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מצגת "צריכת מזון  -משרד הביטחון נ' גישה  1100033עע"מ  הנדון :

 קווים אדומים" -ברצועה 
 
 

משרד הביטחון  2233022בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון בעע"מ  .3
, אנו מעבירים בזאת לעיונכם את מצגת "צריכת 3393991321נ' גישה מיום 
 קווים אדומים"9 –מזון ברצועה 

אנו מצרפים לעיונכם הן את הגרסה שהוצגה גם בפני בית המשפט המחוזי  .2
צגה במסגרת הדיון בפני בית ( והן את זו שהו3293291331)מצגת מיום 

 (11932913319המשפט העליון )מצגת מיום 

ידי המדינה בפני בית המשפט המחוזי והעליון, -נדגיש, שכפי שצוין על .1
המצגות הנ"ל מהוות טיוטה, ולא שימשו בשום שלב כבסיס ליישום 

 המדיניות האזרחית מול רצועת עזה9

 

 בברכה,                             
 ,            רס"ן ענברגיא 
 מתפ"ש דובר

 
 
 

 
 
 
 



 1עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 משרד                               הביטחון
 תיאום פעולות הממשלה בשטחים

 2008ינואר   1

 –צריכת מזון ברצועה 
 קווים אדומים 



 2עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

  תגביל ישראל 19/9/07 -ה בתאריך הביטחוני בקבינט סוכמה אשר המדיניות במסגרת•

 .לרצועה הסחורות כניסת את

  106 הכנסת הביטחון שר סגן אישר ברצועה בסיסי חיים מרקם קיום לאפשר בכדי•

  כלל פירוט) מזון מוצרי הינם רובם ,הרצועה אל הומניטאריים מוצרים עם משאיות

  האגריגטים מסוע באמצעות מגורען מזון הכנסת אושרה כן כמו ,(בנספחים המוצרים

 .קרני מעבר שליד

 .העיקרי הינו אשר המזון מרכיב את בוחנת זו עבודה•

 .ברצועה תזונה-תת למניעת ההתערבות נקודת את לזהות - העבודה מטרת•

 הישראלית הצריכה פ"ע זה בשלב) הבריאות משרד מודל הינו לעבודה הבסיס•

 . הפלסטיני כלכלה משרד מודל וכן (הממוצעת

  הערבי המגזר פ"ע המינימאלי הקיום סל לחישוב ט"עמ מבצע  הבריאות משרד•

 .תזונה-תת התפתחות וללא לקיום מספקת תזונה מאפשר "המינימאלי סל"ה ,בישראל

 מטרת עבודת הניתוח



 3עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 הנחות עבודה עיקריות

 את בחשבון לוקחת ואיננה לרצועה שנכנס המזון פ"ע המצב את מנתחת העבודה•

 .השטח בתוך חלוקה/הפיזור

  פירוט ,וחלבונים ירקות בעיקר) המזון מסל כמרכיב עזה ברצועת פנימי מזון ייצור קיים•

 .(בנספחים

  מהפרקים בחלק ותורגמו אספקה ימי 5 -ל "המרה" עברו הצריכה מודלי של הנתונים•

 .האריזה משקל של בחשבון לקיחה תוך משאיות למונחי

  חיטה ג"ק 1,000 של מפתח פ"ע לקמח הומרה מהמזון מרכזי מרכיב שהינה החיטה•

 .קמח ג"ק 720 -ל ערך שווה



 4עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

המנה ההומניטארית היומית   -נקודת העבודה 
 הנדרשת להכנסה לרצועה

מסוע האגריגטים במעבר קרני  , בנוסף * 
ח "פועל להעברת חיטה ומזון בע

משאיות   60-כ,  2007'  עד דצמ' באוק)
ליום   12ממוצע של  –חיטה בשבוע 

 (.ימי עבודה 5פ "ע)

שינוע משאיות יומי לפי 106מוצרים בסיסיים

מזון בסיסי
10קמח ושמרים

5אורז

חקלאות )פירות, ירקות 

ותשומות לחקלאות(

18

3אבקת חלב ומזון לתינוקות

10מוצרי חלב

10מוצרי בשר / עוף / דגים

2קטניות

5שמן

10סוכר

4מלח

77סה"כ מזון בסיסי

מוצרים נוספים
11מוצרי מזון נוספים

2חקלאות -  תשומות לחקלאות

3תרופות

3ציוד רפואי

5מוצרי הגיינה

מוצרי תשתית חיוניים 

הומניטאריים

5

106סה"כ



 5עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

פ מפתח משרד הבריאות  "צריכת מזון ברצועה ע
 (ללא התחשבות בייצור פנימי)למנת מזון יומית 

14019610קמח

70986אורז

70987תפו"א

27938528ירקות

47966248פירות

52172042חלב

23232131בשר

40563קטניות / טחינה

15211שמן

40553סוכר

1,8862,612178

אספקת משאיות 

הדרושות ביום )5 ימי 

עבודה(

מנה יומית 

ממוצעת 

לאדם )בגרם(

סה"כ

סך מזון יומי הדרוש 

לכלל האוכלוסייה 

)בטון(

גיל /

סוג המזון

ימים בשבוע ולכן בחישוב מספר המשאיות הוכפלה כמות המזון הנדרשת ליום   5הכנסת המזון מתבצעת •
 .7/5בפקטור של 

משאיות   27 -של אבקת חלב בכל יום אשר שוות ערך ל( טון 40)משאיות  2מספר המשאיות מתחשב במעבר •
 .חלב טרי



 6עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

2-34-67-1011-2424-5051+11-1415-1819-2424-5051+

11.9437.1540.4363.9453.5214.6525.6625.7125.7168.3315.23382.283.98386.26דגנים

12.6237.0040.5260.0350.2514.6424.6424.6824.6865.6114.85369.534.21373.74ירקות

16.9958.8067.42102.6585.9223.8443.6945.0245.02119.6825.80636.866.33643.19פירות

39.4970.1868.53140.8878.6126.1851.4026.3446.3482.1322.13672.2213.16685.38חלב

14.0939.8362.6160.9351.0015.5724.0823.3823.3862.1514.95371.984.70376.67בשר

0.001.181.810.003.390.560.822.221.857.871.0620.750.0020.75שמן

4.355.045.584.955.272.012.875.184.0712.781.8553.951.4555.40סוכר

תוספת מזון 

לגילאי 6-12 

חודשים

סך מזון 

דרוש לכלל 

האוכלוסייה

גיל /

סוג המזון

זכרנקבהזכר / נקבה
סה"כ לכלל 

האוכלוסייה ללא 

גיל 6-12 חודשים

פ מפתח  "צריכת מזון יומית כללית ברצועה ע
 (  בטון)משרד הבריאות 

  5בשונה מהאספקה המחושבת לפי ,ימים בשבוע 7צריכה ) הנתונים הינם בטון ליום קלנדארי•
 (.ימים בשבוע

  2,000-2,500 -י משרד הבריאות בישראל ויש בה בכדי לספק כ"ע מנת הצריכה הנמדדת•
 .קלוריות לילד 1,550 –קלוריות למבוגר ו 

ואינן מנות קיום  פ צריכה ממוצעת לפי הסטנדרטים הישראליים "הכמויות בטבלה זו הינן ע•
 .מינימאליות

,  פ המגזר הערבי בישראל"הועברה פנייה למשרד הבריאות  לחישוב סל הקיום המינימאלי ע•
 .תזונה-מאפשר תזונה מספקת לקיום וללא התפתחות תת" סל המינימאלי"ה



 7עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

ברצועה  ( בגרם)ומנת מזון יומית ( קלוריות)האנרגיה 
 בחתך גיל ומין, פ מפתח משרד הבריאות"ע

2-34-67-1011-2424-5051+11-1415-1819-2424-5051+

84.65148.14165.07190.47190.47156.61209.52232.79232.79232.79192.5893.1קמח )0.67(

41.7072.9781.3193.8193.8177.13103.19114.66114.66114.6694.86186.3אורז )0.33(

133.45220.20246.89266.91266.91233.55300.27333.64333.64333.64280.25270.4ירקות

200.83349.93410.79456.43456.43380.36532.50608.57608.57608.57486.86465.3פירות

417.60417.60417.60626.40417.60417.60626.40626.40626.40417.60417.60495.8חלב

149.00237.04259.61270.90270.90248.33293.48316.05316.05316.05282.19272.5בשר

0.007.0011.000.0018.009.0010.0030.0025.0040.0020.0015.0שמן

46.000.0034.0022.0028.0032.0035.0070.0055.0065.0035.0040.1סוכר

1073.231452.881626.271926.921742.121554.582110.362332.112312.112128.311809.341838.6סה"כ גרם ליום

13001800200022002200190025003000290029002300סך קלוריות ליום

מנה 

ממוצעת
גיל /

סוג המזון

זכרנקבהזכר / נקבה



 8עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 יצור עצמי של מזון –רצועת עזה 

סוג המזון
אחוז ייצור מקומי 

מהצריכה הנדרשת

ייצור מקומי 

יומי )טון(

שווה ערך 

במשאיות ביום 

)5 ימי אספקה(

0%00קמח

0%00אורז 

100%1007תפו"א

80%30821ירקות

10%664פירות *

8%606חלב 

47%18618בשר 

0%00קטניות / טחינה

0%00שמן

0%00סוכר

0%00מזון לתינוקות

0%00מלח

72056סה"כ 

 .מקבל מענה באמצעות אכילת ירקות 50%ההנחה היא כי  –פירות •
ימים בשבוע ולכן בחישוב מספר המשאיות הוכפלה כמות   5הכנסת המזון מתבצעת •

 .7/5המזון הנדרשת ליום בפקטור של 

 – פירות*  
  10%ההנחה היא כי  

מקבל מענה  
באמצעות אכילת  
ירקות או פירות 
 .הגדלים ברצועה



 9עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

סוג המזון

אחוז 

ייצור 

מקומי

סך מזון דרוש 

לכלל 

האוכלוסייה 

)טון(

ייצור מקומי 

)טון(

סך מזון 

בניקוי ייצור 

עצמי )טון(

סה"כ משאיות 

לאחר הפחתת 

ייצור מקומי

0%196019610קמח

0%980985.5אורז

100%9810000תפו"א

80%385308775ירקות

10%6626659642פירות

8%7206066035חלב 

49%32118616316בשר 

0%560563קטניות / טחינה

0%210211שמן

0%560563סוכר

0%110111.5מזון לתינוקות

0%570574מלח

2,6247201,934126סה"כ

 .7/5ימים בשבוע ולכן בחישוב מספר המשאיות הוכפלה כמות המזון הנדרשת ליום בפקטור של  5הכנסת המזון מתבצעת •
 (.מהמשקל 5%-1%)נתוני משרד הבריאות מגלמים בתוכם את משקל האריזה •
 -של אבקת חלב בכל יום אשר שוות ערך ל( טון 40)משאיות  2מתחשבים במעבר  106 -מספר המשאיות לפי מודל משרד הבריאות ומודל ה•

 .משאיות חלב טרי 27

מודל משרד הבריאות תוך התחשבות בייצור העצמי של הרצועה 
 (במשאיות)

משקל 

למשאית 

)טון(

27

25

20

20

20

15

15

25

30

10

20

20



 10עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

סוג המזון

ע"פ מודל משרד 

הבריאות )לאחר 

הפחתת ייצור מקומי(

10.0קמח

5.5אורז

0.0תפו"א

5.0ירקות

23.0פירות

33.0חלב

1.5מזון לתינוקות

15.0בשר 

3.0קטניות / טחינה

1.0שמן

3.0סוכר

4.0מלח

104.0סה"כ

 .7/5ימים בשבוע ולכן בחישוב מספר המשאיות הוכפלה כמות המזון הנדרשת ליום בפקטור של  5הכנסת המזון מתבצעת •
 (.מהמשקל 5%-1%)נתוני משרד הבריאות מגלמים בתוכם את משקל האריזה •
 -של אבקת חלב בכל יום אשר שוות ערך ל( טון 40)משאיות  2מתחשבים במעבר  106 -מספר המשאיות לפי מודל משרד הבריאות ומודל ה•

 .משאיות חלב טרי 27

 (במשאיות)מודל הצריכה בהשוואה לנקודת העבודה 

שינוע משאיות יומי לפי 106 + מוצרים בסיסיים

מסוע קרני

מזון בסיסי
22קמח + חיטה דרך מסוע קרני

5אורז

חקלאות )פירות, ירקות 

ותשומות לחקלאות(

18

10מוצרי חלב

3אבקת חלב ומזון לתינוקות

10מוצרי בשר / עוף / דגים

2קטניות

5שמן

10סוכר

4מלח

89סה"כ מזון בסיסי

11מוצרי מזון נוספים



 11עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

פ משרד הכלכלה  "צריכת מזון בסיסי ברצועה ע
 הפלסטיני  

 .נתוני הצריכה הינם בטון ליום•
 .ימים בשבוע 5הינם לפי , ונתוני המשאיות" אספקה היומית"נתוני ה•
 .נתוני משרד המסחר הפלסטיני משקפים את הדרישה בשווקים •
 .בשר וחלב ,ירקות, בנתוני משרד המסחר הפלסטיני אין התייחסות מפורטת לפירות•

סוג הסחורה
צריכה יומית 

)בטון(

אספקה 

יומית )טון(

אספקה 

יומית 

)משאיות(

45063021קמח וחיטה

721013אורז

23321קטניות

1101545סוכר

43602שמן
69897733סה"כ מזון בסיסי



 12עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 לנקודת העבודה השוואת המודלים –אספקה יומית 

 (נתונים במשאיות) 

 (.ימים בשבוע 5)הנתונים הינם במשאיות ליום מעבר סחורות •
 . נתוני משרד המסחר הפלסטיני משקף את הדרישה בשווקים•

סוג המזון

משרד 

הבריאות 

)לאחר הפחתת 

ייצור מקומי(

לפי 106 

+ מסוע 

קרני

משרד 

הכלכלה 

הפלסטיני

102221קמח

5.553אורז

אין נתונים 00תפו"א

5.03ירקות

2315פירות

3312חלב + אבקה

1510בשר 

321קטניות

152שמן

2.5105סוכר

1.51מזון לתינוקות

44מלח

10489סה"כ

מספרי משאיות

אין 

התייחסות

אין 

התייחסות

אין נתונים



 13עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 תוספי מזון המוספים לחיטה

הויטמין/מינרל שמוסףמס"ד

1)B1 מילגרם לק"ג4.4תיאמין )ויטמין

2B2 מילגרם לק"ג2.6ויטמין

מילגרם לק"ג35ניאצין3

מילגרם לק"ג0.4חומצה פולית4

מילגרם לק"ג25ברזל5

6Folato1מילגרם לק"ג

7B6 מילגרם לק"ג2.5ויטמין

מילגרם לק"ג15אבץ8

9A מילגרם לק"ג1ויטמין

10B3 מילגרם לק"ג0.02ויטמין

כמות



 14עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

-כ של יומית אספקה נדרשת ,הישראלי הבריאות משרד שהעביר הצריכה מודל פ"ע•

 .(בשבוע ימים 5) מזון משאיות 104

  ,(ברצועה לנו המוכרת מהצריכה 3 פי) חלב של מוגזמת צריכה בחשבון לוקח המודל•

  (קרני מסוע)+ משאיות 106 של העבודה נקודת ,החלב מרכיב את מקטינים אם ולפיכך

 .לרצועה תזונתי מענה בהחלט נותנת ,בסיסי מזון משאיות 90-כ הכוללת

  מהמצב לנו המוכר לעומת קמח של נמוכה צריכה בחשבון לוקח הבריאות משרד מודל•

 .בפועל

  סל על ולא הממוצעת הישראלית הצריכה סל על מתבסס הבריאות משרד מודל•

  בימים זאת מנתח הבריאות משרד) הערבי המגזר של הצריכה הרגלי פ"ע מינימליסטי

 .(אלו

   .אזהרה כתמרור תחתון אדום קו להגדיר יהיה ניתן החדש הסל קבלת לאחר•

 .הנוכחי מהסל 20%-בכ נמוך יהיה החדש הסל כי מעריך הבריאות משרד•

 סיכום ומסקנות



 15עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 נספחים



 16עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

נקבהזכרגיל

0-148,13245,90694,038

2-348,33246,24494,576

4-786,56881,480168,048

8-15167,811160,414328,225

16-24147,965142,848290,813

25-50196,660188,253384,913

51+52,99462,687115,681

748,462727,8321,476,294סה"כ

סה"כ עזהעזה

 (:ש"פ נתוני מתפ"ע)פילוח האוכלוסייה ברצועת עזה לפי קבוצות גיל ומין 

 11/11/07נגזר בתאריך  –נתוני פאזל •

 פילוח האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה



 17עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 כללי

ואינן מנות  פ צריכה ממוצעת לפי הסטנדרטים הישראליים "הכמויות בטבלה זו הינן ע•
 .קיום מינימאליות

  ימים 7 צריכה) קלנדארי ליום הינם הבריאות משרד מודל לפי המשקלים נתוני•
  כוללים הם ההשוואה ובשקף (בשבוע ימים 5 לפי המחושבת מהאספקה בשונה,בשבוע

 .בתוכם האריזה אחוזי את

  מגלמים הבריאות משרד נתוני ,106 -ה רשימת אל הבריאות משרד מודל השוואת בשקף •
 .(מהמשקל 5%-1%) האריזה משקל את בתוכם

 הוכפלה ולכן (בשבוע ימים 5) סחורות מעבר יום לפי הינם המודלים בכל המשאיות נתוני•
 .7/5 של בפקטור יום בכל לאוכלוסייה הנדרשת המזון כמות

  חיטה שגם היות 75% נלקחו החישובים לצורך ,קמח 72% מופק החיטה ממשקל•
 .(מדויקים נתונים אין) למאכל משמשת מבושלת

  בקבוצת הקטניות את מכליל ,המחקר עבודת התבססה עליו אשר  הבריאות משרד מודל•
  לבודד התבקש הבריאות משרד כי יודגש ,לחלבונים תחליף היותו עקב הבשר מוצרי
 .לדגנים תחליף גם מהוות שהקטניות היות "מינימאלי"ה במודל זה מוצר

 הערכות יסוד לבניית מודל משרד הבריאות



 18עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 ברצועה מזון של פנימי ייצור

 ופירות ירקות

 .(פגומה תוצרת כולל ,שנתי בממוצע ברוטו) ביום ירקות טון 1,000 -כ מייצרת הרצועה•

  יכולים הירקות בפועל אך 15% -מ פחות על עומד ברצועה פירות של העצמי הייצור אחוז•
 יחסי ועל הירקות סוגי על מדויקים נתונים לנו שאין היות ,לפירות תזונתי תחליף להוות

  בדיקה מצריך זה אומדן ,בפירות 50% של עצמי ייצור חושב ,לפרי ירק בין ההמרה
 .נוספת

 20% -כ המהווים ,ועוד שום ,בצל ,גזר למעט ברצועה מיוצרים  המזון בסל הירקות רוב•
 .מישראל להכניסם נדרש אשר

 ומוצריו חלב

  20 מייצרות ואשר ברצועה שיש חולבות פרות 4,000 פ"ע חושב החלב של העצמי הייצור•
 .ליום חלב ליטר

 .חלב ליטר 1 -ל אבקה גרם 100 של המרה ביחס מתבצעת מאבקה חלב הפקת•

 .טרי חלב משאיות 27 -ל ערך שוות (טון 40) חלב אבקת משאיות 2 ,ההמרה מפתח פ"ע•

 המשך -הערכות יסוד לבניית מודל משרד הבריאות 



 19עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 המשך - ברצועה מזון של פנימי ייצור

 ותחליפיו בשר

 .(ביום טון 37 -כ) טון 13,500 -כ ,בשנה למאכל עופות מליון 9 -כ מגודלים ברצועה - עוף•

 .ליום לתרנגולת ביצים 0.8 הינו החישוב כאשר מטילות עופות כמיליון ברצועה - ביצים•

 .ביצים 1.5 -לכ ערך שוות בשר מנת•

  מליון 292 -וכ עופות טון 13,500 של ייצור פ"ע חושב הבשר של העצמי הייצור אחוז•
 .בשנה ביצים

 המשך -הערכות יסוד לבניית מודל משרד הבריאות 



 1עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 משרד                               הביטחון
 תיאום פעולות הממשלה בשטחים

 2008ינואר   27

 –צריכת מזון ברצועה 
 קווים אדומים 



 2עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 רקע
עלה , בעקבות המציאות הביטחונית ברצועה ומאידך האינטרס למניעת משבר הומאניטארי•

 .הצורך במתן מענה לכניסת סחורות חיוניות אל תוך הרצועה

ולפיו ישראל תגביל את   19/9/07העניין התחדד בעקבות החלטת הקבינט הביטחוני מתאריך •
 .כניסת הסחורות לרצועה

משאיות  106אישר סגן שר הביטחון הכנסת , בכדי לאפשר קיום מרקם חיים בסיסי ברצועה•
כמו כן אושרה  , מתוכם הינם מוצרי מזון בסיסי  77, עם מוצרים הומניטאריים אל הרצועה

 .הכנסת מזון מגורען באמצעות מסוע האגריגטים שליד מעבר קרני

"(   106" )"נקודת העבודה"ובכדי לתקף את  , בכדי לבחון את מרכיב המזון הנדרש לאוכלוסיה•
אשר מנתחת את סל המזון הדרוש , ט בשילוב גורמים ממשרד הבריאות"גובשה עמ

 .לאוכלוסיה וכנגזרת מכך את היקף המזון הנכנס

 הנחות עבודה עיקריות

  את בחשבון לוקחת ואיננה לרצועה שנכנס המזון פ"ע המצב את מנתחת העבודה•

 .השטח בתוך חלוקה/הפיזור

  נלקח אשר המזון מסל כמרכיב (הלול וענף ירקות) עזה ברצועת פנימי מזון ייצור קיים•

 .התשומות בהיבט התייחסות ומצריך בחשבון

  מהפרקים בחלק ותורגמו אספקה ימי 5 -ל "המרה" עברו הצריכה מודלי של הנתונים•

 .האריזה משקל של בחשבון לקיחה תוך משאיות למונחי



 3עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

המנה ההומניטארית היומית   -נקודת העבודה 
 הנדרשת להכנסה לרצועה

שינוע משאיות יומי לפי 106מוצרים בסיסיים

מזון בסיסי
10קמח ושמרים

5אורז

חקלאות )פירות, ירקות 

ותשומות לחקלאות(

18

3אבקת חלב ומזון לתינוקות

10מוצרי חלב

10מוצרי בשר / עוף / דגים

2קטניות

5שמן

10סוכר

4מלח

77סה"כ מזון בסיסי

מוצרים נוספים
11מוצרי מזון נוספים

2חקלאות -  תשומות לחקלאות

3תרופות

3ציוד רפואי

5מוצרי הגיינה

מוצרי תשתית חיוניים 

הומניטאריים

5

106סה"כ

מסוע האגריגטים במעבר קרני  , בנוסף * 
, ח"פועל להעברת חיטה ומזון בע

 :  2008עד ינואר  2007' נוב–בתקופה 

ממוצע  –משאיות בשבוע  60-כ -חיטה   
 (.ימי עבודה 5פ "ע)ליום  12של 

 –משאיות בשבוע  65 -כ  - גרעינים   

 (.ימים 5פ "ע)ליום  13-ממוצע של כ



 4עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

פ  "ברצועה ע( בגרם)ומנת מזון יומית ( קלוריות)האנרגיה 
 בחתך גיל ומין, מפתח משרד הבריאות

מנות מזון ממוצעות  
 :לפי קבוצות

מין
קבוצת 

גיל

מרכיב במנה 

משוקללת לפי קבוצת 

אוכלוסיה)גרם(

מרכיב במנה 

משוקללת לפי קבוצת 

אוכלוסיה )קלוריות(

1,4481,758עד 10ילדה/ה

1,8312,162+ 11נשים

2,1812,784+ 11גברים

1,8362,279 כלל האוכלוסיה

2-34-67-1011-2424-5051+11-1415-1819-2424-5051+

95166185213213175235261261261216קמח 

3255627171587887878772אורז 

133220247267267234300334334334280ירקות

201350411456456380533609609609487פירות

418418418626418418626626626418418חלב

143228249260260238282303303303271בשר

1828313333303538383834קטניות

071101891030254020שמן

460342228323570556535סוכר

1,0851,4721,6471,9491,7641,5742,1342,3572,3372,1541,832סה"כ

סך קלוריות 

ליום

1,3001,8002,0002,2002,2001,9002,5003,0002,9002,9002,300

זכרנקבהזכר / נקבה

 .  טון ליום לכלל האוכלוסייה 10.2-נצרכים כ – אבקת מזון לתינוקות

ערך קלורי למנת מזון 
פ גורמים  "ברצועה ע

 (:ח"נתוני קש)ל "בינ

WFP-        2,100 

 . 1,890     -א "אונר



 5עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

פ מפתח משרד הבריאות למנת  "צריכת מזון ברצועה ע
 (ללא התחשבות בייצור פנימי)מזון יומית 

 (.משאיות ליום 4 -כ)ומלח ( משאית ליום 0.7 -כ)הטבלה איננה כוללת מזון לתינוקות •
 
ימים בשבוע ולכן בחישוב מספר המשאיות הוכפלה כמות המזון הנדרשת ליום בפקטור  5הכנסת המזון מתבצעת •

 .7/5של 
 ( .טון ליום לכלל האוכלוסייה 34 -מוסיף כ) 2של פעוטות מתחת לגיל  " טעימות"סך המזון היומי מתחשב גם ב•
משאיות חלב  40-משאיות של אבקת חלב בכל יום אשר שוות ערך לכ 3מספר המשאיות מתחשב במעבר  -חלב •

 .טרי

207289.715.6קמח/חיטה

6996.65.5אורז

267373.7426.9ירקות

461643.1946.4פירות

486685.3829.7חלב +אבקה

258361.635.4בשר

3245.22.6קטניות

1520.751.0שמן

3955.402.6סוכר

1,8362571.5165.6

אספקת משאיות 

הדרושות ביום 

)5 ימי עבודה(

גיל /

סוג המזון

מנה יומית 

ממוצעת 

לאדם )בגרם(

סך מזון יומי 

הדרוש לכלל 

האוכלוסייה )בטון(

סה"כ



 6עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 יצור עצמי של מזון –רצועת עזה 

סוג המזון
אחוז ייצור מקומי 

מהצריכה הנדרשת

ייצור מקומי 

יומי )טון(

שווה ערך 

במשאיות ביום 

)5 ימי אספקה(

80%29921.6ירקות

50%32223.2פירות 

8%605.6חלב 

47%18618.2בשר 

86768.6סה"כ 

ימים   5הכנסת המזון מתבצעת •
בשבוע ולכן בחישוב מספר 

המשאיות הוכפלה כמות המזון 
 .7/5הנדרשת ליום בפקטור של 

 ומוצריו חלב
 .ליום חלב ליטר 15 מייצרות ואשר ברצועה שיש חולבות פרות 4,000 פ"ע חושב החלב של העצמי הייצור•
 .חלב ליטר 1 -ל אבקה גרם 100 של המרה ביחס מתבצעת מאבקה חלב הפקת•
 .טרי חלב משאיות 27 -ל ערך שוות (טון 40) חלב אבקת משאיות 2 ,ההמרה מפתח פ"ע•

  ופירות ירקות
 אשר 20% -כ המהווים ,ועוד שום ,בצל ,גזר ,מלון ,אבטיח למעט ברצועה מיוצרים  המזון בסל הירקות רוב•

 .מישראל להכניסם נדרש
  היעדר לנוכח ירידה במגמת נמצאת ברצועה המיוצרת הירקות כמות - עזה חקלאות מתאם תחזית פ"ע•

 טון 1,000 של מייצור לירידה צפי) לישראל החקלאי השיווק להתפתחות בציפיות ירידה ובעקבות תשומות
 .מענה תקבל הפירות מצריכת 30% רק חודשים 'מס בעוד – המשמעות,(חודשים 'מס בתוך טון 500 -ל ליום

 בשר
 .(ביום טון 37 -כ) טון 13,500 -כ ,בשנה למאכל עופות מליון 9 -כ מגודלים ברצועה - עוף•
 ערך שוות בשר מנת ,ליום לתרנגולת ביצים 0.8 הינו החישוב כאשר מטילות עופות כמיליון ברצועה - ביצים•

 .ביצים 1.5 -לכ
 .רביה ביצי בהכנסת קושי לנוכח ירידה במגמת נמצא למאכל עופות של העצמי הייצור•



 7עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 .7/5ימים בשבוע ולכן בחישוב מספר המשאיות הוכפלה כמות המזון הנדרשת ליום בפקטור של  5הכנסת המזון מתבצעת •
 (.מהמשקל 5%-1%)נתוני משרד הבריאות מגלמים בתוכם את משקל האריזה •
 54 -משאיות של אבקת חלב בכל יום אשר שוות ערך ל 4מתחשבים במעבר  106 -מספר המשאיות לפי מודל משרד הבריאות ומודל ה•

 .משאיות חלב טרי

מודל משרד הבריאות תוך התחשבות בייצור העצמי של הרצועה וכולל  
 (במשאיות)מזון לתינוקות ומלח 

משקל 

למשאית 

)טון(

35

25

20

20

15

15

25

30

20

20

20

15.615.6קמח/חיטה

5.55.5אורז

26.921.65.3ירקות

46.423.223.2פירות

29.75.624.1חלב +3 אבקה

35.418.217.2בשר

2.62.6קטניות

1.01.0שמן

2.62.6סוכר

0.70.7מזון לתינוקות 

4.04.0מלח

101.8 סה"כ

גיל /

סוג המזון

אספקת משאיות 

 ביום בניכוי 

עצמי )5 ימי 

עבודה(

אספקת משאיות 

הדרושות ביום )5 

ימי עבודה(

ייצור עצמי 

)במשאיות , ע"פ 5 

ימי אספקה(



 8עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

פ משרד הבריאות בהשוואה "מודל הצריכה ע
 (במשאיות)לנקודת העבודה 

שינוע משאיות מזון מוצרים בסיסיים

בסיסי לפי 77 + 12 

קרני

מודל משרד הבריאות מודל משרד הבריאות

מותאם לתרבות ולנסיון

מזון בסיסי
2215.622קמח + חיטה דרך מסוע קרני

55.55.5אורז

חקלאות )פירות, ירקות ללא 

תשומות לחקלאות(

1828.518

1021.112מוצרי חלב

33.73.7אבקת חלב ומזון לתינוקות

1017.214מוצרי בשר / עוף / דגים

22.62.6קטניות

512שמן

102.65סוכר

444מלח

89101.888.8סה"כ מזון בסיסי

, ציוד רפואי, תרופות)משאיות מסוגים נוספים  29בנוסף יש , הינו מזון בסיסי 106-מתוך ה 77רק  
 .מוצרי תשתית חיוניים הומאניטאריים וכן מוצרי מזון נוספים, תשומות לחקלאות, מוצרי היגיינה



 9עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

  להימנע בכדי ,זמן לאורך וזאת 106-ה מודל פ"ע המזון אספקת ברציפות צורך קיים•

 .הילדים אוכלוסיית על דגש ,תזונה - תת של ממצב

המודל נותן מענה לערך  , "שולי ביטחון"המודל של משרד הבריאות נראה נכון ומשאיר •

 (.קלוריות לאדם ביום 2,100)הקלורי שהגדיר ארגון המזון העולמי 

וכן לכמות של תשומות  ( בשבוע 300ההמלצה היא -עגלים)לבשר " רף מינימום"נדרש •

לחקלאות  וביצי רביה לצורך קיום משק ייצור המזון הפנימי שהינו חלק בלתי נפרד  

 .ממשק המזון ברצועה

רק  )למתן תוספי תזונה  ' ל ומול משרד הבריאות הפלס"נדרש לפעול מול הקהילה הבינ•

 .וכן לחינוך לתזונה נכונה( חלק מהקמח ברצועה מועשר בתוספים

 סיכום והמלצות

 .תזונה-תת התפתחות למניעת קריטית הינה ההומניטארי המאמץ יציבות



 10עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 נספחים
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 בשילוב המסוע ליד קרני " 106" -פילוח כללי 

מסוע האגריגטים במעבר קרני  , בנוסף * 
, ח"פועל להעברת חיטה ומזון בע

 :  2008עד ינואר  2007' נוב–בתקופה 

ממוצע  –משאיות בשבוע  60-כ -חיטה   
 (.ימי עבודה 5פ "ע)ליום  12של 

 –משאיות בשבוע  65 -כ  - גרעינים   

 (.ימים 5פ "ע)ליום  13-ממוצע של כ

שינוע משאיות יומי לפי 106מוצרים בסיסיים

מזון בסיסי
10קמח ושמרים

5אורז

חקלאות )פירות, ירקות 

ותשומות לחקלאות(

18

3אבקת חלב ומזון לתינוקות

10מוצרי חלב

10מוצרי בשר / עוף / דגים

2קטניות

5שמן

10סוכר

4מלח

77סה"כ מזון בסיסי

מוצרים נוספים
11מוצרי מזון נוספים

2חקלאות -  תשומות לחקלאות

3תרופות

3ציוד רפואי

5מוצרי הגיינה

מוצרי תשתית חיוניים 

הומניטאריים

5

106סה"כ
12מסוע קרני - חיטה

13מסוע קרני - גרעינים

131סה"כ
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 תוספי מזון המוספים לחיטה

הויטמין/מינרל שמוסףמס"ד

1)B1 מילגרם לק"ג4.4תיאמין )ויטמין

2B2 מילגרם לק"ג2.6ויטמין

מילגרם לק"ג35ניאצין3

מילגרם לק"ג0.4חומצה פולית4

מילגרם לק"ג25ברזל5

6Folato1מילגרם לק"ג

7B6 מילגרם לק"ג2.5ויטמין

מילגרם לק"ג15אבץ8

9A מילגרם לק"ג1ויטמין

10B3 מילגרם לק"ג0.02ויטמין

כמות
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נקבהזכרגיל

0-148,13245,90694,038

2-348,33246,24494,576

4-786,56881,480168,048

8-15167,811160,414328,225

16-24147,965142,848290,813

25-50196,660188,253384,913

51+52,99462,687115,681

748,462727,8321,476,294סה"כ

סה"כ עזהעזה

 (:ש"פ נתוני מתפ"ע)פילוח האוכלוסייה ברצועת עזה לפי קבוצות גיל ומין 

 11/11/07נגזר בתאריך  –נתוני פאזל •

 פילוח האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה



 14עמוד   תיאום פעולות הממשלה בשטחים  

 כללי

  בשונה,בשבוע ימים 7 צריכה) קלנדארי ליום הינם הבריאות משרד מודל לפי המשקלים נתוני•
 .בתוכם האריזה אחוזי את כוללים הם ההשוואה ובשקף (בשבוע ימים 5 לפי המחושבת מהאספקה

  בתוכם מגלמים הבריאות משרד נתוני ,106 -ה רשימת אל הבריאות משרד מודל השוואת בשקף •
 .(מהמשקל 5%-1%) האריזה משקל את

  כמות הוכפלה ולכן (בשבוע ימים 5) סחורות מעבר יום לפי הינם המודלים בכל המשאיות נתוני•
 .7/5 של בפקטור יום בכל לאוכלוסייה הנדרשת המזון

  משמשת מבושלת חיטה שגם היות 75% נלקחו החישובים לצורך ,קמח 72% מופק החיטה ממשקל•
 .(מדויקים נתונים אין) למאכל

 הערכות יסוד לבניית מודל משרד הבריאות

 ברצועה מזון של פנימי ייצור

 ופירות ירקות

 .(פגומה תוצרת כולל ,שנתי בממוצע ברוטו) ביום ירקות טון 1,000 -כ מייצרת הרצועה•

  להוות יכולים הירקות בפועל אך 15% -מ פחות על עומד ברצועה פירות של העצמי הייצור אחוז•
  ירק בין ההמרה יחסי ועל הירקות סוגי על מדויקים נתונים לנו שאין היות ,לפירות תזונתי תחליף

 .נוספת בדיקה מצריך זה אומדן ,בפירות 50% של עצמי ייצור חושב ,לפרי

  נדרש אשר 20% -כ המהווים ,ועוד שום ,בצל ,גזר למעט ברצועה מיוצרים  המזון בסל הירקות רוב•
 .מישראל להכניסם
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 המשך - ברצועה מזון של פנימי ייצור

 ומוצריו חלב

 ליטר 15 מייצרות ואשר ברצועה שיש חולבות פרות 4,000 פ"ע חושב החלב של העצמי הייצור•
 .ליום חלב

 .חלב ליטר 1 -ל אבקה גרם 100 של המרה ביחס מתבצעת מאבקה חלב הפקת•

 .טרי חלב משאיות 27 -ל ערך שוות (טון 40) חלב אבקת משאיות 2 ,ההמרה מפתח פ"ע•

 

 המשך -הערכות יסוד לבניית מודל משרד הבריאות 

 ותחליפיו בשר

 .(ביום טון 37 -כ) טון 13,500 -כ ,בשנה למאכל עופות מליון 9 -כ מגודלים ברצועה - עוף•

  מנת ,ליום לתרנגולת ביצים 0.8 הינו החישוב כאשר מטילות עופות כמיליון ברצועה - ביצים•
 .ביצים 1.5 -לכ ערך שוות בשר

  ביצים מליון 292 -וכ עופות טון 13,500 של ייצור פ"ע חושב הבשר של העצמי הייצור אחוז•
 .בשנה
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