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שלום רב,
הנדון :חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך ,ה'תשע"ד 2014 -
פעולות להטמעת תזונה נכונה במוסדות החינוך התרבותיים ייחודיים
גב' ליבנה הנכבדה,
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

ו.

ז.
ח.

ראשית ,אני מבקש להודות לך ,על הדברים החשובים והמועילים שהשמעת אתמול בועדת החינוך של הכנסת.
בהתאם למה שהודענו אתמול בועדה ,החילונו כבר הבוקר ,להיערך לקראת איסוף והנפקה של נתונים ,דו"חות
ועלויות – הן מן ההיבט המקצועי והן מן ההיבט הכלכלי .אנו מקוים להציג אותם במסגרת הזמן שהוקצב לנו
ובכפוף כמובן לשיתוף הפעולה שיהיה לנו עם כל הגורמים.
מאד חשוב שתדעי ,כי מדובר במגוון מאד רחב של סגנונות ,ארחות חיים ונימוסים שהתלמידים מביאים בנושא
זה מביתם .בין היתר גם תוך השפעה שמקורה – בארצות מוצאם.
עוד חשוב שתדעי ,כי ההתנהלות בנושא הנדון ,אינה אחידה לכל מוסדות החינוך .כגוף מייצג שלהם ,תקבלי
מאתנו התייחסות לכ 300-מוסדות  .ההתפצלות בין המוסדות הינה בערך כך :מוסדות חינוך שבהם נותנים
ארוחת בוקר בלבד  /מוסדות חינוך שבהם נותנים ארוחת בוקר וערב  /מוסדות חינוך שבהם נותנים ארוחת
בוקר ,צהריים וערב .לכל הנ"ל יש צורך להוסיף ,מוסדות חינוך שמקיימים את לימודיהם בתנאי פנימיה מלאים
ונותנים גם ארוחות שבת .ועוד טרם אמרנו מילה אחת ,על הארוחות המיוחדות שיש לתת לאותם תלמידים
שהינם בעלי רגישויות מיוחדות.
מעיון בתקנות עולה ,כי יש בהן הנחיות אך ורק לארוחה הבשרית בצהריים ,תוך ציון של הרבה פרטים על דרך
השלילה – מהו מזון שאינו איכותי .אין בתקנות התייחסות כלל לארוחת הבוקר ,ארוחת הערב והארוחות
המגוונות שצריך לתת בשבת ]כבדך אגב יוער ,כי בחוזר המנכ"לית ע"ו) 8/א( מאפריל  – 2016הזנה וחינוך
לתזונה נכונה במוסדות חינוך ) 61דפים( ,מצאנו סתירות מהותיות רבות שאינן עולות בקנה אחד עם התקנות
שבנדון – לטיפולכם[.
בכדי שנוכל להתקדם בינתיים עם המצאת הנתונים כאמור לעיל ,נבקשך להעביר אלינו בדחיפות ובעצה אחת
עם הפרופ' רונית אנדוולט ממשרד הבריאות – מקבץ מגוון של תפריטים לכל הארוחות השונות ותוך התייחסות
להתפצלויות השונות ,בכדי שנוכל להציגם לפני אנשי המקצוע שיכינו את הדו"חות.
כל הנ"ל – עד לרגע זה ,ללא מימון של שקל אחד ממשרד החינוך .כל העלויות שישנן בנושא וללא יוצא מן
הכלל ,נופלות על הבעלות ,אשר "ממשיכה לשרוד" – אך ורק באמצעות גיוס תרומות קשה ומפרך ,כמו גם
באמצעות לחץ על ההורים לשאת בהוצאות אלו )למותר לציין בפניך ,כי מדובר בד"כ במשפחות גדולות וברוכות
ילדים ,אשר לכל אחת מהן  2-3ילדים במסגרות הנ"ל והלחץ עליהם לא תמיד מועיל(.
אנו מאד מקווים ,כי לפחות עכשיו את מבינה לרוחנו וכי בנסיבות הקיימות המתוארות לעיל – לא זהו העיתוי
המתאים לבצע פיקוח ואכיפה של החוק שבנדון.
תכף ומיד נציין וזאת למען הסר כל ספק ,כי אין לנו דבר נגד עצם הרעיון והצורך במזון איכותי ובריא במוסדות
החינוך – דבר שנעשה גם עד עכשיו ובאופן אחראי למדי ,ע"י ראשי ומנהלי מוסדות החינוך וכן במסגרת הקשר
עם הורי התלמידים.
בהתאם למה שנאמר עוד בועדה – אנו מבינים כי מתקיימת במקביל ,פעילות של שרים וחברי כנסת להשגת
תקצוב ממשלתי הולם לנושא – דבר שבודאי יתן דחיפה רצינית וקידום לכל הענין.
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