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הוקמה  תאגידים(  של  חברתית  לאחריות  הקליניקה   – הקודם  )בשמה  וחברה  לתאגידים  הקליניקה 

קורס מעשי  זו, היחידה מסוגה בישראל, היא  ולעסקים. קליניקה   בשנת 2008 במרכז האקדמי למשפט 

 לסטודנטים למשפטים העוסקת במגוון שאלות הנוגעות ליחסי הגומלין שבין התאגיד לבין החברה בכללותה,

כי  היא  הקליניקה  של  המוצא  נקודת  עמדה.  וניירות  דוחות  ופרסום  חקיקה  קידום  באמצעות   בעיקר 

והפוליטית של התאגידים העסקיים הגדולים,  עוצמתם הכלכלית  גוברת  וההפרטה,   בעידן הגלובליזציה 

 וכתוצאה מכך גוברות הציפיות החברתיות מהם. מכאן שהתפיסה שלפיה תאגידים נדרשים לפעול רק למען 

 קידום השאת הרווחים של בעלי המניות )shareholders( היא תפיסה שאבד עליה הכלח; תפיסה נכונה 

)stakeholders( העניין  מחזיקי  כלל  לטובת  לפעול  מחוייבים  שתאגידים  היא  יותר   וראויה 

 של התאגיד – העובדים, הספקים, הצרכנים, הנושים, הקהילה וגם הסביבה.

בראש הקליניקה עומד ד"ר עופר סיטבון.

על הקליניקה לתאגידים וחברה



תזונתי(, התשע״ח-2017  )סימון  )מזון(  הציבור  בריאות  על  הגנה  תקנות  יישומן של  את  בדק  זה   דוח 

)להלן – תקנות סימון המזון( שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2020. זאת, לאור מטרתן של התקנות להנגיש 

לצרכנים באמצעות סימון שיפוטי ותזונתי – סימון אדום )שלילי( וסימון ירוק )חיובי(  - על גבי האריזות 

של מוצרי מזון מידע בדבר הערך התזונתי שלהם, כדי לאפשר להם בחירה מושכלת ובריאה של המזון שהם 

מכניסים לפיהם. הבדיקה העלתה ליקויים רבים ביישומן של תקנות סימון המזון ובהם:

בסוף הדוח מובאות המלצות לשינוי המצב, בטווח הקצר ובטווח הבינוני-ארוך, המופנות למשרד הבריאות, 

ליצרניות המזון, לקמעוניות המזון ולציבור הצרכנים.

העדר סימון אדום או סימון אדום חלקי בלבד במקרים שבהם הדבר נדרש לפי התקנות.   .1

הוספת סימון אדום על גבי אריזה אדומה.  .2

הוספת סימון פרסומי בצבע ירוק באופן העלול להטעות את הצרכן לחשוב כי מדובר במוצר בסימון ירוק.  .3

הוספת סימון פרסומי בולט שנועד לצמצם את משמעות הסימון האדום.   .4

אי-הוספת סימון אדום על אריזה אחרת של אותו מוצר.  .5

אי-הוספת סימון אדום על אריזות הנמכרות באריזות גדולות.  .6

פרסום חלקי בלבד של סימון – אדום או ירוק – באתרי האינטרנט של יצרניות המזון ובאתרי רשתות   .7

השיווק.

תקציר מנהלים



דוח זה ביקש לבחון את יישום תקנות הגנה על בריאות הציבור )מזון( )סימון תזונתי(, התשע״ח-2017 

)להלן – תקנות סימון המזון( שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2020. זאת, לאור מטרתן של התקנות להנגיש 

לצרכנים באמצעות סימון שיפוטי ותזונתי על גבי האריזות של מוצרי מזון מידע בדבר הערך התזונתי שלהם, 

כדי לאפשר להם בחירה מושכלת ובריאה של המזון שהם מכניסים לפיהם. 

המזון,  סימון  תקנות  להתקנת  והמשפטי  העובדתי  הרקע  של  סקירה  כולל  הדוח  של  הראשון   הפרק 

ובראשן מגפת ההשמנה. הפרק עוסק גם בתעשיית המזון בישראל ותוכנן של תקנות סימון המזון עצמן. 

הפרק השני הוא פרק הממצאים המרכזיים של בדיקת הקליניקה, שמצביעים על הליקויים שהתגלו ומצביע 

על הקשיים העולים מיישום התקנות. הפרק השלישי והאחרון כולל המלצות לשינוי המצב, בטווח הקצר 

ובטווח הבינוני-ארוך, המופנות למשרד הבריאות, ליצרניות המזון, לקמעוניות המזון ולציבור הצרכנים.

מבוא



1. מגפת ההשמנה

א. רקע

משקל  עודף  של  הדרמטית  העלייה  במגמת  המשך  העולמי  הבריאות  ארגון  מציג   2016 משנת   בסקר 

עולמית.  כלל  כמגיפה  כיום  ומוכרת  האחרונים  העשורים  בארבעת  עצמה  את  ושילשה  שכמעט   והשמנה, 

 השמנה היא כיום גורם המוות החמישי בעולם, כ-2.8 מיליון בני אדם מתים בכל שנה מסיבוכי עודף משקל 

והשמנה. 70% מהסובלים ממנה עלולים לסבול גם ממחלות כרוניות נלוות. בישראל, המספרים עומדים על כ- 

 10,000 נפטרים מדי שנה אשר מהווים כ- 23% משיעורי התמותה. להשמנה סיבות מגוונות, כגון גנטיקה 

ומצבים אנדוקריניים לצד גורמים סביבתיים – סטרס, תזונה ואורח חיים יושבני. נתוני משרד הבריאות מראים 

כי ישראל נמצאת במקום הראשון באירופה בדירוג ההשמנה - כ-50% מהמבוגרים בארץ סובלים מעודף 

 משקל והשמנה וכך גם כ-30% מהילדים בכתות ז' במרכז הארץ )בפריפריה מדובר על שיעור של 50%(. 

ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( והחברה לחקר וטיפול בהשמנה קבעו בשנת 2018, כי השמנה היא 

מחלה. הצהרה זו מאפשרת לקבוע באופן חד וברור כי מדובר בחולים הזקוקים לסיוע וליעוץ רפואי. 

ב. העלויות הכלכליות של מגפת ההשמנה 

מגפת ההשמנה מהווה נטל כלכלי ניכר. תחשיב שנעשה במכון הלאומי לחקר מדינות בריאות בישראל מעלה 

מיליארד שקלים בשנה.   כי העלות הכלכלית של עודף משקל עולה למערכת הבריאות סכום של כשבעה 

עלות זו מורכבת משלושה רכיבים: ההוצאות הישירות הקשורות בטיפול בהשמנה עצמה ובטיפול הרפואי 

במחלות שנובעות מההשמנה; ההוצאות העקיפות לפרט הקשורות בתחלואה נלווית, ירידה באיכות החיים 

ירידה  וההוצאות העקיפות לחברה כתוצאה מהיעדרות מהעבודה,   ובירידה בשנות חיים מתוקננות תפקוד; 

בתפוקת העבודה ומוות בטרם עת. ההוצאה הישירה של קופות החולים על מבוגר בעל משקל עודף או השמנה 

גבוהה פי 1.7 מההוצאה על מבוגר בעל משקל תקין. לפיכך, במדינות רבות ובהן בישראל, הטיפול בהשמנה 

עומד בראש סדר העדיפויות של מערכת הבריאות, תוך מתן דגש מיוחד למניעת השמנה בקרב ילדים. זאת, 

עקב אחוזי ההשמנה בקרבם, התחלואה הנלווית להשמנה בגיל הילדות והקשר הקיים בין השמנה בילדות 

 לבין השמנה בבגרות. למעשה, גדל היום בישראל דור של ילדים הסובלים מהשמנה ועודף משקל חמור, אשר 

יתקשה להשתלב בבגרותו במעגלי החברה השונים ויהווה נטל כלכלי ותפעולי כבד על מערכת הבריאות ועל 

מערכות חברתיות אחרות - מערכת החינוך, הצבא ושוק העבודה. מחקרים מראים כי להשמנה יש השפעה 

מזיקה דומה לזו של עישון טבק, שבממוצע מקטין את תוחלת החיים בכעשר שנים. ההערכות הן שהילדים 

של היום יהיו הדור הראשון בתקופה המודרנית שתוחלת חייו תהיה קצרה מזו של הוריו ואיכות חייו - נמוכה 

יותר. קיימת אפוא תמימות דעים כי ילדים, מתבגרים והוריהם צריכים להיות אוכלוסיית יעד מרכזית במסגרת 

המאבק למניעת השמנה.

 פרק ראשון: רקע עובדתי ומשפטי
להתקנת תקנות סימון המזון



ההתמודדות עם מגפת ההשמנה בישראל ג. 

 – צריכת הקלוריות לנפש מהגבוהות בעולם  בין המדינות בהן  כיום  ישראל היא  כחלק ממגפת ההשמנה, 

3,827 קלוריות לנפש ליום  - ומהמובילות בטבלאות הצריכה של מזון לא בריא. בעשורים האחרונים עיקר 

המזון הנצרך על ידי מרבית האוכלוסייה הוא מזון מתועש ומעובד ודל בערכים תזונתיים. מדובר במזון בעל 

ממעטת  האוכלוסייה  בנוסף,  ונתרן.  סוכר  משמרים,  חומרים  בשומנים,  רווי  מאוד,  גבוהה  קלורית   דחיסות 

בצריכת מזון טרי מן הצומח כגון ירקות, פירות וקטניות העשירים בסיבים טבעיים וויטמינים ומינראליים . 

על רקע מצב דברים עגום זה, החל משרד הבריאות לקדם את התכנית הלאומית ״אפשרי בריא״ שבמסגרתה 

 הוקמה בשנת 2012 ועדת האסדרה התזונתית שכללה נציגים ממשרדי הממשלה השונים, מהמגזר הציבורי, 

נציגי הציבור והתעשייה. בשנת 2014 החלה הועדה לבחון את נושא סימון המוצרים בישראל. בנובמבר 2017, 

לאחר שלוש שנים ומספר רב של ישיבות שכללו מפגשים עם מומחים שונים, פרסמה הועדה את מסקנותיה.  

ההמלצות כללו סימון שיפוטי במדבקות בחזית האריזה; סימון אינפורמטיבי בולט מאחורי האריזה שתאפשר 

רכישה מושכלת; שינוי סביבת המזון, לרבות מניעת הפרסום האגרסיבי של חברות המזון לילדים, ובפרט של 

 מזונות מזיקים העתירים בשומן, בסוכר או במלח; קידום חינוך תזונתי בבתי הספר ועוד. המודל שהיווה מקור 

על  נסמך  המודל  הצ׳יליאני.  המודל  היה  האסדרה  וועדת  של  המוצרים  לסימון  להמלצה  והשראה   השוואה 

עמחקרים שנעשו בעולם, המראים כי ברגע הרכישה של מוצר המזון, הצרכן מבקש לדעת בזמן קצר האם המו

צר שהוא קונה בריא או שאינו בריא. כלומר, הצרכן זקוק לשיטת סימול פשוטה, מהירה וזמינה, שתאפשר לו 

לקבל החלטה מהירה ושיפוטית האם לרכוש את המוצר ובאיזה מוצר לבחור



תעשיית המזון בישראל והמאבק בהשמנה ד. 

ענף המזון בישראל, הוא מהענפים הגדולים והמצליחים בישראל ומהווה כ-17% מהפעילות התעשייתית 

במשק.  מדובר בענף ריכוזי מאוד: אף שקיימות יותר מ-1,800 חברות מזון, חמש מהן )פחות  מ 0.3%( - 

תנובה, שטראוס, אסם, נטו ויונילוור - מחזיקות בנתח של 50.3% מכלל הפדיון של הענף בישראל. חברות 

המזון הן הגורם המשמעותי והמסיבי בשוק המזון והשפעתן על המרחב הציבורי באה לידי ביטוי בהחלטתן 

לגבי ייצור המזון, הרכבו, עלותו, שיווקו, פרסומו ואופן הפצתו. יתרה מכך, בכוחן להטות - ולהטעות - את 

הצרכן לעניין הגדרת המוצרים כמזינים ובריאים כאשר אין הדבר עולה בהכרח בקנה אחד עם הרכבו התזונתי 

של המוצר בהתאם להמלצות ארגון הבריאות העולמי. כך, למשל, חלק ניכר ממוצרי המזון הנצרכים  ארוזים 

ומעוצבות, באמצעותן מעבירות  חברות  המזון מידע אודות המוצר. באמצעות התווית   באריזות מושקעות 

הרכיבים על גבי אריזות המזון, הן מטשטשות, לעיתים במכוון, את  המידע  באשר לערכו התזונתי המזיק 

 של המזון, ובאופן בלתי פורמלי הן עושות זאת באמצעות סיסמאות  ואמירות שיווקיות על גבי האריזות. 

האריזות, כמו גם מבצעי ההוזלות והמתנות הנלוות, מהוות פלטפורמה שיווקית אגרסיבית שמטרתה לקדם את 

המכירות והצריכה של אותם מזונות מתועשים וממכרים. בנוסף, הן מעסיקות מומחים ממקצועות הרפואה, 

תורמים למוסדות אקדמיים, מממנים מחקרים אקדמיים וכנסים מקצועיים ובעזרתם הן בוחרות להציג באופן 

תדיר את הנתונים התומכים באינטרסים שלהן .

דוגמא קלאסית לכך היא דגני הבוקר המוצגים תדיר על גבי האריזות כארוחת בוקר ״מאוזנת ומזינה״, כמקור 

לסידן וברזל וכבעלי רכיבים ייחודיים ויתרונות רבים. בפועל, מדובר במוצרים הכוללים סוכר רב. בהקשר זה, 

יש לזכור כי כמות הסוכר שבתווית המרכיבים בדרך כלל אינה מצוינת במפורש, וכי תעשיית המזון נעשית עם 

השנים יותר ויותר מתוחכמת ב"החבאת" הסוכר. כיום יש למעלה מ-60 שמות חלופיים לסוכר )כמו סוכרוז, 

דקסטרוזה, גלוקוזה, פרוקטוזה, לקטוזה, סוכר פירות, סירופ תירס ועוד(, והצרכן הממוצע לא מסוגל לזהות או 

לאמוד את כמות הסוכר שנמצאת במזון, להמיר את כמות הסוכר מסך הפחמימות ולעשות השוואה להמלצות 

צריכת הסוכר. זאת ועוד: יצרניות דגני הבוקר מתפארות בכך שהן מציינות את כמות הסוכר למנה בכפיות, 

אך מוסיפות בהערה בתחתית האריזה את המלצתן לגודל המנה. המלצה זו של 30 גרם היא המלצה לכמות 

קטנה בהרבה מהכמות אותה צורך בממוצע הצרכן הבוגר, המתבגר ואף הילד. בפועל, אכילת מנה של דגני 

 בוקר כוללת כמחצית מהמנה המומלצת של סוכר ליום, וזאת רק בארוחת בוקר! דוגמא אחרת היא מזון המשווק 

כ"מזין ובריא" אף שהוא כולל תוספת צבעי מאכל, חומרי טעם וריח וחומרים משומרים ובתוספת ויטמינים 

ומינרלים.



ה. המדינה, התאגידים והפרט – מי אחראי לבריאות הציבור?

מתוקף  הציבורי.  האינטרס  על  להגנה  האחראית  את  במדינה  רואה  הציבורי  בשיח  הרווחת   התפיסה 

 החובות החברתיות הבסיסיות לבריאות הציבור מוטלת על המדינה האחריות להבטחת בריאות נאותה לאזרחיה, 

ותקנות  חוקים  תכניות,  יוזמת  המדינה  ההשמנה,  מגפת  של  בהקשר   . שונים  משפטיים  כלים   באמצעות 

 במטרה לעודד הרזייה ואף למנוע את העלייה במשקל של אזרחיה. במקביל לאחריות המדינה, על הפרטים 

להם  עומדות  בזמן  בו  כאשר  משפחתם,  בריאות  ועל  בריאותם  על  לשמור  האישית  האחריות   מוטלת 

האוטונומיה והזכות לבחור לאכול כרצונם ואין באפשרות המדינה ומוסדותיה לנהוג באופן פטרנליסטי ולהגבילם 

 בבחירת המזון אותו הם רוצים לצרוך. קיימת אף טענה לפיה אין לראות את ההשמנה רק בהיבט הרפואי או אף 

של  התערבות  כל  ומכאן,  גוף.  מידת  בכל  להיות  שלו  והזכות  הפרט  של  ההווייתי  מההיבט  אלא   האסתטי, 

המדינה במטרה לשנות את מידות הגוף יכולה להביא לפגיעה באוטונומיה של הפרט, בזכויות היסוד שלו 

בהיבט של כבוד האדם וחירותו.  

הצרכן  על  הבריאותי  בהקשר  האחריות  את  בלעדי  באופן  תטיל  המדינתית  שהרגולציה  אסור  זאת,   עם 

החברות.  של  אחריותן  את  לשכוח  אין  היחיד,  אחריות  ולצד  המדינה  אחריות  לצד  ועוד:  זאת  ובחירותיו. 

בשל  וזאת  גדולים,  עסקיים  מתאגידים  הציבוריות  הציפיות  ומשתנות  הולכות  הגלובליזציה  בעידן   ואכן, 

גוברים הקולות הקוראים להטיל על התאגידים  והן הפוליטית. עקב כך,   עוצמתם הגוברת – הן הכלכלית 

shareholders( אלא גם על אלה של בעלי העע )אחריות לשמור לא רק על האינטרסים של בעלי המניות 

 ניין )stakeholders( של התאגיד –  העובדים, הספקים, הצרכנים, הקהילה וגם הסביבה. למעשה, מדובר 

 בקריאה לנורמות התנהגות המתבססות על ערכים מוסריים החורגים מתפיסות השוק הקלאסיות של רווח 

והפסד; נורמות התנהגות רחבות יותר מאלה שהחוק מטיל על תאגידים. שיח זה של אחריות תאגידית חדר בשני 

העשורים האחרונים למרכז השיח, ובתגובה לו תאגידים רבים מקבלים על עצמם, באופן וולונטרי, מחויבויות 

חברתיות, שבתורן מגדילות את הציפיות החברתיות מהם ומשפיעות על היקפי המכירות, על גיוס עובדים ואף 

על גיוסי הון. בהקשר זה נהוג לדבר על "רישיון חברתי לפעול" )social license to operate( שדרוש 

לתאגידים, המחייב אותם לזהות סוגיות המטרידות את הקהלים השונים שלהם, מעבר לנדרש מהם על פי 

החוק החרות.  מכאן שגם לתעשיית המזון יש אחריות להגדלת היצע המזונות המזינים, זמינותם ונגישותם 

לצרכנים גם מבחינה כלכלית. 



המצב המשפטי  .2

הדין הקיים א. 

על המדינה חלה החובה להגן על הנורמות המשפטיות החלות על המרחב הפרטי-עסקי ולדאוג לאוטונומית 

בהם  במקרים  התאגידים.  לרבות  בחברה,  הפרטיים  של  הקניין  ולזכויות  לתחרות  העיסוק,  לחופש   הפרט, 

מתנגשים האינטרסים עולה שאלת האיזון, ההגינות, השוויון והכוח של התאגידים הפרטיים אל מול כוחו 

של הציבור והידע שלו להשפיע על עיצוב חייו והמרחב הציבורי . עוצמתם הכלכלית של התאגידים מעצימה 

 את עוצמתם הפוליטית אשר באה לידי ביטוי בקשרים, כוח ויכולת השפעה על חברי כנסת ושרים, בוועדות 

הכנסת השונות ואף משפיעה על ביטולה או השהייתה של חקיקה שאינה רצויה. אפשר לראות באופן ברור 

את האינטרסים המנוגדים בין הרגולטור, הצרכן והתאגידים במשק בכלל, וכשמדובר בתאגידי המזון הדבר 

מקבל משנה תוקף לאור כוחם וריכוזיות של אלו .

לציבור  התאגידים  שמעבירים  המידע  פערי  ובעיקר  הכוחות  ביחסי  הפערים  בצמצום  הצורך   לאור 

הצרכנים, נחקק בשנת 1981 חוק הגנת הצרכן.  חוק זה מהווה התערבות רגולטיבית בדיני החוזים במטרה 

 להגן על זכויות הצרכנים, למנוע ככל האפשר את ההטעיה שלהם מצד העוסקים כולל היצרנים, ולהובילם 

 לבחירה מדעת המבטאת את רצונם האמיתי. תפיסת השוק החופשי מניחה את קיומו של צרכן רציונלי הפועל 

מידע שלם  לקבל  הצרכן  היא שיש באפשרותו של  זה  בשוק  הבסיסית  ההנחה  האינטרסים שלו.   למקסום 

ומדויק שיאפשר לו לקבל את החלטותיו באופן מושכל ובכך לאפשר לו לממש את אוטונומיית הבחירה שלו. 

 למרבה הצער, כפי שגם הוכיחה לא אחת הכלכלה ההתנהגותית, במציאות בה אנו חיים ובעקבות הנחיתות 

 הצרכנית, בין אם כתוצאה מפערי השכלה, תרבות או שפה, אין לצרכן הטיפוסי היכולת לקבל את המידע המהימן 

נדרשת  המזון,  חברות  של  המכירה  אמצעי  אמינות  את  לבדוק  קשה  ולצרכנים  היות   . ונהירה  קלה   בצורה 

מעורבותו של הרגולטור על מנת למנוע העברת מידע שיקרי ומטעה. אשר על כן, אוסר חוק הגנת הצרכן 

פה  בעל  או  בכתב  במחדל,  או  במעשה  בין  מהותי  עניין  בכל  הצרכן  את  להטעות  העוסק  על  2)א((  )בס' 

בעס כמהותיים  אותם  שיראו  עניינים  של  רחבה,  אך  סגורה,  לא  רשימה  מונה  החוק  אחרת.  דרך  בכל  עאו 

לה שניתן  התועלת  ואף  והמרכיבים,  הצורה  המשקל,  המידה,  הסוג,  הכמות,  המהות,  הטיב,  ביניהם  עקה 

בעת  גם  תחול  הצרכנית  ההטעיה  כי  לחוק  2)ג(  בסעיף  נקבע  עוד  בו.  הכרוכים  והסיכונים  מהנכס  פיק 

החוק  הצרכנית.  בחברה  העוסקים  של  והשיווק  המכירה  באמצעי  מרכזי  כלי  המהוות  בפרסומות  השימוש 

הוגן  מסחר  המאפיינים  וחופשי  מהימן  מידע  ושיתוף  הגינות,  לב,  תום  של  יסוד  לעקרונות  ביטוי  נותן 

המידע  את  לצרכן  המעבירים  ולעיצובם,  המוצרים  לאריזת  גם  היא  הכוונה  בשיווק,  עסקינן  כאשר   והגון. 

 והמסר לגבי המוצר. אריזת המוצרים מהווה את הפנים השיווקיים של החברות. החברות משקיעות כסף רב 

נוספים  רבים  ולמאפיינים  לגודל  לצורה,  באמצעותן,  המועבר  למידע  הנוגע  בכל  האריזות,  של   בעיצובן 

 שאמורים למשוך את תשומת ליבו ועינו של הצרכן ולגרום לו לרכוש את המוצר. אכן, השימוש באמצעי השיווק, דרך 

 האריזות והפרסום, מהווה נטל כלכלי לא מבוטל על החברות, ולכן חשוב להן להשיג השפעה על העדפותיו של

  הצרכן, לעיתים גם תוך פעולה באופן מתוכנן ומניפולטיבי. יש לזכור כי הפרסום משפיע באופן לא מודע על 

ההתנהגות הצרכנית בעיצוב העדפות, כך שבאופן פרדוקסאלי, הצרכן שמאמין כי הוא בוחר על פי רצונו, 

פועל בעצם על פי רצון החברות. למעשה הטיית ההתנהגות הצרכנית פוגעת בחירות הצרכנים ובבחירותיהם 

וכובלת אותם באופן סמוי ומתוחכם לרצונן של החברות.



 כאמור, דיני הגנת הצרכן מייחסים חשיבות רבה למניעת פרסום מטעה המונע מהצרכן מידע מדויק ואמין 

)בס'  מחייב  הוא  כן  ועל  השקיפות  את  להגביר  מבקש  הצרכן  הגנת  חוק  מושכלת.  בחירה  מאפשר  אשר 

לו,  הידועים  אחרת  תכונה  כל  או  נחותה,  איכות  או  פגם  בעניין  מידע  כל  לצרכן  לגלות  העוסקים  את   )4 

המפחיתים במידה ניכרת מערך המוצר. המחוקק קבע חובת גילוי ושקיפות באשר למידע שנראה לו חשוב 

לצרכן. כפי שציינו, לצרכן הממוצע אין זמן לבחון, לבדוק ולנתח כל מוצר על מרכיביו, ולעזרתו באים, לצד 

)סימון  )מזון(  הציבור  בריאות  תקנות  ובהן  הציבור  בבריאות  העוסקות  רבות  תקנות  הצרכן,  הגנת   חוק 

 תזונתי( התשנ״ג - 1993 המחייבות פרסום של רכיבי המזון ושל הערך הקלורי במקום בולט לעין ולפי סדר 

המפורט בתקנות; צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון(, התשנ"ט–1998; תקנות בריאות הציבור 

)מזון( )סימון גלוטן(, התשנ"ו–1996; ועוד. 

ב. תקנות סימון המזון

בהשראת המודל הצ׳יליאני שתואר לעיל ולאור הצלחתו, פרסם משרד הבריאות בישראל בשנת 2017 את 

באופן  מובאת  התקנות  מטרת  התשע״ח-2017.  תזונתי(,  )סימון  )מזון(  הציבור  בריאות  על  הגנה  תקנות 

 הצהרתי בסעיף 1: ״הנגשת מידע לצרכנים בדבר הערך התזונתי של מזון ארוז מראש, באופן ברור ולרבות 

באמצעות סמלים המיידעים כי המזון מכיל כמות גבוהה של נתרן, סוכרים או חומצות שומן רוויות, כדי לאפשר 

לצרכנים בחירה מושכלת של מזונותיהם, לקידום בריאותם״. בהתאם למודל הצ'יליאני, נקבעו שני סימונים 

- סימון אדום למזונות עתירי שומן רווי, סוכר ונתרן בכמות העולה על הרף שנקבע בתקנות משרד הבריאות 

, וסימון ירוק למוצרים מומלצים העומדים בתקן. התקנות הותקנו אפוא מתוך כוונה ליצור בהירות, אחידות 

והתוויה נהירה לציבור בתחום רכישת המזון ובכך לאפשר לצרכן לרכוש את מזונו בצורה מושכלת ונבונה, תוך 

מתן עדיפות למוצרים המסומנים בתווית ירוקה. יתרה מכך, המדינה גם ביקשה לעודד את היצרנים לשנות את 

הרכב המוצרים ולהפכם ללא מזיקים, באופן שייתר את הסימון האדום. 

משרד הבריאות הציג דו״ח ובו הערכה של השפעת הרגולציה לפיו צפויה הפחתה ליניארית של כ- 30% 

בצריכת המרכיבים המזיקים על פני עשור. על-פי תחשיבי המשרד, יישום הרפורמה צפוי לצמצם את מקרי 

התמותה בעשור הקרוב בכ- 22,000 נפטרים, ולהוביל לחסכון כלכלי מצטבר של כ- 6 מיליארד ש״ח להוצאות 

הבריאות במדינה לתקופה הנדונה.  יוער, כי בלחצן של חברות המזון נדחתה כניסתן לתוקף של תקנות סימון 

המזון בלמעלה משנתיים עד לינואר 2020 כדי לאפשר להן להיערך.



הגדולות  המזון  מחברות  ארבע  עומדות  כיצד  לבדוק  למטרה  לה  שמה  וחברה  לתאגידים   הקליניקה 

והמשפיעות בישראל – יוניליוור ישראל, אוסם-נסטלה, שטראוס ותנובה - בדרישות תקנות סימון המזון והאם 

 הן מיושמות בהתאם למטרה לשמה הן יועדו. לשם כך, פעלה הקליניקה בשני שלבים. ראשית, נבדקו דוחות 

 האחריות התאגידית של היצרניות בכל הנוגע להתנהלותן בנושאי בריאות ותזונה. בשנים האחרונות יותר ויותר 

מביאים  הם  שבהם  קיימות(  דוחות  )או  תאגידית  אחריות  דוחות  וולונטרי  באופן  מפרסמים   תאגידים 

 – הציבור בתחומים שונים  רווחת  לקידום  פועלים  על האופנים השונים שבהם הם  מידע  הציבור   לידיעת 

 – אלו  בדוחות  הקיימת  הבעייתיות  אף  על  ועוד.  תאגידי  ממשל  עבודה,  סביבת  אדם,  זכויות   סביבה, 

התאגיד,  של  בעייתית  להתנהלות  המועטה  ההתייחסות  שלהם,  הפרסום  של  ואי-הסדירות   הוולונטריות 

ישירה  גישה  לציבור  מקנים  הם  שכן  ציבורית  חשיבות  בעלי  עדיין  הם   – שלהם  היח"צני   הקידום 

 למידע רב שלא היה נהוג לפרסמו ומעודדים את התאגידים להגביר את המודעות שלהם ולפעול למען קידום 

 יעדים חברתיים וסביבתיים. להלן יובא רק המידע הרלוונטי שהופיע בהם בהקשר של תזונה ובריאות. שנית, 

סטודנטים מהקליניקה בדקו ברשתות השיווק השונות את מוצריהן של ארבע היצרניות ואספו דוגמאות שבהן 

מוצרי החברות סוטים מהאמור בתקנות סימון המזון. 

 פרק שני: בדיקת יישומן של תקנות
 סימון המזון



א. מידע הנוגע לתזונה ובריאות המופיע בדוחות האחריות התאגידית של חברות המזון 

1. יוניליוור ישראל

48% ממוצרי יוניליוור עומדים בתקן האירופי HNS לסטנדרטים תזונתיים גבוהים.  •

2. אסם-נסטלה

בשנה האחרונה אסם הפחיתה ממוצריה 440 טון סוכר, 130 טון מלח ו-530 טון שומן רווי.  •

בשנת 2015 59% ממכירות אסם עמדו בדרישות ה-NF - הנחיות עצמיות שקבעה נסטלה להרכב תזו  • 

     נתי של מוצרים הנוגעות לקריטריונים המתייחסים לתכולת השומן, הסוכר והנתרן לקלוריות, חלבון, סיבים, 

    סידן ועוד.

הפיכת שניצל התירס של "טבעול" למוצר שכל רכיביו הינם מרכיבים מוכרים לצרכנים מהמטבח הביתי -   • 

    תירס, פירורי לחם, חלבון חיטה, חלבון ביצה, קמח, שמן קנולה מים ומלח. 

השקת פעילות "שולחן משפחתי", בשיתוף פעולה עם קבוצת "ידיעות אחרונות", במטרה לעודד משפחות   • 

    ישראליות לשוב ולאכול ארוחות ערב משפחתיות באמצע השבוע. 

3. שטראוס

בשנת 2018, החברה הפחיתה כ-334 טון סוכר וכ-12 טון מלח ממוצריה, ומשנת 2011 הפחיתה כ-   • 

    6000 טון סוכר וכ-17 טון מלח בסה"כ.

במוצרי החברה אין כלל שומן טראנס.  •

החברה שמה דגש על מידתיות בצריכת מזון, ולכן יצרה אריזות מדודות.  •

מוכרים,  ומרכיבים  מינימלי,  עיבוד  טרי,  במזון  שדוגל   ,"CLEAN LABEL"-ה תקן  את  אימצה  החברה   • 

    וכיום יותר מ-50% ממוצריה בישראל מכילים פחות מ-10 רכיבים.

סימול   הוספת  מלא;  משומשום  טחינה  והוספת  בחומוס  השומן  אחוז  הפחתת   – מוצרים  ברכיבי  שינוי   • 

לא  טרנס  גלם המכילים שומני  בחומרי  ללא שימוש  מוצרים  יצירת  חומרים משמרים;  על העדר      לפסטה 

    טבעיים

החברה מתאימה את המזון שלה לאורח חיים בריא )דוגמת היוגורט פרו שעשיר בחלבון, חומוס אחלה שיצא   • 

    במתכון חדש ללא תוספת שומן(.

בשנת 2018 הציעה החברה כ-500 מוצרים שהם ללא גלוטן וכן כ- 34 מוצרים דלי לקטוז.  •

מעורבות בשינוי תעשיית הביצים והבשר: מעורבות בפיתוח מעדן מן הצומח, "ONLY", ושותפות במיזם   • 

    "ZERO EGG" – בשר מגידול תאי ובשר מן הצומח.

4. תנובה

כע20% מכלל מוצרי תנובה מכילים כמויות עודפות של סוכר, נתרן או שומן, והם אלה שיסומנו בסימון   • 

    אדום



ב. ליקויים בסימון המזון בקרב יצרניות המזון

1. יוניליוור ישראל

פירוט
 הליקוי באופן
 סימון המזון

תמונת המוצר מוצרים

גורם להטעיית הציבור 
ומוביל בפועל לסיכול 

הוראות החוק המחייבות

סימון אדום על גבי 
עטיפה אדומה 

חטיף קליק או קיי נוגט 
35 גרם

נדרש סימון אדום שכן 
 המוצר כולל כמות 
סוכר ושומן מעבר 

לכמות המותרת

העדר סימון אדום
קליק כדורי חלב 75 

גרם

העדר האחידות 
בהוספת הסימון חוטאת 

למטרתן של תקנות 
הסימון ועלולה להטעות 

את הצרכנים. 

הוספת סימון אדום 
באריזה קטנה יותר 

קליק כדורי חלב 75 
גרם

נדרש סימון אדום שכן 
 המוצר כולל כמות 
 סוכר ושומן מעבר 
לכמות המותרת  

 העדר סימון אדום 
על האריזות הבודדות 

 שנמכרות בחבילה 
של שמיניות

 קליק קורנפלקס 
ופצפוצים

על אף שהמוצר מסומן 
עכנדרש בסימון אדום, מו

דגשת באופן בולט יותר 
העובדה שבמוצר הופחתו 

45% מכמות הסוכר

 ניסיון למזער את 
 הסימון האדום 

באמצעות הדגשת מידע 
על הפחתת סוכר 

כריות נוגט מופחת 
סוכר 750 גרם

נדרש סימון אדום שכן 
 המוצר כולל כמות 

סוכר ושומן רווי מעבר 
לכמות המותרת

העדר סימון אדום
קוקומן צדפים תלמה 

750 גרם

נדרש סימון אדום שכן 
 המוצר כולל כמות 

סוכר ושומן רווי מעבר 
לכמות המותרת

העדר סימון אדום
ורד הגליל - שוקולד 

חלב



2. אסם - נוטלה

פירוט
 הליקוי באופן
 סימון המזון

תמונת המוצר מוצרים

גורם להטעיית הציבור 
ומוביל בפועל לסיכול 

הוראות החוק המחייבות

סימון אדום על גבי 
עטיפה אדומה 

קטשופ

נדרש סימון אדום שכן 
 המוצר כולל כמות 
סוכר ושומן מעבר 

לכמות המותרת

סימון אדום על גבי 
עטיפה אדומה 

בייגלה

גורם להטעיית הציבור 
שמדובר במוצר בריא 
ומוביל בפועל לסיכול 

הוראות החוק המחייבות

הוספת סימון ירוק לצד  

הסימון האדם
פיטנס עוגיות

נדרש סימון אדום שכן 
 המוצר כולל כמות 
סוכר מעבר לכמות 

המותרת  

העדר סימון אדום  קורנפלקס צ'יריוס



3. שטראוס

פירוט
 הליקוי באופן
 סימון המזון

תמונת המוצר מוצרים

גורם להטעיית הציבור 
ומוביל בפועל לסיכול 

הוראות החוק המחייבות

סימון אדום על גבי 
עטיפה אדומה 

תפוצ'יפס בטעם טבעי

גורם להטעיית הציבור 
ומוביל בפועל לסיכול 

הוראות החוק המחייבות

סימון אדום על גבי 
עטיפה אדומה

קראנצ' שוקולד חלב 
ביסקוויט

נדרש סימון אדום שכן 
המוצר כולל כמות סוכר 
מעבר לכמות המותרת   

העדר סימון אדום יטבתה משקה בננה

נדרש סימון אדום שכן 
המוצר כולל כמות סוכר 
מעבר לכמות המותרת    

העדר סימון אדום
משקה יטבתה פונץ' 

בננה

נדרש סימון אדום שכן 
המוצר כולל כמות סוכר 
מעבר לכמות המותרת 

העדר סימון אדום  יטבתה משקה שוקו

נדרש סימון אדום שכן 
המוצר כולל כמות סוכר  

מעבר לכמות המותרת
העדר סימון אדום

 דנונה בטעם תות 
עם קורנפלקס מצופה 

שוקולד חלב
נדרש סימון אדום שכן 

המוצר כולל כמות סוכר  
מעבר לכמות המותרת

העדר סימון אדום
ורד הגליל - שוקולד 

חלב

נדרש סימון אדום שכן 
המוצר כולל שומן רווי 
מעבר לכמות המותרת

העדר סימון אדום סקי 5% גבינה לבנה

עלול לגרום לציבור 
לסבור בטעות שמדובר 
במוצר בעל סימון ירוק. 
מוביל בפועל לסיכול 

הוראות החוק המחייבות

הוספת סימון ירוק שלא 
נדרש לפי התקנות

יטבתה חלב מועשר דל 
לקטוז



4. תנובה

פירוט
 הליקוי באופן
 סימון המזון

תמונת המוצר מוצרים

נדרש סימון אדום בגין 
כמויות שומן רווי מעבר 

לכמות המותרת

סימון אדום חלקי או אף 
חסר )בחלק מרשתות 

המזון(

עוגת קראנץ' שמרים 
שוקולד

שקית החלב מסומנת 
כנדרש באדום בעוד 
קרטון החלב מסומן 
 באופן מטעה בסימון

ירוק

סימון שונה ומטעה 
של אותו מוצר המופיע 

בשתי אריזות שונות

חלב 1% בשקית 
ובקרטון

הסימון האדום מופיע 
רק בגין עודף שומן רווי 

ולא בגין עודף נתרן

סימון אדום חלקי בשל 
עודף נתרן אלא רק בשל 

עודף שומן רווי 

גבינת עמק מופחתת 
שומן 9%



 ג. הליקויים העיקריים שנתגלו בבדיקת הקליניקה לתאגידים וחברה

העדר סימון אדום או סימון אדום חלקי בלבד במקרים שבהם הדבר נדרש לפי התקנות.   .1

הוספת סימון אדום על גבי אריזה אדומה.  .2

הוספת סימון פרסומי בצבע ירוק באופן העלול להטעות את הצרכן לחשוב כי מדובר במוצר בסימון   .3

ירוק.

הוספת סימון פרסומי בולט שנועד לצמצם את משמעות הסימון האדום.   .4

העדר אחידות בהוספת הסימון האדום על חפיסות בגדלים שונים של אותו מוצר.  .5

אי-הוספת סימון אדום על חפיסות הנמכרות בתוך אריזות גדולות.  .6

פרסום חלקי בלבד של סימון – אדום או ירוק – באתרי האינטרנט של יצרניות המזון ובאתרי רשתות   .7

השיווק.

אי-סימון מוצרים בעלי חיי מדף ממושכים ששווקו לפני שהחוק נכנס לתוקפו בינואר 2020.  .8

בדוחות האחריות התאגידית מופיע רק פירוט כמותי של הפחתת כמויות המלח, הסוכר והנתרן במזון.   .9

פירוט כזה, שאינו מתאר את אחוזי ההפחתה, אינו מאפשר לבחון באופן מלא את מידת השיפור בבריאות 

המוצרים של יצרניות המזון.



מצב הדברים שהוצג בדוח זה מצביע כי למרות כוונותיהן הטובות, תקנות סימון המזון אינן מצליחות לקיים 

החלטות  לקבל  להם  לסייע  שיכול  לצרכנים  ומדויק  שקוף  בריאותי  מידע  מתן   – ייעודן  את  מלא   באופן 

צרכניות המועילות לבריאותם. לצורך תיקון מצב זה, מציע הדוח סדרה של המלצות המיועדות לכל השחקנים 

הרלוונטיים – משרד הבריאות, יצרניות המזון, קמעונאיות המזון והצרכנים. ההמלצות מחולקות להמלצות 

לטווח הקצר, שניתן ליישם באופן מהיר, ולהמלצות לטווח הבינוני-ארוך, שמצריכות היערכות, שינוי סדרי 

עדיפויות והקצאת משאבים. 

המלצות למשרד הבריאות

בטווח הקצר:

1. חיוב הוספת סימון מזון גם באתרי האינטרנט של היצרניות והקמעונאיות

משבר הקורונה העביר חלק לא מבוטל מרכישת המזון אל אתרי האינטרנט של יצרניות וקמעונאיות המזון. 

סביר להניח שמגמה זו תלך ותתחזק בשנים הקרובות. במצב דברים זה, ולשם מימוש מטרתן של תקנות 

סימון המזון, יש לחייב את הוספת הסימון האדום והסימון הירוק גם באתרי האינטרנט האמורים. 

2. הגברת האכיפה של תקנות סימון המזון 

חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-2015 שמכוחו הותקנו תקנות סימון המזון קובע עבירות – 

עונשיות ומנהליות – בגין הפרת חובת הסימון. ברור כי בהקשר של תאגידים עסקיים, הפגיעה בכיס בגין 

הפרת תקנות סימון המזון יכולה לתמרץ אותם לציית לחוק כנדרש. הותרת התקנות ללא אכיפה משמעותית 

הופכת אותן ל"אות מתה".

3. הרחבת תחולת התקנות גם על מוצרים באריזות קטנות

אין לאפשר לחברות המזון לעקוף את תקנות סימון המזון – ברוחן גם אם לא בלשונן - באמצעות הקטנת 

עהאריזות למימדים שאינם חייבים בפרסום הסימון האדום. הדבר דומה למתן פטור מפרסום האזהרות המו

פיעות על חפיסות סיגריות במקרה שחברות הטבק היו מייצרות חפיסות קטנות. 

4. קמפיין הסברתי לציבור בנושא סימון מזון ותזונה בריאה

חובתו של משרד הבריאות לדאוג לבריאותו של הציבור אינה מסתכמת בהתקנת תקנות ואף לא באכיפתן. 

חשובה לא פחות היא פעילות ההסברה והחינוך הבריאותי שנועדו לספק לציבור מידע אמין ואובייקטיבי 

שיהווה משקל נגד למידע המגמתי המובא ו"מפומפם" ללא הרף בפרסומות מטעם תאגידי המזון. מידע זה 

הכרחי גם כדי להאבק במגפת ההשמנה שעל מחיריה עמדנו בראשית הדוח, וכפי שמראה המאבק הנחוש 

עשל משרד הבריאות בחברות הטבק – הוא נושא פירות חשובים. בהקשר זה, ראוי לשקול את השבת הקמ

פיין נגד מזון מעובד שהפיק משרד הבריאות – בעקבות פרסום דוח של ארגון הבריאות העולמי על הסכנות 

הכרוכות במזון זה - ושהוסר בלחצן של חברות המזון לאחר יום אחד בלבד)!(.

  פרק שלישי: המלצות הקליניקה
לתאגידים וחברה



 בטווח הבינוני-ארוך:

1. סבסוד מוצרים עשירים תזונתית 

עהתפיסה שבבסיס מדיניות הסימונים היא כי הצרכנים רגישים למידע – חיובי ושלילי – וכי מודעות לו יכו

לה לשנות את דפוסי הצריכה שלהם. מחקרים שונים בכלכלה התנהגותית מטילים ספק האם מידע גרידא 

יכול להניע אותנו לפעולה ולשינוי הרגלים. התיאוריה הכלכלית מלמדת אותנו כי נדרשים בנוסף תמריצים 

כלכליים. סבסוד מזון בריא – בדומה לפטור ממע"מ שניתן לירקות ופירות – הוא אמצעי חשוב בהקשר של 

המאבק במגפת ההשמנה. הוא יכול לתרום במיוחד לשיפור התזונה בקרב אוכלוסיות מוחלשות שצורכות 

על-פי רוב מזון בעל איכות בריאותית ותזונתית נמוכה. בהקשר זה, ניתן לשקול סבסוד של דגנים מלאים, 

קטניות מכל הסוגים ירקות ופירות, וכן מוצרים ללא גלוטן בהנחה והם עומדים בקריטריונים של מוצרים 

ירוקים.

2. מיסוי מוצרים בעלי סימון אדום

תמריץ כלכלי יכול להיות גם בדמות תמריץ שלילי – הטלת מיסוי על מוצרים בעלי סימון אדום מזיקים 

בריאותית עשויה לייקר אותם, שכן סביר שהחברות ינסו לגלגל את המיסוי לצרכנים, ובכך יובילו לירידת 

הביקוש להם.

3. הטלת הגבלות על פרסום מוצרים בעלי סימון אדום

הרעיון לאסור לחלוטין על שיווק מוצרים בעלי סימון אדום בעייתי במדינה דמוקרטית המקדשת את חופש 

עהפרט. יחד עם זאת, ובדומה לסיגריות, ראוי לשקול הטלת הגבלות על פרסום של מוצרי מזון מזיקים שי

כללו אזהרה מפורשת לגבי הסכנות שבמוצרים.  

4. הרחבת ההגבלות על שעות הפרסום לילדים

עראוי שמשרד הבריאות יפעיל לקידום חקיקה מחייבת בנושא הגבלת שעות הפרסום לילדים, במקום להס

תמך על רגולציה עצמית של חברות המזון כפי שנקבע כיום. יש מקום לאסור  בכל אמצעי התקשורת פרסום 

מזון מזיק בהתאם לתקנות סימון המזון עד גיל 16. בכל פרסום מעל גיל 16 כולל פרסום למבוגרים חובה 

לצרף אזהרה או בצירוף הסימון האדום בפרסומת בדומה לפרסום סיגריות.  

5. זיכוי ממס על תרומות 

חברות מזון נהנות מזיכוי ממס בגין תרומת מוצרי מזון לעמותות ולנזקקים. לזיכוי ממס יש עלויות כלכליות 

וראוי לכוון אותן בכיוון שתורם לאינטרס הציבורי: מתן זיכוי אך ורק בגין תרומות של מוצרים המסומנים 

בסימון ירוק, ובלבד שתוקפם אינו עומד לפוג )במוצרים יבשים - חודשיים מיום התרומה, ובמוצרים טריים 

- יומיים מיום התרומה(.



המלצות ליצרניות המזון 

בטווח הקצר:

1. הוזלת מוצרים בעלי סימון ירוק

האפשר  ככל  ולהנגיש  להוזיל  כמטרה  לעצמן  ישימו  המזון  שחברות  ראוי  התאגידית,  מאחריותן  כחלק 

 את המוצרים שלהן בעלי הסימון הירוק. דבר זה יאפשר להן גם לייצר לעצמן מוניטין מוצדק של חברות 

שהבריאות עומדת בראש מעייניהן, וזה עשוי להיות מתורגם גם לרווח כספי.

2. הוספת סימון מזון גם באתרי האינטרנט 

יצרניות  של  האינטרנט  אתרי  אל  המזון  מרכישת  מבוטל  לא  חלק  העביר  הקורונה  משבר   כאמור, 

 וקמעונאיות המזון, וסביר להניח שמגמה זו תלך ותתחזק בשנים הקרובות. במצב דברים זה, ראוי שמכוח 

אחריותן התאגידית, החברות תוספנה לאתריהן את הסימון האדום ואת הסימון הירוק אף לפני שמשרד 

הבריאות יחייבן לעשות כן.

בטווח הבינוני-ארוך:

1. פיתוח מוצרי מזון בריאים יותר ומעובדים פחות 

חברות המזון מתהדרות בדוחות האחריות התאגידית שלהן באימוץ מדיניות המבקשת להפוך את המזון 

המיוצר על-ידיהן לבריא יותר. ראוי כי הן תמשכנה, וביתר שאת, במגמה של הפחתת הסוכר, הנתרן והשומן 

הרווי במוצריהן כדי להתאימן לערכים התזונתיים התקינים.

2. הוספת כף מדידה המדמה מנה מומלצת בתוך אריזת המוצר

למרבה הצער, צרכנים רבים אינם מקדישים תשומת לב לקריאת המידע על סימון המזון. הוספה לאריזת 

המוצר של כף מדידה המדמה מנה מומלצת תוכל להמחיש באופן פחות ערטילאי את נתוני המזון ולסייע 

לצרכנים לצרוך מזון בכמויות המומלצות מבחינה בריאותית.  

3. הפסקת מאמצי השתדלנות בנושא סימון המזון

חברות המזון משקיעות ממון רב בהעסקת שתדלנים בניסיונות לעכב ולסכל רפורמות שנועדו לקדם את 

בריאות הציבור. כדי להוכיח את רצינות טענותיהן בדבר אחריותן התאגידית ומחוייבותן לבריאות הצרכנים, 

 עליהן לחדול מנוהג נפסד זה שמעכב את כניסתן לתוקף של יוזמות חקיקתיות חשובות מבחינה בריאותית.  

4. מתן דגש בפרסום על מוצרים בעלי סימון ירוק

ראוי שהממון הרב שהחברות מוציאות על פרסום ושיווק מוצריהן ינותב בעיקר בכיוונם של מוצרים בריאים 

בעלי סימון ירוק. בכך יתרמו החברות את תרומתן לקידום בריאות הציבור באמצעות יצירת הרגלי תזונה 

טובים יותר.

5. תרומות מוצרים עם סימון ירוק בלבד

לצד הקריאה למשרד הבריאות להסדיר את נושא הזיכוי במס, ראוי שעד אז, וכחלק מהאחריות התאגידית 

שלהן, חברות המזון יתרמו לעמותות ולנזקקים רק מוצרים הנושאים סימון ירוק, ושתוקפם אינו עומד לפוג 

)במוצרים יבשים חודשים מיום התרומה ובמוצרים טריים יומיים מיום התרומה(.



המלצות לקמעונאיות המזון

בטווח הקצר: 

הצבת מוצרים בעלי סימון ירוק באופן בולט ברשתות השיווק  .1

הצבת המוצרים בסופרמרקט היא תורה שלמה המבוססת על מחקרים פסיכולוגיים ושיווקיים שנועדו "לתות" 

את קהל הצרכנים לרכוש מוצרים רבים ככל האפשר.  בהקשר זה, ראוי שקמעונאיות המזון, כחלק מאחריותן 

התאגידית, יציבו בקדמת הבמה מוצרים בריאים, באופן שיעודד את הצרכנים להעדיפם על פני מוצרים מזיקים. 

דבר זה עשוי, בתורו, לתמרץ את יצרניות המזון להגדיל את מספר המוצרים בעלי הסימון הירוק ולהפחית בייצור 

מוצרים בעלי סימון אדום.  כמו כן בהמשך על הרשתות לוודא שהצבת המוצרים על המדפים תציג את הסימון 

באופן בולט לצרכן ולא מוחבא. 

ייזום מבצעים והנחות על מוצרים בעלי סימון ירוק  .2

שוב, וכחלק מהאחריות התאגידית שלהן, ראוי שקמעונאיות המזון יקבעו לעצמן כיעד להוזיל מספר גדול ככל 

האפשר של מוצרים בעלי סימון ירוק. גם כאן – הדבר עשוי להגדיל את הצריכה של מוצרים אלו, ובכך לתמרץ 

את יצרניות המזון להגדיל את מספר המוצרים בעלי הסימון הירוק ולהפחית בייצור מוצרים בעלי סימון אדום.

הוספת סימון מזון גם באתרי האינטרנט   .3

כאמור, משבר הקורונה העביר חלק לא מבוטל מרכישת המזון אל אתרי האינטרנט של יצרניות וקמעונאיות המזון, 

עוסביר להניח שמגמה זו תלך ותתחזק בשנים הקרובות. במצב דברים זה, ראוי שמכוח אחריותן התאגידית, הק

מעונאיות תוספנה לאתריהן את הסימון האדום ואת הסימון הירוק אף לפני שמשרד הבריאות יחייבן לעשות כן.

בטווח הבינוני-ארוך:

מתן דגש בפרסום על מוצרים בעלי סימון ירוק  .1

ראוי שהממון הרב שהחברות מוציאות על פרסום ושיווק מוצריהן ינותב בעיקר בכיוונם של מוצרים בריאים בעלי 

סימון ירוק. בכך יתרמו החברות את תרומתן לקידום בריאות הציבור באמצעות יצירת הרגלי תזונה טובים יותר.



המלצות לצרכנים

בטווח הקצר:

בחירת מוצרים על פי הסימון התזונתי   .1

ככל שהצריכה של מוצרים בעלי סימון אדום תצטמצם, כך יקטן התמריץ הכלכלי של חברות המזון לייצרם. 

בטווח הבינוני-הארוך:

שינוי הרגלי התזונה והגברת הפעילות הגופנית  .1

יותר ויותר מחקרים מעידים כי הרגלי התזונה שלנו הם קלוקלים. הגברת המודעות לעניין ואימוצם של מספר 

"כללי אצבע" – יותר פירות וירקות, יותר אוכל מבושל, פחות בשר, פחות מזון מעובד – עשויים לשנות באופן 

משמעותי את מצבנו הבריאותי. מובן שגם הגברת הפעילות הגופנית תתרום לצמצום ההשפעות המזיקות של 

אורח החיים היושבני של מרביתנו.


