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יצרנים . ילדים מהווים כרבע מאוכלוסיית המדינה ויש להם נתח נכבד באוכלוסייה הצרכנית בישראל

את . ח" מיליון ש200- ההשקעות בפרסום לילדים ונוער בישראל עומדות על כ: ופרסומאים ערים לעובדות אלו

הטלביזיה מהווה את הפלטפורמה היעילה והנגישה . תטלביזיוניובים מפנים מפרסמים לפרסומות עיקר המשא

  .  בטלביזיה שעות ביום3- כילד בישראל צופה בממוצע בין היתר משום ש,  המפרסםביותר מבחינת

כאשר עוסקים בפרסומות טלביזיוניות . לישיבה ממושכת זו מול המסך השפעות שליליות רבות ומגוונות

 יכולות לבוא לידי ביטוי בהטעיית אלוההשפעות השליליות של פרסומות , באופן ספציפיהמופנות לקטינים 

, או לבקש מהוריו לצרוך, אותו לצרוך  בהפעלת מניפולציות שיגרמו לו לקבל החלטות שגויות וישכנעו;הקטין

   .ובעידודּה ובהשרשת התנהגות שלילית ולא רצויה ;מוצרים או שירותים שאינו זקוק להם

בגילאים . ישנם קשיים קוגניטיביים בהבנת פרסומותשנים  12לקטינים שטרם מלאו להם : זאת ועוד

הוא איננו מסוגל לזהות את . הוא טועה בהערכת נתונים. לא מסוגל הקטין לקבל החלטות באופן אופטימאלי, אלו

, בנוסף. ם ושמטרתם למכור ולהרוויח הם בעיקרם כלכליימיםלהבין שמניעי המפרס, כוונת השכנוע של המסר

ולהבין , להבין את משמעויותיה ארוכות הטווח, קטינים בגילאים אלו אינם מסוגלים לנתח את תהליך הרכישה

  . האם העסקה אכן כדאית

פרסומת אשר תעורר מודעות ומגבשים   של הצרכן הקטיןם את הקשיים הקוגניטיביייםמנצלהמפרסמים 

ינגלים קליטים 'ג, תוך שימוש בהתפתחות עלילתית פשוטה והומוריסטית, זאת. בולמוצר וגירוי להשתמש 

השתתפותה של דמות בתוכנית טלוויזיה לבין הקטין אינו מבחין בין . ודמויות מוכרות ואהובות על ילדים

 תוך, באופן לא הוגן,  החלטתו הצרכנית של הקטין ללא ידיעתומושפעת בכך .השתתפותה של הדמות בפרסומת

  .ניצול תמימותו

קיים , באיחוד האירופי, כך למשל. במדינות שונות בעולם רואים חשיבות רבה בהגנה על הצרכן הקטין

חל איסור על , בבריטניה. איסור על פרסום לקטינים המשכנע אותם לרכוש מוצר תוך ניצול חוסר ניסיונם הכלכלי

, יקן'קוקה קולה וקנטקי פרייד צ, ס'קדונלדכמו מ, שידור מוצרי מזון העלולים להזיק לבריאות הילדים

דמויות האהודות על ילדים מוגבלות , בקנדה. בפרסומות המשודרות במהלך תוכניות המיועדות לילדים ולנוער

בישראל נעשה ניסיון לרסן השפעות שליליות אלו ולמזער את הבעיה . לשימוש בפרסומות המכוונות לילדים

תקנות הגנת את  התקין ,לחוק הגנת הצרכןא 7ם לסמכותו מכוח סעיף בהתא, ת"שר התמ. באמצעות חקיקה

מטרתן של התקנות היא לקבוע עקרונות . 1991-א"התשנ, )יווק המכוונים לקטיניםפרסומת ודרכי ש(הצרכן 

  . כללים להגבלת דרכי פרסום לקטיניםו

מקורו של פער . ספר לבין המצב הלכה למעשה-ישנו פער משמעותי בין המצב החוקי הכתוב עלי, ואולם

 שערכה סקרפי -על, כך למשל. ורהראשונה היא חוסר מודעות מצידו של הציב. זה בשלוש בעיות מרכזיות

 בלבד מהציבור מודע לזכויותיו של 2%כי  בנושא מודעות צרכנים לזכויותיהם עולה  לצרכנות הישראליתהמועצה

לצד ובנוסף לחוסר . בעיה נוספת הינה חוסר בחקיקה. הקטין מכוח התקנות שלא להיחשף לפרסומות מנצלות

חסרים אלו מאפשרים שידורן של פרסומות אשר . עדיין קיימים חסרים משמעותיים בחקיקה, ציבוריתמודעות 

תוך ניצול ,  של הקטין ומשפיעות על החלטתו של הצרכן הקטיןםמנצלות בעליל את הקשיים הקוגניטיביי

כתוצאה מכך תיתכן ". פרסומת המכוונת לקטינים" ממצה של המונחלא קיימת הגדרה , לדוגמהכך . תמימותו

.  כמכוונת לקטיניםתיחשבכן , הקטיניםהצרכנים אך בעיני הציבור ו,  קהל היעד שלה אינו קטיניםפרסומת אשר

לא קיימת הוראה המגבילה , בנוסף.  בשל השתתפותה של דמות אהובה על ילדים בפרסומת לבירהכך הוא למשל

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/0A39578F-DAEB-4357-8565-157CA6B84C4F.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/C39EF8D8-3E64-4CFD-8E68-336897B19E05.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/C39EF8D8-3E64-4CFD-8E68-336897B19E05.htm
http://www.consumers.org.il/files/modaotdgani.ppt
http://www.consumers.org.il/default.asp?catid=%7B3E31AB82-2BB0-11D7-92D3-0080AD76B634%7D


כן אין . )21:00 לאחר השעה ,למשל(עשויות להיחשב כמכוונות לקטינים את שעות שידורן של פרסומות אשר 

ואולי , השלישיתבעיה ה. הוראה האוסרת שימוש בדמויות מצוירות או בידוענים האהובים על קטינים

על אכיפת . היא שהחקיקה הנוכחית כמעט שלא נאכפת בהקשר של פרסומות בטלביזיה ,המשמעותית ביותר

כי המפרסם בניגוד , החוק קובע. ת"החוק הופקד הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן מטעם משרד התמ

אף מפרסם לא , בפועל, אהלמרבה האכזבה והפלי). מאסר שנה או קנס(להוראות התקנות צפוי לעונשים פליליים 

  .מנוגדת לתקנות ה בטלביזיההועמד לדין בגין פרסומת

מצפייה שגרתית בטלביזיה בתקופה האחרונה ?  פרסומות שאינן תואמות את התקנותמשודרותהאם אכן 

בה הוא נראה יושב , דוגמה אחת היא הפרסומת בכיכובו של משה דץ. ניתן למנות כמה וכמה פרסומות מטרידות

איפה , איפה, איפה": "טיף וטף" שותה בירה ומזמר להנאתו את שיריו המפורסמים מתוכנית הילדים ,בבר

עומד על גג של בניין ונראה , "סופרמן"מחופש לדמות המצוירת , נראה ילד כבן עשר, בפרסומת אחרת...". העוגה

ש בכוכבי טלביזיה האהובים על בפרסומות רבות לטלפונים סלולאריים נעשה שימו, בנוסף. קופץ כביכול מהבניין

האם ראוי לאפשר או להגביל פרסום ? פי החקיקה בישראל- האם פרסומות אלה מותרות לשידור על. ילדים

  ? שכזה

לעודד ילדים לשתות , מוצר העלול להזיק לבריאות הילדיםכי אסור לפרסם , בין היתר, התקנות קובעות

, כדוגמת אלו שהוזכרו לעיל, אורה ישנן פרסומות רבותלכ. ולהתכופף ממקומות גבוהים, משקה אלכוהולי

ניתן לכאורה לטעון כי קיימת בעיה באכיפת התקנות משום שהן . המשודרות בניגוד ללשון התקנות ולתכליתן

רסום של החברות המסחריות פומטילים הגבלה משמעותית על זכויות הכוללות איסורים גורפים ומקיפים 

מגביל ונוקשה זה של , אופי חמור, ואולם. זוהי גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בהו, המבקשות לפנות לקטינים

הוא , לא פחות חשוב. ונת המחוקק ומחוקק המשנהו מתחייב ממטרתו ומלשונו של החוק המסמיך ומכ,התקנות

 ההאוכלוסיי קבוצת ,הצרכנים הקטיניםהגנה על : מתחייב מן המטרה החשובה שבאות התקנות למלאאף 

   .שזקוקה להגנות נרחבות ומקיפות, פגיעה ביותרה

  

בבית הספר ,  בקורס תובענות ייצוגיות ודיני צרכנותבכר שמוליקר "ד של בהדרכתו שנכתבה סמינריונית עבודה על מתבסס זה מאמר

  . המכללה למינהל-למשפטים במסלול האקדמי 

  

  : להרחבה וקריאה נוספת
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  ).2003 (דיני התקשורת המסחריתובל קרניאל י •

 ).2005 ( פסיכולוגיה ושיווק-תובנות על הצרכן הישראליקרן אהרון פוקוס  •
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