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  מזון המזיק לילדים ושיווק מניעת פרסום   -נייר מדיניות בנושא

ומוכח  מזון המזיק לילדים, כאמצעי בטוחושיווק מניעת פרסום עם מסמך זה עוסק בהתמודדות 
  . חקיקה באמצעות למניעת השמנה בקרב ילדים ובני נוער

 רסומות למזון והרגלי צריכת מזון של ילדים ונוערפהשמנה  -רקע 

זאת ם משווים או , iבעולם בהשמנה של ילדים 10-ישראל נמצאת במקום ה OECD  - על פי נתוני ה
השמנה הינה גורם  ."שיהמכובד הש"רק למדינות אירופה אזי מצבנו מחמיר ואנו עולים למקום 

ר לחץ דם.  עודף משקל והשמנה בקרב ילדים יתוסיכון מרכזי להרבה מחלות כרוניות כמו סכרת 
גרף ראה  -הינם בעליה מתמדת בשנים האחרונות ומגיעה למימדים דו סיפרתיים במדינות רבות

בילדים. גיל הילדות הינו תקופה חשובה ומכרעת לקביעת הרגלי חיים בריאים. שיעורי ההשמנה 
שא. באמצעותם ניתן לכוון  לכך בית הספר והמדיה התקשורתית הינם גורם מכריע בנו ,הסביבה

  אורח חיים בריא ופעיל.ו שילדים יבינו את חשיבות התזונה הנבונה

  

 )OECD ,2010שיעורי ההשמנה של ילדים (דו"ח 

במשך ארבעת העשורים האחרונים, מגיפת ההשמנה הגלובלית הולכת ומחריפה, כשהצעדים למניעתה 
לגורם הגנטי מקום חשוב נכון,  .ם במדינות רבות בעולםונמצאים בשלבי ביצוע נרחבי ובלימתה החלו
כשמדובר במגיפת ההשמנה, מקורה בשינויים הרבים שחלו בגורמים הסביבתיים. לא רק, בהשמנה, אבל 

במיכון , עיור,  ההשמנה היא תוצאה של הירידה בהוצאת האנרגיה הדרושה לחיים היומיומיים בגלל העליה
הצפיה בטלויזיה, בילוי של שעות ארוכות של עבודה המסך: לעלייה בשעות  . כל אלה הביאומינוע ומיחשוב
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חלו  .בעיקר של מזון מהיר , עליה בתדירות האכילה מחוץ לביתהטלפון הנייד ועוד ומול מסך ומשחק במחשב
טעימים  ,זמינים ,ספקה הולכת וגדלה של מזונות עתירי אנרגיה זוליםאשינויים במערכת המזון הגלובלית עם 

שינוי בהעדפות בצריכת מזון עם  . חליםמשכנע נרחבופרסום נגישים, אשר אליה מתלווה שיווק בעיקר ו
עליה בצריכה של משקאות קלים ממותקים בסוכר ושל חטיפים וממתקים. בד בבד עם שינויים אלה חלה 

הביאו  "היושבני אורח החיים"עליה בצריכת המזון יחד עם , התוצאה של הירידה בפעילות הגופנית. אין פלא
  .ולהשמנה לחוסר איזון אנרגתי לעליה במשקל

 2006דווח כי בשנת  לפרסומות למזון השפעה גדולה על העדפות המזון של ציבור הצרכנים. בארה"ב 
מיליון דולר על   900ביליון דולר על פרסום ושיווק מזון לילדים, מהם  1.6תעשיית המזון הוציאה יותר מ 

צריכת מוצרים. כמצית  פרסום שיעודו הישיר לעודד. שנה 12ים צעירים מתחת לגיל שיווק המכוון לילד
ואמצעי השידור, והמדיה לסוגיהם כולל עיתונות רדיו  הבטלוויזילפרסום היה מיליון דולר  514מסכום זה 

אפריל בלחץ ציבורי, ב. פרסומות באופן יומי 13שנה צופה בממוצע ב  6-11אינטרנט ועוד. ילד ממוצע בגיל 
, אשר שיווק millsberry.com בריהרשויות בארה"ב סגרו את אתר האינטרנט של חברת מיילס 2011

ילדים השקיעו  400,000 -יותר מ. באמצעותו מוצרי מזון לילדים באמצעות פרסום ע"י משחקי אינטרנט
גני בוקר ממותגים תוך כדי משחק וצפיה בתכנים של מוצרי מזון , ד ,דקות משחק חודשיות באתר 60יותר מ 

בעיקר מזון ומשווקת  האת השפעתמרחיבה תעשיית המזון . iiשל החברה שרובם ככולם היו עתירי סוכר 
מהפרסומות הנצפות ע"י ילדים, בארה"ב, משווקים מוצרים עתירי שומן  98% הבטלוויזילצריכת ילדים.  

ינם עתירי אנרגיה. דגני הבוקר משווקים סוכר ונתרן. בכל שורות הפרסום המכוונות לילדים , רוב המזונות ה
בוחרים הדגני הבוקר . יתרה מכך, חברות 2006ששוקו בשנת מהמזונות ומהווים כרבע  ישירות לילדים

פחות סיבים תזונתיים בהשוואה  65%יותר נתרן,  60%יותר סוכר,  85%לשווק ולפרסם מוצרים המכילים 
בעיקר למזון מהיר, הינם המדורגים כשניים  לאחר  מסעדות,מוצרים המיועדים ומשווקים למבוגרים. אותם ל

מכלל הפרסומות  22%פרסום מסעדות המזון המהיר היו  2007המזון אשר מפורסמים לילדים. בשנת 
 376הוצאו ממתיקים ועוגות   ,פרסום משקאות ממותקים עתירי סוכר, מיצי פירות , חטיפיםעל לילדים. 

מיליון דולר  38 - מכלל הפרסומות המכוונות לילדים  4%רק שאה לכך . בהשוו2006מיליון דולר בשנת 
  .iiבלבד, היו לפרסום ושיווק של פירות ירקות ומוצרי חלב

 האיחוד האירופי, יש הגבלות על פרסום ועל שיווק של מזון בעל את מדינות בעולם, כולל בין היתר 36 -ב
באמצעות חקיקה ובחלקן באמצעות הטלת האחריות על  . חלק מההגבלות ערך תזונתי נמוך המכוונים לילדים

  תעשיית המזון. ילדים נחשבים גילאים השונים ממדינה למדינה.

  :התעשייה מגדילה את החשיפה שלה בקרב ילדים ונוערשיטות בהן 

גדיל את החשיפה בקרב הילדים והנוער, ישנם שיטות רבות שבהן תעשיית המזון משתמשת על מנת לה
  :iiiמבין העיקריים ניתן למנות

  לפרסום המוצרים,  יוניות מוכרות (מצוירות/אנימציה)דמויות טלויזושימוש בידוענים  -
  מזון, כמו גדילה והצלחה בלימודיםהבטחות שונות על אריזות ה -
  ות מזון צבעוניות, הכוללות משחקיםאריז -
  רקטיבייםהנחות ומבצעים אט -
  ים, כדי ליצור קשר אישי עם ילדיםפעילות במועדוני ילד -
מכתבי חברות, ברכות ליום ההולדת, ברכות לחגים, תחרויות נושאות פרסים,  :גימיקים אחרים, כגון -

  .ועוד שוברי הנחה, שומרי מסך, פוסטרים ממותגים
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  : שבשימוש תעשית המזון סוגי הפרסומות

. בבתי קולנוע קיימת ובמדיה החדשה סרטונים בטלוויזיה, בקולנוע באינטרנט על ידי: פרסומת גלויה
על ידי מתן חסות יכולה גם להעשות פרסומת של מזון, במיוחד זה המופנה לילדים ונוער. הפרסומת 

בשלטי חוצות, בשלטים בחנויות, מרכולים וקניונים. בעיתונות, בתוכניות טלוויזיה. מופיעות גם פרסומות 
וספת לפרסומת היא הצעות של משחקים, פאזלים, חידונים, תחרויות ופרסים באתרי הבית של שיטה נ

  .iiiחברות המזון
היא שיטת פרסום שבה מועברים מסרים פרסומיים, תמורת תשלום, בתכנים של אמצעי  פרסומת סמויה

עובדת העברתם. פרסום סמוי יכול להתבצע בכל אמצעי תוך הסתרה חלקית או מלאה של והמדיה התקשורת 
הוא נפוץ במיוחד בקלטות וידאו לילדים, בקולנוע ובטלויזיה. מסרים פרסומיים סמויים מועברים ותקשורת, 

, השחקנים שותים או אוכלים מוצר של חברה מסויימת :לא פרסומי, לדוגמאהתוכן הכחלק בלתי נפרד של 
של חברה אחרת. לעיתים, השחקנים משוחחים על המוצר אותו רוצים לפרסם בח , מופיעות במטאריזת מזון 

, נעשה שימוש בצורות, לעיתיםאו לחילופין המצלמה מתעכבת על פריט מסויים שאותו רוצים לפרסם. 
אביזרים או צבעים המזוהים עם שם מותג מסויים. דרך נוספת היא הקרנתו או הצגתו של שם מוצר או 

  המודע של הצופה.-בתת  ן קצר מאד, כך שהוא ייקלט ישירותתמונתו למשך זמ
אתרי האינטרנט בחסות מסחרית יוצרים משחקים, תוכניות אינטראקטיביות ואפשרויות של הורדת תוכנות 

   .iiiהמכוונים במיוחד לילדים, כאשר הפרסומות של מותג המזון מוטמעות בהם

  סום לילדים ונוער: הסיבות לפר

  גורם משפיע על סל הקניות המשפחתי הינםהילדים  -

  להוציא כסף על מזוןואפשרות יכולת יש לילדים  -

  לקוחות המחרמהווים  את הילדים והנוער  -

  
   :ולנוער אילו מזונות מפרסמים לילדים

מוצרי חלב  ,לידות ושלגוניםממתקים, חטיפים, משקאות קלים, דגני בוקר עתירי סוכר, ג הנפוצים ביותר הם:
  ומים מבוקבקים בטעמים. ממותקים, 

  .הינה נמוכה ביותרתזונה נבונה, מאוזנת ומגוונת אכילת פירות וירקות או על  מנגד, פרסומות על 

  : הקשר בין גיל הילד והפרסומת 

הצלחה,  בה, כמו:הר המסרים המועברים בפרסומות מבטיחים, על פי גיל קהל היעדבאופן כללי ניתן לומר כי 
 חתך הגילאים של הילדים  מעמד חברתי, כוח, יופי, מיניות ומשפחתיות ומעודדים את מודל הרזון.

על מנת שילדים יבינו באופן בוגר את הפרסומות נדרשים  משתנה ויורד עם השנים.המושפעים מפרסומות 
 תרים שאינם פרסומת , והשני יכולשני סוגי כישורים:  הראשון הינו יכולת הבחנה בין הפרסומת לבין חומ

לזהות את כוונת השכנוע של הפרסומת ולהפעיל מידה של ספקנות ושיקול דעת על משמעות הפרסום והידע 
  . ivאינטלקטואלית תשלהם. כל אחד מהכישורים הללו מתפתח עם הזמן והגדילה קוגניטיבי
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  להלן תיאור קצר של הבנת הילדים את הפרסומות ע"פ גילם:
. הילדים ברוב המקרים  במרכוליםל שנתיים לערך, פעוטות מבקשים שיקנו להם מוצרי מזון מסויימים, בגי -

  בגיל זה ללא הבנה של הפרסום.
פרסומות מבינים שהאינם הילדים  . שמונה, הפרסומות מהוות מקור לבידור, הנאה ומידע- עד גיל שבע -

   אותם לקנות מוצרי מזוןנועדו לשכנע 
אך לא תמיד קיימת היכולת נה עד עשר, מתחילה להתפתח ההבנה של מטרת הפרסומת, בגילאים שמו -

  על הפרסומת לביקורת
בגילאים אחד עשר עד שניים עשר, הילדים מבינים את משמעות הפרסומת, אבל אז המפרסמים עושים  -

גדרה עצמית שייכות, מיניות, ה החשובים לבני הנוער כמו: שימוש במסרים אחרים המתייחסים להיבטים
  .ומסרים הקשורים במראה

  

  :הבעייתיות בפרסומות לילדים

  הרפואיים והמדעייםהגופים  של ות מנוגדות להמלצות לתזונה נבונהמרבית הפרסומ -
  פייה של ילדים בטלויזיהמוקרנות בשעות צ נמוךפרסומות רבות למזון בעל ערך תזונתי  -
  הגברת התגובה הרגשית של הילדיםלו והקשב  הפרסומות מכוונות להגברת תשומת הלב -
  מושפעים יותר כנראה ילדים בעלי עודף משקל הפרסומות מנצלות את אמון הילדים,  -
, לאכילת עקיפין ללא קשר לתחושת רעב, דבר הגורם, במיד רצון לאכול כאן ו הפרסומות מעודדות את  -

  השמנהצריכה עודפת רך זמן מהווה אחד הגורמים לאכילת יתר לאוכאשר  יתר בזמן צפייה בטלויזיה; 

, על תוחלת ההאוכלוסייישפיעו על בריאותה של ההולכים וגוברים השמנה ה ן ששיעורילעתיד ההתחזיות 
 . תוכניות ההתערבות וההוצאות הכספיות כתוצאה מהחולי המלווה אותה ועל הכלכלה דור העתיד  החיים של
עדיין להשפעתן המדעית אמנם מתרחבות, אבל העדות ) WHO- הארגון הבריאות העולמי (בהשפעת 
  .viמוגבלת

 :למניעת פרסום מזון המזיק לילדים רגולציהחלופות לקביעת 

  נעות על פני כול הספקטרום:האפשרויות לקביעת מדיניות לרגולציה למניעת פרסום מזון מזיק לילדים 
  .הגבלה באמצעות חקיקה, ולבסוף הגבלה ע"י רגולציה עצמית, דרך על הפרסומות להאין הגבהחל ממצב ש

, חוק חופש העיסוק וחופש הפרט הם הקובעים את כללי שוק חופשיה - שאין הגבלה  חלופה ראשונהב
  המשחק בשוק הפתוח התחרותי.

, החלטה הנובעת הסדרה עצמיתכללים וקוד אתי ל יםיחדיו קובעעם הרגולטור השוק   -שניההחלופה ב
מפני התערבות חיצונית ולהגביר את אמון  עצמםלהגן על חברות הרצון , םמשיקולים כלכליים שיווקיי

  הציבור בפרסום.
נעשית ע"י המדינה באמצעות הקביעה מהם ההגבלות שיוטלו על הפרסום והאכיפה  –שלישית בחלופה ב

  ורגולציה, תוך השקעת משאבים. חקיקה

   :דורשת ית ו/או החקיקה ואכיפתההכנת  רגולציה עצמ

  יש לערב הן את המדינה ו/או את בעלי העניין מהמגזר הציבורי העוסקים בהגנה על בריאות הציבור
  והילדים בפרט, הגנת הצרכן  והצריכה, הארגונים העסקים, המחקריים ועוד. 

 קלה לישום, לניטור ולאכיפה. ,על החקיקה /רגולציה להיות פשוטה  



7 

 

  
 

 ת לנושא, ולכלי האכיפה והדיווח העומדים לרשותםולים אשר יחנכו את הציבור למודעיש לדאוג לכ 
 

  :התיחסות צפויה של הציבור לחקיקה

בנושא: יצרני המזון ונציגיו המשפטיים, נציגי צרכנים, גופים ציבוריים ולרגולציה  יהיו מתנגדים לחקיקה 
גודי התעשיינים והמפרסמים, רשתות השידור ו לשכות המסחר ואימהפועלים לטובת היצרנים והמפרסמים כ

בכל התנגדות יש לנקוט באמצעי שיכנוע והמדיה המקבלים תגמול עבור השידורים והפרסומים של המזון. 
והסברה מתאימים.  במענה להתנגדויות יש להבחין בין טענות הציבור הכללי, וטענות והתנגדויות בעלי 

  חריים.העניין הנובעות מפגיעה באינטרסים  המס

  סקירת החלופות למניעת פרסום מזון:

כללים  אחראי  חלופה
מנחים 

 בפרסום 

עלויות לציבור ליצרן  משאבים ציבוריים הבסיס העקרוני
 ולמפרסם

  הערות יישום

חלופה 
שוק  - ראשונה
  חופשי

  אין  אין

 הכול אפשרי

  שוק חופשי

חופש העיסוק 
 וחופש הפרט

  לא נדרש, 

שיווק המוצר נגזרות 
 השוק והציבורמכוחות 

היצרן והמפרסמים 
פועלים בשוק פתוח 

חופשי, העלויות 
 הכספיות הן לפרסום

  

חלופה 
השוק  - השניה

  קובע כללים

המפרסמים 
ו/או 

תעשיית 
הפרסום, 
באמצעות 

גופים שהם 
  מקימים,

נקבעים 
בהסדרה 
  עצמאית. 
ומפקחים 

בעצמם על 
  יישומם.

להגן על החברות 
מפני התערבות 
 חיצונית ולהגביר
את אמון הציבור 

  בפרסום.

פחות משאבי פיקוח 
  ואכיפה, 

דורש שיתוף פעולה בין 
כלל המפרסמים בעיקר 
בנוגע לכללים שימנעו 

את פרסום המזון המזיק 
לילדים, וישיגו את 

  היעילות הרצויה. 
  
 .  
  

  

דרושה השקעת 
משאבים בפיקוח 

  ורגולציה עצמיים, 

שימת גבולות על 
השיווק והמכירה. יש 

בט כלכלי אף לכך הי
לאמצעי הפרסום 

  והמדיה

ישנו ויכוח בין התעשיינים 
מהו פרופיל המזון שאותו 
יש למנוע לשידור, ובעלי 

העניין הגדולים נוטים 
להשפיע לכיוון פרופיל 

המאפשר פרסום רחב יותר 
  של מצריהם 

יתכן ויהיה קשה על 
התעשיה להגיע לכלל 
תמימות דעים בנושא, 

כתוצאה מכך ידרש החלטה 
  ממשלתית בנושא.

חלופה 
 - שלישית
המדינה  
  קובעת

  

 - המדינה 
באמצעות 

 חקיקה

נקבעים ע"י 
  המדינה

בד"כ על כלל 
המדיה 

המקומית ( 
בעיה במדיה 

חוצה 
 גבולות)

לכפות על 
המפרסמים ועל 

תעשיית הפרסום 
לשנות את 
התנהלותם 

בתחום, גם אם 
הדבר נוגד את 

האינטרסים 
 שלהם.

 ,  

ע המדינה צריכה להשקי
משאבים לנושא 

הניטור  ההסברה,
  והאכיפה

פגיעה בחופש העיסוק 
  והפרט

פגיעה באמצעי 
 - הפרסום והמדיה
ובכניסת כספים 

כתוצאה ממכירת זמן 
  ומרחב פרסום

לא דורשה תמימות דעים 
והענות של בעלי העניין 

, אך יתכן ותהליך לנושא
החקיקה יתקל בקשיים עקב  

התנגדויות מציבור בעלי 
   העניין

אחריות של המדינה ה
להגנה על בריאותם של 

הילדים, באמצעות חקיקה 
  לא שייך
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  :מניעת הפרסום במדינות מערביות

לאומיים השקיעו, בשנים האחרונות, מאמצים ניכרים בפיתוח וביישום של - מדינות בעולם וארגונים בין
. פעילויות אלו מתקיימות ובקרב ילדים ובני נוער בפרט אמצעים למניעת השמנת יתר בכלל האוכלוסייה

  ובין היתר כוללות הטלת הגבלות על פרסום ושיווק של מזון לא בריא.  במגוון רחב של ערוצים

יצא אירגון הבריאות העולמי בהמלצה המעודדת את המדינות החברות לזהות מידע על ההיקף,  2010 איבמ
לתמוך במחקר המתמקד ביישום והערכה  האופי וההשפעות של שיווק מזון לילדים. כמו כן, מעודדת ההמלצה

של מדיניות שמטרתה להקטין את השפעת שיווק מזונות עתירי שומן רווי, שומן טרנס, סוכרים פשוטים 
ומלח. הוצע לנטר את השפעות שיווק המזון על התפיסה, ההעדפות והתנהגות האכילה של ילדים באמצעות 

יצא מסמך המשך של  2012במאי  .v ות ומגמות קניהסקרים על התנהגות קניה ודוחות התעשיה על מכיר
  .viארגון הבריאות העולמי העוסק בכללי מסגרת להטמעת ההמלצות

  :למניעת פרסום מזון מזיק לילדים WHO -של ה המומלצות ההנחיות

 בשומן העשירים מזונות של לשיווק הילדים חשיפת את להקטיןו  ,המדיניות מטרת את למקד יש .1
 .ומלח סוכר  ,נסטראשומן   ,רווי

 .אלו מאכלים של השיווקית העוצמה את גםו החשיפה להקטנת מאמץ לשלב יש  ,לכן .2
 : בחשיפה  . השיווקית החשיפה להקטנת והדרגתית חלקית או כוללנית בגישה לנקוט ניתן .3

  .שיווק וטכניקות  יהפרסומ המסר לסוג הכוונה  :בעוצמה ; ולמי מתי  ,לאיפה הכוונה
 . יעיל יישום שיאפשרו ברורות והבחנות הגדרות להגדיר חייבים .4
 זה  .אלו מאכלים של שיווק מכל חופשיים להיות צריכים נמצאים/נאספים ילדים בו מקומות .5

  ,הרך לגיל מרכזים  ,משחקים מגרשי ,  ס"בתי  ,ומעונות ילדים לגני מוגבל לא אך  כולל
 .סים"ומתנ וערנ תנועות מתקני גם לודאי וקרוב ילדים רופאי של מרפאות

 עניין בעלי ושיתוף מנהיגות תוךולפעול   העיקרית  "עניין בעלת " להיות חייבת הממשלה .6
 .ובחינה בקרה  ,ליישום לפעול אחרים

 דרכי בחירת של מהשיקולים חלק הם , האחרים העניין בעלי של ובנטל במשאבים התחשבות .7
 .המטרות להשגת האפקטיביים הפעולה

 . אלו מאכלים של גבולות החוצה השיווק את להקטין כדי פעולה לשתף חייבות המדינות .8
 ברורות הגדרות  ,הקשר ובאותו  .ליישומם ומערכת אכיפה צעדי לכלול צריכה המדיניות .9

 .ניאותה דיווח מערכת לרבות  ,ברורות וסנקציות
 .ליעדים התוכנית של התאמה לוודא כדי ניטור מערכת לכלול חייב ומתווה מדיניות כל .10
 .וההשפעה  התוצאה למדידת ברוריםמדדים  לכלול צריכה דיניותהמ .11
 על ואף בריאים לא מזונות שיווק השפעת על מידע ולקבל מחקר ליזום נדרשות המדינות .12

  .אחר או זה מסוג מדיניות של ההשפעה
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  :בישראל הפרסום מניעתמה מצב 
  

 תוכנית לאומית, 2011בדצמבר  משרד הבריאות, בשיתוף משרד החינוך ומשרד התרבות והספורט, יזמו 
תקיף את כל סוגי האוכלוסייה  . התוכניתאושרה לביצוע ע"י החלטת ממשלה,יא ופעיל רלאורח חיים ב

החל מהרמה הלאומית ועד לרמת הפרט, המשפחה והשכונה. מטרת התכנית  –ותשפיע על כל אזרחי ישראל 
מית עוסקת ביצירת סביבה מתאימה לפרט קיים. התכנית הלאופרסום למזון הלשנות מיסודו את המצב ה

לשיפור מעשיים אורח חיים פעיל ובריא ובמתן כלים  למוצרי מזון וטיפוח בחירה קלה יותר שתאפשר
  אורחות חיים בדגש על תזונה נבונה וביצוע פעילות גופנית קבועה. 

 צריכת עידוד ים לבאמצעות חוקים ותקנות הקשורופעל במספר רבדים: ברובד הלאומי התכנית הלאומית ת
מתקני ספורט ופעילות ותגמול קופות החולים להשקיע בקידום בריאות. במהלך שנת הנגשת , מזון בריא 
, אשר נועד להוביל את התוכנית לכלל מקומיות וערים רשויות 10-) יופעל פיילוט ב2012-2011תשע"ב (

  הישובים בישראל במהלך השנים הבאות. 
בעליית שיעורי ההשמנה. אבל, שלא כמו בכמה בעולם עשר המדינות המובילות מתברר כי ישראל נמנית על 

מדינות בעולם המערבי, אין עדיין בארץ הגבלות כלשהן על פרסומות טלויזיה למזון המיועד לילדים. הונחו 
בנושא איסור פרסומות למזון בעל ערך תזונתי ירוד בשעות צפיית  18 -וה 17 -כמה הצעות חוק בכנסת ה

  לא התקדמו לרמת חקיקה.הן של ילדים, אך  שיא
  

החל מהלך שכלל את נציגי משרד התמ"ת, המחלקה לתזונה של משרד הבריאות  ) 2012(בינואר השנה 
כך , פרסומות למזון המכוונות לקטינים בנושא לנסח תיקון לחוק הרשות השנייה  ,והרשות השנייה שמטרתו

באופן שלא תעודד אורח חיים או הרגלי אכילה ושתייה לא  שהפרסומת תעשה תוך אחריות יתרה וזהירות,
בהתאם לכללים שתקבע המועצה  .בריאים, צריכה בלתי מבוקרת או אכילה כפייתית ובלתי מרוסנת

תכלול מוצרי מזון אשר הפרסומות לא  :ורדיו בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות  הלטלוויזי
 שומן רווי, חומצות ( בהתייחסות לרמות של: שומן זו  נויה בתקנהתכולתם חורגת מכמות הרכיבים המ

כפי שהן מופיעות בסימון התזונתי ), תציין את הכמות המומלצת לצריכה  - פשוטות,  נתרן  טראנס, פחמימות
יומית בריאה ומאוזנת של מוצר המזון; לא תציג מידע מטעה או לא מדויק לעניין הערך התזונתי של המוצר, 

עריכת השוואה לא מדויקת או מטעה של המוצר נשוא הפרסומת עם מוצר מזון אחר; רמיזה או טענה  לרבות:
כי מוצר מזון מסוים מהווה תחליף לפירות, לירקות או למזון בריא אחר, או כי למזון סגולות ריפוי, אלא אם 

, זולת אם הפרסומת נועדה כן הותר הדבר לפי כל דין; לא יעשה שימוש בידוענים, בדמויות מצוירות, בבובות
   .לקדם תזונה נבונה ואורח חיים בריא

על פי אותן  במקביל מוביל המשרד מהלך משותף עם משרד התקשרות כדי להסדיר את הנושא בחקיקה
  עקרונות.
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