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 רב, שלום

 קריאה להחלת פיקוח מחירים על לחם מקמח מלא -מזון בריא אינו מותרות  הנדון:

קובעת את הפריון והשגשוג הכלכלי התזונה בריאה הינה זכות יסוד ולא מותרות. היא  .1

ואת מיצוי ההון האנושי של האומה. מרבית אוכלוסיית ישראל כיום לא ניזונה ע"פ 

מגפת השמנה, , בריאה. הדבר מתבטא בתזונה לקויההמלצות משרד הבריאות לתזונה 

תחלואה כרונית, העמקת פערים חברתיים ונטל כלכלי כבד על מערכת הבריאות והמשק 

]1.[ 

 

בשנים האחרונות התגבש קונצנזוס מדעי נרחב שדפוסי תזונה נקבעים לא רק ע"י טעם  .2

אלא בעיקר על ידי סביבת מערכות המזון שיוצרות תמריצים וחסמים  ,אישי ותרבות

המעצבים את הרגלי התזונה  פרסום ומיתוגשיווק , כלכליים כגון היצע, זמינות ומחיר

 ,וההתנהגות. על כן, שיפור בריאות הציבור מחייב נקיטה בכלי מדיניות משולבים

ר ושיווק מערכות ייצו בהבאתהמשפיעים הן ברמת היצע של בחירות מזון בריא לפרט והן 

  .]2,3[ בריא ומשופר ביחס לקיים ,מגוון מזון נגיש ותמזון שמציע

 

מלמדים שהקמח  ,מחקרים רבים המנתחים את דפוסי התזונה בעולם המערבי ובישראל .3

נזק כפול של והם עלולים להביא לידי  והלחם הלבן הם מקור מרכזי בתזונת הציבור

בשל צריכה עודפת של אנרגיה זולה ומשביעה אך  ,השמנה ותחלואה מטבולית כרונית

]. הפגיעה חמורה במיוחד באוכלוסיות 4דלה בויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים [

שברוב שידן אינה משגת רכישת מזונות בריאים ואי ביטחון תזונתי הסובלות ממוחלשות 

  ].5יקרים יותר [ המקרים גם



 

מקמח מלא שנטחן מכל חלקי גרעין החיטה) החלפת והגברת צריכת לחם מלא (מיוצר  .4

מינרלים , , סיבים תזונתייםB ןצריכת ויטמי :משפרת באופן ניכר במקום לחם לבן

מפחיתה את הנזקים המטבוליים הקשורים לאינדקס ו )אבץ ומגנזיום :כגון(חיוניים 

 הגליקמי הגבוה של הפחמימות הריקות בקמח הלבן. 

ית בריאותהמדיניות ה במרכז ותדומעוהן  ,ות אלובעובד בכל העולם המתקדם מכירים

עידוד צריכת הקמח ב הבאה לידי ביטוי המעודדות תזונה בריאה ,של אותן המדינות

 ].6-9המלא והפחתת השימוש בקמח הלבן בלחם ובמוצרי מזון נוספים [

 

על כן, לא יעלה על הדעת שמדיניות ממשלת ישראל תהיה מצד אחד להמליץ על תזונה  .5

על ידי משרד הבריאות, ומצד שני, יצירת חסמים כלכליים לאימוץ ההמלצות  בריאה

מייקרת את הלחם המלא, והלכה למעשה פוגעת בבריאות של כלל שבמדיניות כלכלית 

הציבור וביתר שאת באוכלוסיות העניות. אין הגיון לבטל את הפיקוח על מחירי הלחם 

החמרת המצב, ולוותר מראש על כלי מדיניות ולהתיר את הרסן באופן שיביא ללא ספק ל

   חשוב ויעיל לקידום בריאות.

 
ניסיון העבר מלמד שהוצאת מזונות מפיקוח על המחירים עלול להוביל דווקא לעליית  .6

]. חשוב להאיר כי מחירי הדגנים כמו מזונות נוספים עלולים 10מחירים בניגוד לציפיות [

ור הפגיעה הנרחבת של אירועי אקלים לעלות באופן משמעותי בעתיד הקרוב לא

שטפונות במדינות יצואניות , קיצוניים: טמפרטורות קיצוניות, בצורות קשות וממושכות

 ].11דגנים ומזונות נוספים, ומחייבת לכן הכנסת הלחם המלא לפיקוח על מחירים [של 

 

על  ,אנו קוראים להכניס לחם מלא מהגרעין בשלמותו לפיקוח מחירים לאלתר ,אי לכך .7

ר ופילש בכך נביא .מפוקחולהנגיש ולעודד את צריכתו כחלק מרכזי בסל מזון בריא  מנת

ם ודפוסי התזונה של הציבור כולו ולצמצלהבראת  ;הבסיסיונגישות סל המזון הבריא 

  חברתיים.הבריאותיים והפערים ה

 
 
 

 על החתום:                                                

 

 
 

 פרופ' אהרון טרואן

המכון לביוכימיה מדעי המזון ותזונה, הפקולטה 

, ע"ש רוברט ה. סמית מזון וסביבהלחקלאות 

 האוניברסיטה העברית 

 ד"ר דורית אדלר

נשיאת הפורום הישראלי לתזונה 

 בת קיימא

 ד"ר ישי מנוחין

 בישראל MAZONמנהל תוכנית 

 

 פרופ' חגי לוין

בית הספר לבריאות הציבור, 

 האוניברסיטה העברית והדסה

 ד"ר ורד קאופמן שריקי

המחלקה למדעי התזונה, 

 אוניברסיטת אריאל

 

 פרופ' נדב דוידוביץ'

מנהל ביה"ס לבריאות הציבור, יו"ר איגוד 

 רופאי בריאות הציבור בישראל, 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרופ' אפרת מונסוגנו אורנן

 בפקולטהמנהלת ביה"ס למדעי התזונה, 

סמית . ה רוברט ש"ע וסביבה מזון לחקלאות

 האוניברסיטה העברית ירושלים

 

 ד"ר אסף בוך

החוג לבריאות הציבור והחוג למדעי 

 התזונה המכללה האקדמית אשקלון

 

 גידי כרוך

 ישראלמנכ"ל לקט 

 

 
 פרופ' ניר אוהד

 ראש תכנית מרכז מן לביטחון תזונתי,

 אביב-אוניברסיטת תל

 פרופ' זכריה מדר

אמריטוס במכון לביוכימיה מדעי המזון  ’פרופ

ותזונה, בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש 

רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית 

 מכללת פרס, בירושלים, ויו"ר החוג לתזונה

 ד"ר סיגל טפר

 החוג למדעי התזונה,

 חי-מכללת תל

 
 אבי דבוש

 מנכ"ל רבנים למען זכויות אדם

 זאב-יעל ברד"ר 

 הציבור,בריאות ביה"ס ל

 האוניברסיטה העברים ירושלים

 
 דגן-ד"ר שירי שרף

 ביה"ס למדעי הבריאות, 

 המחלקה למדעי התזונה,

 אוניברסיטת אריאל

 ד"ר אביגיל נברו

 המחלקה למדעי התזונה, 

 ביה"ס למדעי הבריאות,

 אוניברסיטת אריאל

 פרופ' דנית שחר 

 ביה"ס לבריאות הציבור, 

 הפקולטה למדעי הבריאות

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב,

 אדר-ד"ר סיגל אילת

ראש המסלול לתואר שני בחינוך 

 לאורך חיים פעיל ובריא,

 המכללה האקדמית וינגייט

 
 חברי הפורום הירושלמי 

 לביטחון תזונתי

 אליוט באריפרופ' 

ביה"ס לבריאות הציבור, המחלקה לתזונה 

ולמטבוליזם של האדם, האוניברסיטה 

  

 פרופ' שירה זלבר שגיא

ראש ביה"ס לבריאות הציבור, 

 אוניברסיטת חיפה

 

 אלי כהן

 מנכ"ל עמותת פתחון לב

 

 

 עמית גנור

 הוועד המנהל, , וחבריעמותת עתיד מנכ"לית

 עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל

 הרב מנדי בלוי

 יו"ר אשל ירושלים

 עו"ד ערן וינטרוב

 מנכ"ל ארגון לתת

 ליבוביץ'-פרופ' עפרה קלטר

מנהלת היחידה למחלות לב וכלי דם, 

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה 

 ומדיניות בריאות

 סעד-קתלין אבו רד"

היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי 

דם, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה 

 ומדיניות בריאות
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