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הנגרמת בראש , הגורם המרכזי להשמנת יתר הינו צריכת קלוריות מוגברת. השמנת יתר היא מגיפה בריאותית הולכת ומחריפה

השמנת יתר והרגלי תזונה לקויים תורמים לתמותה . ובראשונה מצריכת מזון עתיר שומן ומשקאות עתירי סוכר וקלוריות
אקונומי של - הסוציומעמדם, בנוסף.  גם פוגעת באופן משמעותי באיכות החייםהשמנת יתר. קשות שונותלות מוקדמת ולמח

בעיקר בגילאים , הסטיגמה החברתית והקשיים הנפשיים שלעיתים נלווים להשמנה מתווספיםכך על . אנשים שמנים נמוך יותר
 .הצעירים יותר

 
בעוד שהמלחמה , ואולם.  בעולם המערביהראשוניםוים את גורמי התמותה הרגלי תזונה לקויים מהוהשמנת יתר ו, עישון

לא יעלה על דעתו של  שהגם.  מאחורמפגרת בהשמנה המלחמה, הציבורית-נדה החברתית'גבוה באגבמקום בעישון ממוקמת 
מגבלות . הורים אינם מהססים לתת לילדיהם מזון לא בריא ושתייה מתוקהמרבית , לתת לילד לעשןמן הישוב מבוגר 

בעוד שאין מגבלות מקבילות בנוגע לפרסום מוצרי מזון , משמעותיות מוטלות על פרסום סיגריות בכלל וביחס לקטינים בפרט
אך לא קיימים איסורים כלשהם ביחס , איסורים חוקיים קיימים ביחס למכירת טבק ומוצריו לקטינים, בנוסף. לא בריאים

 . לממכר ממתקים
 

כל ילד רביעי , על פי ההערכות הרווחות.  מהילדים היותר שמנים בעולםהילדים הישראלים הםש, כךמחקרים מצביעים על 
מחקר בינלאומי מלמד כי ילדי ישראל ממוקמים במקום הראשון בעולם בישיבה , אם לא די בכך. בישראל סובל מהשמנת יתר

 . הוא עצוםוחוסר פעילות גופנית זונה לקויים הנזק הנגרם לילדים כתוצאה מהרגלי ת. מול המחשב ובשתיית משקאות קלים
 

גם (ן החברתית מתחילות להכיר באחריותוחלקן , בגין השמנת ילדיםשל מיליארדים רבים נתבעות בתביעות ענק חברות המזון 
מספר . 12לילדים מתחת לגיל והפרסום החליטה להפסיק את השיווק , למשל, צרנית השוקולד מארסי. )אם לא המשפטית

כללי פרסום של ונטרי על אימוץ וול) ס וקוקה קולה'לרבות מקדונלד(ב " בארהגדולות יצרניות מזון 11 הצהירושים לפני כן חוד
 . אין דיהיצרנים בהצהרות אך כמובן ש. יקדמו צריכת מזון דיאטטי ובריא יותרש ,חדשים

 
על החל , החינוךמשרד ל "חוזר מנכ. יןמשאבים בענתשומת לב ו יותר החלו להשקיע מעטגם בתי הספר ומשרד החינוך 

אוסר על מכירת משקאות ממותקים וחטיפים ,  במוסדות חינוךומכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות, מזנונים, קיוסקים
 .  להתווכח,לצערנו, על מידת האכיפה והיישום של הנחיות אלו אפשר, ואולם. עתירי שמון וסוכר

 
ותר לנזק שנגרם לילדים כתוצאה להיות מודעים יועליהם , ונה נכונים ביותר בהקניית הרגלי תזחלק חשובהורים ל, לצד כל אלו

, אבוקדוגם עם כריך ס "או לבי לשלוח את הילד לגן אפשר , שוקולד כריך ממרחעם כל הנוחות שבהכנת. י תזונה גרועיםהרגלמ
לילדים . ס ופיצה' לחשוב על חלופות נוספות מעבר למקדונלדמומלץ, כשמתחשק לאכול בחוץ. ממרח עגבניותאו לבנה גבינה 

 את התיק למלאלא חייבים , כשיוצאים לגן השעשועים השכונתי. יש חוש טעם אנין ומפותח יותר מכפי שחלקנו נוטה לחשוב
ת ופירות בפעם הבאה שתראו ילד שאוכל ירקו, ולכל הפחות.  פירות במקומםלקחת בהחלט ניתן.  ומתוקיםבחטיפים מלוחים
 . תעשו לכולנו טובה ואל תרחמו עליו, או כריך אבוקדו

 
נובע לא רק קושי זה . חשוב להבין שישנו קושי אמיתי להילחם בתופעה, מבלי להמעיט באחריות ההורים ומערכת החינוך

של הדומיננטי  אלא גם ממעמדם, תכ כאוטוריטה וסמכות מחנים והמורים של ההור במעמדםםאידיאולוגיי-נויים חברתייםמשי
 של גדולה ביותרילדים צופים בכמות , ב"על פי מחקר שפורסם בארה. על ילדיםהעצומה אמצעי התקשורת והשפעתם 

, 2-7ילד בגילאי . ושתיה קלה, סוכרדגני בוקר עתירי , מזון מהיר, ממתקים, שמרביתן מקדמות צריכת חטיפים, פרסומות למזון
המספר .  פרסומות מזון טלביזיוניות בשנה4,400-צופה בממוצע ב, פרסומיתן אמת לבדיה ביהיטב  ים מבדיללאגיל שבו עדיין 

לכך יש להוסיף כמות לא מבוטלת של פרסומות להן נחשפים קטינים באמצעי שיווק . 8-12 פרסומות בגילאי 7,600-מאמיר ל
 . אחרים

 
החקיקה הנוכחית הנוגעת . כים לצימצומה ולשקול את הדרמעצבי המדיניות המשפטית חייבים להכיר בחשיבות הבעיה

, בניסיון להתאים את החקיקה למציאות העגומה. חלקית וחסרהוהיא , איננה נאכפת כראוילפרסומות המכוונות לקטינים 
 ישיווק מוצר, על פי הצעת חוק זו. הצעת חוק העוסקת בפרסומות מזון המכוונות לקטינים, עשר- כבר בכנסת השישה,הוגשה

 כי מוצרי מזון מסויימים ,בועכן הוצע לק. המוצר התזונתי של וה לילדים ילווה במתן מידע חשוב ביחס להרכבמזון ומשק
וכי לא יעשה שימוש בידוענים , 21:00ורסמו לפני השעה לא יפ) העונים על קריטריונים שייקבעו על ידי ועדה ציבורית(

 מורכבתבדרך להתמודדות עם בעיה , הגם הכרחי,  אחד קטן וראשון זהו אך צעד.ובדמויות מצויירות לצורך קידום מוצרים אלו
 . ת הרסניותובעלת השפע

 
 בכלי  האחרוניםעל פי הפרסומים, 2008 נכון לשנת העומד –ו משלמים את מחיר ההשמנה כולנ, תברמה הלאומי, בינתיים

 .אך כנראה שלאף אחד לא אצה הדרך. ח בשנה" מיליארד ש10- על כ,התקשורת
  
 
 חבר המועצה הציבורית וראש המוסד ליישוב סכסוכים בארגון אמון הציבור, ותב הינו מרצה לדיני חוזים ולדיני צרכנותהכ


