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ג.א.נ .,
הנדון :פתרון תזונתי מותאם תרבותית עבור קשישים בימי הקורונה
שלום רב,
בימים אלו ,משתוללת ברחבי ישראל והעולם ,מגיפת הקורונה ,המהווה סיכון לבריאות הציבור בכלל ,ולאוכלוסיית
הקשישים בפרט  -אוכלוסיה פגיעה ,המהווה קבוצת סיכון בכל הנוגע למגיפה.
ימים אלה ,עת מתבקשת אוכלוסיית הקשישים ,לשם הגנה על בריאותם ,להימנע ממגע עם הסביבה ,ולהתבודד בביתם,
מאתגרים מאוד לא רק את בריאותם הנפשית אלא גם את בטחונם התזונתי של הקשישים.
ידוע לנו ,כי משרד הרווחה נקט במספר יוזמות חשובות על מנת לסייע לאוכלוסיית הקשישים במדינת ישראל .בתוך כך ,הורה
המשרד על המשך הזנת הקשישים המקבלים הזנה במסגרת מועדוני יום (בהם נסגרה הפעילות ,למעט ההזנה) ,וכן יצא במיזם
חלוקת מזון מבושל (מזון קר) לכ 60,000 -קשישים .עוד נודע לנו ,כי בהמשך עתיד לצאת המשרד במיזם חלוקת סלי מזון
לקשישים.
יוזמות אלו הינן חשובות ומבורכות ,ברם יש מקום להתאים את המענה התזונתי לצרכים הייחודיים לאוכלוסיות קשישים
המורגלות בתזונה שאיננה מערבית ,ובתוך כך ,קשישים ממוצא אתיופי ,אשר מורגלים לצרוך מזון אורגני מבושל ,המבוסס
על קמח טייף (ממנו עשויה האינג'רה – מזון אתיופי בסיסי) ,ועל תבשילי קטניות בעיקר.
יוצא ,שהפתרונות המוצעים ע"י המשרד משרתים רק חלק מאוכלוסיית הקשישים בישראל ,ולמעשה מותירים קשישים
רבים ,ללא מענה תזונתי ,חשופים ופגיעים היום יותר מתמיד.
יתרה מזאת ,על פי כל ההערכות ,המציאות החדשה שנכפתה עלינו עשויה להימשך עוד חודשים ארוכים ,כך שברור מעל לכל
ספק ,שחובה עלינו להיערך למציאת פתרון הולם לאותם קשישים.
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לפיכך ,אנו מבקשים את התערבות המשרד במטרה להבטיח את בטחונם התזונתי של קשישים כאמור ,לרבות ממוצא
אתיופי ,ולייצר עבור קבוצה זו ,פתרון תזונתי ייעודי .
פתרון הולם עשוי להיות רכישה מרוכזת של חומרי גלם בסיסיים המשמשים את הקשישים לבישול בביתם ,או לחילופין
אספקה של אוכל חם ומבושל (ממסעדות ,קייטריניג כיוצ"ב) .סל מזון מותאם תרבותית למטבח האתיופי ,רצ"ב .
מאחר והפתרונות הלוגיסטיים קיימים ומשמשים את המשרד לטובת מיזמים אחרים בתחום אחריותו ,ומאחר ואין כל
הצדקה בריאותית ,מוסרית או אחרת להפליית הקשישים ממוצא אתיופי ,אנו סמוכים ובטוחים כי בידכם האפשרות
המעשית להביא לפתרון הסוגיה.
נציין ,כי פניה זו ,משקפת את עמדתם של הקשישים עמם אנו באים במגע בשטח ,וכן את עמדתם של הגורמים רלבנטיים
ברשויות ,כמפורט במסמך הרצ"ב .
נודה על היענותכם החיובית לבקשה זו .
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