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 ל הורחב וכולל בדיקות מעבדה"חל שינוי באופן חישוב האלגוריתם להמצאות סוכרת והנ 2011בשנת ** 
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 השפעת הפרסומות למזון מזיק

 פרופ רונית אנדוולט  



 פרופ רונית אנדוולט  



 ההשפעה ההרסנית של פרסומות למזון מזיק על בני נוער  
חשיפה לפרסומות למזון מזיק בילדות ובהתבגרות יוצרת התניה  

 .  קבועה להעדפת מזון לא בריא המובילה להשמנה בילדות ובבגרות

Rapuano KM, Huckins JF, Sargent JD, Heatherton TF, Kelley WM. 
Individual Differences in Reward and Somatosensory-Motor Brain 
Regions Correlate with Adiposity in Adolescents. Cereb Cortex. 2015 
May 20. 
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 טלוויזיה מזיקה מכל זמן מסך אחר
 גורמת להשמנה הגדולה ביותר

 זמן מסך של פרסומות למזון מזיק לילדים רק גדל  

Bickham DS, Blood EA, Walls CE, Shrier LA, Rich M. Characteristics of screen media 
use associated with higher BMI in young adolescents. Pediatrics. 2013 
May;131(5):935-41.  
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 פרסום באמצעות מתנות לילדים 
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 השקעה אדירה של חברות המזון בפרסום מזונות מזיקים  
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בעלות   -מערכות שיווקיות של פרסום מזונות מזיקים

 :השפעה מכרעת על דפוסי צריכת מזונות בילדים
ילדים החשופים לשיווק מזון מזיק רוכשים וצורכים יותר מהמזונות  •

 הללו

 :  ילדים מבקשים מההורים לרכוש מזונות מזיקים כגון•

 

 WHO Regional Office for EuropeTackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives. Chldrens rights, 
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שהשמנת ילדים מושפעת מאמצעי  , משמעיות לכך-קיימות ראיות חד

 ומלחסוכר , שיווק ומכירות של מזונות עשירים בשומן רווי ושומן טראנס
   . 

 פרופ רונית אנדוולט  

 מוגזים ולא מוגזים -משקאות ממותקים•

 דגני בוקר•

 חטיפים מתוקים ומלוחים•

 בשומןאו עשירים /מוצרי חלב ממותקים ו•

 ממתקים שונים•

 גלידות וקינוחים•

 דברי מאפה•

 מזונות הנמכרים ברשתות מזון מהיר•

 



 :שיווק מסורתי באמצעות, עד לפני מספר שנים

 פרסום בטלוויזיה מסחריתערוצי •

 שלטי חוצות•

 אריזות מפתות•

מבצעי קידום מכירות וחסויות של המפרסמים  •
 בחנויות ובנקודות המכירה

 תוכן שווקי•

 
University of Liverpool, School of law and social Justice & European heart 
network: MARKETING OF HFSS FOOD TO CHILDREN 
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נוספה תקשורת שיווקית   -בשנים האחרונות

 :מתוחכמת ורבת פנים באמצעות

 

 :  קשר עם הלקוחות באמצעות מדיה דיגיטלית•

 אינטרנט–

 שלל אפליקציות ומסרים באמצעות טלפונים חכמים–

 תוכן שווקי  –

 

University of Liverpool, School of law and social Justice & European heart 
network: MARKETING OF HFSS FOOD TO CHILDREN 
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  :בנוסף לשיווק המסורתי מביא להדיגיטאלי השיווק 
 לב ומודעות גבוהה יותר של הילדים למותגים הללותשומת -
 טוב יותר של המותגיםזיכרון -
 חיובית יותר למותגיםהתייחסות -
 גבוהה יותר לרכוש אותםכוונה -
  

  -בעקבות כל אלה משיג הפרסום של מזון מזיק את היעד שלו

 וצריכההגברת מכירות 

 מתוחכמיםפגיעים יותר למסרים ואמצעי שיווק ילדים -

 תגברהפרסום השפעת  -עליהםרגולציה מתאימה להגן בהעדר -

 ומשעשעותרגשיות גורם לחוויות הדיגיטאלי הפרסום -

שהילדים  קטנים יותר הם פחות מסוגלים להבדיל בין תוכן  ככל -

 חינוכי לשווקי  
 

בעיקר , הילדים מתלהבים מאמצעי המדיה החדשים

 מהמדיה החברתית הדיגיטאלית
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המלצות ארגון הבריאות העולמי בנושא מניעת  

 פרסום
 התפתחות ההמלצות   –מזון מזיק 

 פרופ רונית אנדוולט  



ארגון הבריאות   –העידן הנאיבי 

     WHO 2010  העולמי 
 פרופ רונית אנדוולט  



העקרונות של ארגון הבריאות העולמי למניעת  

טרם השימוש באמצעי  ) 2010 -פרסום מזון מזיק

 (המדיה החדשים

המדיניות צריכה להתמקד בהשפעת השיווק של מזון עתיר שומן  1.

 .סוכר ומלח, רווי ושומן טראנס

הכוללת צריכה להפחית הן את מידת החשיפה של  המדיניות 2.

 מידת ההשפעה שלהםהילדים לפרסום והן את 

על המדינות החברות לשקול גישות , והיעדיםהמטרות להשגת 3.

על מנת  , למשל מדיניות בשלבים או מדיניות מקיפה, שונות
 מזיקיםלצמצם את השיווק של מזונות 

ממשלות צריכות להגדיר הגדרות ברורות מהם מרכיבי המפתח 4.

 סטנדרטי  ובכך לאפשר תהליך יישום , של המדיניות

ללא קשר  , של הגדרות ברורות תקל על יישם אחידהקביעה 5.

 המיישםלגוף 

 Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children   

World Health Organization 2010   פרופ רונית אנדוולט 



צריכות   -וכוגני שעשועים , מרפאות, בתי ספר, כמו גני ילדים -מסגרות בהן ילדים מתקבצים יחד. 6

 .להיות חופשיות מכל הצורות של שיווק מזונות מזיקים

כדי ליישם את האמצעים הנחוצים לצמצום ההשפעה של שיווק  חשוב שיתוף פעולה בין המדינות  . 7

 .חוצה גבולות של המזונות המזיקים

מערכות אלה צריכות  . המדיניות צריכה לקבוע מנגנוני אכיפה ולהקים מערכות ליישומםמסגרת . 8

 .ואף מערכת לדיווח תלונות, לכלול גם הגדרות ברורות של סנקציות

המסגרות ליישום מדיניות זו צריכות לכלול מערכת ניטור ובקרה להבטחת הענות של הגורמים  כל . 9
 .יש להגדיר באופן ברור אינדיקטורים מתאימים; הקשורים במדינית זו

יש להגדיר גם כאן  , המדיניות צריכת גם לכלול מערכת להערכת היעילות של המדיניותמסגרות .10

 .אינדיקטורים ברורים

יש . המידה וההיקף של שיווק מזון לילדים בארצן, לעודד את המדינות לזהות את האופייש . 11

אשר יתמקד במיוחד ביישום וההערכה של המדיניות לצמצום השפעת  , לעודד תמיכה במחקר אזורי
 .השיווק של מזונות מזיקים אלה על ילדים

 
 

 

Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children   

World Health Organization 2010 
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העקרונות של ארגון הבריאות העולמי למניעת פרסום מזון  

 המשך ( טרם השימוש באמצעי המדיה החדשים) 2010 -מזיק



 העכשויהעידן 

 פרופ רונית אנדוולט  



העקרונות של ארגון הבריאות העולמי למניעת  

לאחר כניסת אמצעי  ) 2016פרסום מזון מזיק 

 (המדיה החדשים

הרגולציה של שיווק מזון מזיק באמצעים הדיגיטליים  ,

חייבת לקחת בחשבון את זכויותיהם של הילדים להגנה 

 על פי אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד

  לילדים קיימת הזכות הבסיסית להשתמש באמצעי

אך בד בבד יש להם הזכות להגנה על  , מדיה אלה

 בריאותם ופרטיותם ומבלי שהם ינוצלו כלכלית 

WHO Regional Office for EuropeTackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives. 
Children’s rights, evidence of impact, methodological challenges, regulatory options and policy implications for the WHO 
European Region (2016)  

Cheyne AD, Dorfman L, Bukofzer E, Harris JL. Marketing sugary cereals to children in the digital age: 

 a content analysis of 17 child-targeted websites. J Health Commun. 2013;18(5):  פרופ רונית אנדוולט    563-82



 :2016המלצות ארגון הבריאות העולמי 

,  בחובתן להגן על ילדים מפני שיווק דיגיטלי של מזונות עתיקי שומןעל המדינות להכיר . 1 

 .סטטוטוריותסוכר ומלח באמצעות תקנות 

ליישם כל תקנה או חוקים אחרים קיימים לגבי הגבלת פרסום מזון מזיק באמצעים  . 2

לא להשאיר את ההגדרות לכך בידי , המסורתיים גם על האמצעים הדיגיטאליים ויתר על כן
 .כללכפי שקורה בדרך , גופים בעלי אינטרסים מסחריים

 ".ילדים ומתבגריםמזון המכוון לצריכת "להגדיר . 3

 .לילדים ומתבגרים ואיזה מזוןלהגדיר מהו הגיל שממנו מותר לשווק מזון . 4

 זווליישם אותם בחקיקה , להשתמש בעקרונות הקיימים בחקיקה קיימת בנושאים מקבילים. 5

להשתמש ביישומים קיימים בנושאי תוכן באינטרנט וכן לכפות הסרה של שיווק ומכירה של . 6
 .  מלח וסוכר, מזונות עתיר שומן

 .על הפרת האמצעים שלעיל, כולל קנסות כספיים, להטיל סנקציות חמורות. 7

 .בינלאומייםגבולות חוצות לאמץ אסטרטגיות . 8

 WHO Regional Office for EuropeTackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives. 
Children’s rights, evidence of impact, methodological challenges, regulatory options and policy implications for the WHO 
European Region (2016)  
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 ?  מה קיים בעולם
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דוגמאות לפעילויות שנעשו בעולם עד 

 עתה
 תיאור החקיקה שם המדינה אופי החקיקה

מחייבת לילדים 

במדיה משודרת 

 ועוד

איסור פרסום מזונות ומשקאות  בעלי תכולה גבוהה  של שומן רווי,  2015צ'ילה 

סוכר ומלח- על פי פרופיל מוגדר (גם באתרי אינטרנט וגם 

 בטלוויזיה). האיסור חל על כל האמצעים כולל מתנות.

איראן  

2004 -2015 

איסור פרסום משקאות קלים קיים ובנוסף ממתינה לאישור רשימת 

  מזונות נוספים שאסור לפרסם בכל אמצעי המדיה.  24

איסור פרסום מזונות ומשקאות עתירי סוכר, שומן ומלח לילדים על פי  2013אירלנד 

 פרופיל תזונתי מוגדר.

מקסיקו 

2014 -2015 

חוק הגבלת מזונות ומשקאות ממותקים על פי פרופיל תזונתי מוגדר 

 ועל פי שעות צפייה והגדרות נוספות.  

קוריאה 

הדרומית 

2010 

איסור פרסום מזונות ומשקאות על פי קטגוריות לפי שעות צפייה וכן 

 במדיות נוספות כמו אינטרנט.

טאיוואן 

2016 

הגבלות פרסום וקידום מכירות של מזונות (חטיפים, ממתקים, 

משקאות ממותקים וכן מזונות נוספים על פי פרופיל קבוע) בערוצים 

 ובתכניות המיועדות לילדים וכן במסעדות מזון מהיר.

איסור פרסום מזון ומשקאות על פי פרופיל מוגדר בטלוויזיה וברדיו  2007אנגליה 

 .2016 ב 16ובשאר אמצעי המדיה השונים הרחבה לגיל עד 
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שם  אופי החקיקה

 המדינה

 תיאור החקיקה

מחייבת במדיה לא 

 משודרת כמו אינטרנט

צ'ילה 

2012 

 כמו בטלוויזיה- מיושם גם באתרי אינטרנט וכן במגזינים לילדים.

קוריאה 

הדרומית 

2010 

כמו בטלוויזיה- מיושם גם לאתרי אינטרנט וכן איסור מתן מתנות לקידום 

 מכירות של מוצרי מזון מזיק.

מחייבת בכל סוגי 

המדיה כולל אינטרנט 

ואפליקציות ובכל מקום 

 כולל מוסדות חינוך

ברזיל 

2014 

בכל האמצעים- כולל משודרת, אינטרנט, אפליקציות, משחקים, צעצועים וכן 

 בכל מדיה שהיא

אנגליה 

2016 

 ומעמיקות נרחבות, הכוללות ביקורות 16הגבלות פרסום לילדים עד גיל 

יותר על פרסומות ושיווק לילדים. המטרה היא הרחבת הגבולות על 

ההגבלות הקיימות לכל אמצעי המדיה כמו מדיה החברתית וכן בתי קולנוע, 

פוסטרים, דפוס, אינטרנט וכן משחקים מבוססים אינטרנט בהם שם המותג 

.  כמו כן הכוונה adver-games)של מוצר מסויים הוא חלק מהמשחק (

להדק את הפיקוח על "חורים"/ פרצות בגדר בנוגע לשימוש של דמויות 

מצויירות וידוענים בפרסום לילדים וכן לבצע רפורמה במערכת הפרסום 

הנוכחית.  

על פי פרופיל מוגדר בכל מדיה שהיא וכן אזהרות בפרסומות למבוגרים של  2010פרו 

מזונות שתכולתן עוברת את הגדרות הפרופיל ("מכיל שומן טראנס- הימנע 

 מצריכה")

אירלנד  מחייבת במדיה מוגדרת

2009 

 איסור שימוש בידוענים ובדמויות מעולם הילדים
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 תיאור החקיקה שם המדינה אופי החקיקה

מחייבת איסור 

פרסום מזון בבתי 

 ספר 

 הגבלות כמו בטלוויזיה ובאינטרנט על פי פרופיל הסימון השחור 2012צ'ילה 

 על פי קטגוריות והגדרות מובנות 2015- 2006פולין 

- 2011ספרד 

2015 

 על פי קטגוריות מובנות שהורחבו לאחרונה 

 על פי חוק פדראלי, אך היישום שלו לוקה בחסר  2007ארה"ב 

אורוגוואי 

 2013 -2015 

על פי סטנדרטים מוגדרים, האיסור הוא על כל צורות הפרסום כולל 

 שימוש בסמלילים, באנרים, חסויות ופרסים.

 כאשר מופיעה פרסומת יש להוסיף אזהרות מפני צריכת יתר 2007צרפת  מחייבת אזהרה
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 .יפעת בקרת פרסום: מקור-



דגש על קולנוע   –מדיות התפלגות לפי        

 ושלטי חוצות

 טלוויזיה
35% 

 דיגיטל
24% 

 עיתונות
23% 

 רדיו
9% 

שילוט  
 חוצות
8% 

 קולנוע
1% 

 כ נתוני פרסום בכל התקופות"סה
כ נתוני פרסום בכל התקופות  "סה

 *בקטגוריות מזון מזיק

 בטלוויזיה וברדיו 21:00 – 06:00הבדיקה מתייחסת לשעות *

 דיגיטל
24% 

 טלוויזיה
40% 

 עיתונות
12% 

 קולנוע
8% 

 רדיו
2% 

שילוט  
 חוצות
14% 
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מדיות של התפלגות לפי  –שבוע לפני פסח 

 *  פרסום מזון מזיק לא כולל מדיה דיגיטלית

 בטלוויזיה וברדיו 21:00 – 06:00הבדיקה מתייחסת לשעות *

 דיגיטל
22% 

 טלוויזיה
48% 

 עיתונות
14% 

 קולנוע
10% 

 רדיו
3% 

 שילוט חוצות
3% 
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 התפלגות לפי תת ענף –שבוע לפני פסח 

 ₪1,231,977 

 ₪705,074 

 ₪410,869 
 ₪327,218  ₪323,311 

 ₪157,474  ₪145,011 
 ₪105,246  ₪102,213 

 ₪39,226 

 ₪0 

 ₪200,000 

 ₪400,000 

 ₪600,000 

 ₪800,000 

 ₪1,000,000 

 ₪1,200,000 

 ₪1,400,000 

רשתות מזון  
 מהיר

משקאות   שוקולד מיצים
 חלב

מעדני   בירה תוסס
 יוגורט

משקאות   נקניקים  
 אלכוהול  

 פיצריות
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התפלגות לפי שעות  –שבוע לפני פסח 

 שידור בטלוויזיה ורדיו  

0:30:28 

0:22:31 

0:21:46 

0:30:03 0:30:42 

0:25:04 

0:14:13 

0:17:06 

0:11:31 

0:15:35 

0:18:26 

0:31:54 

0:29:46 

0:23:32 

0:09:29 
0:10:55 

0:14:42 

0:08:22 0:08:43 
0:10:08 

0:08:55 

0:12:28 

0:15:04 

0:09:25 

0:17:31 

0:10:13 

0:17:02 

0:11:33 

0:09:14 

0:02:44 

20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 

 רדיו טלוויזיה

 פרופ רונית אנדוולט  



 חישוב זמן שידור

סוג מדיה    פרסום מזיק מתוך זמן שידור אחוז כ זמן פרסומות כולל "סה זמן שידור של פרסום מזיק  

 9% 63:05:34 5:32:06 טלוויזה

 1% 396:43:24 2:46:59 רדיו
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 קמפיינים מובילים   –שבוע לפני פסח 

 ₪1,147,592 

 ₪561,932 

 ₪322,846 

 ₪221,101 

 ₪85,939 

 ₪80,815 

 ₪80,814 

 ₪78,839 

 ₪71,531 

 ₪71,152 

 ₪68,460 

 !ס'לא במקדונלד? אנק פוד'ג -מקדונלדס 

 ?תשתו משהו -סדרת הנענע  -תפוזינה 

 ללא תוספת סוכר וללא ממתיקים מלאכותיים -שוקו  -מוו  -טרה 

 …הילד שלך יכול להיות הפנים   - KINDER CHOCOLATE -קינדר 

 ...זה לא אנחנו   זה -פרימור 

 סנסורי -קרלסברג בירה 

 אלכוהול%  4.5 -סיידר אלכוהולי  -סומרסבי 

 מים מינרליים מוגזים -מוגז  -נביעות 

 לא דומה לא כמעט קוקה קולה -קוקה קולה 

 מומחים בשוקולד -שוקולד  -לינדט אקסלנס  -סידס 

 DRINK DIFFERENT -שוופס 

 רשת מזון מהיר מובילה 

"  טבעיים"מיצים   

 משקאות חלב מתוקים 

 שוקולד 

 מיצים  

 סוג של שתיה מתוקה   

 סוג של שתיה מתוקה   

 סוג של שתיה מתוקה   

 סוג של שתיה מתוקה   

 סוג של שתיה מתוקה   

  לשתיהעל פרסומות ₪  1,011,900 -כ חטיף שוקולד 

 מתוקה בשבוע 
על משקאות חלב₪  322,000עוד   

מהירעל רשת מזון ₪  1,147,000 -כ  

 ללא מדיה דיגיטלית
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של מותגים המובלים  10 -שבוע לפני פסח 

 *מזון מזיק 

 כ מופעים"סה מותג

     551                               רשת מזון מהיר  

     155                               משקאות חלב  

  260                               מיצים

  220                                 משקאות מתוקים

  99                                מותג שוקולד   

136                              ממרח שוקולד    
 12-17יהודים * 
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חקיקתיות שננקטות על ידי הממשלה  הספרות מראה כי פעולות 

יכולות להשפיע באופן נרחב ויעיל יותר מאשר מידת ההשפעה  

 .  עצמיתשל רגולציה 
מניעת פרסום מזון מזיק לילדים באמצעות רגולציה עצמית  

 :  אינה יעילה מפני שקיים ניגוד אינטרסים ברור, בתעשיית המזון

בין מטרות הפרסום של מזון מזיק להגדיל מכירות ומטרות  

 .מזיקרכישה וצריכה של מזון , הרגולציה לצמצם חשיפה

 

מדוע קיים צורך בקידום חקיקה אינטגרטיבית  

 ?להגבלת שיווק ופרסום של מזון מזיק

 Chambers SA, Freeman R, Anderson AS, MacGillivray S. Reducing the volume, exposure and negative impacts of advertising for foods high in fat, sugar and 
salt to children: A systematic review of the evidence from statutory and self-regulatory actions and educational measures. Prev Med. 2015 Jun;75:32-43. 
University of Liverpool, School of law and social Justice & European heart network: MARKETING OF HFSS FOOD TO CHILDREN 
Galbraith-Emami S, Lobstein T. The impact of initiatives to limit the advertising of food and beverage products to children: a systematic review. Obes  Rev. 
2013 Dec;14(12):960-74. 
Watson WL, Lau V, Wellard L, Hughes C, Chapman K. Advertising to children initiatives have not reduced unhealthy food advertising on Australian television. 
J Public Health (Oxf). 2017 Feb 2:1-6. doi: 10.1093/pubmed/fdx004. 
Reeve B. Private governance, public purpose? Assessing transparency and accountability in self-regulation of food advertising to children. J Bioeth Inq.  2013 
Jun;10(2):149-63. 
Smithers LG, Lynch JW, Merlin T. Industry self-regulation and TV advertising of foods to Australian children. J Paediatr Child Health. 2014 May;50(5):386-92. 
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מומחים מניו זילנד חקרו את נושא הרגולציה העצמית שבפרסומות   70

 למזון מזיק ומצאו שזה לא עובד ויש לקיים רגולציה  

• Reducing the exposure of children and young people to the marketing of unhealthy 
foods is a core strategy for reducing the high overweight and obesity prevalence in 
this population.  

• The Advertising Standards Authority (ASA) has recently reviewed its self-regulatory 
codes and proposed a revised single code on advertising to children.  

• This article evaluates the proposed code against eight criteria for an effective code, 
which were included in a submission to the ASA review process from over 70 New 

Zealand health professors. 

  

 

 

 Swinburn B et all Proposed new industry code on unhealthy food marketing to children and young people : 

will it make a difference? N Z Med J. 2017 Feb 17;130(1450):  פרופ רונית אנדוולט    .94-101

The evaluation found that the proposed code largely represents no change or uncertain 
change from the existing codes, and cannot be expected to provide substantial 
protection for children and young people from the marketing of unhealthy foods.  

Government regulations will be needed to achieve this important outcome 



“Findings indicate that advertising operates 
effectively through emotional, unconscious routes 
and that this may apply especially to digital media 
for especially for children and adolescent but not 
only” ….. 

“The current lack of regulation of HFSS food 
marketing to children in the digital realm leaves 
them without protection, and they are treated as 
mere customers online, to be exploited by 
commercial interests”.   

תפקידינו לשמור על זכויות האוכלוסייה  

 !!!  בכלל והילדים ובני הנוער בפרט 


