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קיימאבתלתזונההישראליהפורום

המודעותלהגברתהפועל,מקצועאנשישלתחומי-רבמדעיארגון•

וכלכלהחברה, סביבה, בריאות,תזונה,מזוןביןלקשרים

:הןהפורוםמטרות•
 ;הציבורולכללבתחוםלעוסקיםמחקר-מבוססמידעולהנגישלאסוף–

 ;הרלוונטייםבתחומיםומחקרמשותפתלמידהלעודד–

ההשפעותאתמשמעותיתשיצמצמוקיימא-בנותמזוןמערכותולהטמיעלפתח–

אישיתזונתיוביטחוןבריאהתזונהויבטיחו, וצריכתומזוןיצורשלהשליליותהסביבתיות

.ישראלמדינתתושבילכללולאומי

שמירתלטובת,בלבדמתנדביםבסיס-עלשנים3-כפועלהפורום•

יהציבורהאינטרס

בריאהתזונהלקידוםפרויקטיםלביצועפעולהשיתופימבססאלובימים•

בישראלקיימאובת



קיימאבתתזונה
תזונה"כקיימא-בתתזונהמגדירם"האושלוהחקלאותהמזוןארגון

ותזונהמזוןלהבטחתתורמתאשר,נמוכהסביבתיתהשפעהבעלת

".והבאיםהנוכחייםלדורותבריאיםולחיים

תזונהדפוסיקיימאבתהלתזונהישראליהפורוםמקדם,בהתאם

,מהחימזוןבצריכתהפחתה, חהצוממןשעיקרומזוןעלהמתבססים

עיבודשעברמזוןאומעובדלאמזוןצריכתו, מקומייםוייצורחקלאות

.מינימלי

לתועלתמעבר, מעובד-ואולטראמעובדמזוןבצריכתהפחתה

.אנרגיהפחותורכתוצ, ואשפהאריזותפחותמייצרתגם, הבריאותית



בלבדהציבורטובתשלצרהראייה

עללאסוריש,מזיקמזוןשלהינוהפרסוםשלמוחלטורובמאחר•

.גיללכל, מזוןכלשל, פרסוםכל

מטעםלהיותצריךהואהרי,מזוןשלפרסוםיאושרבכללאם•

,פירות)בלבדבריאמזוןפרסוםולכלול, בלבדהבריאותמשרד

(.'וכדקטניות,ירקות



יותררחבהראייה

תעשיית:ישראלוכלכלתהתעשייהטובתגםלמשוואהמכניסיםכאשר

נראה-' ווכהתקשורתשוק, וםהפרסתעשיית,השיווקתעשיית, המזון

המזיקהמזוןפרסוםהגבלתעלולהסכיםלהתפשרהכרחישכי

,זהכללב, והשיווקהפרסום,המדיהאמצעיבכלולנוערלילדים

ביקורי,מפורסמותבדמויותשימוש,ילדיםבארוחותמתנותעל איסור

.וכדומה, מסחריותחברותשלמבקריםבמרכזיתלמידים



ב"עשייה בארההתשלהעצמיתהרגולציהיעילות

לילדיםטלויזיהבתוכניותשהופיעוהמזוןפרסומותשלניתוחהתבצע•

2013לעומת 2007בשנתהפופולרייםבערוצים

המוצריםבאיכותמשמעותישיפורנצפהלאכימראיםהממצאים•

העצמיתהרגולציההחלתמאזלילדיםששווקו

לקטגוריתהשתייךבטלוויזיהשפורסםמהמזון 80%,  2013בשנת•

ביותרהגרועההמזון

Kunkel D.L. American Journal of Preventive Medicine 2015



עצמיתרגולציה



באוסטרליהטלוויזיהרוציע4-בהפרסומותשלאנליזהנערכה•

לאמזוןשלהפרסוםבשיעורשינויהיהלאכימסיקיםהחוקרים•

יוזמתשלמינימליתהשפעהקיימתכלומר-2011מאזבריא

התעשיהשלהרגולציה

Watson W.L. Journal of Public Health 2017

ה  התעשיישלהעצמיתהרגולציהיעילות
אוסטרליהב



 2008בשנתהוצגהלילדיםמזיקמזוןשלהפרסוםלהגבלתמערכת•

ערוציבשלושתהפרסומותנסקרו 2015בשנתשנערךבמחקר•

המרכזייםהטלוויזיה

לפרסוםמותרשאינומזוןכללומהפרסומות 68.5%•

ילדיםצפייתשלשיאבזמנישודרומזיקלמזוןמהפרסומות 88%•

אפקטיביתאינההנוכחיתהעצמיתהרגולציהכיסיכמוהחוקרים•

בריאלאמזוןלפרסוםחשיפהמפניהילדיםעלבהגנה

Vandevijvere S. Public Health Nutrition 2017

התעשייה  שלהעצמיתהרגולציהיעילות
זילנדניוב



לילדיםומשקאותמזוןפרסוםהגבלתלגביהנחיותקיימותבספרד•

12לגילמתחת

(הרגולציההחלתטרום)2008משנתהפרסומותהושוובמחקר•

2012משנתלפרסומות

88%עלעמדלקודההיענותאישיעורכימצאוהחוקרים•

מהפרסומות

Leon Flandez K. et al. Public Health 2017

ספרדבהתעשייהשלהעצמיתהרגולציהיעילות



מזוןפרסוםלהגבלתיוזמותהשפעתסקירת
לילדיםומשקאות

גדולפערקייםכינמצא,הנושאאתשבחןסקירהבמאמר•

:יןבהמתואריםבממצאים
יוזמותשלקיומןלמרותכיהמראים-peer-reviewedמדעייםמאמרים•

ילדיםשלניכרתחשיפהקיימתעדייןהתעשייהשלעצמיתלהגבלה

.בריאיםלאלמזונותלפרסומות

אדוקהצמדותיהמתוארתבהםהמזוןתעשייתידיעלהממומניםדוחות•

.להגבלות

כדימספיקהאינההנראהככלהעצמיותלהגבלותצמדותיה•

בריאהבאכילההפוגעלילדיםמזוןפרסוםלהפחית

S. Galbraith-Emami, T. Lobstein Obesity Reviews 2013



העצמיתהרגולציהסיכום

שלהםהצריכהדפוסיועלילדיםשלהמזוןהעדפותעלמשפיעשיווק•

השמנתלביןבטלוויזיהומשקאותמזוןשלפרסומותביןקשרקיים•

ילדים

מפניהילדיםעלמגנהאינההמזוןתעשייתשלעצמיתרגולציה•

לפרסומותחשיפה

Rain K.D. et al  Journal of Public Health Policy 2013



לאלתרליישוםהמלצות

שיש, הראשוניות, ותהמינימליההגבלותשלהמנחיםהקוויםלהלן

:לאלתרלקבוע

,  בתי ספר, גני ילדים: מסגרות בהן ילדים מתקבצים יחד1.

חופשיות מכל  חייבות להיות –' גני שעשועים וכד, מרפאות

!ושיווק מזונות מזיקים הצורות של פרסום

מזוןמשווקיויצרניושלמזיקמזוןשלחסויותמתןלאסור יש2.

משרדזהבכלל,הממשלהמשרדיפעילויותבכלמזיק

הציבוריותוהמערכותהמקומיותהרשויותוכן, הבריאות

.הרחבהבהגדרתן

ניו  כולל , איסור הפרסום חייב להיאכף בכל סוגי המדיה3.
.  מדיה ורשתות חברתיות



סמוישיווק

!לטיפולוהקלהברורהחלקהואהגלויהפרסום•

-אבל•

(הסמויים)השיווקבמאמציציבורידיוןמתקייםלאכמעט

בריאותגורמיעםפעולהבשיתוף,המזוןתעשייתשלהאדירים

ובריאותהציבוריהאינטרסעללשמוראמוריםהיושלכאורה

.הציבור

!מידולהפסיקלהכיר,לחשוףחייביםהאלוהשיווקמאמציאת•



חסויות

–נרחבותמסחריותלחסויותזוכיםבישראלהתזונהכנסיכל

תזונהאנשישלמקצועיותבהשתלמויותהתכניםברו,כלומר

.המזוןתעשייתי"עממומניםהתכניםהםובריאות

:בישראלהגדוליםהתזונהכנסישני,אלדוגמ

כוחותאיחוד-מונעתתזונה

Nutrition Israel

http://www.israelinutritionweek.co.il/%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.medical-expo.co.il/nutrition2017-program.aspx


חסויות
כוחותאיחוד-מונעתתזונהכנס



???זהעםהבעיהמה-חסויות

איזוטריייםנושאיםכאשר,בכנסיםהמוצגיםהנושאיםבחירתעלמשפיע1.

מאחוריהםאיןהצערשלמרבהמהותייםנושאיםחשבוןעלבמהמקבלים

.כלכליאינטרס

:דוגמא

בתשלוםשנערכהמסחריתבדיקהמציג"תנובהבחסות"המליאהמושב

.וולקניבמכוןתנובהלבקשת

בכתבדברשלבסופוהתפרסמה,זניחהשלההמדעיתשהמשמעות,הבדיקה

. מדעיעתכתבבשוםולאהבקרמועצתשלהעת

?מליאהלמושבראויבנושאמדוברהאם



???זהעםהבעיהמה-חסויות



???זהעםהבעיהמה-חסויות

-הכיסויאופןעלגםמשפיע. 2

.חשובההיאקיימות

אלא,ירוקמוצראינומשקחלבאך

מוחלט  בניגוד, הלסביבמזיקמוצר

בחסותבמושבהוצגשבולאופן

.תנובה

עשהבפועלאבל , וקיימותבתזונהקסעביכול שמושב

greenwashתנובהשלחדשלמוצר  .



???זהעםהבעיהמה-חסויות

בחסות,בביציםשעוסקבמושבהאם: כנסמאותונוספתדוגמא

?בביציםדיוקסיניםעלתשמעו,הלולמועצת



עםמסחרייםגופיםשלפעולהשיתופי
בריאותארגוני

מתבררותבריאותגופישללציבורתזונהוהמלצותעמדהניירות

.מסחרייםגופיםעםפעולהשיתוףשלכתוצאהלעתים

מאחורישעומדיםהמסחרייםלאינטרסיםמודעלאהציבור

.לכאורהמקצועיותהמלצות



הכסףציר

.



החלבמועצתשלצ”היחחברת-מיקרומרקט

.



?חלבהנייןבעהמדעייםהניירותאתיוזםמי

.



2012-חלבעלנוסףעמדהנייר

.



הואהעמדהלניירהמקור
שפרסמהשיווקיתחוברת
מספרהחלבמועצת

לכןקודםחודשים

.



“ פעולהשיתופי ”

.
.  מועצת החלב התגאתה בשיתופי הפעולה האלו, 2012בשנת

.  לא נראים לעין" שיתופי הפעולה", 2017בשנת 

?  האם הופסקו 

.כנראה שלא

.העיןמןהסוורק



כובעיםריבוי

.

מסחריותלחברותכיועציםמשמשיםמקצועואנשירופאים

.הציבוריתלפעילותםבמקביל

למסריםומאמיןמקצועכאנשיהאלוהבכיריםאתמזהההציבור

.בתקשורתמופציםכשהםשלהם

שלהמטרותאתלקדםעשוייםהאלוהבכירים-מכךוחמור

תפקידםבמסגרתגם קשוריםהםעמםהמסחרייםהגופים

(.מודעשאינואומודעבאופן)הציבורי



הגבולהםהשמיים:כובעיםריבוי

.



:כובעיםריבוי
מספקתאינהענייניםניגודיעלהצהרהגם

.



הציבורבריאותרופאיארגון
VS

הבריאותמשרד

.



החדשותהתזונההמלצות

.



אתיקוד

.

וגופיםי"הרשלאתיקודלהיכתבחייב,הבריאותמשרדעםפעולהבשיתוף

אשר,והשיווקהפרסום,המזוןתעשייתעםלקשריםבנוגענוספיםמקצועיים

:רויגדייבהיר

(נדרשתהכשרהאיזו)לייעץיכולמי-

(םענייניניגודהעדר ,נאותגילוי)הייעוץיבוצעתנאיםבאילו-

!אמתבזמןכךעללדעתהציבוריוכלואיך-

,מומחיםאינםבהםבנושאיםמייעציםשיועציםמעטלאשי, להיוםנכון

לכן-סמכא-ובניכמומחיםונתפסיםהציבורמאמוןנהניםהרופאיםלאב

.ביותרהגדולהואהזהמהייעוץלציבורהנגרםהנזק

להצהיר באופן שוטף או עבור כל התבטאות  יחוייבכל רופא וכל דיאטן 

(.כסף-גם בשווה)ציבורית אילו גורמים מממנים את עבודתו 

.ואפקטיביתהדוקהלהיותחייבתהאתיהקודיישוםעלהרגולציה



 !חובה

.

!!!  ל-כ-ה,כסף-שווה,ל"ות לחעונסי, מחקריםמימוןשלנאותגילוי

הכנסיםבכל,הגורמיםכלשל,החסויותתקציבילגבימלאהשקיפות

.והאירועים

?הזוהמגבלהמאיפה?אחורהשנים3רקלמה

 ?לייעץמתיימריםהםכיצד !לתזונהמומחיםאינם" מומחים"מהלקח

-' וכו,יעוץדמי,מחקריםמימון,חסויותשל-מלאהושקיפותנאותגילוי

ויישארוצדיבחרושמקצועמאנשילדרושיש.בהדיאיןאך ,חיוניתהיא

.שלהםלבחירהנאמנים

להשתתףיכוליםלא,ענייניםניגודבשעלולים להימצאמקצועאנשי

.  לציבורתזונההמלצותבכתיבת



סיכום

.

.בטוחהבסביבהלגדול, עליהחולקןשאי,בסיסיתזכותישהילדיםלכל●

.בבריאותםפוגעתמזיקלמזוןילדיםחשיפת●

הפרסוםיעילותעלמעידהבפרסוםהחברותשלהמאסיביתההשקעה●

ערךתשוו-הפרסוםבהגבלתיהידחשלחודשכללפיכך.והשיווק

.ותמותהתחלואהשלעצומותלעלויות

אתלנואין-עוצרותאינןוהסכרתההשמנה,התחלואהמגיפות●

.נפשותדיניאלו.התעשייהבשיתוףלתהליכיםלחכותהפריבילגיה

.לאלתרלתוקףלהיכנסחייבותהפרסוםהגבלות

,מדעית-פסאודואפילולפעמים,מדעית-הסמיהעטיפהאתלהסיריש●

,הציבורשלהונאהזוהי.בישראלהמזוןשיווקתחוםאתהעוטפת

שלפעולהבשיתוףאבל המזוןתעשייתשלבאחריותאמנםהמתקיימת

.המעורביםהגורמיםכל

  !עצומהאחריותיותלכםיש-הועדהחברי


