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1.
מגמות ושינויים בהרגלי  

צריכת המדיה של צעירים  
בישראל ובעולם



ירידה בסך שעות הצפייה השבועי בטלוויזיה המסורתית 
(שידורים חיים וצפייה נדחית בשידורים בממירים מקליטים, ב"ארה*)בקרב צעירים 



גדול מהיקפו בטלוויזיה    * בסמארטפוניםהיקף הפרסום 
(18-34לגילאי , פרסומים באתרי אינטרנט ואפליקציות הנצפים בטלפונים ניידים חכמים, ב"ארה*)



מה קורה  
בדקה אחת  

?באינטרנט
 World: נתונים)

Economic Forum  )



הראשונים בעולם בשעות מול מסכים: בישראל
(2015, נתוני איגוד האינטרנט הישראלי*)



פחות–הצעירים והנוער , המבוגרים בפייסבוק: בישראל
(TNS ,2016-בזק ו, דוח האינטרנט הישראלי: נתונים ותמונה)



דפוסי 
שימוש  

של  
ילדים  

עד  6בני 
9

במחשב  
ובטלפון 

:הנייד
נתונים  )

דוח  : ותמונה
האינטרנט  

,  בזק, הישראלי
TNS ,2016)



דפוסי צפייה 
בתכנים לפי 

.גיל

: החריגים
חדשות 

זמן  79%)
(  אמת

וריאליטי  
זמן  55%)

(.אמת

דוח  : נתונים ותמונה)
, האינטרנט הישראלי

(2016, בזק



https://www.themarker.com/advertising/1.3193775

2016מול 2006חלוקת עוגת הפרסום לפי פלטפורמה בישראל  
(לא כולל אירועי קידום מכירות, כולל הוצאה לפרסום מוסווה, מחירי מחירון, נתוני יפעת בקרת פרסום ואיגוד השיווק הישראלי, באחוזים)

https://www.themarker.com/advertising/1.3193775



מהלכים פרסומיים נפרסים על פני כל  
במדיה  , הפלטפורמות וערוצי הפרסום
.  המסורתיים והחדשים כאחד

בעולם החדש



2.
אסטרטגיות תוכן בפרסום  

מזון מזיק



אסטרטגיות בפרסום מוצרי מזון לילדים
פרסום בתכניות בזמני 

פריים )צפיית שיא 
בערוצים  ( טיים

המרכזיים
בערוצים המרכזיים  «

כמעט ואין תכניות  
.לילדים

לא ניתן לייצר  «
הפרדה בין תכניות  
ילדים לבין פרסום 

.המיועד לילדים

/  שימוש בידוענים 
מובילי דעה

כוכבי ילדים«
ספורטאים«
מגישים«
ים/דוגמניות«
מובילי דעה  «

בסביבה החברתית  
.של קהל המטרה

'קלאסיות'ירידה בפרסומות ה
.שימוש מוגבר בחסויות ופרסים«
תוכן  / שימוש מוגבר בפרסום מוסווה «

.שיווקי
: פלטפורמותחוצתאסטרטגייה«

אתרי  , רשתות חברתיות, טלוויזיה
.מרקטינג-רי, מובייל, אינטרנט

.ופרסום חוצותמ"קדאירוע «
איסוף הוכחות קנייה להשתתפות  «

.בהגרלה
שימוש נרחב בפרסום צמוד לסרטי  «

דרך קצרה במיוחד  )ילדים בקולנוע 
(.למזנון ולמתחמי המזון המהיר

.אפליקציות ומשחקי רשת«



אסטרטגיות תוכן בפרסום מוצרי מזון לילדים
פרסום להורים

'  אהבה'/ ' כיף'לספק «
.לילדים

.'לתת לילדים להיות ילדים'«
»Health Wash : הדגשת

או  , רכיבים שאין במוצר
רכיבים שהוספו למוצר 

ללא  ", "מועשר בוויטמינים)"
חלק מארוחה  ", "כולסטרול

"(.מאוזנת
כניסה לתכנים המועברים  «

.במערכת החינוך

פרסום לילדים
רצייה חברתית  «

,  מראה חיצוני)
,  מקובלות חברתית

(.אטרקטיביות
להיות  )נורמטיביות «

(.כמו כולם
,  עכשווי, צעיר, כיף«

.מוביל

= ' קלאסיות'ירידה בפרסומות ה
 Native-שימוש מוגבר ב

Advertising התוכן הפרסומי
הופך לחלק אינטגרלי ובלתי נפרד 

מהתוכן הכללי  
.משימות פרס בתכניות ריאליטי«
.דמויות בהצגות והפקות לילדים«
במימון " לפי הזמנה"תכנים «

.מלא או חלקי של המפרסם



3.
סקירת פרסומי מזון מזיק  

מסורתיים וחדשיםבמדיה 



(ברודקאסט)פרסום בערוצים מסחריים •
מסחרייםבערוצים חסויות •
'תואמות'פרסומות + תוכן שיווקי / מוסווה פרסום •
ייעודייםמוסווה בערוצי ילדים פרסום •
הילדיםכוכבים מעולם / בהובלת דמויות קמפיין •
הילדיםכוכבים מעולם / בהובלת דמויות מיתוג •
ההורים' דרך'מוצרים לילדים פרסום •
מבצעים והגרלות•
פרסום בקולנוע לרשתות מזון מהיר•

סקירת פרסומי מזון מזיק במדיה מסורתיים



אתרים ייעודיים לילדים ברשת•
שימוש במובילי דעה+ פרסום ברשתות חברתיות •
משחקים, שאלונים, חידונים•
ועמודי מדיה חברתייםיוטיובערוצי •
"גולשיםתוכן'"עידוד•
ההורים' דרך'פרסום מוצרים לילדים •

חדשיםסקירת פרסומי מזון מזיק במדיה 



4.
מגבלות קיימות בפרסום  

בישראל



הגבלה בחקיקה
:1983ג"התשמ, חוק הגבלת הפרסומות של מוצרי טבק



הגבלה בחקיקה
:1983ג"התשמ, חוק הגבלת הפרסומות של מוצרי טבק



הגבלה בחקיקה
:1983ג"התשמ, חוק הגבלת הפרסומות של מוצרי טבק



הגבלה בחקיקה
1990חוק הרשות השנייה 



הגבלה בחקיקה  
:2012–ב"התשע, הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהולייםחוק הגבלת 



הגבלה בחקיקה
:2012–ב"התשע, הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהולייםחוק הגבלת 



הגבלה בתקנות ובכללים
:1992ב"התשנשיבוץ תשדירי פרסומת : כללי הרשות השנייה



הגבלה בתקנות ובכללים
:1992ב"התשנשיבוץ תשדירי פרסומת : כללי הרשות השנייה



הגבלה בתקנות ובכללים
:1992ב"התשנשיבוץ תשדירי פרסומת : כללי הרשות השנייה



הגבלה בתקנות ובכללים
:1992ב"התשנשיבוץ תשדירי פרסומת : כללי הרשות השנייה



הגבלה בתקנות ובכללים
לים"תמהנחיות שירות המזון במשרד הבריאות לפרסום 



5.
סיכום והמלצות



לסיכום

קיים בסיס  
:  להגבלת פרסום
,  הן בחקיקה ראשית

הן בכללים והן  
.בתקנות והוראות

ההגבלות על שיווק מזון מזיק צריכות להיות  
בדיוק כמו אמצעי  –כוללות וחוצות פלטפורמות 

:ושיטות השיווק והפרסום הקיימים
.מדיה מסורתיים«
.מדיה חדשים«
.חסויות לאירועים, מ"קדשילוט חוצות ואירועי «
(.'מסרונים וכד, ווטסאפ, ל"דוא)אלקטורנידיוור «
.באנרים ומודעות בתוצאות חיפוש: פרסומים באינטרנט«
.פרסומים ברשתות חברתיות«
.יצרנים/תכנים המופקים על ידי או בשיתוף המשווקים«
.תוכן שיווקי/ תכני פרסום מוסווה «
.או תחרויות נושאות פרסים/הגרלות ו«
.ומשחקי מובייל( 'פוקימון גו לדוג)אפליקציות «
.(naming rights)זכויות שיום «



לסיכום

יש להתייחס לכלל התכניות המיועדות לצפייה או לצריכה על ידי  
"תכניות ילדים"בלא קשר להגדרתן כ, ילדים ובני נוער

.תכניות המשודרות בזמני צפיית שיא«
(.כשרונות, ריקוד, תחרויות שירה)תכניות ריאליטי ובידור «
"(.מועשר בוויטמינים)"למוצרי מזון מזיק ' בריאותיות'ייחוס תכונות «

גם אם עומדת , יש להתייחס לכל חשיפה פרסומית
בניגוד לחוק או לכללים קיימים

.ערוציתבערוצים ייעודיים בטלוויזיה הרב ' פרסים וכד, חסויות«
.המסחריתהטלןויזיהפרסום מוסווה בשידורי «
.פרסום מוסווה בעיתונות הכתובה או באתרי אינטרנט«



לסיכום

צריכות לכלול את כל אמצעי המדיה  : הגדרות הפרסום והשיווק
:  או עתידיות/כולל אינטרנט ורשתות חברתיות קיימות ו, הקיימים

יש לקחת , מחוץ לגבולות ישראלפועלות הפרסום ופלטפורמות חלק ניכר מהרשתות *
,משדר/ בחשבון התניות שיתמקדו במפרסם ובקהל היעד ולא בגוף המפיץ 

.הן בכללים והן בתקנות והוראות, הן בחקיקה ראשית



לסיכום

גם אם מיועד לצפיית  , בכל פרסום למוצרי מזון מזיק«
יש לחייב הופעת כתוביות אזהרה שייקבע  , בגירים

:  המשרד
פליטת מזהמים  , בדומה לחובת פרסום נתוני צריכת דלק*

ודירוג בטיחות בכל פרסומי כלי הרכב המנועי בכל  
.הפלטפורמות

'בני נוער'לא לערוך הפרדה בין ילדים לבין «
מובילי דעה וכוכבי עלהשתתפותלתת את הדעת «

.  נוער ורשת בתכנים המפורסמים, ילדים



תודה


