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פרסום זה הופק בתמיכת האיחוד האירופי. 

תוכן הפרסום הינו תחת אחריותו הבלעדית של שתיל - שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי, 

ואין לראות בו בשום אופן כמשקף את עמדותיו של האיחוד האירופי
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הקדמה

מאת ח"כ רוחמה אברהם בלילא

יו"ר השדולה למען עסקים קטנים ובינוניים, והשדולה לבטחון תזונתי בכנסת

ארגון ה-OECD, כמו גם גופים כלכליים מרכזיים אחרים וביניהם בנק ישראל וגורמי אקדמיה שונים, קבעו כבר 

לפני מספר שנים כי המנוע המשמעותי ביותר לכלכלה הישראלית וצמיחתה הם העסקים הקטנים והבינוניים. 

לא בכדי פעלתי נמרצות בשנים האחרונות כדי לחוקק את חוק הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, ומדי יום 

אני עוסקת במציאת דרכים לקידומם הכלכלי והחברתי של מאות אלפי אזרחים ואזרחיות ישראלים וישראליות 

המבקשים להתפרנס בכבוד מעסק או ממשלח יד אותו הם מפעילים בעצמם. 

העסקים הקטנים והבינוניים, מלבד העובדה כי הם החמצן של הכלכלה הישראלית, הם גם אלו הראשונים 

להיפגע בשעת משבר, הם הראשונים להיווכח שברז האשראי שלהם נסגר על ידי הבנקים והם הראשונים לחוות 

מצוקה כלכלית אשר באופן מיידי כמעט מסוגלת למוטט את מפעל חייהם. 

עליהם אנחנו חייבים להגן, אותם אנחנו מוכרחים לטפח. 

לשמחתי הצלחתי בשנים האחרונות לשלב בין מהלכים חברתיים מרכזיים אותם אני מקדמת במסגרת פעילותי 

בכנסת ישראל: קידומם של עסקים קטנים ובינוניים מחד, ושימוש במפעלי ההזנה בבתי הספר ושאר הפעולות 

הנוגעות לפתרון בעיית הבטחון התזונתי בישראל ככלי למינוף תעסוקתי של עסקים אלה מאידך.

בימים אלה אני מניחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מהפכנית הקובעת כי מכרזים המבוצעים על ידי השלטון 

המקומי, או כאלה המבוצעים על ידי השלטון המרכזי אך יש להם תפישה עירונית מקומית, ינתנו בעדיפות ראשונה 

לעסקים קטנים ובינוניים. 

יתרה מזאת, הצעת החוק שהוכנה על ידי ארגונים חברתיים בראשות עמותת "ידיד", ארגון שתיל, המוקד 

לביטחון תזונתי וארגון אג'יק הפועל בנגב, קובעת כי בתחומים של בטחון תזונתי והזנה תינתן עדיפות מיוחדת 

לעסקים קטנים ובינוניים ואף לקואופרטיביים המופעלים על ידי נשים במקומות מגוריהם. 

תארו לעצמכם כמה יחייכו ילדים אשר הארוחה החמה שיקבלו בבית הספר תהייה בדיוק אותה ארוחה אשר 

היו מקבלים בביתם, אילו יכלו הוריהם לממן את עלותה. תארו לכם את שמחתן של האמהות ביודען כי לא רק 

שהצליחו לספק לילדיהן את הארוחה האהובה עליהם אלא גם הצליחו באותה נשימה ממש לייצר לעצמן הכנסה 

צנועה שתאפשר להן חיים בכבוד. 

זוהי המטרה הגדולה אותה לקחתי על עצמי לקדם כאם, כחברת כנסת בישראל וכאישה הדואגת לעתידה 

של החברה הישראלית. 
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מבוא

בחודש יולי 2010 שלחו ארגונים חברתיים מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר החינוך, לשר לפיתוח 

הנגב והגליל, לשר התמ"ת, לשר לענייני מיעוטים, ולשורה ארוכה של בכירים בממשלה, בדבר הרחבת מפעל 

ההזנה בבתי הספר )ארוחה חמה לכל ילד( כמנוף לצמיחה תעסוקתית וחברתית.

במכתבם לשרים כתבו נציגי הארגונים כי:

"המצב.הכלכלי.הנוכחי.אך.מחדד.את.הצורך.במערכת.הזנה.רחבת.היקף.ואוניברסאלית..הפעם.אחד.השיקולים.

המובילים.הוא.דווקא.השיקול.הכלכלי.-.הפיכת.מפעל.ההזנה.למנוף.של.צמיחה.תעסוקתית.וחברתית.כאחד..

על.רקע.זה,.אנו.מאמינים,.כי.הרחבת.מפעל.ההזנה.יכולה.להיות.אחד.מהפתרונות.היצירתיים.והחשובים.

להקמתם.של.עסקים.קטנים.של.קבוצות.מובטלים.בפריפריה.אשר.יפעילו.מערכות.הזנה,.מפוקחות,.למספר.

מצומצם.של.בתי.ספר,.ובכך.ישתלבו.בשוק.העבודה.ויחסכו.למדינה.את.תשלומי.הקצבאות..בנושא.זה.ניתן.יהיה.

לפתח.מנגנונים.של.מיקרופייננס.אשר.יאפשרו.לאוכלוסיות.מודרות.רבות.להשתלב.בשוק.העבודה.וזאת.כחלק.

מתוכניות.הממשלה.לתמיכה.וקידום.תעסוקתי.כולל..

המנוף.התעסוקתי:.כאמור,.בצד.הרווח.האדיר.שבהזנת.ילדי.ישראל,.יהווה.החוק.גם.מנוף.אמיתי.לצמיחה.

תעסוקתית,.שכן.הזנת.למעלה.ממיליון.ילדים.תצריך.גם.העסקת.עשרות.אלפי.טבחים,.מבשלים,.מובילים,.כמו.גם.

מצרכים:.מגשיות,.ירקות,.בשר,.קטניות.ועוד..כל.אלה.יחייבו.את.הספקים.להרחיב.את.עסקיהם.על.מנת.שיוכלו.

לעמוד.בהיקף.האדיר.של.הפרוייקט..

הרחבת.פרויקט.ההזנה.תגרום.בהכרח.לגידול.בהיקפי.העבודה.של.חברות.קייטרינג,.אולמות.אירועים,.ובתי.

מזון.אשר.לצורך.הפעלת.הפרוייקט.יקלטו.עובדים.רבים.במקצועות.טבחות,.הנהלת.חשבונות,.הובלות.ועוד.ועוד..

ספקי.המשנה.המספקים.את.מוצרי.המזון,.האריזות.וכד',.גם.הם.יגדילו.את.היקפי.העבודה.שלהם.

אנו.קוראים.לכם.לשקול.את.הנושא.ברצינות.הראוייה.ולאפשר.לחוק.לעבור.בקריאה.טרומית.שלאחריה.יוחל.

בדיונים.על.הסעיפים.השונים.במטרה.להגיע.להסכמות.שיאפשרו.את.הפעלתו.בצורה.הטובה.ביותר.ולשביעות.

רצון.כל.הנוגעים.בדבר.".

שר החינוך היה היחידי שהשיב על הפנייה, סמנכ"לית המשרד אשר השיבה בשם שר החינוך שלחה תשובה 

לקונית ממנה עולה כי עקב המשבר הכלכלי אין לממשלה יכולת להרחיב את מפעל ההזנה. 

המשמעות ברורה: ממשלת ישראל מפספסת, שוב, את היכולת להשתמש בחוק "ארוחה חמה" כמנוף תעסוקתי 

אמיתי לאוכלוסיות מוחלשות, אותן אוכלוסיות שהממשלה כה רוצה לשלבן בשוק העבודה.

תגובת הארגונים: הצעת חוק אשר נוסחה על-ידי עמותת "ידיד" ומקודמת בשותפות עם ארגון אג'יק, המוקד 

לביטחון תזונתי, וארגון שתיל, מונחת בימים אלה על שולחן הכנסת, ומטרתה לקדם את הפעלת מפעל ההזנה על 

ידי עסקים חברתיים, עסקים קטנים ובינוניים, שהינם המנוע האמיתי לצמיחה כלכלית חברתית. זאת, במסגרת 

ההבנה כי רק בעזרתם ניתן לייצר עשרות אלפי מקומות עבודה ביישובי פריפריה מוכי אבטלה. 

במסגרת זו נכתב גם נייר עמדה המצורף, המבקש להציג את העלויות, התועלות, ומקורות המימון האפשריים 

מתקציב מפעל ההזנה ומקורות נוספים, להקמת מטבחים משותפים שיפעלו כחברות לתועלת הציבור, בהם 

תועסקנה נשים מקומיות. באופן זה, יוכל מפעל ההזנה לייצר ערך מוסף נוסף לשיפור הביטחון התזונתי, והוא 

קידום תעסוקה של נשים ביישובים הסובלים ממילא מתת-תעסוקה וסיוע במאבק בעוני בקרב משקי בית 

בראשם עומדות נשים אלו.
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רקע 

חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005, קובע כי תלמידי החינוך היסודי הזכאים לכך יקבלו ארוחה חמה 

אחת ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם. יצוין כי בפועל החוק הוחל לראשונה רק בשנת הלימודים תשס"ז, ולפני 

כן פעל מפעל ההזנה באופן מצומצם יותר מכוח החלטת ממשלה בנושא. שרי החינוך והאוצר הם הקובעים את 

אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית מתוך היישובים ובשכונות שבהם חל יום חינוך ארוך. 

מדי שנה מושקעים במפעל ההזנה למעלה מ- 200 מיליון ₪ מתקציב המדינה. מערך מפעל הזנה במערכת 

החינוך מתבסס ברובו על ספקי מזון וקייטרינג גדולים, אשר משנעים מדי יום לבתי הספר את המזון. בימים אלו 

אף מוקמת המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, אשר עתידה להיות הגורם המקצועי הרשמי שיעסוק בקביעת 

מדיניות הממשלה בנושא הביטחון התזונתי.

בשנת 2011, תוקצבו 150 מיליון שקלים על ידי משרד החינוך לשם מימון חוק מפעל ההזנה )תקציב משרד 

החינוך, 2011(. גורם נוסף אשר משתתף במימון התכנית היא קרן רש"י, אשר אחראית לכרבע מעלות מפעל ההזנה. 

בנוסף לכך, חלק ממימון מפעל ההזנה מגולגל על הורי הילדים באמצעות תשלומי הורים שנתיים לבתי הספר, 

שגובהם נקבע לפי רמת ההכנסה של ההורים )משרד החינוך 2007(.

מערך ההזנה מופעל ע"י מנהלת פרטית שזכתה במכרז ההפעלה שפרסם משרד החינוך, והיא אשר מתאמת 

את הפעילות מול ספקי המזון ומוסדות החינוך ומעבירה את התשלום לספקים. לרוב מוסדות החינוך הנהנים 

כיום משירותי מפעל ההזנה המזון מסופק ע"י ספקים פרטיים. היישובים והשכונות בהם מונהג חוק יום לימודים 

ארוך והנהנים ממפעל ההזנה נמנים על יישובים בדירוג חברתי-כלכלי נמוך יחסית )דו"ח מבקר המדינה, 2008(. 

יישובים אלו סובלים בנוסף מתת תעסוקה, וביישובים ערביים ובדואיים - במיוחד מאחוזים נמוכים של תעסוקת 

נשים )בנק ישראל, 2010(.

במספר יישובים הנמנים על היישובים המוזכרים כאן, קיים פוטנציאל להתארגנויות מקומיות של קבוצות 

נשים, על בסיס מטבחים מקומיים, לאספקת מנות מזון ללקוחות מוסדיים, ולענייננו  -  לאספקתן לבתי הספר 

הנכללים במפעל ההזנה. ביישוב חורה מופעל זה למעלה מ- 3.5 שנים קייטרינג המספק 3,000 מנות למפעל ההזנה 

בבתי ספר ובגני ילדים ביישוב.1 הקייטרינג מעסיק כיום 11 נשים בשכר הולם, תוך מתן כל הזכויות הסוציאליות, 

ולאחר שלוש שנות פעילות החזיר את ההשקעה בו ועומד על הרגליים בזכות עצמו, ומהווה דוגמא לחיקוי 

למקומות אחרים. פעילותו של הקייטרינג אף העצימה את הכלכלה המקומית ביישוב, עקב העובדה שהייתה 

העדפה לספקים מקומיים מהיישוב, לחומרי הגלם, שינוע האוכל ועוד. הקייטרינג מנוהל על ידי חברת "אל-סנבל" 

שרוב החברות בה הן נשים.

הרציונאל הכללי מאחורי פירוט ההצעה המוצגת במסמך זה מבקש לייעד חלק מהסכומים המועברים לספקי 

המזון במוסדות החינוך ביישובים זכאי מפעל ההזנה, ולהקצות תקציב אחר נוסף, לפי הצורך, לטובת סיוע להקמת 

התארגנויות מקומיות ולרכישת מזון המיוצר שם. באופן זה, מפעל ההזנה במוסדות החינוך יוכל לייצר ערך מוסף 

נוסף למשק - לקדם תעסוקה של נשים ביישובים אלו, הסובלים ממילא מתת-תעסוקה, ולסייע במאבק בעוני בקרב 

http://www.nisped.org.il/info/hebrew/new/new-103.htm  1
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משקי בית בראשם עומדות נשים אלו. מטבחים אלו אשר יוקמו במסגרת התכנית, בהן יועסקו נשים מקומיות, 

יוכלו עם הזמן אף להתפתח ולייצר קהל לקוחות אחר בנוסף לממשלה, ובכך לייצר מקומות עבודה נוספים. 

על מנת לאפשר את קיומו של המודל, דרוש סיוע כספי בצורת מענקים לקבוצות ביישובים השונים, המבקשות 

להקים ולקיים קואופרטיבים מסוג זה. בנייר רקע זה יוצגו בקצרה העלויות והתועלות האפשריות מהקמת והפעלת 

המודל, תוך הישענות על כלים ציבוריים קיימים והצעת מקורות תקציב אפשריים. 

ניתוח עלויות והצגת מקורות תקציביים אפשריים

המסגרת העסקית האמורה לקום במסגרת פעילות זו היא מטבח מקומי הפועל כחברה לתועלת הציבור 

)להלן, חל"צ(, אשר מופעל ע"י נשים בלתי מועסקות או שאינן משתתפות כלל בכוח העבודה. להלן יפורטו עיקר 

ההוצאות הצפויות והמרכבים הדרושים לטובת הקמת תשתית זו, ויפורטו מקורות תקציביים קיימים בהם ניתן 

לעשות שימוש, כמו גם דרישות לפתיחת מקורות נוספים. 

הבסיס המימוני העיקרי המבוקש במסגרת הצעה זו להקמת התשתית הפיסית לפעילות המטבחים הקהילתיים 

הוא בהקצאת תקציב ממשלתי מיוחד, כמפורט בהמשך. אנו מציעות להלן לשקול הקצאת תקציב זה בהיקף 

מצומצם, כ"פיילוט" בשנת התקציב 2013, שיאפשר לתמוך במספר מצומצם של פרויקטים מהסוג המוצע כאן. 

בהמשך, ועם בחינת ההצלחה מההשקעה הממשלתית בפרויקטים אלו, ניתן לשקול להרחיב את היקף ההשקעות 

במיזמים מסוג זה. 

הקמת מטבח - השקעה ראשונית 

ההצעה המוצגת במסמך זה מבקשת להשתמש בתמיכת המדינה בהשקעה ראשונית חד-פעמית לטובת הקמת 

מטבח או שיפוץ מטבח קיים וציודו, על מנת לאפשר לקבוצות קיימות של נשים בסיס וכלים לעבודה משותפת. 

ההוצאה עבור שיפוץ או התאמת מבנה קיים לטובת הפיכתו למטבח מוסדי היא ההשקעה העיקרית והמשמעותית 

ביותר הנדרשת מהמדינה לטובת התנעת פעילותן של ההתארגנויות. התארגנויות קיימות בשטח עשויות לעשות 

שימוש במטבחים מקומיים הדורשים בעיקר התאמה, ובכך להוריד את העלות הדרושה להתנעת פעילות הפרויקט. 

עלות הקמתו של מטבח מוסדי, המעסיק כ-15 נשים ומסוגל לספק כ- 5000 מנות ביום, עומדת על כ-3 

מיליון ₪, זאת בהתבסס על ניסיון פעילות הקבוצה הקיימת בחורה .לשם הקמת 3 מטבחים קהילתיים מסוג 

זה בשנת 2013, אשר יהוו מודלים ניסיוניים, התקציב המבוקש מהמדינה עומד על כ-9 מיליון ₪. 

את עיקר העלות של השקעה ראשונית זו, אנו מבקשות כאמור לייצר ממקורות תקציב המדינה. להלן מספר 

חלופות למשרדים הממשלתיים אליהם ניתן לפנות ליצירת מקורות תקציביים מיוחדים לפרויקט.

מקורות מימון אפשריים להקמת המטבח הקהילתי ליישום מפעל ההזנה

יצירת תקציב לפרויקטים מיוחדים במסגרת המועצה לביטחון תזונתי

בשנה החולפת )תשע"א - 2011( התקבלה הצעת חוק לפיה תוקם מועצה לאומית לביטחון תזונתי, שתפעל 

תחת אחריותו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. אנו מציעות, במסגרת הקמת גוף זה והקצאת התקציבים 

והתקנות הנדרשות עבורו, להקצות לו תקציב שנתי של 15 מיליון ש"ח לטובת קידום ומתן מענקים עבור פרויקטים 

מיוחדים בתחום הביטחון התזונתי, לפי שיקול הדעת של המועצה לבטחון תזונתי. מערך מימון כזה יוכל לסייע 

הן להקמת מטבחים קהילתיים שיספקו מזון למפעל ההזנה כמוצע במסמך זה, והן להתארגנויות ולפרויקטים 

נוספים בתחום בטחון תזונתי שקיימים בשטח ועשויים לקום בשנים הקרובות. 
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הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים )במשרד רה"מ( 

הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי נועדה לקדם ולהגביר את הפעילות הכלכלית ביישובים הערבים במגוון 

דרכים, בין היתר ע"י הגדלת שיעור הנשים המועסקות, אשר רמתו במגזר הערבי נמוכה כאמור. לאור הרלוונטיות 

הגבוהה של פרויקט זה למגזר הערבי ולפיתוח הכלכלי בו, ניתן לשקול תמיכה בפרויקט ע"י הרשות לפיתוח כלכלי 

במגזר המיעוטים )משרד רה"מ(, ע"י הקצאת תקציבים מיוחדים לתמיכה בפרויקטים של תעסוקת נשים בסכום 

של כ- 15 מיליון ₪. 

קרנות מימון לעסקים קטנים

קרנות פילנתרופיות לעסקים קטנים מציעות הלוואות בתנאים מועדפים, כולל קרנות המיועדות ספציפית 

לנשים יזמות או התארגנויות של קבוצות נשים, בדגש על נשים ערביות, וקרנות המבקשות לסייע להקמת עסקים 

קטנים באזורי פריפריה )רנד, 2008(. הלוואות אלו הן בסכומים משתנים, ועשויות לספק להתארגנויות מימון 

בהיקפים של בין אלפי שקלים ועד מאות אלפי שקלים. תנאי ההחזר של ההלוואות הן לרוב בריבית נמוכה ובטווח 

החזר ארוך, ועשויות לסייע בעלויות הראשוניות הנלוות להקמת מטבח ולרכישת ציוד לטובת התנעת הקמת 

ההתארגנות המקומית. בנוסף לתמיכה מהמדינה, כפי שמפורט בסעיף הקודם, יוכלו ההתארגנויות להסתייע 

במקורות אלו להשלמת הרכישה והבנייה של המטבח. 

מקורות מימון נוספים

לצד עיקר ההשקעה הממשלתית, ההתארגנויות עשויות להידרש לסכומי מימון נוספים להשלמת המימון 

להוצאות הנלוות להקמת מטבח )רכישת ציוד, עלויות ביטוח וכו'(. כמו כן, עם הצלחתו של המיזם ייתכן ויידרשו 

הוצאות נוספות ייחודיות, למשל להרחבת שירותי ההסעדה למפעלים באזור או להקמת מסעדה במקום, וכדומה. 

מימון נוסף זה יכול להתבסס על הלוואות בסכומים משתנים, אותן יחזירו החל"צ עם התקדמות והתרחבות 

הפרויקטים.

הכשרה מקצועית לנשים הפעילות בקואופרטיב 

מרכיב משמעותי נוסף ביצירת קואופרטיב עצמאי המסוגל לייצר מזון ברמה גבוהה ולספק שירותים איכותיים, 

הוא מתן הכשרה מקצועית איכותית לנשים בתחום המזון והטבחות. הנשים אשר ישתתפו במטבחים הקהילתיים 

אוחזות לרוב בידע ומיומנות מוקדמים, וזקוקות להכשרה נוספת שתהפוך את כישוריהן למקצועיים. 

הכשרות משרד התמ"ת

במסגרת ההכשרות המקצועיות השונות שמקיים שירות התעסוקה עבור דורשי עבודה, מוצעים קורסים 

בטבחות, קונדיטוריה ומסעדנות, המקנים מיומנות וידע, לצד תעודת מקצוע, ומספקים הכשרה גם בתחום ניהול 

מטבח )שירות התעסוקה הישראלי, 2011(. הכשרות אלו, להן זכאיות ממילא נשים רבות המקבלות הבטחת הכנסה 

או מחפשות עבודה, עשויות להוות את הבסיס להכשרת נשים ולהבאתן להתנהלות בתחום ברמה מקצועית. 

יתרה מכך, הכשרות אלו יאפשרו לנשים לרכוש תעודה שתסייע להן בעתיד במציאת תעסוקה או בהקמת עסק 

פרטי בתחומי טבחות וקונדיטוריה.

ליווי עסקי

מרכיב חשוב נוסף ביכולת להקים ולקיים התארגנויות מוצלחות מסוג זה הוא ייעוץ וליווי בהיבטים העסקיים 

והפיננסיים של ניהול מטבח, ובהתנהלות בסביבה העסקית  -  מול ספקים, רשויות, בנקים וכיו"ב. תמיכה זו 

עשויה להינתן באמצעים שונים, או באמצעות שילוב של חלק ממרכיבים אלו: 
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סיוע וייעוץ של קרנות פילנתרופיות

קרנות פילנתרופיות אחדות, ביניהן קרן קורת, קרן רש"י ואחרות מציעות, לצד הלוואות בתנאים מועדפים, 

ייעוץ וליווי עסקי למיזמים המסתייעים בהם בתעריפים מוזלים או ללא תשלום. פעילות זו של קרנות אלו עשויות 

להוות מענה עבור ההתארגנויות )רנד, 2008(, ולהעניק ליווי עסקי לאורך הקמת המיזם. 

מרכזי מט"י של משרד התמ"ת ברחבי הארץ

ליווי עסקי וסיוע בפיתוח פעילות הקואופרטיבים ניתן לבסס על פעילות שלוחות מט"י )מרכזי טיפוח יזמות( 

השונות השייכות למשרד התמ"ת. באיזור הצפון אף קיימים מט"ים ייעודיים לאוכלוסייה הערבית. מרכזי טיפוח 

היזמות מסייעים לעסקים קטנים בתהליך הקמת וביסוס העסק - בבניית תכניות עסקיות, בפעילות מול גורמים 

בירוקרטים, השגת מימון מקרנות פרטיות וציבוריות ועוד. פעילות זו ניתנת לעסקים קטנים בסבסוד המדינה, 

וניתן לשקול להעניקה ללא עלות או בעלות נמוכה במסגרת המיזם המוצע כאן. 

 סיוע בעמותות 

מקור נוסף לתמיכה וייעוץ כלכלי ועסקי לפרויקטים עשוי להיות בשימוש בשירותיהן של עמותות להעצמה 

כלכלית של נשים כגון "העמותה להעצמה כלכלית", "סביבה תומכת", "יסמין" מייסודו של המרכז היהודי-ערבי 

לפיתוח כלכלי ועוד, המסייעות למיזמים עסקיים של נשים.

ייעוץ ושיתוף על בסיס מיזמים ראשונים מוצלחים

במקביל לייעוץ העסקי של מט"י, עמותות וקרנות פילנתרופיות, ניתן יהיה לעשות שימוש בניסיונן ובהצלחותיהן 

של ההתארגנויות הראשונות שיפעלו ביישובים השונים, בהדרכה והכשרה של התארגנויות חדשות, ולייצר מפגשים 

בין הקבוצות השונות, שישמשו ללמידה משותפת כמו גם להיכרות ולהעצמה של הנשים בפרויקטים השונים. 

להלן סיכום מרכיבים נדרשים בהקמת המיזם ומקורות אפשריים, כולל חלופות:

חלופה ג'חלופה ב'חלופה א'עלות משוערת מרכיב

הקמת מטבח וציוד 
בסיסי

כ-3 מיליון ₪
המועצה לבטחון 

תזונתי 

משרד רה"מ  - הרשות 
לפיתוח כלכלי במגזר 

הערבי

תמ"ת  -  האגף 
לקידום תעסוקת 

נשים

עלויות נלוות  -  
הוצאות על ביטוח, 

ציוד נוסף, הקמת 
מסעדה בצמוד 
למטבח וכיו"ב 

300 אלף ₪ 

ע"ב הלוואות מקרנות 
פילנתרופיות ואחרות 

- קרן שמש, קרן רש"י 
קרן קורת וכו' 

הכשרת נשים לעבודה 
במסגרת מטבח 

קהילתי 

הכשרות משרד 
התמ"ת ברחבי הארץ 

ייעוץ וליווי עסקי
מט"י של משרד 

התמ"ת בצפון הארץ 
ובדרומה

ליווי וייעוץ עסקי של 
קרנות מימון

עמותות להעצמה 
כלכלית לנשים
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ניתוח תועלות

לתמיכה בהקמת התארגנויות מקומיות של ייצור מזון ושימוש בהן לאספקת מזון במסגרת מפעל ההזנה של 

מערכת החינוך, יש חשיבות בקידום התעסוקה, כמו גם בטיוב איכות המזון המסופקת לתלמידי מערכת החינוך, 

ולהורדת העלויות בתהליך. להלן יפורטו התועלות הישירות והעקיפות האפשריות הצפויות מיישום מודל של 

אספקת מזון על בסיס קואופרטיבים מקומיים. 

אספקת תעסוקה לנשים ביישובים בדירוג סוציו-אקונומי נמוך

תועלת כלכלית ראשונה ומרכזית מאימוץ המערך המוצע במסמך זה, היא אספקת תעסוקה לנשים ביישובים 

בדירוג סוציו-אקונומי נמוך, אשר סובלים ממילא ממחסור במקומות עבודה. לצד ההכנסות הצפויות ממשרדי 

ממשלה לקואופרטיבים מסוג זה, הקמת עסק בתחום הקייטרינג היא בעלת פוטנציאל ליצירת מקור הכנסה 

מקיים לאורך זמן לעובדים ולעובדות בפרויקט, כמו גם לרכישת ניסיון לטובת תעסוקה עתידית כשכירות בתחום. 

במיוחד, קיומם של מטבחים אלו בתוך היישובים משמעותי במיוחד ביישובים ערביים ובדואיים, שם מתמודדים 

דורשי ודורשות העבודה עם חסמים של היעדר תחבורה מספקת למוקדי תעסוקה )קינן ובר 2007(.

במקביל להשפעה הישירה של הוצאת נשים אלו ממעגל האבטלה ומרשימת מקבלי הקצבאות, וצמצום ישיר 

של העוני בקרב המשפחות בראשן הן עומדות )בדגש, כמובן, על משפחות חד הוריות(, קיומו של עסק מסוג זה 

ביישובים בדירוג סוציו-אקונומי נמוך בכלל ובמגזר הערבי בפרט הוא בעל השפעה חיובית על עסקים אחרים 

באזור, ובכלל זה ספקי מזון, נהגים, עובדי תחזוקה ועוד. 

הגדלת מקורות ההכנסה של משקי הבית והגדלת נפח הפעילות העסקית ביישובים אלו היא בעלת משמעות 

בצמצום העוני והמצוקה הכלכלית, וגם בהקטנת התמיכות הממשלתיות המוענקות לאוכלוסייה זו. כדוגמה ניתן 

להביא כאן את החיסכון הציבורי המיידי הנובע מההשפעה הישירה של העסקת נשים בקואופרטיב המזון: 

חישוב ממוצע של חיסכון שנתי של המדינה על דמי הבטחת הכנסה עבור מטבח מקומי אחד המעסיק כ-20 נשים:

קצבת הבטחת הכנסה חודשית מס נשים
משוערת2

על פני 5 שניםחסכון שנתימס חודשים

20₪ 3,18012 ₪ 763,200 ₪ 3,816,000

פרויקט מוצלח של מטבח קהילתי מקומי "יחזיר" למדינה את ההוצאה הציבורית תוך כ-5 שנים, וזאת על בסיס 

חישוב החיסכון הנובע מהוצאת נשים אלו ממעגל מקבלי הקצבאות בלבד. בנוסף לחסכון זה, לעידוד הפעילות 

הכלכלית ביישובים מוחלשים יש השפעות חיצוניות רבות שלהן ביטויים כלכליים, בין היתר ביצירת מקומות עבודה 

נוספים, בצמצום העוני ובשיפור רמת החיים של משקי הבית בראשם עומדות נשים אלו ושל משקי בית נוספים.

שיפור הטעם וטריות המזון המסופק ללקוחות מפעל ההזנה

תועלת מרכזית נוספת היא ההשפעה של מטבחים מקומיים על שביעות הרצון של התלמידים מהמזון. מתוך 

הערכה שנעשתה בשנים האחרונות למפעל ההזנה ולמידת יעילותו עולה, כי נקודות התורפה העיקריות של המזון 

המסופק במסגרת מפעל ההזנה לבתי ספר הוא סוגיית הטריות והטעם. ממצאי מחקר ההערכה שנערך עבור 

תכנית ההזנה על כך שמנהלים/ות, גננות ותלמידים מצביעים על טעם המזון ועל היעדר התאמתו לטעם המקומי 

כנקודת תורפה מרכזית של המזון המסופק. במיוחד, מתייחס המחקר לפערים בין טעם האוכל המסופק לטעמים 

מקומיים ביישובים שונים  -  למשל, חוסר התאמת המזון לטעם המקומי ביישובים ערביים, המעדיפים דווקא 

אוכל מתובל יותר בסגנון מזרחי או ערבי )המוסד לביטוח לאומי 2005, מבקר המדינה 2008(.

2  על בסיס חישוב של קצבת הבטחת הכנסה לאם חד-הורית ללא הכנסות, המטופלת ב-3 ילדים )אתר המוסד לביטוח לאומי(. חשוב לזכור 
כי נשים רבות בקהל היעד הרלוונטי מטופלות במספר גדול יותר של ילדים, וגובה הקצבה לה הן זכאיות גדול יותר.
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על רקע תובנות אלו, יש להניח כי דווקא ספקי מזון מקומיים יוכלו לייצר אוכל מותאם טוב יותר לטעמם של 

הילדים ביישובים הספציפיים, לעומת מפעלי קייטרינג גדולים המייצרים מזון לפי דרישות כלליות של משרד 

החינוך. התאמת טעם המזון לטעמים מקומיים יוביל לצמצום בזבוז המזון שנזרק, ולהעלאת שביעות הרצון של 

התלמידים וצוות ההוראה מהארוחות המסופקות. 

חסכון בעלויות שינוע המזון

הסתמכות על מפעלי קייטרינג גדולים, כפי שנעשה כעת, מייצרת עלויות עבור שינוע המזון מהמטבחים 

הגדולים, הממוקמים לרוב בערים מרכזיות, ליישובים המרוחקים. הסתמכות על מטבחים מקומיים מפחיתה את 

עלויות שינוע המזון ואת זמן האספקה שלו. בנוסף, הימנעות משינוע מזון מבושל על פני טווחי מרחק גדולים 

מבטיחה את טריותו ואת השמירה על הטמפרטורה המקורית שלו, ומסייעת גם בשמירה על איכות הסביבה.
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