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 הנדון: הצעה לעדכונים ותנאים לסמל הירוק 
 

מינואר   מזון,    2020החל  יצרניות  הבריאות  משרד  את  מעודד  להוסיף  וחקלאים  שיווק  רשתות  יבואנים, 
"הסימן הירוק" לאריזות ולמדפים של מוצרים שהרכבם מתאים להמלצות התזונה הלאומיות. מדובר בסמל  
בולט שמטרתו לסייע לצרכנים בבחירת מזון בריא יותר, ע"י יצירת "'דחיפה קלה' שתהפוך את הבחירה  

  1הבריאה לקלה ותביא לקנייה נבונה ובריאה" 
 

על פי אתר משרד הבריאות, אלה המזונות שנקבעו כזכאים לקבלת הסמל הירוק: חלב, יוגורטים, גבינות,  
טופו, משקה סויה, שמנים צמחיים מסוימים, זרעים ואגוזים, דגנים, קטניות, טחינה, סלט טחינה, דגים,  

עו תנאי הרכב שיש לעמוד  ביצים, עופות ארוזים מראש, פירות וירקות. לכל אחת מקבוצות מזון אלו נקב
לכלל המוצרים שניתן לסמן, נכתב כי עליהם להוות "תרומה  בין התנאים  בהם כדי לשאת את הסמל ירוק.  

  2. משמעותית לתזונה"
 

הבחירה לאפשר סימון עופות וביצים בסמל ירוק הזהה לסמל המוצג על מוצרים גולמיים כגון קטניות ירקות  
צריכת יתר של עופות וביצים, מטעה את הציבור ואינה מתיישבת עם המלצות    ופירות, מעודדת לעניות דעתנו

אינה   היא  כן,  כמו  נוספים.  גופים  של  ומחקרים  עם המלצות  גם  כמו  עצמו,  משרד הבריאות  של  התזונה 
מתיישבת עם ממצאי בדיקות שנערכו ע"י משרד הבריאות עצמו ומשרדי ממשלה נוספים, שמצביעים על  

גורמי מחלה בשיעורים גבוהים בעופות וביצים, המחייבים גם ע"פ מבקר המדינה הוספת    הימצאות חיידקים
אזהרות והנחיות ברורות על מוצרים אלה. לכן אנו קוראים לועדה המדעית לשקול מחדש את הצורך בסמל  
הירוק בעוף וביצים, או לכל הפחות לעדכן את הסמל הירוק כך שינגיש גם את המלצות משרד הבריאות  

דבר תדירות הצריכה המומלצת של עופות וביצים, ואת ההנחיות בדבר דרכי הטיפול והבישול של מוצרי  ב
 עוף וביצים.  

 
 לפניכם פירוט הנימוקים להצעתנו: 

 
 חסר של קטניות ביחס להמלצות התזונה-יתר של עוף וצריכת-א. בישראל ישנה צריכת

 
בהמלצות   נכללים  מהחי  חלבון  מקורות  היםאמנם  על-התזונה  אך  לצ- תיכונית,  יש  מהרופיה  בצורה    םך 

בכמויות   ונאכלים  התזונה,  בליבת  נמצאים  הם  העכשווית  הישראלית  שבתזונה  בעוד  ומוגבלת  מדודה 
למעשה, ישראל נמצאת במקום הראשון בצריכת עוף מבין כל  - מופרזות גם ביחס למדינות מערביות אחרות  

  םגרם עוף ליום, שה 165-כ  כלומר,  3ק"ג עוף לשנה   60.15ל היא של  הצריכה לנפש בישרא  :OECD-מדינות ה
לשם השוואה, במקום השני ממוקמת   !4מהצריכה המומלצת   5-4מנות עוף בשבוע, פי    11קילו או    1.15-כ
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עם   לשנה, במקום השלישי  50.76ארה"ב  וק"ג  49.65עם    -פרו     -ק"ג  ה,  מדינות  בקרב  - הממוצע השנתי 
OECD    העובדה  ק"ג.    31.14הוא את  להוסיף  יש  בישראללכך  לנפש  העוף  משמעותית    שצריכת  עלתה 

 3!173%-הצריכה לנפש עלתה בכ  2020-ל 1990בין  OECD- בעשורים האחרונים, למשל ע"פ נתוני ה
 
 

-2016לעומת זאת, הישראלים אוכלים קטניות בכמות קטנה ביותר ביחס להמלצות: מנתוני סקרי מב"ת  
כ  5)שטרם פורסם(  18-64בבני    0142 על    20%-עולה כי רק  מהישראלים צורכים כמות כלשהי של קטניות 

ק"ג לנפש בעוד שעל    11 -עמדה על כ   2020צריכת הקטניות בישראל בשנת    OECD-יומי. ע"פ נתוני ה בסיס 
!  הצריכה בפועל היא פחות משליש מן הכמות המומלצת  כלומר  -  iק"ג לשנה   36-פי ההמלצות מומלץ לצרוך כ 

חומוס קנויים ולא  ממרחי    אמצעות צריכת ב  ינו יתר על כן, נראה כי חלק גדול מצריכת הקטניות בישראל ה
 של צריכת קטניות בצורתן הגולמית.

 
עוד יש לזכור כי עד לאחרונה התפיסה הרווחת, גם בקרב אנשי ונשות מקצועות התזונה בישראל, הייתה  
שחלבון מהחי הוא חלבון איכותי הואיל והוא חלבון מלא, בעוד שחלבון מהצומח נחות ממנו. למרבה הצער  

חלקים נרחבים בציבור ויש לו הדים רבים בתקשורת ממנה לומד הציבור על    מיתוס זה עדיין רווח בקרב
מקטניות    6,7. תזונה חלבונים  של  יומיומית  צריכה  על  מורים  התזונה  והמלצות  המחקרי  כשהידע  כיום, 

והפחתה בצריכת חלבונים מהחי, יש לפעול באופן אקטיבי יותר למגר את המיתוס. סימון של עוף בסמל זהה  
ם אלו  מקבע את דפוסי הצריכה המצויים במקולזה הניתן לקטניות, ללא ציון התדירות המומלצת לצריכתם  

יתר של עוף וצריכה מועטה של קטניות, בניגוד למגמה  - כך מושרשת המגמה הקיימת של צריכת  :םהרצויי
   הפחתה בצריכת עוף והגברת צריכת קטניות. - ההופכית המומלצת

 
 ב. לצריכת עוף אין השפעה מגנה על הבריאות 

   
ומה משמעותית לתזונה", המסקנה  בניגוד לכוונת משרד הבריאות לסמן בסמל ירוק מוצרי מזון שלהם "תר 

העולה מתוך מחקרים ומטא אנליזות היא שלעוף אין תרומה כזו.למעשה, הממצאים מראים באופן שיטתי  
שאינה מזיקה    כי לעוף יש השפעה ניטראלית על הבריאות ולא השפעה מגינה, וכי לכל היותר, מדובר בחלופה

 .  ביחס לבשר אדום

 
 British Journal-נבדקים שהתפרסמה ב  1,674,272פרוספקטיביים על    מטא אנליזה של מחקרים  -למשל  

of Nutriotion    לא מצאה קשר בין צריכת "בשר לבן" )עופות ובשר ארנב( לבין שיעור תמותה  2014בשנת ,
מ ותמותה  קרדיווסקולריות  ממחלות  תמותה  איסכמיות(  IHD  -הכוללת,  לב  מחקר    גם  8. )מחלות 

אשר פורסם בכתב העת של    2019מדינות אירופאיות( משנת    9  -גברים ונשים מ   400,000)  פרוספקטיבי גדול  
  IHD.9 )איגוד הלב האמריקאי(, לא מצא קשר בין צריכת בשר עוף למניעה של   AHA-ה
 

המחקרים   שרוב  בחשבון  לקחת  יש  עולמי.  מידה  בקנה  חריגה  בישראל  העוף  צריכת  כזכור,  לזה,  מעבר 
השפעה בריאותית ניטראלית לא התבססו על נתוני צריכה גבוהים כל כך כמו בישראל,  המייחסים לעופות  

 ולכן לא בטוח כי ניתן להשליך מן המחקרים שלעיל על ההשלכות הבריאותיות של צריכת עופות בישראל. 

 
 

המחקר המדעי העדכני מאשש את המלצות התזונה בדבר החשיבות של הפחתה   .ג
 לרבות עופות, והגברת צריכת חלבונים מהצומח, וקטניות בפרט.    -בצריכת חלבון מן החי 

 
וארגון הלב האמריקאי   10ההמלצות של משרד הבריאות הישראלי, כמו גם המלצות ארגון הבריאות העולמי 

  חלבון בדרך של הגדלת מקורות חלבון צמחיים והפחתת צריכת חלבון מן החי.הן לגוון את מקורות ה 11
 

 
i  קטניות מסווגות תחת "מזונות שרצוי לאכול מדי יום". ע"פ    (,4)מקור מס'    בהמלצות התזונה המעודכנות של משרד הבריאות

ק"ג קטניות לשנה    36.5  -, או בחישוב שנתי גרם  100-השוות ערך לכ  -ניסוח זה הערכנו כי ההמלצה היא לצרוך כמנת קטניות ליום
 לנפש. 



נייר העמדה "המלצות תזונתיות למניעת מחלות קרדיווסקולריות" המשותף לאיגוד הקרדיולוגי, עמותת  גם  
ממליץ על הפחתת צריכת חלבון מהחי והגברת צריכת חלבון מאיכות    2021עתיד ומשרד הבריאות משנת  

גבוהה מן הצומח, כאחת האסטרטגיות להפחתת סיכון לתחלואה ולתמותה כללית וקרדיווסקולרית. עפ"י  
נייר העמדה, האפקט המגן של תזונה מבוססת צומח בפני תחלואה עשוי להיות קשור בין היתר לפרופיל  

 12חומצות האמינו שבמזון הצמחי. 
 

שר כובעוד  כקבוצה  מהחי"  "לחלבון  התייחסו  המחקרים  ספציפית  ב  התייחסו  מחקרים  מספר  ללית, 
והרופאים  עוף בחלבון מהצומח. למשל, במחקר האחיות    2016-ב  JAMAשהתפרסם ב להחלפה של בשר 

(, החוקרים חישבו ומצאו  נבדקים  131,342  ך הכל השתתפו בהםסאשר  )ומבוסס על שלושה מחקרי עוקבה  
בתמותה כללית    6%ח מביאה להפחתה של  מהקלוריות של חלבון מעוף בחלבון מהצומ  3%שכל החלפה של  

 US NIH-המתבסס על נתוני   2020-מ במחקר עוקבה כמו כן,  13בתמותה ממחלות קרדיווסקולריות.  9% -ו
AARP    מהקלוריות מחלבון    3%שנה נמצא כי החלפה של    16גברים ונשים במשך    416,104אשר עקב אחר

  - ו    - בתמותה כוללת  בגברים  5%  -תמותה משבץ ול   17%  -מעוף בחלבון מהצומח קשורה בסיכון מופחת ב  
  14.תמותה מסרטן בקרב נשים 7%

 
ב ה  2022בפברואר    Plos Medicine-מחקר חדש שפורסם  וממצאי  אנליזות  על מטא   Global-המתבסס 

Burden of Disease study  2019    גלומה במעבר מתזונה ביותר לתוחלת החיים  מצא שהתועלת הגבוהה 
 15תוספת של כשנתיים לחיים.  -גרם ליום(  200סטנדרטית לצריכה אופטימלית של קטניות )

 
מחקרים אלה תומכים בהמלצות משרד הבריאות המעודדות הפחתה בצריכת עוף, תוך  סיכומו של דבר,  

וקטני בחלבונים מהצומח,  לעודד  המרתו  עלול  לסמל שמקבלות קטניות  זהה  בסמל  עוף  סימון  בפרט.  ות 
מגמה הפוכה של עלייה בצריכת עוף, ולבטח לא יעודד את המרתו בחלבון מהצומח כפי שמשרד הבריאות  

 עצמו ממליץ.  

 
 היתר של עוף בישראל מקושרת לשיעור הגבוה של אנמיה בקרב ילדים -ד. צריכת

 
, והגורם העיקרי לה הוא חוסר ברזל. לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי  אנמיה היא ממצא שכיח בישראל

. לצורך השוואה, שיעורי  14.3%עומדת על  בעולם    5  -שכיחות האנמיה בקרב פעוטות וילדים בני פחות מ  
שכיחות גבוהה של אנמיה    16. בלבד  6.1%האנמיה בארצות הברית בקרב בני אותה קבוצת גיל עומדים על  

בישראל מוסברת, ככל הנראה, בצריכה הגבוהה מאוד של בשר עופות בקרב ילדים בארץ. שכן  בקרב ילדים  
בשר עוף )למעט חלקים פנימיים( דל    -בניגוד לתפיסה הרווחת בציבור המזהה צריכת "בשר" עם "ברזל"  

 מאוד בברזל. 
אנמיה שזוהתה    מצא שהשכיחות הגבוהה של  6 דואכן, מחקר שנערך בקרב ילדים בישראל בני שנה וחצי ע 

בילדים היתה קשורה בצריכת בשר אדום נמוכה, בעוד שצריכת עופות, "לא מגנה מפני אנמיה". החוקרים  
וצריכת עופות גבוהה יותר במדינות מפותחות עשויה   מסיקים שהמעבר לצריכה מופחתת של בשר אדום 

 17להגביר את הסיכון לאנמיה. 
 

אנו סבורים שיש לתת את הדעת על כך שלרמות הצריכה הגבוהות של עופות בישראל עשויות להיות השפעות  
בריאותיות שליליות, במיוחד על אוכלוסיית הילדים, שכן צריכת העופות באה על חשבון מקורות חלבון  

ריאות מוזכר כי הן  , כגון קטניות, שבהמלצות התזונה של משרד הבלברזלבריאים יותר המהווים מקור טוב  
שצמצום צריכת העופות בישראל תוך הגדלת צריכת הקטניות הינה בעלת פוטנציאל להפחתת    4.עשירות בו

   אירעות אנמיה בישראל.
 
 

פי המלצות התזונה יש להגביל  -ועל ט מפחית תחלואה,ה. צריכת ביצים אינה בעלת אפק
 וכלוסיות גדולות בישראל את צריכתן בקרב א

 
מפחיתי תחלואה. אדרבא, הספרות המדעית חלוקה    ביצים לא מוכרות בספרות המדעית כמקורות חלבון

 18,19,12 וכלוסיות בסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית וסוכרתעבור אבשאלה אם מדובר במוצרי מזון מזיקים 



 
עתיד   עמותת  בישראל,  הקרדיולוגי  האיגוד  של  קרדיווסקולריות  מחלות  למניעת  התזונתיות  ההמלצות 

לצרוך   ניתן  בריאה  שבאוכלוסיה  קובעות  הבריאות  חשש    6-7ומשרד  ללא  בשבוע  לסיכון  ביצים 
קרדיווסקולרי מוגבר. לעומת זאת, ההמלצות לאנשים הסובלים מסוכרת, וכן לאנשים הסובלים ממחלת לב  
ביצים לארבע   ע״י טיפול תרופתי, הן להגביל צריכת  ו/או היפרכולסטרולמיה אשר אינה מאוזנת  כלילית 

  12בשבוע כולל ביצים הנמצאות במזונות מורכבים.
 

האוכלוסייה הבוגרת בישראל סובלת משיעורים גבוהים של גורמי סיכון למחלות לב, כמו לחץ דם גבוה,  
הלאומי   הבריאות  סקר  נתוני  לפי  סוכרת.  או  בדם  גבוהים  ו    27%  2013-2015שומנים    21%  -מהגברים 

בנוסף, האגודה הישראלית לסוכרת מעריכה כי למעלה מחצי    20ומעלה חולים בסוכרת.  65מהנשים בגילאי  
  65מהנשים בגילאי   10% -מהגברים ו  21כמו כן, %  21מיליון איש בישראל נמצאים במצב של טרום סוכרת.

כלילית,   לב  במחלת  חולים  ו    32%ומעלה  ב  28%  -מהגברים  כל  מהנשים  )בשקלול  הכללית  אוכלוסיה 
מעל   הם  התחלואה  שיעורי  כאשר  גבוהות,  טריגליצרידים  ו/או  כולסטרול  מרמות  סובלים  הגילאים( 

ומעלה. בנוסף, שיעורי התחלואה ביתר לחץ דם בגילאי    55לחמישים אחוז בקרב נשים וגברים כאחד בגילאי  
קרב  על פי נתונים אלה ניתן להסיק, כי ב.  בקרב גברים ונשים כאחד  50%ומעלה עומדים על מעל    65  -ה  

 20אוכלוסיות גדולות בישראל קיים צורך רפואי ממשי להגביל את צריכת הביצים.
 

יתר על כן, מחקרים מראים כי להחלפה של חלבון מביצים בחלבון מהצומח עשויה להיות השפעה מיטיבה  
נמצאה השפעה    14.שצוטט קודם   AARP-US NIHבמחקר העוקבה המתבסס על נתוני  על הבריאות. למשל,  

בתמותה    24%הפחתה של   -מהקלוריות של חלבון מביצים בחלבון מהצומח    3%משמעותית ביותר להחלפת  
  17%  -לתמותה מסרטן בקרב גברים, ו    15%  -בקרב נשים; סיכון מופחת ב    21%  -כוללת בקרב גברים ו  

בקרב נשים;   28% -ים, ו לתמותה ממחלות קרדיווסקולריות בקרב גבר 26% -בקרב נשים; סיכון מופחת ב  
נמצא    13גם במחקר הרופאים והאחיות שצוטט קודםלתמותה משבץ בקרב גברים.    33%-וכן סיכון מופחת ב  

אחוז    19%ביצים בחלבון מהצומח קשורה בסיכון מופחת  של  מהקלוריות של חלבון מ  3%שהחלפה של  
 לתמותה מסרטן.  17% - לתמותה כללית ו 

 
 

משנת   החקלאות  משרד  נתוני  כ2017עפ"י  צורך  הממוצע  הישראלי  )או    240-,  בשנה  ביצים    20ביצים 
הנכללים    22. בחודש( לאנשים  לא  אך  בריאים,  לאנשים  התזונה  המלצות  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  צריכה 

 בקבוצות הסיכון לתחלואה בסוכרת ומחלות לב, שהיא רוב האוכלוסיה המבוגרת בישראל. 

סימון  תנות את מתן ה על כן, אנו קוראים לועדה לשקול להסיר את הסמל הירוק מביצים, ולכל הפחות לה 
את    לביציםהירוק   המציג  האריזה  על  כיתוב  בקרב בהוספת  ביצים  של  לצריכתם  המומלצת  התדירות 

 אוכלוסיות בסיכון.  

  ו. המלצותינו לעדכון הסמל הירוק

של משרד הבריאות, בו מופיעות ההמלצות התזונה    " אפשרי בריא"הסמל הירוק מפנה בין השאר לאתר  
לאת נכנס  אינו  הציבור  רוב  כי  ברור  זאת,  עם  את  המלאות.  לא  ובפרט  רוב ההמלצות,  מכיר את  ואינו  ר 

תדירות הצריכה המומלצת של המוצרים השונים. פעילויות הסברה שונות וחשובות, כגון במערכת החינוך  
או ברשת, חשובות ככל שיהיו, אין בכוחן להשפיע כמו סימון המופיע על המוצר עצמו בסופרמרקט. סימון  

ללא   ירוק  בסימון  וביצים  עוף  את  מוצרי  להגביר  בכוחו  יש  המומלצת,  הצריכה  תדירות  של  ברור  סימון 
 צריכתם ללא קשר להמלצות התזונה ואף בכיוון הפוך מהן ומן המסרים שיועברו בכל ערוץ הסברה אחר.  

 
 על כן, אנו קוראים לועדה להסיר את הסמל הירוק ממוצרי עוף וביצים.  

 -לחילופין, אנו קוראים לועדה לכל הפחות לעדכן את הסמל כך שלגבי מוצרים שיש להגביל את צריכתם  
 יכלול כיתוב בירור בדבר התדירות בה יש לצרוך אותם.    -עוף וביצים

לעד ניתן  ספציפית  אלה  מוצרים  עבור  אתר  לדוגמא,  של  הכתובת  שבמקום  כך  הירוק  הסמל  את  כן 
 "אפשריבריא" יופיעו בהם הכיתובים הבאים: 

 גרם בשבוע".    200-300מנות בשבוע", או "עד  2-3הכיתוב "עד  -על עוף 



   או "לצריכה כוללת של עד ביצה ביום".  יום"להכיתוב "לצרוך במתינות, עד ביצה  - על ביצים

 מעודכן לעוף:  סימון ירוק –להמחשה  ות דוגמא

 
 

ז. יש צורך בהוספת הנחיות בדבר סכנת הימצאות חיידקים והנחיות לטיפול ובישול במטבח  
 .  הביתי במוצרי עוף וביצים

 
בצריכה עודפת של עוף וביצים גלומות סכנות נוספות, מתחום בטיחות מזון. נתוני סקרים שנערכו בלולי  

בישראל מעידים על שכיחות גבוהה של חיידקים מחוללי מחלות בלולים.  פטם )עופות לבשר( ובלולי מטילות  
ולפי    23מלולי הפטם בישראל נגועים בקמפילובקטר   91%,  2015לפי סקר שערכה המועצה לענף הלול בשנת  

  24. מלולי המטילות בישראל נגועים בסלמונלה 35%  -,כ 2020סקר נוסף שערכה המועצה לענף הלול בשנת 
 

מעידים השירותים    סקרים  סקר  לפי  עצמו.  בבשר  מחלות  מחוללי  חיידקים  של  גבוהה  שכיחות  על  גם 
משרד   25. מבשר העוף במשחטות מזוהם בחיידקי סלמונלה  26%, 2016הווטרינריים משרד החקלאות משנת  

ראשונית שערכה המעבדה   בבדיקה  בבשר, אך  חיידקי קמפילובקטר  של  מנטר הימצאות  אינו  החקלאות 
 26.מדגימות העוף שנלקחו היו חיוביות לקמפילובקטר  84%נמצא כי    2014-שרד הבריאות בהמרכזית של מ

 23.המקור העיקרי לתחלואה בקמפילובקטריוזיס הוא מוצרי עוף טריים, 2020פי דו"ח מבקר המדינה -על
 

  ה ובהשוואה לנתונים המדווחים בדו"ח מבקר המדינ  27, 2021-מרכז המידע והמחקר של הכנסת מעפ"י דו"ח  
   מאשר באיחוד האירופי:  1.7פי שיעורי התחלואה השנתית בסלמונלוזיס גדולים  , 23
 

  
 מספר החולים     
 איש  100,000-ל     

 
 מספר החולים בשנה 

  

 ( 2019)נתוני  ישראל  3,153 34.8

 ( 2016אירופאי )נתוני איחוד   95,000-כ 20.4

  
יש לזכור שהנתונים שלעיל מייצגים את מספר המקרים המדווחים. הם אינם משקפים את התחלואה בפועל,  
אלא רק את מקרי הזיהום החמורים יותר המגיעים לבירור רפואי. למשל, עפ"י הערכת משרד הבריאות רק  

  -ווח עומד על כ  שיעור הדי  29לפי הערכות בארה"ב  28.מדווחים למערכת הבריאות ממקרי הסלמונלוזיס   1%
 מהמקרים.   2.5%

מכיוון שהתחלואה בקמפילובקטר וסלמונלה בבני אדם נגרמת בעיקרה ע"י צריכה של מזונות מהחי, וזיהום  
)זיהום שמועבר מהמזון הנגוע למזונות אחרים( מהווה ככל הנראה דרך הדבקה משמעותית, אופני   צולב 

 ב בעת הכנת עופות וביצים.  המניעה העיקריים הם בישול והימנעות מזיהום צול

 



ארה"ב ומדינות מפותחות נוספות מחייבות סימון של מוצרי עופות וביצים על מנת ליידע את הציבור באשר  
לאפשרות הימצאותם של חיידקים מחוללי מחלות במוצרים הללו, ולהדריכו באשר לאופן הטיפול המתאים,  

 מטבח על מנת למנוע תחלואה בקרב הצרכנים.  לרבות דרכי הבישול, האחסון, והניקיון של סביבת ה

 
כי "מן הראוי    2015עוד בשנת   וקבע  על הפיגור של מדינת ישראל אחרי מדינות אלו  עמד מבקר המדינה 

שהמשרד )משרד החקלאות( ומשרד הבריאות יחייבו לסמן על אריזות ביצים ועופות המשווקות לציבור את  
  קמפילובקטר ולפרט עליהן הנחיות לצריכה ולטיפול במזונות אלו" החשש מנגיעות בחיידקים כגון סלמונלה ו

הלין מבקר המדינה על כך ש"טרם חל שינוי בעניין זה, ועל אריזות המזון    2020בדו"ח הביקורת לשנת  30
לציבור  אין אזהרה  עדיין  והטיפול בהם"  האמורות  לצריכת המוצרים  זה    23.והנחיות  בדו"ח  כן,  על  יתר 

האריזות גם "לשקול לחייב את ציון ההנחיות גם    ממליץ מבקר המדינה למשרד הבריאות בנוסף לסימון 
 23.במכירה הקמעונאית לציבור ברשתות השיווק"

 
הן    -סימון מוצרים לקבוע כי מוצרי עוף וביצים יהיו מחוייבים בהוספת אזהרה    אנו שבים וקוראים לועדת

בדבר חשש להימצאות חיידקים ודרכי הטיפול הנאותות במוצר    -על האריזה והן על המדף ברשתות השיווק 
למניעת הדבקה אצל הצרכנים, ובפרט להציב זאת כתנאי לחברות המעוניינות להוסיף את הסמל הירוק  

. סימון כזה הינו יעיל, זול וקל ליישום באופן מיידי והוא עשוי להפחית במידה ניכרת את  ןמוצריה   לאריזות
 נטל התחלואה מזיהומים שמקורם במזון עמם מתמודדת מערכת הבריאות.  

 
 אנו ממליצים על הוספת הכיתובים הבאים:   31,32בהתאם להמלצות המופיעות באתר משרד הבריאות  

 
 תוספת לאריזות ביצים: 

ביצים עלולות להכיל חיידקים מזיקים למשל, חיידקי סלמונלה, הידועים כגורמים לתחלואה במיוחד אצל  
 ילדים, קשישים ואנשים עם מערכת חיסון מוחלשת. 

   - להגנתכם

 ן לבין מזונות אחרים. שימרו על ביצים בקירור והמנעו ממגע בין הביצים ואריזת ●
 שכן השטיפה עלולה לגרום לחדירת החיידקים דרך הקליפה. המנעו משטיפת ביצים,  ●
דקות או בישול עד שהחלבון והחלמון    10במים רותחים למשך    -אכלו רק ביצים שבושלו בישול מלא   ●

ו ביצים  נקרשו. אכילת מזונות המכילים ביצים טריות כמו למשל למשל מיונז או מוסים ביתיים, א
 מסוכנת לבריאות. מבושלות למחצה כמו ביצה "רכה" "עין" או "מקושקשת" 

יש להקפיד על שטיפה יסודית של הידיים )במים וסבון( לפני ואחרי הטיפול בביצים או באריזתן,   ●
על מנת למנוע העברת    יש לנקות ניקוי יסודי את הכלים שבאו במגע עם הביצים הגולמיותכמו כן  

 ות אחרים או לביצים המבושלות.  חיידקים למזונ

 
 תוספת לאריזות עופות: 

עופות עלולים להכיל חיידקים מזיקים למשל, חיידקי סלמונלה וקמפילובקטר, הידועים כגורמים לתחלואה  
 במיוחד אצל ילדים, קשישים ואנשים עם מערכת חיסון מוחלשת. 

  :להגנתכם

במיקרוגל, שימרו בנפרד ממזון אחר, לאחר מגע עם עופות  שימרו בקירור או במקפיא, הפשירו במקרר או  
היטב וסבון  ובזהירות  שטפו  במים  וידיים  מטבח  כלי  חיתוך,  חם    ,משטחי  מזון  ושמרו  היטב  בשלו 

 . , ואין להקפיא בשנית עוף שכבר הופשרבטמפרטורה גבוהה. שאריות יש לשמור מיד בקירור או לזרוק

 

 מא בת קיי הישראלי לתזונה : הפורום על החתום
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