
 
 
 

 
 

 עמדת איגוד הפרסום
 בנושא הגבלת פרסום מזון מזיק

 
 

 פתח דבר
רבות השלכות  הגבלה כלשהי על פרסום, עלינו להביא בחשבוןהטלת בבואנו לבחון נסיון ל

 ,לפתרון בעיות של צריכה מופרזת הגבלת פרסום אינה תרופת קסם .להגבלת פרסום שיש
יכול לסייע בחינוך ולהביא לשינוי . פרסום הוא כלי שאו צריכת מוצרים מזיקים לבריאות

, ובסופו של תהליך להביא לצריכה הרגלים חדשיםפרסום הוא כלי שיכול ליצור . התנהגות
 .מאוזנת ונכונה של אותם מוצרים

 
מאוד ופשוט "לשפוך את התינוק עם המים". קל בבחינת  םהינ ,פרסוםאו איסור הגבלת 

אילו ? הגבלות פרסוםבחנה מה יהיו ההשלכות של  עדהו. אך האם הולקבל החלטות גורפות
 רף?ה ממהלך כל כך גומחירים חברתיים וכלכליים נשלם כתוצא

 
 עמדת האיגוד הישראלי לפרסום

. בוקרת או צריכה בכללבעיות של צריכה לא מ אינם פותריםפרסום או הגבלת איסור 
 עובדתיות.ודוגמאות לכך יש לרוב. מוכחות. 

 
 איסור פרסום של סיגריות, לא הקטין את תופעת העישון. .1

מהאגודה הנתונים בקש למוזמנים חברי הוועדה )ה למלחמה בסרטן האגוד מנתוני
 בשנים האחרונות, חלעולה כי (, תלחמה בסרטן וממחלקת המחקר של הכנסמל

השוק שבו קיימים  ,. כידוע לכםבני נוער בבמספר המעשנים בקרניכר גידול 
והנה כל  .תוהסיגריוהוא שוק הטבק על פרסום, הכי קיצוניים והכי גורפים האיסורים 

. כי איסור בעישון בקרב בני הנוערגידול  והמגבלות שהושתו על הפרסום לא מנע
. כי איסור פרסום אינו מחנך להתנהגות בריאה. כי איסור פרסום אינו מונע ביקוש

 .פרסום לא פותר את הבעיה
 לח אין כלל פרסום והצריכה שלהם גבוהה. לסוכר ומ .2

מלח נמכרות בישראל  אריזותסוכר ו זותאריק"ג כמה שאלה ל דעתכםהאם נתתם 
 ?ללא גרם אחד של פרסוםוזאת  - בשנה

יכולים להגביר מודעות  ,באמצעות פרסום בדתייםעווהטמעת מסרים חינוך  ,לעומת זאת
 , ודוגמאות לא חסרות:ולהביא בסופו של דבר לשינוי התנהגות

 לסביבהיקים זומ COשנעשתה בענף הרכב. רכבים פולטים הפעילות לדוגמה  .1
 מכוניותשל  פרסוםאו להגביל מערכת הנשימה של בני האדם. במקום לאסור לו

להקדיש אחוז מסויים משטח הפרסום לטובת חשיפת  ,היבואנים חויבו, מזהמות
ם )ולא הגביל אותו( בכדי נתוני זיהום האויר. כלומר הרגולטור ניצל את הפרסו

 .נים המזיקים שבמוצרהגדיל את המודעות של הצרכן לנתוהוסיף עליו מסרים ולל
משקאות חריפים ואלכוהול, אמנם הוכנסו הגבלות לסוג המסרים שניתן להעביר  .2

כדי של מוצרים אלו מנוצל שטח הפרסום  כיוםאך  בפרסום למוצרים אלכוהולים
. שימוש מופרזהמונעת אזהרה הוספת ובמשקה האלכוהול אחוזי סם את נתוני לפר

כל זאת תוך מתן אפשרות לפרסם את המוצר, אך בתוספת נתונים החשובים 
 לתודעת הצרכן.

 



 
 
 
 

ור או נאס. להיפך אם את הבעיה יפתרואיסור פרסום לא ה או הגבלמור, כא
פחות הפרסומי להגברת המודעות למרכיבים מנוף  נאבד ,נגביל את הפרסום

 .ם במזון, כגון אחוזי שומן, נתרן וסוכריריאב
בפרסום מזון ולהפכם למנוף השקלים המושקעים  ימיליונלנצל את מאות ו ממליצים אנ

למשרד הבריאות מאוזנת ובריאה. הסברתי תודעתי, להגברת מודעות הציבור לצריכה 
נוף. הסברה וחינוך. קחו את הפרסום הקיים והפכו אותו למ ,ולממסד אין תקציבים לפרסום

 ום זה.סמידע יחלחל לציבור באמצעות פריותר  – נים יפרסמו יותרככל שהיצר
להוסיף  משווקיםאת הב להשאיר את הפרסום למוצרים אלו ולחיילוועדה אנו קוראים 

כמות השומן, הנתרן והסוכר שבכל מוצר.  עלנתונים  ,הרכב, כפי שנעשה בענף פרסוםב
, בזכות של תהליךובסופו  –תלך ותגדל לרכיבים מזיקים וכשזה יקרה מודעות הצרכן 

 לצריכה מאוזנת.ותהפוך הצריכה של מוצרים אלו תושפע מהחינוך , הפרסום
 

  והסכמה תחילה.בתאום  –מעשה סוף 
לדיון עם , מרצוןאז  והתיישב ,והשיווקת הפרסום ותעשי .שנים 15כמו שכבר הוכח לפני 

לפעול  םמקחת על עצל ווהחליט (הרגולטור של השידור בטלויזיה המסחריתהרשות שניה )
 .קוד אתי שנוסח במשותף,תחת "להקטנת המסרים המזיקים בפרסומות"  בהסכמה
דרמטית דה יירל לפעול יחד, הביאה( של הצדדים חקיקהפת )ללא וההחלטה המשותהתאום 
מגבלות שהיו  קביעתתוך  ,רים והשוק לקח על עצמו רגולציה עצמיתפסילת התשדיבבאופן 
 ו של דבר לטובתם ולטובת הציבור.בסופ

 


