בטחון תזונתי ומשבר האקלים  -השפעות הגומלין של המזון על הסביבה ומגיפות ההשמנה ,אי בטחון תזונתי ועת
החירום האקלימית -דר' דורית אדלר
הביטחון התזונתי הלאומי מהווה מרכיב קריטי בהישרדות של אומות לאורך ההיסטוריה האנושית .חשיבות גדולה
ניתנת בשנים האחרונות בעולם כולו לדיון של ביטחון תזונתי בהקשר למשבר האקלימי ,כפי שכבר כיום מתבטא
בעולם ,בטמפרטורות הגבוהות השוברות שיאים ,שריפות הענק ,שנות בצורות ממושכות ,הצפות חריגות ומגיפות,
המסכנות את יכולת גידול המזון כפי שהכרנו .מצד שני למערכות יצור המזון יש השפעה משמעותית על פליטות גזי
החממה  .שינויי אקלים משפיעים על כל המערכות האנושיות ובכלל זה על מערכת המזון ,האחראית לייצור
ולאספקה נאותה של מזון מזין לבני האדם -ביטחון תזונתי .עליה ברמת הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה,
בטמפרטורה הממוצעת וטמפרטורות קיצוניות ,שינויים בכמות ובמועדי המשקעים  -לכולם יש השפעה על יכולתה
של החקלאות העולמית לספק מזון לתושבי כדור הארץ .שינויי האקלים משנים את התפוצה ,ההתפרצות והעוצמה
של מזיקים ומחלות בצמחים ובעלי חיים כמו גם את התפוצה של מינים פולשים .לאחרונה הופיעו זנים אלימים
חדשים של מחוללי מחלות בחיטה ,המותאמים לטמפרטורות גבוהות ,התפשטו במהירות ובאופן מפתיע בחמש
יבשות וגרמו למגפות באזוריי גידולים חדשים שקודם לכן לא היו מתאימים למזיקים אלו ושבהם עדיין לא
קיימים זני חיטה עמידים ומותאמים .
המזון הוא הכוח המניע היחיד החזק ביותר ,היכול לשפר הן את בריאות בני האדם והן את הקיימות הסביבתית .
למרות זאת ,כיום המזון מהווה גורם שמאיים הן על בני האדם והן על כדור הארץ .האתגר העצום העומד בפני
האנושות ובפני מדינות ,הוא לספק לאוכלוסיות העולם והמדינה ,ההולכות וגדלות ,תזונה בריאה שמקורה
במערכות מזון מקיימות .כיום ,תזונה לא בריאה היא גורם סיכון גדול יותר לתחלואה ותמותה בהשוואה לשימוש
באלכוהול ,מין לא מוגן ,סמים וטבק – כולם גם יחד  .ייצור המזון הגלובלי מאיים על יציבות האקלים ועל חוסנן
של המערכות האקולוגיות ,ומהווה את הגורם היחיד הגדול ביותר להידרדרות סביבתית ולהפרה של הגבולות
הפלנטריים.
האתגר הישראלי של ההשפעות ההדדיות של ביטחון תזונתי ושינויי אקלים מבחינה בריאותית וסביבתית .
התזונה הים תיכונית בולטת ביתרונותיה הבריאותיים והסביבתיים ומהווה אסטרטגיה של  win- winלהתמודדות
עם המגיפות התזונתיות ומשבר האקלים .היא עשירה בפירות וירקות ,דגנים מלאים וקטניות ,אגוזים ושמן זית.
תזונה זו בולטת בכמויות מתונות בלבד של מזונות מן החי ובכמויות מעטות מאוד של צריכת בשר בקר .הצריכה
היומית של כלל הבשרים כולל עוף ,בכרתים של שנות הששים ,בהם נלמדה לראשונה והוכרה חשיבותה
הבריאותית של התזונה הים תיכונית היה  53גרם ליום  -עובדה המסבירה איך תזונה זו מתאימה ביותר גם
מבחינה סביבתית .מדינת ישראל ,נוטה בשנים האחרונות לכיוון התזונה המערבית .הבעיות התזונתיות המרכזיות
בישראל כיום ,נובעות מצריכה גבוהה של מזונות אולטרה מעובדים החל במשקאות ממותקים ,חטיפים מלוחים
ומתוקים ,מאפים למיניהם ,לחם לבן וצריכה גבוהה של בשר עוף ,בשר בקר ובשרים מעובדים .בין 04-34%
מהקלוריות היומיות מגיעות ממזונות אולטרה מעובדים.

ישראל מובילה בצריכת עוף לנפש בעולם ,עם צריכה של כ  04ק"ג לנפש בשנה ורביעית בצריכת בשר בקר עם צריכה
הגבוהה מ  60ק"ג לנפש לשנה  .כמויות אלה מסתכמות לצריכה יומית ממוצעת של מעל  044גרם ליום לנפש ,הרבה
מעל הצריכה של  53גרם ליום לנפש בדיאטת כרתים .צריכה גבוהה של משקאות ממותקים ,מזונות אולטרה
מעובדים כולל בשרים מעובדים ובשר אדום קשורים בהגדלת הסיכון בין היתר של השמנה וסוכרת ,אשר
שיעוריהם בישראל גבוהים וגובים לפי משרד הבריאות קרוב ל  64,444מקרי מוות בשנה והוצאות כלכליות עצומות
המוערכות בגובה של כ  0מיליארד שקלים בשנה ,רק של השמנה.
התזונה הים תיכונית נמצאה קשורה בהפחתת מרבית המחלות הלא מדבקות החל בהשמנה ,סוכרת ,מחלות לב,
סוגי סרטן ואף אלצהיימר ונמצאה קשורה באריכות ימים בעשרות מחקרים הן אפידמיולוגיים והן מחקרים
קליניים מבוקרים וארוכי טווח.
ביטחון תזונתי חייב לקחת בחשבון את הידלדלות והשתנות מקורות האנרגיה ,המים ,הקרקע וכמובן את שינויי
האקלים ,אשר משפיעים וימשיכו להשפיע על זמינות ואיכות המזון בכל העולם .בנוסף ,לדפוסי צריכת המזון
והאכילה שלנו יש השפעה משמעותית על החקלאות ,על מערכות המזון והסביבה.
הפחתת פליטות גזי חממה באמצעות שינוי דפוסי תזונה בישראל  -מחקרים רבים שנערכו ברחבי העולם המערבי
הראו כי לבחירה האישית של מזון – הפחתת צריכה של מזון מן החי ,במיוחד בשר בקר  -יש השפעה משמעותית על
הפחתת בשימוש במשאבים (מים ,חנקן וקרקע והקטנת פליטות גזי חממה הנוצרים במכלול תהליך ייצור הבשר
ומוצרים אחרים מן החי .הפחתה כזו עולה בקנה אחד עם ההמלצות התזונתיות הכלולות בדיאטה הים תיכונית
שהוזכרה לעיל ,וביניהן :הפחתת צריכת שומן רווי וכולסטרול ,הפחתת צריכת נתרן (המגיע ברובו ממזונות
מעובדים ) .העדפה למזון עתיר סיבים ,שמקורם בצריכת תזונה צמחית בבסיסה ,העשירה בירקות ,פירות ,דגנים
מלאים ,קטניות ולמזונות עשירי חומצות שומן חד בלתי רוויות כמו שמן זית ,אבוקדו ומיני אגוזים .יודגש כי מעבר
של חלק מהתושבים בישראל לדיאטה ים תיכונית ,הכוללת יותר ירקות ,פירות ,קטניות ,דגנים מלאים ופחות בשר
ומוצרים מן החי ,יביא להפחתה בצריכת המשאבים הסביבתיים ובפליטת גזי החממה בישראל ובעולם ,כיוון
שמרבית הבשר מיובא לישראל כמו גם להפחתה משמעותית בתחלואה ,תמותה ועלות כלכלית עצומה .הידע המדעי
הקיים כיום תומך בהשפעות הבריאותיות המיטביות של מעבר לדיאטה כזו ,וכך גם משרד הבריאות הישראלי
בהמלצות העדכניות שפרסם ב  .0462לפיכך על מדינת ישראל לקדם הנגשת תזונה ים תיכונית בכל מדיניות .
לאחרונה התפרסמו עבודות מחקר רבות העוסקות בהשלכות הסביבתיות של סוגי תזונה שונים .מרביתן מסכמות
שתזונה עשירה בסוגי מזון שמקורם מהצומח ודלה יחסית בסוגי מזון שמקורם מהחי תורמת לבריאות טובה יותר
ולתועלות סביבתיות .באופן כללי ,הפרסומים מצביעים על כך שסוגי תזונה אלו הם  “win-win”,מאחר שהם
מועילים הן לבני האדם והן לכדור הארץ .חרף כל זאת ,מוצרי מזון מהחי מסובסדים באופן נרחב בישראל וזאת
בהשוואה למוצרי מזון מהצומח.
היערכות לשינוי סל המזון בישראל לאור שינויי האקלים .הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים ) (IPCCחקר
מספר תרחישים לעליית הטמפרטור ה בעולם ,וסיכם שבאופן כללי המערכת החקלאית תחווה ירידה בייצור:
תחילה באזורים החמים ,אך עם עלייה הדרגתית נוספת בטמפרטורה – הדבר ישפיע על כל המערכות החקלאיות

בעולם .שינויי האקלים עשויים להביא לחוסר יציבות ולעליה במחירי מזונות הבסיס ,ועל מדינת ישראל להיערך
לשי נוי זה ולהעריך את השפעתו על התזונה בישראל .כפי שתואר לעיל ,בשל החשש כי האנושות תיקלע למחסור
במזונות בסיס או לעליה משמעותית במחירם ,על מדינת ישראל לשקול מדיניות שמטרתה בחינה מחודשת של
מדיניות ייצור המזון בארץ ,אילו מזונות רצוי וניתן לגדל כאן בתנאי משאבי החקלאות הקיימים וצפי השינוי כך,
שיבטיח בטחון תזונתי מיטבי כיום ולדורות הבאים.
כושר הייצור של ענפי הגידול הצמחי בישראל נבחנה ביחס לצריכה התזונתית המומלצת של מרכיבי התזונה
העיקריים .נכון לשנת  ,0462נמצא שקיים פוטנציאל לספק חלק משמעותי מצריכת הקלוריות ,החלבונים,
הפחמימות והסיבים התזונתיים ( 040-565% ,26-601% ,00-23%ו 610-031%-בהתאמה על פי תרחישים שונים
שנבחנו) ,ואילו לגבי השומנים קיים מחסור ( .)35-04%גידול האוכלוסייה הצפוי עד שנת  0453צפוי להביא למחסור
באספקת קלוריות וחלבונים ( 03-01%ו 31-24%-בהתאמה) ומרכיבי תזונה נוספים ,בהנחה שהייצור החקלאי קבוע
ואין גידול בכושר הייצור (הגדלת הייצור פירושה הגדלת האינטנסיפיקציה אבל יחד איתה גם הגדלת ההשפעות
הסביבתיות) .מכאן שמסקנת החוקרים ממשרד החקלאות הישראלי הנה ,כי קיים פוטנציאל משמעותי לסיפוק
עיקר כלל המרכיבים התזונתיים של האוכלוסייה הנוכחית ,וזאת בניגוד להנחה המקובלת שסיפוק הצרכים
התזונתיים מחייב יבוא נרחב .יש לסייג ,היכולת לספק את הצרכים ללא יבוא נרחב מבוסס על שינוי תזונתי
משמעותי באוכלוסיית ישראל .שמירה על פוטנציאל זה אל מול גידול האוכלוסייה תחייב שמירה על נכסי
החקלא ות ,הכוללים בין היתר קרקע ,מים ,ידע ומחקר ,ואת המשך הגדלת יעילות הייצור .הנתונים המוצגים
יכולים לשמש לבחינת מיטוב הגידול החקלאי בישראל ולקידום העיסוק בנושא תזונה מקיימת .תוצאות המאמר
מחזקות את תפקידה וחשיבותה של החקלאות ברמה האסטרטגית .
בדו"ח נוסף של ה  IPCCעל שינויי אקלים והקרקע ,צופים החוקרים כי מחירי הדגנים יעלו בעולם עם עליית
הטמפרטורות ,תדירות ותכיפות הבצורות ומידבור שטחים נרחבים ,אם התהליך ימשיך .צפויה גם פגיעה בייצור
הירקות והפירות אשר התפוקה שלהם צפויה להיפגע  .כל אלה הינם קצה קרחון של סיכונים צפויים המחזקים את
חובתה של המדינה לבנות תכנית אב לאומית למזון לישראל לאלתר .תכנית זו צריכה לבחון את כל מרכיבי מערכת
המזון בארץ ,להתייחס לתרחישי משברי אקלים ומגפות ולהבטיח בטחון תזונתי לאומי עם יכולת התמודדות
ופתרון מגיפות התזונה הישראליות כהשמנה ,סוכרת ,חסרים תזונתיים ואי בטחון תזונתי אישי מחד והתמודדות
עם משבר האקלים על השלכותיו המקומיות והעולמיות מאידך .
כל אלה מחייבים בניית תכנית ביטחון תזונתי לאומית לישראל לאלתר המבוססת על תזונה בת קיימא המהווה
את המצפן לצרכי האוכלוסייה לבריאות מיטבית והתמודדות עם משבר האקלים כיום ובעתיד .התכנית צריכה
להיות מקיפה להתייחס באופן מקצועי לכל מרכיב של מערכת המזון ,מהגידול ,שינוע ,עיבוד ,סחר ועד בזבוז
המזון ,על כלל היבטיו:
לכלול בראש ובראשונה השקעה בחקלאות ,בחקלאים ובמחקר החקלאי בישראל לתמרוץ תזונה בת קיימא באופן
רציף ויציב לאוכלוסיית ישראל .אובדן של חקלאים ,ידע חקלאי וגידולים ,יובילו לתלות גדלה והולכת ביבוא מזון

בסיסי בריא ,אשר לדעת מומחי האקלים בעולם צפוי להיפגע ,על כל המשמעויות הכלכליות ואף הפגיעה בזמינות
מגוון המזון הבריא ליבוא באופן רציף ויציב לאוכלוסיית ישראל ,בפרט בחירום ושיגרת חרום.

מדיניות לביטחון תזונתי לישראל לעת חירום משבר הקורונה והשנתיים הקרובות
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

מזון הינו צורך קיומי ראשוני ,שלא ניתן להתקיים בלעדיו ,ולאספקתו או היעדרו השפעה מרחיקת לכת על מעגלים
נרחבים של בריאות ,כלכלה והחוסן הלאומי של ישראל .חובתה של הממשלה להבטיח אספקה זמינה ובת קיימא
של מזון ,לכל האוכלוסייה ,לתזונה בריאה ובמחיר בר השגה בשגרה ובעתות חירום.
לצערנו למדינת ישראל אין עדיין תכנית אב למזון הכוללת הבטחת יכולת ייצור ואספקת מזון מיטבית ונגישה
לכלל אוכלוסיית ישראל .תכנית כזו חיונית בימים רגילים ,ועל אחת כמה וכמה בעת חירום ממושכת כפי שצפויה
כעת לאור משבר הקורונה ,בה נדרשת שמירה על הביטחון התזונתי של כלל האוכלוסייה בישראל .הדחיפות
בהיערכות מיידית גוברת ,בהתחשב בעובדה שמדובר במשבר עולמי ,המוביל לירידה בסחר בין לאומי ,סגירת
גבולות והקטנת פעילות במדינות רבות .במצב כזה קיימת הסתברות לא מבוטלת לפגיעה ביכולתה של ישראל
לייבא את המזון הבריא הדרוש לנו בעת חירום בריאותית כזו ,ואפשרות מסתמנת לעליה דרמטית במחיר חומרי
הגלם .חשוב לציין שבמצב חירום כזה יכולה להיפגע גם היכולת לגדל מזון מקומי ,דבר שמגדיל את הסיכון
לאספקה סדירה של מזון.
סיכון משמעותי שאין להתעלם ממנו במשבר הקורונה הנוכחי הוא התפתחות תת תזונה באוכלוסייה ,הן בהיבט
הכמותי והן בהיבט האיכותי .תת תזונה כרוכה בפגיעה במערכת החיסונית שככל מערכות הגוף תלויה גם היא
במכלול הרכיבים התזונתיים ה חיוניים לתפקוד תקין ,והקשר שלה לעלייה בסיכון להידבק בזיהומים וליכולת
להתמודד מולם מוכר וידוע (סכמה .)6
אנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בהיקפים הולכים ומתעצמים המתוארים כלא מוכרים
לישראל מאז קום המדינה ,במסגרתו חייבים לתת את הדעת על הצורך הברור באספקת והנגשת סל מזון בריא
לכלל האוכלוס ייה .יודגש כי שינויי האקלים צפויים להביא למשבר בריאותי ,כלכלי וביטחוני בהיקף משמעותית
גדול יותר ממשבר הקורונה ועל כן יש להיערך לשינויים הללו כבר היום.
בהקשר זה יש לתת את הדעת על שלוש אוכלוסיות רגישות במיוחד:
 .6אוכלוסיה מוחלשת כלכלית – מצוקה כלכלית יכולה לגרום במהירות להידרדרות לאי ביטחון תזונתי ולתת
תזונה ,כולל מצבים רבים בהם אולי יסופקו הצרכים הקלוריים הבסיסיים ,אך תהיה פגיעה משמעותית
בצריכת מזון מזין המספק ויטמינים ,מינרלים וסיבים תזונתיים .במקביל ניתן לצפות גם עלייה בצריכת
מזונות אולטרה מעובדים העשירים בסוכרים ,מלח ושומנים לא רוויים המובילים לעלייה בהשמנה ותחלואה
ופגיעה במערכת החיסונית .המשבר הנוכחי פגע במאות אלפי עצמאים ועובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו,
ופגע ביתר שאת בעובדים לא מיומונים ונטולי כישורים המשתייכים אל השכבות החלשות ביותר .אלה
התווספו לאוכלוסייה של מאות אלפי בתי אב הנמצאים כבר עתה באי ביטחון תזונתי .מבקר המדינה כתב
בדו"ח שלו כבר ב 0463-שבמדינת ישראל של שנות האלפיים קיימת ,למגינת הלב ,אוכלוסייה גדולה

המתקשה להתקיים בכבוד ובכלל זה להבטיח לעצמה את צריכת מוצרי המזון הנדרשים לה ושיש לנקוט את
הצעדים המתחייבים כדי להקל על נטל ההוצאות של הצרכנים בכלל ושל השכבות החלשות במיוחד .דברים
אלו נכתבו בתקופה של התנהלות רגילה ,והם מתחדדים עוד יותר בזמן משבר .כאמור ,משבר האקלים,
באופן דומה למשבר הקורונה ,צפוי להרחיב את הפערים החברתיים הקיימים בישראל ולהשפיע במידה
הקשה ביותר על השכבות החלשות.
 .0אוכלוסיית הקשישים (שחלק לא מבוטל ממנה הוא גם מוחלש כלכלית) – המידע עד כה מראה שאוכלוסיה זו
נמצאת בסיכון הגבוה ביותר לפגיעה מנגיף ה covid 19והבטחת סל מזון בריא חיוני עבורה כדי לסייע
בהתמודדות מול הנגיף.
 .5תינוקות ואמהות בהיריון ומניקות – חשיבות התזונה של קבוצה זו הובהרה כבר בעקבות חודשי רעב ספורים
בהולנד במהלך מלחמת העולם השנייה ,כשנמצא כי התינוקות שנולדו לאחר מכן סובלים משיעורים גבוהים
משמעותית של השמנה ,מחלות לב ועוד בבגרותם ) .(Roseboom et al., 2006חשיפה לאי ביטחון תזונתי
בתקופת העוברות ובילדות המוקדמת עלולה לפגוע בטווח הארוך בהתפתחות הקוגניטיבית והחברתית –
נפשית של הילד/ה ובסופו של דבר לפגוע במימוש הפוטנציאל שלו במישורי החיים השונים ,כולל היצרני
והכלכלי לאורך החיים ולכן בהון האנושי באופן רב דורי.

מצב חירום בריאותי המשולב בסיכון תזונתי למאות אלפים רבים מבין האוכלוסייה מחייב תכנית חירום להבטחת
ביטחון תזונתי אישי ולאומי לתקופה המיידית ,הקרובה ובכלל .תכנית זו נדרשת מעבר לצעדים שננקטים כבר
במסגרת משק לשעת חירום ,המתמקדים באגירת מלאי חירום שנועד לענות בעיקר על יכולת אספקת קלוריות
מספקת ולטווח קצר .תכנית החירום מחייבת מיפוי מיידי של יכולת אספקת המזון העתידית בישראל ,הן בשנה -
שנתיים הקרובות (לאור תחזיות השפעת הקורונה והשפעת שינויי האקלים) כולל צפי התוצר מהחקלאות
המקומית ,ומ הלכי חירום כלכליים ,חקלאיים ויצרניים שיענו על שלוש מטרות מרכזיות:

 .1חיזוק וייצוב יכולת אספקה מקומית שוטפת של מזון טרי מחקלאות ישראל

מזון טרי ובעיקר ירקות ,פירות ו קטניות ,הוא מרכיב מרכזי בתזונה בריאה המבוססת על התזונה הים
תיכונית שמומלצת לתושבי ישראל .חלק מ אספקת המזון הטרי מתבססת כיום על יבוא ,והתלות ביבוא גדולה
גם בחלב וביצים שאספקתם תלויה באופן משמעותי ביבוא גרעינים ומזון בע"ח ,כשאנו רואים בכך צוואר
בקבוק לאור חוסר הוודאות האופף את המשבר הנוכחי .לדוגמא ,הגבולות של ישראל עם ירדן ,אחת מספקי
הירקות הזרים של ישראל ,כבר נסגרו למעבר בני אדם והדבר יכול להתרחב גם למעבר סחורות ,ומצב דומה
יכול להיות גם לגבי יבוא מתורכיה .מטרות היבוא הן למלא חסרים בייצור המקומי ולהתערב במחירי השוק
ע"מ להוזיל מוצרים חיוניים לצרכנים ובעיקר לאוכלוסיות המוחלשות.
לאור מצב זה אנו רואים חשיבות בחיזוק מיידי של חקלאות ישראל ויכולתה לספק באופן יציב מזון טרי
לתושבים.
אנו אמנם למזלנו לקראת הקיץ שהיא עונת הגידול המרכזית ,אך עדיין חשופים לפגעי מזג האוויר ושינוי
האקלים ומגבלות אחרות ,ולכן רואים חשיבות מרכזית לתכנן ולהתייחס מראש לנקודות הבאות:
א .כוח אדם לחקלאות – החקלאות תלויה כיום בעובדים הזרים הנמצאים כבר בישראל ללא אפשרות להגעת
עובדים נוספים עקב מגבלות תנועה בין לאומית ,ותנועת עובדים פלשתינים יכולה להיות מוגבלת גם היא
בכל עת .כדי להקטין את ההגבלה של כמות המזון שניתן לגדל עקב חוסר כוח אדם בגידול ,קטיף ,אריזה
ושינוע ולאור האבטלה הגבוהה יש לקדם דרכים לתמרוץ עובדים ישראלים בחקלאות .מנגנון עבודה
מועדפת בחקלאות לחיילים משוחררים יכול להיות ,למשל ,בסיס להרחבה המתאימה למצב .יצוין כי כבר
היום עבודה חקלאית נכללת בסל העבודות המועדפות ,אך ביחס לעבודות אחרות נתפסת כפחות
אטרקטיבית .על כן יש לבחון את כל סל העבודות המועדפות .בנוסף בעת משבר כפי שקרה במשבר
הקורונה ,על המדינה לסייע בקטיף או פעולות חיוניות אחרות בחקלאות בעתות חירום ולספקם לגורמים
מרכזיים כדוגמת בתי חולים אשר ממילא זקוקים לסיוע מדיני ובכך לאגם משאבי מדינה ולמנוע food
 wasteהמהווה נטל סביבתי וכלכלי גבוה מאוד .מהלך כזה דומה בחשיבותו ובישימותו לגיוס הצבא
לחלוקת מזון לאוכלוסיות בהסגר.
ב .אספקת ותמחור מים לחקלאות – גם אחרי חורף ברוך גשמים קשה לצפות את מזג האוויר בקיץ הנוכחי,
במיוחד בתקופה של שינויי אקלים ותופ עות קיצון .אספקת מים מספקת ובמחיר הולם לחקלאות חיוניות
לאבטחת מזון טרי במחיר נגיש.
ג .עיגון מעמדם של חקלאי ישראל – בדומה לאנשי מערכת הבריאות וגופים אחרים הנמצאים בחזית המאבק
במשבר ,גם חקלאי ישראל הופכים להיות גורם חיוני לביטחון ישראל ,בחזית של אבטחת ביטחון מזון
בשגרה ובעת חירום ואסון .כפי שמכבי האש הפכו ללוחמי האש  -ואין מדובר בשינוי סמנטי ,אלא תוצאה
של עליה בסיכונים ושינוי אקלים שהפכו אותם ללוחמי בטחון הציבור והסביבה ,כך גם חקלאי ישראל הם
בחזית המאבק .יש לקדמם כלוחמי החזית במאבק להבטחת גידול והנגשת ליבת התזונה הבריאה ,בעיתות
רגיעה ובעיתות חירום ,ההולכים ונעשים תכופים עקב המשברים הבריאותיים והאקלימיים ,ויש להבטיח
את מעמדם כנותני שירות חיוני.

 .2הנגשה כלכלית לאלתר של סל מזון בסיסי בריא ,כפי שהוגדר על ידי האגף לתזונה של משרד הבריאות
בשיתוף המועצה הלאומית לביטחון תזונתי
בעת חירום בריאותית ובשגרה יש צורך בהנגשה הפיזית והכלכלית של סל המזון הבריא הבסיסי המוגדר
על ידי משרד הבריאות והמועצה הלאומית לביטחון תזונתי ,לכלל האוכלוסייה בישראל לצורך הבטחת מצב
תזונתי מיטבי של כלל האוכלוסייה .יש להוזיל ולהנגיש כלכלית את סל המזון הבריא הבסיסי לאלתר ,ובידי
הממשלה יש מגוון כלים לעשות זאת מיידית .לדוגמא ,אופציה פשוטה הנהוגה כבר בלא מעט מדינות
מפותחות היא מע"מ דיפרנציאלי (למשל  )3%על סל המזון הבריא ,ומע"מ גבוה על השתייה הממותקת
והמזון האולטרה מעובד ,לעומת המע"מ האחיד הקיים כיום ובתוספת למע"מ אפס הקיים כבר על פירות
וירקות .כמובן שניתן לסבסד סל מזון זה או להפעיל כל כלי אחר להשגת הוזלה משמעותית שלו .פעולה
חשובה נוספת בהיבט זה היא ייצוב מחירי המזון הטרי ע"י הרחבת הפיקוח על סל המזון הבריא הבסיס
וכלל שרשרת האספקה ,להקטנת פערי התיווך ותמיכה ישירה בחקלאים עפ"י הצורך במקרה של עליה
במחירי תשומות וכ"א.

 .3הנגשה פיזית לאוכלוסייה המרותקת לביתה מכל סיבה ,בדגש על קשישים ובעלי צרכים מיוחדים
המצב הלחוץ והבידוד מדגישים היבטים של ביטחון תזונתי במיוחד בקרב קשישים ואוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים ,שכן אלה סיכונים מידיים אשר מחמירים במידה ניכרת תחלואים קיימים ומגדילים את
הסיכון ללוקים בקורונה או כל מגפה בריאותית או משבר אקלימי .קשישים רבים ואוכלוסיות נכים ובעלי
צרכים מיוחדים ממוקמים ברבעון התחתון של ההכנסות וסובלים מבעיות תפקודיות ומוטוריות שנגרמות,
בין השאר ,מחולשה ,קושי בניידות ,שברים או מחלות .רבים מהאוכלוסיות הנ"ל נמצאים במצב "שביר"
( )frailtyבו כל ירידה בצריכה התזונתית מאיצה גלגל קסמים של הדרדרת בריאותית ולכן תתרום להגדלת
התחלואה והעומס על מערכת הבריאות.
קיים מהלך להנגשת ארוחת צהריים חמה לקשישים המרותקים לביתם באמצעות הסבת תכנית ההזנה
לתלמידי בתי הספר למהלך זה .אך מהלך מבורך זה נוצר בימי הקורונה ועתידו מצוי בסימן שאלה .אולם
חייבים בכל עת להבטיח המשך אספקת הארוחות לילדי בית הספר אשר מהווה את ארוחת העיקרית של
הזכאים לה וחיונית להבטחת ביטחונם התזונתי על מכלול השפעתו על גדילתם והתפתחות בהווה ובעתיד.
חייבים במקביל להבטיח הנגשה של סל יומי מלא ואת איכותו התזונתית ולבנות מערכת לניטור שוטף של
מצבם התזונתי ,של הקשישים בסיכון ,בדגש ראשוני על מניעת ירידה במשקל ,באמצעות שילוב קופות
החולים במהלך תוך שימוש בתקשורת ומעקב טלפוני.

כד י לקיים את הצעדים החשובים שמפורטים לעיל יש צורך בקיום דיאלוג בין-משרדי הדוק של משרדי
החקלאות ,הבריאות והכלכלה יחד עם משרד ראש הממשלה והמל"ל .אבטחת בטחון תזונתי אינה מותרות ובשעת

חירום כזו נדרשת מדיניות אפקטיבית ואחראית שכוללת תכנון מוקפד וישום מהיר כדי למנוע תת תזונה ותחלואה
שקשורה למזון ,שכבר מהווה חלק מרכזי מהתחלואה בשגרה ,כנזקים עקיפים וחריפים של משבר הקורונה.

מקורות:
Roseboom, T., de Rooij, S., & Painter, R. (2006). The Dutch famine and its long-term consequences for
adult health. Early human development, 82(8), 485-491
תזונה בת קיימא  -הבריאה לאדם ולסביבה  -בסיס לתוכנית לאומית לביטחון תזונתי לאומי ואישי

הזכות לביטחון תזונתי אישי ולאומי – מן הכוח אל הפועל
ד"ר דורית אדלר ,נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא
הזכות למזון בריא מחייבת את המדינה לפעול למימושה .כחלק מחובתה זו חוקק חוק המועצה הלאומית לביטחון
תזונתי אשר מטרתו ,הסדרת הטיפול ותכנון אסטרטגי להבטחת בטחון תזונתי לכל ומיגור אי הביטחון התזונתי על
מכלול היבטיו בטווח הקצר והארוך.
 .1עדכון חוק המועצה הלאומית לביטחון תזונתי
א .בטחון תזונתי לאומי  -יש לעדכן את חוק המועצה הלאומית לביטחון תזונתי ,כך שתהייה אחראית
לתכנון אסטרטגי להבטחת בטחון תזונתי אישי ולאומי כולל.
אל מול עת החרום הבריאותית והאקלימית בה אנו מצויים ,חייבת להיבנות תכנית אסטרטגית לאומית
לתזונה בריאה בת קיימא ,לכלל האוכלוסייה להווה לעתיד הקרוב ולדורות הבאים .התכנית תכין את
המדינה לסיכונים הנובעים מעליית הטמפרטורות כפי שעולה באופן עקבי ,אירועי קיצון של שיטפונות,
סופות ,ברד ואחרות אשר צפויים להשפיע ולפגוע בייצור החקלאי המקומי .מובן שעם החרפת משבר
האקלים לא נוכל להישען באופן מרכזי על ייבוא תוצרת חקלאית ,במצבים כאלה בתרחיש הפסימי
מדינות יעצרו את הייצוא שלהן לטובת אזרחיהן ובתרחיש האופטימי מחירי המזון צפויים להאמיר
באופן משמעותי.
בטחון תזונתי אישי ולאומי חייבים להיות מרכיב ראשון בכל מדיניות מזון ובטחון.
ב .הבטחת נגישות פיזית וכלכלית לסל מזון בריא בסיסי לכל – סל מזון בריא בסיסי הוגדר על ידי משרד
הבריאות בשיתוף המועצה הלאומית לביטחון תזונתי .סל מזון זה צריך להיות מבוססת על ליבת
התזונה הבריאה והמגנה המבטיחה את הבריאות המיטבית של האוכלוסייה ולהיות מותאמת ליכולת
ישראל לגדל את מרביתה ובסיס לכל מדיניות הקשורה למערכת המזון .לדוגמה :מיסוי מזונות או
הסרתם ,סעיף  00ופטור מהיטל הטמנה עקב תרומות מזון על ידי חברות ,תמרוץ חקלאים – בסיס
לביטחון תזונתי לאומי בר קיימא ,צריך להתבסס בראש ובראשונה על ההשלכות הבריאותיות שהן
הבסיס לחוסנה של המדינה שכן הן מגלמות גם השלכות כלכליות וחברתיות.
ג .תקצוב המועצה תנאי ליכולתה לפעול במקצועיות והתמדה מול האתגרים העצומים.
 .2תכנית לאומי לביטחון תזונתי לנשים ,תינוקות וילדים לאוכלוסייה באי בטחון תזונתי.
יש להקים לאלתר תכנית ייעודית לנשים טרום הריון ובמהלך  6444הימים הראשונים בדומה לתוכנית ה
 WICהאמריקאית – ( )women, infant, childrenיעוד התכנית:
א .אספקת מזונות בריאים כהשלמה תזונתית  -במטרה לשמור על בריאות הנשים ,תינוקות וילדים
במעמד הסוציואקונומי הנמוך ,בעת חלון הזדמנויות פיזיולוגי ,נפשי וקוגנטיבי חד פעמי אשר השלכותיו
בלתי הפיכות .מחקרים העוקבים אחרי תכנית ה  WICהאמריקאית מצאה כי שילוב תוספת המזונות
מתוך סל מזון בריא ומוגדר באמצעות "כרטיסי אשראי" ייעודיים והטיפול וההדרכה התזונתיים
לאימהות ופעוטותיהם לאורך זמן ,קשורות בהפחתה בשיעורי השמנה ושיפור משמעותי בהתפתחות

הקוגניטיבית של התינוקות והפעוטות שנכללו בתכנית בהשוואה לאוכלוסייה מקבילה שקבלה רק את
תלושי המזון.
ב .הדרכה תזונתית בריאה ובת קיימא ונמשכת ידי דיאטניות עם הכשרה לגיל הרך
התכנית תפעל לאורך  6444הימים הראשונים .ויישומה ברוח הזכות למזון של האו"ם.
תכנית זו חיונית בקדימות ראשונה במעלה ,לאור ההשפעה ארוכת הטווח של המצב התזונתי של האם
מטרום ההיריון ,במהלכו ועד תום  6444הימים ,הן על בריאותה והן על בריאות ילדיה במהלך ההיריון,
הלידה ולאורך חייהם .ההשלכות של התזונה בתקופה זו הן על האם ובעקר על התינוק דרמטיות ורב
דוריות ,הן בריאותית ,הן כלכלית והן חברתית .מכאן שהשקעה זו חיונית להבטחת ההון האנושי של
ישראל.
1
ג .קידום הנקה והפנייה למערכת הבריאות .
 .5חינוך תזונתי מקצועי לתזונה בת קיימא ,על ידי דיאטניות נושאות תעודות הוראה
תוחזר למערכת החינוך ,לליבת תכנית הלימודים ,לאורך שנות הלימוד ,ככלי מרכזי להבטחת ציוד התלמידים
בכלים לבחירה ויכולת הכנת מזון בריא לאורך חייהם .התחום יכלול כמובן את עקרי הנושאים מבריאות ועד
קיימות ,מבריאות נפשית ועד חקלאות עירונית ומקיימת .לאור העובדה שהתזונה והמזון מהווים את גורם
התחלואה והתמותה המרכזי בעולם ובישראל כיום ,והשפעתו על מכלול רבדי החיים החל מגדילה והתפתחות
תקינים ,דרך תפקוד קוגניטיבי והצלחה בלימודים ועד מיצוי ההון האנושי ,מחייבים ציוד הילדים מהגיל הרך ועד
סיום הלימודים בארגז הכלים שיאפשר להם להתנהל באופן בריאותי ,בעולם בו כל מערכת המזון משתנה ללא הרף
וקובעת גורלות.
 .0תפקיד הרכז לביטחון תזונתי כחלק מהמיזם לביטחון תזונתי יהיה פרופסיונלי ויאויש על ידי עובדים
סוציאליים ותזונאים אשר יעבדו בשיתוף פעולה ברשויות מקומיות סמוכות (כיום מוגדרים עובדים סוציאליים
ובעלי תעודה אקדמית)
 .3רגולציה בתחומי המזון ,חייבת לכלול סקר השפעה בריאותית טרם הגשת כל חוק בתחום המזון והתזונה בדומה
לחובת סקרי נוף ,אקולוגיה וכו'
 .0עדכון "חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ו "2112-כך שהחוק יבטיח נגישות למזון בריא ויכלול
מרכיבי מוטיבציה מרחיקה ,למזונות מזיקים באמצעים כלכליים (כדוגמת מיסוי מזונות מזיקים שעל הפרק)
ורגולטורים והפיכת בחירת המזון הבריא לאפשרות הזמינה והקלה .בנוסף החוק חייב להתייחס להבטחת שימור
החקלאות ולא ריסוקה בשם התחרות ,שאמורה להוביל להוזלה של יוקר המחייה אך נכשלה הן בשגרה ולא כל
שכן בעת משבר.
 .1איתור אי בטחון תזונתי כחלק אינטגרלי מהקבלה בבתי חולים ובמרפאות בקהילה ואיתור תחלואה תזונתית
במסגרת הסינון לקבלה למיזם הלאומי לביטחון תזונתי ,כדי להפנות לטיפול תזונתי במערכת הבריאות מוקדם
ככל הניתן ,מאחר ומרביתם ממילא כלולים בסל הבריאות.
 .8בתי חולים ומוסדות אשפוז יידרש ו לאמץ תזונה בריאה ובת קיימא ,לעובדים ,למטופלים ולבאי המרכזים
הרפואיים .יידרשו להכין תכנית לצמצום בזבוז מזון כזו שתשפר את האיכות התזונתית של המזון המוגש לחולים,
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לעובדי ובאי בתי החולים והמרכזים הרפואיים ,מחד ותפחית את בזבוז המזון מאידך .התכנית תחייב את בתי
החולים למדוד את כמויות המזון הנזרק ,את המזון הנאכל ולמפות את עקרי המזונות ולתת להם מענה שיהווה
תחליף מיטבי בריאותי עבור החולים מחד ויקטין את הזריקה מאידך .כמובן שהמהלך ילווה במעקב מחקרי לוודא
תועלות בכל המישורים.
בנוסף התוכנית הלאומית צריכה בין היתר לכלול בכל מדיניות :
 1.1עידוד האוכלוסייה באמצעים הסברתיים ,שיווקיים ורגולטורים למעבר לצריכה של תזונה ים תיכונית :הגדלת
הצריכה של ירקות ,פירות ,דגנים מלאים ,קטניות ,אגוזים ושמן זית
2.1הקטנת צריכת מזון מן החי בדגש על בשר בקר ,עוף ומוצרי חלב לאור הצריכה העודפת וההשפעות הבריאותיות
והסביבתיות והעולה בקנה אחד עם המלצות התזונה הים תיכונית.
 3.1היערכות לשינוי סל המזון בעקבות שינויי האקלים בעולם וההשלכות הצפויות על ישראל .
 4.1עידוד המחקר והתאמת הרגולציה לצורך פיתוח והטמעה של זנים חדשים לאקלים המשתנה.
5.1הגדלת המגוון הביולוגי  -הן בחקלאות והן בשטחים הפתוחים שלא משמשים לחקלאות ,תחזק את עמידותה
של המערכת החקלאית בפני שינויי אקלים.
 6.1התאמת הדייג והחקלאות הימית לתנאי האקלים ולצרכים התזונתיים של ישראל.
7.1שילוב עצי פרי בגינון העירוני ונטיעה ופיתוח של יערות מאכל המספקים ,מעבר למזון ,גם שירותי מערכת רבים
ומסייעים בהקטנת פליטות גזי חממה
 8.1טיפוח ופיתוח של חקלאות עירונית וקהילתית ,המחזקת את החוסן הקהילתי בנוסף לאספקה של חלק
מצריכת המזון של ישראל
9.1המשך פיתוח החקלאות המקיימת בישראל ,תוך מחקר וניטור המיועדים לאישור ולשיפור היותה של
החקלאות – מקיימת באמת ,בתנאיה הייחודיים של מדינת ישראל .
 10.1פיתוח של זנים חדשים העמידים לחום וליובש ושימור מאגר גנטי של זני בר וזנים בעלי התאמות לתנאים
מיוחדים .במדינת ישראל מתקיים מחקר עשיר ומתקדם של פיתוח זנים חדשים העשויים להתאים לתנאי אקלים
משתנים בארץ ובעולם.
 11.1הסתגלות לשינויי האקלים באמצעות מעבר למגוון מערכות יצור מזון בנות קיימא .מערכות הייצור
החקלאיות בישראל חייבות להיות חסינות יותר ) (resilientמגוונות יותר ) (diversifiedלהבטיח גיבוי במידה
שאחת תפגע יותר ומסוגלות לתפקד היטב גם בעת אירועים משבשים.

12.1חקלאות עירונית וקהילתית  -בעולם יש דוגמאות רבות לגידול של פירות וירקות מסוימים תחת מעטפת
פרטית ,תאגידית או קהילתית .ייצור קהילתי של מזון ,בין אם בעיר או בכפר ,בונה עמידות וחוסן קהילתי ,מעבר
לאספקת המזון עצמה.
13.1חיסכון במשאבים והפחתת פליטת גזי חממה כתוצאה מבזבוז מזון .ארגון המזון העולמי העריך לאחרונה כי
כשליש מהמזון המיוצר בעולם מבוזבז .המצב במדינת ישראל דומה ,ולפיכך נושא זה צריך להוות מוקד להתערבות
של המדינה .ההתערבות צריכה להיעשות בכל הרמות :ממדיניות מיסוי יבוא ותחרות של תוצרת חקלאית ,דרך
השפעה על דפוסי צרכנות ,צריכת המזון ,אחסונו ובישולו ,וכן בדפוסי האכילה.

חקלאות -ארגון חיים וסביבה

משבר הקורונה הינו משבר גלובלי ,אשר הציב אתגרים שלא צפינו אותם ולא התכוננו אליהם .כעת יש ללמוד את
הלקחים מאופי המשבר בכדי להגיע מוכנים יותר למשבר הגלובלי הבא .בניגוד לאסונות מקומיים/אזוריים ,כמו
רעידת אדמה או בצורת קשה ,המשבר הגלובלי מביא למחסור במשאבים ול"מירוץ" יקר וקשה להשגת המשאבים.
בתחילת המשבר ,היו אלו מכונות ההנשמה שמחירן עלה פי  64או יותר ,וגם במחירים אלו קשה היה להשיג אותן.
בדומה לכך ,ועם העמ קת המשבר הגלובלי ,ביטחון תזונתי לאומי ואישי הפכו לסוגיה מרכזית בעיסוק של ממשלות
ברחבי העולם כולו :גם במדינות שנפגעו קשה מהקורונה ,גם במדינות שלא נפגעו אבל תלויות בייבוא מזון או
בייצוא תוצרת מקומית להבטחת כלכלתן.
האיחוד האירופאי פרסם 2במאי  0404מסמך מדיניות המציע מענה לאתגרים הנוכחיים ובכללם משבר האקלים
ומשבר הקורונה .מטרת המדיניות ,המכונה "מהשדה לצלחת" ( )A Farm to Fork Strategyהיא לייצר מערכת
מזון בת קיימא ,הוגנת ,בריאה וחסינה .הגם שמסמך זה עוסק בכלל האתגרים ,עולה ממנו ההבנה כי הפתרונות
לאתגרים חופפים במידה רבה ,והשקעה קטנה – אפילו רק ברמת הרגולציה – תביא תועלת משמעותית לפחות מול
חלק מהאתגרים הרלוונטיים לעידן זה ,ובכללם מגפת הקורונה.
בניתוח האתגרים רלוונטיים למדינת ישראל ,הן ממסמך המדיניות האירופאי ,הן בהתבסס על המציאות
הישראלית הנוכחית ,עולות כמה סוגיות שטיפול יעיל בהן יביא לתוצאות אפקטיביות בפרק זמן קצר יחסית:
א .ה צורך בחיזוק החקלאות המקומית לשם שמירה על הביטחון התזונתי של כלל האוכלוסייה בישראל .מדינת
ישראל מעולם לא הייתה עצמאית מבחינה תזונתית ,ואין יכולת להגיע לעצמאות תזונתית לאומית שכן הדבר כרוך
בשינוי ייעודי קרקע לחקלאות על חשבון שטחים טבעיים ושטחי אש ,ובזיהום סביבתי עצום .אמנם מדינת ישראל
נאלצת להסתמך על יבוא של חלק ממוצרי המזון הגולמיים או המעובדים ,ויחד עם זאת  -לחקלאות המקומית יש
תרומה מרכזית לביטחון המזון בשגרה ,ועל אחת כמה וכמה בעתות משבר מקומי או עולמי ,שיכול להוביל
במהירות לירידה בסחר בינ"ל בכלל וביבוא לישראל בפרט .תכנון החקלאות הישראלית בשגרה מבוצע תחת הנחת
העבודה שבעת הצורך ניתן יהיה לייבא תוצרת חקלאית ומוצרי מזון בצורה שתבטיח את הזנת כל תושבי ישראל.
משבר הקורונה הוכיח שלא ניתן עוד להניח ייבוא חופשי – ויש לשנות את תכנון החקלאות המקומית כך שיובטח
הביטחון התזונתי הלאומי גם בחירום .צעד זה יש לבצע באמצעות  0מהלכים מקבילים:
 )6תכנון הגידולים החקלאיים בשגרה כך שיספקו מקסימום תועלת בריאותית במינימום משאבים ,כלומר
מיקסום ה"רווח" בתוצרת החקלאית פר קוב מים או דונם קרקע חקלאית .עבודה ראשונית כבר בוצעה במשרד
החקלאות 3והראתה כי נדרשים שינויים קלים ופשוטים מאוד בתכנון החקלאות בישראל לצורך יישום מוצלח של
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf?fbclid=IwAR0t- 2
1koXBukVXKiV7P6gIeFvOFS7iMfJvktSdXNNWc0-xvrNFjm--kKAnQ
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=804 3

מהלך זה .יש להשלים את המהלך בהתאם למחקר ולהמלצות משרד החקלאות ,וזאת לשם ניצול מיטבי של
משאבי הקרקע והמים בישראל.
 )0הכנת תוכנית לחקלאות הישראלית במשברים ארוכים כמו משבר הקורונה ,בהתאם למאגרי המזון לשעת
חירום בישראל ,ועל פי הנחיות התזונה של משרד הבריאות .כלומר ,תכנון מראש של חלופות התכנון והביצוע של
החקלאות על כל ענפיה בישראל במצבי משבר גלובלי עתידיים .מחקרי ה FOODTECH -היישומיים מאפשרים
לתכנן מחדש מאגרי חירום יעילים ובטוחים יותר ,תוך הבטחת העצמאות של מדינת ישראל ותלות מינימלית
בייבוא מוצרי מזון .בנוסף ,יש להכין חלופות כלכליות להפסקת הייצוא החקלאי מישראל ,והעברת התוצרת
לצריכה מקומית ללא פגיעה בהכנסות החקלאים.
ב .עיקרון יסודי וחיוני הינו שחיזוק החקלאות הישראלית והרחבתה חייבים להתבצע תוך הקטנת הפגיעה
בסביבה ככל האפשר .גישה זו ידועה ומוכרת בעולם ,ותורגמה כבר לפני שנים לתמיכות ישירות מותנות עמידה
בדרישות סביבתיות במדינות אירופה (מנגנון ה )4 CAP -ובמדינות אחרות ,שמול היבוא מהן וגם בשווקי היצוא
מתמודדים חקלאי ישראל באופן שוטף .משרד החקלאות אמנם זיהה את חשיבות התפיסה המקיימת ,ותמך
בשנים האחרונות באופן ישיר בחקלאים לקידום מגוון פעולות של חקלאות תומכת סביבה ,אולם פעולות אלו
בוצעו באופן מזדמן ולא עוגנו בבסיס התקציב .5עוד בשנת התקציב הזו יש למסד תקציבים ייעודיים קבועים
ומשמעותיים כאלה כבר בתקציב הקרוב וגם בבאים אחריו ,לצורך שיפור מתמשך וארוך טווח של החקלאות
בישראל .בין התמיכות שיש להרחיב ומסד :קולות קוראים ליוזמות אזוריות לחקלאות וסביבה ,שימור קרקע,
הדברה משולבת במסגרת מיזמי זבוב הים התיכון ,והמיזמים האזוריים ההוליסטיים החדשים.
בשנים הבאות ,יש לפעול להבטחת הקיימות בכל חלקי שרשרת המזון :6החקלאות ,ייצור המזון ,שינוע המזון
והפצתו ,שיווק וצריכה – כולל שלב הטיפול בפסולות מזון ואריזות .יודגש כי אין מדובר בתוספת תקציב :מהלכים
אלו צפויים להשיא תועלת כלכלית או להביא השפעה כלכלית אפסית.
ג .תחום נוסף בו הודגמה במשבר הקורונה חשיבות ההיערכות למשברים הוא שינוי האקלים ,שמעבר להשפעותיו
ארוכות הטווח מתאפיין גם בתכיפות גוברת של אירועי קיצון כמו סופות ושרבים ארוכים ,כפי שחווינו זה עתה
במאי  . 0404צוות רוחבי במשרד החקלאות החל כבר בתהליך של היערכות לשינוי האקלים ,תוך פיתוח גישות
להערכת סיכונים המותאמות לישראל וניתוח מגמות ארוכות טווח במדדי אקלים ,ויש לתקצב את המשך התהליך
ואת הרחבתו מעבר למיפוי הראשוני שנעשה ,כולל פעילות יישומית ומחקר מלווה במידת הצורך .מיסוד התהליך
צריך לכלול את הרחבתו מעבר להיבטי היצרנות החקלאית גם להשפעות סביבתיות אפשריות כמו פגיעה בבתי
גידול ומקורות מים ,חדירת דשנים וחומרי הדברה למי תהום ומקווי מים בסופות וכד' .להלן דוגמאות  7לדרכי
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en 4
 5ראו הערה באדום בעמוד השני
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Documents/shimur_ibud.pdf
 6מבוסס על סעיף  2בעמוד https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green- 5
deal_en.pdf?fbclid=IwAR0t-1koXBukVXKiV7P6gIeFvOFS7iMfJvktSdXNNWc0-xvrNFjm--kKAnQ
 7מבוסס על סעיף  ,2.2עמודים  6עד https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork- 22
green-deal_en.pdf?fbclid=IwAR0t-1koXBukVXKiV7P6gIeFvOFS7iMfJvktSdXNNWc0-xvrNFjm--kKAnQ

פעולה הנותנות מענה הן לחוסן מפני מצבי חירום הן להתמודדות עם שינויי אקלים ,תוך הבטחת רווח כלכלי
בטווח הקצר:
 ) 6התקנת פאנלים סולאריים על כל מבני החקלאות (חממות ,בתי אריזה ,מחסנים וכד') ויתכן שגם על פני בריכות
הדגים ,בשימוש דואלי שאינו פוגע בחקלאות (ואולי גם מיטב עימה).
 )0צמצום כמות גזי החממה באמצעות הטמעה של פחמן דו חמצני בקרקע ובצמחים.
 )5עידוד תזונה ים תיכונית מבוססת צומח ,תוך הפחתה בצריכת מוצרים מן החי ובעיקר בשר בקר.
 ) 0הדברה משולבת ,המפחיתה את כמויות חומרי ההדברה בהם נעשה שימוש ומקטינה את חשיפת התושבים
לשאריות חומרי הדברה.
 )3חקלאות מדיי קת המאפשרת דישון בהתאם לצרכים בזמן ובמרחב ,ללא דישון עודף הפוגע בקרקע ובמים.
 ) 0יישום באמצעות חוק של אריזות מזון המאריכות את חיי המדף (ובכך מצמצמות בזבוז מזון) יחד עם
הפחתת ההשפעה השלילית על הסביבה עם תום השימוש באריזה (הטכנולוגיות כבר זמינות ליישום
מסחרי).
 ) 1שמירה על שירותי המערכות האקולוגיות התומכות בחקלאות מתקדמת ויעילה בישראל ,ובכלל זה
הגנה על חיות בר ,מניעת כניסת מינים פולשים וצמצום מינים מתפרצים.
קרקע היא משאב טבעי והכרחי לייצור מזון ,סיבים ומוצרי צריכה נוספים .תהליך היווצרות הקרקעות הוא איטי
וכ ושר התחדשותן הוא מוגבל ,על כן הקרקע היא משאב מתכלה שיש לשמור עליו .על מנת לשמור על משאב
הקרקע החקלאית מפני סחף והידלדלות יש להטמיע וליישם שיטות של חקלאות משמרת ,לה שירותי מערכת רבים
לאדם ולסביבה ,בנוסף ליצור מזון ,והם:


הפחתה בדשנים ובחומרי הדברה ובזיהום שהם יוצרים בקרקע ,במים ובאוויר



הפחתה בשימוש במים הודות לשיפור כושר נשיאת המים על ידי הקרקע



הפחתת פליטות גזי החממה ותרומה להקטנת הפליטות של ישראל על ידי אצירת פחמן אורגני שמקורו
בפחמן הדו חמצני שבאטמוספירה



הפחתת נגר ומניעת שיטפונות והצפות ובכך גם הקטנת פיזור זיהומים והגעתם לנחלים ולמאגרי מים



מניעת סתימות של מערכות ניקוז על ידי הסחף



מניעת נזקי שיטפונות



שיפור איכות מי התהום בעקבות שיפור חלחולם וסינונם של המים בקרקע בדרכם אל המאגרים



שיפור בערך תזונתי של התוצר החקלאי ,הגדלה ביבול ליחידת שטח והבטחת ביטחון תזונתי



הגדלת מגוון המינים בתוך הקרקע ועל פניה



סיפוק מזון למאביקים ומספוא לחיות משק



שיפור חוסן הקרקע מפני עלייה בטמפרטורה והיערכות למשבר האקלים



שמירה על ערכי נוף

יישום חקלאות משמרת נשען על  5עקרונות הכרחיים :מינימום עיבוד של הקרקע; חיפוי צמחי קבוע של הקרקע;
מחזור של גידולים שונים לאורך השנה.
כיום ,החקלאות המשמרת מיושמת בכל היבשות במידת יישום שונה בין מדינה למדינה ,אם כי מאז שנות
ה ' 90 -של המאה הקודמת ישנה מגמה מואצת של הטמעה ויישום של הגישה המשמרת .לפי הערכות תקפות לשנת
 60.3% ,0460מהקרקעות החקלאיות על פני כדור הארץ היו מעובדות בשיטות משמרות ב 12 -מדינות .בראש
המדינות המיישמות נמצאות מדינות צפון ודרום אמריקה ,אוסטרליה וניו-זילנד ,שם כ 03-03% -משטחי
החקלאות מעובדים בשיטות משמרות .ברוב המדינות ניתנות תמיכות והדרכות לחקלאים על מנת להטמיע
חקלאות משמרת.
בישראל ,האגף לשימ ור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל להטמיע שיטות של חקלאות
משמרת באמצעות תמיכות לרכישת ציוד מתאים ומענקים .בישראל ,נכון לשנת  ,0462ב 65% -מהקרקעות
החקלאיות מיושמת חקלאות משמרת ברמה גבוהה עד מיטבית; ב 60% -ברמה בינונית; ובכ 14% -ברמה נמוכה או
לא מיושמת כלל.
בנוסף לשירותי המערכת הרבים ישנם יתרונות כלכליים ישירים ועקיפים ביישום חקלאות משמרת הן
לציבור החקלאים ,הן לציבור הרחב והן למשק:


חיסכון בעלויות הדשן וחומרי ההדברה



חיסכון בעלויות המים והחשמל



חיסכון בעלויות הדלק



חיסכון ברכישת מיכון כבד ותחזוקתו



חיסכון בכוח עבודה ובזמן



חיסכון אנרגטי



חיסכון בעלויות לתיקון נזקי שיטפונות והצפות



חיסכון בעלויות טיפול של נזקים בריאותיים של החקלאים והציבור



אין ירידה ביבול



רווחים מתיירות בזכות שמירה על ערכי נוף

על פי הערכות עבור גידולי שדה ,קיימת כדאיות כלכלית לאימוץ חקלאות משמרת בישראל .הרווח הכלכלי (שלוקח
בחשבון את ההוצאות וההכנסות של החקלאי ,הציבור והמשק בכלל) מסתכם בכ ₪ 003 -לדונם לשנה במשך 3
שנים ראשונות מתחילת היישום .בהמשך רווח זה נע בטווח של  ₪ 205-256לדונם לשנה עד  03שנה לאחר תחילת
היישום; בהתאם לזאת ,בעיבוד משמר עבור כ 2.7 -מיליון דונם של שטחי חקלאות המשמשים לגידולי שדה,
המהווים כ 14% -מכלל שטחי החקלאות בישראל ,נקבל רווח כולל של  006מיליון  ₪לשנה ב 3-השנים הראשונות

וכ 553 – 690 -מיליון  ₪לשנה בהמשך .יש להדגיש כי חישובים אלה אינם לוקחים בחשבון את כל התועלות
החיצוניות ,ולכן הרווח הכלכלי עשוי להיות גבוה יותר.

מזון חקלאות ובריאות ,מתוך תהליך למידה פעילה מקורונה ,חיים וסביבה
שותפים :ד"ר עדי לוי (האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה) ,יוסי אהרוני (אנשי הים התיכון  -צלול),
פרופ' ויקטור נובאק (בית החולים סורוקה) ,ברנדט באור (אדם טבע ודין) ,לירון ישראלי (דוקטורנט ,התחנה לחקר
הסחף)
הקבוצה התמקדה בשאלה :כיצד ניתן לחזק את החקלאות המקומית על מנת לספק לציבור מזון בריא יותר ,בעל
טביעת רגל אקולוגית נמוכה יותר ,עם דגש חברתי.
להלן ראשי הפרקים של מסמך ההמלצות:
חומרי הדברה וניטורם בתוצרת
חקלאית ובאוכלוסייה


הידוק הפיקוח על שאריות
חומרי הדברה בתוצרת
מיובאת



עידוד סימון תוצרת
מקומית ,בעלת רמת
"ניקיון" גבוהה



זיהום חוצה גבולות -
באוויר ,במי התהום ובמזון
מיובא/ליצוא  -חומרי
הדברה ודשנים -ניטור
משותף ישראלי-פלסטיני-
ירדני והתאמת ההגבלות
ליצירת אחידות (כגון:
איסור שימוש בזרחן
אורגני).

צעדים לצמצום השפעות סביבתיות
של החקלאות


חיזוק החקלאות מקומית
אשר לה יתרונות סביבתיים
משמעותיים:
*צמצום דרמטי של טווחי
השינוע של תוצרת חקלאית
ביחס ליבוא.
*צמצום אובדן מזון
בשרשרת ההובלה.
*יעילות גבוהה בניצול מים
שפירים ומושבים.
*שימור שטחים פתוחים,
בדגש על שטחים חקלאיים
במסדרונות אקולוגיים.

צמצום בזבוז מזון בכל שרשרת
האספקה


קידום פלטפורמות לשיווק
ישיר מהחקלאי לצרכן -
פוטנציאל הפחתה של בזבוז
המזון ואספקת מזון טרי
ומוזל( .בדיקה וקידום מיזם
משרד החקלאות ,האוצר
והרשות לחדשנות ב04-
מיליון ש״ח לקידום
חקלאות ישירה.)0462 ,



קידום הקמת שווקי איכרים
אזוריים -הנגשת תוצרת
חקלאי מקומית במקום
אחד ללא פערי תיווך.

הקמת מאגר מידע המרכז את
כלל נתוני ניטור שיירי חומרי
הדברה בתוצרת החקלאית בשדה
ובשווקים ,במזון מקומי ומיובא
אשר יהיה משותף לכלל המשרדים
הרלוונטים :מ .הבריאות ,מ.
החקלאות והגנ״ס ויהיה שקוף
לציבור.



תקצוב והרחבת מערך
הניטור הביולוגי אשר
מאפשר ניטור מדוייק של
חשיפת הציבור לשיירי
חומרי הדברה בתוצרת
החקלאית.



הקמת צוות רב תחומי
למציאת פתרונות בנקודות
החיכוך בין שטחים
חקלאיים לשטחים
מיושבים וקידום תכנון
עתידי הלוקח בחשבון
סוגיות אלו.



התייעלות והפחתת השימוש
בחומרי הדברה בחקלאות.



הקמת קרן תמיכה לאומית
שתסייע לחקלאים במעבר
לממשקים הדברה משולבת
וביולוגית ועידוד פיתוח
מוצרים להגנת הצומח בעלי
השפעה סביבתית נמוכה.



הרחבת השימוש
בפרקטיקות חקלאיות
מתחום האגרואקולוגיה
בחקלאות הקונבנציונלית
ליצירת מצבי WIN WIN
לחקלאי ולמגוון הביולוגי.



צמצום ההשפעות
הסביבתיות של משק החי.



קידום טכנולוגיות של
חקלאות מדייקת לחיסכון
בתשומות חקלאיות (מים,
דשן ,ח.הדברה).



שימור האדמות החקלאיות-
צמצום דרמטי בהפקעת
ושינוי ייעודי קרקע לטובת
תשתיות לאומיות ובניית
יחידות דיור -התחדשות
עירונית במקום שכונות
חדשות על חשבון שטח
פתוח או חקלאי.



פיתוח תוכנית לאומית
לשימור משאב הקרקע
*מיסוי לפעולות חקלאיות
ואחרות אשר גורעות מערך
הקרקע.



יצירת מנגנון סיווג מוצרים
לפי סוג א׳ ו-ב׳ במחיר
מופחת ואכיפתו בשווקים
וברשתות.



הסדרת המכירה באזור
ייעודי ברשתות המזון של
מוצרים בעלי תוקף קצר
(טריים ויבשים) במחיר
מוזל.



איסור השמדת מזון הראוי
לאכילה ברשתות המזון.



עידוד תזונה ים תיכונית -
מופחתת מזון מן החי
ועשירה במזון צמחי
שמקורותיה ביצרנות
חקלאית באגן הים התיכון.



איסור השמדת תוצרת
חקלאית בשדה.



הסדרת מנגנונים לאספקת
עודפי מזון צמחי טרי
לאוכלוסיות מוחלשות
והסדרת מנגנון פיצוי
לחקלאים.



שינוי אופי הסבסוד של
מוצרי מזון -לא עוד קמח
וסוכר לבן ,שמנת וחמאה-
סבסוד דגנים מלאים וסל
בסיסי של פירות וירקות
(הפסקת סבסוד מזון מעובד
עתיר במלח-סוכר-שומן).



תמיכה בחקלאות בעתות
משבר.



מיתוג תוצרת חקלאות

*סובסידיות לפעולות
שמעלות פוריות
תחת הכותרת של "שמירת
הנכסים הלאומיים"

מקומית וסימון שלה
ברשתות השיווק.

דוגמאות מהעולם:
 .6מערך נתוני חומרי ההדברה ,אשר שקוף לציבור ,של האיחוד האירופי.
 .0רשתות מזון באירופה המקדישות שטח ייעודי בחנות למוצרים (טריים ,בקירור או יבשים) בעלי
תוקף קצר הנמכרים במחיר מוזל משמעותית.
 .5עידוד בנייה של קואליציות של מכירה ישירה מהחקלאי לצרכן בדומה לקואליצית "שיתוף
הוגן" /https://www.csacoalition.org
למידע נוסף ראה מסמך מלא :קבוצת חקלאות ,מזון ובריאות ,סיכום המלצות הקבוצה לאסטרטגיית
יציאה מהקורונה בנושאי חקלאות בריאות וסביבה

