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פרסום מזון מזיק וזכויות הילד



האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד

.ילדיםזכויותבתחוםביותרוהחשובהמקיףהבינלאומיהמסמך-האמנה

:האמנהייחוד

.ומעמדזכויותבעללסובייקטמאובייקטילדיםשלהתפיסהשינוי•

,ילדיםשל(Resilience)בעמידותגםלהכרה,בלבד'הגנה'שלמתפיסהמעבר•
.החלטותבקבלתולהשתתףעמדהלהביעובזכותם,שלהםהמתפתחיםבכשרים



זכויות הילד בהקשר לפרסום מזון מזיק

בריאותלשירותיזכות•

הניתנתביותרהגבוההברמהמבריאותליהנות''הילדזכותאתמעגנתהאמנה
עלכי,היתרבין,וקובעת'',הבריאותושיקוםבמחלותלטיפולולאמצעיםלהשגה
,למידעזוכים,וילדיםהוריםבמיוחד,החברהמגזריכל''כילהבטיחהמדינה
(1)24'ס).''..והזנתוהילדבריאותעלבסיסימידעביישוםולסיועלחינוך
.(לאמנה

General)בהנחיותהילדלזכויותם"האוועדתשלדגש Comments)ובהערות
Concluding)מדינותמטעםלדוחות Observations)לפתחהמדינהחובתעל
.לבריאותמהזכותכחלקלילדיםמזיקמזוןשלושיווקלפרסוםרגולציה



זכויות הילד בהקשר לפרסום מזון מזיק

ההמונייםהתקשורתאמצעישלותפקידם,למידעהילדזכות•

בייחודוזאת,מקורותממגווןולחומרלמידעלגישההילדזכותאתמעגנתהאמנה
הגופניתולבריאותו,והמוסרי,הרוחני,החברתילקידומו''הנוגעיםבנושאים

.(לאמנה17'ס)''והנפשית

תוך)פרסומייעדלקבוצתילדיםהפיכתשלמגמהיש:הילדלזכויותם''האווועדת
בריאותעללרעהמשפיעים,בפרט,מזיקמזוןופרסוםושיווק,(מדיותבמגווןשימוש
.והתפתחותוהילד



זכויות הילד בהקשר לפרסום מזון מזיק

להשתתפותהילדזכות•

להביעהזכותאתמשלודעהלחוותהמסוגללילדיבטיחוהחברותהמדינות"
,לדעותיוראוימשקלמתןתוך,לוהנוגעענייןבכלבחופשיותכזודעה

.(לאמנה12'ס)"הילדשלבגרותוולמידתלגילובהתאם

מעורביםיהיונוערובנותבניכילהבטיחמדינותעל:הילדלזכויותם''האווועדת
,לחייהםנוגעיםאשרותוכניותשירותים,מדיניות,חקיקהעלופיקוחיישום,בפיתוח

.והלאומיתהציבוריתברמהוהןהקהילתיתברמההןוזאת

עלולהשפיעחלקלקחתלילדיםהזדמנותלתתמחייבת,דרךופורצתחדשניתזכות
.להםהנוגעותבסוגיותהחלטותקבלתהליכי



זכויות הילד בהקשר לפרסום מזון מזיק

(לאמנה16'ס)לפרטיותזכות•

(לאמנה32'ס)כלכליניצולמפנילהגנהזכות•

הפעולותבכל'במעלהראשוןשיקול'תהיההילדטובתלפיהזכות•
(לאמנה3'ס)לילדיםהנוגעות



ארגונים בינלאומיים במאבק נגד פרסום מזון מזיק 
לילדים

WHOארגון

.לילדיםמזיקמזוןופרסוםשיווקבענייניהדוקבפיקוחצורך•

.בתזונההקשורותובמחלותילדיםבהשמנתלמאבקחיוניתהינהרגולציה•

מדיהעלדגשתוך,המדיותבכללילדיםמזיקמזוןושיווקפרסוםלהגבלתקריאה•
.דיגיטלית



ארגונים בינלאומיים במאבק נגד פרסום מזון מזיק 
לילדים

Special)המיוחדהנציג Rapporteur)לבריאותלזכותם''באו

החמורותהבריאותיותוההשלכות,מזיקמזוןופרסוםלשיווקלהתייחסהמדינהעל•
.מכךהנובעות

.לפרסוםילדיםשללחשיפהדגשמתןתוך,כלליתרגולציהפיתוחעלהמלצה•
.מספיקהלא-עצמיתרגולציה•

אדםוזכויותעסקיםבנושאסטנדרטים

(2012)עסקייםועקרונותהילדזכויות•
.(2011)אדםוזכויותעסקיםבעניןם''האוכללי•



החשיבות בהסדרת פרסום ושיווק מזון מזיק 
לילדים ונוער



החשיבות בהסדרת פרסום ושיווק מזון מזיק לילדים 
ונוער

מזיקמזוןשלחמורותבריאותיותהשלכות•

נוערועלילדיםעלעמוקההשפעהבעלמזיקמזוןפרסום•

מזיקמזוןושיווקפרסוםלעניןועדכניתמתאימההסדרההיעדר•

לבדםלפעוליכוליםלאהורים•



תמונת המצב בישראל



מגמות בישראל

בשיעוריעלייהגםוניכרת,עלייהבמגמתילדיםבקרבוהשמנהמשקלעודף,בישראל
.לתזונהקשורותבמחלותתחלואה

גלישהזמןשלהגבוהיםהשיעוריםלאור,במיוחדגבוהה(דיגיטלי)פרסומילתוכןחשיפה
.למסךוחשיפהבאינטרנט



2017' ילדים בישראל'מנתוני השנתון הסטטיסטי 

,ביסודיעבריתדוברימהתלמידים20%-כ
30%-וכעליונהוחטיבהבינייםחטיבת

חטיבת,ביסודיהערביתדוברימהתלמידים
אותמידשהםדיווחועליונהוחטיבהביניים
שאינםמזוןפרטיאוכליםתמידכמעט
קבוצותבשתי.(חטיפים,עוגה)בריאים

עלהדיווחבשיעוריעלייהישהאוכלוסייה
הגילבשכבותהעלייהעםזהמזוןאכילת

.(2017שנתון)



2017' ילדים בישראל'מנתוני השנתון הסטטיסטי 

נוטהעודףשמשקלםהתלמידיםאחוז
ובכל,השניםבכלז–'אמכיתהלגדול

.(2017שנתון)האוכלוסייהקבוצות

באינטרנטגולשים7-17בגילאיהילדיםרוב
4גולשים60%-כ.ביוםומעלהשעתיים
חלה2014-2016השניםבין.ומעלהשעות
6-9בגילאיילדיםשלבשימושעלייה

.(2017שנתון)דיגיטלייםבאמצעים



המצב המשפטי בישראל



בסיס חקיקתי לפעולה: המצב המשפטי בישראל

,טבק)מסוימיםמוצריםשלושיווקפרסוםעלהגבלהאואיסורבעניןחוקהוראות
.(אלכוהול

המופנותאוהמיועדותבתוכניותלילדיםמתאימיםשאינםלמוצריםפרסוםאיסור
.(1992,השניההרשותכללי)לילדים

לגביעקרונותוקביעת,קטיןשלבבריאותואובגופולפגועשעלולשיווקאופרסוםאיסור
חוק).אלקטרוניתתקשורתבאמצעותלרבות–לקטיניםהמכווניםשיווקודרכיפרסום
,(לקטיניםהמכווניםשיווקודרכיפרסומת)הצרכןהגנתתקנות;1981,הצרכןהגנת
1991).



בסיס חקיקתי לפעולה: המצב המשפטי בישראל

בנושאיםלרבות,לקטיניםושיווקלפרסוםבנוגע(תקנות,חוק)משפטיבסיסקיים
.בריאותםעלשמשפיעים

.דיגיטליתבמדיהושיווקלפרסוםגם(מסוימת)התייחסותיש

בכל,לקטיניםושיווקומזוןלבריאותמספקתהתייחסותחסרה-זאתעם
.מחייבתהסדרהודורש,משפטיתמבחינהפרוץנותרהתחום.המדיות



המלצות לקראת הסדרה



עקרונות מנחים בפיתוח הסדרה

.ולהשתתפות,לפרטיות,להגנה,לבריאותהזכותבפרט,הילדזכויותעלדגש•

לפרויקטבדומה)המדיניותבקביעתונוערילדיםלשיתוףמנגנוןופיתוחקביעה•
לשמוע:זובסוגיהההיוועצותמטרת.(הילדלשלוםהמועצהשל'הנוערפרלמנט'

החשובותהסוגיות,בנושאהאתגרים,לפרסוםשלהםהחשיפהעלונוערמילדים
.ורלוונטיתמיטיבהמדיניותקידוםלגביורעיונות,בעיניהם

ואופנידיגיטליתמדיהעלדגשתוך,המדיהסוגיכלללהתייחסההסדרהעל•
.(ועודבידועניםשימוש,חסויות,מדיהמשחקי,לרבות)חדשיםפרסום

.חדשותשיווקלצורותרלוונטיתלהישארמנתעלגמישהלהיותההסדרהעל•



עקרונות להסדרה

ביחסההסדריםעלבדגש,ההסדרבקביעתקיימתחקיקהעלהסתמכות•
.ולטבקלאלכוהול

במדיהגם)ופרסוםשיווקלביחסבייחוד:ההסדרהבמסגרתרחבותהגדרותקביעת•
(מדעייםקריטריוניםלפי)מזיקמזון,(נוערגם)ילד,(חדשיםשיווקאפיקיגם,דיגיטלית

לתכניםגםלהתייחס,לילדיםייעודייםלתכניםמהיצמדותלהימנע)התכניםייעודו
.(לצפותנוהגיםילדיםבהםכלליים



המלצות בענין תוכן ההסדרה המוצע

:מזיקמזוןושיווקפרסוםאיסור

שללאלכוהולביחסהשעותלהסדרבדומה)לקטיניםמופנותאומיועדותבתוכניות•
.(השניההרשותכללי

.ולילדיםלמשפחהשפונהפומביאירועאופסטיבל,בהצגה•
אובילוי,ספורטשלעיתונותובמדורי,ונוערלילדיםבעיקרהמיועדתדפוסבעיתונות•

.בידור
.ילדיםלשימוש(משמעותיבאופןאובעיקר)המיועדיםבאתרים•
.לילדיםהפונותמחשבתוכנותאואפליקציות,במשחקים•
.ועוד•



המלצות בענין תוכן ההסדרה המוצע

בלאאו,תחרותאולהגרלהזכות,מתנה,פרסעםמזיקמזוןושיווקפרסוםאיסור•
דמויותלרבות,לילדיםשפונותדמויותבאמצעותפרסוםאיסורוכן.תמורה
.מונפשותאומצוירות

התוויתעל.פרסומותובמסגרתמוצריםאריזותגביעלאזהרהתוויתלכלולחובה•
.לילדיםובכללם,הרחבלציבורלהבנהופשוטהנגישהלהיות

וקביעת;לילדיםלרבות,האוכלוסייהלכללנגישיםשיהיודיווחמנגנוניקביעת•
.הפרותבגיןמתאימהוענישהסנקציות



סיכום דברים



סיכום דברים

בסביבהולהתפתח,ואמיןמגווןמידעלקבל,מזיןלמזון,לבריאותזכותה/ילדלכל•
.בטוחה

באמצעותונוערלילדיםמזיקמזוןושיווקפרסוםשלבהסדרהרבהחשיבותיש•
.מחייביםונהליםחקיקה

בלבדעצמיתברגולציהלהיפתריכולולא,המדינהשלחובההינובסוגיההטיפול•
(Self-Regulation).

הוועדה יכולה לתרום תרומה משמעותית לשמירה על בריאותם של ילדים  
.  והתפתחותם התקינה
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