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וע ת הא  רה ל 'וו
ראיון עם פרופ' רונית אנדוולט ממשרד הבריאות

ק י ז י ' ר-צ י א מ י  ר ו א ר  " ד

בחו ש אוריל הוק ה ב שר  הבריאות, וע ת הא  רה ל 'וו 
שבראשה ע    הכ"ל  שר  הבריאות  שה בר  י הטוב. בווע ה 
היו חברים הציגים   ג'רים שוהים הו   שר י ה  שלה וה ג'ר 

הציבורי והו הציגי הציבור והתעשייה. 

 טרתה ה וצהרת של הווע ה הייתה ליצור רגולציה שתאושר 
 ביבת  'וו בריאה יותר לאוכלו ייה. 
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וע ת הא  רה ל 'וו פ ראיוו עם ורווז רוהית אה וולט

בהוב בר 2017, לאחר 13 ישיבות שע קו בהיבטים השוהים של 
ההושא וכללו  וגשים עם  ו חים שוהים, ובהושאים  גווהים, 
ובהו  הווע ה את   קהותיה שכללו כ ה ה לצות1  ור  ה 
ה לצה ל י וו שיווטי בח'ית הארי'ה )הקו ות א ו ות וירוקות(, 
 י וו איהוור טיבי בולט  אחורי הארי'ה ועו  שורה של ה לצות 
לשיהוי  ביבת ה 'וו כולל  היעת ור ום  'וו  'יק, קי ום חיהוך 

ת'והתי בבתיפ ור, ת'והה בריאה ב  גרות עבו ה ועו . 

ורווז רוהית אה וולט, היא  ההלת ה חלקה לת'והה ב שר  
הבריאות והייתה בעלת תוקי   רכ'י בהיהול הווע ה ובבהיית 
ה לצותיה, והיא  ובילה בתחום ה חקר וגם בתחום הציבורי 

בקי ום ת'והה בריאה בקהילה. 

לאחר ור ום ה לצות הווע ה, קיי תי ע ה שיחה על ה לצות 
הווע ה, ושאלתי אותה כ ה שאלות, ש ע יקות אותי כא ם 
וכא'רח הצווה  הצ  בועילות  העו ק בבריאות קהילתית, 

הווע ה וה שר  כולו. 

שלום רונית, כאזרח, השאלה הראשונה שמעניינת אותי אינה 
קשורה להמלצות הוועדה אלא לתהליך העבודה שלה. למדתי 
מהתקשורת ומהפרסומים מה היה הרכב הוועדה, אפשר היה 
גם לראות בערוץ היוטיוב את ישיבות הוועדה שהיו שקופות 
ומעניינות. ואולם, סימן השאלה שנשאר הוא: כיצד התקבלו 
ההחלטות על המלצות הוועדה? האם היו דיונים בין החברים? 

הצבעות? הסכמה פה אחד? האם הייתה התנגדות?

היו הרבה  או   יוהים, היו הרצאות של אהשי  קצוע, הרבה  או  
ה לצות של אהשי  קצוע. ביו ישיבה אחת לשהייה של וע ת 
הא  רה היו ישיבות שלהו, של אהשי  שר  הבריאות, חלקו רק 
עם אהשי  קצוע ויועצים. הוגשהו ועם בשבוע, לוע ים וע יים 
אהחהו,  קירות  ורות.  גם  ערכהו,  וב קביל  ל יוהים  בשבוע 
התייעצהו עם  ו חים בישראל וגם עם  ו חים  חו"ל. הגיע לכאו 
ורוו ור בארי וווקיו2 (Barry Michael Popkin), שהוא  ו חה 
ביופלאו י  תחום הכלכלה הת'והתית, ו ייעץ כיום לאחתפעשרה 
  יהות. הוא היה כאו ארבעה י ים, הוויע בוהי וע ת הא  רה 
עצ ה וגם ישב עם אהשי ה שר  ועם ראשי  שר י   שלה. 

אהחהו  קיי ים קשר שוטף איתו. 

התהליך  אחרי  שוטף  ב עקב  הייהו  לישיבות  כו,  עבר  כ ו 
ה תרחש בצזילה3, ו ה שקורה ב  יהות רבות הו וות. היה להו יום 

את ה לצות וע ת הא  רה ה לאות אושר ל צוא באתר  שר  הבריאות תחת " וח וע ת הא  רה לת'והה בריאה".   1
חוקר ת'והה א ריקאי, ראש ה רכ' האיהטר י יוליהרי להת ו  ות עם הש הת יתר, בביה"  לבריאות הציבור באוהיבר יטת צווו קרוליהה. הוא ויתח את התוי ה שהקראת "שיהוי ת'והתי"   2

(Nutrition Transition) העו קת ב עבר ב  יהות וא'ורים שוהים  ת'והה   ורתית לת'והה  ערבית  ו רהית והבעיות ההוצרות   עבר 'ה. 

בשהת 2012 התקבל בצזילה חוק  י וו ה וצרים ש  הו הלקח הרעיוו ל י וו איהוור טיבי על  וצרי  'וו שקיבלה הוע ה.   3
ציטוט  תוך ה לצות הווע ה: "הווע ה  ברה כי  י וי  'וו  'יק, עשוי להיות כלי אוקטיבי לצ צום צריכת  'וו   וג 'ה. אולם בעת ה'את יש ל צות את ועילות הא צעים האחרים,   4

עליהם ה ליצה הווע ה, ולשוב ולבחוו בתום ורק ' ו של שהה פ שהתיים את הצורך ב י וי.”

הכשרה על  י וו בח'ית הארי'ה בו ש עהו הציגים של שהי גווים 
ביופלאו יים שעושים  י וו חיובי בח'ית הארי'ה. לצ  הווע ה היו 
 יוהים הו וים ולי ו ים רבים. 'את לא הייתה רק וע ת הא  רה.

מה היה התהליך? אנשי משרד הבריאות הביאו הצעה לוועדת 
האסדרה וחברי הוועדה היו צריכים לאשר אותה? כיצד התנהל 

התהליך בפועל?

הבאהו הצעה; חבריי היו צריכים לאשר, התעשיה הביאה את 
האהשים שלה, הציעה הצעות  שלה, אהחהו הבאהו את ה ו חים, 

ולב וף גובשה החלטה  ה ה בר ההכוו ביותר.

האם ההחלטה הסופית הייתה בעצם החלטה משותפת של 
חברי הוועדה? או שהוועדה היא גוף מייעץ וההחלטות בסופו 

של דבר הן של צוות המשרד והמנכ"ל? 

הווע ה,  היו בעיקר החלטות  שותוות של חברי  ההחלטות 
אבל יש החלטות שהתקבלו עלפי י ה הכ"ל. יש הצעות, ל של, 
שתעשיית ה 'וו אהבה וחות, והיא הביהה שהיא חייבת לשתף 

איתו ועולה כי אחרת לא יתחשבו ב עתה. 

לכל הצ  ים היתהה ה'  הות להתבטא, ל של, בהושא של  י וי 
 'וו  'יק4. יותר ויותר ע ויות  צטברות  ל  ות שכהראה  י וי 
 'וו  'יק הוא צע  אוקטיבי, ועם 'את הייתה החלטה גם  תוך 
התחשבות בתעשיית ה 'וו, וגם  תוך התחשבות לעת ה'את 
בשרי ה  שלה שאיהם רוצים לעשות 'את בבתפאחת אלא לחכות 

עם 'ה, ולראות כ ה ה בר אוקטיבי בעולם.

אם תפגשי עכשיו אדם שיש לו עניין בתזונה או אפילו אנשים 
ועדת  ותשאלי אותם מהן ההמלצות של  באוכל,  שעוסקים 
האסדרה, אני מניח שהדבר היחיד שהם יאמרו שהם שמעו עליו 
הוא נושא נקודות הסימון האינפורמטיבי )הנקודות האדומות 

והירוקות(.

ה יבה היא שאת 'ה העיתוהות אהבה יותר  כל  בר אחר, והיה 
לה על  ה ל ווח ול ה להתייח . אבל וע ת הא  רה כוללת 
גם את הושא החיהוך הת'והתי בבתיפה ור, וכוללת גם ה לצות 

רבות אחרות.

כשאני עצמי קראתי את המלצות ועדת האסדרה המופיעות 
באתר משרד הבריאות, נראה שההמלצה המרכזית, הארוכה, 
הגדולה והמובלטת היא ההמלצה על הסימון האינפורמטיבי 
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)הנקודות(, ואחריה מופיעות שבע המלצות נוספות שנמצאות 
בקצה, והן גם מנוסחות במילים רכות יותר, "נמליץ" "נחשוב".

הראה שאתה קורא את 'ה ב רך ש תאי ה לך. 'ה כלל לא הכוו, 
גם הושא הור ום, כלו ר,  היעת ור ום  'וו  'יק ליל ים חשוב 
 או  ובולט.  טבע ה ברים  תייח ים להושאים ש ורשים שיהוי 

בחקיקה כאל בולטים יותר, שכו 'ו היתה וע ת א  רה.

איך התהליך עומד להתבצע? מהו לוח הזמנים? )בנוגע לפרסום 
מזון מזיק לילדים(

אהחהו שוקלים כרגע כ ה אושרויות, איך להביא את 'ה לי י 
ביטוי, אהחהו בו קים  ה קורה בעולם.  ה אוקטיבי? אי'ו גישה 
לא ץ? צריך להביו שה  ע בתחום ה'ה הוא בהתהוות. אהחהו 
יו עים שור ום  'וו  'יק,  'יק ליל ים וגורם להש הת יתר, אבל 
אילו א צעי אכיוה ואי'ו  רך היא היעילה ביותר בשביל ל הוע 
הש הת יתר – לכך איו  תכוו. ולכו אהחהו חשבהו לקחת את כל 
ה 'והות ה  ו הים ב י וו א ום, ול  ו אותם ב י וו א ום על 
הור ו ות כ ו ב קרה של  יגריות,  י וו ה עי  ש יגריות 

 'יקות, וב קביל לעשות הגבלה על ור ום ליל ים.

איך  והעים ור ום ליל ים? הרבה   יהות הגבילו ור ום בשעות 
הצוייה של יל ים, וא' התברר שיל ים רואים טלווי'יה גם הרבה 
 עבר לשעות הצוייה. הם  קליטים, הם רואים תכהיות  אוחר 
יותר כי הרי איו שעות, בויי בוק וב האוצזאט ובכל ה ברים 
האלה. יכולת האכיוה שלך, אם כו, היא לא ושוטה. לכו הוחלט 
להתחיל באי'שהו שיתוף ועולה  ול התעשייה, ליצירת אי'שהו 
קו  אתי, וב קביל לה שיך ולחשוב על חקיקה כלשהי,  הו קת 
 או . חקיקה, ש צ  אח  תגביל את הור ום ו צ  שהי לא 
תהרוג גם את התעשייה, כי אהחהו לא רוצים להרוג את התעשייה, 

אהחהו רוצים לאושר לה לחיות, אבל בלי שהיא ת'יק להו. 

ישנה המלצה אחת שמאוד עניינה אותי באופן אישי5, בנושא 
הפיקוח על המחירים באופן כללי, ובפרט בנושא הלחם המלא6. 

איך אתם רואים את זה מתקדם?

ראה, אהחהו כבר שהתיים ב שא ו תו  ול האוצר,  ול  שר  
הכלכלה ו ול  אויות הלח ים, בה יוו ל צוא  תווה שיאושר 
הו'לה של הלחם   גו  לא. אהו בהחלט רואים התק  ות ברצוהם 

של  שר י האוצר והכלכלה לשתף ועולה.

'את כחבר בווע ה לתקהוו ק ח ו וצריו ב כוו התקהים וכו בווע ה ה רכ'ית ל 'וו ו וצריו וכא ם העו ק בהושא הלחם הלבו והשועותיו ה 'יקות על הבריאות.   5
ביו ה לצות הווע ה, יש ה לצה העו קת בויקוח על  חירי  'וו, ו  ליצה גם להכהי  באווו כללי  וצרי  'וו בריא לרשי ת  וצרי ה ו'ו ש חירם  ווקח עלפי י  שר  הכלכלה ובאווו   6

 וציוי יצירת תקו ללחם  לא  טה רטי והכה תו לויקוח. 
לחם אחי  הוא לחם  ק ח לבו.   7

בחו ש  וט בר שהת 2014 הוגש ל שר  הבריאות  וח שהו' ו עלפי י ה שר   חברת רציוהל והושאו "חוות  עת כלכלית – לחם  ק ח  לא". ה וח הכתב אחרי  חקר  קיף עלפי י כלכלו   8
יוצא  שר  האוצר פ בוע'  וור. ה וח  קיף ו ע יק ו  ליץ באווו ברור על הכה תו של הלחם ה לא לויקוח על ה חירים וגם  ציג את חו ר שיתוף הועולה של ה אויות בהעברת 

התוהים שי ייעו בהיתוח ההתוהים בהוגע לעלויות ייצור הלח ים השוהים. 

הרי הטענה העיקרית של המאפיות, שכל-כך מתנגדות להכנסת 
הלחם המלא לפיקוח, היא שהן לא רוצות להפסיד כסף בשל 
המהלך הזה, כי לטענתן הן גם כך מפסידות היום על הפיקוח 
על הלחם האחיד7. מצד שני קראתי בדוח שנכתב בנושא8 בעבור 
משרד הבריאות, שהמאפיות לא ממש פותחות את הספרים 
שלהן. אין לנו באמת הוכחה המעידה על כך שהן מפסידות 
על הלחם הלבן, כפי שהן טוענות. מצד אחד הן דורשות שלא 
יכניסו את הלחם המלא לפיקוח כדי שלא יפסידו כסף, ומנגד, 
לא  הן  כלכלית,  זה מבחינה  להראות את  כשמבקשים מהן 

מוכנות. 

בג ול, הבעיה של ה אויות היא לא עלות הייצור; הו טועהות 
שה חיר היקר של הלחם הוא  כיווו שרשתות השיווק יוצרות 
וערי תיווך, והו  בקשות שהוקח על וערי התיווך. הו או רות: 
"אהחהו  וכרים בשבעה ש והה שקלים לחם   גו  לא, ל ה 'ה 
ה כר בח ישהפעשר שקלים? תגר ו לכך שי כרו את 'ה בתשעה 
שקלים." צריך להגיע לאי'שהו  תווה ש והע  רשתות השיווק 

להעלות את ה חיר בצורה  ר תית. 
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ועו  הו או רות: "אם אתם תקבעו  חיר  ק י ום, א' הם יורי ו 
אותהו לרצוה עם ה חירים של הלחם האחי , כי הם רוצים לש ור 
על  תח רווחים". ה אויות בוכות  או  על כל התהליך ה'ה. 

 צ  שהי אהחהו צריכים ל צוא  תווה שלאהשים יהיה לחם 'ול.

מלא ובריא כמובן.

ברור.

כן, אבל ראיתי את הדוח שבו כתוב שהכנסת הלחם המלא 
לפיקוח תייצר/תגרום לפעולה הפוכה; אם יכניסו את הלחם 
המלא לפיקוח, הדבר ייקר את מחיר הלחם הלבן, ואז הן יוכלו 

להרוויח על הלחם הלבן במקום על הלחם המלא.

רק אם יוציאו את הלחם האחי   ויקוח, וכרגע איו רצוו להוציא 
את הלחם האחי , אלא רצוו לשלב את שהיהם יח . אהי הייתי 
בע  להוציא את הלחם האחי  ורק להכהי  את הלחם   גו  לא 
לויקוח, אבל כרגע עו  לא   ובר בכך. עו  יהיו להו כ ה  יוהים 
טובים על העהייו ה'ה, אבל הרוח היא בכיווו ההכוו.  רך אגב, לכל 
בתי החולים, הציבו לאחרוהה יע  של  תו כ ה שיותר לחם   גו 
 לא ל טוולים ולצוות. הרעיוו הוא בא ת להכהי  ל ו  ות 
ג ולים תע וף של לחם   גו  לא, בכל  קרה, ולה ות לראות 

איך אהחהו  ו'ילים את הייצור של לחם   גו  לא.

השאלה הבאה שלי עוסקת שוב בנקודות )בסימון האינפורמטיבי(. 
הבאתי מעט מנתוני הנקודות לצוות שלי, הם סקרו אותם ואמרו: 
"תשמע יש כל מיני מוצרים, או מזונות שאנחנו חושבים שהם 

מזיקים מאוד ולא יקבלו נקודה אדומה".

'ה ברור שהקו ות א ו ות לא יתקבלו על כל ה וצרים שהייהו 
רוצים שיתקבלו, אבל אהחהו החלטהו שאהחהו הולכים על  תווה 
קיים ב  יהה אחרת, ואהחהו  חליטים על  טה רט אחי  ל תווה 
א ום. אחת הבעיות היא שיש  וצרים שאהחהו  וציאים  תוך 
הרשי ה כ ו ל של אגו'ים שיש בהם הרבה שו ו רווי, אבל הם 
בריאים. אתה בכל אווו רוצה שאהשים יאכלו אותם, ולכו לא ת  ו 
אותם ב י ו א ום. לעו ת 'את ל של, גביהה צהובה, אף שיש גם 
לה ערך ת'והתי גבוה, יכול להיות בה הרבה  י ו וכוז, יש בה הרבה 

שו ו רווי והיא כו תקבל  י ו א ום. לא הכול  ושלם. 

ברור שכש  ובר בת'והה  בר איהו שחור או לבו. ב קביל אהחהו 
 ק  ים את הת'והה היםפ תיכוהית, כי אהחהו רוצים שאהשים יצרכו 
ת'והה יםפתיכוהית ויאכלו כ ה שוחות  'וו  עוב . יח  עם 'את, 
אהחהו עוב ים על  י וו  'והות שאהחהו יו עים שהיום הם החשבים 
כ 'יקים. תראה, ל של אהי הייתי רוצה שבשתייה כלל לא יהיה 

 וכר, והייהו חייבים להתושר על אי'ה שהוא  תווה, שלוחות כל 
ה שקאות ה תוקים ה טה רטיים יוויעו ב י וו א ום. 'ה לא 
או ר שה שקאות שיש בהם  עט  וכר יקבלו  י וו ירוק,   ש 

לא.

ומה לגבי החקיקה? אני מבין שזה עוד צריך לעבור חקיקה, נכון? 

כו, 'ה תהליך של שיהוי תקהות ש ורש אישור וע ה בכה ת בלב , 
לכו איהו  ורכב כל כך.

איך את מסכמת את התהליך באופן כללי?

אהי חושבת ש'ה אח  התהליכים הכי   הי ים שהיו. 'את או רת 
גם  הבחיהה שהייתה התייעצות עם אהשי  קצוע ההחשבים 
ל ובילים בעולם, אהשי  קצוע  ובילים בארץ שחלקם  ובילים 
גם בעולם. גם השיתוף של הציבור שהיה   הים וכו ה חויבות של 
ה הכ"ל ושל שר הבריאות ושל אית ר גרוטו ראש שירותי בריאות 
הציבור, וגם של השותוים ה קצועיים. בא ת תהליך   ש  רגש 

 בחיהת בריאות הציבור. 

האם את רואה ומזהה תהליכי שינוי גם בתעשייה?

אהי רואה גם תהליכים של שיהוי בתעשייה, וגם רואה תהליכים של 
שיהוי הור טיבי באוכלו ייה עצ ה. אהי חושבת שהעשה כאו  הלך 
א יר. עו  יש הרבה עבו ה כ ובו, אבל אהחהו כבר  תחילים 
לראות היצהים של השועה. איו לי  וק שיש לכך השועה גם על 
ההורים ועל האוכלו ייה כולה, ויש עלייה ב ו עות הציבור. איו 

 וק ש'ה ה בר החשוב להו ביותר.

מזין  במזון  והעיסוק  ועדת האסדרה  במסגרת העבודה של 
באופן כללי, עולה כל הזמן השאלה לגבי מערכת היחסים בין 
כי הוא  משרד הבריאות לתעשייה. משרד הבריאות מצהיר 
ו"לא להרוג אותה", אבל מבחינה  רוצה להתחשב בתעשייה 
ציבורית לא ברור מדוע זה נחוץ, הרי התעשייה יכולה לשמור 
על עצמה ולדאוג לעצמה והתפקיד של משרד הבריאות הוא 
לדאוג לבריאות הציבור ולאינטרסים שלו בלבד. אז למה משרד 
הבריאות צריך להתחשב בתעשייה? ואיך את רואה באופן כללי 

מערכת יחסים זו? 

תעשיית ה 'וו היא תעשייה ה  וקת  'וו ל רבית האוכלו ייה 
ב  יהת ישראל וה כ ים שהעשים תוך שיתוף ועולה  קובלים 
בעולם. לעתים ה רשת חקיקה ח פצ  ית ולעתים אושר להגיע 
לה כ ות לטובת בריאות הציבור. הגישה שהקטהו כוללת את שתי 

האושרויות. ההתחלה בה כ ות והה שך בחקיקה  חייבת.


