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משרד הבריאות

ממצאי מעקב
מניעת השמנה
תקציר
בעשורי האחרוני התפתחו באוכלוסיית העול ,ובכלל זה בישראל ,תופעות של
עוד משקל והשמנת יתר ,1הנובעות ,בי היתר ,מהגדלת שפע המזו ,ירידה באיכותו
)מזו מהיר ומוכ( וירידה ברמת הפעילות הגופנית של האוכלוסייה .השמנה מוגדרת
בעול ובישראל כמחלה כרונית הפוגעת במערכות רבות בגו ,מקצרת את תוחלת
החיי ,פוגעת קשות באיכות החיי ,מגבירה את הסיכו לחלות במחלות לב ,סוכרת,
יתר לח ד ,מחלות של דרכי הנשימה וסרט .מנתוני משרד הבריאות עולה כי
ההשמנה גורמת למדינה ולאזרחיה נזק כספי ישיר ועקי המוער בכ! 10מיליארד
ש"ח בשנה ,כאשר ההוצאה הלאומית על בריאות ב! 2009הסתכמה בכ! 60מיליארד
ש"ח .על פי נתוני של ארגו הבריאות העולמי מהשני  ,2008!2007ישראל נמנית
ע עשר המדינות המובילות בעליית שיעורי ההשמנה בעול ,ומספר הסובלי מעוד
משקל והשמנת יתר בה עלה פי שלושה ב! 30השני האחרונות .על פי נתוני משרד
הבריאות  44.1%מבני  64!18ו! 69.2%מבני  65ומעלה סובלי מעוד משקל והשמנת
יתר ) BMIגדול מ! 11.8% .(25מבני  64!18ו! 25.3%מבני  65ומעלה סובלי מהשמנת
יתר ) BMIגדול מ! .2(30מנתוני האגודה למע שירותי בריאות הציבור לשני !2007
 2009עולה ש! 22.5%מהתלמידי בכיתות א'!ט' סובלי מעוד משקל והשמנת יתר
ו! 8%מתוכ סובלי מהשמנת יתר.

פעולות הביקורת
בשנת  2008פרס משרד מבקר המדינה דוח בנושא מניעת השמנה )להל ! דוח
הביקורת הקוד( .3בחודשי מרס!דצמבר  2010עשה משרד מבקר המדינה ביקורת
מעקב ובה בדק את הפעולות שעשו משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות וגופי
נוספי בתחו זה מאז פורס דוח הביקורת הקוד .הביקורת נעשתה במשרד
הבריאות ,בארבע קופות החולי ,במשרד החינו  ,במשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה )להל ! משרד התמ"ת( ,במרכז השלטו המקומי ,בצה"ל ובמשטרת
ישראל .בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה ,במשרד האוצר ,ברשות
המסי בישראל )להל ! רשות המסי( ,ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ובעיריות
תל אביב ,ירושלי ,חיפה ואשקלו.
__________________
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  Body Mass Index  BMIמחושב על ידי חלוקת משקל הגו )בקילוגרמי( בריבוע הגובה
)במטרי( 20 BMI .עד  24.9מוגדר "משקל תקי";  25 BMIעד  29.9מוגדר "משקל עוד"; 30 BMI
עד  39.9מוגדר "השמנת יתר" ) BMI ;(Obesityגדול מ 40מוגדר "השמנה חולנית" )Morbid
.(Obesity
נתוני משרד הבריאות לשנת  ,2008הנסמכי על דיווח של הנשאלי.
מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .519
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עיקרי הממצאי
תכניות התערבות לטיפול בהשמנה
מניעת השמנה מחייבת טיפול מערכתי ושיתו פעולה של משרדי ממשלה וגופי
רבי שיש לה נגיעה לנושא .לש כ יש להכי תכנית פעולה בימשרדית  מעי
תכנית לאומית להתערבות כוללת .משרד הבריאות אמנ יז תכנית לאומית לתזונה,
פעילות גופנית ומניעת השמנה ומחלות כרוניות ,המציבה יעדי לצמצו ההשמנה
ומציעה דרכי למדידת השפעתה )להל  התכנית הלאומית( ,אול הוא הציג תכנית
זו למשרד ראש הממשלה רק בנובמבר  ,2010לקראת סיו הביקורת ולאחר קבלת
טיוטת דוח המעקב של משרד מבקר המדינה .עוד נמצא כי הממשלה טר אישרה את
התכנית הלאומית ,טר הקצתה לה משאבי ,וממילא משרדי הממשלה והגופי
האחרי הנוגעי בדבר טר החלו לפעול על פיה .במועד הביקורת ,הפעילות
שנעשתה בשטח הייתה מבוזרת ומועטה לעומת הצרכי ולא תואמה בידי גור אחד.
לפיכ לא היה בה כדי לחולל שינוי במצב ההשמנה בישראל ,כמפורט להל.

מניעת השמנה בקרב ילדי ובני נוער
חשוב במיוחד לטפל בהשמנה אצל ילדי ולמנוע אותה ,כיוו שלילדי קל להוריד את
שיעור השומ בגו בלי לרדת במשקל כאשר קומת גדלה ,וכ משו שככל שמידת
ההשמנה גדולה יותר ,קשה יותר להגיע למשקל הרצוי בעזרת דיאטה.
חינו לתזונה נכונה ופעולות למניעת השמנה במערכת
ה ח י נ ו  :המעקב העלה כי אמנ חלה התקדמות בפעולות של משרד החינו בתחו
החינו למניעת השמנה ,ובחלק ממוסדות החינו הופעלו תכניות למאבק בתופעת
ההשמנה .ואול פעולות משרד החינו צריכות להיגזר מהתכנית הלאומית שהוכנה
בשיתו משרד הבריאות ,וכאמור ,תכנית זו טר אושרה .כיוו שכ מרכיבי חשובי
בה לא יושמו בתכניות משרד החינו ,ובכלל זה מעקב ובקרה בעניי הישגי תכניות
הלימודי בתחו זה שכבר הופעלו.
הגבלות ואיסורי על מכירת מוצרי מזו לא בריא במוסדות
ח י נ ו   :א על פי שוועדות שונות המליצו להגביל באמצעות חקיקה מכירה של מזו
ומשקאות עתירי קלוריות במוסדות החינו ,לרבות החלטת הוועדה לזכויות הילד
בכנסת בנובמבר  ,2009משרדי הבריאות והחינו טר יזמו חקיקה בנושא .הנושא
הוסדר רק בחוזר מנכ"ל משרד החינו שיצא בשנת  ,2006הקובע כללי בדבר מכירת
בקפ ֶטריות ובקיוסקי; אול
מזו במוסדות חינוכיי במכונות אוטומטיות ,במזנוניֶ ,
החוזר לא נאכ ,ונמצא כי בתיכוני ובחטיבות ביניי עדיי נמכרי מזונות עתירי
שומני ,פחמימות וסוכרי.
נמצא כי הרשויות שנבדקו ושבתחומ פועלי קיוסקי בתו בתי ספר ,לא התנו את
השכרת הקיוסקי בעמידה בדרישות החוזר; משרד החינו לא עשה סקר בנושא
עמידת הקיוסקי בתנאי החוזר ולא קיבל החלטות בנושא זה .משרדי החינו
והבריאות לא קידמו חקיקה שתאסור מכירת מזו לא בריא במוסדות החינו .א לא
נמצא תיעוד המעיד על תיאו ושיתו פעולה בי הרשויות ,משרד החינו ומשרד
הבריאות בנושא זה ,והוא אינו מטופל כראוי.
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ה ז נ ת ת ל מ י ד י  :הועלה כי ערכ התזונתי של הארוחות המוגשות לתלמידי על
פי חוק ארוחה יומית לא נבדק ,ולכ לא נית לדעת א הרכב התזונתי מאוז ועומד
בהנחיות משרד הבריאות .חלק מהתלמידי הלומדי יו חינו ארו במסגרת תכנית
"אופק חדש" של משרד החינו ,לעתי עד  14:30או עד  ,15:30אינ מקבלי ארוחה
יומית בבית הספר .יש חשש כי תזונת אינה בריאה ומאוזנת ,בייחוד א ה קוני
מזו לא בריא במזנוני ובקיוסקי שבבתי הספר .יצוי כי בתי ספר רבי כבר
הצטרפו לתכנית "אופק חדש" ,והיא כבר מיושמת בכ 1,700בתי ספר שבה
כ 700,000תלמידי .על משרד החינו להחליט על הדר שבה יוזנו תלמידי אלה,
בי במסגרת תכנית ההזנה ובי בדר אחרת.
הגבלות על פרסו ושיווק של מוצרי מזו המיועדי
ל י ל ד י  :בביקורת המעקב נמצא כי לאחר שני של דיוני במשרד התמ"ת,
שבמהלכ התנגדו יצרני המזו לחקיקה שמטרתה להגביל את הפרסו של מוצרי מזו
משמיני וטענו כי היא פוגעת בחופש הביטוי ובשוק החופשי ,עצר משרד התמ"ת את
הליכי החקיקה בתחו זה ובמקומ החל בעבודת מטה ל"הסדרה עצמית" של
היצרני  באמצעות הכנת קוד אתי לפרסו מוצרי מזו באמצעי התקשורת .מכא
שא שחלפו שני מאז החל משרד התמ"ת לעסוק בנושא ,הצרכני ,ובמיוחד
הילדי ,המושפעי ביתר קלות מפרסומות ,עדיי אינ מוגני בחוק מפני פרסו של
מוצרי מזו משמיני ,שלא כמקובל במדינות רבות בעול.

מסירת מידע לאוכלוסייה בדבר הרכב המזו וערכו התזונתי
 .1ה ו ו ע ד ה ל ס י מ ו  ת ז ו נ ת י  :המעקב העלה כי א על פי שהוועדה לסימו
תזונתי החלה לפעול כבר בשנת  ,2002פעולותיה היו מועטות .תדירות מפגשיה הייתה
נמוכה ,ונוכחות חבריה במפגשי הייתה מעטה .הוועדה לא קבעה סדר עדיפויות
לנושאי שבכוונתה להסדיר ותכנית עבודה ,והיא קידמה מעט מאוד נושאי ולא
השיגה את מטרותיה .בדיוני הוועדה עלתה האפשרות להחלי חלק מחבריה ,ולבסו
סוכ כי יוגדרו החסרי בסימו התזונתי והנושאי שעל הוועדה לקד .ואול מאז
אוקטובר  2008ועד מועד סיו הביקורת בדצמבר  2010לא התכנסה הוועדה כלל ולא
קידמה הנושאי הללו.
הסימו
בהסדרת
התמ"ת
משרד
מעורבות
 .2ה י ע ד ר
ה ת ז ו נ ת י  :משרד התמ"ת ממונה על ביצוע חוק הגנת הצרכ ,התשמ"א1981
)להל  חוק הגנת הצרכ( ,העוסק בי היתר באיסור הטעיית הצרכני בעניי רכישת
מוצרי מזו ,מרכיביה והסיכוני הכרוכי בצריכת .בביקורת נמצא כי למרות
סמכותו זו ,לא טיפל משרד התמ"ת בנושא הסימו התזונתי ולא היה שות לדיוני
של הוועדה לסימו תזונתי.
 .3ח ק י ק ה ה ע ו ס ק ת ב ס י מ ו  ת ז ו נ ת י ב מ ז ו   :בדוח הביקורת הקוד
הוער על תיקוני שוני שיש לעשות בסימו התזונתי כדי לספק לצרכני מידע אמי
וברור בעניי הרכב המזו .בכל הנוגע לשומני ,משרד הבריאות עדכ את ההנחיות
בעניי הסימו התזונתי ,ובפברואר  2010אישרה הכנסת תיקו לתקנות בריאות
הציבור ולפיו יש לפרט את סוגי השומ )שומ טרנס ,שומ רווי וכולסטרול( על מוצרי
המכילי  2%שומ ומעלה במקו  4.5%שומ ומעלה .במועד סיו הביקורת התקנות
בנוסח המתוק לא פורסמו ברשומות .אשר לסוכרי ,עד שנת  2010לא הייתה חובה
לציי את כמות הסוכרי בסימו התזונתי שעל המזו .חוק חדש שהתקבל ביולי 2010
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מחייב לפרט בסעי הפחמימות את כמות הסוכרי ,הפחמימות המורכבות והסיבי
התזונתיי במזו ארוז מראש ,אול טר הותקנו תקנות בנושא.
 .4ה פ ח ת ת נ ת ר  ) מ ל ח ( ב מ ז ו   :צריכה עודפת של מלח עלולה לגרו
לעלייה בלח 0הד ולפגוע בכליות .לפני כמה שני הוקמה תתוועדה של הוועדה
לסימו תזונתי ,והיא הייתה אמורה לפעול להפחתת המלח במזו .ואול היא טר
הגישה המלצות ולפיכ הנושא לא קוד .משרד הבריאות הכי תכנית לאומית
להפחתת צריכת המלח באוכלוסייה והגישה למנכ"ל המשרד בנובמבר  ,2010אול שר
הבריאות טר אישר אותה וטר הוחל בביצועה.

מת ייעו תזונתי לאוכלוסייה
במסגרת סל שירותי הבריאות זכאי לייעו 0תזונתי רק הסובלי מבעיות במערכת
העיכול וחולי כרוניי ,כגו חולי המטופלי בדיאליזה ,חולי כליות וחולי סוכרת,
ואילו הסובלי מהשמנה או מעוד משקל אינ זכאי לו .חלק מקופות החולי
הרחיבו ביזמת את הזכאות לייעו 0תזונתי ,וחלק ג נותנות ייעו 0תזונתי במסגרת
שירותי בריאות נוספי )להל  שב"( .כ 30%ממבוטחי הקופות באר 0אינ
מבוטחי בשב" ,ודווקא באוכלוסייה זו ,שרובה משתייכת לשכבות חברתיות
כלכליות חלשות ,בעיית ההשמנה נפוצה יותר.

עידוד האוכלוסייה לעשות פעילות גופנית
ע י ד ו ד פ ע י ל ו ת ג ו פ נ י ת ש ל מ ב ו ג ר י   :המעקב העלה כי פעולות הגופי
המבוקרי לעידוד פעילות גופנית ה נקודתיות ומקומיות ואינ מרוכזות בידי גו אחד.
על כ לא נקבעו לה סדרי עדיפות ולא הוסקו מסקנות בעניי יעילות .ביוני 2010
המליצו תתהוועדה  42020והמועצה הלאומית לבריאות האישה לכלול בסל שירותי
הבריאות ייעו 0והכוונה לפעילות גופנית מקדמת בריאות על ידי אנשי מקצוע ,לש
מניעת מחלות ולטיפול בה ,כדי שכל תושב יהיה זכאי לקבל את השירות בקופות
החולי .עוד המליצו לקבוע כי שיעור מקבלי הייעו 0לפעילות גופנית ישמש מדד
לאומי קבוע ויהיה חלק מתכנית המדדי הלאומית .5במעקב נמצא כי ניסיו משרד
הבריאות לגבש מדדי איכות בתחו הייעו 0לפעילות גופנית נתקל בהתנגדות חלק
מהקופות ונחל כישלו.
פ ע י ל ו ת ג ו פ נ י ת ב ב ת י ה ס פ ר  :תלמידי ישראל נמצאי בתחתית רשימת
מדינות אירופה מבחינת מספר שעות החינו הגופני בשבוע .בתי ספר באר 0מקדישי
שני שיעורי בלבד בשבוע לחינו גופני ,ובס הכול   90דקות .בחינו החרדי
מוקדשות רק  40דקות בשבוע לחינו הגופני .יתרה מכ ,במחקר שנעשה בקרב
תלמידי תיכו נמצא כי בפועל עושי התלמידי פעילות גופנית בינונית או מאומצת
במש ארבע עד עשר דקות בלבד מתו שיעור של  45דקות .ועדות שהקימו משרדי
ממשלה המליצו להגדיל את מספר שיעורי הפעילות הגופנית לשלושה בשבוע; לקיי
__________________

4
5

"תת ועדה למניעה ולטיפול בהשמנה  "2020שהקי משרד הבריאות.
תכנית המרכזת מארבע קופות החולי נתוני על מדדי איכות מוסכמי הנוגעי לכלל אוכלוסיית
המבוטחי ולקבוצות אוכלוסייה שונות ,כגו קבוצות גיל ומצב חברתיכלכלי ,ומתגמלת את הקופות
שהשיגו יעדי מוסכמי.
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"הפסקות פעילות" בבתי ספר; לערב את המשפחה והקהילה בתכנית הביתספרית
ולהקנות לתלמידי כישורי ומסוגלות בתחו הפעילות הגופנית .ואול המעקב
העלה כי משרד החינו לא הוסי שעות חינו גופני למערכת השעות ולא נעשו צעדי
של ממש לניצול ראוי של שני השיעורי המוקצי בשבוע.

תמריצי בתחו מניעת ההשמנה
תמריצי לקופות על השגת יעדי בתחו מניעת ההשמנה:
בשני  20102008הקציבה הממשלה כ 60מיליו ש"ח שהיו אמורי להתחלק בי
הקופות בי היתר על פי מידת השגת של יעדי בתחו הפעולות למניעת השמנה
)להל  התקציב הקוד( .ואול המעקב העלה כי מאחר שמשרד הבריאות לא הגיע
להסכמה ע הקופות בדבר מדדי האיכות ,התקציב הקוד לא חולק לפי מטרותיו,
אלא רובו חולק לפי מפתח הקצאה קפיטציוני 6שאי בו כדי לתמר 0את הקופות לקד
את בריאות מבוטחיה ,בי היתר בתחו מניעת ההשמנה .לקראת סיו ביקורת
המעקב החליטו משרדי האוצר והבריאות כי יתרת סכו התמריצי שיועדו לשני
 20102008לא תחולק בשנה זו ,אלא תתווס לס התמריצי שיחולקו בשלוש השני
שאחריה   .20132011ואול עד מועד סיו הביקורת לא קבעו משרדי הבריאות
והאוצר אמות מידה לחלוקת הכספי.
העדר תמריצי מטע הקופות למבוטחיה להורדת המשקל
ו ש מ י ר ת ו :כוח המשימה 7וכ תתהוועדה  2020המליצו להעניק בונוסי ,הנחות
ותמריצי בביטוחי בריאות פרטיי וכ במסגרת תכניות השב" של הקופות
למבוטחי העושי פעילות גופנית או יורדי במשקל או שומרי על משקל ,ובי
היתר לעודד מטופלי להצטר לסדנאות להורדת משקל או לשמירה של המשקל
ולסדנאות פעילות גופנית ,באמצעי כגו החזר כספי עבור ההשתתפות בסדנאות
אלה .משרד הבריאות היה צרי לבדוק א כדאי להפעיל תמריצי כאלה וא יש
לשנות את החקיקה בנושא ,ואול הוא לא ד בכ ע הקופות ולא הכי תכנית למת
תמריצי למבוטחי.

ניתוחי בריאטריי

8

הגידול במספר הסובלי מהשמנה הביא ג לידי עלייה חדה בשיעור הניתוחי
הבריאטריי בעול .ואול מהמעקב עלה כי משרד הבריאות לא קבע לקופות ולבתי
החולי תהלי מעקב ובקרה בעניי המנותחי ,ועל כ אי בידיו מידע מרוכז בעניי
מידת החלמת ומצב הרפואי ,לרבות השמירה על המשקל והמצב התזונתי .לא
נמצא כי משרד הבריאות והקופות בדקו כיצד אפשר להבטיח כי המנותחי יהיו
במעקב רפואי .משרד הבריאות ג טר קבע את התנאי לביצוע ניתוח בריאטרי
למבוגרי )בני  18ומעלה( ,ולא קבע כי לפני הניתוח חובה לעשות הערכה גופנית
__________________

6
7
8

ולפיו מתחלקי כספי סל הבריאות בי ארבע קופות החולי בעיקר על פי מספר המבוטחי וגיל.
"כוח המשימה למניעת עוד משקל והשמנת יתר ולטיפול בה"  ועדה שהקי משרד הבריאות.
ניתוחי לטיפול בהשמנה ,ואלה סוגיה .1 :השתלת טבעת קיבתית;  .2ניתוח מעק קיבה;
 .3כריתה של כ 90%מהקיבה ויצירת צינור קיבה בצורת שרוול.
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ופסיכולוגית שתבח את התאמתו של המועמד לניתוח מבחינת נכונותו לשנות את
אורח חייו ותזונתו ונכונותו להתחייב להיות במעקב רפואי קבוע לאחר הניתוח.

הגברת הנגישות של מזו בריא והעלאת מחיר של מוצרי שאינ בריאי
הממשלה יכולה להשפיע על צריכת המזו של הציבור על ידי הגברת הנגישות של מזו
המוגדר כבריא באמצעות הוזלתו ,ומנגד העלאת מחיר של מוצרי מזו המסווגי
כמזיקי לבריאות .על פי עמדת רשות המסי ,מס הקנייה הוא המס המתאי ביותר
להשפיע על צריכת המזו של הציבור .לדעת משרד מבקר המדינה על משרד הבריאות
בשיתו רשות המסי לבחו את ההשפעות השליליות של השמנת יתר ולתמחר את
התועלת שבהטלת מס קנייה על מוצרי מזו לא בריאי.
ביקורת המעקב העלתה כי בכל הנוגע ללח מקמח מלא ,משרד התמ"ת אמנ קיד
בשיתו כמה מאפיות יזמה לייצור לח מקמח מלא במחיר שווה לכל נפש ,אול
במועד סיו הביקורת הייתה התכנית מצויה בשלבי תמחור בלבד .בנוגע להעשרה
בוויטמיני של לח לב ,לח אחיד וחלה ,הועלה כי לאור המלצותיה של כוח
המשימה ותתהוועדה  ,2020החל משרד הבריאות לפעול להתקנת תקנות המחייבות
להעשיר בוויטמיני קמח המיועד לאפיית לח לב ,לח אחיד וחלה ,ואול התקנת
התקנות לא הסתיימה.

פעולות הרשויות המקומיות ומרכז השלטו המקומי למניעת השמנה
ר ש ת ע ר י  ב ר י א ו ת :בשנת  1990יזמו משרד הבריאות ומרכז השלטו
המקומי את הקמתה של "רשת ערי בריאות" )להל  הרשת( ,שאחת ממטרותיה
היא לקד את בריאות האוכלוסייה .אול המעקב העלה שהשתתפות הרשויות
המקומיות ברשת דלה :רק  49רשויות חברות בה ,מה רק  29ה חברות פעילות ו20
ה חברות באורח רשמי בלבד ואינ פעילות ,ושמונה רשויות שהיו חברות ברשת
הפסיקו את חברות בה .בכל הנוגע למניעת השמנה ,הרשת קבעה שלבי לפעולתה
ובה איסו מידע על האוכלוסייה בכל רשות ,זיהוי פערי בבריאות האוכלוסייה,
גיבוש תכנית אסטרטגית שתקבע מטרות ויעדי בתחו מניעת ההשמנה ופעולות
לניטור מידת השגת המטרות והיעדי .במועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2010טר
הופעלה תכנית מלאה ומקיפה למניעת השמנה בשו רשות מקומית.
נמצא שיש רשויות שביצעו פרויקטי נקודתיי למניעת השמנה שלא במסגרת
הרשת ובלי שהכינו תכנית כוללת בתחו זה .א על פי שכל פעילות למניעת השמנה
מבורכת ,חשוב שהפעולות ישתלבו במתכונת שקבעה הרשת ,וכ ייגזרו מתכנית
מקיפה ומלאה של היישוב ויבוקרו במערכת לבקרה ולניטור של ההישגי .ממידע
שסיפקו למשרד מבקר המדינה  23רשויות מקומיות החברות ברשת עולה כי אמנ
גברה מודעות לצור להשפיע על הרגלי התושבי ,וה א החלו לפעול בתחו זה,
ואול היק הפעולות עדיי קט ,וג אי תכניות כוללות בתחו אורח החיי הבריא.
כ למשל ,רק שתי רשויות מקיימות הרצאות בנושא תזונה ותכניות לשיפור התזונה
עבור תושביה ,ורק  11רשויות מסבסדות חוגי ספורט למבוגרי.

משרד הבריאות
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צה"ל
ת כ נ ו  כ ו ל ל ב ת ח ו  מ נ י ע ת ה ה ש מ נ ה :המעקב העלה כי מאז פורס דוח
הביקורת הקוד ,חלה התקדמות בפעילות צה"ל בתחו מניעת ההשמנה .ע זאת,
צה"ל עדיי לא עשה עבודת מטה המשותפת לכלל הגורמי בצבא כדי להכי תכנית
כוללת שתהיה מקובלת עליה .הוא לא הציב יעדי לכלל הצבא ולא קבע לוחות
זמני לעמידה בה .אי בצה"ל גור אחד המרכז את הטיפול במניעת ההשמנה ,ועל
כ כל גור פועל באופ עצמאי.
איתור חיילי הסובלי מהשמנה
 .1איסו מדגמי של נתוני  BMIשל  5%מהחיילי המתגייסי לצה"ל ומשתחררי
ממנו מלמד כי במהל השירות הצבאי חלה עלייה במשקל הממוצע של החיילי.
 .2מידע אמי ועדכני בעניי מדד  BMIשל כלל החיילי חיוני כדי שיהיה אפשר
להערי את היק הבעיה בצה"ל ולאפיי קבוצות אוכלוסייה הדורשות טיפול ,וכדי
שיהיה אפשר להכי תכנית פעולה למאבק בהשמנה .אול נמצא כי בתיקי
הרפואיי של  82%מחיילי שירות החובה ו 68%מהחיילי שהתגייסו בשנה
שקדמה למועד ביצוע הביקורת אי נתוני  ,BMIוכ ג בתיקיה של  72%מחיילי
הקבע .נתוני גובה ומשקל אמנ נאספי במרכז לבדיקות תקופתיות לגבי אנשי הקבע
שכבר מלאו לה  ,30אול הנתוני אינ מועברי לתיקי הרפואיי אלא נשמרי
במאגר נפרד ,והדבר מקשה על צה"ל לגבש תכנית אישית לחיילי הסובלי
מהשמנה .חיילי שטר מלאו לה  30עושי בדיקת  BMIרק בעת ביקור אקראי
אצל רופאי היחידה; מכא שצה"ל אינו עושה די הצור לאיתור חיילי הסובלי
מהשמנת יתר.
 .3בעקבות דוח הביקורת הקוד צה"ל החל בנובמבר  2008ב 70יחידות פרויקט
ניסיוני ששמו "בסיס בריא" .בתכנית נעשו שינויי במזו ,נית טיפול אישי וקבוצתי
בתחו התזונה הנכונה ,והוכנה תכנית לפעילות גופנית .הפרויקט מלווה במחקר
הבוח את מידת הצלחתו ,ואול לא הוכ דוח התקדמות א לא לאחת מהיחידות
שבפרויקט ,וממילא לא הופקו לקחי ומסקנות.
מ ע ר  ה ה ז נ ה ב צ ה " ל ו פ ר ו י ק ט " ק ש ת ט ע מ י  "  :נמצא כי צה"ל הכי
הנחיות לבישול בריא ביחידותיו ,א טר אישר אות וטר החל ביישומ .אמנ הוחל
בביצוע שינויי הנוגעי לרכישת חומרי גל בריאי יותר ,אול טר נעשה שינוי
מהותי בתזונת החיילי ,לרבות הדרכה לשימוש נכו בחומרי הגל  כגו הגבלת
תדירות הטיגו ,הסרת עודפי שומ מתבשילי  ופיקוח ובקרה בעניי זה.
ה פ י ק ו ח ע ל ה מ ז ו  ה נ מ כ ר ב ב ס י ס י צ ה " ל  :הביקורת העלתה כי צה"ל
אינו מבקר את החנויות )השק"מיות( והמכונות האוטומטיות ,שחלק מופעלות בידי
זכייני ונמכרי בה מוצרי מזו ושתייה משמיני .צרכני השק"מיות והמכונות ה
לעתי "אוכלוסייה שבויה"  חיילי בבסיסי סגורי של צה"ל שאי עומדות
לרשות חלופות לפיתויי שמעמידה השק"מית בבסיס .לא נמצא כי צה"ל עשה
עבודת מטה בתחו זה וכי פעל להוצאת מזו לא בריא מבסיסיו ולהחלפתו במזו בריא.
הדבר פוגע במאבק בהשמנה ובניסיו להנהיג אורח חיי בריא בקרב חיילי צה"ל.
לדעת משרד מבקר המדינה ,בתו תקופת החוזי ע הזכייני ,על צה"ל לקבוע
סייגי ומגבלות שיחייבו את הזכייני בנוגע למכירת מזו משמי.
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משטרת ישראל
א על פי שחלה התקדמות רבה בפעולות המשטרה בתחו מניעת ההשמנה ,במעקב
נמצא כי במטבחי מסוימי במשטרה עדיי מוגשי מוצרי מאפה שאינ בריאי
והמכילי שומ טרנס בכמות רבה .עוד נמצא כי המשטרה לא חקרה את יעילות
פעולותיה למניעת השמנה.

ניטור רצי ומקי של מצב ההשמנה באוכלוסייה
כדי ליזו ולתכנ תכניות התערבות לטיפול בהשמנה ולמניעתה ,יש לרכז מידע על
אודות מצב ההשמנה ,מצב הבריאות ,אורח החיי ,התזונה והפעילות הגופנית של
האוכלוסייה .אמנ מאז פורס דוח הביקורת הקוד ניכר גידול בהיק מדידות
ה BMIשל מבוטחי הקופות ,אול עדיי יש מחסור בנתוני על ההשמנה .משו כ
אי בידי הקופות ומשרד הבריאות מידע ניהולי מספיק לתכנו פעולותיה ולהקצאת
משאבי על פי היק הבעיה ועל פי סוגי האוכלוסייה הסובלי ממנה.
 .1נ י ט ו ר נ ת ו נ י ה   B M Iש ל כ ל ל ה א ו כ ל ו ס י י ה  :א על פי שמדד
ה BMIאינו מיטבי להערכת ההשמנה ,ניטור רצי שלו בכל האוכלוסייה מסייע
לעמוד על שיעורי הסובלי מהשמנה ולגבש תכניות פעולה לטיפול בה .אול
בביקורת נמצא כי לכל הגורמי העוסקי בנושא אי מידע מלא ומקי דיו על אודות
נתוני ה BMIומצב ההשמנה של האוכלוסייה ,והדבר אינו מאפשר לה לקבל
החלטות מיטביות בעניי .כ ,למשרד יש נתוני מדגמיי בלבד ,המתקבלי
בסקרי הנעשי אחת לכמה שני ולא דר קבע; ג לקופות יש מידע חלקי בלבד על
אודות ה BMIשל מבוטחיה; לצה"ל אי מידע מלא ומרוכז במאגר אחד ,ולמשטרה
אי מידע מקי על אודות ה BMIשל השוטרי.
 .2נ י ט ו ר מ צ ב ה ה ש מ נ ה ב ק ר ב ת ל מ י ד י י ש ר א ל  :ראוי היה שמשרד
הבריאות ישתמש בנתוני על מצב ההשמנה של תלמידי ישראל כבסיס להכנת
תכניות התערבות נקודתיות ליישובי או לבתי ספר על פי ממדי ההשמנה שנמצאו
בה ,אול הדבר לא נעשה.
 .3כ פ י ל ו ת ב מ ד י ד ת נ ת ו נ י ה ת ל מ י ד י   :זאת ועוד ,נמצא כי אוכלוסיית
התלמידי בבתי הספר נמדדת פעמיי :פע במוסדות החינו על ידי החברה
הפרטית ופע נוספת בידי קופות החולי .הנתוני הנאספי בבתי הספר והנתוני
הנאספי בקופות נשמרי במאגרי נפרדי .על המשרד וקופות החולי לתת דעת
למדידות הכפולות ולהקצאה המיותרת של משאבי זמ של רופא ואחות.
 .4מ ד ד י א י כ ו ת ל ר פ ו א ת ה ק ה י ל ה  :דוח מדדי האיכות לרפואת הקהילה
שמוציא המשרד ,כולל בי היתר נתוני על היקפי מדידות ה BMIשעשו הקופות.
ואול הדוח אינו כולל נתוני על ממדי ההשמנה והיקפה באוכלוסייה ,כלומר על
שיעור המבוטחי הסובלי מעוד משקל ומהשמנת יתר בכל קופה.
 .5ה ו ס פ ת ה מ ד ד ה י ק  ה מ ו ת נ י י   :מקובל בעול המערבי למדוד את
היק המותניי כמדד נוס להשמנה מלבד מדד  .BMIלא נמצא כי משרד הבריאות
הנחה את כלל הגופי העושי מדידות  BMIלהרחיב את שיטת המדידה ולכלול בה
ג מדידת היק מותניי.
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סיכו והמלצות
על משרד הבריאות לפעול לאישור התכנית הלאומית למניעת השמנה על ידי
הממשלה .בשל העיכוב באישור התכנית ובתקצובה ,המלצות רבות של הוועדות
שבחנו את הנושא אינ מיושמות ,הפעילות בשטח מועטה לעומת הצרכי ואינה
מתואמת בידי גור אחד.
על משרד החינו להרחיב את תכניות ההתערבות לכל מוסדות החינו באר ,0לפעול
לתגבור הפעילות הגופנית במוסדות ולהחליט על הדר שבה יוזנו תלמידי הלומדי
יו חינו ארו ג במסגרת "אופק חדש" ,בי בשילוב בתכנית ההזנה ובי בדר
אחרת .על משרדי החינו והבריאות בשיתו הרשויות המקומיות להסדיר את
ההגבלות על מכירת מזו ומשקאות משמיני במוסדות חינו ולאכו את חוזר מנכ"ל
משרד החינו בעניי זה.
על משרד הבריאות לקד יותר נושאי באמצעות הוועדה לסימו תזונתי; עליו לקד
את הפעילות הגופנית בציבור ולפעול להכנסת ייעו 0תזונתי לסל שירותי הבריאות
לסוגי אוכלוסייה נוספי הנתוני בסיכו .על המשרד והקופות לבחו א כדאי לתת
למבוטחי תמריצי כלכליי המיועדי למניעת השמנה; על משרד הבריאות לסכ
את נושא מדדי האיכות שלפיה יחולק התקציב שנקבע לתמרו 0קידו הבריאות
ומניעת ההשמנה כדי שהתקציב יביא להשגת היעדי בתחו זה.
על משרד הבריאות והקופות לפעול למדידת הנתוני הגופניי של מרבית
האוכלוסייה כדי לעקוב אחר ההשמנה; ראוי כי נתוני  BMIשל תלמידי בתי הספר
ישמשו את משרד הבריאות להכנת תכניות התערבות; על הקופות להציב יעדי
לירידה בהיקפי ההשמנה ולעמוד בה ולבחו את יעילות וכדאיות של התכניות
שהופעלו; על משרד הבריאות והקופות לעקוב אחר המנותחי בניתוחי בריאטריי
ולבדוק כיצד אפשר לשכנע להתחייב למעקב.
על משרד התמ"ת בשיתו משרד הבריאות לפעול להסדרת והגבלת של הפרסו
והשיווק של מזו משמי המכווני לילדי ,בעיקר בשידורי הטלוויזיה; על משרד
הבריאות ,רשות המסי ומשרד התמ"ת לבחו אמצעי לעודד את האוכלוסייה לצרו
מזונות בריאי ולהימנע ממזונות הגורמי להשמנה.
על צה"ל למנות גור שירכז את הטיפול במניעת ההשמנה ,להציב לו יעדי ולקבוע
לוחות זמני להשגת .עוד עליו ליצור מאגר נתוני  BMIשל כלל החיילי כדי לאבח
חיילי הסובלי מהשמנה ולטפל בה; לייש את ההנחיות לבישול בריא ביחידות;
לקבוע בתו תקופת החוזי ע הזכייני מגבלות מחייבות בנוגע למכירת מזו משמי
בשק"מיות ובמכונות האוטומטיות שבבסיסיו; לפעול להגדלת שיעור החיילי
העושי פעילות גופנית ושיעור החיילי המשתתפי בתכנית "אורח חיי בריא".
על המשטרה לבדוק את תוצאות התכניות שהפעילה בתחו אורח החיי הבריא,
שעיקר עידוד הפעילות הגופנית ושינויי בתפריטי המזו ,ולהסיק מה מסקנות .כמו
כ עליה להוציא ממטבחיה מוצרי מאפה לא בריאי המכילי שומ טרנס.
לסיכו  מרבית משרדי הממשלה והגופי הנוספי הקשורי למניעת ההשמנה
החלו לפעול בעניי .על כל הגורמי המטפלי בנושא לפעול כל אחד בתחו אחריותו
כדי לצמצ ככל האפשר את תופעת ההשמנה .משרד מבקר המדינה מעיר כי יש לרכז
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את עיקר המאמ 0בטיפול בילדי ,בבני נוער ובצעירי ,שכ סיכוייה לחולל תפנית
בהרגלי החיי ,להפחית ממשקל ולשנות את עתיד הבריאותי  גבוהי יותר.

♦
מבוא
בעשורי האחרוני התאפיי העול המערבי ,בי היתר ,בהגדלת שפע המזו  ,בירידת איכותו )מזו
מהיר ומוכ ( והגברת זמינותו ,ובד בבד בירידה ברמת הפעילות הגופנית של האוכלוסייה; כל אלה
הביאו לידי התפתחות תופעות של עוד משקל והשמנת יתר .בישראל התפתחו תופעות אלה באופ
מוא בשני העשורי האחרוני .השמנה היא מחלה כרונית המוגדרת בעול ובישראל כמגֵפה
הפוגעת במערכות רבות בגו ,מקצרת את תוחלת החיי ופוגעת קשות באיכות החיי .ההשמנה
מגבירה את הסיכו לחלות במחלות לב וכלי ד ,סוכרת ,לח ד גבוה ,טרשת העורקי ,הפרעות
בנשימה ודו נשימה בשינה ,סרט מסוגי שוני ,שיגרו  ,דלקת עצמות ומפרקי ,פגיעה בפריו
נשי ,אבני בכיס המרה ,החזר קיבתי"ושטי ובעיות פסיכולוגיות.
לבעיית ההשמנה יש ג היבט כלכלי .ההשמנה גורמת למשק נזק כספי ניכר עקב ההוצאות
הרפואיות על טיפול במחלות ועל ניתוחי שהיא גוררת .מלבד הנזק הכספי הישיר ההשמנה גורמת
ג נזק כספי עקי ,הנובע מאבד תפוקה בשוק העבודה בשל היעדרויות עובדי והוצאות על
דיאטות למיניה ועל טיפול בבעיות נפשיות הנגרמות מהשמנה .על פי הערכת משרד הבריאות,
הנזק הכספי הישיר והעקי שההשמנה גורמת למדינה ולאזרחיה מסתכ בכ" 10מיליארד ש"ח,
שה כשישית מכלל ההוצאה הלאומית על בריאות לשנת  ,2009בס(  60מיליארד ש"ח .משרד
הבריאות הוא הגור העיקרי האחראי לטיפול בהשמנה ולמניעתה ,ובכוחו להוביל שינוי בנושאי
מהותיי ,באמצעות שיתו פעולה ע משרדי הממשלה ,קופות החולי וגופי נוספי.
השיטה המקובלת להערכת מידת ההשמנה היא מדד מסת הגו ),(BMI - Body Mass Index
המחושב באמצעות חלוקת משקל הגו )בקילוגרמי( בריבוע הגובה )במטרי( 20 BMI .עד 24.9
מוגדר "משקל תקי ";  25 BMIעד  29.9מוגדר "משקל עוד";  30 BMIעד  39.9מוגדר "השמנת
יתר" ) BMI ;(Obesityגדול מ" 40מוגדר "השמנה חולנית" )) (Morbid Obesityכל סוגי
ההשמנה יכונו להל "השמנה"( .אצל ילדי עוד משקל מוגדר על פי בדיקת האחוזוני של היחס
בי מסת הגו לגיל .ילדי הנמצאי באחוזו ה" 94"85מוגדרי כבעלי עוד משקל ,ובאחוזו ה"
 95ומעלה " לוקי בהשמנת יתר.
א על פי ששכיחות ההשמנה שונה באוכלוסיות שונות ,יש מגמה עולמית של עלייה בשכיחותה.9
על פי נתוני ארגו  10OECDשנאספו בשני האחרונות ממדינות החברות בארגו וממדינות שאינ
חברות בו ,בראש הרשימה עומדת ארצות הברית ,שבה  68%מהאוכלוסייה הבוגרת סובלי מעוד
משקל ,ו" 33.8%מה סובלי מהשמנת יתר ;11בישראל )ב" 61.1% (2008מהאוכלוסייה סובלי
מעוד משקל ,12ו" 13.6%מה סובלי מהשמנת יתר .לש השוואה ,באנגליה  61.4%סובלי
__________________

9
10
11
12

יוס מאירובי" ,השמנה   ,"Obesityאתר משרד הבריאות  ,www.health.gov.ilעודכ ב.8.8.06
  Organization for Economic Co-operation and Developmentהארגו לשיתו פעולה
ולפיתוח כלכלי.
על פי נתוני ה OECDעל פי קצב העלייה של ממדי ההשמנה ,אפשר להערי כי ב74% 2019
מהאוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית יסבלו מעוד משקל ומהשמנת יתר.
מדובר בנתו הנוגע לכלל האוכלוסייה הבוגרת ,לעומת נתוני משרד הבריאות שיובאו בהמש ,הנוגעי'
לקבוצות גילאי' שונות.
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מעוד משקל ו" 24.5%מה מהשמנת יתר ,ובקנדה  60%ו" ,24.2%בהתאמה .בתחתית הרשימה
עומדות יפ ע  24.2%הסובלי מעוד משקל ו" 3.4%מה מהשמנת יתר ,וקוריאה ע 31%
ו" ,3.8%בהתאמה.
"המהפכה התזונתית" ,המתאפיינת בתזונה לקויה ובאורח חיי שרמת הפעילות הגופנית בו היא
נמוכה ,מתפשטת במהירות במדינות רבות בעול ,ובה ישראל .13תושבי ישראל צורכי כיו יותר
מזו עתיר קלוריות ,סוכרי ,שומ רווי ומלח .כמות האנרגיה בכמות האוכל הנצרכת לנפש עלתה
מאז קו המדינה ב" 1,000קלוריות ליו .ככל הנראה ,לרוב נובעת ההשמנה משילוב של גורמי
גנטיי וסביבתיי הגורמי למאז אנרגיה חיובי )צריכת האנרגיה גדולה מהוצאת האנרגיה( ומשו
כ( לאגירת שומ ולעוד משקל.
על פי נתוני של ארגו הבריאות העולמי מהשני  ,2008"2007ישראל נמנית ע עשר המדינות
המובילות בעליית שיעורי ההשמנה בעול ,ומספר הסובלי מעוד משקל והשמנת יתר בה עלה פי
שלושה ב" 30השני האחרונות .14על פי דוח של ארגו הבריאות העולמי משנת  ,2007ישראל
מדורגת במקו ה" 50מתו(  194מדינות שנבדקו מבחינת שכיחות ההשמנה .על פי נתוני משרד
הבריאות  44.1%מבני  64"18ו" 69.2%מבני  65ומעלה סובלי מעוד משקל והשמנת יתר )BMI
גדול מ" 11.8% .(25מבני  64"18ו" 25.3%מבני  65ומעלה סובלי מהשמנת יתר ) BMIגדול
מ" .15(30מנתוני האגודה למע שירותי בריאות הציבור לשני  2009"2007עולה ש"22.5%
מהתלמידי בכיתות א'"ט' סובלי מעוד משקל ו" 8%מתוכ סובלי מהשמנת יתר.
אורח חיי בריא ,המונע בי היתר השמנה ,נשע על שני תחומי עיקריי :תזונה נכונה ,המבוססת
על צריכת מזו בריא ומאוז  ,ופעילות גופנית סדירה ,התורמת להפחתת משקל ובכוחה לשפר את
הכושר הגופני ,לחזק את השרירי ולשפר את איכות החיי.
בשנת  2008פרס מבקר המדינה דוח על מניעת השמנה )להל " דוח הביקורת הקוד( .16בחודשי
מרס"דצמבר  2010עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב ,ובה בדק את הפעולות שעשו משרדי
הממשלה והרשויות המקומיות בתחו זה מאז פורס הדוח הקוד .הביקורת נעשתה במשרד
הבריאות ,בארבע קופות החולי )להל " הקופות( " שירותי בריאות כללית )להל " הכללית( ,מכבי
שירותי בריאות )להל " מכבי( ,קופת חולי מאוחדת )להל " מאוחדת( ולאומית שירותי בריאות
)להל " לאומית( ,במשרד החינו( ,במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל " משרד התמ"ת(,
במרכז השלטו המקומי ,בצה"ל ובמשטרת ישראל .בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה,
במשרד האוצר ,ברשות המסי בישראל )להל " רשות המסי( ,ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
ובעיריות תל אביב ,ירושלי ,חיפה ואשקלו .

תכניות התערבות לטיפול בהשמנה
מניעת ההשמנה אינה משימה של מערכת הבריאות בלבד ,אלא סוגיה המחייבת טיפול מערכתי
שישפיע על אורח החיי של כלל האוכלוסייה .לכ חשוב במיוחד שיתו הפעולה של כל הגורמי
הממלכתיי הקשורי לנושא .לש כ( יש להכי תכנית התערבות כוללת המבוססת על כל המידע
המחקרי שבידי החוקרי ועל נתוני עדכניי ומקיפי .תכנית ההתערבות צריכה להציב יעדי
__________________

13
14
15
16

דוח כוח המשימה למניעה וטיפול בעוד משקל והשמנה ) ,(2006עמ' .15
מנתוני ארגו הבריאות העולמי  מתו התכנית הלאומית לתזונה ,פעילות גופנית ומניעת השמנה
ומחלות כרוניות ,יולי .2010
נתוני משרד הבריאות לשנת  ,2008הנסמכי' על דיווח' של הנשאלי'.
מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .519
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ולקבוע את האמצעי הדרושי להשגת וכ לקבוע דרכי למדידת היעילות של הפעולות
המתוכננות הננקטות על פיה .תכנית לאומית מאפשרת ראייה מערכתית והקצאת משאבי ,וממנה
יש לגזור תכניות נקודתיות למאבק בהשמנה .בדוח הביקורת הקוד צוי כי טר הוכנה תכנית
לאומית יישומית למאבק בהשמנה ,וכי משרד הבריאות לא יז הקמת גו לאומי בעל סמכות שירכז
ויתא את הפעולות של הגורמי הפועלי בנושא .עוד צוי כי משרד הבריאות לא העלה את נושא
מניעת ההשמנה לדיו במשרד ראש הממשלה.
בביקורת הנוכחית עלה כי משרד הבריאות החל להוביל את הכנתה של תכנית לאומית לתזונה,
פעילות גופנית ומניעת השמנה ומחלות כרוניות )להל " התכנית הלאומית( .בתכנית זו נקבעו ,בי
היתר ,מסגרת תקציב ונוהלי איגו משאבי בתחומי האמורי ,וכ סדרי לתיאו ושיתו פעולה
בי "משרדיי בתחומי הבריאות ,החינו( ,התמ"ת ,הספורט ,הרווחה ,הגנת הסביבה ,הבינוי,
התחבורה ,הרשויות המקומיות וקופות החולי; הוחלט לקיי פעולות לשיפור הרגלי התזונה
והרגלי הפעילות הגופנית בכל האוכלוסייה ולצמצ פערי בקרב אוכלוסיות חלשות )חרדי,
ערבי ,אתיופי ,בדואי(; הוחלט להקי גו לאומי לתיאו בי משרד הבריאות למשרדי
האחרי ולקיי מסע הסברה ארצי באמצעי התקשורת בנוגע לתזונה נכונה ופעילות גופנית; לקד
הצעות חוק התומכות בשיפור התזונה ובפעילות גופנית ,וכמו כ לקד מיסוי וסובסידיות לשיפור
הנגישות של מזו בריא ,סימו תזונתי ורישו מסרי בריאותיי על גבי אריזות מזו ; להגביל
מכירה של מזו עתיר שומ וקלוריות בבתי הספר; לקבוע יעדי להטמעת פעילות גופנית והרגלי
תזונה נכוני ברשויות המקומיות ,בקהילה ,במערכת החינו( ,במערכת הביטחו ובכלל
האוכלוסייה; להקפיד על ניטור של מצב הבריאות ,התזונה והפעילות הגופנית של כלל האוכלוסייה
מדי חמש שני; לפתח מער( תמרו להשתתפות בתכניות לתזונה נכונה ופעילות גופנית.
·„2006 ˙˘· ¯·Î ÂÓÒ¯ÂÙ ‰ÓÈ˘Ó‰ ÁÂÎ ˙ÂˆÏÓ‰˘ Û‡ ÈÎ ¯ÚÂ‰ Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ
ÌÈÎ¯„ ˙ÚÈ·˜Ï (2020 ‰„ÚÂÂ‰-˙˙) ‰· ÏÂÙÈËÏÂ ‰Ó˘‰‰ ˙ÚÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰-˙˙ ‰˙ÂÓÂ
˙ÈÎ˙ ‰Ú·˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú 2007 ˙˘ ÛÂÒ· ,ÁÂ„‰ Í˘Ó‰· ÂË¯ÂÙÈ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ
ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ· .‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï ‡·Â‰ ‡Ï ‰ÈÚ·· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡Â ,‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÈÓÂ‡Ï
,2010 ¯·Ó·Â· ˜¯ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ‚Èˆ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
·‡ ˙ÈÎ˙Î ‰ˆÓ‡Ï ıÈÏÓ‰Â ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï
.‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ¯˘È‡ 2010 ¯·Óˆ„· .˙ÈÓÂ‡Ï
Ì¯Ë ,˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡ Ì¯Ë ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Ì¯Ë ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ‡ÏÈÓÓÂ ,‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·‡˘Ó Âˆ˜Â‰
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,˙Â„ÚÂ È˙˘ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ„˜ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙Ï .‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÂÏÁ‰
 : ¯ ˙ È ˙  Ó ˘ ‰ Â Ï ˜ ˘ Ó Û „ Â Ú · Ï Â Ù È Ë Ï Â ‰ Ú È  Ó Ï ‰ Ó È ˘ Ó ‰ Á Â Îביוני
 2005הקי משרד הבריאות ועדה 17כדי שתציע צעדי רב"תחומיי למניעת ההשמנה )להל " כוח
המשימה( .בוועדה פעלו נציגי ממשרד הבריאות ,מהקופות ,ממשרד החינו( ,מצה"ל ,מהרשויות
המקומיות ,מהחברה למתנ"סי ,מאיגוד תעשיות המזו  18ומהעיתונות .כוח המשימה הגיש למשרד
הבריאות את המלצותיו )להל " דוח כוח המשימה( בשנת .192006
˙ ˙  : ‰ · Ï Â Ù È Ë Ï Â ‰  Ó ˘ ‰ ˙ Ú È  Ó Ï ‰ „ Ú Â Â ‰ -כדי לטפל בממצאי שעלו בדוח
כוח המשימה ,מינה מנכ"ל משרד הבריאות דאז בספטמבר  2006תת"וועדה למניעת השמנה
__________________

17
18
19

בראשות פרופ' אליוט בארי  מומחה לרפואה פנימית ,דיאטה והפרעות אכילה ,בית החולי'
האוניברסיטאי הדסה עי כר' ,וד"ר דורית ניצ קלוסקי  מנהלת שירות המזו לשעבר.
איגוד תעשיות המזו בהתאחדות התעשייני' הוא גו מקצועי ובו חברי' כ 150מפעלי' המייצגי' את
עיקר התפוקה של תעשיות המזו .האיגוד פועל בנושאי' שוני' לקידו' ולפיתוח של תעשיית המזו
בישראל.
ראו פירוט בדוח הקוד' בעמ' .530 ,519
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ולטיפול בה )להל " תת"הוועדה  20(2020שהיא חלק מיוזמת "לעתיד בריא  ,"2020שגיבש המשרד
בשני האחרונות ושמטרתה לקבוע יעדי לאומיי ותכניות פעולה להשגת .21בטיוטת הדוח של
תת"הוועדה  2020מאפריל  2009נקבעו יעדי להפחתת ההשמנה עד שנת  :2020צמצו שיעור
הסובלי מהשמנת יתר בקרב האוכלוסייה היהודית ב" 33%ובקרב האוכלוסייה הערבית ב";45%
העלאת שיעור בני ה" 21ומעלה שמשקל גופ תקי ב" ;10%הפחתת שיעור הילדי והמתבגרי
הנתוני בסיכו ללקות במשקל יתר ב" .20%נוס על כ( הומל לנקוט שיטות והתערבויות למניעת
השמנה ולטיפול בה ,שעל פי הממצאי שיעור הצלחת גבוה.
˙ÂÈÂ˘¯·Â ˙ÂÙÂ˜· ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÂÏÈÚÙ „„ÂÚÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰
,Ì¯Â‚ ÌÂ˘ Ì‡È˙ ‡Ï ÁË˘· ‰˙˘Ú˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡˘ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,˙‡Ê ÌÚ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
Ú·˜˘ ÈÙÎ ÈÂÈ˘ ÏÏÂÁÏ È„ÎÓ ˙ÓˆÓÂˆÓÂ ˙¯ÊÂ·Ó ,ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ÓÂÚÏ ‰ËÚÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰Â
·˙.˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ

מניעת השמנה בקרב ילדי ובני נוער
השמנת יתר ועוד משקל בקרב ילדי ובני נוער נחשבי היו למגפה כלל"עולמית המתפשטת
במהירות .על פי נתוני שפרס ארגו  OECDב" ,2010בשנת  2007סבלו  26%מהילדי בני חמש
עד שבע בישראל מעוד משקל ומהשמנת יתר .לש השוואה ,בראש הרשימה עמדו ארצות הברית
וסקוטלנד ע  35%ואיטליה וספרד ע  .33%מנגד ביפ ובשוויי היה שיעור  ,15%בלוקסמבורג
 12%ובטורקיה .10%
מנתוני האגודה למע שירותי בריאות הציבור 22לשני  2009"2007עולה כי  14.5%מהתלמידי
בכיתות א'"ט' סובלי מעוד משקל ,ו" 8%נוספי סובלי מהשמנת יתר .23כ"20%"10%
מהפעוטות השמני ייוותרו ילדי שמני ,כ" 40%מהילדי השמני ייעשו מתבגרי שמני,
וכ" 80%"75%מהנערי השמני יהיו מבוגרי שמני .א תימש( ההאצה של השמנת הילדי ,כפי
שקרה בעשר השני האחרונות ,שיעור הילדי הסובלי מהשמנה הצפוי בשנת  2020הוא  .50%יש
הסוברי כי הילדי בדור הנוכחי יהיו הראשוני זה מאה שני שתוחלת החיי שלה תרד.24
בד בבד ע העלייה בשכיחות ההשמנה בקרב ילדי ובני נוער ,חלה בקרב ג עלייה בשיעור
ובחומרה של המחלות הקשורות להשמנה שבעבר היו נפוצות רק בקרב מבוגרי בגיל העמידה ,כמו
סוכרת מסוג ) 2שאינה סוכרת נעורי(; לח ד גבוה; מחלות לב; רמות שומני גבוהות בד; כבד
שומני ועמידות לאינסולי ; תסמונת דו נשימה בשינה; תחלואה פסיכולוגית; לח גולגולתי מוגבר
ובעיות אורתופדיות ,בעיקר בצוואר היר( ובברכיי.
הסיבות להתפשטות מגפת ההשמנה קשורות בעיקר בשינויי בהרגלי התזונה של ילדי ,כגו ויתור
על ארוחות מסודרות לטובת מזו מהיר ומזו מוכ  ,הרוויי בשומני ,סוכרי ,מלח ,חומרי
משמרי ועוד .נוס על כ( ,כיו הילדי פעילי פחות מבעבר ומבלי שעות רבות בצפייה
__________________

20
21
22
23
24

שבראשה עמדו ד"ר רונית אנדוולט  מנהלת התזונה במכבי  ופרופ' אליוט בארי.
במסגרת תכנית אב לקידו' הבריאות בישראל עד שנת .2020
עמותה הנותנת שירותי' בתחו' הבריאות ועד שנת  2010סיפקה שירותי בריאות במוסדות החינו
לרבות מדידת גובה ומשקל של התלמידי' .משנת  2010פעילות זו נעשית על ידי חברה פרטית.
אתי וייסבלאי" ,הגבלות בפרסו' מזו והנחיות לתזונה בריאה בבתי ספר כאמצעי להתמודדות ע'
השמנת יתר בקרב ילדי' ובני נוער  סקירה משווה" ,מרכז המידע והמחקר של הכנסת ,3.11.09 ,עמ' .65
מתו הרצאה מאת ד"ר רונית אדלר במסגרת ועידת ישראל לרפואה .2010
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בטלוויזיה ובשימוש במחשב ,וכמו כ עוסקי פחות בפעילות גופנית .הטיפול היעיל ביותר
בהשמנת יתר אצל ילדי ,כמו אצל מבוגרי ,מתבסס על הגבלת כמות הקלוריות הנצרכת ,על תזונה
נכונה על פי פירמידת המזו  ,25הגברת הפעילות הגופנית וטיפול התנהגותי להשגת שינויי אלה.
כיו אי טיפול תרופתי יעיל ובטוח המאושר לשימוש בילדי בנושא זה.
בשל גיל הצעיר ,לילדי יש היסטוריה קצרה יותר של הרגלי חיי התורמי להשמנה ,ולכ קל
יותר להביא לידי שינוי ההרגלי הלקויי .לילדי קל להוריד את שיעור השומ בגו בלי לרדת
במשקל ,שכ קומת גדלה ,ולכ די בכ( שיקפידו על עלייה אטית יחסית במשקל הגו כאשר
קומת גדלה .26ככל שמידת ההשמנה גדולה יותר ,קשה יותר להגיע למשקל הרצוי בעזרת דיאטה
ויש מעי נקודת אל"חזור שמעבר לה היכולת להתמודד ע עודפי השומ שנצברו פוחתת ונעשית
כמעט בלתי אפשרית .27משני טעמי אלה חשוב במיוחד לטפל בהשמנה אצל ילדי ולמנוע אותה.
לנוכח השיעורי ההולכי וגדלי של ילדי הסובלי מהשמנה ,למשרד החינו( תפקיד מוביל
בשינוי ההרגלי ובהקניית הידע בנושאי תזונה ,פעילות גופנית ואורח חיי בריא.
חינו לתזונה נכונה ופעולות למניעת השמנה במערכת החינו
בדוח הביקורת הקוד צוי כי משרד החינו( לא פעל לברר מה דרוש כדי לחנ( את התלמידי
לשמור על אורח חיי בריא; לא רוכזו נתוני על התכניות הקיימות בנושא ועל מספר התלמידי
שהשתתפו בה ; לא נעשו מעקב אחר מימוש התכניות בבתי הספר ובגני ,אומד של השפעת
והפקת לקחי.
על פי המלצות כוח המשימה מ" ,2006היה על משרד החינו( להפו( את בתי הספר לסביבה מקדמת
בריאות .לש כ( היה עליו ליזו חקיקה שתחייב את בתי הספר להוציא אל הפועל תכניות "בית
ספר ירוק" הכוללות שיעורי חקלאות ,גידול גידולי חקלאיי ,חינו( תזונתי וצרכני; חינו( לאורח
חיי בריא באמצעות תכניות הלימודי במהל( כל שנות הלימוד הכולל חינו( להכנת מזו בריא;
הכשרת מורי לשמש שגרירי של אורח חיי בריא ותזונה נבונה תו( כדי מת דוגמה אישית.
המעקב העלה כי מאז הביקורת הקודמת חלה התקדמות בפעולות של משרד החינו( בתחו מניעת
ההשמנה ,והוא הפעיל כמה תכניות למניעת השמנה ולקידו אורח חיי בריא" :תפור עלי";28
תכנית בינה לאורח חיי בריא לילדי בישראל ;29בתי ספר מקדמי בריאות .30מאחר שהתכנית
הלאומית טר אושרה ,מרכיבי חשובי בה לא יושמו בתכניות משרד החינו( ,ובכלל זה ג מעקב
ובקרה בעניי הישגי התכניות.
__________________

25
26
27
28

29

30

המלצה בדבר כמויות המזו שמומל לצרו מקבוצות המזו השונות ,בה' דגני' ,ירקות ופירות
ומזונות עשירי' בחלבו.
יוס מאירובי" ,השמנה   ,"Obesityאתר משרד הבריאות ; www.health.govעודכ ב.8.8.06
דוד גוייטי" ,משקל תקי  בריאות לאור זמ" ,אתר .11.4.10 ,www.doctors.co.il
תכנית המופעלת בבתי הספר ובגני הילדי' ומטרתה לחנ לתזונה נכונה ולפעילות גופנית .בספטמבר
 2010מסר משרד החינו כי התכנית פועלת בכ 2,000מוסדות חינו ,בתי ספר וגני ילדי' .כיו' אי
חובה לייש' את התכנית ,ולא כל מוסדות החינו באר שותפי' לה .מתו אתר האינטרנט
 .www.tafuralay.co.ilמשרד החינו מסר כי מטרתו היא להטמיע את התכנית בהדרגה במוסדות
החינו.
בשנת הלימודי' התש"ע )ספטמבר   2009אוגוסט  (2010הופעלה באורח ניסיוני תכנית זו ,המיועדת
למניעת השמנה ,בעשרה בתי ספר ובשלושה גני ילדי' .התכנית מכשירה מורי' לחינו לבריאות
ומלמדת אות' כיצד להכי אירועי' בנושא וכיצד להוסי  90דקות פעילות בשבוע בנושא זה במסגרת
יו' הלימודי' .הוחלט להרחיב את התכנית בשנת הלימודי' התשע"א )ספטמבר   2010אוגוסט (2011
ולהנהיגה בכ 200בתי ספר נוספי' וב 50גני ילדי' בכמה רשויות מקומיות .התכנית מלווה במחקר
להערכת השפעתה.
בתי ספר שיישמו את תכנית ההתערבות להקניית אורח חיי' בריא יוכרו על ידי משרדי החינו
והבריאות כמקדמי בריאות.
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ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ .ı¯‡· ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÎÏ ˙Â·¯Ú˙‰‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÚˆÓ‡· ‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡Â ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ ,‰ÂÊ˙ ‡˘Â· Ú„È ˙ÈÈ˜‰ÏÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÈÂÈ˘Ï
˙˙ÈÎ˙‰Ó ¯Ê‚È‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ .„ÂÓÈÏ‰ ˙Â˘ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ
.¯˘Â‡˙˘ ¯Á‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰ÎÂ‰˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰

פיקוח על מכירת מוצרי מזו ומשקאות במוסדות חינו
 .1חלק ניכר מצריכת הקלוריות היומית של ילדי מגיעה ממשקאות ממותקי ,מממתקי וממזו
לא בריא ,ומחקרי מעלי שמאכלי אלה ה אחד הגורמי המרכזיי להשמנה .חשיפת של
בקפ ֶטריות ובמכונות אוטומטיות פוגעת
ילדי השוהי במוסדות החינו( למזו זה במזנוניֶ ,
במאבק בהשמנה וסותרת הקניית ערכי של אורח חיי בריא.
להל כמה דוגמאות לפעולות שנקטו מדינות במערב להגבלת החשיפה של ילדי למזו משמי :
לפי מחקר של ארגו הבריאות העולמי 21 ,מדינות במערב מגבילות פרסו ,שיווק ומכירה של מזו
בבתי הספר 17 .מה עושות זאת באמצעות חקיקה ראשית הקובעת את מסגרת התזונה בבתי הספר
ומאפשרת לגופי הממשלתיי לפרס כללי מפורטי בתחו .בארבע מה הדבר נעשה באמצעות
הסדרה עצמית; בצרפת נחקק חוק האוסר להציב בבתי הספר מכונות למכירת משקאות ממותקי;
חמש מדינות באוסטרליה סיווגו מוצרי מזו לפי ערכ התזונתי לשלוש קטגוריות " "ירוק"" ,צהוב"
ו"אדו" .על המזו בבתי הספר ,בטיולי ובאירועי להכיל לפחות  60%מרכיבי השייכי
לקטגוריה הירוקה ועד  40%מרכיבי השייכי לקטגוריה הצהובה ,ולא להכיל מוצרי השייכי
לקטגוריה האדומה.31
ואכ  ,משרד החינו( עמד על הצור( בהסדרת הנושא ,וב" 2006פרס חוזר מנכ"ל) 32להל " חוזר
משרד החינו(( ,ובו הוראות בדבר מכירת מזו במוסדות חינוכיי במכונות אוטומטיות ,במזנוני
34
קפ ֶטריה או קיוסק
ובקיוסקי .בחוזר מפורט המזו שמותר למכור במכונות אוטומטיות 33במזנו ֶ ,
ומזו שאסור למכור בה.35
כבר בדוח הביקורת הקוד העיר משרד מבקר המדינה כי משרד החינו( אינו מפקח על ביצוע החוזר
ואי מידע בדבר יישו הנחיות החוזר .משרד החינו( השיב למשרד מבקר המדינה בעניי ממצאי
דוח הביקורת הקוד כי בדיקת יישו החוזר בעייתית בשל היעדר כוח אד.

__________________

31
32
33
34
35

אתי וייסבלאי" ,הגבלות בפרסו' מזו והנחיות לתזונה בריאה בבתי ספר כאמצעי להתמודדות ע'
השמנת יתר בקרב ילדי' ובני נוער  סקירה משווה" ,מרכז המידע והמחקר של הכנסת ,3.11.09 ,עמ'
.11
חוזר מנכ"ל תשס"ז ) 3 /א( .2.261
פירות ,ירקות וכריכי' שבה' ממרחי' וירקות ,יוגורט או מעדני חלב דל שומ ,דגני בוקר דלי סוכר
ושומ.
המזו שמותר למכור במכונות אוטומטיות ,וכ תפוח אדמה מבושל או אפוי במילוי ,חזה עו או הודו
בלתי מטוג עשוי בגריל; משקאות שמותר למכור :מי' ,מי טבעי ללא סוכר במנות של עד  200מ"ל,
חלב ,חלב בטעמי' או שוקו.
במכונות האוטומטיות אסור למכור ממתקי' וחטיפי' עתירי שומ ,מלח וסוכר ,וכמו כ משקאות
ממותקי' .במזנו ,קפטריה וקיוסק אסור למכור מזונות מטוגני' ועשירי' בשומ )כגו צ'יפס
וחטיפי'( ,מיני מאפה עשירי' בשומ )כגו בורקס ,מלווח ,ג'חנו( ,מזו מעובד )נקניקיות ,שניצלי'
מעובדי' ומטוגני'( ,מזונות עשירי' בסוכר )עוגות ,עוגיות ,ופלי' ,וממתקי'( .אי למכור שתייה
ממותקת.
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ÌÈÈÂÎÈ˙ ¯ÙÒ È˙··Â ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¯ÊÂÁ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˜ÈÊÓ ÔÂÊÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÌÈ˜ÒÂÈ˜ Â‡ ˙ÂÈ¯∆Ë∆Ù˜ ,ÌÈÂÊÓ ,ÌÈÏÚÂÙ ÌÈÈÈ·‰ ˙Â·ÈËÁ·Â
.ÌÈ˜˙ÂÓÓ ˙Â‡˜˘ÓÂ ÌÈ¯ÎÂÒÂ ˙ÂÓÈÓÁÙ ,ÌÈÓÂ˘ ¯È˙Ú
 .2בסקר שעשתה המועצה לצרכנות ב" 2008נמצא כי  80%מהמזונות הנמכרי בתיכוני
ובחטיבות הביניי ה מזונות עתירי שומני ,פחמימות וסוכרי ,שחוזר משרד החינו( אוסר
למכור .36המזנוני חושפי את התלמידי למזו לא בריא ,ולרוב אינ מספקי לה תחליפי מזו
בריא .מכא שיש פער גדול בי הוראות החוזר לממצאי בשטח.
נושא מניעת ההשמנה נדו בוועדת החינו( ,התרבות והספורט של הכנסת במרס  .2008בדיו נקבע
שעד יוני  2008ידווחו לוועדה משרדי החינו( והבריאות ומרכז השלטו המקומי על ממצאי הבדיקה
שעשו בנושא מכירת מזו במזנוני בית הספר .משרד החינו( הסכי שכל בית ספר ישלח לו ולמשרד
הבריאות רשימה של סוגי המוצרי הנמכרי בתחומו כדי לאסו מידע על בתי הספר שאינ
עומדי בהוראות חוזר משרד החינו( .הוועדה הודיעה באותו דיו כי תבדוק א אפשר לקד
חקיקה בנושא פיקוח על המזו הנמכר במזנוני בית הספר על פי אמות המידה הנדרשות.
˙Â„ÒÂÓ ÌÂÁ˙· ‡È¯· ‡Ï ÔÂÊÓ ˙¯ÈÎÓ ‡˘Â· ¯˜Ò ‰˘Ú ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
ÈÙÎ ÍÎ ÏÚ ÂÏ ÁÂÂ„ÏÂ ÌÓÂÁ˙· ¯ÎÓ‰ ÔÂÊÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰¯Â‰ ‡Ï ;ÍÂÈÁ‰
˘‰Ù ‡ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·È˜ ‡Ï ,‡˘Â· ˜ÂÁ ˙ÂÚˆ‰ Â‡ ÌÈÂÈ„ ÌÊÈ ‡Ï ;˙ÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÎÂÒ
·.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ‡˘Â
בספטמבר  ,2010לאחר קבלת טיוטת דוח המעקב של משרד מבקר המדינה ,דיווח משרד הבריאות
למשרד מבקר המדינה כי בחודשי ספטמבר"אוקטובר  2010בכוונתו לקיי סקר שתוביל
אוניברסיטת בר"איל בנושא מכירת המזו והמשקאות במזנוני ובקיוסקי במוסדות החינו( שעלו
במדג של סקר .37HBSC
 .3הקיוסקי שבמוסדות החינו( מושכרי למפעיליה על ידי הרשויות המקומיות ,והרשויות
מוסמכות להתנות את ההתקשרות עמ בעמידה בהוראות של חוזר משרד החינו( ולקבוע סנקציות
על הפרת ההסכמי .כדי לאכו את חוזר משרד החינו( ,נדרש שהרשויות המקומיות ישתפו פעולה
ע משרד החינו( בעניי זה.
··Ô‰˘ ‰ÏÚÂ‰Â - ÔÂÏ˜˘‡Â ‰ÙÈÁ ,ÌÈÏ˘Â¯È ,·È·‡ Ï˙ - ˙ÂÈ¯ÈÚ ‰ÓÎ Â˜„· ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È
‰„ÈÓÚ· ÔËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰ ÌÈ˜ÒÂÈ˜‰ ˙¯Î˘‰ ˙‡ Â˙‰ ‡Ï
·„¯.ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¯ÊÂÁ ˙Â˘È
·ÔÈ·Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙ ÏÚ Â„ÈÚ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ·˜ÚÓ
.ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÂÈ˜· ¯ÊÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì˘Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2010מסר משרד החינו( כי רצוי להוציא ממוסדות
החינו( קיוסקי ומכונות שתייה בשל הקושי לפקח עליה כראוי ,ומפני שה אינ תורמי לתזונת
__________________

36
37

הודעת המועצה הישראלית לצרכנות מ 11.3.08ומ ;25.3.08דברי עו"ד אהוד פלג בוועדה לזכויות
הילד בכנסת ב.3.11.09
 ;HBSC - Health Behaviour in School-aged Childrenמחקר בילאומי בנושא התנהגויות
בריאותיות בקרב בני נוער הנעשה בכל ארבע שני' במדינות שונות בעול' במדג' מייצג בכיתות ו',
י'י"ב.

משרד הבריאות
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התלמידי .עוד מסר כי הוא אינו מפקח על מכירת מזו ומשקאות בתחו מוסדות החינו( ואינו
שולט בהצבת המכונות האוטומטיות בתחומ ,ברישוי המזנוני ובמגוו המוצרי הנמכרי בה.
„¯˘Ó ¯ÊÂÁ· ¯Ó‡Ï ˙„‚ÂÓ ÂÊ ‰„ÓÚ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ,ÌÈ¯Â‰‰ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÏÁ‰Ï ÚÈ‚˙ ÈÎÂÈÁ‰ „ÒÂÓ‰ ˙Ï‰‰ ÂÈÙ ÏÚ˘ ,ÍÂÈÁ‰
ÔÈÈÚ· ˙Â·¯Ï ,ÂÓÂÁ˙· ˙Â‡˜˘ÓÂ ÔÂÊÓ ˙¯ÈÎÓ ÔÈÈÚ· „ÒÂÓ‰ ÈÏÚ· Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰Â
.ÔÂÊÓ‰ ·Î¯‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי  2010מסר משרד החינו( כי בשנת הלימודי התש"ע )2009
" 38(2010הוכנה בשיתו עיריית הוד השרו תכנית ראשונה לשינוי היצע המזו בקיוסקי ,במזנוני
ובמכונות האוטומטיות בבתי הספר העל"יסודיי בעיר .לאור הצלחתה תורחב התכנית בשנת
הלימודי התשע"א ) (2011"2010לארבע ערי נוספות.
לאחר קבלת טיוטת דוח הביקורת פרס מרכז השלטו המקומי חוזר 39המנחה את הרשויות לפעול
על פי חוזר משרד החינו( בנושא המזו הנמכר בקיוסקי.
˙‡ Ì˘ÈÈÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û˙˘ÏÂ ı¯‡· ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÎ· ÛÈ˜ÓÂ ·Á¯ ÌÂ˘ÈÈ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¯ÊÂÁ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰
.¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó ÔÈÈÚ· ‰ÏÂÚÙ
עיריית תל אביב השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2010כי היא אינה אוכפת את הוראות חוזר
משרד החינו( מכיוו שלאג רישוי העסקי בעירייה אי סמכות להגביל עסקי אלה כל עוד לא
הותקנו תקנות מפורשות .הוראות משרד החינו( אינ חלות על עסקי החייבי ברישוי ,והעירייה
אינה יכולה לפעול על פיה .
עיריית חיפה אישרה בתשובתה שהסכ ההתקשרות ע מפעיל מזנו מתיר למכור במזנו משקאות
קלי ,כריכי ,חטיפי ,טוסטי ,עוגות ,ממתקי ושלגוני ,בניגוד לחוזר משרד החינו(.
עיריית ירושלי השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010כי על פי הבנתה משרד הבריאות הוא
הבודק א המזנוני עמדו בחוזר משרד החינו( ומתנה את חידוש רישיו בית הספר בכ( .מנכ"ל
העירייה התחייב למנות ועדה לבדיקת המזנוני והמזו הנמכר בה.
˙ÂÂ¯˙Ù· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡ÏÂ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÙÏ ‰‡·Â‰ ‡Ï ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙„ÓÚ
‡˙·Â˘˙Ï ¯˘‡ .ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¯ÊÂÁ· ‰„ÈÓÚ· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓÎÒ‰ ˙ÈÈ˙‰ ÔÂ‚Î ÌÈÈ¯˘Ù
‡Â‰ .ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ‰Ê ÔÈÈÚ ˜„Â· ÂÈ‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ
Ë·È‰‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÌÏÂ‰È Ï˘ È˙‡Â¯·˙‰ Ë·È‰‰ ˙‡ ˜¯ ÔÁÂ· ÌÏÂ‡ ÔÂÈ˘È¯ ÌÈ˜ÒÂÈ˜Ï Ô˙Â
ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ ˙Â·Â˘˙‰ È˙˘ .Ì‰· ÌÈ¯ÎÓ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ Ï˘ È˙ÂÊ˙‰
.ÍÎÓ ÌÈÓ¯‚‰ ÌÈ˜Ê‰ ˙‡Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
 .4כוח המשימה המלי עוד ב" 2006ליזו חקיקה שתקבע אילו מזונות ומשקאות מותר להגיש
לתלמידי במסגרת מפעל ההזנה 40או בדר( אחרת ,ותאסור למכור במכונות האוטומטיות
__________________

38
39
40

שנת הלימודי' מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט.
חוזר מנכ"ל מס'  488מספטמבראוקטובר .2010
הזנת תלמידי' במוסדות החינו במסגרת יו' חינו ארו ,כמפורט בהמש הדוח.
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ובקפ ֶטריות מזו שאינו מאושר מהבחינה התזונתית .תת"הוועדה  2020הגישה המלצות בנוסח
ֶ
דומה .ביצוע שינויי החקיקה האמורי נכלל ביעדי התכנית הלאומית.
ÍÂÈÁ‰ È„¯˘Ó Â¯È„Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˙ÂÂÎÓ· ˙ÂÈ¯ÂÏ˜ È¯È˙Ú ˙Â‡˜˘ÓÂ ÔÂÊÓ ¯ÂÎÓÏ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ‰˜È˜Á· ˙Â‡È¯·‰Â
.ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ·˘ ˙ÂÈ¯∆Ë∆Ù˜·Â ÌÈÂÊÓ· ,˙ÂÈËÓÂËÂ‡‰

הזנת תלמידי
על מנת לסייע למי שסובל מהיעדר נגישות סדירה למזו לנוכח הגידול בהיק העוני ,ובמטרה
לאפשר קיו יו חינו( ארו( ,מופעלת תכנית הזנה לתלמידי בבתי ספר על פי חוק ארוחה יומית
לתלמיד ,התשס"ה") 2005להל " חוק ארוחה יומית( .על פי חוק זה יקבלו התלמידי הזכאי לכ(
ארוחה חמה אחת ביו על פי תפריט מאוז ומגוו שיקבע שר הבריאות ושיפורס באתר האינטרנט
של משרד החינו( .שר החינו( בהסכמת שר האוצר יקבע בכל שנת לימודי את אוכלוסיית
התלמידי הזכאי לארוחה יומית לפי חוק ארוחה יומית ,והחוק יוחל בהדרגה ביישובי ובשכונות
שבה חל יו חינו( ארו( לפי חוק יו חינו( ארו( ולימודי העשרה ,התשנ"ז" .1997חוק ארוחה
יומית מיוש משנת הלימודי התשס"ז ) ,(2007"2006א( עקב תקציב מוגבל לא כל התלמידי
הזכאי לכ( מקבלי ארוחה יומית .בשנת הלימודי התשס"ט ) (2009"2008קיבלו 154,215
תלמידי ארוחה יומית .משרד מבקר המדינה פרס דוח בנושא זה בשנת  .412009כמו כ  ,ובמקביל,
מוסדות חינו( רבי עוברי ליו חינו( ארו( במסגרת תכנית "אופק חדש".
 : „ È Ó Ï ˙ Ï ˙ È Ó Â È ‰ Á Â ¯ ‡ ˜ Â Áכדי שהתלמידי הניזוני במוסדות החינו( יקבלו
ארוחה בעלת הרכב תזונתי מאוז  ,הוציא משרד הבריאות ,כנדרש בחוק ארוחה יומית ,מדרי(
המגדיר את הרכבה התזונתי של הארוחה שיקבלו התלמידי 42וכלל בו הנחיות לגבי כמויות
האנרגיה ,השומ  ,השומ הרווי ,הפחמימות והמלח בארוחה .את הארוחות לתלמידי מספקי
זכייני על פי תפריטי שאושרו על ידי תזונאיות מהמינהלה ליישו תכנית ההזנה ,המבצעת את
תכנית ההזנה לתלמידי מטע משרד החינו( .משרד החינו( מקיי בקרה על עמידת הספקי
בהנחיותיו ה באמצעות המינהלה ליישו תכנית ההזנה וה באמצעות חברה חיצונית שנשכרה
לש כ( .בפעולות הבקרה נבדקו כמה נושאי ,בה הספקת הארוחות במועד ,משקל המנות
המוגשות ,אחסו המזו  ,שינועו והגשתו בטמפרטורה נכונה ,תנאי האכילה ואיסו הפסולת .כ
נעשו בקרות תברואתיות באמצעות בדיקות מעבדה לאיתור קוליפורמי ,עובש ושמרי במזו .
ÏÏÎ·Â ˙ÂÁÂ¯‡‰ Ï˘ È˙ÂÊ˙‰ ·Î¯‰‰ ˙‡ Â˜„· ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ È˘ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â
˙ÂÈÂÓÎ ˙ÈÁ·ÓÂ È˙ÂÊ˙‰ ÔÎ¯Ú ˙ÈÁ·Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰· ˙Â„ÓÂÚ Ô‰ Ì‡ ‰Ê
·Î¯‰‰ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ÍÎÈÙÏ .ÁÏÓ‰Â ˙ÂÓÈÓÁÙ‰ ,ÈÂÂ¯‰ ÔÓÂ˘‰ ,ÔÓÂ˘‰ ,‰È‚¯‡‰
.ÔÈ˜˙ ‡Â‰ ˙ÈÓÂÈ ‰ÁÂ¯‡ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÁÂ¯‡‰ Ï˘ È˙ÂÊ˙‰
בדוח הביקורת של מבקר המדינה בנושא יישו חוק ארוחה יומית צוי כי נשמעו טענות ,בי היתר,
בדבר מזו לא מגוו  ,מנות חסרות ,גודל המנות ,מיעוט או היעדר של תוספות ואי"אספקה בכל יו
__________________
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מבקר המדינה ,2008 ˙˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,בפרק "יישו' חוק ארוחה יומית" ,עמ'
.137
 ,˙ÂÈÎÂÈÁ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙Ê‰Ï ÍÈ¯„Óשירותי המזו והתזונה ,שירותי בריאות הציבור ,משרד
הבריאות ,מהדורת יולי .2006

משרד הבריאות

809

של כל מרכיבי הארוחה .קר סאקט"א"רש"י 43מסרה אז בתשובתה למשרד מבקר המדינה באוגוסט
 2008כי דוחות הבקרה נבדקו וטופלו ,וכי היא דרשה מהספקי להקפיד לקיי את כל הדרישות
התזונתיות.
" : " ˘ „ Á ˜ Ù Â ‡ " ˙ È  Î ˙ ˙ ¯ ‚ Ò Ó · Ì È „ È Ó Ï ˙ ˙  Ê ‰אופק חדש" ,44תכנית
הרפורמה המקדמת ,בי השאר ,יו לימודי ארו( ,כבר מיושמת בכ" 1,700בתי ספר שבה
כ" 700,000תלמידי.45
„Ú ÌÈ˙ÚÏ ,"˘„Á ˜ÙÂ‡" ˙¯‚ÒÓ· ÍÂ¯‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÂÈ ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ
Ï˘ Ì˙ÂÊ˙ ÈÎ ˘˘Á ˘È .¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙ÈÓÂÈ ‰ÁÂ¯‡ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ‡ ,15:30 „Ú Â‡ 14:30
˙ÌÈÂÊÓ· ‡È¯· ‡Ï ÔÂÊÓ ÌÈ˘ÎÂ¯ Ì‰ Ì‡ „ÁÂÈÓ·Â ,˙ÊÂ‡ÓÂ ‰‡È¯· ‰È‡ ‰Ï‡ ÌÈ„ÈÓÏ
ÌÈ·¯Â "˘„Á ˜ÙÂ‡" ˙ÈÎ˙Ï ÂÙ¯Ëˆ‰ ¯·Î ÌÈ·¯ ¯ÙÒ È˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .¯ÙÒ‰ È˙··˘ ÌÈ˜ÒÂÈ˜·Â
ÂÊÂÈ ‰·˘ Í¯„‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ .˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ˘· Û¯Ëˆ‰Ï ÌÈ„È˙Ú
˙.˙¯Á‡ Í¯„· ÔÈ·Â ‰Ê‰‰ ˙ÈÎ˙· Ì·ÂÏÈ˘· ÔÈ· ,ÂÏ‡ ÌÈ„ÈÓÏ

הגבלות על פרסו ושיווק של מוצרי מזו המיועדי לילדי
ילדי נחשפי לפרסומות של מוצרי מזו בערוצי שוני ובעיקר בטלוויזיה .במחקר שבח את
השפעת של הפרסומות בטלוויזיה על צריכת חטיפי 46נמצא כי ככל שהצפייה בטלוויזיה ממושכת
יותר ,גדלה הדרישה לחטיפי ולשוקולד .ברוב הפרסומות המכוונות לילדי מתפרס מזו הכולל
שיעור גדול של שומ וסוכר לרבות ממתקי ושתייה ממותקת ,ונמצאה הקבלה בי תחילת השידור
של פרסומות באמצעי התקשורת לבי התגברות השמנת היתר של ילדי .47ג במחקרי שנעשו
בארצות הברית נמצא כי לאמצעי התקשורת ולפרסומות לילדי השפעה רבה על מגפת ההשמנה.
בבריטניה נקבע ב" 2007כי ייאסר פרסו של מוצרי מזו ומשקה שיש בה שיעור גדול של שומ ,
מלח וסוכר .באירלנד חוק השידור מאפשר לאסור פרסו של סוגי מסוימי של מזו או משקה
שנמצא כי ה מסכני את בריאות של ילדי.48
הממונה על הגנת הצרכ במשרד התמ"ת מפקח על היישו של חוק הגנת הצרכ  ,התשמ"א"1981
)להל " חוק הגנת הצרכ ( ,ומופקד על הכללי בדבר פרסומות המכוונות לקטיני ,איסור הטעיה,
חובת גילוי מידע לצרכני והאיסור לנצל את מצוקת .תקנות הגנת הצרכ )פרסומות ודרכי שיווק
המכווני לקטיני( ,התשנ"א") 1991להל " תקנות הגנת הצרכ  ,פרסומות לקטיני( ,קובעות
__________________
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קוד' לחקיקת חוק ארוחה יומית החליטה הממשלה באוגוסט  2004להפעיל את מפעל ההזנה במימו
משות של הממשלה ,קר סאקט"ארש"י ,הרשויות המקומיות וההורי'.
אופק חדש  רפורמה הנעשית במערכת החינו בישראל ובה ,בי היתר ,נוספות שעות לימוד כדי לקד'
את הישגי מערכת החינו ולצמצ' פערי'.
משרד החינו מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר  2010כי  273מבתי הספר שבה'
מיושמת התכנית ,ובה' כ 27,373תלמידי' )שנכללי' ב 154,215התלמידי' האמורי'( ,משתתפי'
בתכנית ההזנה על פי חוק ארוחה יומית.
את המחקר עשה מכו גיאוקרטוגרפיה עבור המועצה לצרכנות במרס " :2008השפעת הפרסו'
בטלוויזיה על צריכת חטיפי' בקרב ילדי' ובני נוער".
מתו דברי ההסבר להצעת חוק הגנת הצרכ )תיקו  פרסומת למזו המכוונת לקטיני'( ,התש"ע.2010
אתי וייסבלאי" ,הגבלות בפרסו' מזו והנחיות לתזונה בריאה בבתי ספר כאמצעי להתמודדות ע'
השמנת יתר בקרב ילדי' ובני נוער  סקירה משווה" ,מרכז המידע והמחקר של הכנסת ,3.11.09 ,עמ'
.13
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עקרונות וכללי לפרסומות ולדרכי שיווק המכווני לקטיני .כבר בעקבות הביקורת הקודמת
הסביר מנהל איגוד תעשיות המזו למשרד מבקר המדינה כי הוא שוקד על הכנת קוד שיקבע כללי
לפרסו על ידי הסדרה עצמית ,49ולעומתו הממונה על הגנת הצרכ במשרד התמ"ת דאז מסר כי לא
די בהסדרה וולונטרית ויש מקו לחקיקה מחייבת ראשית או משנית בעניי  ,המתחשבת בשלו
הציבור יותר מאשר בעמדה של תעשיית המזו והפרסומאי .בדוח הביקורת הקוד צוי כי משרד
הבריאות ,משרד התמ"ת וחברות המזו צריכי לבחו את הנושא יחד ולהגיע להסכמות בדבר
הדרכי להגביל פרסומות לילדי.
בדוח הביקורת הקוד צוינה ג המלצתו של כוח המשימה לאסור או להגביל באמצעות חקיקה
פעולות פרסו ומת חסויות למזו ומשקאות בתו( בתי הספר ,וכמו כ להגביל את הפרסו לשעות
שבה ילדי אינ צופי בטלוויזיה או באינטרנט .בדומה לכ( ,תת"הוועדה  2020המליצה להגביל
את הפרסו של מזו בעל ער( תזונתי נמו( בשעות צפיית השיא של ילדי .ג ההסתדרות הרפואית
בישראל )הר"י( רואה בפרסומות למזו לא בריא את המכשול המרכזי לחינו( שמערכות הבריאות
והחינו( מנסות להוביל .50הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו טענה א היא כי נדרשת חקיקת משנה
ולא רק הסדרה עצמית בנושא פרסו מזו לקטיני ,וציינה כי היא מפקחת על הסדרת פרסומות
בערוצי  2ו" 10בתחומי אחרי )לדוגמה אלכוהול ותכני מפחידי( ולכ ביכולתה לפקח על
הפרסומות ג בתחו זה.51
‡.‰Ê ÔÈÈÚ· ˜ÂÁ ˙ÂÚˆ‰ ÂÓ„È˜ ‡Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ÌÏÂ
‡˘Â· ‰˜È˜ÁÏ ÔÂÊÓ‰ È¯ˆÈ Â„‚˙‰ ÔÎÏ‰Ó·˘ ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó· ÌÈÂÈ„ Ï˘ ÌÈ˘ ¯Á‡Ï
ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ¯ˆÚ ,È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘·Â ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ· ˙Ú‚ÂÙ ‡È‰ ÈÎ ÂÚËÂ
‰ËÓ ˙„Â·Ú· ÏÈÁ˙‰Ï ËÈÏÁ‰ 16.6.10-· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÈÈ˜˘ ‰·È˘È·Â ,‰˜È˜Á‰
ÈÚˆÓ‡· ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ÌÂÒ¯ÙÏ È˙‡ „Â˜ ˙Î‰ ˙ÂÚˆÓ‡· - ÌÈ¯ˆÈ‰ Ï˘ "˙ÈÓˆÚ ‰¯„Ò‰"Ï
ÌÈ˘· ‰Ê ‡˘Â· ˙ÂÈË¯Ù ˜ÂÁ ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ Â˘È‚‰ ˙ÒÎ È¯·Á ‰ÓÎ˘ ‡ˆÓ „ÂÚ .˙¯Â˘˜˙‰
˙„„ÁÓ ÌÈ„ÏÈ ˙Ó˘‰ ÏÚ ‰Ê ÌÂÒ¯Ù ˙ÚÙ˘‰ .˜ÂÁ È„ÎÏ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï ‰Ï‡ Í‡ ,2006-2005
‡˙ ˜ÂÁ ˙ÂÚˆ‰ ÂÓÊÈÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚÂ ,Â˙Â‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈ˜ÂÁ· Í¯Âˆ‰
.Ì‰Ï˘Ó
משרד התמ"ת השיב בנובמבר  2010כי מאחר שהוא ממונה על המימוש של חוק הגנת הצרכ  ,הוא
יסייע ככל שיידרש בקידו חקיקה בעניי מהיבטי הגנת הצרכ  ,מניעת הטעיה ואי"גילוי נאות.
לאחר מועד סיו הביקורת המציא משרד הבריאות בפברואר  2011טיוטת סיכו ישיבה
מ" 15.1.2011של נציגי משרד התמ"ת ,הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה ונציגי משרד הבריאות
שבה צוי בי היתר כי "כדי שהצעדי המתוכנני בתחו הפרסו יועילו ויתרמו לפיתוח התודעה
הציבורית בעניי זה ,קיימת חשיבות גדולה לקיומו של קמפיי ציבורי מטע משרד הבריאות
המתייחס לנושא התזונה הנבונה .מסע פרסומי כזה יוכל לקבוע את השפה הציבורית ,וזו תוכל
לתמו( בהסדרת נושא פרסו המזו המזיק בחקיקת משנה במסגרת כללי הרשות השנייה".
__________________
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בהסדרה עצמית מגבשי' המפרסמי' או תעשיית הפרסו' ,באמצעות גופי' שה' מקימי' ,כללי'
מנחי' בעניי האמצעי' והתכני' בפרסו' ומפקחי' על יישומ' .הסדרה עצמית נובעת מאינטרסי' של
התעשיות ונועדה להג עליה מפני התערבות חיצונית ולהגביר את אמו הציבור בפרסו'..
דברי ד"ר צחי גרוסמ ,מזכ"ל האיגוד הישראלי לרפואת ילדי' של ההסתדרות הרפואית בישראל ,בדיו
שהתקיי' בוועדה לזכויות הילד בכנסת ב.3.11.09
דברי איילת מצגר ,נציגת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,בדיו שהתקיי' בוועדה לזכויות הילד
בכנסת ב .3.11.09הרשות השנייה היא גו המסדיר את השידורי' בערוצי' המסחריי' והציבוריי'
ובערוצי הרדיו האזורי.
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·È¯ˆÂÓ ÌÂÒ¯Ù ÈÙÓ 52˜ÂÁ· ÌÈ‚ÂÓ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÈ‰ ‡Ï ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
.ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰‡ˆÈ ‡Ï È˙‡ „Â˜ È„È ÏÚ "˙ÈÓˆÚ‰ ‰¯„Ò‰‰"Â ,‰Ó˘‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÔÂÊÓ
ÏÚ ¯ÚÂÂ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÈÈÙˆ‰ ˙ÂÚ˘· ˙Â¯„Â˘Ó‰ ÔÈÓ˘Ó ÔÂÊÓÏ ˙ÂÓÂÒ¯Ù Ï˘ Ô˙ÚÙ˘‰ ÁÎÂÏ
˙‡Â‰˘ ˜Ê‰Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰Ó˘‰‰ ˙Ù‚Ó· ÔÈÓ˘Ó‰ ÔÂÊÓ‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ Â˜ÏÁ ÁÎÂÏÂ ,Ì˙ÂÊ
‚ÔÎ‡ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰¯„Ò‰‰ ÈÏÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙"Ó˙‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,Ì˙Â‡È¯·Ï Ì¯Â
Ò¯ËÈ‡Ï ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ·¯ Ï˜˘Ó ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì˙Â‡È¯·Ï Ô˙ÈÈ Ì˘Â·È‚·Â ,Ì„˜‰· Â˘·Â‚È
ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙Ú· ‰· .ÔÂÊÓ‰ È¯ˆÈ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰
‡˘Â ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ‰ÈÈ˘‰ ˙Â˘¯‰Â ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰·È˘È‰ ÌÂÎÈÒ
˙‡ Â‚È˘È ‡Ï ÂÏ‡ Ì‡ .‰ÈÈ˘‰ ˙Â˘¯‰ ÈÏÏÎ ˙¯‚ÒÓ· ‰˘Ó ˙˜È˜Á· ˜ÈÊÓ‰ ÔÂÊÓ‰ ÌÂÒ¯Ù
.‡˘Â· ‰˜È˜Á ÌÂÊÈÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙˘¯„‰ ‰‡ˆÂ˙‰

מסירת מידע לאוכלוסייה בדבר הרכב המזו וערכו התזונתי
מחקרי שיז משרד הבריאות 53הראו כי לתוויות שעל מוצרי המזו יש חשיבות בעת רכישת
המוצרי .פירוט מדויק וברור של רכיבי המזו על אריזתו יסייע לאוכלוסייה לזהות מזו בריא
ולהימנע מקניית מזו שאינו בריא ,והדבר יכול לסייע בהתמודדות ע מגפת ההשמנה .לש כ( יש
לציי על אריזות המזו באופ ברור ופשוט את רכיבי המזו ואת ערכו התזונתי.
תקנות בריאות הציבור )מזו ( )סימו תזונתי( ,התשנ"ג") 1993להל " תקנות הסימו התזונתי(,
מחייבות לסמ בסימו תזונתי מזו ארוז מראש .הדרישות לסימו תזונתי נקבעו בתק הישראלי
 1145של מכו התקני הישראלי )להל " תק  .(1145התק קובע בי היתר מה ה הרכיבי
התזונתיי שיש לציי את תכולת ב" 100גר או  100מ"ל של מוצר ,כגו הער( הקלורי ,כמות
הפחמימות ,השומני ,הסיבי התזונתיי ,הכולסטרול והחלבוני .תק  1145קובע ג אלו מסרי
תזונתיי מותר להוסי על האריזה ,לדוגמה מה הער( הקלורי המרבי או התכולה המרבית של
מרכיב במוצר שמותר לתארו כ"דל"" ,מופחת"" ,ללא"" ,נטול" ו"דיאטטי" .רשימת הרכיבי
התזונתיי על אריזת המזו צריכה להתאי למסרי התזונתיי שעל אריזת המוצר )כגו "דל
קלוריות"" ,דל שומ "" ,דל נתר "" ,מופחת מלח"" ,ללא תוספת סוכר"( ולמסרי הבריאותיי שעל
האריזה )כגו "מסייע בהפחתת לח ד"" ,מחזק את ההגנה החיסונית" ו"משפר את תהלי(
העיכול"(.
בשנת  ,2002החל משרד הבריאות להפעיל ועדה המשותפת לו ולאיגוד תעשיות המזו )להל "
הוועדה לסימו תזונתי( ,כדי לקד קביעת תקנות לסימו מסרי בריאותיי על אריזות מוצרי מזו ,
וכ( לעודד צריכת מזונות שאינ משמיני ולהביא לפני הציבור מידע מלא ואמי על ההרכב
התזונתי של מוצרי המזו ועל ההשפעות הבריאותיות הנובעות מכ( .כמו כ הוקמו תת"ועדות
לטיפול בנושאי ספציפיי .בדוח הביקורת הקוד הוער על תיקוני שיש לעשות בסימו התזונתי
בכמה תחומי כדי לספק לצרכני מידע אמי וברור בעניי הרכב המזו .
__________________

52
53

תקנות הגנת הצרכ )פרסומות ודרכי שיווק המכווני' לקטיני'( ,התשנ"א ;1991כללי הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומת בטלוויזיה( ,התשנ"ד ;1994כללי התקשורת )בזק ושידורי'
]תשדירי פרסומת ,תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערו ייעודי[( ,התשס"ד.2004
 ,ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ‡ˆÓÓ - '‡ ˜ÏÁ - 2001-1999 ÔÂ˘‡¯ ÈÓÂ‡Ï ‰ÂÊ˙Â ˙Â‡È¯· ·ˆÓ - ˙"·Ó ¯˜Òשירותי
מזו ותזונה והמרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות ,תשרי התשס"ד ,אוקטובר  .2003ראו
פירוט בדוח הקוד' בעמ' .542 ,519
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˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÂÈÚÓ .È„ ‰ÏÚÙ ‡Ï È˙ÂÊ˙ ÔÂÓÈÒÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ .1
˙ÂÁÎÂÂ ‰ÎÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰È˘‚ÙÓ ˙Â¯È„˙˘ ‰ÏÚ 2008 ¯·ÂË˜Â‡ „ÚÂ 2007 ÈÏÂÈÓ ‰„ÚÂÂ‰
¯„Ò ÚÂ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ‰Á‰ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó .‰ËÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ˘‚ÙÓ· ‰È¯·Á
ËÚÓ ‰Ó„È˜ ‰„ÚÂÂ‰ .Ì‰· ÏÂÙÈËÏ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙Â ¯È„Ò‰Ï ‰˙ÂÂÎ·˘ ÌÈ‡˘ÂÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú
˙ÏÚÂÙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ ‰‚È˘‰ ‡Ï ‰˘ÚÓÏÂ ,ÌÈ‡˘Â „Â‡Ó
‡È‰ Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÌÒ¯ÂÙ Ê‡Ó ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈËÚÓ‰ ÌÈÂÈ„‰ ·Â¯· ,2002 ˙˘Ó ¯·Î
È‚Èˆ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙„ÈÓÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰È„È˜Ù˙ ÔÂ‚Î ,ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÈÈÚ ˙¯„‚‰· ‰˜ÒÚ
˙ÈÎ ‰ËÈÏÁ‰ ‰„ÚÂÂ‰ .ÂÓÎÂÒ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÈÈÚ Û‡Â ,ÂÏ·˜˙È˘ ˙ÂËÏÁ‰· ÔÂÊÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú
Ì„˜Ï ‰ÈÏÚ˘ ÌÈ‡˘Â‰ ,È˙ÂÊ˙‰ ÔÂÓÈÒ· ÌÈ¯ÒÁ‰ Â¯„‚ÂÈ ÈÎ ,˘„ÁÓ ¯„‚ÂÈ ‰Ï˘ ·Î¯‰‰
„¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· .‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ‰Ï ÔÎÂ˙ ÈÎÂ ,‰È˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„ÒÂ
„ÚÂÓ „ÚÂ 2008 ¯·ÂË˜Â‡ Ê‡ÓÂ ÂÏÏ‰ ÌÈ‡˘Â· ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Ì„˜Ï ‚‡„ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰
.ÏÏÎ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÒÎ˙‰ ‡Ï 2010 ¯·Óˆ„· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
משרד הבריאות השיב כי עקב מגבלות כוח האד ,הטיפול בנושא התזונתי במסגרת הוועדה לסימו
תזונתי עוכב לטובת טיפול בחקיקה ועדכו של התקנות בנושא סימו שומני וסוכרי.
,ÔÎ¯ˆ‰ ˙‚‰ ˜ÂÁ· ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ‰˙˜Â‰˘ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È·· .2
ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÂÎÈÒ‰Â ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ˙˘ÈÎ¯ ÔÈÈÚ· ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ÈÈÚË‰ ¯ÂÒÈ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ˜ÒÂÚ‰
·ˆ¯˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .È˙ÂÊ˙‰ ÔÂÓÈÒ‰ ‡˘Â· ˜ÒÂÚ ‡Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ,Ì˙ÎÈ
ÂÚÓÈ˘ ‰˜È˜Á ˙ÂÓÊÂÈ Ì„˜Ï È„Î È˙ÂÊ˙ ÔÂÓÈÒÏ ‰„ÚÂÂ· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÂÈ„Ï Û˙Â˘ ‰È‰È
‡˙ .‰„ÚÂÂ‰ ˙˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ÈÈÚË‰

פעולות הוועדה לסימו תזונתי מאז הדוח הקוד
 : Ì È È ˙ Â ‡ È ¯ · Ì È ¯ Ò Óבדוח הביקורת הקוד צוי כי הכיתוב על חלק ממוצרי המזו עלול
להטעות את הצרכני .למשל ,הכיתוב "ללא תוספת סוכר" על האריזה אינו מגלה כי המוצר עצמו
מכיל סוכר ,ומוצר שעליו הכיתוב "נטול סוכר" או "מופחת שומ " עלול להצטייר כמוצר דיאטטי
ובריא א על פי שהוא מכיל שומ רב וערכו הקלורי גדול ,או שהוא מכיל רכיב אחר שצריכתו
עלולה להזיק כגו כמות גדולה של מלח .לפיכ( העיר מבקר המדינה למשרד הבריאות כי ראוי
שייזו תיקו לתקנות הסימו התזונתי ,שיחייב את יצרני המזו לספק לצרכני מידע המסביר את
המסרי התזונתיי שעל אריזות מוצרי המזו  .כמו כ ראוי שמשרד הבריאות יודיע לציבור באילו
מוצרי מזו יש כמויות מופחתות של שומ  ,מלח וסוכר ,כדי לעודד את צריכת.
יצרני המזו משתמשי במסרי בריאותיי הקושרי בי המזו ומרכיביו ובי ריפוי או מניעה של
מחלה או של מצב בריאותי .בנוסח הקיי של תקנות בריאות הציבור )מזו ( )איסור ייחוס סגולת
ריפוי למצר( מזו ( ,התשל"ח" 1978וג בתק  1145לא נאמר אילו מסרי בריאותיי מותר לציי
על אריזות מזו  .בדוח הביקורת הקוד צוי כי טר נקבעו תנאי לרישו מסרי בריאותיי
בתקנות.
מעיו בסיכומי הדיוני של הוועדה לסימו תזונתי עלה כי במהל( הדיוני שינתה הוועדה את
גישתה לנוכח החלטתה לאמ את השיטה הנהוגה באירופה .אול משרד הבריאות ציי בתשובתו
למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010כי מאחר שהאיחוד האירופאי טר סיי לגבש את המלצותיו
לציו מסרי בריאותיי על גבי המזו  ,ג הוועדה בישראל טר הסדירה כללי לציו מסרי
בריאותיי על אריזות מזו  .משרד הבריאות הוסי כי ע פרסו ההמלצות ה ייבדקו ויותאמו
לישראל .עוד עלה כי א שיש עדכוני רבי בעול בנושא סימו המזו על האריזות )כמו ציו

משרד הבריאות
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התרומה של רכיב המזו לתזונה היומית באופ המאפשר לבחור את המזו בחירה מושכלת( ,שלבי
העדכו של תק  1145טר הסתיימו במועד סיו הביקורת.
 : Ô Â Ê Ó · Ì È  Ó Â ˘ ‰ Ï ˘ È ˙  Â Ê ˙ Ô Â Ó È Òהמעקב העלה שמשרד הבריאות פעל בתחו
זה ועדכ את הסימו התזונתי .בפברואר  2010אישרה הכנסת תיקו לתקנות בריאות הציבור ,ולפיו
על יצרני המזו לפרט את סוגי השומ )שומ טרנס ,שומ רווי וכולסטרול( על מוצרי המכילי 2%
שומ ומעלה במקו  4.5%שומ ומעלה ,כפי שהיה נהוג עד אז .אול עד דצמבר  ,2010מועד סיו
הביקורת ,התקנות טר פורסמו ברשומות.54
 : Ô Â Ê Ó · Ì È ¯ Î Â Ò Ï ˘ È ˙  Â Ê ˙ Ô Â Ó È Òעד כה לא הייתה חובה לסמ סוכרי ולפרט את
סוגי הפחמימות בסימו התזונתי שעל מזו ארוז מראש .ביולי  2010נכנס לתוק תיקו ולפיו יתווס
לפקודת בריאות הציבור )מזו ( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג" ,1983סעי הקובע ששר הבריאות יקבע
הוראות בדבר חובת סימו תזונתי של הסוכרי במזו ארוז מראש .על פי התיקו תהיה חובה לפרט,
נוס על ס( כל הפחמימות ,את כמות הסוכרי ,הפחמימות המורכבות והסיבי התזונתיי .במועד
סיו הביקורת עדיי לא הותקנו התקנות בנושא.
È˙ÂÊ˙‰ ÔÂÓÈÒ‰ ÔÂÎ„ÚÂ ÔÂÊÓ· (ÁÏÓ‰) Ô¯˙‰ ˙ÎÈ¯ˆ ˙˙ÁÙ‰
 .1צריכה עודפת של מלח עלולה לגרו לח ד גבוה ,וזה עלול לפגוע בי השאר ג בכליות.
באוכלוסייה בישראל יש צריכה עודפת של מלח ,ומשרד הבריאות ממלי לצרו( עד  2.4גרמי של
נתר ליו ,שה שישה גרמי של מלח .55במדינות שונות באירופה הוחלט להפחית עד 10%
מכמות המלח במזונות תעשייתיי בתו( חמש שני .ארגו הבריאות העולמי הגדיר יעד חדש
להורדה מדורגת של צריכת הנתר בכל מדינות העול " עד חמישה גרמי נתר ליו )כמות גדולה
מזו שנקבעה בהמלצות בישראל( .משרד הבריאות הצטר לרשת האירופית להפחתת המלח
במזונות ,הפועלת בחסות ארגו הבריאות העולמי .לדעת משרד הבריאות יש להפחית בהדרגה את
צריכת המלח בשיתו התעשייה ,הרבנות הראשית לישראל ,ארגוני הבריאות וארגוני אחרי בלי
לשנות את הסימו התזונתי הנהוג לגבי מלח .לפיכ( חשוב להכי תכנית לאומית שבה ייקבעו יעדי
להפחתת צריכת המלח של האוכלוסייה.
·„¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ,2010 ¯·Ó·Â· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È
˙ÎÈ¯ˆ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÈÎ˙ ˙ÚÈ·˜Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÈÈÒ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓÏ ‰˙Â‡ ˘È‚‰Â ÁÏÓ‰
.‰ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë ‡ÏÈÓÓÂ ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ¯˘È‡ Ì¯Ë
 .2הפחתת צריכת המלח בקרב האוכלוסייה תלויה ,בי היתר ,בהעלאת המודעות לכמות המלח
שיש במוצרי המזו ולסיכו הכרו( בצריכת כמות מופרזת של מלח .לכ חשוב לקבוע כללי לסימו
כמות המלח במוצרי המזו ולציו הסיכו האמור.
 :Ô Â Ê Ó · Ì È È ˙  Â Ê ˙ ‰ Ì È · È Ò ‰ ˙ Â Ó Î Ô Â Ó È Òהסיבי התזונתיי ה רכיב חשוב
במזונות ,וה יכולי לסייע בשמירה על הבריאות ולמנוע מחלות .כיו חובה לסמ חלק מסוגי
הסיבי ,ואחרי מוגדרי תוספי מזו ואינ מחייבי סימו  .ועדה בי "לאומית שדנה בנושא
בנובמבר  2009קבעה שיטות בדיקה אחידות של כמויות הסיבי התזונתיי.
__________________

54
55

התקנות צפויות להיכנס לתוק  18חודשי' לאחר פרסומ ברשומות.
נתר הוא הרכיב המדיד במלח .ב 2.5גרמי' של מלח יש גר' אחד של נתר.
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המעקב העלה כי משרד הבריאות ציי במסמכיו כי לאחר שהמלצות הוועדה הבי "לאומית יובאו
לידיעתו ,הוא ישקול א יש מקו שהוועדה לסימו תזונתי תדו בצור( ברישו כל סוגי הסיבי
התזונתיי על אריזות המזו .
ÌÚ .ÌÈÓÂ˘ Ï˘ È˙ÂÊ˙‰ ÔÂÓÈÒ· ˙˜ÒÂÚ‰ ‰˜È˜ÁÏ Ú‚Â· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
ÊÂ¯‡ ÔÂÊÓ· ÌÈ¯ÎÂÒ Ï˘ È˙ÂÊ˙ ÔÂÓÈÒ ˙Ú·Â˜‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˜˙‰ Â˜˙Â‰ Ì¯Ë ,˙‡Ê
.ÔÂÊÓ· ÁÏÓ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙ÂˆÏÓ‰ Â˙È Ì¯ËÂ ;˘‡¯Ó

מת ייעו תזונתי לכלל האוכלוסייה ופעולות לטיפול בהשמנה ומניעתה
 .1סל שירותי הבריאות 56שנקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד") 1994להל " החוק(,
אינו כולל שירותי שמטרת למנוע השמנה של כלל הציבור ,כגו הדרכה לתזונה נבונה ועידוד
לאורח חיי בריא או הדרכת הורי וילדי בגיל הר( ובגיל ההתבגרות בנושאי תזונה .על פי החוק,
ייעו תזונתי נית רק לסובלי מבעיות במערכת העיכול ולחולי כרוניי ,כגו חולי המטופלי
בדיאליזה ,חולי כליות וחולי סוכרת ,ואינו נית לסובלי מהשמנת יתר או מעוד משקל.
מחקר שעשה מכו ברוקדייל 57במאי  2010בח את היחס בי העלות והתועלת של ייעו תזונתי
ומצא שהוא חסכוני 58או חסכוני מאוד .59כוח המשימה המלי להכניס לסל שירותי הבריאות ייעו
בידי דיאטנית קלינית מוסמכת למניעת עוד משקל לכלל האוכלוסייה ולא רק לסובלי ממחלות
כרוניות; המועצה הלאומית לבריאות האישה 60המליצה ביוני  2010להגביר את השימוש בייעו
תזונתי במרכזי להתפתחות הילד ,במרפאות הראשוניות ,במרכזי לבריאות האישה ובמרפאות
נשי בגיל המעבר ,ה בידי תזונאי וה באמצעות הכשרת אחיות ורופאי למת ייעו תזונתי
במרכזי אלה.
הכללת הייעו התזונתי בסל שירותי הבריאות תלויה בהחלטות ועדת הסל .ע זאת ,לקופות יש
אינטרס לתת ייעו תזונתי לכלל האוכלוסייה ,א א הוא אינו כלול בסל שירותי הבריאות ,שכ
הוא יכול למנוע השמנה וכ( למנוע את הסיבוכי הרפואיי הנובעי ממנה .ואכ  ,חלק מהקופות
הרחיבו את סל השירותי והוסיפו לו ייעו תזונתי מעבר למגיע על פי החוק .הקופות נבדלות זו
מזו בקביעת הזכאות ומספר הייעוצי הניתני .חלק מהקופות נותנות ייעו תזונתי במסגרת שירותי
הבריאות הנוספי )שב" ( .ואול כ" 30%מאוכלוסיית מבוטחי הקופות באר לא רכשה שב" ,
ודווקא באוכלוסייה זו ,שרובה משתייכת לשכבות חברתיות"כלכליות חלשות ,בעיית ההשמנה
נפוצה יותר.
__________________
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סל שירותי הבריאות  שירותי הבריאות הניתני' על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד.1994
ניתוח עלותתועלת של תכניות התערבות למניעה ולטיפול בהשמנת יתר בישראל ,מאיירסג'וינטמכו
ברוקדייל ,מרכז סמוקלר לחקר מדיניות בריאות ,מאי .2010
התערבויות חסכוניות ה התערבויות המצמצמות את העלות הכוללת של הטיפול משו' שעלויות
הטיפול שנחסכו עקב הירידה בתחלואה גבוהות מעלות ההתערבות.
התערבויות חסכוניות מאוד ה התערבויות המאריכות את שנות החיי' המתוקננות לאיכות ) QALY -
  Quality Adjusted Life Yearsמדד של נטל המחלה המגל' בתוכו את איכות החיי' ומשכ' .מדד
זה מבוסס על מספר שנות החיי' שיתווספו בשל התערבות מסוימת .ערכי ה QALYנעי' בי  0ל;1
 1מסמל בריאות ו 0מסמל מוות(.
המועצה הלאומית לבריאות האישה דנה בי היתר בסוגיות הקשורות למניעת השמנה ומייעצת למקבלי
ההחלטות במשרד .המשרד מתרג' המלצות אלה למדיניות ,א' הדבר אפשרי.
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¯‡ÌÈÂÁÓˆÏ ,˙Â¯‰ ÌÈ˘Ï ,‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒÏ ¯˜ÈÚ· È˙ÂÊ˙ ıÂÚÈÈ Ô˙Ó ÂÏ˜˘È ˙ÂÙÂ˜‰˘ ÈÂ
˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÌÈÂÎÓ· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ¯Â‰ÏÂ 18 Ì‰Ï Â‡ÏÓ Ì¯Ë˘ ÌÈ„ÏÈÏ ,ÌÈÂÚ·ËÏÂ
Ì‚ ÍÂÒÁÏ ÍÎ·Â ‰Ó˘‰ ÚÂÓÏ ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ ‰Ê ÌÂÁ˙· ıÂÚÈÈ˘ ¯Á‡Ó ,„ÏÈ‰
.ÌÈÊÂÙ˘‡Â ÌÈÏÂÙÈË ÏÚ ˙Â·¯ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï
משרד הבריאות ציי בתשובתו כי בשנת  2010נעשה ניסיו לגבש מדדי איכות לקופות 61בעניי
שיעורי המבוטחי שקיבלו ייעו תזונתי ,לרבות ייעו בסיסי במהל( מפגש ע רופא ,זאת בתוספת
תקציב ייעודי לקופות שיית משרד האוצר .ואול בשל אי"הסכמה בי משרד הבריאות לקופות ,לא
נקבע שהייעו התזונתי ישמש מדד איכות.
 .2הקופות מסרו למשרד מבקר המדינה מידע על פעולות שעשו לטיפול בהשמנה ולמניעתה,
לרבות הפעלת מרפאות להרזיה ,סדנאות לירידה במשקל ולאורח חיי בריא ,תכניות התערבות
בבתי ספר ,קורסי ,הכשרות וימי עיו לרופאי ,ימי בריאות והרצאות.
מכבי השיבה כי במחקר שנעשה בשיתו אוניברסיטת תל אביב נמצא כי קבוצות לשינוי הרגלי
אכילה יעילות מאוד .ע זאת ,אי תקציב ייעודי לנושא ,והמבוטחי משלמי עבור ההשתתפות
בקבוצות אלה .על כ  ,על משרד הבריאות לשקול לקבוע תקציב ייעודי לקבוצות לשינוי הרגלי
אכילה ולמרפאות לטיפול בהשמנת ילדי ,שיאפשר לטפל במבוטחי ללא תשלו או בתשלו
סמלי.
ÏÎ· ÛÂÒ‡Ï ˘È ,ÍÎÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰ÏÂ ‰˙ÚÈÓÏÂ ‰Ó˘‰· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÎ˙ ÔÈÎ‰Ï È„Î
˜ÌÈÏÈ‚ ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜ ,ÌÈ¯ÂÊ‡ ÈÙ ÏÚ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˙ÂÙÓÏÂ ‡˘Â· Ú„ÈÓ ‰ÙÂ
Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˜Â„·Ï ÔÎ ÂÓÎÂ ,Ì‰· ‰„ÓÚ Ì‡ ˜Â„·ÏÂ ÌÈ„ÚÈ ·Èˆ‰Ï ‰ÙÂ˜ ÏÎ ÏÚ .„ÂÚÂ
¯·Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ .È·ÎÓ· ËÚÓÏ ‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â‡ˆÈ ¯·Î˘ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÂÈ‡„ÎÂ
·„Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙„ÈÓ ˙‡ „Â„ÓÏ È„Î ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ
ÏÚ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ï ˘È ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÎ˙ÏÂ ‰ÓÂˆÓˆÏÂ ‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙Â˘Ú‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
.Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Û˜È‰

עידוד האוכלוסייה לעשות פעילות גופנית
בעיד המודרני ,השגשוג הטכנולוגי הביא לירידה חדה בפעילות הגופנית ,ואורח החיי נעשה
פסיבי עד כדי כ( שהוא עלול לפגוע בבריאות .היעדר פעילות גופנית גור לתחלואה ,לתמותה,
לשימוש יתר בשירותי הבריאות ,לעלויות גבוהות של הטיפול הרפואי ולירידה בתפוקות העבודה.
פעילות גופנית סדירה מפחיתה את שיעורי התחלואה והתמותה ממחלות כרוניות " היא תורמת
למניעת מחלות לב וכלי ד ,סוכרת ,לשיפור פרופיל השומני בד ,להורדת לח הד ולהפחתת
קרישות הד ,אירועי מוחיי ,סרט  ,דמנציה ואלצהיימר .כמו כ פעילות גופנית מצמצמת מתח
ודיכאו ותורמת להעלאת מצב הרוח ,לשיפור התפקוד הקוגניטיבי ולהפחתת תופעות גיל המעבר
של נשי ,כגו אוסטיאופורוזיס ושברי ,מגדילה את פריו העבודה ומאטה את תהלי( ההזדקנות.
מחקרי מראי שפעילות גופנית סדירה מפחיתה את הסיכו לתמותה ממחלות ב" 30%בממוצע.62
__________________
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במסגרת תכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה המרכזת נתוני' מארבע הקופות של  30מדדי איכות
מוסכמי' עבור כלל אוכלוסיית המבוטחי'.
מתו נתוני המועצה הלאומית לבריאות האישה מ.29.6.10
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דוח שנתי 61ב

על פי המלצת משרד הבריאות ,המתבססת על מחקרי בי "לאומיי ,כל אד צרי( לעסוק בפעילות
גופנית בעצימות בינונית עד גבוהה לפחות חצי שעה בכל יו או במרבית ימות השבוע .63כמו
במדינות מערביות אחרות ,ג בישראל פחות משליש מהאוכלוסייה הבוגרת עוסקת בפעילות גופנית
על פי ההמלצות של משרד הבריאות " באוכלוסייה היהודית  ,30.3%ובאוכלוסייה הערבית .14.7%
פעילות גופנית נמצאת על קו התפר שבי רפואה מונעת לרפואה טיפולית ,והיא נעשית טיפולית
בקרב אנשי חולי או אנשי הנמצאי בקבוצות סיכו  .ייעו לפעילות גופנית אינו כלול בסל
שירותי הבריאות של החוק .העלאה של שיעור העוסקי בפעילות גופנית באחוזי מעטי בלבד
יכולה למנוע מאות מקרי מוות בשנה ולחסו( מאות מיליוני ש"ח בשנה בשל הפחתת התחלואה
והאשפוזי .על כ עידוד האזרחי לעשות פעילות גופנית הוא השקעה כדאית מבחינת כלכלת
הבריאות.
בדוח הביקורת הקוד צוי כי משרד הבריאות הוציא במאי  2005חוזר שכותרתו "פעילות גופנית "
מרש לבריאות" ,הכולל הנחיות לצוותי מטפלי ולמוסדות מערכת הבריאות לקידו הפעילות
הגופנית באוכלוסייה .משרד מבקר המדינה העיר באותו דוח כי עידוד פעילות סדירה בקרב
האוכלוסייה באר צרי( להיות משולב בתכנית לאומית כוללת לטיפול בהשמנה ,וכי יש להתחיל
בצעדי אופרטיביי לקידו תכנית לפעילות גופנית.
,˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÚÓË‰Ï ÂÚˆÂ·È˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
‡,2010 ¯·Ó·Â· ˜¯ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ‚Èˆ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ
Ì‚Â ‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·‡˘Ó Âˆ˜Â‰ Ì¯Ë ,‰˙Â‡ ‰¯˘È‡ Ì¯Ë ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â
·˙¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÂÏÁ‰ Ì¯Ë ˙ÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÁ
.‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ
כוח המשימה המלי להגדיל את מגוו ההזדמנויות של האזרחי לעשות פעילות גופנית בקהילה
ובמקומות העבודה ,לרבות באמצעות בניית מתקני ספורט ושבילי הליכה ואופניי ותכנו בנייני
ציבוריי בדר( המעודדת פעילות גופנית; תת"הוועדה  2020המליצה למערכת הבריאות להדרי( את
אנשיה כיצד לתת ייעו אישי לפעילות גופנית על ידי מגוו אנשי מקצוע ולקבוע כי שיעור הייעו
לפעילות גופנית ישמש מדד לאומי קבוע .עוד המליצה כי יינתנו ייעו והכוונה לפעילות גופנית
מקדמת בריאות על פי החוק כאמצעי למניעת מחלות כרוניות ולטיפול בה ; המועצה הלאומית
לבריאות האישה המליצה ביוני  2010להקי מרפאות מיוחדות לפעילות גופנית וכמו כ להקי גו
שימפה את הפעילויות השונות הנעשות בה ויתעד אות במחקר מתוקצב כדי להסיק מסקנות בעניי
כדאיות .
במעקב נמצא כי יש יוזמות נקודתיות ומקומיות לעידוד פעילות גופנית ,כגו העצמת נשי בעניי
אורח חיי בריא לש קידו בריאות המשפחה באמצעות תחנות טיפת חלב; מכבי נותנת ייעו
אישי לפעילות גופנית ומממנת חלק מעלות חדר הכושר למבוטחי שמלאו לה  35שני; במאי
 2009החלו משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה לבדוק את האפשרות לשנות את תקנו שירות
המדינה )להל " התקשי"ר( ולהגדיל את מש( הפעילות הגופנית שעובדי המדינה רשאי לעשות על
חשבו שעות העבודה לשעה וחצי בשבוע ,ואול בסיו הביקורת עדיי לא התקבלו החלטות
בנושא .משרד הבריאות השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא ניסה לגבש מדדי איכות בנושא ייעו
לפעילות גופנית ,א( קיימת התנגדות לכ( בקרב מקבלי ההחלטות בחלק מהקופות.

__________________

63

חוזר משרד הבריאות מס'  20/05משנת " 2005פעילות גופנית  מרש' לבריאות".
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˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯·‚‰Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
‚„Á‡ ÛÂ‚ ÔÈ‡Â ˙ÂÈÓÂ˜ÓÂ ˙ÂÈ˙„Â˜ Ô‰ ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ „Â„ÈÚÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ .‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÈÙÂ
.Ô˙ÂÏÈÚÈÏ Ú‚Â· ˙Â˜ÒÓ Â˜ÒÂ‰ ‡ÏÂ ÔÈÈÚ· ˙ÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÂÚ·˜ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ ,Ô˙Â‡ ÊÎ¯Ó‰

פעילות גופנית במוסדות החינו
על פי המלצת משרד הבריאות ,כל ילד צרי( לעשות בכל יו פעילות גופנית מתונה עד נמרצת
במש( שעה או יותר .64מאחר שכיו הילדי ממעטי לעשות פעילות גופנית בשעות הפנאי,
לפעילות הגופנית הנעשית במוסדות החינו( תפקיד חשוב בחינו( לפעילות גופנית ובהשגת רמת
הפעילות המומלצת .במוסדות החינו( בישראל מקדישי לחינו( גופני בכל שבוע שני שיעורי של
 45דקות כל אחד .בחינו( החרדי מוקדשות לחינו( גופני רק  40דקות בשבוע .יצוי כי באירופה
מוסדות החינו( מקדישי יותר זמ לחינו( הגופני.65
¯˘„Ú ˙ÈÂÈ· ˙ÂÓÈˆÚ· ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘ÚÏ ÂˆÈÏÓ‰ ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÈÂ
‚·˙ÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‡ˆÓ .ÈÙÂ‚‰ ÍÂÈÁ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÓÊÓ ˙ÈˆÁÓ· ˙ÂÁÙÏ ‰‰Â
·‡¯˙Â„ÈÓÏ˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ 66ÔÂÎÈ˙ È„ÈÓÏ˙ ·¯˜· ‰˘Ú˘ ¯˜ÁÓ· :È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÌÈÏˆÂÓ ı
Í˘Ó· ÌÈ·‰Â ,„·Ï· ÚˆÂÓÓ· ˙Â˜„ 4.5 Í˘Ó· ˙ˆÓÂ‡Ó Â‡ ˙ÈÂÈ· ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘ÂÚ
˘·.(˙Â˜„ 45 Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·) „·Ï· ÚˆÂÓÓ· ˙Â˜„ ¯˘Ú „Ú Ú
על פי המלצות של כוח המשימה והמלצות המועצה הלאומית לבריאות האישה בדיו שהתקיי
בכנסת ביוני  ,2006משרד החינו( היה צרי( להגדיל את מספר שיעורי הפעילות הגופנית לשלושה
בשבוע; תת"הוועדה  672020המליצה להגביר את המודעות לפעילות גופנית מקדמת בריאות ולייש
בבתי הספר "הפסקות פעילות" .68עוד המליצה לערב את המשפחה ואת הקהילה בתכנית הבית"
ספרית בחטיבה ובתיכו ולהקנות לתלמידי כישורי ומסוגלות בתחו הפעילות הגופנית; לשמור
על רמת מיומנות גבוהה של המורי לחינו( גופני; לעודד את התלמידי ללכת ולרכוב על אופניי;
להגדיל את מספר הגני ובתי הספר המפעילי תכניות המחנכות לאורח חיי בריא לפי תכנית
משרדי החינו( והבריאות; לשפר את תשתיות הפעילות גופנית של התלמידי ,הסטודנטי ,הסגל
והעובדי במוסדות.
ÛÈÒÂ‰ ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ÏÚÙ ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˘ÛÈÒÂ‰Ï ‰Úˆ‰‰ ÈÎ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó .ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÈÙÂ‚ ÍÂÈÁ ˙ÂÚ
˘ÏÏ‚· ‰˙Á„ ‡È‰ Í‡ ,˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙‰ ÔÂÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰Â„ ÚÂ·˘Ï ÈÙÂ‚ ÍÂÈÁ Ï˘ ‰Ú
.˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˜ÒÙ‰ ÌÈÈ˜Ï ıÏÓÂ‰ ˙‡Ê ÌÂ˜Ó·Â ˙Â‰Â·‚‰ ‰È˙ÂÈÂÏÚ
__________________

64
65

66
67
68

מתו המלצות משרד הבריאות האמריקני בנושא פעילות גופנית ,נספח לחוזר משרד הבריאות מס'
"  20/05פעילות גופנית  מרש' לבריאות".
הפרלמנט האירופי החליט לחייב את בתי הספר לתת לתלמידי'  150דקות של חינו גופני בשבוע לכל
הפחות .בצרפת מקבל תלמיד  240דקות של חינו גופני בשבוע ,בהונגריה  ,230באוסטריה ,200
בפולי ובספרד  ,180בבולגריה ,בסלובניה ובמלטה  ,150ביוו ובצ'כיה  ,140בבריטניה ובאסטוניה 130
ובאיטליה  115דקות.
ד נמט ,מיכל פנטנובי ,אלו אליקי'" ,חינו גופני בילדי' בגיל חטיבת הביניי'  עת לנוע!",
 ,‰‡ÂÙ¯‰כר  ,146אפריל  ,2007עמ' .268265
תכנית לעתיד בריא  ,2020תכנית אב לקידו' הבריאות בישראל ,אפריל  ,2009פרק ג' :עידוד פעילות
גופנית מקדמת בריאות ,עמ' .122 ,120
הפסקה מוארכת של  4030דקות שבה עושי' התלמידי' פעילות גופנית בתחנות שונות.
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בשנת  2006קבע משרד החינו( כי יש לתת תוספת של  10%לציו בחינו( הגופני לתלמידי
המשתתפי בפעילות גופנית נוס על השעתיי הקבועות ביו הלימודי ;69נוספה שעה שלישית
של פעילות גופנית לכ" 35,000תלמידי בכיתות ה'"ו' )מתו( כ" 1.4מיליו תלמידי במערכת
החינו((; "הפסקות פעילות" מתקיימות ברוב בתי הספר היסודיי ובחלק מחטיבות הביניי.
ממחקר שנעשה בכנסת ב" 2010בנושא המחסור באולמות התעמלות בבתי ספר 70עולה כי רק
ל" (30%) 1,271מ" 4,250בתי ספר במערכת החינו( יש גישה לאול התעמלות או ספורט.71

מת תמריצי להשגת יעדי במניעת השמנה
מת תמריצי לקופות החולי להשגת יעדי במניעת השמנה
למגפת ההשמנה היבט כלכלי נרחב .כאמור ,על פי הערכת משרד הבריאות ,הנזק הכספי הנגר
למשק בישראל בשל עלות הטיפול בהשמנה ובמחלות הנלוות לה מוער( ב" 10מיליארד ש"ח
בשנה .השקעה של דולר אחד בעידוד פעילות גופנית מניבה רווח של יותר משלושה דולרי
בחיסכו בטיפול רפואי.72
ואכ  ,בהסכ בי משרד הבריאות למשרד האוצר הוקצו  60מיליו ש"ח "  20מיליו ש"ח לכל שנה
" לתמיכה בקופות בשני ) 2010"2008להל " התקציב הקוד( שיעמדו במבחני תמיכה שיפרס
שר הבריאות .התקציב אמור להתחלק בי הקופות שיעמדו ביעדי על פי מדדי איכות הבוחני את
הישגיה בקידו הבריאות ,בי היתר בתחו מניעת ההשמנה.
·Ï˘· ,˙ÂÙÂ˜‰ È‚˘È‰ ÈÙ ÏÚ Ì„Â˜‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ˜ÏÈÁ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
‰˜ÂÏÁ‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ‰ÎÈÓ˙‰ ÈÁ·Ó ˘Â·È‚Ï Ú‚Â· ˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ·Â ÂÈ· ÂÚÏ‚˙‰˘ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ
˘Ì„Â˜‰ ·Èˆ˜˙‰Ó Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 45 ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˜ÏÈÁ 2010 ˙˘· ÏÚÂÙ· ;ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ Ï
˙Â‡È¯· ˙‡ Ì„˜Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ˙‡ ı¯Ó˙Ï È„Î Â· ÔÈ‡˘ 73ÈÂÈˆËÈÙ˜ ‰‡ˆ˜‰ Á˙ÙÓ ÈÙÏ
.‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓ È„È ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,Ô‰ÈÁËÂ·Ó
ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ÌÂÎÒ ˙¯˙È ˙‡ ˜ÏÁÏ ˙Â‡È¯·‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÂËÈÏÁ‰ ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜Ï
Âˆ˜Â‰˘ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ÍÒÏ ÛÒÂÂ˙È ‰Ê ÌÂÎÒÂ ,2013-2011 ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ Ì„Â˜‰ ·Èˆ˜˙‰Ó
˙ÂÓ‡ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÂÚ·˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡Â .ÌÈ˘ Ô˙Â‡Ï
.ÌÈÙÒÎ‰ ÏÏÎ ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ

__________________
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חוזר מנכ"ל ס"ז) 3/א( מ.1.11.06
המחקר נעשה במרכז המחקר והמידע של הכנסת והוגש לוועדת החינו ,התרבות והספורט ב.17.10.10
אול' התעמלות הוא מבנה השוכ בבית הספר ומותא' לפעילות התעמלות שהיא חלק מתכנית
הלימודי' בחינו גופני; אול' ספורט שטחו גדול יותר ומיועד לשימושי' קהילתיי' נוספי' מלבד
חינו גופני.
סבטלנה צ'אצ'אשוויליבולוטי ,סבינה ליסיצה ,יאיר גלילי" ,מדברי' או עושי'? הבדלי מגדר בעיסוק
בפעילות גופנית בפתח המאה העשרי' ואחת" ,‰‡ÂÙ¯‰ ,כר  ,149חוברת  ,6יוני  ,2010עמ' .349
שיטת הקפיטציה פירושה חלוקת מקורות סל הבריאות בי ארבע קופות החולי' ,בעיקר על פי גילי
המבוטחי'.

משרד הבריאות

819

היעדר תמריצי מטע הקופות למבוטחיה להורדת המשקל ושמירתו
אחת מהמלצות כוח המשימה הייתה לתת בונוסי ,הנחות ותמריצי למבוטחי העושי פעילות
גופנית או מפחיתי משקל או שומרי על משקל לאחר שהפחיתו משקל ,וזאת במסגרת ביטוחי
בריאות פרטיי ובמסגרת שירותי הבריאות הנוספי .ג בתת"הוועדה  2020הומל לתמר שינויי
התנהגות בעזרת סבסוד שיינת באמצעות סל השירותי :עידוד מטופלי להצטר לקבוצות
לשמירת המשקל ,כגו סדנאות לשינוי הרגלי אכילה ולעידוד הפעילות הגופנית; החזר כספי עבור
השתתפות במסגרות ייעו להורדת משקל או עבור ירידה במשקל בפועל.
אג התקציבי שבמשרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה כי הוא תומ( בשימוש בתמריצי
כלכליי לקידו הבריאות כדי להגדיל את האחריות האישית של המבוטח למצב בריאותו ,למשל
באמצעות הפחתת ההשתתפות העצמית בשירותי הרפואיי של מבוטח שיעשה פעילות גופנית
והגדלת ההשתתפות העצמית של מבוטח שלא יעשה פעילות כזאת .כ( תוכל מערכת הבריאות
לקד את הבריאות בעלות אפסית.
הכללית השיבה כי הנושא שנוי במחלוקת עקב הסיכו שתמריצי אלו ירחיבו את הפערי
והאי"שוויו בחברה ,מאחר ויפגעו במבוטחי הסובלי מהשמנה ומפני שההשמנה נפוצה יותר
בקרב שכבות חברתיות"כלכליות חלשות.
Ì‡ ˜Â„·Ï È„Î ‡˘Â· ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÙÂ˜‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ,‰Ï‡ ÏÎ ÁÎÂ
.ÍÎÏ ÌÈ‡˙‰ ÂÈ‰È ‰ÓÂ ‰˜È˜Á‰ ÈÂÈ˘· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ,‰Ï‡Î ÌÈˆÈ¯Ó˙ ÏÈÚÙ‰Ï È‡„Î
˙ÈÎ˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,˙ÂÙÂ˜‰ ÌÚ ‡˘Â· Ô„ ‡Ï ÏÏÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
.‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈˆÈ¯Ó˙ Ô˙ÓÏ

ניתוחי בריאטריי
74

הגידול במספר הסובלי מהשמנה הביא ג לידי עלייה חדה בשיעור הניתוחי הבריאטריי
)ניתוחי לטיפול בהשמנה( בעול .במחקר שפרס מכו ברוקדייל 75במאי  ,2010נבחנו בי היתר
יחסי העלות והתועלת של ניתוחי בריאטריי כדי לסייע לקובעי המדיניות בישראל לקבוע סדר
עדיפויות בעניי  ,ונמצא כי ניתוחי כאלה ה חסכוניי 76או חסכוניי מאוד ,77על פי הטכניקה
שננקטה בה.
הניתוחי הבריאטריי כלולי בסל שירותי הבריאות על פי החוק ,והפניית מבוטח לניתוח כזה
מותנית במידת השמנתו :הוא מיועד לבעלי  40 BMIומעלה שכשלו כל ניסיונותיה לרדת במשקל
ולבעלי  35 BMIומעלה הסובלי מתחלואה נלווית להשמנה.78
__________________

74
75
76
77
78

ניתוחי' לטיפול בהשמנה ,ואלה סוגיה' .1 :השתלת טבעת קיבתית מתכווננת היוצרת כיס קיבתי קט;
 .2ניתוח מעק קיבה  יצירת קיבה תפקודית קטנה ומעק של רוב הקיבה;  .3כריתה של כ90%
מהקיבה ויצירת צינור קיבה בצורת שרוול.
‚‡¯,‰· ÏÂÙÈËÏÂ Ï‡¯˘È· ¯˙È ˙Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙-˙ÂÏÚ ÁÂ˙È ,‚¯·ÒÈ‚ È
מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל ,מרכז סמוקלר לחקר מדיניות בריאות ,מאי .2010
ראו הערה .58
ראו הערה .59
כגו יתר לח ד' ,מחלת לב איסכמית או הפסקת נשימה.
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 : ˙ Â ‡ È ¯ · ‰ „ ¯ ˘ Ó ¯ Ê Â Á .1המעקב העלה כי משרד הבריאות הוציא חוזר הקובע קווי
מנחי לביצוע ניתוחי בריאטריי בילדי בני  ,7918"13ובכלל זה קבע כי לפני הניתוח חובה
לעשות הערכה פסיכולוגית שתבח את מידת התאמתו של המועמד לניתוח מבחינת נכונותו לשנות
את אורח חייו ותזונתו ונכונותו להתחייב למעקב רפואי קבוע לאחר הניתוח כדי למנוע סיבוכי
רפואיי.
˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯·„· ˙ÂÈÁ‰ ¯ÊÂÁ· Ú·˜ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡Â
.18 Ì‰Ï Â‡ÏÓ ¯·Î˘ ÌÈ¯‚Â·ÓÏ ÌÈÈ¯Ë‡È¯· ÌÈÁÂ˙È ÚÂˆÈ· ˙‡¯˜Ï ˙Â˘ÚÏ
 : Ì È Á Â ˙ È  ‰ ˙ Â ‡ ˆ Â ˙ ¯ Á ‡ · ˜ Ú Ó ¯ „ Ú È ‰ .2במחקרי רפואיי נמצא כי ניתוח
בריאטרי מסייע בירידה במשקל לאור( זמ  ,מונע התפתחות של סוכרת ומצמצ מאוד את התמותה
מסיבוכי סוכרת .נמצא ג כי בקרב  73%מהמנותחי השתפר מהלכה של מחלת הסוכרת מאוד
ולעתי היא א נעלמה ,וצריכת התרופות הצטמצמה עד לריפוי מלא; הוכח כי הניתוח מונע התקפי
לב; עוד הוכח כי שיעור החולות בסרט היה נמו( מאוד בקרב נשי שעברו ניתוח בריאטרי; כ
נמצא כי חל שיפור באינטראקציה החברתית ובתפקוד הפסיכולוגי ורמת הדיכאו ירדה.
חולי שעברו ניתוחי בריאטריי נדרשי להיות במעקב כל חייה ,כפעמיי"שלוש בשנה ,כדי
לעשות מעקב דיאטטי ולמנוע חסרי תזונתיי ,דימו ,פקקת ורידי וקרישי ד העלולי לגרו
לתסחי ריאתי ולמוות .היעדר מעקב רפואי אחר חולי אלה מסכ את בריאות ואת חייה .במעקב
נמצא כי מיעוט של המנותחי ממשיכי במעקב ,ובמשרד אי מידע בעניי מספר.
ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ,ÌÈÈ¯Ë‡È¯· ÌÈÁÂ˙È ¯Á‡Ï ·˜ÚÓÏ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈÁ˙ÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ˜¯˘ ¯Á‡Ó
·˙Ó¯Â È˙ÂÊ˙‰ Ì·ˆÓ ,Ï˜˘Ó‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·¯Ï ,È‡ÂÙ¯‰ Ì·ˆÓÂ Ì˙ÓÏÁ‰ ˙„ÈÓ ÔÈÈÚ
¯Á‡Â ÌÈÁÂ˙È‰ ˙ÂÏÈÚÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÏÂÎÈ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ‡ ÔÎÏ .ÌÙÂ‚· ÔÂÊÓ‰ ˙‚ÈÙÒ
„¯˘Ó ,ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈÁÂ˙È‰ ˙ÂÈ‡„Î ÔÈÈÚ· ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰ÏÂ Ú˜¯ ˙ÂÏÁÓ· ÈÂÙˆ‰ ¯ÂÙÈ˘‰
ÌÈÂÎÈÒ‰ ÁÎÂÏ È‡ÂÙ¯ ·˜ÚÓ· ÂÈ‰È ÌÈÁ˙ÂÓ‰˘ ÁÈË·‰Ï ¯˘Ù‡ „ˆÈÎ ˜„· ‡Ï ˙Â‡È¯·‰
.Ì˙Â‡È¯·Ï
משרד הבריאות מסר בנובמבר  2010למשרד מבקר המדינה כי הוא החל להכי חוזר אשר יסדיר את
נושא הניתוחי הבריאטריי במבוגרי.
הכללית השיבה למשרד מבקר המדינה כי פרסמה הנחיות קליניות בנושא הניתוחי הבריאטריי,
והיא מקיימת ימי עיו לצוותי המקצועיי .עוד השיבה כי היא מנסחת קווי מנחי לטיפול
בהשמנה ומתכננת לפתוח בשנת  2011שתי מרפאות להכנת חולי לניתוחי בריאטריי ,טיפול
ותמיכה בה ומעקב אחריה; מכבי השיבה בנובמבר  2010כי הכינה מודל למעקב אחר מנותחי
בריאטריי ,וכי היא רוכשת שירותי מעקב אחר מנותחי בריאטריי מבתי החולי .לדברי מכבי,
בשני  2012"2011היא תעקוב אחר כל המנותחי לצורכי מחקר.

__________________
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חוזר מנהל רפואה מס'  32/2009מ ,12.10.09המסדיר ניתוחי' של מתבגרי' מבני  13ומעלה.
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עידוד הנגישות למזו בריא וצמצו הנגישות למזו שאינו בריא
משרדי ממשלה יכולי להשפיע בדרכי שונות על צריכת המזו של הציבור ולווסת את הנגישות
למזו התור לאורח חיי בריא .בי היתר ,אפשר להעלות את מחיר של מוצרי מזו המסווגי
כמזיקי לבריאות ולהוריד את מחיר של מוצרי מזו המוגדרי בריאי .ואכ  ,מדינות שונות
בעול החלו להטיל מסי על מזונות המוגדרי "לא בריאי" ,כגו מאכלי עתירי שומ  ,סוכרי
ומלחי .למשל ,בספטמבר  2009החלה אוסטרליה במימוש אסטרטגיה למניעת השמנה ועוד
משקל בקרב ילדי ובני נוער ,80ובי השאר נעשו שינויי במערכת המיסוי כדי להגביר את הנגישות
של מוצרי מזו בריאי ולתת תמריצי שליליי לצריכת מוצרי שאינ בריאי; באוסטריה אושר
חוק להטלת מס על מוצרי מזו משמיני; דנמרק מטילה מס על משקאות מוגזי; בריטניה פוטרת
ממע"מ מזונות בסיסיי שאינ משמיני ,ועל היתר חל שיעור המע"מ הרגיל " .8117.5%
המלמ"ב 82פרס בנובמבר  2009מחקר שבו בח את הקשר בי מחירי המזו להשמנה ,ומצא כי
נשי המייחסות חשיבות למחיר המזו נוטות לאכול אוכל בריא פחות מנשי שאינ מייחסות
חשיבות למחיר .מכא שמחירי המזו יכולי להשפיע על השמנת האוכלוסייה.
 : Ì È ‡ È ¯ · ‡ Ï Ô Â Ê Ó È ¯ ˆ Â Ó È Â Ò È Óתת"הוועדה  2020המליצה לשקול למסות מזונות
משמיני ולא בריאי .ג המועצה הלאומית לבריאות האישה המליצה ביוני  2010להטיל מסי על
מזו שאינו בריא כדי לצמצ את צריכתו ,ולהשתמש בכספי המסי לביצוע תכניות הדרכה
והתערבות בתזונה.
רשות המסי ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2010כי מס הקנייה 83נועד לקבוע
את המחיר לא רק על פי עלותו הישירה של המוצר אלא ג על פי עלותו העקיפה ,ונועד להקטי את
היק צריכתו ולצמצ את הנזקי הנגרמי מהשימוש בו .ולכ  ,לדברי סמנכ"ל בכיר ברשות
המסי ,מס הקנייה הוא המס המתאי ביותר להשפיע על הציבור ולסייע לו להבי את נזקי הצריכה
של מזו שאינו בריא .הרשות הוסיפה כי יש מקו לבחו את ההשפעות השליליות של השמנת יתר
במסגרת ועדה מקצועית ולבחו את התועלת שבהטלת מס קנייה ואת השפעתו על התנהגות
הצרכני ,אול על פי המדיניות הנהוגה במועד סיו הביקורת אי מטילי מס קנייה על מוצרי
הגורמי להשמנת יתר.
˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÛÂ˙È˘· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÚÈÓÏÂ ˙Â‡È¯· ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ Ï˘ ‰ÎÈ¯ˆ‰ „Â„ÈÚÏ ÌÈÒÓ· ˘Ó˙˘‰Ï „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰ÏÂ ÈÂÒÈÓ‰
.¯˙È‰ ˙Ó˘‰
 : ‡ È ¯ · Ô Â Ê Ó Ï ˙ Â ˘ È ‚  ‰ ˙ ¯ · ‚ ‰כוח המשימה המלי לנקוט צעדי שוני בנושא:
להורות למשרד התמ"ת לפקח על המחירי של קמח מלא ומועשר ,תוצרת חלב דלת שומ וירקות
ופירות " מוצרי בריאי בעלי ער( קלורי נמו( " ולשפר את זמינותו של תפריט בריא כדי לאפשר
__________________
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אתי וייסבלאי" ,הגבלות בפרסו' מזו והנחיות לתזונה בריאה בבתי ספר כאמצעי להתמודדות ע'
השמנת יתר בקרב ילדי' ובני נוער  סקירה משווה" ,מרכז המידע והמחקר של הכנסת.3.11.09 ,
המידע נמסר בקונגרס ה 11של  ,(Asiania Sport For All Assosiation) ASFAAשקיי' בישראל
איגוד הספורט העממי )איגוד ארצי הפועל במסגרת מוסדות הספורט הציבוריי' ומייצג את ענייני
הספורט העממי בישראל(.
המכו הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות  עמותה הפועלת על פי סעי  52לחוק
ביטוח בריאות ממלכתי ועל פי החלטת מועצת הבריאות.
מס המוטל על מוצרי' מקומיי' ומיובאי' ,בעיקר על מוצרי' שצריכת' מזיקה למשק ,כמו סיגריות,
דלק ,כלי רכב ואלכוהול.
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תזונה נאותה לכל אזרחי המדינה; כ המלי כי משרד ראש הממשלה ייצור מסגרת תקציבית נאותה
לפעולות שעליה הומל .על פי התכנית הלאומית ,יש לבדוק אילו שינויי המתאימי לישראל יש
לעשות בסובסידיות כדי להגביר את הנגישות למוצרי מזו מעודדי בריאות בקרב קבוצות ממעמד
חברתי"כלכלי נמו( .ג תת"הוועדה  2020המליצה להוזיל מוצרי מזו מקדמי בריאות ולמנוע או
לצמצ הנחות הניתנות ליצרני מזו ומשקאות עתירי קלוריות או שומני או מלח .ג המועצה
הלאומית לבריאות האישה המליצה ביוני  2010להוזיל מוצרי מזו בריא על ידי יצירת סל מזו
שהוא ליבת התזונה הבריאה.84
משרד התמ"ת השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010כי אי"אפשר לייש את המלצות כוח
המשימה ולפקח על מחיריה של מוצרי מזו בריאי .מדיניותה של הממשלה בעניי הורדת
מחירי ב" 20השני האחרונות הייתה פתיחת השוק לתחרות ,הגברת יבוא והורדת חסמי המונעי
תחרות .פיקוח על מוצרי המיוצרי בשוק תחרותי לא יביא לידי הורדת מחירי אלא לקיפאו
בפיתוח מוצרי נוספי; על פי עמדת משרד התמ"ת המלצה זו אינה ישימה ג מהבחינה
המשפטית ,בשל תנאי הפיקוח על פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכי ושירותי ,התשנ"ו"1996
)להל " חוק הפיקוח( ,החלי על שוק לא תחרותי ועל מוצר או שירות המקבל סובסידיה
ממשלתית .מזו בריא אינו עומד בתנאי חוק הפיקוח.
בעניי משטר המס הנהוג במועד סיו הביקורת בענ המזו ציינה רשות המסי לפני משרד מבקר
המדינה בדצמבר  2010כי רק חלק מהפטור ממע"מ על פירות וירקות מיטיב בפועל ע הצרכ ,
וספק א הפטור הזה מסייע לו להבי כמה חשוב לצרו( מזו בריא .ג הניסיו באירופה מלמד כי
השפעת פטור כזה על הרגלי צריכת המוצרי היא זמנית וזניחה .אשר לסבסוד ישיר של מזו " הוא
סותר את הסכ הסחר שחתמה מדינת ישראל ע ארגו הסחר העולמי ,האוסר לסבסד מוצרי מכל
סוג שהוא .מכל מקו ,מדיניות רשות המסי היא להפחיתו במהל( השני ,ולכ הוא אינו מתאי
ליישו על מוצרי משמיני; החוק לעידוד השקעות הו בחקלאות ,התשמ"א" ,1980מעניק הטבות
למגדלי כל התוצרת החקלאית מהצומח והחי ,ואינו מבחי בי מזו בריא למשמי  ,ולכ אינו נוגע
לעידוד הצריכה של מזו בריא.
ÏÂ˜˘Ï ˙"Ó˙‰Â ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÛÂ˙È˘· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ‡˘Â· Â˙È˘ 2020 ‰„ÚÂÂ‰-˙˙Â ‰ÓÈ˘Ó‰ ÁÂÎ ˙ÂˆÏÓ‰
.ÌÈ‡È¯· ÌÈ¯ˆÂÓÏ ˙Â˘È‚‰ ˙¯·‚‰Ï ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ˙Â˘ÚÏ Ô˙È Ì‡‰ ÔÂÁ·ÏÂ ˙ÂÈ„ÈÒ·ÂÒÂ
ÌÁÏ Ï˘ ÌÈÈÓËÈÂ· ‰¯˘Ú‰Â ‡ÏÓ ÁÓ˜Ó ÌÁÏÏ ˙Â˘È‚‰ ˙¯·‚‰
‰ÏÁÂ „ÈÁ‡ ÌÁÏ Ô·Ï
 : ‡ Ï Ó Á Ó ˜ Ó Ì Á Ï ˙ Ï Ê Â ‰ .1דגני מלאי ומוצריה )לרבות לח מקמח מלא( ה
בסיס פירמידת המזו שמשרד הבריאות ממלי לצרו( .משרד התמ"ת אמנ קיד בשיתו כמה
מאפיות יוזמה לייצר לח מקמח מלא במחיר שווה לכל נפש ,אול במועד סיו ביקורת המעקב
בדצמבר  2010התכנית הייתה מצויה בשלבי תמחור בלבד.
 : ‰ÏÁÂ „ÈÁ‡ ÌÁÏ ,Ô·Ï Ì Á Ï Ï ˘ Ì È  È Ó Ë È Â Â · ‰ ¯ ˘ Ú ‰ .2משרד הבריאות מסר
בנובמבר  2010כי על פי המלצת תת"הוועדה  ,2020הוא החל בהלי( של התקנת תקנות המחייבות
להעשיר בוויטמיני קמח המיועד לאפיית לח לב  ,לח אחיד וחלה .במועד סיו הביקורת,
דצמבר  ,2010טר הסתיימה התקנת התקנות.
__________________
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סל זה כולל פירות ,ירקות ,מוצרי חלב דלי שומ ,דגי' ,שמ קנולה ,שמ זית ,אגוזי' ,דגני' מלאי',
קטניות ולח' בסיסי מחיטה מלאה.
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˘Ù ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ¯ÈÁÓ· ‡ÏÓ ÁÓ˜Ó ÌÁÏ ¯ÂˆÈÈ Ï˘ ˙ÈÎ˙‰ ˙Ó˘ÂÈÓ Ì¯Ë ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
ÌÁÏ ,Ô·Ï ÌÁÏ ˙ÈÈÙ‡Ï „ÚÂÈÓ‰ ÁÓ˜ ÌÈÈÓËÈÂÂ· ¯È˘Ú‰Ï ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â˜˙ Â˜˙Â‰ Ì¯ËÂ
‡˙Â˜˙‰ ˙‡ ÔÈ˜˙‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ÏÁÂ „ÈÁ
·.Ì„˜‰

פעולות הרשויות המקומיות ומרכז השלטו המקומי למניעת ההשמנה
מרכז השלטו המקומי הוא עמותה רשומה המאגדת את העיריות ואת המועצות המקומיות בישראל.
במרכז חברות  77עיריות ו" 127מועצות מקומיות ,ובס( הכול  204מ" 256הרשויות באר52 .
המועצות האזוריות אינ מאוגדות במרכז ,85אול בנושאי מסוימי ה משתפות עמו פעולה .מרכז
השלטו המקומי משמש ,על פי התקנו שלו ,מדרי( ומכוו של הרשויות המקומיות החברות בו.
תפקידו לייצג רשויות אלה כלפי הכנסת ,הממשלה ומוסדות וארגוני אחרי הנוגעי לשלטו
מקומי .מרכז השלטו המקומי הוא ג ארגו מעסיקי המייצג את הרשויות המקומיות בכל הנוגע
לחתימה על הסכמי עבודה קיבוציי וליישומ.
רשת ערי בריאות
בשנות השמוני של המאה העשרי פיתח ארגו הבריאות העולמי את רעיו "העיר הבריאה" מתו(
הכרה בחשיבות תפקידה של הרשות המקומית בשמירה על אורח חיי בריא של הציבור .בשנת
 1990החלה לפעול בישראל "רשת ערי בריאות" )להל " הרשת( ,ומשנת  1997היא הופעלה
כיחידת סמ( של מרכז השלטו המקומי ,ואחת ממטרותיה היא לקד את בריאות האוכלוסייה.
במועד סיו הביקורת היו חברי ברשת משרדי ממשלה )לרבות משרדי הבריאות והחינו((49 ,
רשויות מקומיות ) 34עיריות ,עשר מועצות מקומיות וחמש מועצות אזוריות( ומוסדות שוני
)הכללית ,מכבי ,מאוחדת ,בית ספר לבריאות הציבור של הדסה והאוניברסיטה העברית ועוד(.
בדוח הביקורת הקוד צוי כי רק  41מ" 252הרשויות שהיו באותה עת הצטרפו לרשת ,ורק  22מה
מקיימות פעילויות לקידו הבריאות ,וג פעילויות אלה כמעט ואינ עוסקות במניעת השמנה.
בכמה רשויות הוכשרו מסלולי הליכה ,א( הרשויות המקומיות כמעט ואינ עוסקות בחינו( לתזונה.
הרשת מלווה ביצוע פרופיל בריאות עירוני) 86להל " פרופיל עירוני( הנעשה על פי קווי מנחי של
ארגו הבריאות העולמי .מטרתו לאפיי את מצב הבריאות של האוכלוסייה ואת המאפייני
החברתיי"כלכליי והסביבתיי בעיר ,לזהות פערי בבריאות האוכלוסייה ולהכיר את השירותי
בעיר ואת מידת השימוש בה .בפרופיל העירוני נאס מידע על האוכלוסייה בעזרת סקר הנעשה
בשיתו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .הרשת מעסיקה רכזת האחראית לביצוע הסקר בשטח
ופעילותה ממומנת בידי הרשויות המכינות את הפרופיל העירוני ובידי קר מחקר מטע המלמ"ב.
לאחר הכנת הפרופיל העירוני יש לגבש לעיר תכנית שתקבע אלו מטרות יש להשיג בתחו
הבריאות ,ובכלל זה בתחו מניעת ההשמנה וקידו אורח חיי בריא ,אילו פעולות יש לעשות לש
כ( וכיצד אפשר להערי( את הישגי התכנית .יש להכי את התכנית בראייה רב"תחומית הכוללת בי
היתר תכנו שבילי הליכה ואופניי ,תכנו השימושי שייעשו בקרקע ובמבני ציבור נגישי
__________________
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86

המועצות האזוריות מאוגדות בארגו נפרד המכונה "מרכז המועצות האזוריות".
חוברת הנחיה להכנת פרופיל עירוני כבסיס לתכנו אסטרטגי לפיתוח הבריאות והקיימות  .2010
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לאוכלוסייה לש עידוד הליכה ,מת אפשרות לכלל התושבי לעשות פעילות גופנית והדרכות
בנוגע לתזונה נכונה.
חשיבותה העיקרית של הרשת נובעת מכ( שהתכניות שהיא מפעילה מתוכננות ,מבוקרות ומנוטרות
באופ המאפשר לבדוק את ההישגי ולתק את התכנית על פיה .משו כ( חשוב שהרשויות
יעמדו בהנחיות היסוד של הרשת ,ובי היתר שכל אחת מה תהיה מחויבת לאמ את העקרונות
לפיתוח הבריאות ולפעול לשיפור הגורמי הסביבתיי ,החינוכיי ,החברתיי והאחרי המשפיעי
על בריאות התושבי.87
˙Î‰) ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘‰ ÌÈÈ˙Ò‰ ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
ÌÈ¯Ú È˙˘· .ÌÈ‡ˆÓÓ· ÔÂÈ„ ÏÁ‰ Ô‰Ó ÌÈÈ˙˘· ˜¯Â ,„·Ï· ÌÈ¯Ú ˘ÓÁ· (ÈÂ¯ÈÚ‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰
Ì¯Ë ,‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÓ„˜˙‰‰ Û‡ ÏÚ ÏÚÂÙ·˘ Ô‡ÎÓ .ÈÂ¯ÈÚ‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙Î‰ ‰ÏÈÁ˙‰ ˙ÂÙÒÂ
.˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Û‡· ‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ‰ÙÈ˜ÓÂ ‰‡ÏÓ ˙ÈÎ˙ ‰ÏÚÙÂ‰
˙Â¯·Á ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ 49 ˜¯ :‰Ï„ ˙˘¯· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰˘ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
·¯˘˙˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ‡Â „·Ï· ÈÓ˘¯ Á¯Â‡· ˙Â¯·Á Ô‰ 20 ,88˙ÂÏÈÚÙ ˙Â¯·Á Ô‰ 29 ˜¯ Ô‰Ó ,
.90˙˘¯· Ô˙Â¯·Á ˙‡ Â˜ÈÒÙ‰ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂ˘¯ ‰ÂÓ˘Â
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ÈÏ· ‰Ó˘‰‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÈ˙„Â˜ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙ÂÚˆ·Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˘È ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˙Â˘¯‰ Ì‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ˙ÓÓÓ ˙˘¯‰ .˙˘¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï˘Â ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙ ÔÈÎ‰Ï
˙ÂÈÂ˘¯‰ 29-Ó Ú·˘Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙˘¯‰ ‰ÓÈÓ 2010 ˙˘· .ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡˙· ˙„ÓÂÚ
,˙Î¯Â·Ó ‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ .ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡˙· Â„ÓÚ˘ ¯Á‡Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰
‰ÙÈ˜Ó ˙ÈÎ˙Ó ˙ÂÏÂÚÙ‰ Â¯Ê‚ÈÈ ÍÎÂ ,˙˘¯‰ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÎ˙Ó· Â·Ï˙˘È ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ·Â˘Á
.ÌÈ‚˘È‰‰ Ï˘ ¯ÂËÈÏÂ ‰¯˜·Ï ˙Î¯ÚÓ· Â¯˜Â·ÈÂ ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ‰‡ÏÓÂ
הצטרפות רשויות לרשת תלוי בהסכמת  ,בסדרי העדיפויות שלה  ,ביכולת ובמוכנות להשקיע בכ(
משאבי .ג ברשויות הפועלות בנושא עיר בריאה קצב העבודה תלוי בסדרי העדיפויות של
הרשות ,והעבודה בנושא מתעכבת בכל מערכת בחירות כשבעלי התפקידי מתחלפי.
‡Ï ÚÂ¯‚ ÈÏÎÏÎ‰ Ô·ˆÓ˘ ˙ÂÈÂ˘¯·˘ ÔÎ˙ÈÈ ‰Ï‡‰ ˙Â·ÈÒ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÏÚ ,ÍÎÈÙÏ .¯˙ÂÈ ÈÂÈÁ ‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ· Í¯Âˆ‰ Ô‰· ‡˜ÂÂ„˘ Û‡ ,˙ÈÎ˙‰ ÏÚÙÂ
.˙˘¯· ˙ÂÏÈÚÙÏ Û¯Ëˆ‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯ „„ÂÚÏ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÈÓÂ˜Ó ÔÂËÏ˘Ï ÊÎ¯Ó‰

__________________
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88

89
90

המדרי לעיר פעילה ,תקציר ,אוקטובר  ,2010באתר רשת ערי' בריאות בישראל
.www.healthycities.co.il
ואלה הרשויות הפעילות ברשת :או' אלפרח ,אריאל ,אשדוד ,באר שבע ,בית שמש ,דימונה ,הרצלייה,
חולו ,חיפה ,ירוח' ,ירושלי' ,כפר סבא ,המועצה האזורית גול ,המועצה האזורית גליל עליו,
המועצה האזורית לב השרו ,המועצה האזורית עמק הירד ,מודיעימכבי'רעות ,מודיעי עילית,
מעלה אדומי' ,מעלותתרשיחא ,נס ציונה ,פתח תקווה ,קריית ביאליק ,קריית גת ,ראשו לציו ,רהט,
רמלה ,שה' ,תל אביביפו.
ואלה הרשויות החברות ברשת א אינ פעילות :אילת ,אשקלו ,טירת כרמל ,יפיע ,כאוכב אבו אל
היג'א ,כפר ברא ,כרמיאל ,להבי' ,לוד ,המועצה האזורית גזר ,נצרת ,נתניה ,סח'ני ,עיר הכרמל ,קציר
חריש ,קריית אתא ,קריית יערי' ,קריית מוצקי ,קריית שמונה ,רמת השרו.
ואלה הרשויות שהפסיקו את חברות ברשת :גבעת שמואל ,ג יבנה ,ג'סראלזרקא ,כפר נח ,כפר
קמא ,נצרת עילית ,קריית טבעו ,קרני שומרו.
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פעילות הרשויות המקומיות למניעת השמנה
הרשויות המקומיות מופקדות על שמירת בריאות התושבי בתחומי שוני של בריאות הציבור
)כגו זיהו אוויר ומפגעי ציבוריי( .אול בתחומי הנוגעי לשמירה על אורח חיי בריא ,כגו
מניעת השמנה ועיסוק בפעילות גופנית ,אי חוק המחייב את הרשויות לפעול .ע זאת ,הרצו לשפר
את המודעות לנזקי ההשמנה כבר הביא רשויות מקומיות בעול ובאר להתחיל לפעול בתחו זה.
בדוח כוח המשימה ,בדוח תת"הוועדה  2020ובתכנית הלאומית ניתנו המלצות להתערבות ברשויות
המקומיות ובמקומות עבודה בכמה דרכי :להכי תכניות להגדלת שיעור השטח הציבורי ,הקהילתי
והאזורי שאפשר לעשות בו פעילות גופנית בשעות הפנאי; להגדיל את כמות מתקני הספורט ,שבילי
ההליכה ושבילי האופניי שאפשר לעשות בה פעילות גופנית; לחוקק חוק המחייב להכי
מסלולי בטוחי להליכה ולרכיבה על אופניי; לתכנ את הבנייה והסביבה הציבורית באופ
שיעודד פעילות גופנית; לחייב את העוסקי בפיתוח פרויקטי חדשי למגורי לכלול בה
מתקני להפעלה גופנית בשעות הפנאי ,ובה מגרשי ספורט ,גני שעשועי וחלקות ציבוריות
לגינות; להגביר את הנגישות למקומות שבה אפשר לעשות פעילות גופנית במסגרות כגו מקומות
עבודה ,אוניברסיטאות ,משרדי ממשלה וקהילות שרמת הכנסת נמוכה; להציב שלטי לצד מדרגות
כדי לעודד עלייה בה במקו במעלית; לייש את הסעי בחוק הספורט ,התשמ"ח" ,1988המחייב
רשות מקומית לאפשר פעילות גופנית במתקני ספורט הנמצאי בתחומה בשעות שבה ה אינ
בשימוש.
משרד מבקר המדינה פנה למרכז השלטו המקומי וביקש לקבל מידע על פעולות שעושות הרשויות
לש הגברת המודעות למניעת השמנה ולשיפור התזונה ,הקמת תשתיות לפעילות גופנית בתחומ
וסבסוד חוגי ספורט 23 .מהרשויות החברות ברשת ,שה פחות מ" 10%מהרשויות במדינה ,השיבו
למשרד מבקר המדינה.
Ô˙ÂÚ„ÂÓ ‰˙ÏÚ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 23 Â˜ÙÈÒ˘ Ú„ÈÓ‰Ó
ÏÂÚÙÏ ÂÏÁ‰ Û‡ Ô‰Â ,‡˘Â‰ ˙Â·È˘ÁÏ Ô˙ÂÚ„ÂÓ ÔÎÂ ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÏ‚¯‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Ô˙ÏÂÎÈÏ
·˙˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘ ˜¯ ,Ï˘ÓÏ .ÔË˜ ÔÈÈ„Ú Ô‰Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Û˜È‰ ÌÏÂ‡ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÁ
˙ÂÈÂ˘¯ 11 ˜¯Â ,Ô‰È·˘Â˙ ¯Â·Ú ‰ÂÊ˙‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÈÎ˙Â ‰ÂÊ˙ ‡˘Â· ˙Â‡ˆ¯‰ ˙ÂÓÈÈ˜Ó
ÂÈÎ‰ Ì¯Ë ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈ¯‚Â·ÓÏ Ë¯ÂÙÒ È‚ÂÁ ˙Â„Ò·ÒÓ
,ÈÂ¯ÈÚ ÏÈÙÂ¯Ù ÂÚˆÈ· Ì¯Ë Ô‰˘ ¯Á‡ÓÂ ,‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈÎ˙ ÂÏÈÚÙ‰Â
‡.‰Ó˘‰ ÌÈÚÂÓÂ ‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ÌÈÓ„˜Ó‰ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÎ¯ˆ‰ Û˜È‰ Â‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡-È

✯
‡-Ó 49 ˜¯ Í‡ ,˙˘¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ó˘‰‰ ˙ÚÈÓ ÌÂÁ˙· ÏÚÙ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ÌÓ
.‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓ ‡˘Â· ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÓÈÈ˜˙Ó Ô‰Ó 23-· ˜¯Â ˙˘¯Ï ÂÙ¯Ëˆ‰ ı¯‡· ˙ÂÈÂ˘¯‰ 256
ÂÏÁ‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯ÙÒÓ ,˙Â‡È¯· ÌÈ¯ÚÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÎÈÙ‰Ï ˙ÈÎ˙ ˙ÓÈÈ˜˘ Û‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
ÌÈÈ˙˘ Ô‰ÓÂ ,ÈÂ¯ÈÚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙Î‰ ÂÓÈÈÒ „·Ï· ˙ÂÈÂ˘¯ ˘ÓÁ - ËÚÂÓ ‰Ê ÍÈÏ‰˙· Û˙˙˘‰Ï
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .ÈÂ¯ÈÚ‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙Î‰· ÂÏÁ‰ ˙ÂÙÒÂ ÌÈÈ˙˘Â ÌÈ‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ÂÏÁ‰
˙Â‡È¯· ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ ‰Ó˘‰‰ ˙ÚÈÓ ˙‡ Ì„˜Ï ‰¯ËÓÎ ÔÓˆÚÏ ·Èˆ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙.ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ÍÎ Ì˘Ï „ÈÓÚÓ˘ ÌÈÏÎ‰ ÚÂÈÒ· Ô‰È·˘Â
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פעולות צה"ל לקידו אורח חיי בריא
שמירה על אורח חיי בריא ומניעת השמנה חשובות במיוחד בצה"ל מפני שלחלק ניכר ממשימות
החיילי נחו כושר גופני .לצה"ל אחריות למניעת השמנה של חייליו ה בקבע וה בסדיר ,והדבר
חשוב לא רק לבריאות אלא ג לשיפור תפקוד.
תכנו כולל בתחו מניעת ההשמנה
בצה"ל יש כמה גורמי העוסקי בתחומי הנוגעי למניעת השמנה :ענ בריאות הצבא במפקדת
קצי רפואה ראשי )להל " מקרפ"ר( ,הממונה בי היתר על רפואה מונעת ,לרבות מניעת השמנה;
מחלקת ציוד לוגיסטי באג טכנולוגיה ולוגיסטיקה )להל " אט"ל( ,ובתוכה ענ מזו הקובע
מדיניות בתחו המזו וקובע את "לוחות המזו " " הרכב התזונתי של הארוחות ופריטי המזו
שיירכשו; קצי לוגיסטיקה ראשי )להל " קל"ר( ,המפקח על המזו המוגש לחיילי ועל פעולות
ההדרכה של הטבחי; מרכז כושר קרבי ,הממונה על הכושר הגופני של החיילי ועל פרויקט
"בסיס בריא" )ראו להל (.
לאור ריבוי הגורמי העוסקי בהשמנה חשוב שגורמי אלה יעשו עבודת מטה משותפת ,שבה
יכינו תכנית מקיפה למניעת ההשמנה ,לרבות מעקב אחר מידת המימוש של התכנית ואחר הישגיה.
חשוב ג שתכנית כזאת תרוכז בידי גו אחד או מינהלה המשותפת לכל הגורמי.
,˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ‰Ê ÌÂÁ˙· Ï"‰ˆ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ÌÓ‡ ·˜ÚÓ‰
·Ï"‰ˆ ,˙‡Ê ÌÚ .Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ "‡È¯· ÒÈÒ·" ÈÂÈÒÈ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÚÙ‰· ¯˜ÈÚ
˙ÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙ ÔÈÎ‰Ï È„Î ‡·ˆ· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˘Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú
˘˙‰ÓÎÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙Ó‚Â„) Ì‰ÈÏÚ ˙Ï·Â˜Ó ‰È‰
ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ Ú·˜ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,‡·ˆ‰ ÏÏÎÏ ÌÈ„ÚÈ ·Èˆ‰ ‡Ï Ì‚ Ï"‰ˆ .(ÌÈ„¯˘Ó
„Á‡ ÏÎ ÔÎ ÏÚÂ ,‰Ó˘‰‰ ˙ÚÈÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ „Á‡ Ì¯Â‚ Ï"‰ˆ· ÔÈ‡ .Ì‰· ‰„ÈÓÚÏ
.È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ‡˘Â· ÏÚÂÙ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó

איתור חיילי הסובלי מהשמנה
מידע אמי ועדכני בעניי מדד  BMIשל החיילי חיוני כדי שיהיה אפשר להערי( את היק הבעיה
בצה"ל ולאפיי קבוצות אוכלוסייה הדורשות טיפול וכדי להכי תכנית פעולה למאבק בהשמנת
החיילי .בביקורת הקודמת עלה כי בצה"ל עדיי אי תשתית של מידע בריאותי על החיילי ,לרבות
הגובה והמשקל של כלל המשרתי בו .מטבע הדברי ,היעדר מידע כזה מונע תכנו כלל"צה"לי
וג מונע איתור חיילי הזקוקי לטיפול.
מדג שעושה צה"ל בדבר נתוני ה" BMIשל  5%מהחיילי המתגייסי לצה"ל ומשתחררי ממנו
מלמד כי במהל( השירות הצבאי חלה עלייה במשקל הממוצע של החיילי .לדוגמה ,בשני "2008
 14.34% 2009מהחיילי הבני שהתגייסו סבלו מעוד משקל לעומת  21.68%מהחיילי
שהשתחררו ,ו" 8.81%מהחיילות שהתגייסו סבלו מעוד משקל לעומת  11.84%מהחיילות
שהשתחררו;  3.86%מהחיילי שהתגייסו סבלו מהשמנת יתר ) BMIגבוה מ" (30לעומת 5.15%
מהחיילי שהשתחררו ,ו" 1.84%מהבנות שהתגייסו סבלו מהשמנת יתר לעומת  2.46%מהחיילות
שהשתחררו .צה"ל מסר כי אחוז הסובלי מעוד משקל או השמנה בעת השחרור לעומת אחוז
הסובלי מכ( בעת הגיוס עלה באופ מתו יותר מאשר בעבר.
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‰È‰È˘ È„Î ÌÈÏÈÈÁ‰ ÏÏÎ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÛÂÒ‡Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓ Ì‚„Ó‰ È‡ˆÓÓ .1
ÌÏÂ‡ ,ÂÊ ‰Ó‚Ó ˙¯ÈˆÚÏ ‰ÏÂÚÙ ˙ÈÎ˙ ˘·‚ÏÂ ‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÏÈÈÁ ¯˙‡Ï ¯˘Ù‡
.„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰˘Ú ¯·„‰ ,Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓÎ
Ô˙Â ÂÈ‡ ‰Ê „„Ó ÌÏÂ‡ .‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ¯Â˙È‡Ï ÈÒÈÒ· „„Ó ‡Â‰ BMI-‰ Í¯Ú .2
ÔÓÂ˘‰ ˙Ó˜¯· Â¯Â˜Ó˘ Ï˜˘Ó Û„ÂÚ ÔÈ· ÏÈ„·Ó ÂÈ‡˘ ÈÙÓ ‰Ó˘‰ Ï˘ ÔÓÈ‰Ó ÔÂÁ·‡
ÛÂ‚‰ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯·‡· ÔÓÂ˘ ÔÈ· ÏÈ„·Ó ÂÈ‡Â 91¯È¯˘‰ ˙Ó˜¯· Â¯Â˜Ó˘ Ï˜˘Ó Û„ÂÚÏ
ÈÎ ¯ÒÓ Ï"‰ˆ .¯˙ÂÈ ˙ÎÂÒÓ ˙·˘Á‰ ,(ÌÈÈ˙ÂÓ‰ ¯ÂÊ‡· ‰Ó˘‰) ˙ÈËƒa ‰Ó˘‰ ÔÈ·Â
Ì‚ ˙È˘Ú ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÏÈÈÁ Ï˘ ÌÏ˜˘Ó· ‰„È¯È‰ ¯Á‡ ‰‡Ù¯Ó· ·˜ÚÓ ˙¯‚ÒÓ·
.¯˙È ˙Ó˘‰Ó ˙ÂÚ·Â‰ ˙ÂÏÁÓ ˙ÂÊÁÏ ˙ÚÈÈÒÓ‰ ,ÌÈÈ˙ÂÓ‰ Û˜È‰ ˙„È„Ó
82%-· ,2010 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· - Ï"‰ˆ È„È·˘ Ú„ÈÓ‰ Û˜È‰Ï ¯˘‡ .3
ÌÈÏÈÈÁ‰Ó 68%-Ï ;BMI ÈÂ˙ ÂÈ‰ ‡Ï ‰·ÂÁ‰ ÈÏÈÈÁ ÏÏÎ Ï˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈ˜È˙‰Ó
È„Î ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .·˘ÁÂÓÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ ˜È˙· BMI ÈÂ˙ ÂÈ‰ ‡Ï ‰Â¯Á‡‰ ‰˘· ÂÒÈÈ‚˙‰˘
È„ ÔÈ‡Â ,˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ˙ÂÈ˙ËÈ˘· BMI-‰ ˙‡ „Â„ÓÏ ˘È ‰Ó˘‰‰ ˙Ó‚Ó ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ
.‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· ÌÈÏÈÈÁ‰ ÏÏÎ ÔÈÈÚ· ÍÎ ÏÚÙ ‡Ï Ï"‰ˆ ÌÏÂ‡ ,ÌÈÈÓÚÙ-„Á ÌÈÂ˙·
BMI-‰ Í¯Ú Ì‰Ó 72% Ï˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈ˜È˙·˘ ‡ˆÓ Ú·˜‰ ÈÏÈÈÁÏ Ú‚Â‰ ÏÎ·

.4
Ú·˜ ÈÏÈÈÁ Ï˘ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„·Ï ÊÎ¯Ó· ÌÈÙÒ‡ ÌÓ‡ Ï˜˘ÓÂ ‰·Â‚ ÈÂ˙ ;„ÚÂ˙Ó ÂÈ‡
ÌÈÂ˙‰ ÌÏÂ‡ ,30 Ì‰Ï Â‡ÏÓ˘ Ú·˜‰ È˘‡ ˙‡ Ï"‰ˆ ÁÏÂ˘ ÂÈÏ‡˘ ,(˙"·ÏÓ‰ - ÔÏ‰Ï)
˘·‚Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ‰˘˜Ó ¯·„‰Â ,„¯Ù ¯‚‡Ó· ÌÈ¯Ó˘ ‡Ï‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˜È˙Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ ÌÈ‡
.‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ Ú·˜‰ ÈÏÈÈÁÏ ‰„ÈÁÈ· ˙È˘È‡ ˙ÈÎ˙

,BMI-‰ Í¯Ú ˙„È„Ó Ì˘Ï ˙"·ÏÓÏ ÌÈÁÏ˘‰ ,30 Ì‰Ï Â‡ÏÓ˘ ÌÈÏÈÈÁ ˙ÓÂÚÏ .5
,‰„ÈÁÈ‰ È‡ÙÂ¯ Ïˆ‡ È¯˜Ó ¯Â˜È· ˙Ú· ˜¯ BMI ˙˜È„· ÌÈ˘ÂÚ 30 Ì‰Ï Â‡ÏÓ Ì¯Ë˘ ÌÈÏÈÈÁ
‡È‰ ÔÎ˘ ,˙È‡¯˜‡ ÂÊ ‰„È„Ó .30 ÏÈ‚ „Ú ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ‰Ê Í¯Ú „Â„ÓÏ ‰·ÂÁ Ú·˜ Ï"‰ˆÂ
ÈÎ ‡ˆÓ .92‰¯È„˙ ‰È‡ ‡È‰Â ˙¯Á‡ ‰·ÈÒÓ ‰„ÈÁÈ‰ ‡ÙÂ¯ Ïˆ‡ ¯˜È· ÏÈÈÁ‰ Ì‡ ˜¯ ˙È˘Ú
˙˜È„· È„È ÏÚ ˙Â‡È¯·Â Ë¯ÂÙÒ ÈÓÈ ÍÏ‰Ó· Ì‚ ‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÏÈÈÁ ¯˙‡Ï ‰ÒÓ Ï"‰ˆ
ÂÈ‡ Ï"‰ˆ˘ Ô‡ÎÓ .˙È˙ËÈ˘ ‰È‡Â ˙È‡¯˜‡ ‡È‰ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Ì‚ Í‡ ,‰¯·Ò‰ ÈÎÂ„· BMI
.‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ 30 Ì‰Ï Â‡ÏÓ Ì¯Ë˘ ÌÈÏÈÈÁ ¯˙‡Ï Í¯Âˆ‰ È„ ‰˘ÂÚ
 וא נדרשי מעקב וטיפול,30  כי מדידה זו מספקת לחיילי עד גיל2010 צה"ל השיב בנובמבר
. נעשות מדידות בתדירות הנדרשת,אישיי ופרטניי
Ï"‰ˆ ÏÚÂ ,‰„ÈÁÈ‰ ‡ÙÂ¯ Ïˆ‡ ˙ÂÈ‡¯˜‡ ˙Â„È„Ó· È„ ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.30 ÏÈ‚ „Ú ‰¯ÈÚˆ‰ ÏÈ‚‰ ˙ˆÂ·˜· ÌÈÏÈÈÁÏ Ì‚ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰„È„Ó ˙Â˘ÚÏ
בדוח הביקורת הקוד צוי כי צה"ל לא יז פעולות לאיתור חיילי הנתוני בסיכו בריאותי עקב
.השמנה כדי להכי לה תכנית טיפול וכדי לעקוב אחר מצב

__________________

 ולכאורה משקל' אינו, אצל העוסקי' בפעילות גופנית מסת השריר גדולה יותר ממסת השומ,לדוגמה
.יורד ולעתי' א עולה
 משרד מבקר. חלק ניכר מהחיילי' מקבלי' טיפול בקופות החולי' ולא ביחידות2011 החל מינואר
. של חיילי' אלוBMIהמדינה לא בדק א' והיכ נמדד ה
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·˜ÏÁ Ï˘ BMI ÈÂ˙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÂ˘ ÌÈÂ˙ È¯‚‡Ó Ï"‰ˆ È„È· ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂˆÂ·˜ ÔÁ·‡ ‡ÏÂ BMI-‰ ÈÂ˙ ˙‡ Ï"‰ˆ Á˙È ‡Ï ÍÎ ÌÂ˘Ó .„·Ï· ÌÈÏÈÈÁ‰Ó
ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÏÈÈÁ ¯˙‡Ï „Â‡Ó ‰˘˜ ,‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ¯„ÚÈ‰· ;‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÏÈÈÁ
‰Ï‡ ÌÈÏÈÈÁ ˙ÂˆÂ·˜· ÏÂÙÈËÏ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈÎ˙ ˘·‚Ï ,˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ,‰Ó˘‰Ó
.ÒÈÒ· ÏÎ· ‰ÈÚ·‰ Û˜È‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰ÏÂ
בנובמבר  ,2010במהל( הביקורת ,דיווח צה"ל כי הטמיע מערכת להעברת המידע שנאס בלשכות
הגיוס אל התיק הרפואי ,ושיעור החיילי שנתוני ה" BMIשלה מעודכני בתיק הרפואי נמצא
במגמת עלייה.
פרויקט "בסיס בריא"
בדוח הקוד נמצא כי צה"ל לא הערי( את השפעת ויעילות של תכניות שהכינו גורמי רפואה
וכושר קרבי לשיפור בריאות של משרתי הקבע .בעקבות זאת החל צה"ל בנובמבר  2008להפעיל
תכנית ניסיונית ששמה "בסיס בריא" ב" 70יחידות .לפי תכנית הפרויקט ,האוכלוסייה תחולק על פי
אמות מידה שונות ,כגו אנשי הזקוקי להרזיה וגמילה מעישו  .לכל בסיס תוצמד דיאטנית
שתכניס שינויי בתפריטי המזו  ,תטפל טיפול אישי וקבוצתי בתזונה נכונה במשרתי קבע בעלי
 BMIגבוה מ" ,27תכי תכנית לפעילות גופנית אישית וקבוצתית הקובעת יעדי בתחו הכושר
הגופני על פי אופי היחידה ,ותבדוק א היחידה עמדה ביעדי על ידי בדיקת הכושר הגופני במהל(
השנה .בד בבד ע ביצוע הפרויקט ייעשה מחקר שיבח את מידת הצלחתו ,את השפעת של
תכניות פעילות גופנית ושינוי תזונתי על מדדי בריאותיי ופיזיולוגיי ואת שינוי דפוסי ההתנהגות
של הנחקרי.
˙‡ ¯È„‚Ó ÔÈÈ„Ú Ï"‰ˆ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÚ „·· „· ÏÁ‰ ¯˜ÁÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
‰„ÈÁÈ· ÂÏÂ ,Â‰˘ÏÎ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÁÂ„ ÔÎÂ‰ ‡Ï ,ÌÈÂ˙ ÛÂÒÈ‡ Ï˘ ÈÂ˘‡¯ ·Ï˘Î ˙ÂÏÈÚÙ‰
‡.Ì‰˘ÏÎ ˙Â˜ÒÓÂ ÌÈÁ˜Ï Â˜ÙÂ‰ Ì¯Ë ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,˙Â„ÈÁÈ‰ 70 ÔÈ·Ó ˙Á
צה"ל השיב בנובמבר  2010כי המחקר אכ נתו בשלבי עיבוד ,מפני שהאוכלוסייה מתחלפת בכל
כמה חודשי ,והדבר מקשה את המעקב השנתי.
‰È‰ ÔÎÏÂ ,˙ÈÎ˙‰ ˙Î‰ ˙Ú· ‰ÚÂ„È ‰˙ÈÈ‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙ÙÂÏÁ˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˘‡¯Ó ÔÂ·˘Á· ¯·„‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ï"‰ˆ ÏÚ

מער ההזנה בצה"ל
ענ המזו בצה"ל הוא הגו הממונה על הכנת לוחות המזו המגדירי את צורכי התזונה של
החיילי במונחי רכיבי המזו )חומרי גל( .לוחות המזו מותאמי לצרכי התזונתיי של קבוצות
האוכלוסייה בצה"ל על פי מאפייני הפעילות של היחידה וצורכי התזונה הייחודיי שלה .יחידות
צה"ל צריכות לעמוד בתפריט החובה הצה"לי ,וקל"ר הוא הממונה ומפקח עליו ועושה ביקורת
מטבחי .צה"ל עמד על כ( שחלק מהמזו המוגש לחיילי אינו מתאי לאורח חיי בריא ,ולכ
גיבש קל"ר הנחיות בדבר "בישול בריא ביחידות צה"ל" .ב" 2010החל צה"ל לרכוש מוצרי בריאי
שיאפשרו בישול בריא יותר ,כגו בצק ללא שומ טרנס ,שמ קנולה ,קמח מלא ,קוסקוס מלא ,מיונז
מופחת שומ וטחינה מלאה .בשנת  2011מתוכנ גידול ברכש זה מבחינת מגוו המזו והיקפו.
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·ÔÈ‡ Ô‰Â ˘·È‚˘ ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ ¯"Ï˜ ¯˘È‡ Ì¯Ë ,2010 ¯·Óˆ„· ,·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
ÌÓ‡ .˙Â‡È¯· ÏÂ˘È· ˙ÂËÈ˘· ÂÈÏÈÈÁÏ ÔÂÊÓ‰ ˙‡ Ï˘·Ó ÂÈ‡ ÔÈÈ„Ú Ï"‰ˆ ÍÎÈÙÏ .˙ÂÓ˘ÂÈÓ
ˆ¯·„· ˙ÂÈÁ‰‰ „ÂÚ ÏÎ ÍÎ· È„ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ ,ÌÈ‡È¯· ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ ˘ÂÎ¯Ï ¯ÂÓ‡Î ÏÁ‰ Ï"‰
·‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÎ· ˙Â˙¯˘Ó‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ ¯Â·Ú ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ÔÈ‡ ‡È¯· ÏÂ˘È
,˙Â‡È¯· ÏÂ˘È· ˙ÂËÈ˘ È„È ÏÚ ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ¯·„· ‰Î¯„‰ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈÁ‰‰
.'ÂÎÂ ÌÈÏÈ˘·˙Ó Û„ÂÚ ÔÓÂ˘ ˙¯Ò‰ ,ÔÓ˘· ÔÂ‚ÈË‰ ˙Â¯È„˙ ˙Ï·‚‰
צה"ל השיב בנובמבר  2010כי הוראות קל"ר ייכנסו לתוק באמצע  ,2011וכי ב" 2010החל חיל
לוגיסטיקה להדרי( טבחי בתחו הבישול הבריא ,והוא עושה ביקורות תזונה ומטפל בליקויי.
פרויקט "קשת טעמי"
בדוח הביקורת הקוד צוי כי צה"ל לא הקי מערכת מרכזית לפיקוח על המזו המסופק לחיילי
ולבקרתו ,כי בארוחות הניתנות בצה"ל עדיי יש מוצרי רבי שאינ בריאי ,וכי האחראי לתזונה
בבסיסי אינ ערי דיי לחשיבותה של תזונה נבונה.
נמצא כי ב" 25יחידות עורפיות ובסיסי הדרכה באזור המרכז )שבה כ" 28,000חיילי( נעשתה
תכנית ניסיונית " פרויקט מיקור חו של מער( ההזנה שבמסגרתו מספקת חברה חיצונית את
הארוחות לחיילי )להל " פרויקט קשת טעמי( .חלק מ" 25היחידות משתתפות ג בפרויקט
"בסיס בריא" ,ולכ יש חפיפה חלקית בי הפרויקטי .את הדרישות התזונתיות בפרויקט קשת
טעמי הגדיר צה"ל ,93וה הותאמו לצורכי הצבא באר ולרמת הפעילות של החיילי )אוכלוסיות
העושות מאמ נמו( ובינוני לעומת אוכלוסיות העושות מאמ גבוה וגבוה מאוד( ,לרבות הגדרת
כמות הקלוריות ,הסיד והשומ  .את הניתוח התזונתי עשתה תזונאית עבור החברה החיצונית .מדור
קשת טעמי שבמרכז המזו הוא המוודא כי הבסיסי עומדי בתפריט היומי של הפרויקט.
˜ÏÁ· ˜¯Â ÌÈÓÚË ˙˘˜ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ˜¯ ‰˘Ú ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙ÂÊ˙· È˙Â‰Ó ÈÂÈ˘˘ Ô‡ÎÓ
ÂÈ‡ Ï"‰ˆ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ .(ÌÈÏÈÈÁ 28,000-Î Ô‰·˘ ,„·Ï· ˙Â„ÈÁÈ 25) Ï"‰ˆ ˙Â„ÈÁÈÓ
.Ï"‰ˆ ÈÒÈÒ· ¯‡˘· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÔÂÂÎ˙Ó
בנובמבר  2011מסר צה"ל כי בשלב זה הוא אינו מתכוו להרחיב את פרויקט קשת טעמי .יחידות
צה"ל שאינ נכללות בפרויקט ניזונות על פי לוחות המזו הנותני מענה מהבחינה התזונתית
ומותאמי לאופי פעילות היחידה.
Ì‡ - Ë˜ÈÂ¯Ù·˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ÔÈÈÚ· ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡ „Â„ÈÚÏ ÈÏÎÎ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ,‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡ Ì„˜Ó ‡Â‰˘ ‡ˆÓÈÈ
.ÂÊ ‰¯ËÓ ‚È˘˙˘ ‰ÙÂÏÁ ‰Ï‡ ÌÈÒÈÒ·· ÏÈÚÙ‰Ï ˘È - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏÂ

__________________
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הפיקוח על המזו הנמכר בבסיסי צה"ל
חלק חשוב בתכניות למניעת השמנה ולשמירה על אורח חיי בריא הוא סילוק מזו ושתייה שאינ
בריאי ,הזמיני לחיילי בי זמני הארוחות והספקת תחליפי מזו מקד בריאות )בדומה לאמור
בהמלצות שהובאו בחוזר משרד החינו( בעניי בתי הספר " ראו לעיל( .המזו הלא בריא נמכר
בעיקר במכונות אוטומטיות ובחנויות )"שק"מיות"( הפועלות בתחומי הבסיסי ומוכרות ,בי היתר,
ממתקי ,שתייה מתוקה ומוצרי מאפה כמו בורקס ועוגות .צרכני השק"מיות והמכונות ה לעתי
"אוכלוסייה שבויה" " חיילי בבסיסי סגורי של צה"ל שאי עומדות לרשות חלופות לפיתויי
שמעמידה שק"מית בבסיס.
··Ï"‰ˆ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .‰Ó˘‰Ï ÌÈÓ¯Â˙‰ ‰ÈÈ˙˘Â ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ÌÈ¯ÎÓ Ï"‰ˆ ÈÒÈÒ
‡ÌÈ¯ÎÓ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ Ï˘ È˙ÂÊ˙‰ Í¯Ú‰Â ˙ÂÈÓ"˜˘· ÔÂÊÓ‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯·„· ˙Â¯Â˜È· ‰˘ÂÚ ÂÈ
·‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˘Ú Ï"‰ˆ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï .˙ÂÈËÓÂËÂ‡‰ ˙ÂÂÎÓ
˜·‡Ó· Ú‚ÂÙ ¯·„‰ .‡È¯· ÔÂÊÓ· Â˙ÙÏÁ‰ÏÂ ÂÈÒÈÒ·Ó ‡È¯· ‡Ï ÔÂÊÓ ˙‡ˆÂ‰Ï ÏÚÙ ÈÎÂ
·,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ï"‰ˆ ÈÏÈÈÁÏ ‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ˙Â˜‰Ï ÔÂÈÒÈ·Â ‰Ó˘‰
·˙ÌÈÈÈÎÊ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ˙ÂÏ·‚ÓÂ ÌÈ‚ÈÈÒ ÚÂ·˜Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ,ÌÈÈÈÎÊ‰ ÌÚ ÌÈÊÂÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ
·.ÔÈÓ˘Ó ÔÂÊÓ ˙¯ÈÎÓÏ Ú‚Â

כושר גופני בצה"ל
כאמור ,אחד משני התחומי העיקריי שעליה נשע אורח חיי בריא הוא פעילות גופנית ,וזו
חשובה במיוחד בצה"ל ,שכ חלק ניכר ממשימותיו מחייבות כושר גופני .על כ חשוב שצה"ל יפעל
להעלאת הכושר הגופני של משרתי החובה והקבע ,בי שה עוסקי בפעילות קרבית ובי שה
משרתי בבסיסי עורפיי .לש תכנו וביצוע של פעילות בתחו זה יש לבחו את שיעור
הפעילות הגופנית בקרב החיילי .בסקר שביצע מרכז כושר קרבי בצה"ל בחיילי קבע ב" 2003נמצא
כי  60%מהחיילי עוסקי בפעילות גופנית באופ קבוע ,ובסקר מ" 2009נרשמה עלייה בעוסקי
בפעילות גופנית מ" 60%ל".66%
Ï˘ ˙ÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÏ‚¯‰ ‡˘Â· ÌÈ¯˜Ò Ï"‰ˆ ‰˘Ú ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˙¯·‚‰Ï ÏÚÙ ÔÎ‡ Ï"‰ˆ˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ¯˜Ò‰Ó .‰·ÂÁ‰ ÈÏÈÈÁ Ï˘ ‡ÏÂ „·Ï· Ú·˜‰ È˙¯˘Ó
.È¯Ù ‰‡˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,Ú·˜‰ È˙¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰
צה"ל מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010כי חיילי החובה במער( הלוח עושי שלושה עד
חמישה אימוני גופניי בשבוע ,ובמער( תומ( הלחימה נעשי שלושה אימוני גופניי בשבוע
לחיילי המשובצי בקורסי מקצועיי יותר משלושה שבועות .חיילי המטה והמפקדה מקדישי
שעה בשבוע לכושר קרבי ולאימו גופני .עוד נמסר כי מרכז כושר קרבי מתכנ לעשות סקר לבדיקת
הרגלי הפעילות הגופנית של חיילי החובה בסו שנת .2011
עוד מסר צה"ל כי מחלקת כושר קרבי פועלת להגדיל את מספר התקני של קציני ומדריכי
לאימו גופני; במועד הביקורת היו בכל צה"ל  414מדריכי אימו גופני מוסמכי .חלק מהמדריכי
הוכשרו לכ( נוס על תפקיד ביחידות הלוחמות; עד שנת  2010היו בצה"ל  115חדרי כושר
לשימוש החיילי .ב" 2010נבנו  20חדרי כושר חדשי והותקנו  186מתקני מתח בשטח .חדרי
הכושר ביחידות פתוחי לפעילות גופנית עצמאית של החיילי.
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במחלקת כושר קרבי גובשה תכנית חדשה ששמה "אורח חיי בריא" ,העוסקת בשיפור אורח החיי
ב" 64מיחידות צה"ל .בכל יחידה משתתפי  40חיילי ,ובס( הכול משתתפי בתכנית יותר
מ" 2,500חיילי .התכנית כוללת פעילות גופנית הנעשית פעמיי בשבוע בעזרת מאמני ופע
נוספת בסו השבוע באופ עצמאי .כ כוללת התכנית ייעו אישי וסדנת הרזיה לחיילי שמדד ה"
 BMIשלה גבוה מ".28
סמו( למועד סיו הביקורת ,באוקטובר  ,2010התקיי בצה"ל דיו בנושא התניית קידו החיילי
בעמידה בבוח כושר גופני .צה"ל מסר למשרד מבקר המדינה כי התעוררו קשיי משפטיי בשל
החשש מטענות אפליה שאוכלוסיות מסוימות המתקשות לעבור את הבוח עלולות להעלות ובשל
החשש שמשרתי הקבע לא יקודמו מסיבות שאינ קשורות ליכולת למלא את תפקיד ושמקצועיות
הצבא תיפגע .הומל שלא לקבוע תנאי גור בתחו זה ולהעמיד תנאי זה רק א יש זיקה בי
התפקיד לכושר הגופני הנדרש .הנושא יועלה לפני סג הרמטכ"ל לקבלת החלטתו.

✯
È˘‡ ·¯˜· ¯˜ÈÚ· - ÈÙÂ‚‰ ¯˘ÂÎ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Ï"‰ˆ ˙ÂÚ„ÂÓ· ‰ÈÈÏÚ ‰ÏÁ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
;˙ÂÚÈ·˜· ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙Ï„‚‰Ï ÏÂÚÙÏ Ï"‰ˆ ÏÚ .ÂÏ˘ Ú·˜‰
Ï˘ Ì˙ÂÈÓÊ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ;ÈÙÂ‚ ÔÂÓÈ‡Ï ÌÈÎÈ¯„Ó‰ È˜˙ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÏÂ˜˘Ï Ï"‰ˆ ÏÚ
˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ;˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ È˜˙ÓÂ ¯˘ÂÎ È¯„Á
˘‰ËÓ‰ ÈÏÈÈÁ˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ÔÎÂ "‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡" ˙ÈÎ˙· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯ÂÚÈ
ÈÏÈÈÁ ÊÂÁ‡ ˙‡ „È¯Â‰Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÚÂ·˘· ‰Ú˘Ó ¯˙ÂÈÏ ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ˘È„˜Ó
.È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÍÏ‰Ó· Ï˜˘Ó· ÌÈÏÂÚ‰ ‰·ÂÁ‰

משטרת ישראל
בדוח הביקורת הקוד צוי כי ב" 2004עשתה המשטרה סקר בעניי בעיות ההשמנה בקרב שוטרי,
ובסו  2004החלה בפעילויות לקידו בריאות ,כגו ימי בריאות וסדנאות להקניית הרגלי תזונה
נכוני והרגלי פעילות גופנית ,שבה השתתפו עד אפריל  2007כ" 15,000מכ" 29,000השוטרי
המשרתי במשטרה .כ" 80טבחי הוכשרו ,ונחת חוזה ע יוע מזו חיצוני כדי לשנות את הרגלי
האכילה בחדרי האוכל של המשטרה ,את שיטות הבישול ואת התפריטי הנהוגי בה.
·Úˆ·Ï ‰ÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈ˘ Í¯Â‡Ï ‰Ó˘‰‰ ˙Ó‚Ó ˙‡ ‰˜„· ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ·˜ÚÓ
˙˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ÔÎ ÏÚÂ ,Ô‰È‚˘È‰ ˙Î¯Ú‰Ï ˙ÈÎ˙ ‰ÚˆÈ· Â‡ ˙Â‡È¯· ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÈÎ
.Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„ÈÓ
נוס על מדד ה" BMIבודקת המשטרה את מדד שיעור השומ בהרכב הגו ואת היק המותניי,
ה6טנית ,שידוע כי היא גורמת לתחלואה גבוהה ובמיוחד לתחלואת לב
המלמד על תכולת השומ ִ
וכלי ד .המשטרה מסרה בנובמבר  2010כי על פי מדד ה" 70.3% ,BMIמהשוטרי ה בעלי עוד
משקל או סובלי מהשמנה ,א( על פי מדד אחוזי השומ רק  58.2%מהשוטרי ה בעלי עוד
משקל או סובלי מהשמנה .ההבדל )של  (12.1%בי המדדי נובע מכ( שמדד אחוזי השומ אינו
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רואה במסת שריר גבוהה עוד משקל .אצל נשי כמעט אי הבדל בי המדדי :על פי מדד ה"BMI
 44.2%מהשוטרות סובלות מעוד משקל או מהשמנה ,ועל פי מדד אחוזי השומ " 45.5%
מהשוטרות סובלות מכ( .ההבדלי בי נשי לגברי נובעי מכ( שנשי עוסקות יותר בפעילות
אירובית וגברי בפעילות הבונה שריר.

ביוני  2010מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה שמשנת  2009פועלי במער( הרפואה חמישה
מרכזי לבריאות השוטר .בי היתר ,המרכזי אוספי מידע רפואי על השוטרי ומתעדי את הרגלי
חייה .בסיו הבדיקות מקבלי השוטרי ייעו אישי ,ולשוטרי שממצאי בדיקת מצריכי זאת
מכיני המרכזי תכנית התערבות .בסו  2009החלה הקמתו של מער( תזונאיות שיתמו( בשוטרי
הנתוני בסיכו בריאותי.
לאחר הבדיקות ,השוטרי מגיעי למער( הכשירות המבצעית ,ומדריכי כושר מתרגמי את
המלצות הרופא לתכנית אימו אישית .המשטרה מתירה לשוטרי לעשות פעילות גופנית על חשבו
זמ העבודה כשעתיי בשבוע ,ומצפה שישלימו שעתיי נוספות בזמנ הפרטי .שוטרי שעיסוק
כרו( בפעילות גופנית אינ רשאי לעשות מבח כשירות המהווה תנאי לקידומ א לא עשו
פעילות גופנית ה במשטרה וה בזמנ הפרטי.
המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי  2010כי כבר ב" 2001נכתבו מפרטי מזו  ,בידי
תזונאי ,המשלבי פריטי מזו בעלי ערכי תזונתיי עשירי בסיבי תזונתיי ובירקות ודלי
שומ  94על פי רמת הפעילות של השוטרי .יש בסיסי משטרה שבה מוגש מזו בידי חברה
חיצונית .גורמי במשטרה מבקרי את המזו המוגש מהבחינה התברואתית והתזונתית; מנהלי
מטבחי וטבחי נשלחי לכנסי ,השתלמויות וקורסי שבה ה לומדי כיצד לבשל מזו
מופחת שומ בעל ער( תזונתי טוב יותר .ע זאת מהמשטרה נמסר כי במטבחי מסוימי עדיי
מוגשי מוצרי מאפה שאינ בריאי כגו מלווח וג'חנו  ,המכילי שומ טרנס בכמות רבה.
המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010כי תכניות ההתערבות אינ מתמקדות
בהורדת המשקל אלא בשינוי הרגלי התזונה והפעילות הגופנית של השוטרי .בעניי תכניות
ההתערבות שהחלו ב" 2009בעקבות הקמת המרכזי לבריאות השוטר ומער( התזונאיות ,יש לבחו
שינויי התנהגותיי כשנתיי"שלוש לאחר שהפעולות נעשו; נמצא כי בקרב  100שוטרי
שהשתתפו בסדנאות לשינוי תזונה חלה ירידה במשקל ,במדד אחוזי השומ ובהיק המותניי; ע
סיו שנת  2010יוכל מער( הרפואה לבצע מחקר השוואתי בי הנתוני במרכזי לבריאות השוטר
משנת  2010לאלו משנת  .2009נוס על כ( מער( הרפואה ומחלקת מדעי ההתנהגות במשטרה
מתכנני לעשות ב" 2011סקר המתבסס על שאלו דיווח עצמי לבדיקת השינויי באורח חייה של
השוטרי.
2001 Ê‡Ó Â˘Ú˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ‰Á· ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ·˜ÚÓ· ÌÏÂ‡Â
·˙ÔÈÈÚ· ¯˜ÁÓ ‰˘Ú ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈÈÚ· ˙Â˜ÒÓ ‰˜ÈÒ‰Â ÌÈÁ·ËÓ·Â ÔÂÊÓ‰ ÈËÈ¯Ù
ÛÂÒÓ ÂÚˆÂ·˘ ˙Â·¯Ú˙‰‰ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÚÙ˘‰ ‰Á· ‡ÏÂ Â˘Ú˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰
Û˜È‰ ,ÌÏ˜˘Ó ˙Â·¯Ï ,ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÏÚ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ‰Á· ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ .2004
˙ÂÏÈÚÙ· Ì˙„Ó˙‰Â ÔÓÊ Í¯Â‡Ï Ï˜˘Ó‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙„ÈÓ ,ÛÂ‚· ÔÓÂ˘‰ ÊÂÁ‡Â ÌÈÈ˙ÂÓ‰
‚.˙ÈÙÂ

__________________
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ואלה השינויי' בתפריטי' :הפחתה של בשר מעובד )נקניקיות ,המבורגר ,קבב(; העשרת בר הירקות;
הכנסת לח' מחיטה מלאה או משיפו נוס על הלח' הלב ,א' כי בשל אילוצי תקציב הדבר נעשה
באורח חלקי בלבד; שתייה מתוקה ומרגרינה אינ מוגשות עוד; הוגדלה כמות החלבו והוקטנה כמות
הפחמימות; הוכנסו לתפריט קינואה ,בורגול ,קמח מחיטה מלאה ,אורז מלא.
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ניטור רצי ומקי של מצב ההשמנה באוכלוסייה
השמנת יתר נחשבת בעול המערבי לאחד המדדי החשובי לבחינת בריאות האוכלוסייה ולגור
עיקרי במצבי חולי רבי .על פי המלצות כוח המשימה ,כדי לתכנ תכניות התערבות שונות לטיפול
בהשמנה ולמניעתה ,יש לאסו מידע על מצב הבריאות ,אורח החיי ,הצריכה התזונתית והפעילות
הגופנית של האוכלוסייה .ניטור רצי של מדד ה" BMIשל כלל האוכלוסייה חיוני לניתוח סוגי
האוכלוסייה הסובלי או העתידי לסבול מהשמנת יתר ולגיבוש תכניות פעולה פרטניות וכלליות
למניעת השמנה ולטיפול בסובלי ממנה ,לשינוי אורח חייה ,ולהטמעת תזונה נבונה ופעילות
גופנית.
ע זאת ,ולמרות היותו של מדד ה" BMIמקובל בממסד הרפואי ,לדעת מומחי הוא אינו מדד
מדויק להשמנה .ער( זה אינו מראה הבדלי בי עוד משקל שמקורו ברקמת השומ לעוד משקל
שמקורו ברקמת השריר ,כגו בקרב אנשי שריריי .נוס על כ( ,כאמור ,מדד זה אינו מבדיל בי
שומ באיברי שוני של הגו ובי השמנה ִ6טנית ,שידוע כי היא גורמת לתחלואה גבוהה יותר,
ובמיוחד לתחלואת לב וכלי ד .ואכ  ,בעול המערבי מקובל למדוד ג את היק המותניי .משרד
הבריאות השיב בסיו הביקורת כי הוא ממלי לכלול בהערכת ההשמנה ג מדידת היק מותניי.
למשרד יש נתוני מדגמיי בלבד ,המתקבלי בסקרי שוני הנעשי אחת לכמה שני ולא דר(
קבע .אחת ההמלצות של כוח המשימה הייתה לחוקק חוק סקרי מצב בריאות ,תזונה ופעילות
גופנית; כמו כ המלי הכוח לייחד תקציב ייעודי לסקרי מצב בריאות ותזונה לאומיי )מב"ת(
למרכז הלאומי לבקרת מחלות )להל " מלב"( 95ולמשרד ולחייב לעשות ניטור רצי ומקי של
הבריאות והתזונה של האוכלוסייה בכל חמש שני כדי שיהיה אפשר לתכנ פעולות התערבות אצל
הלוקי בעוד משקל.96
Ì‚ Ï˜˘Ó‰ ˙Î¯Ú‰· ·Ï˘Ï ˘È ÈÎ ÍÎÏ Ú„ÂÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
„¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ,2020 ‰„ÚÂÂ‰-˙˙ Ì‚ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÈÏÓ‰ ÍÎÂ ,ÌÈÈ˙ÂÓ Û˜È‰ ˙„È„Ó
Ì‚ ‰· ÏÂÏÎÏÂ ‰„È„Ó‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï BMI ˙Â„È„Ó ÌÈ˘ÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ˙‡ ‰Á‰
.ÌÈÈ˙ÂÓ Û˜È‰ ˙„È„Ó

מדידת מצב ההשמנה על ידי קופות החולי
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·Ó· BMI ˙„È„Ó ÈÙ˜È‰
המידע שברשות משרד הבריאות על אודות נתוני  BMIשל האוכלוסייה מקורו בקופות .בדוח
הביקורת הקוד צוי כי בדיקת  BMIנעשית בקופות בדר( שגרה בעיקר לחולי במחלות כרוניות
ולא לכלל המבוטחי.

__________________
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המלב"' הוק' במשרד הבריאות כדי להציג לקובעי המדיניות במערכת הבריאות מידע מעודכ בתחומי
הבריאות השוני' שישמש אות' בקבלת החלטות.
המלב"' עשה סקר בריאות לאומי INHIS - Israel National Health Survey -בשני' ,20082007
וג' סקר "ידע עמדות והתנהגות בריאותית בישראל"  KAP-Knowledge Attitude Practiceבשנת
.2008
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˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰˘˜Ó ¯·„‰Â ,BMI ÈÂ˙ Ï˘ ÊÂÎÈ¯ ÔÈ‡ ˙ÈÏÏÎ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
Ï˘ BMI ÈÂ˙ ˘È È·ÎÓ· ;‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÁËÂ·Ó· ÏÂÙÈËÏ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈÎ˙ ˘·‚ÏÂ
ÈÂ˙ ˘È ˙„ÁÂ‡Ó· ;¯ÚÂ‰ È·Â ÌÈ„ÏÈ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘Â ˙¯‚Â·‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó 65%-Î
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó Ú·¯Î Ï˘ ˜¯ BMI ÈÂ˙ ˘È ˙ÈÓÂ‡Ï· ;ÌÈÁËÂ·Ó‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘ BMI
.¯ÚÂ‰ È·Ó ˘ÈÏ˘ÎÂ ˙¯‚Â·Ó‰
‡¯ÂÒÁÓ ˘È ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡ ,Ô‰ÈÁËÂ·ÓÏ ˙ÂÙÂ˜‰ ˙Â˘ÂÚ˘ BMI-‰ ˙Â„È„Ó· ¯ÂÙÈ˘ ¯ÎÈ ÌÓ
·˙ÏÏÎ·Â ,‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÎ˙Ï ˜ÈÙÒÓ Ú„ÈÓ ˙ÂÙÂ˜‰ È„È· ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ .ÌÈÂ
ÁÂ˙ÈÙÂ ,ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÊÂÁÓ·Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ È‚ÂÒ· ‰ÈÚ·‰ Û˜È‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ ‰Ê
˙.‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÁËÂ·ÓÏ ˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÈÎ
ÏÎ ˙„È„ÓÏ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÙÂ˜ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÒÓ ÁÈË·‰Ï ÍÎÂ ,ı¯‡· ‰Ó˘‰‰ ÈÙ˜È‰ Ï˘ ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Ï·˜Ï È„Î ÌÈÁËÂ·Ó‰
˙ÌÈÈÂÈ˘‰Â ‰È˙ÂÓ‚Ó ,‰Ó˘‰‰ ·ˆÓ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Ì‰Ï ¯˘Ù‡È˘ È˙ÂÎÈ‡Â ÛÈ˜Ó ,ÈÎ„Ú ÌÈÂ
Ï˜˘Ó Û„ÂÚÓ ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÏÏÎ ¯Â˙È‡ .˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÏÎÂÈÂ ,‰· ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰
˙ÂÏÁÏ ‰„È˙Ú Ô‰·˘ ˙ÂÏÁÓ ˙ÚÈÓ Ì„˜Ï ˙ÂÙÂ˜‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È· ÚÈÈÒÈ ‰Ó˘‰Â
‡.ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ
„‰ÏÈ‰˜‰ ˙‡ÂÙ¯Ï ˙ÂÎÈ‡ È„„Ó ÁÂ
דוח מדדי איכות לרפואת הקהילה )להל " דוח מדדי האיכות( מופק אחת לשנה על ידי משרד
הבריאות 97בהשתתפות ארבע הקופות ,כדי לעקוב אחר מגמות לאומיות ברמת הטיפול הרפואי
ולהעמיד במרכז הדיו הלאומי סוגיות רפואיות בתחו זה .הדוח נוגע לכמה סוגיות ,ובנושא
ההשמנה הוא עוסק רק במספר המבוטחי שמדד ה" BMIשלה נמדד ,ולא במספר הסובלי
מהשמנה מבי אלה שנמדדו נתוניה.
משרד הבריאות מתגמל את הקופות באמצעות תקציב המחולק לה בהתא להישגיה בתחומי
שלגביה נקבעו מדדי איכות לבריאות .התמרי נועד בי היתר לעודד את הקופות לעשות פעולות
בקרב מבוטחיה לעידוד מניעת ההשמנה ולטיפול בה.
‡˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘ Ô‰È‚˘È‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ú·˜ ‡Ï ,‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ ÌÏÂ
·˙Ï˘ ÌÈ‚˘È‰ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ BMI-‰ ˙Â„È„Ó ¯ÙÒÓ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ˜ÏÂÁÓ ÏÂÓ‚˙‰Â ,‰Ê ÌÂÁ
È‚˘È‰ ˙‡ Ì‚ ÂÏÏÎÈ˘ È„Î ÌÈ„„Ó‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰· ÏÂÙÈËÂ ‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓ
.‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙„¯Â‰· ˙ÂÙÂ˜‰
משרד הבריאות השיב כי ב" 2011הוא מתכנ לדרוש מהקופות נתוני על מדדי משקל וגובה כדי
לקבל תמונה לאומית על מצב ההשמנה ,א שהמידע בקופות אינו מלא ועלול שלא להיות מייצג.

__________________
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תכנית המרכזת מארבע הקופות נתוני' של  30מדדי איכות מוסכמי' עבור כלל אוכלוסיית המבוטחי'
ועבור קבוצות אוכלוסייה שונות ,כגו קבוצות גיל ומצב חברתיכלכלי ומתגמלת את קופות החולי'
בהתא' ליעדי' מוסכמי' .הצגת המדד על פי קבוצות אלה נועדה להדגיש ,בי היתר ,הבדלי' באיכות
הטיפול בי הקבוצות.
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משרד הבריאות

מדידת  BMIבמוסדות החינו
אבחו מדויק של ילדי בעלי עוד משקל מחייב מדידות תקופתיות של מדד ה" BMIעל פי בדיקת
האחוזוני של היחס בי מסת הגו לגיל .98מידע זה חשוב ג מפני שהוא משמש בסיס להכנת
תכניות התערבות ליישובי ולבתי ספר ולקביעת סדר עדיפויות ליישומ על פי חומרת התופעה.
האגודה למע שירותי בריאות הציבור סיפקה שירותי בריאות בבתי הספר עד  ,2010ובהנחיית
משרד הבריאות 99מדדה את קומת ומשקל של תלמידי כיתות א' ,ג' ,ה' ,ז' ו"ט' .נקבע שתוצאה
חריגה תימסר להורי כדי שיפנו לרופא המטפל .משרד הבריאות מסר כי נתוני הגובה והמשקל של
התלמידי בכ" 50%מבתי הספר נותחו על ידי האגודה ודווח עליה למשרד .נוס על כ( דרש
משרד הבריאות כי החברה תחשב את ער( ה" BMIשל התלמידי באופ ידני ,ועל פי הצור( תמלי
להורי לפנות לרופא ,והדבר נעשה לגבי כ" 50%מהתלמידי.
הספק החדש שזכה במכרז להספקת שירותי בריאות לתלמיד התחייב לשפר את הזרמת הנתוני
למשרד באמצעות שימוש במערכת מחשב שתעביר את נתוני המשקל והגובה של התלמידי באופ
ממוחשב ואוטומטי למשרד ,תסכ את התוצאות על פי חלוקה לכיתות ותעביר אות להנהלת בית
הספר כדי שזו תוכל להכי תכנית התערבות ומניעה על פי הצור(.
2010-2008 ÌÈ˘Ï ÌÈÂ˙‰ ˙ÂÓÈ‰Ó· ˜ÙÒ ÏÈË‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˘˙Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ÔÚÓÏ ‰„Â‚‡‰ ÂÏ ‰¯È·Ú‰
‰Ê ÔÂ˙· ˙Â¯È‰·-È‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ ÈÙ ÏÚ˘ Û‡ .(95-‰ ÔÂÊÂÁ‡‰Ó ÏÂ„‚ BMI) ¯˙È
‡˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙ÏË·Ó ‰È‡ ¯Á‡ Â
È„ÓÓ ÈÙ ÏÚ ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙ÂÈ˙„Â˜ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰Ï Ï·È˜˘ ÌÈÂ˙· ˘Ó˙˘‰
.Ì‰· Â‡ˆÓ˘ ‰Ó˘‰‰
È˙·Î ‡Ï˘ ÌÏÂ‡ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· Ì‚ ˙„„Ó ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÌÈÂ˙‰Â ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÙÒ‡‰ ÌÈÂ˙‰ .ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÔÈ‡ ˙ÂÙÂ˜Ï ,¯ÙÒ‰
˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÙÂ˜‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÌÈ„¯Ù ÌÈ¯‚‡Ó· ÌÈ¯Ó˘ ˙ÂÙÂ˜· ÌÈÙÒ‡‰
˜ÈÒ‰ÏÂ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÈÂ˙‰ È¯‚‡Ó·˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˜ÂÏÁÏ ˙Â¯˘Ù‡‰
ÔÎ ÂÓÎ .ÔÓÊ Í¯Â‡Ï Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ¯˜·ÏÂ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈÎ˙ ÚÂ·˜Ï ,ÔÂÎÈÒ È„˜ÂÓ ÔÈÈÚ· ˙Â˜ÒÓ
È·‡˘Ó Ï˘ ˙¯˙ÂÈÓ‰ ‰‡ˆ˜‰ÏÂ ˙ÂÏÂÙÎ‰ ˙Â„È„ÓÏ Ì˙Ú„ ˙˙Ï ˙ÂÙÂ˜‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
.˙ÂÁ‡Â ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÔÓÊ
משרד הבריאות השיב בנובמבר  2010כי הוא צופה להפעיל בשנת הלימודי התשע"א )ספטמבר
 " 2010אוגוסט  (2011מער( ממוחשב לרישו התוצאות של מדידת התלמידי שיוכל לשמש
לצורכי מעקב.

✯
__________________
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99

מחקרי' הראו כי רק  20%מהילדי' שיש לה' עוד משקל ורק כ 50%מהילדי' המוגדרי' כלוקי'
בהשמנת יתר אכ אובחנו .ראו גל דובנוברז ,אליוט בארי ונעמה קונסטנטיני "השמנת ילדי'  הגדרה,
מניעה וטיפול" ,‰‡ÂÙ¯‰ ,כר  ,148חוברת  ,12דצמבר  ,2009עמ'  831הערות שוליי' .1614
ראו ג' במחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מ" ,18.6.09השמנת יתר ועוד משקל" ,שבו
מובא דוח שירותי בריאות התלמיד  סיכו' הפעילות בשנת הלימודי' התשס"ח ובשנתו הסטטיסטי
"ילדי' בישראל" לשנת .2008
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˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙ÂÙÂ˜‰ ˙¯‚ÒÓ· BMI-‰ ˙„È„Ó· ¯ÂÙÈ˘ ÌÈÈ˜
¯‚‡Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ,‡˘Â· Â˜ÒÚ˘ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰Ï „Â‚È· ÌÏÂ‡Â
˙Ó˘‰Ï Ú‚Â· ˙˜ÈÂ„Ó ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÈÏÂ‰È Ú„ÈÓÂ ÔÈÓ‡ ÌÈÂ˙
ÏÂÙÈËÏ ˙„˜ÂÓÓÂ ‰ÏÈÚÈ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÈÎ˙ ÔÎÂ˙˘ ‰¯ËÓ· ˙‡ÊÂ ˙¯‚Â·‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
.‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Ó˘‰·

סיכו
ÈÙ ÏÚ Û‡ .‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÂ ‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ‰ÈÈÚ˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÈÎ˙ ÔÈÎ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
2010 ¯·Ó·Â· ˜¯ ,˙ÈÎ˙· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÂÓ ‰ÓÎ ÂÙÏÁ˘
Ì¯Ë ‡È‰ ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ˙ÈÎ˙‰ ‰‚ˆÂ‰
Ï˘ ˙Â·¯ ˙ÂˆÏÓ‰ ,·ÂÎÈÚ‰ Ï˘· .‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·‡˘Ó Âˆ˜Â‰ Ì¯ËÂ ‰Ï˘ÓÓ· ‰¯˘Â‡
˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·¯Ï ,˙ÂÓ˘ÂÈÓ ÔÈ‡ ‰Ó˘‰‰ ˙ÚÈÓ ‡˘Â· Â˜ÒÚ˘ ˙Â„ÚÂÂ‰
ÌÈÎ¯ˆ· ·˘Á˙‰· ‰ËÚÂÓ ÁË˘· ˙È˘Ú‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ .ÌÏÂÚ· ˙Â·¯ ˙ÂÈ„Ó· ˙Â‚Â‰‰
.„Á‡ Ì¯Â‚ È„È· ˙Ó‡Â˙Ó ‰È‡Â ,˙¯ÊÂ·ÓÂ
˙‡ ‰˜È˜Á· ¯È„Ò‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÛÂ˙È˘· ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
‡˘Â‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· .ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈ¯ÂÏ˜ È¯È˙Ú ˙Â‡˜˘ÓÂ ÔÂÊÓ ¯ÂÎÓÏ ¯ÂÒÈ‡‰
ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ÌÈ¯ÎÓ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ·Â ,ÛÎ‡ ÂÈ‡ ‰Ê Í‡ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¯ÊÂÁ· ˜¯ ¯„ÒÂ‰
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰Ê ÔÈÈÚ· ‰˜È˜Á‰ ÌÏ˘Â˙˘ „Ú .ÌÈÈÓ˘ÓÂ ÌÈ˜ÈÊÓ ,ÌÈ˜˙ÂÓÓ ˙Â‡˜˘ÓÂ
,˙ÂÈËÓÂËÂ‡‰ ˙ÂÂÎÓ‰ ,ÌÈ˜ÒÂÈ˜‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì˘Ï ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .¯ÊÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚÂ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ·˘ ˙ÂÈ¯Ë∆Ù˜‰Â ÌÈÂÊÓ‰
.¯ÊÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚ· Ì˙¯Î˘‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ˙Â˙‰Ï ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ ÔÓÂÁ˙·˘
˙Â„ÒÂÓ ÏÎÏ ‰Ó˘‰‰ ˙ÚÙÂ˙· ˜·‡ÓÏ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÚÓË‰ÏÂ ,‰ÂÊ˙ ‡˘Â· Ú„È ˙ÈÈ˜‰Â ÌÈÏ‚¯‰ ÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ „ÂÚ ;ı¯‡· ÍÂÈÁ‰
;„ÂÓÈÏ‰ ˙Â˘ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡Â ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ
ÌÈ‡ "˘„Á ˜ÙÂ‡" ˙¯‚ÒÓ· ÍÂ¯‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÂÈ ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ
ÂÊÂÈ ‰·˘ Í¯„‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ .¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙ÈÓÂÈ ‰ÁÂ¯‡ ÌÈÏ·˜Ó
˙Â‡È¯·‰Â ÍÂÈÁ‰ È„¯˘Ó ÏÚ .˙¯Á‡ Í¯„· ÔÈ·Â ‰Ê‰‰ ˙ÈÎ˙· Ì·ÂÏÈ˘· ÔÈ· ,ÂÏ‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙
;ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÁÂ¯‡‰ ÏÚ ˙È˙ÂÊ˙ ‰¯˜· Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï
ÌÂ„È˜Ï ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ„Úˆ ˙Â˘ÚÏÂ ˙Î¯ÚÓÏ ÈÙÂ‚ ÍÂÈÁ ˙ÂÚ˘ ÛÈÒÂ‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰Ï ‰ˆ˜ÂÓ‰ ÔÓÊ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÏˆÏ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‡˘Â
.ÌÂÈÎ
˜ÊÏ Ì¯Â‚‰ ÔÂÊÓ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰Â ÌÂÒ¯Ù‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙"Ó˙‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ
È„È ÏÚ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰¯„Ò‰‰ ,2010 ¯·Óˆ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÂÂÎÓ‰ È˙Â‡È¯·
ÌÈÏÂÏÚ‰ ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ÌÂÒ¯Ù ÈÙÓ ÌÈ‚ÂÓ ÌÈ‡ ÌÈ„ÏÈ‰Â ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰‡ˆÈ ‡Ï È˙‡ „Â˜
Ì‰· Ô˙ÈÈÂ Ì„˜‰· Â˘·Â‚È ˙ÈÓˆÚ‰ ‰¯„Ò‰‰ ÈÏÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ .‰Ó˘‰Ï ÌÂ¯‚Ï
‡Ï Ì‡ .ÔÂÊÓ‰ È¯ˆÈ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ò¯ËÈ‡Ï ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì˙Â‡È¯·Ï ·¯ Ï˜˘Ó
ÌÂÊÈÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ,˙˘¯„‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ˙‡ Â‚È˘È ‡Ï ÂÏ‡˘ Â‡ ˙ÈÓˆÚ ‰¯„Ò‰ ÈÏÏÎ Â˘·Â‚È
.‡˘Â· ‰˜È˜Á
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¯È„‚‰Ï ,ÌÈ‡˘Â ¯˙ÂÈ Ì„˜Ï ÏÎÂ˙ È˙ÂÊ˙ ÔÂÓÈÒÏ ‰„ÚÂÂ‰˘ È„Î ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÔÈÎ‰ÏÂ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ÚÂ·˜Ï ,Ì„˜Ï ‰ÈÏÚ˘ ÌÈ‡˘Â‰ ˙‡Â È˙ÂÊ˙‰ ÔÂÓÈÒ· ÌÈ¯ÒÁ‰ ˙‡
Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙ÙÒÂ‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙
;ÁÏÓ‰ ˙ÎÈ¯ˆ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï ;ÔÂÊÓ‰ ˙ÂÊÈ¯‡ ÏÚ ÌÈÈ˙ÂÊ˙‰ ÌÈ·ÈÒ‰
ÌÁÏ ,Ô·Ï ÌÁÏ ˙ÈÈÙ‡Ï „ÚÂÈÓ‰ ÁÓ˜ ÌÈÈÓËÈÂÂ· ¯È˘Ú‰Ï ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â˜˙ ˙˜˙‰Ï ÏÂÚÙÏ
.‡˘Â· ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˘‡¯Ó ÊÂ¯‡ ÔÂÊÓ· ÌÈ¯ÎÂÒ ÔÂÓÈÒÏ ˙Â˜˙ ÔÈ˜˙‰ÏÂ ;‰ÏÁÂ „ÈÁ‡
ıÂÚÈÈ Ô˙ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ÏÒÏ ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙÏ ıÂÚÈÈ ˙ÒÎ‰ Ì„˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
.ÏÒ· ÌÈÏÂÏÎ ÌÈ‡ Ì‡ Ì‚ ÂÏ‡ ÌÈˆÂÚÈÈ ˙˙Ï ÏÂ˜˘Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ ;ÔÂÎÈÒ· ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï È˙ÂÊ˙
Ú·˜˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ Â˜ÏÁÈ Ì‰ÈÙ ÏÚ ÌÈÁ·Ó ÚÂ·˜Ï ,˙ÂÙÂ˜‰ ÛÂ˙È˘· ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÚÂÓÏÂ ˙Â‡È¯· Ì„˜Ï ‰¯ËÓ· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÎÈ‡ È„„Ó ÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ· 2013-2011 ÌÈ˘Ï
,ÌÏ˜˘ÓÓ ˙ÈÁÙ‰Ï ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙‡ Â„„ÂÚÈ˘ ÌÈˆÈ¯Ó˙ Ô˙Ó Ì‚ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ;‰Ó˘‰
ÔÂÁ·Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ;˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘ÚÏÂ ÂÈÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
ÈÏ‚¯‰ ˙‡ ˙Â˘Ï ‰ÏÂÎÈ ÌÈÈÓ˘Ó ˙ÂÂÊÓ ÏÚ ÌÈÒÓ ˙ÏË‰ Ì‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡·
.‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ÔÂÊÓ‰ ˙ÎÈ¯ˆ
ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÎ˙ ÔÎ˙Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ‡ÏÓ ÌÈÂ˙ „ÒÓ ˙ÂÙÂ˜‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È· ÔÈ‡
ÏÚ .‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Ó˘‰Ï Ú‚Â· ˙˜ÈÂ„Ó ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ‚Èˆ‰Ï Â‡ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Ó˘‰·
ÌÈÂ˙ ÛÂÒ‡ÏÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙È·¯Ó ˙„È„ÓÏ ÏÂÚÙÏ ÛÈÒÂ‰Ï ˙ÂÙÂ˜‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
ÔÈÎ‰Ï È„Î .‰· ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂÈ˘‰Â ‰È˙ÂÓ‚Ó ,‰Ó˘‰‰ ·ˆÓ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Ì‰Ï Â¯˘Ù‡È˘
‰ÙÂ˜ ÏÎ ÏÚ ,˙ÂÙÂ˜‰ ÈÁËÂ·Ó ·¯˜· ‰˙ÚÈÓÏÂ ‰Ó˘‰· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰ÏÂ ˙ÂÈÎ˙
ÌÈ„ÚÈ ·Èˆ‰Ï ,˙ÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙ ÔÈÎ‰Ï ,ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˙ÂÙÓÏÂ ‡˘Â· Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï
.ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â‡ˆÈ ¯·Î˘ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÂÈ‡„ÎÂ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ,Ì‰· ‰„ÓÚ Ì‡ ˜Â„·ÏÂ
˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙‡ Â˘Ó˘È ¯ÙÒ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙ Ï˘ BMI-‰ ÈÂ˙ ÈÎ ÈÂ‡¯
.‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈËÏ ˙Â·¯Ú˙‰
ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈÈ¯Ë‡È¯· ÌÈÁÂ˙È ÌÈÁ˙ÂÓ‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÔÈÈˆ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì·ˆÓÂ Ì˙ÓÏÁ‰ ˙„ÈÓ ÔÈÈÚ· Ú„ÈÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È· ÔÈ‡ ,ÁÂ˙È‰ ¯Á‡Ï ·˜ÚÓÏ
„¯˘Ó ÏÚ .ÌÙÂ‚· ÔÂÊÓ‰ ˙‚ÈÙÒ ˙Ó¯Â È˙ÂÊ˙‰ Ì·ˆÓ ,Ï˜˘Ó‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·¯Ï ,È‡ÂÙ¯‰
ÂÈ‰È ÌÈÁ˙ÂÓ‰˘ ÁÈË·‰Ï ¯˘Ù‡ „ˆÈÎ ˜Â„·ÏÂ ˙ÂÚÈ·˜· ÌÈÁ˙ÂÓ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙Â‡È¯·‰
.Ì˙ÂÈ‡„Î ÔÈÈÚ· ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰ÏÂ ÌÈÁÂ˙È‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î È‡ÂÙ¯ ·˜ÚÓ·
˙Â‡È¯· ˙‡ Ì„˜Ï ‰È˙Â¯ËÓÓ ˙Á‡˘ "˙Â‡È¯· ÌÈ¯Ú ˙˘¯"· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰
˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙Á‡ Û‡ ;˙˘¯· ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â¯·Á Ô‰ ˙ÂÈÂ˘¯ 256-Ó 29 ˜¯Â ,‰Ï„ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
.‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ‰ÙÈ˜ÓÂ ‰‡ÏÓ ˙ÈÎ˙ ‰ÏÈÚÙ‰ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
È„Î ‡·ˆ· ‰Ó˘‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ Ï"‰ˆ ÏÚ
Ì¯Â‚ È„È· ‰Ó˘‰‰ ˙ÚÈÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÂÈÏÚ .‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÎ˙ ÔÈÎ‰Ï
.Ì‰· ‰„ÈÓÚÏ ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ„ÚÈ ·Èˆ‰Ï ;„Á‡
¯ÂˆÈÏ Ï"‰ˆ ÏÚ .ÌÈÏÈÈÁ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ BMI ÈÂ˙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÂ˘ ÌÈÂ˙ È¯‚‡Ó Ï"‰ˆ È„È·
ÔÁ·‡ÏÂ ÌÁ˙Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÈÏÈÈÁ‰ ÏÏÎ Ï˘ BMI ÈÂ˙ ÏÏÂÎ‰ ÊÎÂ¯ÓÂ ÛÈ˜Ó ÌÈÂ˙ ¯‚‡Ó
‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈÎ˙ ˘·‚Ï ,˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ,‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÏÈÈÁ ˙ÂˆÂ·˜
.ÒÈÒ· ÏÎ· ‰ÈÚ·‰ Û˜È‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÏÈÈÁ· ÏÂÙÈËÏ
.‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔÏÈÚÙ‰ÏÂ ÂÈ˙Â„ÈÁÈ· ‡È¯· ÏÂ˘È·Ï ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ Ì„˜‰· ¯˘‡Ï Ï"‰ˆ ÏÚ
˙ÂÈËÓÂËÂ‡‰ ˙ÂÂÎÓ‰ ˙‡Â ˙ÂÈÓ"˜˘‰ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÈÈÎÊ‰ ÌÚ ÌÈÊÂÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙·
˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ÔÈÓ˘Ó ÔÂÊÓ ˙¯ÈÎÓÏ Ú‚Â· ˙ÂÏ·‚ÓÂ ÌÈ‚ÈÈÒ ÚÂ·˜Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ,ÂÈÒÈÒ··˘
.ÌÓÚ ÌÈÊÂÁ‰ ˘Â„ÈÁÏ È‡˙Î ÌÈÈÈÎÊ‰
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Í˘Ó ˙‡ ÍÈ¯‡‰ÏÂ ˙ÂÚÈ·˜· ÌÈÓ‡˙Ó‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙Ï„‚‰Ï ÏÂÚÙÏ Ï"‰ˆ ÏÚ
;ÈÙÂ‚ ÔÂÓÈ‡ ÈÎÈ¯„Ó Ï˘ ÌÈ˜˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ;˙ÂÏÈÚÙ‰
¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ;˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ È˜˙ÓÂ ¯˘ÂÎ È¯„Á Ï˘ Ì˙ÂÈÓÊ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï
."‡È¯· ÌÈÈÁ Á¯Â‡" ˙ÈÎ˙· ‰Ó˘‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈÏÈÈÁ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
Ï˜˘Ó ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰Â ‰Ï˘ ˙Â·¯Ú˙‰‰ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙Î¯Ú‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
.‰ÈÁ·ËÓÓ ÔÈÓ˘Ó ÔÂÊÓ ˙‡ˆÂ‰Ï ÏÂÚÙÏÂ Ì‰ÈÈÁ Á¯Â‡ ÏÚÂ ÌÈ¯ËÂ˘‰
‰Î‡ÏÓ‰ ÌÏÂ‡ ,‰Ó˘‰ ˙ÚÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÂÏÁ‰ ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙È·¯Ó ,ÌÂÎÈÒÏ
‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘·Â ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ÏÂÚÙÏ ÔÈÈÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚÂ ,‰·Â¯Ó ÔÈÈ„Ú
Ì‡˙È˘ Ì¯Â‚ Ï˘ Â˙Ó˜‰Ï „Ú ˙‡Ê .‰Ó˘‰‰ ˙Ù‚Ó È„ÓÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ,ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯˙È ÌÚ
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ó˘‰· ˜·‡Ó· ÌÈÂ˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡
˙ÈÙ˙ ÏÏÂÁÏ Ì‰ÈÈÂÎÈÒ ÔÎ˘ ,ÌÈ¯ÈÚˆ·Â ¯ÚÂ È·· ,ÌÈ„ÏÈ· ¯˜ÈÚ· ı¯Ó· ÏÙËÏ ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ
¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ È˙Â‡È¯·‰ Ì„È˙Ú ˙‡ ˙Â˘ÏÂ ÌÏ˜˘ÓÓ ˙ÈÁÙ‰Ï ,ÌÈÈÁ‰ ÈÏ‚¯‰·
.‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰

