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 רטד  ה היטרדומד יהמ
וכיצד היא מתייחסת לשיח על מזון, סביבה וקיימות בישראל?

ן ו פ ש ן  ו ל א
ר חמ רדמ  עטדרצ חדהרסבטבר,ד כהמדהטצ מדמ  עדהרפהההםד

רטוהאמטדמתיהנרדבת- טט א
ד

ק י ל ג ס ו ר ג י  פ ר ר  ” ד
ר חמ רדמסהצטהמהגטר,דאהנטבהסטיתדבהנ טטס,ד סצ’הסיס,דאהצהתד

רבהטת

“  ה היטרדומד יהמ”דרהאד הוגדר ההאדמרי עתד  ה היטרדהכמד
ר ות עד  נרדבתחה טדטטצההדר יהמדהאספ תה.דר הוגד תאהד
 ג רדר ב ותדמרסטידאתד הכיטדרומטירד)הרהההחטם(דב עהכהתד
רנהכחטהתד ט טרםדומד ה ץדתאגט טדר יהמדרעהמ טטםד ר יהמד
המרעבטהםדמט טרםדומדכממדרוהתפטםדב עהכהתדר יהמ,דהבעט ה,ד
מט טהדומדרצטבהה.דר הוגד“  ה היטרדומד יהמ”דאףדעהס דב טגההד
הסבטבתטטם,ד אט-רוההטהמדבנגטוהתדמ הצהטד יהמדבהטאטם,דרהגנטםד
הב ט הודריכהתדמאספ רדנאהתרדומד יהמדביהח,ד יטמדהבה- טט א.ד
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בעוההטםדראחההנטםדתנהעהתדאהכמדחמהפטהתדו רההתדחמ ד רחבהרד
ראיהחטת,ד הבטמהתדאתדרחיטתדומד  ה היטיצטרדומד יהמדבכמד
החבטדרעהמם.דעמדאףדרטוגטםדהבטםדורהבטמהדתנהעהתדאמרד-דרמד
 בחטנרדפהג יטתדהרמד בחטנרדתה עתטתד-ד ג התדר  ה היטיצטרד
ומדר יהמדעה  התדבפנטדכ רדאתגהטםד הכיטטם,דכאמרדר וההטםד
הכאמרדר וההטםדמ טוההטםד מ טוההטםדרחבהתטטם-תהבהתטטםד
רכמכמטטם- בנטטם.דבחבהרדבטוהאמ,דר  ה היטיצטרדומד עהכתד
ר יהמדחסהרדאתדראג’נ התדרסבטבתטהת,דרפהמטיטהתדהרחבהתטהתד
ר הכיטהת.דעםדיאת,דר א הד צטגדונטד  הטםדטטחה טטםדבטוהאמ,ד
ח מאהתדחבהתטתדטוטהרד)“ חאתדרפמפמטם”(דהסחהדרהגמדומד
ו מדיטת,דברםדאפוהדמירהתדאתדררגטהנהתדרתהבהתטטםדרעה  טםד
בבסטסדר הוגדהר עט דעמדנטסטהנהתדמ ההאדתגהדעמד עהכתדר יהמד
רתעוטטתטת/תאגט טתדרומית.דר א הדאףד מדבאהפמדבט ההתטד
בחס טםדהבסתטההתדרגמה טםדברחמתד ג תדר  ה היטיצטרדומד

ר יהמדבטוהאמדהבעהמם.ד

דמוקרטיה של מזון: הגדרה ומאפיינים

  ה היטרדומד יהמדרהאד הוגדר ומבדבטמדונטד הנחטם,ד עהכתד
רחמתד עמד ר ט טתד  בהד הב ו עהתהד ה  ה היטר,ד ר יהמד
  ה היטרדעמדתחה טדטטצההדר יהמדהעמדאספ תה.דכ טדמרבטמד רהד
פוהדר הוג,דנג טהדהאוטתד רטד עהכתד יהמ.ד  הבה,דאפהא,ד
ב עהךדרגהה טםדוכהממדסבטבר,דתעוטטר,דח מאטם,דצהכנטם,ד
הותהתד  עהנאהתדהסטיהנאהתדהכמדגהה טד  ומדה עצבטד  טנטהתד–ד
כמדאמר,דר עההבטם,דבטטצהה,דעטבה ,דוטנהע,דרפצרדהצהטכרדומד הצהטד
 יהמדהאףדב במתדרחמיהתדהבעטצהבד  טנטהתדח מאטתדהכמכמטת.ד
רכמכמטטם,ד מתנאטםד ברתאםד ר יהמד תרההרד  בנרד עהכתד
רחבהתטטםדהרסבטבתטטםדהאפוהדמטטצגהדבס מהתד ותנהת,ד ה תד

רבטתדהע דמה רדמאה טתדאהדגמהבמטת.1ד

ר הוגד  ה היטר,דכט הע,ד תטטחסדמצההתדר  ומדוברדנטתנתד
מאיהחטםדריכהתדמומהידב  טנטהתדרצטבההטתדהבכךדגםדמרופטעדעמד

חטטדרטה טהםדומרםדהעמדגההמם.ד

וטמהבדונטדר הנחטםדמעטמד–ד“  ה היטר”דה” עהכתד יהמ”,ד מ  ד
ובבסטסר,ד  ה היטרדומד יהמדרטאד הטארדמרגבהתד עההבהתד
האףדמרותתפהתדוההטהנטתד טטצההד הצהטדר יהמד רצטבההדבאהפנטד
הא יטבטתדומהדב בטעתד  טנטהתדהבעטצהבמד ח ודומד עהכהתד יהמד
בה התדר  ה טהת,דראיההטהתדהרגמהבמטהת.דכ הדכמ,ד  ה היטרדומד

 Grubinger, V., Berlin, L., Berman, E., Fukagawa, N., Kolodinsky, J., Neher, D., Parsons, B., Trubek, A., Wallin, K. , Excellence Proposal: Food systems, Transdisciplinary Research 1ד
 Initiative Spire of Propsal, University of Vermont, Burlington. 2010

Lang, T. 2007. Food security of food democracy? Pestic. News Pp.12–16 2ד
 Hassanein, Neva. “Locating food democracy: Theoretical and practical ingredients.” Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 2008, Vol. 3 No, 2-3 pp. 286-308. 308 ד3ד

Hassanein, Neva. “Practicing food democracy: a pragmatic politics of transformation.” Journal of Rural Studies, 2003 ,19, No.1, pp. 77-86

Wilkins, Jennifer L. “Eating right here: Moving from consumer to food citizen.” Agriculture and human values, 2005 , 22, no.3, pp. 269-273 4ד

 יהמדרטאדתפטסתדעהמםדו  בהתדעמדריכהתדרטסה טתדמ יהמדביהח,ד
 יטמדהבה- טט א.ד

)הרהההחטם(ד רומטירד מרעבהתד חהתהד ר הוגד פהג יטד באהפמד
ב עהכהתדר יהמדרנהכחטהתד-דר תהעוהת,דר  הסחההתדהרגמהבמטהתד
-דד ט טרםדומד ה ץדתאגט טדר יהמדרעהמ טטםדמט טרםדומדכממד
רוהתפטםדמ עהכהתדר יהמ,דרטטנהדמטצהנטםד)ח מאטםדהטצהנטד יהמד

והנטם(דהמצהכנטםד)רצטבההדרהחב(.ד

באהפמדהעטהנט,דר הוגד  ה היטרדומד יהמד נטחדו” יהמ”דאטנהדה ד
“ הצה”דאהד“סחההר”דאמאדתהצהדומדתרמטךד  ה היטדו אההגמד
ב עהכתדחבהתטתדרפהעמתד“ מ יר”,ד צטבההדרסהע טםדהמ ענה.ד
יה,דר הוגד ההאדמעטצהבדכממדרתרמטכטםדרחבהתטטםד ב סגהתד

ר עצבטםדאתדר יהמדעמדפטדרגטהנהתדומדצ  דחבהתטדהסבטבתט.2ד

ומד מכטנהנרד אףד הטארד נכממתד ר הוגד ב סגהתד העה ,ד יאתד
(food citizenship(.דכ הדכמדאיהחהת,ד“איהחהתד “איהחהתד יהמ”,ד
מ הג ר,ד ריכהת,ד בה תד החהבהת.ד יכהטהתד כהממתד ומד יהמ”ד
ר  ה היטיצטרדומד יהמדחהתהתדמר  תםדומד נגנהנטד במתד
רחמיהתדה עההבהתד  וטתדה המ יטבטתדבאהפנטדטטצההדהברפצתד
ר יהמ,דמרגבהתדררת   התדביהבתדרכממדהמרכהרדביכהתהדומד
כמדא םדמתהצהתדבהטארדה יטנר3ד(the right to food(.ד בחטנתד
חהבהת,ד ג תדר  ה היטיצטרדומדר יהמד ההאתדמרופערדטוטהרד
עמדאהפטטרדומד עהכתדר יהמ.4דכךדמ ומד  ה היטיצטרדומדר יהמד
)מ הג רד  עה  תדה  הטצרדבחטהרדומד הצהטד יהמד סהט טםד
ת טכרדבח מאהתד  ה טתדאהד נטטתד הצהטםדומדסחהדרהגמ(דה נג ד
רט נעהתד צהטכרדה  חארדכנג ד עהכהתדטטצההד יהמד תהעוהתד
ב  הטםד סהט טםד)מ הג רדחהםדצהכנטם,דרתנג התדמצהטכתד הצהטד
 יהמד רהנ סטםדגניטתדהכ ’(.דבתהךדכך,ד ג תדר  ה היטיצטרדומד
ר יהמד    תדאתדרגבהתדרט עדרבט ההתטדבתחה טדרתיהנר,ד
רח מאהתדהרפהמטיט רדומדר יהמדהאתדרוטתהףדהרוהתפהתדבטמד

טצהנטםדהח מאטםד  ה טטםדהעצ אטטם.

 ג תדר  ה היטיצטרדומדר יהמדרטאדתהמ רדומדררכהרדבכךד
ומאההךדרעוההטםדראחההנטםדרט  הדתאגט טדר יהמדרעהמ טטםדאתד
אחטיתםדמאההכרדהההחברדומדוהוהתדטטצההדהאספ תד הצהטדר יהמ,ד
הרםדרכתטבהדב  הטםדהבטםדאתדסהגדר יהמדוטטהצה,דאתדאהפמדגט המהד
האתד חטהה.ד עהכתדר יהמדרתאגט טתדהר תהעותד)תעוטהתדריהעטםד
הר יהמדהאהגהנטדסחהדבטמ-מאה טטםדהכ ’(,דיהדוההארדב יהמד הצהדסחטהד
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(commodity)דה  ההדמרפ תדהההחטם,דנתפסתדבעטנטדהבטםדכגההםד

ר הכיטדמרומכהתדומטמטהתדעמדרסבטבר,דרחבהרדהרכמכמר.דיטםד
(food policy)ד מאנג,דסהצטהמהגדבהטיטדר ת חרדב  טנטהתד יהמד
 תאהדאתדר ג רדכ אב דר תחהממדבטמדונטדכהחהתד נהג טם:ד
(food control),דבמוהנה:ד רכהחדרנהכחטדרוהמידבתחהםדר יהמד
 עהכהתדר יהמדר תהעוהתדהרגמהבמטהתדה נג ,דגהה טםדרמהחצטםד

מ ט הםדר  ה היטיצטרדומדר יהמ5.ד

ב  טנהתדהבהתדבעהמםדברמדרח מאהתדע טטמד ת טט תדעמ-ט טד
ח מאטםדיעטהטם,דתנהעהתדר  ה היטיצטרדומד יהמדמהבוהתדצההרד
ומד“תנהעהתדאטכהטם”.דב  הטםדהבטםד  הבהדב בהצהתדח מאטםד
ונהומהד א  התטרםדהאוהדעמדכמדר אב דמרובתדרהטבהנהתד
עמדא  התטרםדרהפךדמרטהתד הכידחטטרםדראטוטטםדהרפהמטיטטם.ד
האהטדמצטטמדאתדאהגהמדLa Via Campesinaד6ד–ד“אהגהמד יהטטר”דומד
כ-164דאהגהנטםד -73ד  טנהת,דו יהתהדמרגמדעמד רטמהתדח מאטםד
עצ אטטםדרפהעמטםדב נרד ט רד צה צם,דכאמרדאוהד הצאםדרהאד
ע טםדטמט טםדה טעהיטם.דראהגהמד ב ודמרגמדעמד חטטתםדהמתבהעד
אתדיכהתםדרבסטסטתדמפעהמדב עהכהתדר יהמ7,ד רטטנהדמג מ,דמטצהד
המצההךד יהמ,דגםדבאהפנטםדרנהג טםדאתדרח מאהתדרתעוטטתטתד
הרתאגט טת.דאהגהמדירדיבעדבונתד1996דאתדר הוגד“הטבהנהתדעמד
 יהמ”ד(food sovereignty),ד הוגדר רההרדבטיהטד הכיטדמחוטברד
עמד  ה היטיצטרדומדר יהמ.ד הוגדירד הבעדואמרדר טטצהטםד
הצההכטםדאתד הצהטדר יהמדרם-רםדאמרדוצהטכטםדמ בהעדהמרהבטמד
אתדר נגנהנטםדהר  טנטהתדוברםד הצהטדר יהמדטטהצההדהטוהה ה,דהמאד
תאגט טםד סחהטטם.דהטבהנהתדעמדר יהמד    תדגםדאתדסהגטטתד
אביחתדר יהמד)כחמ ד בטיחהמדתיהנתט8ד-דfood security)דוכמדיהד
אפוהטתדאךדהה דב עהכהתדברמדריכהתדמתיהנרד ספט רדה  טט תד

רטאדנחמתדרכממ9.

מאההדרעהב רדוההבדרח מאטםדבעהמםדרםדח מאטםדרפהעמטםדב נרד
 ט רד צה צםד(small holder farmers)ד10,דרהטדוב סגהתדר אב ד
ומדתנהעהתדר  ה היטרדומדר יהמדמטצההד עהכהתדאהכמדחמהפטהתד
סבטבתטהת,דוההטהנטהת,ד יטנהתדהנגטוהתדמכהמ,דרמד א צהתדפה יט התד
 גההנהתדומדטטצההד יהמ,דמהבהתדכאמרדר ההאהתדתגהדעמדרח מאהתד
רתעוטטתטתדר הנבנצטהנמטת.דאהתמדוטיהתדח מאטהתדחמהפטהתד
 הג ההתדבאהפמדהחבדבא צעהתדר הוגדאגההא המהגטר11.דרכההנרד

Lang, T. 2007. Food security of food democracy? Pestic. News Pp.12–16 5ד
La Via Campesinaד–דInternational Peasant’s Movement6ד תהךדאתהד

Patel, R., McMichael, P. “ A Political Economy of the Food Riot, Political economic presepectives on the world food crisis”. Review, 2009 7ד
.)(FAO,דWorld Food Summit,בטיחהמדתיהנתטד ת טטםדכאוהדמכמדאטודבכמדהגעדנתהמדטודגטורדפטיטתדהכמכמטתדמ יהמד יטמדמפטדרע פהתטהדכ טדמ טטםדאההךדחטטםדבהטא”ד1996ד“ 8ד

Shiva, V. Food Democracy v. Food Dictatorship. Z Mag. 2003 9ד
 Altieri, Miguel A., Fernando R. Funes-Monzote, and Paulo Petersen. “Agroecologically efficient agricultural systems for smallholder farmers: contributions to food 10ד

sovereignty.” Agronomy for Sustainable Development, 2012, 32 No.1 pp.1-13

Holt-Giménez, Eric, and Miguel A. Altieri. “Agroecology, food sovereignty, and the new green revolution.” ד11ד
Agroecology and sustainable Food systems, 2013, 37, no. 1 pp.90-102

רטאדמסךדכמדרוטיהתדומדטטצההד יהמדומאדה ד תחובהתדב עהכהתד
רא המהגטהתדאמאד א צהתדתבנטהתדהתהבנהתד רסבטבר.דעמדפטדההב,ד
רוטיהתדרממהד בהססהתדעמדט עד)  ה ט(,דהב-גהנטהתד)פהמט המיההר(,ד
ה בהצעהתדעמדחמ התדא  רד ינהתדממאדוט הודבתוה התדומד
חה הטד ומדהר בהרד)אהדוט הוד טנט מט(,דהרמדנתפסהתדככאמרד
רעוהטהתדמרבטאדמטצטהתדחמהפהתד רהתטהתדמוטיהתדרטטצההדומד

רח מאהתדר תהעות.ד

שינוי מערכת המזון: חסמים וקשיים 

אהמם,דבעה דורצההךדברפטכתמדומד עהכהתדר יהמדמ עהכהתדבנהת-
 טט אדרטאדעהב רד הסכ תדעמדט טדהבטם,דר הכטםדמבטצהעדרוטנהטטםד
נהואטםד הצהטהתדרםד האהפטטמדומדאהתמד עהכהת- יהמד יטבמד האףד

רונהטטםדב חמה ת.

מפטכך,דבעוההטםדראחההנטםדרחמהדמפעהמדגהה טםדוהנטםד רחבהרד
ראיהחטתדב טוההטםדרכמכמטטם,דרתהבהתטטםדהרפהמטיטטם,דמ ההאד
ה הצהטד מוטפההדתנאטדרטטצההדהרוטהה דומדרתהצהתדרח מאטתד
ר יהמ,דהאףדמתבהעדאתדרס התם.דעמדאףדררב מטםדר טט טםדבטמד
ר ג התדר המטנהטהתדהרוח נטםדרוהנטםדרפהעמטםדבנהוא,דרהטד
ור כנרדר והתףדמכהמםדרהאדר הטארדמ  ה היטיצטרדומדר יהמ,ד
 רטטנה,דדמרפ עתדומטיתםדומדרתאגט טםדהומדאמרדר חיט טםד
בח מאהתדר תהעות;דמ טגההדאט-רוההטהמדבנגטוהתדמ הצהטד יהמד
בהטאטם,דרהגנטםדהסבטבתטטם;דהמ ט הודריכהתדמאספ רדנאהתרדומד

אהכמדביהח,ד יטמדהבה- טט א.ד

אךד טדרםדאהתםדגהה טםדרפהעמטםדמוטנהטד עהכהתדר יהמדהמרפטכתמד
מ  ה היטהת?דב ה  דרוטנהטדנ צאטםדאהגהנטםדוהנטםדהתנהעהתד
חבהתטהתדרעהס התדבתחה טדח מאהת,דתיהנרדה המטנהטרד)כאמרדויכהד
מכטנהטדתנהעהתדאהכמדחמהפטהתדAlternative Food Movementsד(.ד
אמרד    טםדתהךדכ טדפעהמתםדאתדחוטפתדתנאטדטטצההדר יהמד
רנהכחטטםדהרהפכטםדאתדר טהמדב צבמדומד עהכהתדר יהמדמסהגטהתד
פהמטיטהתדרעה  התדבמבד טהמדצטבההטדהר רההתדבסטסדמיהנספהה צטר.ד
כאמרדרמ,דמ ומ,דתנהעהתדר חארדכנג דרוט הודבתהצהטדח מאהתד
 רהנ סטםדגניטתד)תרמטךדר הבמדעמ-ט טדתעוטהתדר יהמדרבטמ-
מאה טהת,דמכאההר,ד תהךדוט המטדהההח(דר ההאהתדתהךדכ טד חאתמד
מוטנהטדרתותטתדרכמכמטתדרהחברדר נטערדאתדתעוטטתדר יהמד
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הרח מאהתדרעהמ טת;דתנהעהתדר ההאהתדמעט ה דצהטכתד הצהטד
 יהמדאההגנטטםד)רכהממטםדבבסטסםדרהעטהנטדרטביטםד  ה היטטםדומד
רהגנהת,דאחהאטהת,דסבטבתטהתדהבהטאהתדמח מאטםדהמצהכנטםדהכמד
העטהנהתדומדטצטהתדחמהפרד  וטתדמ עהכהתדר יהמדהרח מאהתד
ר הנבנצטהנמטת12(;דתנהעהתדר עה  התדצהטכתד הצהטד יהמדר טהצהטםד
באהפנטםדרוה הטםדעמדיכהטהתדבעמטדחטטם;דתנהעהתדר  הטצהתד
צהטכתד הצהטד יהמד גט המד  ה טדאוהד צטבהתדאתגהדהעטהנטד
מגמהבמטיצטרדומדר יהמ;דהתנהעהתדה ג התד ה התדאחההת13.דבה רד
רפהג יטת,דהעטהנהתדר  ה היטיצטרדומדר יהמדרםדאמרדרעה  טםד
 אחההטדרתנהעהתדרממהדה אחההטדפההט יטםדר    טםד נגנהנטםד
חמהפטטםדר ו וטםדאטנ טבט האמטםדה רטמהתדמטטצההדהמאספ תד
 הצהטד יהמדרהגנטםדה טיטבטםד בחטנרדחבהתטתדהסבטבתטת:דוה טד
אטכהטם,דח מאהתדרנת כתדעמ-ט טדר רטמרד(CSA),דצהטכרדטוטהרד
ומדרצהכמד רח מאט,דתנהעהתדמעט ה דצהטכתדאהכמד  ה טדהתנהעהתד
 חארדר צטגהתדבפנטדגהה טד  ומדסהגטהתדר והההתדבח מאהתד

האספ תד יהמדהעה .ד

א נם,דמתנהעהתדהמאהגהנטםדרוהנטםדטודאג’נ התדנפה הת,ד בהד
המ ס סדוטנהטד  ה  14,דאהמםד הבהתד מטצההד חמה התד וטכהמד
גטותדר  ה היטיצטרדומדר יהמדההארדבוהנהתדיהד הה אד  ההד
כהח,דיאתד והםדורטאדטהצהתד גההמד עהתדהגטוהתדמרת ה  התדעםד
בעטהתדב עהכהתדר יהמ.דוהנהתדיהד הבטמר,דמפחהתדבאהפמדתטאההיט,ד
מרגבהתדרעטסה דהרחוטברדבנהוא,דמרצגתד גההמדפתההנהתדהמעתטםד

אףדמר  רדומד האמטצטהתדאפ יטבטהת15.

אתגרים של תנועת הדמוקרטיזציה של מזון

 ג התדר  ה היטיצטרדומדר יהמדעה  התדבפנטדכ רדאתגהטםד
 הכיטטם,דכאמרדר וההטםדב טוההטםדרחבהתטטם-תהבהתטטםדהכאמרד

ר וההטםדב טוההטםדרכמכמטטם- בנטטם.

רתבהננהתדבט ההתטתד-דה תהךדפהספ יטברדחבהתטת-תהבהתטתד-ד
עמדתנהעהתדאהכמדחמהפטהתדבהבהתד אהצהתדר עהבד הארדכטדאמרד
 רההתדבפהעמדנחמתמדומד בהצהתדפהטבטמגטהת,דאהדכאמרדר הנרגהתד
עמ-ט טדחבהטםדר והטכטםדמ ע  התדרחבהתטטםדרבטנהנטטם-גבהרטםד
הרגבהרטם.דיאתדהעה ,ד ג התדמ ט הםדר  ה היטיצטרדומדר יהמד
תהה תדבפהעמדמטצטהתםדומדח מאהתדה הצהטד יהמדרנצהכטםדבעט הד

האהדמ ומ:דPrincipels of Organic Agricultureד תהךדאתהדOrganic Internationalד-דIFOAMד 12ד
Johnston, Josée, Andrew Biro, and Norah MacKendrick. “Lost in the Supermarket: The Corporate‐Organic Foodscape and the Struggle for Food Democracy.” ד13ד

Antipode, 2009, 41, no. 3 pp: 509-532

Pollen, M. Why Did the Obamas Fail to Take On Corporate Agriculture? New York time Mag. 2016 14ד
Hassanein, N. Practicing food democracy: A pragmatic politics of transformation. J. Rural Stud. 2003. 19 ,Pp. 77–86 15ד

 Alkon, A.H., Agyeman, J. (Eds.). Cultivating Food Justice: Race, Class, and Sustainability. MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England. 2011 ד16ד
 Slocum, R. Anti-racist Practice and the Work of Community Food Organizations. Antipode 2006. 38,pp. 327–349

Guthman, J. Neoliberalism and the making of food politics in California. Geoforum ,2008, 39 pp.1171–11832 17ד
 Guthman,דJ.דAgrarian Dreams:דThe Paradox of Organic Farming in California,דSecond.דed.דUniversity ofהאהדבט ההתדבההחדירדבטחסדמ ג התדראהכמדראההגנטדבאהצהתדרבהטתד–ד 18ד

USAד,Oaklandד,2014ד,Californiaדהבטוהאמ,דגההסגמט ,דהפט.ד)ב פהס(.דאהכמדאההגנטדבטוהאמ:דרתנג הת,דרטי עהתדהתהבהתדגמהבמטת.דתמ-אבטב:דהסמטנג.

עמ-ט טדבנטדר ע  התדרגבהרטם.דכך,דפעהמתםדומדתנהעהתדהאהגהנטםד
אמרדתהה תד ר-פ יהדמרעצ תדתרמטכטםדומדרטב מהתדחבהתטתד
ה ח  תדאתדאט-רוההטהמדרתהבהתט16ד)גםדאםד  הבהדבתהצאהתד
במתט-צפהטהתדומדרנטסטהנהתדמ ט הודהעטהנהתדאט טאטטםדהאתטטם(.דטוד
אףדריהענטםדכטד טי טםדוהנטםדהתנהעהתדר יהמדרחמהפטהת,דמהבהתד
אמרדר    התדהעטהנהתד“  ה היטטם”דה”הטבהנטטם”דבתחהםדר יהמ,ד
 ת  וטםדכ טי טםד  ה טטםדה צה צ טם.דאמרדנוענטםדפע טםד
הבהתדעמדטי התדאטנ טבט האמטת,דעמדבחטההתדצהכנטהתדההמהניהטהתדהעמד
אסיהיגטהתד בהססהת-וה .דבכךדעוהטהתדתנהעהתדר יהמדרחמהפטהתד
ר יהמד ומד עהכהתד נהחבד בתט המד בצההךד ררכהרד אתד מ סךד
רגמהבמטהתדהאתדרוטנהטטםדר בנטטםדררכהחטטםדבפהמטיט רדהבתהבהתד

ב טוההטדר  הה17.ד

ר  ה היטיצטרדומדר יהמדעה  תדאףדבפנטדאתגהטםדב טוההטםד
רכמכמטטם.דבעה דותנהעהתדהאטנ טבט האמטםדוהנטםד ב וטםדמ  םד
אתדרנהואדבא צעהתד עההבהתדפהמטיטתדהחבהתטתד-דכיהדואטנרד
תמהטרדב נגנהנטדרוה ד-דתאגט טד סחהדהוטהה דחהתהטםדכמדרעתד
מטטצהד הצהטםדוהנטםדתהךדכ טדנטכהסדנהיטבטםדירטםדומדצ  דסבטבתט,ד
  ה טהת,דחמהפטהתדהכה’.דכךדרהפךדר אב דמוטנהטד עהכהתדר יהמד
מ בהדר תנרמדבתהךדתחה טדרוה דרנומיטםדעמ-ט טדתאגט טדר יהמ.ד
יה,דפהעמטםדראחההנטםדבנחטוהתדמו הדאתדאחטיתםד ב סגהתד
ב עהכהתדר יהמ.דב טמטםדאחההת,דררת ה  התדעםד נגנהנטדרוה ד
כההכרדבסכנרדותאגט טםד סחהטטםדטפעמהדבתצהההתדומדרבמעתד
רהעטהנהתדרחמהפטטם,דרי עתמדבתהךד עהכהתדתעוטטתטהת- סחהטהתד

ה טמהמד ו עהתמדרחתהנטת.18

דמוקרטיזציה של מערכת המזון בישראל – תמונת מצב

בונטםדראחההנהתדרחמהדפהעמהתדבטוהאמדתנהעהתדהבהתדר    התד
צהטכתד הצהטד יהמדרהגנטםדהסבטבתטטם,דרחה תד הצהטד יהמדבומד
 חטהםדרגבהרדאהדע בדחוטפתדתנאטדטטצההדואטנםדנאהתטם,דע התהתד
ה טי טםד המטנהטטםדהח מאטטםדר    טםדבטיחהמדתיהנתט,דהנגטוהתד
מ יהמד  ה ט,דהתנהעהתדר    התדהעטהנהתדר וההטםדבאכטמרדאתטת.ד
רתבהננהתדברתפתחהתמדומדתנהעהתדאמר,דר הבטמהתד ג התדומד
  ה היטיצטרדומד יהמדבר והמדרטוהאמטד ענטטנתדב טהח .דרחבהרד
רטוהאמטתד אהפטטנתדב פטימטיצטרד האצת,דבגמהבמטיצטרדתהבהתטתד
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הכמכמטת,דברטע הםדומד הס התד  טנתטטםדראחהאטטםדעמדהגהמצטרד
ומדטטצההדר יהמדהבבכההרדר הענ תדבוטחדרצטבההטדמעטסה דבסהגטהתד
בטיחהנטהתדהכמכמטהתדעמדפנטדסהגטהתדר טהחסהתדמ”חבהרדראיהחטת”ד
)מהבהתדסהגטהתדר והההת-בטחסדבטמד יהמ,דסבטברדהצ  דחבהתט(.ד
ברתאםדמכך,דתנהעהתדוהנהתדרעהס התדבתחה טדר יהמדיהכהתדמרטוגטםד
ה צמטחהתדמחהממדת הההת.דאהמםדמצ דררצמחהתדרחוהבהת,דתנהעהתד
הב גבמהתדראהפטטנטטםדמחבהרד אמרדנת מהתדמעתטםדבחס טםד
בטוהאמ.ד  הטםדאמרד עמטםדתרטהתדבטחסדמאפוההתדהטאמטתד

מ ט הםד רמךדומד  ה היטיצטרדומדר יהמדבטוהאמ.דדד

המחס טםדר תהחוטםדב טוההד רנרדמ ומ,ד הג רדמרטוגטםד
רכמכמט- בנטדבטוהאמ:ד

" חאתדרפמפמטם"דרחמרדמרתגבודבונתד2014דכתגהברדממחצטםד
טוהאמטטםדונהתההדעםדעה פטדסחההרד ר הפעמטםדעמדח מאטםד
ונהע רדמטטצהא.דגהפטםד  עהנאטטםד הוהדרפחתרד ו עהתטתד
נטצהמדחהסהדראהנטםדומדרח מאטם.ד ב חטהדרתהצהת,דתהךדכ טד
אמרדראחההנטםד צאהדעצ םדנאמצטםדמ כההדאתדתהצהתםדב חטהד
רטטצההד כ טדכךדוגטמהדואטנםד כסטםדאתדעמהטהתד  הפחת,דע ד
הרוטנהע.דרט טערדותהצהתםדנ כהתדמצהכמדב חטהד מאדרצטתרד
אתד חאתדרפמפמטםדהאףדרהבטמרדמר  תרדומדתנהערדר כהנרד
"ח מאהתדחבהתטתדטוטהר".דבפעטמהתר,ד    תדרתנהערדרטביטםד
העטהנטטםד הבר טםדואפוהדמוטטכםדמ ג תדר  ה היטיצטרדומד
ר יהמדרעהמ טת.דכךדמ ומ,דר הטורדמ תמדת ההרדכמכמטתדרהגנתד
טצטהתד מטצהנטדר יהמ,דעט ה דר והדרטוטהדבטמדרח מאטדמצהכמ,ד
אפוההתדמצהטכרדומדטה התד יטנטםדב חטהטםד הפחתטםדהבתהךדכךד
עט ה דרבט הודהרנגטוהתדמ הצהטד יהמדיהטטם,ד נטעתדרו  תםד

ונט,דמטההמ.ד“פמפמטםדא ה טםדהוטיטםד צרטבהתד–דא םדהיבעדב תחדובטמדח מאהתדהסבטברדבעהבר.”דעבה רדמ במתדתהאהדומטוט,דאהנטבהסטיתדתמ-אבטב,ד2015. 19ד

ומדעה פטד יהמדהנטצהמד טהתהדומד ואבטםדסבטבתטטםדהעה .דתנהעתד
רח מאהתדרחבהתטתדרטוטהרדכהממתדגםד הטארד פההותדמ עההבהתד
  ומתטת-צטבההטתדה ב ותדמרנטעדגהה טד  ומד בטצהעדתרמטכטםד
ומדפט החדההגהמצטרדעמדרתנרמהתדרס יההדר  עהנאטדהעמדרפחתתד

 טסטםדהגיההתדר הימטםדעמדח מאטםדבטוהאמ.ד

יכהד רטוטהרד רחבהתטתד רח מאהתד התנהעתד רפמפמטםד  חאתד
מת טכתדרצטבהה.דאהמםדבחטנרד  טפרדומדרתהעמתדרחבהתטתד
הרסבטבתטתדומדרתנהערדהומדרתאהגנהטהתדהתנהעהתד ה הת,ד חטטבתד
רתבהננהתדבט ההתטתדה ח הדהחבדרט ף.דרנרדמ ומ,דר  הרד
ומד"ח מאהתדחבהתטתדטוטהר"דחהוףדכטדמצ דהעטהנהתדר והטכטםד
באהפמד הבר דמ ג התדר  ה היטיצטרדומדר יהמד–דדצ צהםדפעהטד
רתטההךדבטמדרטצהמדמצהכמ,ד תמדאפוההתדמפהנסרדבכבה דמח מאטםד
רטהי רד רטוהאמטד רהטדוב  הרד –ד עה פטד יהמד ביבהיד ה נטעתד
נהמ רדבומדרצההךדב תמדת ההרדרהמ תדמעה פטדטטצהא,דהבתהךדכךד
 ב ותדרתנהערדמתההםדמחטיה םדומדס יההטםדח מאטטםדבטוהאמד
ר בהססטםדעמדטטצההדר טהע דמטטצהאד)מ ומדענףדרפמפמטם(,דעמד
וט ההדגבהמהתטרדרחבהתטטםדומדרח מאהתדבטוהאמ,דעמדאחטיתרד
בט טדרההבדרטרה טדהעמדחטיה ד טוההרדמ ג התדומדתטעהודה סחהד
גמהבמטדבתהצהטדח מאהת19.דרטביטםדאמרדומדנטתה דרח מאהתד
 ר והטרדר  ה טטםדהוטמהברדב עהכהתדגמהבמטהת,דביבהיד ואבטד
 מ דואטנםדבנט- טט אדהרגבהתדיבטעתדרהגמדרפח נטתד)פמטיתד
טטצהאד הצהטד יהמד גיטדרח  ר(דכתהצארד תרמטכטדרוטנהעדומד
 טוהאמ,דהגט המדח -ינטדברט פטםדג המטםדתהךדנטצהמדטתהדומד ואבטד
 ה עדה טםדמיהבתדטטצהאדהעה ,דעה  טםדבסתטהרדמהבטםד רע ההנהתד
רחבהתטטם-סבטבתטטםדר  ה  טםדבתנהעהתדר ב והתדמ  םד

  ה היטיצטרדומדר יהמ.



26דדהנהגת בריאותדדכתבדעתדמרטביטםדבבהטאהתד רטמתטת
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   דנהסףדוהאהטדמצטטמדנהגעדמכךדו ג התדומד  ה היטיצטטתד
 יהמדבטוהאמדפהעמהתדבטחסדטוטהדמצטהטדראט-וההטהמדרטטחה טטםד
מ החבדרטוהאמט.ד הג רד הבר תדמכךדאפוהדמהאהתדב ג התד
חמ ד  א ץד ר רההתד ר  ה ט,ד ב החבד רהגמד סחהד מ ט הםד
כהממדומד  ה היטיצטרדומד יהמ.דכךדמ ומ,ד ח הדורת   ד
בואמרד רת   ד רהגמד כסחהד ר תהטגתד יטתד תהצהתד בו מד
ראםדרתנהערדעה  תדברביחרדרגמה רדברדמטצההדו מדיטתדבה-
 טט אדבג רדר עהבטתדהבגמטמ.דר ח הד עמרדובעה דובג רד
ר עהבטתד תהחוד סחהדעהדבא צעהתדוטיהתדסחהדרהגמ,דרהטד
ורהאד תנרמדבא צעהתדגהפטםדבטמ-מאה טטם.דמעה תדיאתדבתהךד
תחה טדר הדרטהה ד ג מטםדעהבטםדבה  טםדיהכטםדמנגטוהתדמתנהעהתד
המ נגנהנטםדומדסחהדרהגמדהעמדכמדה ד ספהדבה  דומד ג מטםד

פהעמדבוטיהתדרממה20.ד
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סיכום

רתבהננהתד חה ותד מנהד ומד יהמד אפוהתד   ה היטרד
מ עהכתד חמהפרד מטצטהתד ה ההאתד רנהכחטתד ר יהמד ב עהכתד
ר יהמדרתעוטטתטתדהתאגט טת,דברדרכהחדרכמכמטדהרפהמטיטדנ צאד
בט טרםדומד ספהד צה צםדומדוח נטם.דעמדאףדואפוהדמ ההתד
ותנהעתדר יהמדרפעטמהתדבטוהאמדטמכהדהטתגבוהדמגהףדפעטמדהנ הץ,ד
נ ה תטהתדב הטאתדתגהדעמדס הטדר עהכתד המ ההתדרצמחהתד
ר יהמדרנהכחטת,ד  ה היטיצטרדומד עהכתדר יהמד–דכפטדותהאהד
מעטמד-דנע התד ראג’נ התדרסבטבתטהת,דרפהמטיטהתדהרחבהתטהתד
ר הכיטהתדבחבהרדרטוהאמטת.ד א הדירדחהוףדמהאוהנרדאתד
ר ההאדרטוהאמטדהאתד  במטדררחמיהתדמ הוגד  ה היטרדומד
ר יהמדבר והטםדר  ה טטםדהרעהמ טטם,דה צטגדאתד ו עהטהתטהד

רחבהתטהתדהאתדחוטבתה.


