תפריט בריא לילדים. בחדרה ובנתניה, בכפר סבא, לציון

הקניית מיומנות של בישול בריא , מקצועי בתחום התזונה למערך הפיקוח המוסדי של פנימיות בסיכון

  .פעילות הסברתית על תזונה נכונה ושיפור איכות התזונה בפנימייה ,להורים ולילדים

  

תורמות גם הן במידה רבה לביטחון תזונתי  המוסד לביטוח לאומיהתוכניות להבטחת הכנסה של 

המוסד לביטוח לאומי בודק גם את האפשרות לממן ארוחות לילדים במסגרות אחר . ולתזונה הולמת

בסוף , בנוסף. ם ממשפחות מעוטות הכנסה הנמצאות בסיכון תזונתירבים מילדים אלה באי –צהריים 

מכספי המוסד ₪ מיליון  20סכום של , באופן חד פעמי, באמצעות משרד הרווחה, הועבר 2002שנת 

 . לביטוח לאומי לעמותות העוסקות בחלוקת מזון ולבתי תמחוי
  

                                              
  .2003נכון לשנת  10
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שותף כדי להבטיח שמזונות פועלים במ משרד התעשייה והעבודה ומשרד הבריאות, משרד החקלאות

  . יימכרו במחירים סבירים, כמו גם מזונות אחרים העשירים ברכיבי תזונה חיוניים, מועשרים

 
באמצעות האגודה לקידום החינוך משתף פעולה עם ארגונים וולונטריים שונים להספקת  משרד החינוך

 :הארוחות לתלמידים הלומדים במסגרת פנימיות יום באזורים מעוטי הכנס
משרד החינוך והרשות המקומית מממנים ארוחות וכריכים לבתי ספר ולגנים שיש , י"רש-קרן סקטא 

הילדים מקבלים ארוחת (ס וילדי גנים "תלמידי ביה 54,000התוכנית כוללת : בהם פנימיות יום

  . 11)פעמים בשבוע 4צהריים 

 . כנסהמחלק כריכים לארוחת צהריים לתלמידים באזורים מעוטי ה" פתחון לב" 
המטרה היא ; משרד החינוך מממן גם תוכניות הזנה במועדוניות שבהן נמצאים ילדים במצוקה קשה 

 12.ה חמהארוחלהעסיק אותם בפעילויות חינוכיות ולספק להם , להרחיק את הילדים מהסכנות ברחוב
") ר לבריאותעושים בית ספ -ר עלי פּוָת "תוכנית (משרד החינוך מפעיל תוכנית לתזונה ולאכילה נכונה  

 300, 2003בשנת . התוכנית עוסקת בקידום בריאות ובהטמעת הרגלי תזונה בריאה, בתי ספר 400-ב

 150- בתי ספר יסודיים נוספים ו 250-התוכנית התרחבה ל 2004-וב, בתי ספר יסודיים נהנו מהתוכנית

הן יחולקו בבתי ספר ערכות תזונה מתורגמות לשפה הערבית ו 100-כ, בנוסף. חטיבות ובתי ספר תיכון

  13.במגזר הערבי
  

  2003- ג"הצעת חוק להזנה במוסדות חינוך התשס

כים "ח 35-אליהן הצטרפו כ. הצעת החוק הוגשה לכנסת על ידי חברות הכנסת יולי תמיר ואתי לבנה

כל תלמיד הלומד במוסד חינוכי יהא זכאי לקבל הזנה במסגרת כל יום לימודים "לפי ההצעה . נוספים

בימי החורף תפריט ההזנה יכלול . מנת לחם ומנת פרי, מנת ירק, מנת פחמימות, לול מנה עיקריתאשר תכ

. בהם תזונאי ורופא משפחה –תפריט ההזנה ייקבע על ידי ועדה אשר תמנה שלושה חברים ". מנת מרק

ה חוק ההזנה יהפוך את חובת ההזנ, כ תמיר"לדברי ח. הם יקבעו תפריט שיכלול את כל אבות המזון

  . למחויבות בסיסית של הממשלה לדאוג לאזרחיה

  

מטרתו , כמו כן. היא להביא לכך שכל ילד בישראל יקבל ארוחה מזינה אחת ביום לפחות מטרת החוק

, בנוסף. דבר אשר בטווח הארוך יגרום להגדלת התחלואה, תזונה-למנוע מצב שבו ילדים יגדלו בתת

ניתן יהיה להחזיר את האחריות לביטחון תזונתי  באמצעות מפעל ההזנה שימומן על ידי הממשלה

הצעת החוק הוכנה על ידי . לממשלת ישראל במקום שהאחריות תהיה מוטלת על עמותות שונות

  .המחלקה המשפטית של עמותת ידיד

, עבור הזנה במסגרת יום לימודים יהיה מוסד החינוך רשאי לגבות מהורי התלמיד תשלום: תשלומים

יהיו פטורים  אינה עולה על השכר הממוצע הורים שהכנסתם. לחודש₪  100סך  התשלום לא יעלה על

מהשכר הממוצע  150%הורים שהכנסתם אינה עולה על . במסגרת יום הלימודים מתשלום עבור הזנה

                                              
יום מפקחת - ורונית בר סימן טוב -אגודה לקידום החינוך -מנהל לתוכנית פנימיות יום- מיכאל חן: מקורות 11

 .משרד החינוך-חינוך ארוך
 .משרד החינוך-מפקחת יום חינוך ארוך -טוב- רונית בר סימן: מקור 12
 .משרד החינוך-ממונה על חינוך לבריאות-עירית לבנה: מקור 13
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הורה יחיד יהיה פטור . יהיו פטורים מתשלום עבור ההזנה, ויש להם ילד נוסף הלומד במערכת החינוך

  .מהשכר הממוצע 150%רת יום הלימודים אם הכנסתו אינה עולה על מתשלום הזנה במסג

אמורה , יום 180-כ, אלף ילדים למשך שנת לימודים 200-עלות מימון ארוחה ל: עלות מימון הארוחה

 28-ו, מיליון 86 -תשלומי הורים , ₪מיליון  174מימון ממשלתי אמור לכסות . ₪מיליון  288-להגיע ל

  . ל"ע מקרנות בחואמורים להגי₪ מיליון 

  . והיא תכלול את כל האבות מזון המומלצים₪  7.2-מוערכת בכ עלות הארוחה

ובתוך , החל משנת הלימודים הבאה, אמור להיות מופעל בהדרגה) אם יאושר(החוק : הפעלת החוק

  . שנתיים יוחל על כל היישובים בארץ

  

  :מקורות

  עמותת ידידידי -ת עלמוגש, 2003-ג"התשס, הצעת חוק הזנה במוסדות חינוך

 ידיעות אחרונות ,"קמפיין לחדש את מפעל ההזנה. "18.11.2003. 'הראובני א
  

  המגזר הוולונטרי. ב
בתי מזון , כגון בתי תמחוי, יותר ויותר ארגונים וולונטריים מפעילים תכניות המספקות מזון לנזקקים

במגזר הערבי כמעט שאין , ולעומת זאת; במגזר החרדי מרוכזים ארגונים רבים מסוג זה. וחבילות מזון

מצא שלמעלה ממאה ארגונים פועלים  2002מכון ברוקדייל משנת -וינט'מחקר של ג. ארגונים כאלה

הזכיר אף ) 2003הכנסת (דוח אחר . בכל הארץ 100,000-ומספר הנעזרים בהם נאמד בלמעלה מ, בישראל

  . ם מדויקים על כךאולם אין בידי איש נתוני, )500-קרוב ל(יותר ארגונים 

  

שבהם יש יום לימודים ארוך , י מממנת ארוחות וכריכים לילדים בבתי ספר"רש-קרן סקטא, כאמור

  .בשיתוף עם משרד החינוך, ולילדים המשתתפים בתכניות אחר צהריים

  

הפדרציה של דטרויט , לדוגמה. ספריות-ב תומכות בתכניות תזונה בית"מספר פדרציות יהודיות מארה

הכוללת הזנה במהלך יום הלימודים , י במימון תוכנית פנימיות יום"רש- פעולה עם קרן סקטא משתפת

  . יורק תומכת במספר בתי תמחוי-והפדרציה של ניו, במספר בתי ספר באזורי מצוקה

  

משלוח , הפעלת חדרי אוכל: פעילויותיו כוללות. ל מפעיל מפעל הזנה לקשישים וגלמודים בירושלים"אש

  . ת לבתים וסעודות שבת וחגארוחות חמו

  

  : כולל, ארגונים וולונטריים שונים מעורבים בשדולות להגברת פעילות הממשלה בתחום ביטחון תזונתי

  הקמת תכנית ארצית לארוחות צהריים 

 הגדלת הקלות מס לתרומות מזון 
 תחיקה להגבלת הסיכון הביטוחי של בתי תמחוי 

 
אשר להם יוכלו מפעלי הסעדה ומלונות לתרום מן , זורייםכמו כן הוחל בפעולה להקמת מאגרי מזון א

  . האוכל המיותר שאותו ניתן לחלק באופן יעיל לבתי התמחוי
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רשת הסיוע היהודית "אשר מהווה חלק ממערכת גדולה לחלוקת מזון , פרויקט נוסף הוא בנק מזון

בנק מזון . האמריקני -food bankוהוא מקביל למודל ה, הוקם הפרויקט בישראל 2000בשנת ". העולמית

, בתי תמחוי: בהם, 14אוסף תרומות מחברות מזון ותעשייה ומחלק זאת לארגונים רבים ברחבי הארץ

יש בו עובד אחד בשכר ) ברמלה(בנק המזון פועל ממחסן מרכזי אחד . מועדוניות ומרכזי חלוקת מזון

מיליון  7גון זה מזון בסכום של חילק אר 2002בשנת . ועובדי המחסן הם עובדי שירות ואסירים בשיקום

, בנק המזון מפעיל פרויקטים שונים ובהם תוכנית שמגייסת עודפי תוצרת טרייה מחקלאים, בנוסף. ח"ש

תוכנית שמגייסת מימון להנפקת תווי קניה למוצרי מזון מסוימים במחיר זול והפעלת סמינרים חינם 

  . בנושאי תזונה

  

  : ון הפועלות בישראל ופירוט פעילותןלהלן דוגמאות של עמותות לסיוע במז

ם -לאסוף עודפי מזון מאולמות בי: מטרה. שנים 10-החלה את פעולות לפני כ: ם-י" לב רמות" .1

המגיעים , מנות מזון מוכן 4000-העמותה מחלקת מדי שבוע כ, כיום. ולחלקם לאוכלוסייה נזקקת

  . כסל מוצרי מזון לביתם של הנזקקים

המסעדה מעניקה לכל נזקק . א"מסעדה לנזקקים בת 1990-הקימה ב העמותה ":לשובע"עמותת  .2

שולחת העמותה ארוחות חמות , בנוסף. נזקקים 350-סועדים בה מדי יום כ. ארוחה חמה ללא הגבלה

 . לחסרי בית במעונות ולרשת בתי נוער לילדים נזקקים
שישים המרכז נמצא בכרמיאל ומספק ארוחה חמה ביום לק: מרכז הסעדה -צלחת חמה  .3

 . ארוחות 120-מידי יום מחולקות בו כ.וערירים
מהם מסופקות לבתי  300. מנות ליום 630-א כ"העמותה מחלקת בת ":מורשת יהדות בוכרה"ח "גמ .4

 . הנזקקים והיתר מחולקות בבית התמחוי עצמו
 מהן מגיעות ישירות לבתי 50, מנות בחודש 600-העמותה מחלקת בחולון כ ":תנו יד לחבר"עמותת  .5

 . חלוקת מצרכים לתינוקות, חלוקת בשר, חלוקת מזון בסיסי: פעילות העמותה. הנזקקים
 . מנות חמות לנזקקים 150-העמותה מחלקת בבית שמש מדי יום כ: עמותת אור אליהו .6
. הארגון מעניק ארוחות חמות לקשישים במרכזי ההסעדה שלו: אשל ירושלים מפעל הזנה לקשישים .7

מדי יום מבושלות . אשדוד וצפת, אשקלון, ם-י: סניפים. ת מנות לבתיםשולח הארגון מאו, בנוסף

 . מנות 500- במרכז ההסעדה כ
בארץ פועלים שני . לשם סיוע לנזקקים, לאומי הפועל בארץ ובעולם-ארגון בין ":לתת"ארגון  .8

 עמותות 40-שבהם המזון נאסף מחולק ליותר מ, "בנק מזון היי טק"ו" בנק מזון ארצי: "פרויקטים

פועל הארגון עם , בנוסף. הנמצאות מתחת לקו העוני, נפשות 20,000-המאכילות כ, שותפות של הארגון

 .עמותות בכל רחבי הארץ אשר עוסקות בחלוקת מזון 130
במרכז הסיוע מחלקים מוצרי מזון . מטרת הארגון היא לסייע לאוכלוסיות מצוקה ":פתחון לב"ארגון  .9

י רשויות רווחה "סלי מזון למשפחות המופנות אליו ע 3,500-כבכל חודש מחלק הארגון . לרעבים

 . בארץ
העברת מזון הנותר בידי גופים שונים לידי עמותות שמספקות מזון . 2003. 'ל, בן מאיר'; ה, קיין :מקור

  . מרכז מחקר ומידע -הכנסת , לנזקקים

                                              
  http://www/bankmazon.org.il/orgs2.aspלרשימת הארגונים ראה   14
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יות עניות על ידי נציגים של לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוס הפורוםהוקם  2002בחודש ינואר 

לסייע  מנתעל  הפורום הוקם. הקשורים לעולם הפילנתרופיה בישראל ואנשיםפדרציות יהודיות , קרנות

האחרונות אסף הפורום תיים השנ במשך. תזונתי ועוניההביטחון -עם אי להתמודדלאוכלוסיות נזקקות 

 רים"מלכ, עמותות, בין ארגוני הפילנתרופיה פעולהנתונים ומידע שיאפשרו פיתוח דרכים יעילות לשיתוף 

הפורום רואה את תפקידו בעידוד . בקרב הנזקקים בחברה התזונתיטחון יוהממשלה לפתרון בעיית הב

 .פעולה לפתרון בעיות העוני ואבטחת המזון ותוכניותית מדיניות יהתוו
  

שמטרתה  ,ל תוכנית מקיפהעכיום עובד לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניות  הפורום

לקבוע מה ניתן לעשות לשיפור המצב ולבחון את דרכי הפעולה היעילות , הקיימיםלהעריך את הצרכים 

. לתוכניתארגונים ללא כוונת רווח ומומחים בתחום להצטרף , הזמין גורמים ממשלתיים הפורום. ביותר

  :ועדות הפועלות הןוה. השונים הגורמיםן תוכנית עבודה ודרכי שיתוף פעולה בי מכינותארבע ועדות כבר 

  מזון חלוקתלולמחזור  ועדת 

  במערכת החינוך הזנהלתוכניות  ועדה 

  5-0בסיכון בגיל  לאוכלוסיות ועדה 

  של אוכלוסיות בסיכון  כלכלילשילוב  ועדה 

  

חלק מן הארגונים הוולונטריים העוסקים בהסעדה או בחלוקת מזון משלבים בפעילותם גם ממדים 

" פתחון לב"אגודת , למשל, כך. בעיקר מתוך כוונה להעצים את המשפחות במצוקה, של סיוע אחרים

שבה היא מספקת כלים לנוער ולמבוגרים משכבות המצוקה , )מכללת פתחון לב(פתחה מכללה 

 20במסגרת (פועלים " כוח לתת"בדומה לכך המרכז ליזמות ו. המאפשרים להם להיחלץ ממעגל העוני

בתוכנית שמטרתה לספק ) ברחבי הארץ ובמקביל לפעולתם לחלוקת מזון" וח לתתכ"הסניפים של 

  .חינוך וקידום לפי יכולתם ולפי האופציות העומדות לרשותם בשוק העבודה 55-21לאנשים בני 

  

  


