
 הפנים משרד במכרז תזונתי ביטחון שיקולי הטמעת חיוניות
 הציבור ובריאות המזון איכות הבטחת לצורך מזון תווי לאספקת
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 50ה שנות -החולה מיטת עד סיגריות מכירת שירות
??סיגריות להנגיש כיום הדעת על יעלה האם



"כיום התזונה המזיקה מהווה סיכון גדול יותר מעישון, אלכוהול, סמים גם יחד"

https://www.glopan.org/news/poor-diets-now-pose-a-greater-risk-to-health-than-unsafe-sex-alcohol-drug-and-tobacco-use-combined/

May 19, 2014 Dorit Adler RD,MPH, PhD

Unhealthy diets greater threat to health than tobacco; 
UN expert calls for global regulation
Globally, poor diets pose a greater risk to our health than alcohol, tobacco, drugs and unsafe sex combined 
Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition

http://www.glopan.org/
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Diabetes Rates in Israel 2002-2014 By Socioeconomic Status

)הלאומי הביטוח ידי על נקבע (שירותים בקבלת עצמיות מהשתתפויות לפטור זכאות על מבוסס כלכלי חברתי מצב* 
מעבדה בדיקות וכולל הורחב ל"והנ סוכרת להמצאות האלגוריתם חישוב באופן שינוי חל 2011 בשנת** 

Dramatic Increase in the Incidence mainly in 
Lower Economic Status Populations
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תזונתי בטחון

 לכמות וכלכלית פיזית, סבירה נגישות הזמן כל יש האנשים לכל בו מצב"
 התזונתיים וצרכיהם להעדפותיהם מתאים אשר, ומזין בריא מזון של מספקת

"ובריאים פעילים חיים קיום ומאפשר והתרבותיים
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תזונתי לביטחון תכנית בכל הכרחיים מרכיבים

                תרופה בבחינת היא תזונתי ביטחון באי שמצויה לאוכלוסייה התזונה•
 ההתפתחות, הגדילה, הבריאות להבטחת בריא מזון סל הנגשת ומחייבת

.הנפשית הבריאות ואף הקוגניטיבית
 אינטגרלי מרכיב להיות חייבים שוטפים ומעקב הדרכה, טיפול, איתור•

 ערך שווה או מזון לחלוקת תכנית בכל
 שקיימים כפי  - תזונתי לביטחון עירוניים רכזים למכרז להכניס יש לפיכך•

 סוציאליים עובדים: הפרופסיות על שיתבססו, תזונתי לביטחון הלאומי במיזם
.ודיאטנים
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 את    לרכוש הסופי המשתמש רשאי יהיה בתו "כי נרשם* המכרז בנוסח
 "ואלכוהול טבק למעט, הקמעונאי אצל המוצעים המוצרים כל

יחד גם ואלכוהול סיגריות של מזה גדול מזיקה מתזונה לבריאות והסיכון מאחר
ואלכוהול לטבק כמו האופן באותו מזיקים למזונות להתייחס עלינו חובה

הבריאות משרד נוהל את לאמץ קוראים אנו
 הרכב על הגדרות תוך" תזונתית תמיכה בתוכניות ערך שווה או מזון חלוקת נוהל"

באמצעותו לרכוש ניתן לא מה כולל, לרכישה המזון סל

. מחלה מניעת אי עם אחד בקנה לעלות עשויה ההשלכה בריאותית מבחינה אחרת

הפנים משרד. בישראל המקומיות ברשויות זכאים עבור מזון תווי אספקת מערך לניהול 2020/6' מס מכרז*
דר' דורית אדלר



תזונתית תמיכה בתוכניות ערך שווה או מזון חלוקת נוהל: הנדון

https://govextra.gov.il/media/28118/nd-333257820.pdf



ההקשבה על תודה

 הקסמים ממעגל לצאת כדי קיימא ובת בריאה תזונה מבוסס פתרון מחייב תזונתי בטחון אי
.והכלכלה החברה, הבריאות מערכת על עומסים, תחלואים החרפת של השלילי
 מבוססים קריטריונים בסיס על בישראל תזונתי בטחון באי האנשים כל את לכלול חייב זה פתרון

תרבותית ומותאמים ומקובלים
                              פחות לא – נפשות בדיני פה מדובר כי לאלתר פעולה לשתף כולנו חייבים אנו
הבאים הדורות כולל האוכלוסייה לכלל השפעה ועם
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