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 כ' אדר תשפ"א 

 לכבוד, 

 , ראשי המפלגות המתמודדות לכנסת

 

 הנדון: הפסקת פרסום מוצרי מזון מזיקים לילדים ולבני הנוער כחלק ממצע האחריות המדינית והחברתית של המפלגה  

 

מדים השונים עליהם  ימדגישות את המ הלאומיות  התזונתיות ההנחיות לתזונה השפעה קריטית על הבריאות. 

ומבוססות על    2019מד הבריאותי, החברתי, הכלכלי והסביבתי. הנחיות אלו הושקו ב יהמ –משפיעה התזונה 

ת מחלות כרוניות,  קיימות, שמירה על התרבות והחברה  ההקשרים שבין התזונה המומלצת ובין חוסן ושלומות, מניע

 וכלכלה מעגלית. 

 בעקבות ההשפעות הרחבות של התזונה הבריאה, על עקרונותיה להיות בסיס לכל מדיניות הקשורה בבריאות 

 ה.  יבמזון ובתזונה, וזאת לטובת האוכלוסי

 ,2,1ולבני הנוער. מתוך האמנה:האמנה לזכויות הילד מחייבת אותנו לדאוג באופן מיוחד לילדים  

 בכל הפעילויות המכוונות לילדים, טובתו של הילד צריכה להיות השיקול העיקרי והמוביל  ●

 חובה לנקוט צעדים שמטרתם לצמצם את הגורמים המביאים בעקיפין לתמותת ילדים, כגון עידוד הבריאות   ●

בימים אלו, של תקופת חירום ממושכת, אנו עדים לעליה משמעותית בצריכת מוצרי מזון מזיקים על ידי ילדים ובני  

שגרים איתם בבית, ציינו   18- בני פחות ממן המשיבים, שיש להם ילדים  56%,  2021נוער. בסקר ברוקדייל, אפריל  

ציינו שכמות החטיפים ו/או הממתקים שהילדים אוכלים היא    64%כי כמות האוכל שהילדים אוכלים גדולה מהרגיל. 

גדולה מן הרגיל. זאת לצד הממצאים של עליה משמעותית בזמן המסך, המספק שיווק למוצרים מזון המזיקים  

  .3  לבריאות כפי שיפורט להלן

לשיווק ולפרסום מוצרי מזון השפעה משמעותית על הצריכה. מעידות על כך השקעות השיווק העצומות של תעשיית  

שבועות הפרוסים על פני   5על ידי תעשיית המזון בפרסום מוצרי מזון ב   ₪2017 הושקעו ב  28,324,682המזון.  

דומיננטית בפרסום מוצרי מזון מזיק. הפרסום  השנה. הפרסום נעשה במגוון מדיות כאשר המדיה הדיגיטלית היא ה

מותאם לזמן הצפייה של הילדים ובני הנוער וחלק משמעותי שלו מתרחש בחופש הגדול. קטגוריות מובילות בפרסום  

  4הנם משקאות מתוקים ובשר מעובד.  

ו בין כיתות א' ל  מהילדים נמצאים בעודף משקל או בהשמנה ואנו עדים לעליה משמעותית בשכיחות ז 20%בישראל, 

ז'. עודף המשקל וההשמנה רווחים יותר באוכלוסיות מעוטות יכולת ומתוך כך ההשלכות הקליניות. בשכיחות   –

דוגמאות לפרסום   1בנספח מספר  5כלכלי בריבוד לפי גיל.  -הסוכרת לדוגמא נצפה קשר הפוך חזק עם מצב חברתי 

שכיחות גבוהה יותר של אי בטחון תזונתי למרות ההשלכות  מוצרים מזיקים באוכלוסיות מגדריות המאופיינות ב

 המזיקות ארוכות הטווח המוכחות. 

 6חשיפה לפרסומות למזון מזיק בילדות ובהתבגרות יוצרת התניה קבועה להעדפת מזון מזיק המובילה להשמנה.  

נרחב וממוקד או באופן   במשך השנים, פורסמו דוחות המתייחסים לנושא הפרסום והשיווק של מזונות מזיקים באופן

כללי, כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר של מניעת השמנה ותחלואה הנלווית לה. הדוחות פורסמו על ידי גופים כמו  
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 8 9 10 11 12 13 14 7הפרלמנט האירופי, ועדת הסחר הפדרלית בארצות הברית, ובעיקר על ידי ארגון הבריאות העולמי.  
על פי סקירות הספרות, לפרסומות השפעה משמעותית על העדפות הילדים ועל הרגלי הצריכה שלהם. השפעה   15

, אשר מסתכלים על הפרסומת כעל מקור מידע לא מוטה. אבל גם  12מידית ניכרת בעיקר בקרב ילדים מתחת לגיל 

הקניית ההרגלים בגיל צעיר הנשמרת  בגילאים מאוחרים יותר לפרסומות ולשווק השפעה רבה על צריכת מזון מזיק ול

לטווח ארוך, בגיל המתבגר והמבוגר, ובכך משפיעה על המשקל והבריאות. שיווק מזון אגרסיבי לילדים מהווה דלק  

וזרז למגפת ההשמנה. המכון האמריקאי לרפואה מזהיר ששיווק מזון לילדים מקדם סביבה ששמה את בריאותם  

מהקלוריות היומיות הנצרכות על ידי בני נוער מקורן במוצרי מזון מזיק!   50%"ת, בישראל, מתוך סקרי מב  16בסכנה .  

קיימה הן  -מעובדים אינה בת -המגמה הנוכחית של צריכת מוצרים מזיקים, עתירי שומן רווי, סוכר ומלח ו/או אולטרה

רכת הבריאות,  למערכת הבריאות והן לחברה בכלל. העלות היחסית של מטופל עם משקל עודף והשמנת יתר במע 

גבוהה בהרבה מן העלות של אדם בעל משקל תקין. ללא שינוי מגמה, בהסתמך על מחקרי העוקבה  הקיימים, אנו  

בקרב האוכלוסייה הבוגרת. נתון כגון זה אינו מאפשר קיום של   70%צפויים לנסוק לשיעורי עודף משקל והשמנה של 

  .17חברה תקינה ובריאה ופוגם בחוסן האישי והלאומי  

 

 התחייבות מפלגתית לשלמות תזונתית של הילדים ובני הנוער 

מזון בריא מאפשר את הבריאות הפיזית ומיטיב גם עם הקהילתיות, התרבות והחברה. תזונה בריאה, לפי ההמלצות  

התזונתיות, המבוססת על מזון טבעי וטרי, מעודדת בישול ביתי ואכילה משפחתית. אכילה כזו מייצרת קשרים בין  

יותר על בריאות הגוף והנפש. אכילת מזון  דוריים ומחזקת את תחושת השייכות. לקשרים אלו השפעה משמעותית ב

כונים לתחלואה קשה  ימגדילה את הס   COVID-19מזיק ואולטרה מעובד פוגעת בבריאות וכפי שנוכחנו ממגפת ה 

 ותמותה גם ממגפה. 

 מתוך כך,  

במצע  איגוד והחתומים מטה מבקשים התחייבות למדיניות למניעת פרסום מזון מזיק לילדים ולבני נוער האנו, 

אחריות    המפלגתי, מתוך כוונה לקדמו מיד לאחר הבחירות לאור ההשלכות הרות הגורל של הנושא לבריאות הציבור

 לאומית וחברתית 

הוועדה לאסדרה של תזונה בריאה, אשר הוקמה במטרה לקיים דיון ולגבש מדיניות בתחום רגולציה מקדמת תזונה  

ם מזון מזיק עם דגש על פרסום ושיווק לילדים ולנוער. הגבלת שיווק  בריאה בישראל. המליצה על הגבלת שיווק ופרסו

רגולציה לא נמצאו מועילות   –ופרסום מזון מזיק לילדים צריכה להיות מעוגנת בחוק. זאת משום שאמנות התנדבותיות  

  ,19. ,20 ,1821לנושא זה.  

ני הנוער. זו זכותם לסביבת מזון  צריכת מזון בריא מאפשרת את השגשוג והבריאות המיטביים עבור הילדים וב

 של קובעי המדיניות לייצר סביבת מזון בריאה.   המחויבות מאפשרת וזו 

מתוך כך, באחריות קובעי המדיניות להבטיח לילדים ולבני הנוער בישראל מוגנות מפני אכילה מזיקה והשלכותיה  

 כלכלי של המפלגות בישראל: - בריאותי -יהבריאותיות והחברתיות. להלן העקרונות שיש להבטיח בבסיס המצע החברת 

, בהתאם להנחיות התזונתיות הלאומיות, כבסיס בכל מדיניות הקשורה  לכל   מחויבות למדיניות לתזונה בריאה .1

 למזון ולתזונה 

 פיתוח מדיניות לסביבת מזון בריאה, המעודדת בחירת מזון מושכלת לילדים ולבני הנוער  .2

 ברגולציה מחייבת.   צרי מזון מזיק לילדים ולבני הנוערהגבלה לאלתר של הפרסום והשיווק של מו .3

 במוסדות החינוך בת קיימא: תזונה, בישול, חקלאות וקיימות  הבטחת לימודי ליבה של תזונה  .4

 האוסר על מכירת מזון מזיק ומפרט אלו מזונות רצוי שיימכרו.  –  אכיפת תקנות לממכר מזון בבתי הספר .5

 מניעת פרסום, לחינוך ולהסברה מחויבות להתאמה מגדרית של מדיניות ל .6

 הפעלת תוכניות אכיפה, מעקב ובקרה לסביבת מזון בריאה לילדים ולבני הנוער  .7



 
 

 : בברכה

 פרופ' נדב דוידוביץ', מומחה בבריאות הציבור, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית 

 יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור לשעבר פרופ' חגי לוין, אפידמיולוג, האוניברסיטה העברית והדסה. 

 הפורום הישראלי לתזונה בת קיימאנשיאת  , דר' דורית אדלר

 אוניברסיטת חיפה , בי"ס לבריאות הציבורמנהלת   , פרופ' שירה שגיא זילבר

 מכללת תל חי  , "ס לתזונההבימרצה  ,דר' סיגל טפר 

 איגוד רופאי בריאות הציבור, האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' אהרון טרואן, ביה"ס למדעי התזונה וחבר נלווה  

 רוברטס, מומחית בבריאות הציבור, חברת ועד איגוד רופאי בריאות הציבור  - ד"ר מאיה לוונטר

 

 

  



 
 

 דוגמאות לפרסום ושיווק מוצרים מזיקים במגזרים הערבי והחרדי בישראל  –  1נספח מספר 

 

  לאוכלוסיה  בחתונות תמיכה  במבצעקולה -קוקה
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 מודעות שהתפרסמו בעיתון 'יתד' בתפוצה גדולה מאוד  –  2021פורים 
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