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הנדון :יישום השלב השני ברפורמת סימון מזון מזיק (סימון אדום)
.1

חברות המזון הגדולות עשו כל שביכולתן כדי שרפורמת סימון המזון המזיק – "הסימון האדום" שנכנסה
לתוקף בתחילת השנה – תדחה ותצומצם .כעת ,בחסות משבר בריאותי וכלכלי ובתקופה של חילופי שרים
במשרד הבריאות ,נראה כי החברות מנסות שוב לעקר את ההוראות המחמירות של הרפורמה שיכנסו
לתוקף בשנה הבאה.

.2

ב 12.05.2020-התפרסמה כתבה בעיתון "כלכליסט" שמתארת את מאמציהן של חברות המזון הגדולות
לדחות את יישום השלב הבא של רפורמת הסימון ,שאמו רה להיכנס לתוקף בינואר  .2021תחת הכותרת,
"היצרנים מגייסים את הקורונה לקרב הסוכר" ,מתארים דוברים מטעם חברות המזון קושי תפעולי
שנוצר לכאורה בעקבות משבר הקורונה והביקוש המוגבר של הציבור לרכישת מזון שדרש את הגדלת
היקפי הייצור .לטענתם הם לא יצליחו לבצע את ההכנה הלוגיסטית הנדרשת לסימון מחדש של אריזות
המזון ולבצע את הרפורמולציה במוצרים לצורך עמידה ברף המחמיר לסימון של סוכר ,נתרן ושומן רווי.

.3

חברות המזון "ניפחו" מעל ומעבר את הטיעון לפיו יש צורך בתקופת התארגנות ארוכה לצורך שינוי
האריזות .מדובר בתהליך תפעולי מקובל ושגרתי בחברות מזון שאורך זמן קצר .לקשור בינו לבין העומס
שנוצר על החברות בעקבות משבר הקורונה הוא ניצול הזדמנות ולא יותר.

.4

לחברות המזון הגדולות עמדו שלוש שנים וחצי להיערך לתחילת השלב השני שיגיע בעוד שבעה חודשים.
אין זה סביר ,שמשבר שנמשך חודשיים ,מורכב ככל שיהיה ,בכוחו לסכל הכנות רב-שנתיות לרפורמה
שהוגדרה על ידי הכנסת והממשלה כחיונית לבריאות הציבור .תהליך הרפורמולציה של המוצרים
מבוצע על ידי יחידות המחקר והפיתוח בחברות ולא ברור איך ניתן לקשור אותו לעומס זמני ביחידות
היצור.

.5

על כן ,אנו שמחים על הצהרת משרד הבריאות כי "לא צפוי שום שינוי בלוחות הזמנים" .אנו מבקשים
לחזק את ידכם .משבר הקורונה פגע באורח החיים הבריא של רבים מאזרחי ישראל .זוהי עת להגביר את
המאמצים לשמירה על בריאות הציבור ,ולא לפגוע בהם.
בברכה,
מרב דוד
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