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עריכה לשונית: יונית נעמן

 תרגום עברית-אנגלית: תום רופא

עיצוב גרפי: איילת טיקוצקי
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כותבים: אסף רז, גדיר האני, גילי ברוך, מיכל 

גרינברג, ערן בוכלצב, שירלי קראווני

Community Kitchens - Concept and Recipe

 First Steps towards Using Community Kitchens to Promote  Food
Security, Fair Employment and Local Economic Development

Asaf Raz, Gadir Hani, Gili Baruch, Mihal Grinberg 
 Eran Buchlatzev, Shirley Karavani

www.kamam.org.il :לחומרים נוספים ועדכונים על פעילות: אתר תוכנית כלכלה מקומית מקיימת

kamam@shatil.nif.org.il :דואר אלקטרוני www.facebook.com/kamambanegev :פייסבוק

פרסום זה הופק בסיוע הכספי של האיחוד האירופי במסגרת תכנית ENPI CBC באגן הים התיכון. 

תוכנו של מסמך זה הוא באחריותה הבלעדית של תכנית כלכלה מקומית מקיימת בשתיל ואין להתייחס 

אליו בשום מקרה כמשקף את עמדת האיחוד האירופי או של המבנה הניהולי של התוכנית.

החוברת הוכנה על ידי: שתיל – שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי ואג’יק - מכון הנגב .
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אודות תוכנית כלכלה מקומית מקיימת

מקיימת.  מקומית  כלכלה  לקידום  בינלאומית  תוכנית   ,Project Wealth במסגרת  הוכנה  זו  חוברת 

התוכנית נועדה לפתח פלטפורמה אזורית ובינלאומית לחילופי ידע, פיתוח מודלים תיאורטיים ומעשיים, 

ושינוי מדיניות. הפלטפורמה מבוססת על רשת של גופים, ארגונים, פעילים/ות ומוסדות המקדמים גישת 

כלכלי-חברתי- פיתוח  התיכון  הים  ובאגן  בנגב  תקדם  המגוונת  הרשת  אלטרנטיבית.  אזורית  פיתוח 

סביבתי שיבטיח את רווחתם של תושבי האזור והדורות הבאים.

כלכלה מקומית מקיימת )כמ״מ( מציעה גישה מערכתית וחדשנית לפיתוח אזורי. תפיסת הפיתוח של 

כמ״מ מניחה פיתוח שעולה וצומח מהמקום: פיתוח הלוקח בחשבון שלושה מעגלי חיים השזורים זה בזה 

ללא ַהתר: המעגל הכלכלי, המעגל החברתי והמעגל הסביבתי, בפרספקטיבה מקומית. מתוך כך, גישת 

הכמ״מ מאתגרת את תפיסת הפיתוח המקובלת כשהיא מציבה בראש סדר היום של הפיתוח הרצוי את 

האוכלוסיות והסביבה המקומית, על עושרן וייחודן, על צרכיהן וזכויותיהן. גישת הכמ״מ שואפת להגדיל 

את המשאבים המגיעים בפועל למקום, לשיפור איכות החיים של התושבים המקומיים. קידום כמ״מ 

והבינלאומית:  המקומית  ברמה  בזו  זו  השלובות  שינוי  מחוללות  אסטרטגיות  שלוש  באמצעות  נעשה 

מדיניות  ניתוח  כלכלי של תהליכים,  ניתוח  כלים,  מודלים,  פיתוח של  זה  ובכלל  והטמעתו  ידע  פיתוח 

וחומרי הדרכה; ליווי מיזמים ומהלכים משמעותיים שיחוללו שינוי ממשי במציאות לצד בניית דוגמאות 

מוצלחות  )best practices( הניתנות לחיקוי ולמידה באזורים נוספים באגן הים התיכון ואירופה; קידום 

מדיניות אוהדת כמ״מ בדיאלוג עם מעצבי מדיניות ומקבלי החלטות ועבודת לובי מקומי ואזורי. בתוכנית 

שותפים שתיל, ארגון תשתית בעל ניסיון רחב בבניית רשתות, שותפויות וקואליציות השואפות לקדם 

צדק חברתי, חברה משותפת ודמוקרטיה; CRIA, המרכז לחדשנות ב Algarve university בפורטוגל, 

המתמחה בהנגשת ידע מהאקדמיה לעסקים קטנים ובינוניים; Lunaria, מרומא, העוסק ברישות ושינוי 

האזורית  הרשות  חיים;  ואיכות  לצמיחה  אלטרנטיבי  מדד   -  QUARS בהטמעת  זה  ובכלל  מדיניות, 

לפיתוח כלכלי באזור Puglia שבדרום איטליה, המתמחה בשיתופי פעולה חוצי גבולות באיחוד האירופי 

ובמדינות שכנות באגן הים התיכון; Shiraaº, מבית לחם הפועל לקידום ופיתוח קהילתי וכלכלי. 
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פתח דבר

וסיפק מענה משולב לשלושה אתגרים חברתיים: ביטחון  בשנים האחרונות הופיע המטבח הקהילתי 

תוך  נכתב  זה  מדריך  מקומי.  כלכלי  ופיתוח  ונגישה  הוגנת  תעסוקה  של  המקורות  הגדלת  תזונתי, 

התייחסות לפתרון הכולל הגלום ברעיונות יצירתיים כמו המטבח הקהילתי של קייטרינג ״אלסאנאבל״ 

שהוקם בחורה לפני ארבע שנים ביוזמת אג׳יק- מכון הנגב, ומספק מזון לתלמידי בתי הספר המקומיים 

ומקומות תעסוקה לנשים מהיישוב.

המטבחים  לנושא  רעיוני-ערכי  תיאורטי,  מבוא  כולל  הראשון  עיקריים:  חלקים  שלושה  כולל  המדריך 

מקומית  ו״כלכלה  מקיים״  ״מזון  תזונתי״,  ״ביטחון  המושגים  את  לבאר  ננסה  זה  בחלק  הקהילתיים. 

וכן להבהיר מדוע לדעתנו חשוב להקים קייטרינג כעסק חברתי, בעל ערכים ברורים אשר  מקיימת״, 

ובנוי  יותר,  פרקטי  הנו  השני  החלק  פועל;  הוא  בו  המקום  על  להשפיע  ליכולתו  מודעות  בתשתיתו 

כרשימת משימות עיקריות שכדאי לבצע במטרה להקים מטבחים קהילתיים. זוהי רשימה לא סופית, 

שכן בכל מקום יתעוררו צרכים אחרים ודינמיקות אחרות, משום שייתכן ששלבי ההקמה יהיו שונים או 

בין  כולל נספחים, בהם תוכלו למצוא מידע על ההבדלים  יתרחשו במקביל; החלק השלישי  שדברים 

ישויות משפטיות שונות לעסק שתקימו, מידע בסיסי שכדאי שתכירו על תוכנית ההזנה למערכת החינוך 

ועוד דוגמאות מעוררות השראה מהעולם הרחב, המלמדות אותנו שפוטנציאל ההשפעה החברתית של 

תוכניות ההזנה הציבוריות רחוק מלהיות ממומש בישראל, וכי יש לנו עוד לאן לשאוף.

לסיכום דברי פתיחה אלה נציין עוד שעל מנת להגיע קרוב יותר למימוש החזון הזה, יש צורך במיזמים 

מוצלחים בשטח המוכיחים שאפשר אחרת. אנו מאמינים/ות שתוכנית הזנה יכולה להיות הרבה יותר 

ומקוות  מקווים  אנו  המקומית.  האוכלוסייה  של  אמיתי  כלכלי  חיזוק  ולהוות  תזונתי  לביטחון  ממענה 

שמדריך זה יסייע ליזמים ויזמיות, לאנשי ונשות מקצוע העובדים/ות עם קהילות ולנשות ואנשי המגזר 

הציבורי לפעול לקידום מדיניות של מטבחים קהילתיים מקומיים. בנוסף ובהמשך לכך, מדריך זה הוא 

ופעילות של מטבחים  קידום מדיניות המעודדת הקמה  על  לעבודה  אך ראשונית  ציון חשובה  נקודת 

קהילתיים. בשלב זה המדריך חסר התייחסות משמעותית יותר הן לחסמים הקיימים במדיניות הנוכחית 

והן לאלטרנטיבות שניתן להציע ולנסח. אנו מקוות כי בהמשך, בשיתוף הקבוצות הפועלות בשטח וביחד 

ויישום של  עיצוב  ותובנות שיקדמו  ידע  עוד  לייצר  נצליח  ובעלות תפקידים במגזר הציבורי,  עם בעלי 

מדיניות מערכתית הקושרת בין ביטחון תזונתי, מזון מקיים, פיתוח כלכלי מקומי והעסקה הוגנת.

קריאה מועילה, פורייה ובהצלחה!

שירלי קרוואני, כלכלה מקומית מקיימת, שתיל;

גדיר האני, המחלקה לפיתוח כלכלי, אג׳יק-מכון הנגב

ומיכל גרינברג, מטבחים קהילתיים, שתיל.
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مقدمة
في السنوات القليلة املاضية، اكتسبت املطابخ احمللية أهمية قصوى، بتناولها لثالثة حتديات اجتماعية: األمن الغذائي , فرص 

توظيف عادلة ومتاحة والتنمية االقتصادية احمللية. 
النسائي في  التموين  ״مشروع  و  ״السنابل״  ابداعية مثل  أفكار  الذي تقدمه  الشامل  احلل  اعتمادًا على  الدليل  كُتَب هذا 

حورة״ – إسرائيل1.
تأسس هذا املشروع منذ عدة سنوات على يد  AJEEC NISPED  كمشروع مشترك مع بلدة حورة البدوية. يوّفر املشروع 

الطعام للطالب في املدارس احمللية هناك، كما ويوفر أيًضا فرص عمل للنساء في حورة. 
ينقسم هذا اإلصدار الى قسمني رئيسيني:

״التغذية  اآلمنة״،  ״التغذية  مفاهيم  القسم  هذا  سيشرح  احمللية،  املطابخ  لقضية  نظرية  مقدمة  األول  القسم  يتضمن 
العالم  حوَل  ومجالس  لبلديات  مناذج  القسم  هذا  ويتضمن  كما  املستدامة״.  احمللية  االقتصادية  ״التنمية  و  املستدامة״ 

استخدمت برامج توفير الغذاء لتحفيز التنمية االقتصادية احمللية املستدامة.
يتطرّق الدليل إلى ضرورة إدارة مشروع التموين هذا كمشروع مجتمعي ذي قيم واضحة ووعي أساسي حول قدرته على التأثير 

على املكان الذي ينّفذ فيه. 
القسم الثاني هو عملّي، فهو مبني على شكل قائمة تتضمن املهام األساسية التي يجب القيام بها من أجل إنشاء مطبخ 
الى نشوء  التواجد في أماكن أخرى، مما قد يؤدي  إذ ينبغي األخذ بعني االعتبار احتمال  القائمة ليست نهائية،  هذه  محلي. 

احتياجات وديناميكيات أخرى ويقود الى اختالف في ترتيب األمور أو تزامن املراحل مع بعضها البعض. 
يتضمن امللحق وصًفا موجزًا للسياسة اإلسرائيلية فيما يتعلق ببرامج توفير الغذاء. 

لتحقيق األهداف واألمثلة العليا نحن بحاجة ملشاريع ناجحة في هذا اجملال والتي تثبت بدورها أّن هذه الوسيلة البديلة للعمل 
ممكنة.

نحن نؤمن أّن مساهمة برامج التغذية ال تقتصر على توفير مصدرًا لألمن الغذائي، إذ ميكنها أيًضا تعزيز القوة االقتصادية في 
اجملتمعات احمللية. نأمل أن يشّجع هذا الدليل رجال األعمال، النشطاء اجملتمعيني ومجمل الناس في القطاع العام على اتخاذ 

االجراءات الالزمة لتعزيز سياسة املطابخ اجلماهيرية احمللية.
نتمنى لكم النجاح، ونأمل بأن تكون هذه املضامني مفيدة ومنتجة. 

مة جماهيرية-تعزيز التنمية االقتصادية احمللية املستدامة، شتيل.  شيرلي كرافاني - منظِّ

والتعاون-معهد  التمكني  للمساواة،  اليهودي  العربي  )املركز  النقب  أجيك-معهد  االقتصادية،  التنمية  قسم   - هاني  غدير 
النقب الستراتيجيات السالم والتطوير(. 

ميخال غرينبيرغ - املطابخ اجلماهيرية، شتيل

 .http://en.ajeec-nisped.org.il/project/our-community-kitchen/. 1  مشروع التموين النسائي في حورة
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מטבחים קהילתיים: על שום מה?
במיני  מתקיימים  קהילתיים  מטבחים  קהילתי.  מטבח  של  ובהקמה  בפיתוח  עוסקות  אנו  זה  במדריך 

ומעוגן  ואנו נתייחס כאן למטבחים קהילתיים המוקמים כעסק מזון חברתי, אשר צומח  צורות שונות, 

במקום ואשר נולד על מנת להתמודד עם שלושה אתגרים חברתיים עיקריים. הראשון הנו השגת ביטחון 

תזונתי תוך התייחסות למזון כאל מזון מקיים; השני הוא פיתוח הכלכלה המקומית של היישוב; והשלישי, 

שלמעשה מהווה חלק בלתי נפרד מקודמו, קשור ביצירת הזדמנויות לתעסוקה הוגנת ונגישה לכולן/ם.

המטבח הקהילתי הוא בראש ובראשונה עסק של מזון, המעוגן במקום המספק מנות חמות לתלמידים 

במסגרת תוכנית ההזנה או בשמה המוכר האחר ״מפעל ההזנה״. את תוכנית ההזנה, הפועלת במסגרת 

״חוק ארוחה יומית לתלמיד״, מפעילה המדינה במטרה לספק מענה לצורך בביטחון תזונתי לאוכלוסיות 

מוחלשות. כיום זכאים תלמידות ותלמידים לארוחות חמות אך ורק בבתי הספר בהם מיושם חוק יום 

לימודים ארוך. בפועל, החוק מיושם בחלק מסוים בלבד מקרב היישובים הזכאים, ובשנה האחרונה זכו 

להזנה כ-170,000 תלמידים. בשנה הנוכחית, מספר הזכאים הכפיל את עצמו בעקבות הרחבת חוק 

החינוך חובה לגיל שלוש ומעלה.

נגישות סדירה למזון בכמות מספקת המאפשרת חיים בריאים 0  ביטחון תזונתי הוא מצב בו קיימת 

ידי המוסד לביטוח לאומי השנה מראה כי 0%  .. ופעילים. מחקר שפורסם על  מהאוכלוסייה בישראל 

מכל  אחד  כי  היא  המשמעות  קשה.  רמה  עד  בינונית  מרמה  תזונתי,  ביטחון  חוסר  של  במצב  מצויה 

חמישה אנשים בישראל סובל מחוסר ביטחון תזונתי. מעבר לביטחון התזונתי עצמו, למזון יש השפעה 

רחבה ביותר על רבדים מגוונים של קיומנו: החל מההשפעה על בריאותנו, דרך ההשפעה על הכלכלה 

ועד להשפעה האקולוגית. את ההתייחסות לכל זה ניתן לתחום בשתי מילים – מזון מקיים.

כשעוסקים במזון מקיים מתייחסים לא רק ליכולת של א-נשים להיות שבעים, אלא מעמיקים במחשבה 

ולצורת ההכנה של המזון שנכנס  והמשמעויות של שימוש בחומרי הגלם הנתונים  גם על ההשלכות 

על  לו  שיש  המזון, ההשפעה האקולוגית  הערכים התזונתיים של  למשל:  נשקלים  זו  במסגרת  לפינו. 

העולם החל משלב הגידול ועד לשלב הפסולת, תנאי ההעסקה של הפועלים בתהליך הגידול, האספקה, 

המכירה והשיוק ועל הרווחים של מי שעומדים מאחורי שרשרת הייצור של המזון1.

תוכנית ההזנה מהווה גם הזדמנות לפיתוח כלכלי מקומי ביישובים, במסגרת גישה מערכתית וחדשנית 

לפיתוח אזורי. על פי תפיסת הכלכלה המקומית המקיימת )להלן: כמ״מ), הפיתוח צריך לעלות ולצמוח 

מהמקום, תוך התחשבות בשלושה מעגלי חיים השזורים זה בזה ללא ַהתר: המעגל הכלכלי, המעגל 

החברתי והמעגל הסביבתי. מתוך כך, הכמ״מ מאתגרת את תפיסת הפיתוח המקובלת כשהיא מציבה 

בראש סדר היום של הפיתוח הרצוי את האוכלוסיות והסביבה המקומית, על עושרן וייחודן מכאן, ועל 

תוך  למקום,  בפועל  המגיעים  את המשאבים  להגדיל  שואפת  הכמ״מ  גישת  מכאן.  וזכויותיהן  צרכיהן 

הרחבת המעורבות הכלכלית והאזרחית של תושבי המקום בנעשה. מטבח קהילתי, לפי תפיסה זו, צריך 

להיות יותר מאשר מסגרת עסקית עם שורת רווח לבעליה.

כאבן  הכלכלי,  בפן  גם  בקהילה  רחבים  מעגלים  על  שמשפיעה  יוזמה  להיות  יכול  הקהילתי  המטבח 

הנזרקת למים ויוצרת אדוות רבות סביבה.

על כל אלה אפשר וכדאי לקרוא בנייר העמדה שפרסם מרכז השל לקיימות שעוסק בצורך במערך מזון מקיים בישראל. ניתן למצוא    1
. www.heschel.org.il אותו באתר
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או  מוצרים מהירקן  רכישת  שיבצע  למשל:  בכך,  הכלכלה המקומית  על  להשפיע  יכול  קהילתי  מטבח 

לחזק את  ביכולתו  יש  כך  הובלה מעסק בבעלות מקומית.  עבור שירותי  ישלם  או  מהאטליז המקומי 

אפשרותם של עסקים קטנים אלו להתבסס, ולהציע מגוון גדול יותר של מוצרים לתושבים המקומיים 

הכנסת  את  מגדיל  הדבר  הקהילתי,  במטבח  עובדות  מקומיות  נשים  יותר  אם  נוספים;  לעסקים  וגם 

משקי הבית ואת יכולתן לצרוך מהעסקים המקומיים בהמשך וכך הלאה. בראייה רחבה יותר, מטבחים 

קהילתיים המספקים מנות מזון לתוכניות הזנה מהווים חיזוק משמעותי לרכש ציבורי מקומי. זאת מאחר 

שהמנות במפעל ההזנה ממומנות ברובן על ידי המדינה והרשות המקומית )קיימת גם השתתפות הורים 

מזערית), כך שמדובר בכספי ציבור. באמצעות רכישת המנות מעסק מקומי ניתן יהיה להבטיח שהכסף 

יותר  ועוד, הנחה בסיסית בתפיסת הכמ״מ טוענת כי ככל שהכסף נשאר  יחזור ברובו לקהילה. זאת 

בקהילה, כך הוא ממשיך לפעול ולחזק את הכלכלה המקומית.

לנשים  ונגישה  מותאמת  הוגנת,  תעסוקה  מספקים  מקומיים  קהילתיים  מטבחים  כאמור,  לזה,  בנוסף 

מהיישוב. ראשית, מדובר בעבודה שמאפשרת להן להיות בבית בזמן כדי לקבל את הילדים בשובם 

מהמסגרות החינוכיות. שנית, בחברות מסורתיות בהן יש קושי לנשים לעבוד במקום אחד עם גברים, 

המטבח הקהילתי יכול להוות מרחב עבודה נשי המותאם גם לצרכיהן ואף לשמש כמסגרת מעצימה.

שלישית, זוהי עבודה הקרובה לבית שאינה מצריכה ניידות בין יישובים – דבר שכמעט בלתי אפשרי 

במרחבים אלה ללא רכב פרטי. חשוב להדגיש, שמטבח קהילתי חייב לספק העסקה הוגנת ולא נצלנית. 

גם  שיקדמו  אלטרנטיביות  כלכליות  להתארגנויות  הזדמנות  להיות  יכול  קהילתי  מטבח  מכך,  יתרה 

בעלות של הנשים על המטבח, כדוגמת קואופרטיב. בנוסף לכך, ההזדמנויות הכלכליות רק מתחילות 

מהכנת מנות במסגרת תוכנית ההזנה. כאשר המטבח כבר קיים ומתפקד, ניתן לספק באמצעותו גם 

קייטרינג לאירועים, והנשים יכולות להשתמש בו כדי לשווק באופן עצמאי מוצרים נוספים. כמו כן, ניתן 

לקיים במטבח סדנאות בישול ואפילו למכור אוכל מוכן לקהילה במחירים הוגנים. לסיום, אנו מאמינים/

ושעל המדינה לתמוך בהקמת  ות שמטבחים קהילתיים חייבים להיות חלק מובנה בתוכנית ההזנה, 

שיכול  חברתי  עסק  הוא  קהילתי  מטבח  כה.  עד  שהוזכרו  הסיבות  מכל  מקומיים  קהילתיים  מטבחים 

ללבוש צורות משפטיות שונות. אך בראש ובראשונה המטבח הקהילתי הוא עסק שתכליתו הרחבה של 

״שורת הרווח״ באמצעות התייחסות רוחבית, ארוכת טווח ומעמיקה המבטיחה חיים ברווחה לקהילה 

כולה.
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אלסאנאבל - מטבח נשות חורה

קייטרינג אלסאנאבל הוקם בשנת 2008 על מנת לספק מענה למספר צרכים ואתגרים שעמדו בפני 

היישוב חורה. אל מול מציאות שבה קיבלו ילדי היישוב במסגרת פרויקט ההזנה מנות שבושלו 

על ידי עסקים מחוץ ליישוב, שלא התאימו לטעמם של הילדים, ושזכו לביקורות רבות מצד ועדי 

ההורים והנהלת בית-הספר, הוצע פתרון מקומי: הקייטרינג כמטבח קהילתי מספק מנות טריות, 

מותאמות ומקומיות למפעל ההזנה במסגרת יום לימודים ארוך, יוצר הזדמנויות העסקה לנשים 

יוני 2012 סיפק  חד הוריות, מעודד את הכלכלה המקומית ותורם להעצמה היישובית. עד סוף 

הקייטרינג -3,000 מנות ביום לתלמידים בבתי ספר וגני ילדים, בעיקר בחורה. בקיץ 2012 עבר 

המטבח הרחבה וכיום יש לקייטרינג יכולת ואישור של משרד הבריאות לאספקת 10,000 מנות 

ביום. בפועל מספק הקייטרינג 5,600 מנות ביום לחורה והסביבה, אך פועל להתרחבות במסגרת 

מפעל ההזנה ולתחומים נוספים. הדרישה בקרב נשים ביישוב לעבודה בקייטרינג היא גבוהה. 

כיום מעסיק הקייטרינג 17 נשים: 15 קבועות ו -2 ממלאות מקום, זאת בנוסף לטבח ועוזרת טבח.

עוזרת הטבח היא תושבת היישוב אשר קיבלה הכשרה לתפקידה במימון מלא של המיזם יחד 

והכשרה  גיבוש קבוצתיים  נוספת. כלל הנשים העובדות במיזם השתתפו בתהליכי  עם עובדת 

נציגי  במשותף  יושבים  ובהנהלתו  הציבור(,  לתועלת  )חברה  כחל״צ  מאוגד  המיזם  מקצועית. 

היוזמים ובעלי-העניין: נציגות הנשים העובדות, נציגי אג׳יק – מכון הנגב ונציגי המועצה המקומית 

חורה.
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צעדים ראשונים להקמת מטבח קהילתי
חלק זה של המדריך נועד לסמן משימות עיקריות שכדאי לבצע בכדי להקים מטבח קהילתי. המשימות 

על  שאף  להדגיש  חשוב  מכן.  שלאחר  השוטף  בתפעול  ולא  ההקמה  של  הראשוני  בשלב  מתמקדות 

פי שהמשימות עשויות להיראות כבעלות רצף ליניארי, למציאות לרוב יש היגיון משלה, וסביר להניח 

שתמצאו את עצמכם מבצעים את המשימות בסדר שונה או את כולן בו זמנית.

בדיקת הפוטנציאל להיתכנות 

הצעד הראשון הוא לבצע מיפוי של השוק, במטרה להבין מה פוטנציאל הלקוחות שיהיו למטבח הקהילתי 

או במילים אחרות, האם יש למי למכור? במסגרת המיפוי יש לברר האם יש בכלל כדאיות להקמת עסק 

מזון והאם יהיו מספיק לקוחות שיקנו מזון מהעסק. לצורך כך, כדאי לשאול את השאלות הבאות בשלב 

הראשון של המיפוי:

כמה בתי ספר וגנים יש בסביבתכם שזכאים לקבל ארוחה חמה במסגרת חוק ההזנה?  c

האם יש בתי ספר וגנים בסביבתכם שזכאים לחוק ההזנה אבל בפועל לא מקבלים ארוחה?אם    c

כן, מדוע? יכולות להיות לכך מגוון סיבות, כשהסיבה העיקרית בדרך כלל כרוכה בחוסר תקצוב 

של אחד מהגורמים )מידע נוסף על כך תוכלו לקרוא בנספח על תוכנית ההזנה(.

חמות  ארוחות  גופים שמקבלים  עוד  יש  יותר) האם  הרחוק  לעתיד  אם  )גם  לברר  גם  כדאי    c

במסגרות אחרות כמו בתי אבות, בתי כלא, בתי חולים, מעונות יום, מסגרות של קידום נוער, 

קייטנות, מפעלים, עסקים נוספים ועוד.

בהתחשב בנתונים שנאספו עד כה, כמה ארוחות ניתנות באזור מגוריי? שימו לב, שבהתאם    c

לתשובה שקיבלתם לשאלה השנייה, תוכלו לדעת מה פוטנציאל הגדילה של העסק.

מי הספקים אשר נותנים את הארוחות? האם הם מקומיים?   c

האם קיימות תוכניות ממשלתיות להרחבת מספר הארוחות? ואם כן, לאילו יישובים? על מנת    c

לברר זאת אפשר ליצור קשר עם משרדים ממשלתיים העוסקים במפעל ההזנה, מרכז השלטון 

המקומי או קרן רש״י.

האם יש שחקנים נוספים באזור המעוניינים להקים עסק מזון שיספק מנות לתוכנית ההזנה?   c

בניית המודל של המטבח הקהילתי

או מה אנחנו? למעשה, בחלק הזה  מי אנחנו  בניית המודל של המטבח הקהילתי מתחילה בשאלה 

את  שלכם,  המטרות  את  להבין  לכם  יסייע  זה  חלק  שלכם.  העסק  של  הזהות  את  להגדיר  עליכם/ן 

צורת העבודה שתפעלו לפיה, לחדד את הערכים שיכוונו את הדרך שלכם ולמצוא שותפים פוטנציאלים 

)ראו במסגרת בהמשך על חשיבות השותפות). כדי לעשות זאת, אנו ממליצות להתייחס לכמה שאלות 

עקרוניות:

מטבחים  הקמת  ומעודד  עוסק  זה  מדריך  הדברים,  בפתח  שציינו  כפי  אנחנו?  עסק  של  סוג  איזה 

קהילתיים כעסק חברתי. אך גם במסגרת זו מדובר במנעד רחב. עסק חברתי אינו בהכרח חייב להיות 
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במודל של עמותה או חל״צ, הוא יכול לפעול גם כחברה בע״מ בעלת אג׳נדה ברורה, ויכול להתקיים גם 

כמודל קואופרטיבי של בעלות משותפת.

מה תהיה צורת ההעסקה שלנו? ראשית, אין ספק שצורת ההעסקה המתחייבת היא העסקה הוגנת 

לכל הפחות, הן מבחינת השכר והן מבחינת תנאי העבודה. עם זאת, כפי שצוין בראשית הפרק, אפשר 

ורצוי לשאוף ליותר מכך. כדאי לחשוב בצורה יצירתית גם על בניית אלטרנטיבה עסקית, למשל באמצעות 

יצירת קואופרטיב בו העובדים הם גם הבעלים או כל מודל אחר. רעיונות נוספים וסיוע בהקמת מודלים 

קואופרטיביים ניתן לקבל מהמרכז לפיתוח קואופרטיבי של אגי׳ק-מכון הנגב. 

מי יעבוד בעסק שנקים? ההגדרה של אוכלוסיית היעד חשובה. אומנם, הגדלת אפשרויות התעסוקה 

הנה חשובה בכל מקרה, אך ישנן אוכלוסיות שמתקשות יותר למצוא תעסוקה נגישה והוגנת המותאמת 

נשים מחברות  או מרוחקים,  מוחלשים  ביישובים  נשים  הוריות,  חד  אימהות  למשל,  להעדפות שלהן. 

מסורתיות, אנשים מעל גיל 01 , זכאים להבטחת הכנסה, בעלי מוגבלויות ועוד. ההגדרה של אוכלוסיית 

היעד חשובה, גם מפני שהמדינה מגדירה אוכלוסיות מסוימות ככאלו שזכאיות למשאבים או העדפה 

כדי לצאת לעבודה, מה שיכול להועיל בקבלת סיוע מהמדינה. בנוסף, ישנן קרנות שונות המתרכזות 

באוכלוסיות מסוימות ותוכלו לגייס מהן משאבים בהתאם.

כיצד נשפיע על הכלכלה המקומית? כפי שניתן לקרוא בחלק התיאורטי שפותח את המדריך, לכל עסק 

מקומי יש פוטנציאל לפתח את הכלכלה המקומית. לצורך כך עליכם להחליט, למשל, על העסקת עובדים 

מקומיים, ביצוע רכש ככל הניתן מספקים מקומיים ועבודה עם נותני שירותים מקומיים.

מה תהיה איכות המזון שנכין? המטבח הקהילתי שמספק מנות אוכל לתלמידים אחראי למעשה על 

התזונה העיקרית של הילדים ביישוב. על כן, יש לו יכולת להשפיע על הרגלי האכילה והבריאות שלהם. 

כדאי לבדוק את האפשרויות השונות להכנת המזון בעל הערכים התזונתיים הגבוהים ביותר, וכדאי עוד 

יותר שזה ייעשה בשיתוף פעולה עם ספקים מקומיים כמו חקלאים או קואופרטיבים של מזון.

מה יהיה העסק שלנו?  המטרה הראשונית היא אומנם להקים קייטרינג שיספק אוכל למפעל ההזנה 

בבתי ספר, ויוכל לספק מזון טרי לבתי ספר וגנים. עם זאת, ברגע שהתשתית של המטבח קיימת, אפשר 

ואף כדאי לשקול האם לאותו מרחב יהיו שימושים נוספים, והאם ניתן להרחיב את הפעילות באמצעות, 

עסקי  להפעלת  כבסיס  או פרטיים אחרים; הפעלת המטבח  ציבוריים  למוסדות  אוכל  למשל: אספקת 

מקום  להן  מספק  המשותף  המרחב  אך  בביתן,  לבשל  יכולות  אינן  אשר  נשים,  של  פרטיים  קייטרינג 

לעבוד מתוכו, כמו שעושה ארגון ״קול לאישה״ בירושלים; הפעלת מטבח קהילתי, שאינו בית תמחוי, 

אך משמש כחדר אוכל זול או כמקום לאיסוף אוכל. מטבח כזה יישען על הרעיון שכבר יש מרחב לבשל 

בו, ורכישת מזון בקבוצה היא זולה יותר. לכן אכילה משותפת או רכישה משותפת, יוזילו עלויות תוך 

הישענות על התשתית הקיימת. קיימים, כמובן, עוד דוגמאות ורעיונות רבים נוספים.

בניית תוכנית עסקית

התוכנית העסקית נחוצה להבנת הפוטנציאל הכלכלי של המטבח הקהילתי. גם אם אינכם מעוניינים 

ברווחים מהעסק, הכרחי שהעסק לפחות יקיים את עצמו כלכלית, כדי שיוכל להתקיים לאורך זמן. תוכנית 

עסקית צריכה לכלול בין היתר את המשתנים הבאים: עלות השכרת מקום, מחיר רכישת ציוד מתאים, 

ועוד.  מים  חשמל,  כגון  שוטפות  הוצאות  הכוללות  תפעול  הוצאות  למעביד,  שכר  עלויות  למנה,  עלות 
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לשם כתיבת התוכנית העסקית עליכם לפנות ליועץ עסקי. מומלץ להיעזר במוקדי השטח של הסוכנות 

לעסקים קטנים ובינוניים )מט״י( הקרוב לאזור מגוריכם. באמצעותם תוכלו לקבל סבסוד משמעותי של 

היועץ. תוכנית עסקית חשובה גם לשלב הבא של גיוס המשאבים וגם למקרה שתרצו להסתייע בהלוואה.

גיוס משאבים

במקרה של הקמת מטבחים קהילתיים, ניתן לפנות לכיוונים שונים לגיוס משאבים, אפשר לנסות להשיג 

תמיכה מגופים ממשלתיים וציבוריים, מקרנות ופדרציות מקומיות או בינלאומיות ואפילו מהמגזר העסקי. 

המשאבים יכולים להיות כסף או שווי ערך. במקרה שביצעתם את מיפוי השותפים, תוכלו להיעזר בו גם 

בחשיבה על גיוס המשאבים שיוכל להיעשות מחלקם.

גופים ציבוריים: הרשות המקומית, יש בידה לסייע במבנה, פטור מארנונה ועוד; משרד התמ״ת, המטפל 

בעידוד תעסוקה תוך דגש על ניסיון הכנסה לשוק התעסוקה של אוכלוסיות מיוחדות, יכול לסייע במימון 

הקמת המטבח; המשרד לפיתוח הנגב והגליל עשוי לסייע גם הוא לפרויקטים באזורים אלו; ביטוח לאומי 

- הקרן למפעלים מיוחדים היא חממה חברתית התומכת בפיתוח שירותי רווחה ניסיוניים וחדשניים.

סיכון  הן קרנות השקעות פרטיות המשקיעות כספים במיזמים עם  סיכון  הון  קרנות לדוגמא: קרנות 

זו  כי  ההבנה  מתוך  חברתיים  בפרויקטים  ויותר  יותר  האחרונות  בשנים  משקיעות  אלו  קרנות  גבוה. 

השקעה שמשמעותה צמצום הגירעון הממשלתי; קרנות פרטיות עשויות לתמוך במיזם שמטרתו לייצר 

חברה אשר הכנסותיה חוזרות לפרויקטים חברתיים וקשורה בתעסוקה, העצמה וביטחון תזונתי. קרנות 

אפשריות הן הקרן לידידות, ג׳וינט ישראל ויוזמות אברהם; קרנות העוסקות בעידוד יזמות או עסקים 

חברתיים, למשל: IVN רשת הון סיכוי בישראל, קרן שמש, קרן קורת, קרן דואליס, קרן מיראז׳ וקרן נתן.

גופים העוסקים בנושא המזון: בישראל קיים מספר רב של עמותות העוסקות בחלוקת מזון, כאשר שתי 

עמותות עיקריות מרכזות את עיקר הפעילות: ארגון ״לתת״ ו״לקט ישראל״. ייתכן שבכל הנוגע לביטחון 

יסייעו בתפעול  יוכל להניב תרומות שאינן כספיות, אך  תזונתי ניתן להשיג שיתוף פעולה עמם, אשר 

המקום ובהחדרת מודלים חדשניים של עבודה בתחום של הזנה.

המגזר העסקי: מכיוון שהעסק המוצע הוא רווחי, ניתן למפות בעלי עסקים פרטיים באזור מגוריכם/ן, 

אשר ייתכן שיגלו עניין בתמיכה בפרויקט; תאגידים, בעיקר מתחומי המזון או ציוד למטבחים שיוכלו אולי 

לתרום שווי ערך לכסף במסגרת אחריות תאגידית; עסקי מזון גדולים בעלי מטבחים שיוכלו לסייע במתן 

הכשרה לצוות.

גיוס עובדים והכשרה

היעד  קהל  מי  מראש  היטב  לחשוב  כדאי  הקהילתי״,  המטבח  של  המודל  ״בניית  בחלק  שציינו  כפי 

האידיאלי להעסקה. בהתאם לכך, יש לברר מי יכול לסייע לכם בגיוס העובדים. במקרה שאתם עובדים 

ביישוב קטן, עשויות להתעורר רגישויות פוליטיות בבחירה של העובדים, ולכן ייתכן שעדיף להסתייע 

למשל במחלקת הרווחה שתמליץ את מי כדאי להעסיק.

הצוות שתזדקקו לו כולל מנהל מטבח שיודע לנהל עסק מזון, שפית )יכולה להיות גם מנהלת המטבח), 

מבשלים או מבשלות. בנוסף לזה ייתכן שתצטרכו להעסיק אחראי לאדמיניסטרציה, מנקים ועוד בעלי 



12 | לסתום את הדליפות

االقتصاد احمليل املستدام
כלכלה מקומית מקיימת 
Local Sustainable  Economic Development

תפקידים לפי הצורך ובהתאם למודל העבודה שבחרתם. אנו ממליצים כמובן שכל העובדים - ממנהלים 

ועד מנקים - יהיו מקומיים. חשוב לדעת, שלפני פתיחת המטבח חובה לעשות הכשרה למבשלים בבישול 

מסוג זה, שכן בישול למשפחה אינו דומה לבישול במטבח תעשייתי.

התמודדות על מכרזים

תוכנית ההזנה מופעלת על ידי ״העמותה לתפנית בחינוך״ של קרן רש״י. את פרסום המכרזים תוכלו 

למצוא באתר האינטרנט שלהם, שם גם תוכלו לקבל מידע על התוכן שבוחרת העמותה להבליט בפרסום 

התוכנית. תוכן מודגש ומובלט זה כולל כנראה את הדברים החשובים אליהם כדאי להתייחס בפירוט 

בהגשה שלכם.

או  הרווחה  של  כמו  אתרי ממשלה  בין  שוטטו  בעיתונות,  פרסומים  אחרי  עקבו  עיניים!  פקחו  בנוסף, 

שירות בתי הסוהר שיכולים לפרסם מדי פעם מכרזים הקשורים להזנה. אם ברצונכם לספק גם קייטרינג 

ללקוחות עסקיים, שימו לב שייתכן שאתם צריכים להיות רשומים כספקים מאושרים שלהם, צרו קשר 

עם מי שאחראים על כך ובצעו את כל הפרוצדורה הנדרשת.
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נספחים

יישויות משפטיות

משפטי  מעמד  כלומר  משפטיות,  ישויות  של  אפשרויות  מספר  קיימות  עסק,  הקמת  בפני  כשעומדים 

אפשרי לעסק. לכל אחת מהיישויות יש השלכות שיבואו לידי ביטוי בהתנהלות של העסק לפי ההגדרות 

של החוק. לפניכם טבלה המציגה מאפיינים עיקריים של סוגי היישויות השונות, זהו מידע חלקי שכמובן 

– הצעה  ״פיתוח עסקים שיתופיים  לקוחה מתוך החוברת  בנוסף, הטבלה  ייעוץ משפטי.  אינו מחליף 

לכלכלה הוגנת״ שנכתבה על ידי מוטי טליאס, מכון צפנת, והוכנה על ידי שתיל ואג׳יק מכון הנגב. מומלץ 

מאוד להיכנס ללינק הבא לקריאת הפרק המלא –

 http://ecowiki.org.il/images/e/ee/Cooperative_-_legal_aspects.pdf

חברה לתועלת עמותה
הציבור )חל״צ(

אגודה שיתופית 
)קואופרטיב(

חברה בע״משותפות 

מסד פורמאלי: 
הבסיס החוקי

חוק העמותות;

הרשות הרושמת 
היא רשם העמותות 
במשרד המשפטים;

חייבת בהגשת 
דוח שנתי לרשם 

העמותות;

)דו״ח כספי + דו״ח 
מילולי(

חוק החברות;

הרשות הרושמת 
היא רשם החברות 

באישור רשם 
ההקדשות )אצלרשם 

העמותות(;

חייבת בהגשת דוח 
שנתי לרשם החברות 

ולרשם ההקדשות;

)דו״ח כספי + דו״ח 
מילולי(

פקודת האגודות 
השיתופיות;

הרשות הרושמת 
היא רשם האגודות 

השיתופיות 
בתמ״ת;

חייבת בהגשת 
דוח שנתי 

לרשם האגודות 
השיתופיות 

פקודת 
השותפויות;

הרשות הרושמת 
היא רשם 

השותפויות;

)יש שותפות כללית 
ושותפות מוגבלת(

חוק החברות;

הרשות הרושמת 
היא רשם החברות;

)יש חברה פרטית 
וחברה ציבורית(

חייבת בדו״ח שנתי

תחומי פעילות תחום פעולה
המוגדרים במטרות 
העמותה, שמטרתם 

העיקרית אינה 
השאת רווח ושאינם 

מכוונים לחלוקת 
רווחים

מוגבלת ל-13 תחומי 
פעילות המוגדרים 

בחוק

אין הגבלה על 
תחומי פעילות. 

מיועד לשיפור תנאי 
החיים של החברים

אין הגבלה על 
תחום פעולה עסקי

אין הגבלה על 
תחום פעולה עסקי

הטבות מס 
ומעמד לצורך 

מס

זכאית לפטור 
ממס ולקבלת 

תמיכות והכרה 
במס לתרומות; 

חייבת לקבל הכרה 
כמוסד ציבורי; לפי 
סעיפים 9 ו- 66 א׳, 

אינה גובה מע״מ 
על שירותיה, ואינה 
זכאית לקזז מע״מ 

על תשומותיה

זכאית לפטור ממס 
ולקבלת תמיכות 

והכרה במס 
לתרומות, חייבת 

לקבל הכרה כמוסד 
ציבורי; לפי סעיפים 

9 ו- 66 א׳ אינה גובה 
מע״מ על שירותיה, 
ואינה זכאית לקזז 

מע״מ על תשומותיה

רשאית לקבל 
תרומות, גם אם 

אינה מוסד ציבורי 
לצרכי מס הכנסה; 

האגודה חייבת 
בתשלום מס אבל 

יכולה להחליט 
במקרים מסוימים 

אם תמוסה או 
תחלק את חבות 

המס לחבריה

ככלל ״שקופה״ 
לצרכי מיסוי - 

והמיסוי מתקיים 
ברמת השותפים

חייבת במס 
חברות, על חלוקת 

רווח לחברים – 
מיסוי דיבידנד

ממד מבחין

סוג התארגנות
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נית	 ו הדלי	הדולף	–	המסגרת	הרעי

חברה לתועלת עמותה
הציבור )חל״צ(

אגודה שיתופית 
)קואופרטיב(

חברה בע״משותפות 

זכות קניינית 
רכושית 
לחברים

אין לחברים או 
לנושאי משרה 

זכויות רכושיות 
בעמותה;

בחייה ולעת פירוקה 
הנכסים יעברו 

לעמותה או גוף 
ציבורי אחר

בעלי המניות רשאים 
להעביר מניות רק 
ללא תמורה, אלא 

אם ניתן אישור 
מראש של ביהמ״ש. 

בעלי המניות לא 
יכולים להוריש את 

מניותיהם; בעת פירוק 
לא רשאים בעלי 

המניות לקבל חלק 
מהנכסים והנכסים 

יועברו לתאגיד בעל 
מטרות דומות )לפי 

החלטת בימ״ש(

לכל חבר יחיד 
זכות רכושית לפי 

הקבוע בתקנון, אך 
לא יותר מ-20% 

מההון; 

האגודה רשאית 
לפדות את זכויות 

החבר;

בפירוק זכאים 
החברים ליתרת 

הנכסים 

זכויות רכושיות 
יכולות להיות 
דיפרנציאליות 

וקבועות בהסכם 
השותפות – תקנות 

השותפות;

בפירוק יתרת 
הנכסים עוברת 

לשותפים

לבעלי המניות 
זכויות רכושיות 

לדיבידנד, לפי סוגי 
המניות שיש בידם;

בפירוק זכאים 
בעלי המניות 

לחלקם ביתרת 
הנכסים

האורגנים 
וזכויות 
הצבעה

אסיפת חברים וועד 
מנהל

לפי הוראות התקנון; 
אפשר שיהיו זכויות 
דיפרנציאליות לפי 

מס׳ המניות המוחזק 
על ידי כל בעל מניות

לכל החברים זכות 
הצבעה שווה, 

בלא קשר למספר 
המניות שמחזיק 

כל חבר

זכויות הצבעה 
וניהול בהתאם 
לקבוע בהסכם 

השותפות, 
יכולות להיות 
דיפרנציאליות;

בשותפות מוגבלת 
איסור על שותף 

מוגבל להיות 
מעורב בניהול

זכויות הצבעה 
וניהול צמודות 

למניות ובהתאם 
לקבוע בתקנון 

)ניתן שיהיו סוגי 
מניות שונים(

אחריות בעלי 
הזכויות

ככלל אין אחריות על 
חברי העמותה פרט 

להוראות הדין

אחריות בעלי המניות 
מוגבלת, כמו בעלי 

מניות בחברה רגילה

אחריות מוגבלת 
לחברי האגודה, לפי 

מידת השקעתם 
בהון

אחריות מלאה 
של השותפים 

הכלליים ואחריות 
מוגבלת להשקעה 

בהון של השותפים 
המוגבלים

אחריות מוגבלת 
על בעלי מניות 

לפי התקנון ומידת 
השקעתם בהון

מידת התאמה 
לפעילות 

עסקית

מיועדת לפעילות 
ציבורית ולא יכולה 

לחלק רווחים;

לא נועדה לפעילות 
עסקית, אך זו 

אפשרית במקרים 
מסוימים )כגון, 

עסקים חברתיים(

מיועדת לפעילות 
ציבורית ולא יכולה 

לחלק רווחים;

לא נועדה לפעילות 
עסקית, אך זו 

אפשרית ואף נוחה 
יותר מעמותה לצורך 

עסקים חברתיים

מתאימה לפעילות 
כלכלית; מכוונת 
ליצירת תועלות 

כלכליות לחבריה

מיועדת ליצירת 
רווחים, מתאימה 
לפעילות עסקית

מיועדת ליצירת 
רווחים, מתאימה 
לפעילות עסקית

מידת התאמה 
לעסק שיתופי

אינה מותאמת 
לפעילות כלכלית, 
מיועדת למטרות 

ציבוריות ואינה 
מכוונת לתועלת 

חבריה

מוגבלת בפעילות 
למטרות ציבוריות;

אינה מיועדת 
לפעילות עסקית 

לתועלת בעלי 
המניות, אך ניתן 

להתאימה להפעלת 
עסקים שיתופיים 
בתחום המטרות 

הציבוריות

מיועדת להשאת 
תועלות כלכליות 

לטובת חבריה 
ובהתאם המתאימה 
ביותר להתארגנות 

קואופרטיבית

מתאימה לפעילות 
כלכלית משותפת;

מוגבלת במספר, 
החברים )עד 

20( אך חושפת 
את השותפים 

לאחריות מלאה 
לפעילות

מתאימה לפעילות 
כלכלית המכוונת 
להשאת רווחים 

על השקעת בעלי 
המניות, אך זכויות 

בעלי המניות 
מוגבלות לקבלת 

דיבידינד

ממד מבחין

סוג התארגנות
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תוכנית ההזנה הלאומית במערכת החינוך חובה

חוק ארוחה יומית לתלמיד משנת 2005 קובע כי תלמידי החינוך היסודי הזכאים לכך יקבלו ארוחה חמה 

אחת ביום, בהתאם לצורכיהם ולגילם. הארוחה החמה ניתנת רק בבתי ספר בהם מתקיים יום לימודים 

יום  מתקיים  שבהם  ושכונות  יישובים  באילו  שקובעים  אלו  הם  והאוצר  החינוך  משרדי  כאשר  ארוך, 

לימודים ארוך יהיו התלמידים זכאים לארוחה היומית. מערך ההזנה מופעל על ידי מנהלת פרטית היא 

״העמותה לתפנית בחינוך״, מטעמה של קרן רש״י. התוכנית פועלת על בסיס מכרז של משרד החינוך, 

וקרן רש״י אחראית על הוצאת המכרז לספקים, ביצוע בקרה ותפעול שוטף של מפעל ההזנה במוסדות 

החינוך. מימון התוכנית מגיע ממשרד החינוך, רשויות מקומיות, קרן רש״י ותשלומי הורים.

בשנת 2011 סופקו ארוחות חמות במסגרת מפעל ההזנה ל-170,000 ילדים, בעלות של כ-200 מיליון 

שקלים. מסקנות ועדת טרכטנברג מסוף שנת 2011 כללו המלצה להחיל את חינוך חינם מגיל שלוש 

ולהפעיל יום לימודים ארוך לגילאי 9-3, הוראות שמשמעותן הרחבת הזכאים למפעל ההזנה. התוכנית 

החדשה תקיף בשלב הראשון 180,000 ילדים נוספים. מרבית הילדים ישתייכו לתוכנית הקרויה ״מיל״ת 

טרכטנברג״, המופעלת גם היא דרך קרן רש״י. סך כל הזכאים לארוחה חמה במסגרת התוכניות השונות 

בשנת הלימודים הנוכחית הוא 350,000 ילדים בבתי הספר ובגנים.

דוגמאות מהעולם לשילוב פיתוח כלכלי מקומי בתוכניות הזנה

דוגמאות מהעולם של תוכניות הזנה ציבוריות, המתייחסות בנוסף לביטחון תזונתי גם לתהליכי 

רכש והשפעתם על פיתוח כלכלי מקומי, דפוסי תעסוקה והשפעות סביבתיות מקומיות וגלובליות

רשויות מקומיות רבות בעולם אימצו תוכניות הזנה המבוססות על מזון מקומי בייצור, בעיבוד, בהפצה 

ובצריכה. באירופה, למשל, תוכניות אלו נועדו לייצר מענה מערכתי לפיתוח כלכלי מקומי, ביטחון תזונתי, 

והרחבת השפעות סביבתיות  צמצום השפעות סביבתיות שליליות  ולשם  ובריא,  טרי  מזון  צריכה של 

ייצור של  חיוביות. במקביל, התארגנויות קהילתיות התעוררו במקומות רבים בעולם במטרה לאפשר 

מזון מקומי: קואופרטיבים המאגדים חקלאים מקומיים, התארגנויות של ספקים קטנים ומקומיים ושל 

קואופרטיבים מקומיים לעיבוד ולהפצה של המזון. דוגמאות אלה מצביעות על התועלות הסביבתיות, 

הן  בנוסף,  מקומי.  מזון  על  המבוססות  הציבוריות  ההזנה  תוכניות  שמניבות  והחברתיות  הכלכליות 

לחולל שינוי מקיף  מצביעות על החשיבות של צעדים פרואקטיביים של המערכת הציבורית במטרה 

ובנייה  יצירה  במכרזים,  ומקומיות  איכות  של  פרמטרים  הטמעת  באמצעות  למשל,  זאת  ומשמעותי. 

ויצירת תהליכים  של מנגנוני תמיכה פיננסית ליצרנים המקומיים, בניית היכולות של ספקים מקומיים 

המעודדים התאגדות ושיתופי פעולה בין ספקים, צרכנים ויצרנים.

תוכנית ההזנה הציבורית בברזיל23 

במתכונתה   )Programa de Aquisição de Alimentos, PAA( בברזיל  הציבוריות  ההזנה  תוכניות 

מזון בריא בבתי ספר. לתוכנית שני  ואספקה של  ביטחון תזונתי  רצון לאפשר  נולדה מתוך  הנוכחית 

2  Kei Otsuki )2012) The Local Food Revolution in Brazil׳s Schools, Solution. http://www.thesolutionsjournal.com/
node/1178

3 Darana Souza and Danuta Chmielewska )2010) Supporting Food Production and Food Access through Local 
Public Procurement Schemes: Lessons from Brazil. One pager 110. International Policy Centre for Inclusive 
Growth. http://www.ipc-undp.org/pub/IPCOnePager110.pdf
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מרכיבים עיקריים: הראשון, הבטחת הנגישות של מזון בריא ואיכותי לאוכלוסיות מוחלשות; והשני, הכלה 

תוצרת  לרכישה של  עדיפות  בחוק  מגדירה  מודרות. התוכנית  לאוכלוסיות  כפריים  באזורים  חברתית 

חקלאית ישירות מחקלאים ומקואופרטיבים מקומיים.

התוכנית מספקת תוצרת חקלאית ללא תהליך של מכרז על מנת להבטיח השתתפות ספקים קטנים 

ומקומיים, רכש של תוכניות ההזנה ושל כלל המוסדות הציבוריים ובכלל זה בתי ספר, מעונות יום, בתי 

חולים ומוסדות אחרים בהם יש חלק מובנה של אספקת מזון. במסגרת התוכנית יצרו רשויות מקומיות 

רבות בברזיל ועדות הזנה מקומיות. הוועדות שהורכבו מארגוני הורים, חקלאים מקומיים ואנשי שלטון 

והרכיבו תפריטים המשקפים את  ומקומי  מזון טרי  מקומיים הגדירו את תוכניות רכש המזון, הגדירו 

הקהילות המקומיות. בחלק מן הרשויות בהן פועלת התוכנית עלתה הכמות היחסית של המזון הטרי 

בעקבות ההעדפה לתוכניות המזון המקומי, ותפריטים מותאמים למזון באזור ולקהילות המקומיות נוצרו 

בשיתוף אנשי תזונה ובריאות מקומיים, שהועסקו על ידי הרשות. מעבר לתמיכה ביצרנים ובחקלאים 

מקומיים, תרמה התוכנית גם לחיזוק של ארגוני חקלאים מקומיים.

תוכנית הזנה המבוססת על מזון מקומי בסקוטלנד45 

ברשויות מקומיות רבות בסקוטלנד פועלות תוכניות הזנה המבוססות על מזון מקומי. בדוגמא זו מוצגת 

 East איישיר  מזרח  במחוז  פועלת  התוכנית  נרחב.  ולתיעוד  למחקר  שזכתה  התוכניות  אחת  בקצרה 

גבוהים  שיעורים  לקויה,  תזונה  בעקבות  השמנה  של  מתרחבת  בעיה  הייתה  זה  באזור   .  Ayrshire
יחסית של בלתי מועסקים ותחלואה גבוהה. המועצה המקומית הפועלת במקום החליטה לאמץ מדיניות 

תזונתי,  ביטחון  בריאות,  לקידום  המועצה  ממדיניות  חלק  יהוו  ההזנה  תוכניות  במסגרתה  מערכתית, 

פיתוח כלכלי מקומי וקיימות סביבתית. בשלב ראשון, החליטה המועצה המקומית להפעיל פיילוט בו 

תופעל תוכנית הזנה המבוססת על מזון טרי ומקומי, ובעקבות הצלחת הפיילוט החליטה המועצה להרחיב 

את התוכנית לבתי ספר נוספים. לפני הרחבת התוכנית קיימה המועצה מפגשים עם ספקים מקומיים 

לשם הצגת המטרות והיעדים של התוכניות ובכדי לספק הדרכה לספקים על תהליך המכרזים. על מנת 

לאפשר להם להיות חלק מהתוכנית ובכדי לאפשר אספקה של מזון טרי מקומי ובריא, החליטה המועצה 

על מספר צעדים: מכרזי האספקה למזון פורקו למספר מכרזים, ניתנה התייחסות שווה לאיכות ולמחיר 

)בשונה מהתהליך המקובל בו המחיר הכספי המיידי הוא חזות הכל). את האיכות העריכו במכרזים על 

פי קריטריונים שונים, ביניהם היכולת לספק את המזון בזמן הקצר ביותר מהייצור ועד הגעתו לארוחות 

בבתי הספר, חומרי גלם המגיעים מסחר הוגן,

תנאי ההעסקה של העובדים אצל הספקים, כמות אריזות ועוד. מחקר שערכה המועצה מספר שנים 

אחרי תחילת הפעלת התוכנית גילה שהפעלתה הביאה לצמצום משמעותי במרחקי השינוע וההובלה 

של המזון, לצמצום באריזות וכתוצאה מכך בהוצאות הכספיות על פינוי פסולת, למכפיל מקומי גבוה יותר 

)כלומר, לעובדה שהכסף המושקע בתוכנית פועל יותר זמן באזור ויוצר השפעה כלכלית גדולה יותר), 

ולשביעות רצון של הורים ושל צוותי החינוך שגם העידו על העובדה שההתמקדות בתוכנית מזון מקומי 

יצרה חיבור מחודש בין בתי הספר, הקהילות והסביבה.

4  Sonnino, Roberta )2010( ׳Escaping the Local Trap: Insights on Re-localization from School Food Reform׳,
    Journal of Environmental Policy & Planning, 12: 1, 23 — 40
5 SUSTAINABLE FOOD CASE STUDY: SUSTAINABLE FOOD PROCUREMENT IN AYRSHIRE SCHOOLS. 

http://www.brass.cf.ac.uk/uploads/Sus_Community/Case_Study_School_Meals.pdf
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תוכניות ההזנה ברומא67 

תוכניות הזנה פועלות ברומא כבר שנים רבות. בתחילת העשור הקודם החליטו בעירייה לערוך רפורמה 

מקיפה בתוכניות ההזנה בעיר. התוכנית מספקת ארוחת צהריים ל-140,000 תלמידים מדי יום )תקף 

לשנת 2009(, אותן מכינות חברות קייטרינג במטבחים שנמצאים במוסדות החינוך עצמם. לפני הרפורמה 

נפתחו מכרזי תוכנית ההזנה למספר ספקים קטן יחסית. הרפורמה הגדירה 00 אזורים בעיר להפעלה 

של תוכניות הזנה )להבדיל משמונה אזורים לפני הרפורמה) שעבורם פורסמו מכרזים. חברות קייטרינג 

הגישו הצעות למכרז בכל אחד מהאזורים, אך היו יכולות לזכות בלא יותר משני אזורים - בדרך זו הבטיח 

תהליך המכרז כניסה של ספקים קטנים ולא רק של חברות מזון גדולות. המכרזים נועדו להפעלה של 

תוכניות ההזנה לתקופה של שלוש שנים. התוכנית מספקת מזון לכלל הילדים בבתי הספר, אך תשלום 

נדרש באופן דיפרנציאלי על פי שיעור ההכנסה למשפחה, כך שמשפחות עם שיעור הכנסה נמוך אינן 

משלמות כלל. המכרזים זכו לניקוד לפי פרמטרים שונים.

המחיר משפיע על מחצית מהניקוד שכל מכרז יכול לזכות בו )51 נקודות מתוך 100 סך הכול(. ניקוד 

נוסף ניתן על הארגון, ובכלל זה תנאי ההעסקה של העובדים, העמידה בתנאים סביבתיים שונים וניקוד 

נוסף על האפשרות לספק מוצרי מזון מקומיים היכן שאפשר ובמידה שאי אפשר, להסתמך על מוצרים 

העונים לתנאים של סחר הוגן. שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה לראשונה, זימנה העירייה שולחן עגול 

בהשתתפות נציגים ממוסדות החינוך, ספקים ויצרנים מקומיים במטרה לאפשר דיון מתמשך על תוכניות 

ההזנה הפועלות בעיר. בנוסף, בבתי הספר פעלו ועדות מקומיות בהשתתפות הורים ואנשי המקצוע 

ממחלקות הבריאות בעיירה, שהיה בידם לעמוד על המצב במטבחים, על איכות חומרי הגלם ואיכותו 

של המזון המסופק לתלמידים. שש שנים אחרי התחלת הרפורמה פרסמה העירייה בפעם השלישית 

מזון  לספק  במכרז  העירייה  דרשה  הקודמים  במכרזים  לדרישות  בנוסף  הפעם,  להפעלתה.  מכרזים 

המשקף את מגוון האוכלוסיות והתרבויות המתגוררות בעיר, יצרה מנגנון של תמריצים לספקים שקנו 

ספקים  בנוסף,  בסיכון.  ואוכלוסיות  מודרות  אוכלוסיות  המעסיקים  מקומיים  מקואופרטיבים  המזון  את 

נדרשו להציג תוכניות לטיפול בשאריות המזון, ולהציג תוכניות למחזור כדי לצמצם את היקפי הפסולת.

6 Sonnino, R. )2009(. Quality food, public procurement, and sustainable development: the school meal 
revolution in Rome. Environment and planning. A,41)2), 425

7	 Toni	Liquori.	Rome,	Italy:	A	Model	in	Public	Food	Procurement	What	Can	the	United	States	Learn?	Briefing	
Paper.	http://www.baumforum.org/downloads_conference-presentations/sf06/rome_briefing.pdf



18 | לסתום את הדליפות

االقتصاد احمليل املستدام
כלכלה מקומית מקיימת 
Local Sustainable  Economic Development

נספח

הצהרה בדבר התכנית:

גבולות,  חוצה  צדדי  רב  פעולה  לשיתוף  יוזמה  היא  הים התיכון  באגן   ENPI CBC תכנית 2007-2013 

הממומנת על ידי כלי מדיניות השכנות האירופית )ENPI(. מטרת התכנית היא לקדם תהליך של שיתוף 

וחיזוק  ידי התמודדות עם האתגרים המשותפים  והרמוני ברמת אגן הים התיכון, על  פעולה בר קיימא 

הפוטנציאל האנדוגני. התוכנית מממנת פרויקטי שיתוף פעולה התורמים לפיתוח כלכלי, חברתי, סביבתי 

ותרבותי של אזור הים התיכון. 14 המדינות הללו משתתפות בתכנית: קפריסין, מצרים, צרפת, יוון, ישראל, 

איטליה, ירדן, לבנון, מלטה, הרשות הפלסטינית, פורטוגל, ספרד, סוריה )השתתפותה מושעית בשלב זה(, 

תוניסיה. רשות הניהול המשותפת )JMA( הנה האזור האוטונומי של סרדיניה )איטליה(. השפות הרשמיות 

.)www.enpicbcmed.eu( של התוכנית הן ערבית, אנגלית וצרפתית

אודות תכנית כלכלה מקומית מקיימת:
 Project Wealth: Promoting Local Sustainable Economic תכנית כלכלה מקומית מקיימת

Development המיושמת בתמיכת תכנית ה-ENPI CBC-MED של האיחוד האירופאי, קוראת 
תיגר על התפיסות הניאו ליבראליות המקובלות הרואות  את המונח “עושר” כביטוי של הכנסה 

כלכלית בלבד. באמצעות פיתוח פרדיגמה כלכלית אלטרנטיבית, במסגרתה “עושר” נבחן בהתאם 

היא  בהם  באזורים  קיימא  בר  פיתוח  התכנית  מקדמת  הארץ,  וכדור  אדם  בני  של   לרווחתם 

מיושמת.

והרשות  פורטוגל  איטליה,  מישראל,  שותפים  בין  פעולה  שיתוף  על   המתבססת  התכנית, 

הפלסטינאית, מסייעת במתן מענה למגמות בולטות של פיתוח סוציו-אקונומי בינלאומי. התכנית 

חותרת לחיזוק כלכלות איתוריות, במיוחד בשווקים וביישובים פריפריאליים ולהציג אלטרנטיבה 

של  והיכולות  מהצרכים  התעלמות  תוך  פריפריאליים  אזורים  לחזק  המבקשות  פיתוח  ליוזמות 

קהילות מקומיות.   


