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 יאנונ, עו"ד דודו קובסהיועץ המשפטי למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין: אל

 
 

שידורי ב את שילובו של תוכן שיווקיסמכות המועצה לשידורי כבלים ולוויין להסדיר :  הנדון
 ערוצים הייעודייםה

 , על נספחיה9.4.9095לוויין מיום לשידורי מכתבו של היועץ המשפטי למועצה לשידורי כבלים ו סמך:
 

 כללי

( להסדיר בכללים את המועצה –ן המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין )להל האם מוסמכת .9

הרשאים לממן את שידוריהם  הופעתו של "תוכן שיווקי" בשידורי הערוצים הייעודיים

  זאת השאלה שהמועצה ביקשה בה את הכרעתי.  1?באמצעות שידורי פרסומת

בדרך  ,וכחלק ממנה תכניתהילוב מסרים שיווקיים במהלך כולל צורות שונות של ש תוכן שיווקי .9

מסורתיים, משידורי הפרסומת ה שונה במהותה מתכונת התוכן שיווקי .תשלום ורתתמכלל 

התוכן השיווקי מיועד להשתלב  מתכניות הטלוויזיה. המופרדים המשודרים כמקבצי פרסומות

  . (תוכן שיווקי –להלן יכונה , הוא מכונה גם בשם "פרסום סמוי" ). על כןועצמ שידוריםתוכן הב

אין איסור גורף על שידור תוכן שיווקי בערוצים כי  כרעתי היאה לאחר בחינת הנושא, .4

המועצה מוסמכת להסדיר את נושא התוכן  ,כמו כן. הרשאים לשדר שידורי פרסומת הייעודים

. למעשה לאור רגישות הנושא המועצה אף מחויבת בהסדרה הערוצים הללו השיווקי בשידורי

 . קפדנית של הנושא

ובשל  ל קביעה כאמור על שוק השידורים המסחריים בישראלבשל השלכות הרוחב שאולם,  .9

 האמורה בשנה. ההכרעהתחילתה של  לדחות את יש, שנהג עד היום שינוי המצב המשפטי

 כזוחקיקה  קידום .זאת, על מנת לאפשר לשר התקשורת ולכנסת ליזום חקיקה ראשית בנושא

  בערוצים הייעודיים.של הנושא בראיה כוללת שאינה ממוקדת אך ורק  היאפשר בחינ

אם  לחילופין, דחיית תחילת ההכרעה בשנה תאפשר קידום הסדרה נקודתית בידי המועצה .5

 .יוחלט שלא לקדם חקיקה כזו

 פיסקלי(. -חוות הדעת בנושא נכתבה על ידי עו"ד אלידור בליטנר ממחלקת ייעוץ וחקיקה )כלכלי .0

 

                                                      

( מגדיר ערוץ ייעודי כך: "ערוץ שידור בעל חוק התקשורת –)להלן  9239-א לחוק התקשורת, התשמ"ב0סעיף  1
מאפיינים ייחודיים כגון שפה, תרבות או מורשת, ערוץ המיועד בעיקרו למגזר מסוים בציבור, או ערוץ המוקדש 

ם ייעודיים: ערוץ ייעודי בשפה הרוסית, ערוץ ייעודי בעיקרו לנושא אחד". נכון להיום, פועלים ארבעה ערוצי
( קובע 4לד)א0תיכונית, ערוץ ייעודי בשפה הערבית וערוץ ייעודי למורשת ישראל. סעיף -למוסיקה ישראלית וים

 הסדר למתן היתר לשידור פרסומות בערוצים הייעודים.
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 מהותו והרקע להתפתחותו –תוכן שיווקי 

או גלויה  יתפרסומת מוסוויצירה. זוהי משתלב בהפרסומי השיווקי המסר  תוכןהבאמצעות  .7

לעיתים . שתלב ביצירה שהוכנה או מצויה בתהליכי הכנהמלעיתים, המסר הפרסומי  .בחלקה

  2.וסביב המסר הפרסומי מוצר, שירות או ערךעבור קידום  תופקמהיצירה כולה 

איזכור הצבה של מוצר מסחרי באתר צילומים,  –התוכן השיווקי נושא צורות מגוונות. ביניהן  .3

, במהלך תכנית מותגים כחלק מקו העלילה של תכנית, ושילוב מידע שיווקי ה שלהטמעאו 

או חברות,  מיתוג מוצריםצורה מתוחכמת יותר של תוכן שיווקי היא  .למשל בדרך של ראיון

הגדרה ממצה כיוון שהתחום אין מדובר ב 3בין ערכי המותג לתכנים של התכנית. בדרך של זיהוי

 מתפתח כל העת.

 התמורה  4מצד המשווק. עשה תמורת כסף או שווה כסףנשילובו של התוכן השיווקי לל בדרך כ .2

 המימון הפקת התכנית שבה משולב התוכן השיווקי, ויכולהשתתפות בלשאת צורה של  היכול

גלויים ותוכן  סומתפר תשדירי שלמה המשלבתגם לשאת צורה של תשלום בעד חבילת שיווק 

 גם יחד.  ,שיווקי בתכניות שונות

התוכן השיווקי משמש לא רק לקידום מוצרי צריכה ושירותים עסקיים למטרות רווח, אלא גם  .90

שאינם פועלים למטרות לקידום מטרות, ערכים ורעיונות בנושאים ציבוריים, אף בידי גורמים 

דכניים אינו מתמצה בקידום מטרות . במילים אחרות, התוכן השיווקי בשימושיו הערווח

    5מסחריות, אלא הוא עשוי לשמש גם למטרות השפעה על סדר היום החברתי.

                                                      

, 97, בעמ' 905 מחקר מדיניותהישראלית", תהילה שוורץ אלטשולר ותובל צ'סלר, "אסדרת פרסום סמוי בתקשורת  2
 (.אלטשולר וצ'סלר -( )להלן 9099) 94-99

ועדה בראשותו של פרופ' אסא כשר, אשר בחנה את נושא התוכן השיווקי מטעם מועצת הרשות השניה לטלוויזיה  3
בתכנית שיש בו  (, הגדירה את התוכן השיווקי באופן הבא: "תכנית או קטעמועצת הרשות השניה –ולרדיו )להלן 

( המוצר 9הצגה או התייחסות כלשהי, כולל למותג או ערכי מותג, למוצר צריכה או לשירות עסקי, בתנאים הבאים: )
( המוצר או השירות מוצגים באופן המשתלב בתכנית באופן טבעי ולא בוטה; 9או השירות מוצעים לרכישה המונית; )

( המוצר או השירות מוצגים 9להמלצה לרכישה, במהלך התכנית; )( המוצר או השירות אינם נושאים לשבח או 4)
( התכנית מופקת במימון שמשתתף בו גורם בעל זיקה עסקית למוצר או שירות". 5באופן בולט, המתפרש כפרסומת; )

חוות דעת והמלצות )ועדת האתיקה בפרסומות,  –ראו "תוכן שיווקי: שיתופי פעולה מסחריים בשידורי טלוויזיה" 
    . 95(, בעמ' דו"ח ועדת אסא כשר –(( )להלן 9007עצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, )ינואר, מו

יוער, כי ההגדרה המצוטטת כאן מוציאה מגדרה את הטכניקה השיווקית של הענקת פרסים במסגרת תכנית  
ו מותרות בתנאים תחרותית מטעם גוף מסחרי ואת טכניקת מתן החסויות מטעם גופים מסחריים. טכניקות אל

מסוימים על פי הרגולציה החולשת על התחום כיום. טכניקות אלו מהוות מתכונת פרסום שונה הן מזו המסורתית, 
של תשדירי פרסומות במקבצים נפרדים מהתכנית, והן מזו של התוכן השיווקי, שעיקרו השתלבות המוצר או המסר 

 השיווקי באופן טבעי במהלך וכחלק מהתכנית.     
 )א(.9לדוגמאות הנזכרות למעלה לצורותיו של תוכן שיווקי, ראו דו"ח ועדת אסא כשר, נספח  

אין באמור כאן כדי להביע עמדה בשאלה האם תמורה מצד המשווק היא תנאי הכרחי להגדרת תוכן שיווקי  4
רה מצד המשווק ולהסדרתו ככזה. ייתכנו גישות רגולטוריות שרואות תוכן שיווקי ככזה גם אם לא שולמה תמו

לשילובו של תוכן שיווקי ביצירה. לצד זאת, ברי כי מרכז הכובד של פרקטיקת התוכן השיווקי מצוי בשילובו בתוכן 
 תמורת כסף או שווה כסף מצד המשווק.  

 . 900-ו 93ראו התייחסות להיבט זה אצל אלטשולר וצ'סלר, בעמ'  5
ש שעושים גורמים לא מסחריים בתוכן שיווקי לצורך קידום חשוב להבהיר, שהתיאור המוצג כאן לעניין השימו 

מטרות וערכים חברתיים אינו בא להכתיב הגדרה לתוכן שיווקי שבהכרח מאחדת בין שימושים למטרות מסחריות 
לשימושים למטרות ציבוריות או חברתיות. דהיינו, אין הכוונה להצביע בהכרח על צורך במשטר הסדרה זהה לשני 

ים. אינני מביע עמדה בשאלות אלו. מטרת התיאור המוצג לעיל היא אך לתאר את ביטוייה העדכניים סוגי השימוש
    של פרקטיקת התוכן השיווקי. 
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על זאת,  .וגם בישראל בשנים האחרונות בעולם כולובתוכניות צובר תאוצה וקי שיושילוב תוכן  .99

, ושל רקע הירידה באפקטיביות של מקבצי פרסומות המובדלים מתוכן השידורים עצמו

הסביבה הרב ערוצית גורם אחד הוא מספר גורמים אחראים לכך.  .פרסום הגלוי בכללה

נובע . גורם שני המאפשרת בריחה ממקבצי פרסומות באמצעות "זפזופ" בין שלל ערוצים

. גורם (VOD ,PVR) באמצעות מכשירים דיגיטלייםהתגברותו של דפוס הצפיה הנדחית, מ

ריבוי המסרים הפרסומיים נובע מ. גורם נוסף נטאינטרבהצפייה  התחזקותב שלישי נעוץ

 . הביקורתיות והרתיעה של הצופים מפרסומותגברה  ,. כתוצאה מכךשהאדם חשוף אליהם

מפתחים כל העת גופי הפרסום והמדיה  ,כתוצאה מירידת האפקטיביות של הפרסום ה"רגיל" .99

לעקוף את  מיועדות. הן טכניקות פרסום המשתלבות בתוכןהכורכים מודלים עסקיים חדשים 

6.ואת הרתיעה של הצופים מפני פרסום גלוי מתכונת הפרסום המסורתית של מקבצי פרסומות
 

מדובר באתגר רגולטורי משמעותי. נציג עתה את העמדות שהוצגו בפנינו בנושא זה על ידי  .94

    הרגולטורים הרלוונטיים.

 

 ת התוכן השיווקיבשאל עמדות נציגי המועצות המסדירות את השידורים המסחריים

 

 יןיהמועצה לשידורי כבלים ולוועמדת נציגי 

יושבת ראש המועצה והיועץ המשפטי שלה העלו נימוקים שונים בדבר נחיצותה של אסדרה של  .99

 נושא התוכן שיווקי בערוצים הייעודיים בידי המועצה. 

נולוגיים שהביאו השינויים הטכאיסור גורף על תוכן שיווקי אינו עולה בקנה אחד עם הוסבר, כי  .95

 . פרסומותהאפקטיביות של מקבצי ב לירידה

המסחר בתחום וסדרת, ף האיסור. כשהתופעה איננה מחרץ מאוד שיווקי נפובפועל, התוכן ה .90

דבר המביא לחוסר אינו מתומחר כיאות, , התוכן השיווקי לכןמתנהל באופן "בלתי פורמלי". 

 יעילות בשוק.

קושי בפיקוח קיים אינו מדווח למועצה, י" בתוכן השיווקי ה"בלתי פורמל זאת ועוד, כשהמסחר .97

, באופן הולם ביכולתו של הרגולטור לתכנן את השוק פוגעשיווקי. מצב עניינים זה התוכן העל 

 . כנדרש וביכולתו לקיים אכיפה אפקטיבית

הסדרת נושא התוכן השיווקי תמנע את המשך הטעיית הצופים, עוד הוסיפו נציגי המועצה, כי  .93

הסדרת התוכן לדבריהם, לתוכן השיווקי המשולב בפועל בתכני השידור. שאינם מודעים 

 ה ביקורתית. יתביא לקידום אוריינות תקשורתית ולחינוך לצפיאף  השיווקי

יש מית לאפשר הסדרת תוכן שיווקי. עוד צוין כי נציגי המועצה ציינו גם את המגמה העול .92

 ורת כי יש להסדיר את נושא התוכן השיווקי. המומחים בתחום התקש תמימות דעים בקרב

לבסוף, העלו נציגי המועצה נימוקים הקשורים לערוצים הייעודיים. כך צוינו חשיבותם  .90

הציבורית של הערוצים הייעודיים ומנגד מצבם הכלכלי הקשה. מכיוון שונה, צוין כי מתן 

נוניים אשר אין להם בדרך אפשרות לשילוב תוכן שיווקי בערוצים הייעודיים יחזק מפרסמים בי

 כלל גישה לפרסום בערוצים המסחריים המרכזיים.   

                                                      

 .  90-99)ב(. ראו גם: אלטשולר וצ'סלר, בעמ' 9דו"ח ועדת אסא כשר, נספח  6
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ו של חוק התקשורת ולשונו לשונפערים בין נוסף לשיקולי המדיניות, התייחסו נציגי המועצה ל .99

. חשיבותה (חוק הרשות השניה –)להלן  9220-לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן חוק הרשות השניהשל 

 ים הלשונייםנסוגה, לדבריהם, למול הפער בין שני דברי החקיקה של ההרמוניה החקיקתית

 . יםהברור

 

 ת הרשות השניהצענציגות מועמדת 

לדברי יושבת ראש מועצת הרשות השניה והיועצת המשפטית שלה, אין מחלוקת כי במצב  .99

החקיקתי הנוכחי לגופי השידור הנתונים תחת פיקוחה אין רשות לשלב תוכן שיווקי 

את נושא התוכן השיווקי ולא  ך להסדירמה רחבה בדבר הצורקיימת הסכבה בעת, בשידוריהם. 

 ההסדרה לשיטתן צריכה להיות הסדרה קפדנית. להותירו תחת איסור גורף. 

אשר לשילוב תוכן שיווקי בשידורי הערוצים הייעודיים, טענו נציגות מועצת הרשות השניה כי  .94

וצים הייעודיים בלבד, בעוד ביחס ליתר גופי בער –הסדרה חלקית של נושא התוכן השיווקי 

מעוררת קושי. ערוצי  –השידור המסחריים נותר על כנו האיסור הגורף על תוכן שיווקי 

להיפגע באופן  לולים(, ויותר מכך תחנות הרדיו האזוריות, ע90-ו 9הברודקאסט )ערוצים 

וריהם. נציגות מועצת משמעותי ממתן אפשרות לערוצים הייעודיים לשלב תוכן שיווקי בשיד

כי יש צורך באסדרה רוחבית של נושא התוכן השיווקי בשידורי הטלוויזיה טענו הרשות השניה 

 המסחרית.     

 

 היועצת המשפטית למשרד התקשורת עמדת

היועצת המשפטית למשרד התקשורת הדגישה כי הסדרה של נושא התוכן השיווקי בידי  .99

 בשוק השידורים המסחריים. רגולטור יחיד עשויה ליצור עיוותים 

 שוק השידוריםהבעלויות הנוכחי במבנה להיועצת המשפטית למשרד התקשורת  עוד התייחסה .95

. 9מוחזקים הערוצים הייעודיים בידי בעלי הזיכיון בערוץ  בישראל, ובתוך כך לעובדה כי כיום

 ן השיווקי.  הודגש, כי יש לקחת נתון זה בחשבון לעניין אפשרות של הסדרה חלקית של התוכ

 

 המסגרת הנורמטיבית

תוכן שיווקי, למרות היותו שונה מן המתכונת הפרסומית המסורתית של תשדירי פרסומת  .90

יוער, כי אינני נדרש כאן לשאלה האם  7."פרסומת"המובחנים מן התכניות המשודרות, מהווה 

לענייננו, די  .בלותמן ההגדרות המקו " באופן רחב יותרתוכן שיווקיו" ""פרסומת" הגדירנכון ל

לצורך ניתוח הסוגיה נציג עתה את המסגרת  מתכונת פרסומית. הבנה כי תוכן שיווקי מהווהב

 הנורמטיבית הרלוונטית לשידורי פרסומת.

                                                      

על כל הוראות החוק. המונח "דבר  חוק התקשורת וחוק הרשות השניה אינם כוללים הגדרה למונח פרסומת החולשת  7
"חוק הספאם". ביחס לאותו הסדר, דבר פרסומת מוגדר באופן הבא:  –פרסומת" מוגדר בחוק לצורך הסדר ספציפי 

א 40"מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת" )ס' 
 הספאם(.   לחוק התקשורת, הידוע בכינויו חוק

( נקבע כי: 99.90.9222) אסם השקעות בע"מ נ' רשות השידור 9353520הפסיקה נתנה סימנים למונח פרסומת. בבג"ץ  
"פרסומת מסחרית היא כזו, אם יש בה כדי לקדם יצרן מסוים או מוצר מסוים, באופן שיש בהם מימד של תחרותיות 

( 4, פ"ד נב)מלניק נ' הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו 7344520ץ כדי לסייע בידי אותו יצרן בשיווק מוצריו". בבג"
למטרה מסחרית". ברי שהגדרות אלו  –עשיית פומבי; השני  –נקבע כי: "הפרסומת כוללת שני מרכיבים: האחד   530

 כוללות בחובן גם את מתכונת הפרסום של תוכן שיווקי.   
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 ת והערוצים הייעודייםרב ערוצי טלוויזיה שידורי – חוק התקשורת

האיסור מופנה  ויין.חוק התקשורת אוסר, ככלל, על שידור פרסומת בשידורי הכבלים והלו .97

לצד האיסור הכללי, אפשר   8.רישיון לשידורי כבלים ולבעל רישיון לשידורי לוויין ישירות לבעל

החוק לערוצים הייעודיים המשודרים על גבי הכבלים והלוויין לשדר שידורי פרסומת, בהיתר 

   10.משדרי הערוצים הייעודייםהיתר כזה אכן ניתן ל 9.מיוחד

מסמיך המחוקק את המועצה  ,ערוץ ייעודי משדרור פרסומת המכוון ללצד ההיתר לשיד .93

ההוראה המרכזית שעניינה שידורי פרסומת בערוץ ייעודי קבועה . להסדיר את שידור הפרסומת

 , בנושאים שונים,. סעיף זה מסמיך את המועצה לקבוע כלליםלחוק התקשורת ()ז(9לד)0בסעיף 

 (:2לענייננו חשובה בעיקר פסקה )ות שידורי פרסומת. שיחולו על ערוץ ייעודי הממומן באמצע

 

המועצה רשאית לקבוע, לגבי ערוץ ייעודי  ז() .9לד0"
כללים נוספים או אחרים,  -אמצעות שידורי פרסומת הממומן ב

 לרבות בענינים אלה:

... 

סייגים בדבר שידור פרסומת אגב, פרסומת סמויה  (2)   
 ";דעתואו פרסומת בלתי מ

 

 
הוראה המסמיכה את המועצה להסדיר בכללים סייגים לעניין שידור פרסומת  ,אפוא ,בפנינו .92

המשדרים  אגב, פרסומת סמויה, או פרסומת בלתי מודעת בשידורי הערוצים הייעודיים

המתכונת הפרסומית של תוכן שווקי נכנסת מעצם מהותה לקטגוריות פרסומיות  .פרסומות

 אלו. 

 

 

 

                                                                                                                                   

ירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ כללי התקשורת )בזק ושידורים( )תשדגם המועצה, ב 
)ז(, הגדירה "פרסומת" באופן רחב: 9לד0, אשר הותקנו בין היתר מכוח סמכותה לפי סעיף 9009-, התשס"דייעודי(

"מסר אשר יש בו כדי לקדם, במישרין או בעקיפין, מוצר, שירות, עסק או כל עניין מסחרי אחר, בין בתמורה ובין 
לכללי  9ה". ברי כי תופעת התוכן השיווקי באה בגדרה של הגדרה זו. ר' הגדרה דומה ל"פרסומת" גם בסעיף בלעדי

 . 9237-התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, התשמ"ח
גם בכללים שקבעה מועצת הרשות השניה שעניינם פרסומות בשידורים, נראה כי התוכן השיווקי בא בגדרי הגדרת  

; וכללי 9229-רסומת". ר' כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ פרסומת בשידורי טלוויזיה(, התשנ"בה"פ
 .9222-הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ פרסומת ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו(, התשנ"ט

נז מחיל 0לחוק התקשורת. סעיף  כד)א(0איסור שידורי הפרסומת המופנה לבעל רישיון לשידורי כבלים קבוע בסעיף  8
איסור זה גם על בעל רישיון לשידורי לוויין. השר רשאי אמנם, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה וועדת 
הכלכלה של הכנסת, להתיר שידורי פרסומות בידי בעל רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין )סעיף 

 נז לחוק התקשורת(. אולם, סמכות זו לא הופעלה מעולם.0כד)ב( לחוק התקשורת; סעיף 0
איסור הפרסומות בשידורי הכבלים, שהורחב בהמשך גם לשידורי הלוויין, נועד במקור להגן על מקורות המימון של  

העיתונות הכתובה. עם עלייתם לשידור של הערוצים המסחריים הממומנים באמצעות פרסומות נוסף לתכלית זו פן 
חברת מדיה מוסט בע"מ נ' המועצה  0209504ה על מקורות המימון של הערוצים המסחריים )בג"ץ חדש: הגנ

וש  90443504(; בג"ץ בג"ץ חברת מדיה מוסט –( )להלן 9009) 90-97, 99( 4, פ"ד נט)לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
 ((.95.5.9000אז( נאור )לא פורסם,  לפסק דינה של השופטת )כתוארה 97-ו 95, סעיפים טלקנל בע"מ נ' שר התקשורת

( לחוק התקשורת. אפשרות חריגה זו לקבלת היתר לשידורי פרסומת הוענקה לערוצים הייעודיים בידי 4לד)א0ס'  9
תרבותי בישראל )ראו: בג"ץ -המחוקק כדי ליתן תמריץ כלכלי להפעלתם. זאת, נוכח חשיבותם לפלורליזם החברתי

, בדיון המשך 99.9.9227ד ראו פרוטוקול ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת מיום ; עו90, עמ' חברת מדיה מוסט
 (. 99-ו 2, בעמ' 9220-( )רישיון לשידורים ולשירותים אחרים(, התשנ"ז90בהצעת חוק הבזק )תיקון מס' 

' ; והחלטת ממשלה מס99.9.9222מיום  9279; החלטת ממשלה מס' 2.5.9227מיום  9227ראו החלטת ממשלה מס'  10
 . כיום, הכנסות מפרסומות הן הבסיס הכלכלי לקיומם והפעלתם של הערוצים הייעודיים.92.99.9000מיום  9599
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 הברודקאסט והרדיו האזוריערוצי  – חוק הרשות השניה

וברדיו האזורי רשאים,  90, בערוץ 9בערוץ או הרישיון בדומה לערוצים הייעודיים, בעלי הזיכיון  .40

11על פי חוק הרשות השניה, לכלול בשידוריהם תשדירי פרסומת תמורת תשלום.
 

ורות קובע בר לחוק הרשות השניה 34. סעיף ערוצים אלוסומת מותרת לשידור באולם, לא כל פר .49

 :  כי

   

מורשה לשידורים לא יכלול במישדריו דבר שהוא  (א) .34"
ואשר  ושאינו תשדיר פרסומת בגדר פרסומת, גלויה או מוסווית
 .קיבל עבור שידורו תמורה כספית

מורשה לשידורים לא יקבל תמורה אחרת בגין שידור  (ב)
 "לים שקבעה המועצה.כלכאמור בסעיף קטן )א(, אלא בהתאם ל

 

 תשדירשאינה  ,גלויה או מוסווית, במפורש על שידור פרסומת אוסרהרשות השניה  חוק .49

ן לפי חוק כיויהזולבעלי  ןהרישיוהאיסור מכוון ישירות לבעלי  .תמורת תשלוםפרסומת, 

 . הרשות השניה

לחוק הרשות השניה,  39מהו תשדיר פרסומת? את המענה לשאלה זו ניתן ללמוד מהוראת סעיף  .44

 דת תשדיר פרסומת":שכותרתו "הפר

 

רסומת בשידורי טלויזיה ישודר בתחילתה פ רשדית (א) .39"
 .מנהבנפרד משל תכנית או בסופה, ו

האמור בסעיף קטן )א(, יכול שישודר תשדיר  ףא לע (ב) 
לכללים  םאתפרסומת גם באתנחתאות שבמהלכה של תכנית, בה

 ".הצעשקבעה המו
 

פרסומת  לשדרכיון יבעלי הזו ןשיויבעלי הרר על חוק הרשות השניה אוסמן האמור עולה כי  .49

שלא כתשדיר פרסומת המשודר בנפרד מן התכנית. פרסומות יכולות להופיע במסגרת מקבצי 

יוצא, כי תוכן   12הפרסומות בתחילתה של תכנית, בסופה או באתנחתאות במהלכה, בלבד.

בשידוריו של סור בשילוב לתוכן פרסומי, א יצירתישיווקי, אשר מעצם מהותו משלב בין תוכן 

 על פי חוק הרשות השניה.  מורשה לשידורים

 אתלחוק הרשות השניה  33, קובע סעיף לשדר פרסומת שאינה תשדיר פרסומת לצד האיסור .45

תשדירי פרסומת. כך, בין שידורם של להסדיר בכללים את סמכותה של מועצת הרשות השניה 

של תשדירי ומתכונתם עיתויים ים לעניין היתר, מוסמכת מועצת הרשות השניה לקבוע כלל

סייגים בדבר פרסומת לעניין נושאי פרסום אסורים ולעניין הפרסומת במסגרת השידורים, 

מסמיך סעיף , הקבועה בחוק התקשורת המועצהבדומה לסמכות . בנוסף, המכוונת לילדים

ור פרסומת סייגים בדבר שיד" מועצת הרשות השניה לקבוע( לחוק הרשות השניה את 5)33

של לבין הסמכות  גופי השידוריחס בין האיסור על ל ."אגב, פרסומת מוסווית או בלתי מודעת

 נתייחס בהמשך. מועצת הרשות השניה

 

                                                      

 )א( לחוק הרשות השניה. 39סעיף  11
 לחוק הרשות השניה(. 35היקף הזמן לשידור תשדירי פרסומת קצוב בחוק )סעיף  12
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אוסר במפורש  9099-נציין כי חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"דלשם שלמות התמונה,  .40

לחוק  02. סעיף השידור הציבוריעל תאגיד השידור הציבורי החדש לשלב תוכן שיווקי בתכני 

 : קובע כי

 

)א( תאגיד השידור הישראלי לא ישלב מסר פרסומי בתוכן שהוא 
מספק, בין בתמורה, במישרין או בעקיפין, ובין בלא תמורה; מתן 
תודה או פרסים בהתאם לכללים שקבעה המועצה לא ייחשב 

 מסר פרסומי אסור.

ובכלל זה תקבע מה  המועצה תקבע כללים לעניין סעיף זה, )ב(
 ייחשב פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת או פרסומת אגב.

 

 
  מיקוד הדיון – השאלה המשפטית

נדבכים. נדבך אחד הוא בדבר  שניבמחייבת דיון בידי המועצה התוכן השיווקי  ההסדרה של .47

שיווקי  תוכןושחלה על גוף השידור לעניין שידורי פרסומת בכלל  –איסור או היתר  – הנורמה

 . בנושאים אלה שיוןיכלפי בעל הרבפרט. הנדבך השני הוא סמכותו של הגוף המאסדר 

בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית, להוציא הערוצים הייעודיים, אסר המחוקק על שידורי  .43

זוהי   13פרסומת. האיסור מכוון לבעל הרישיון לשידורי כבלים ולבעל הרישיון לשידורי לוויין.

חריג המאפשר  קובע לצד האיסור, חוק התקשורת. אלו רישיוןעלי אפוא על בהנורמה שחלה 

לבעלי הרישיון, אך מכפיף את אופן ותנאי שידורי הפרסומת מתן היתר לשידורי פרסומת 

  14זהו נדבך סמכות ההסדרה. .להסדרה של המועצה

לשידורי מאחר שהיתר חריג לשידורי פרסומת כאמור לא ניתן מעולם לבעל הרישיון הכללי  .42

כבלים ולבעל הרישיון לשידורי לוויין, הפרסום בערוצי הכבלים והלוויין, להוציא הערוצים 

דהיינו, להתיר   –כי המועצה אינה מוסמכת להסדיר  הייעודיים, אסור. ממילא, אין חולק

  15., שאינם ערוצים ייעודייםאת שילובו של תוכן שיווקי בשידורי הכבלים והלוויין –בתנאים 

לערוצים הייעודים, אלו משדרים פרסומות מכח היתר שניתן להם על פי הסמכות הקבועה  אשר .90

שאלת ההסדרה של התוכן ( לחוק התקשורת. משכך, רק לגביהם מתעוררת 4לד)א0בסעיף 

האם חל על משדרי  –השיווקי. שאלה זו מורכבת כאמור משני נדבכים הכרוכים זה בזה 

כן שיווקי בשידוריהם, והאם המועצה מוסמכת מכוח חוק הערוצים הייעודיים איסור לשלב תו

 התקשורת להסדיר את שילובו של התוכן השיווקי בשידוריהם. 

  

                                                      

כד על בעל 0נז המחיל את סעיף 0רי כבלים; וסעיף כד)א( לחוק התקשורת בנוגע לבעל רישיון לשידו0ראו סעיף  13
 רישיון לשידורי לוויין. 

כד על בעל 0נז המחיל את סעיף 0כד)ב( לחוק התקשורת בנוגע לבעל רישיון לשידורי כבלים; וסעיף 0ראו סעיף  14
 רישיון לשידורי לוויין.

. לבעלי הרישיון והזיכיון לפי חוק ניתוח דומה מתקיים גם ביחס לשידורים המסחריים לפי חוק הרשות השניה 15
הרשות השניה מותר אמנם לכלול בשידוריהם תשדירי פרסומת. אולם, חוק הרשות השניה מחיל איסור מפורש על 
שילוב פרסומת, גלויה או מוסווית, שאינה תשדיר פרסומת המופרד מן התכניות עצמן. דהיינו, הוא אוסר על מתכונת 

ר במהותה משלבת בין התוכן לבין האלמנט הפרסומי. משכך, אין חולק כי למועצת פרסומית של תוכן שיווקי, אש
 הרשות השניה אין סמכות להסדיר את שילובו של תוכן שווקי בשידורים המסחריים לפי חוק הרשות השניה.
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 דיון והכרעה

 

 לשון החוק

הוראה האוסרת על שידור פרסומת מסוג מסוים בשידורי הערוצים  התקשורת אין בחוק .99

לסייג את ההיתר שניתן  . לכאורה ניתן היהשלהם ניתן היתר לשדר פרסומות הייעודיים

 זהו הנדבך הראשון העוסק במשדר. ולהוציא ממנו תוכן שיווקי אך ההיתר אינו מסויג.

( לחוק התקשורת קובע את סמכותה של המועצה לקבוע כללים 2)ז()9לד0סעיף בהיעדר איסור,  .99

דור סייגים בדבר שיערוץ ייעודי הממומן באמצעות שידורי פרסומת, אשר עניינם " שיחולו על

התוכן השיווקי, המכונה גם "פרסום ". פרסומת אגב, פרסומת סמויה או פרסומת בלתי מודעת

יצירתי באופן טבעי ואגבי. התוכן השיווקי, סמוי", מהווה מתכונת פרסומית המשולבת בתוכן ה

"פרסומת אגב, פרסומת סמויה או פרסומת בלתי הקטגוריות של בכלל מעצם מהותו, בא 

 מודעת". 

יעת המילה "סייגים", שעניינה קב ( לחוק התקשורת נוקט במילה "סייגים".2)ז()9לד0סעיף  .94

זהו הנדבך השני המתייחס לסמכות  .רגולציהסמכות להטיל משמיעה  תנאים ומגבלות

  ההסדרה. 

 משדר ערוץ ייעודיאין איסור על לשונו של חוק התקשורת ברורה. על פי הלשון, יוצא, כי  .99

מועצה מוסמכת להסדיר שילובו של תוכן שיווקי בשידורי הערוצים הו ,לשדר תוכן שיווקי

  הייעודיים.

נעיר כבר עתה כי אנו עוסקים במישור הסמכות בלבד. מובן כי במסגרת סמכותה רשאית  .95

 מצמצמים ואף אוסרים פרקטיקות מסוימות של פרסום סמוי.  ההמועצה לקבוע כללים 

פרסומת  .ם נסבה גם על "פרסומת בלתי מודעת"כך, למשל, סמכותה של המועצה לקבוע סייגי .90

בלתי מודעת היא פרסומת המשודרת לצופים בלא שיהיו מודעים לכך באופן מלא, למשל בדרך 

הכרתית. פרקטיקה פרסומית זו היא פרקטיקה -של תמונות חטופות, הבזקים או בדרך תת

שפרקטיקה זו תיאסר  לכן, אין כל מניעהאסורה באופן קונצנזואלי ברחבי העולם המאוסדר. 

 בישראל מכח סמכות המועצה לקבוע סייגים בנושא התוכן השיווקי.

סמכות ובכלל זה  ,בכך לא די. הסמכות להסדיר את הנושא מקנה סמכות רחבה למועצה .97

קביעת כללים שונים שנועדו להגן על זכויות ואינטרסים חיוניים כמו הגנה על ילדים ושמירה ל

ניתן  במסגרת זותוכני של יצרני התוכן בעיקר בשידורי חדשות. על עצמאות שיקול הדעת ה

 ל איסור גורף על פרקטיקות פרסומיות מסוימות אם יימצאו פסולות מיסודן. יהטל

 

 השוואה לחוק הרשות השניה

עולה השאלה האם יש בהוראות חוק הרשות , התקשורת חוקמפורשת של בהינתן לשונו ה .93

רסומת בערוצים מסחריים, כדי להסיג את מובנה הפשוט של השניה המסדירות גם הן שידורי פ

 י הערוצים הייעודייםאיסור על משדרהואת היעדר  ( לחוק התקשורת2)ז()9לד0לשון סעיף 

 .לשדר תוכן שיווקי
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איסור מפורש על שידור פרסומת )גלויה או מוסווית( שאינה מטיל לחוק הרשות השניה  34סעיף  .92

קובע הסדר  הרשות השניה לחוק 05סעיף לצד סעיף זה,  16נית.תשדיר פרסומת המופרד מן התכ

חברת החדשות אינה רשאית לשדר דבר שהוא בגדר , ולפיו "חברות החדשותספציפי ביחס ל

במילים  ".לרבות פרסומת אגב, פרסומת מוסווית או פרסומת בלי מודעתשידורי פרסומת, 

זהו הנדבך וקי במהלך התכניות. חוק הרשות השניה אוסר על שילובו של תוכן שיואחרות, 

לפי חוק הרשות  יםהמכוון אל המשדרכולל כזה  איסורכאמור, . המתייחס למשדר עצמו

  .שקיבלו היתר לשדר פרסומת הייעודייםבנוגע לערוצים  אינו בנמצא בחוק התקשורת השניה

ה את ( לחוק הרשות השני5)33בדומה לסמכות המועצה הקבועה בחוק התקשורת, מסמיך סעיף  .50

מועצת הרשות השניה לקבוע "סייגים בדבר שידור פרסומת אגב, פרסומת מוסווית או בלתי 

 זהו הנדבך השני המתייחס לסמכות ההסדרה.  מודעת".

 יםמועצת הרשות השניה לקבוע סייג הוראה המסמיכה את כיצד מתיישבתנשאלת השאלה  .59

איסור כולל על עם דעת, ופרסומת בלתי מו ר שידור פרסומת אגב, פרסומת מוסוויתבדב

  .סומות שאינן תשדירי פרסומתפר

בתוך חוק הרשות השניה. האחת קובעת איסור  שתי נורמות סותרותלכאורה, נראה כי בפנינו  .59

ובמשמע היתר סמכות הסדרה של הנושא, לכאורה ה קובעת יוהשני ,קטגורי על תוכן שיווקי

   עקרוני לשילוב תוכן שיווקי.

פרסומות שאינן שידור נוכח האיסור החד משמעי על ל, שתי הנורמותבין גם אם היתה סתירה  .54

לחוק הרשות  במסגרת הפרשנות משקל עדיףלהעניק לו תשדירי פרסומת, הרי שלעמדתי יש 

פרשנית את הפער בין שתי הנורמות  ליישב בדרך ונכון אפשראני סבור כי . אולם השניה

  .לכאורה הסותרות

 ה לקביעת סייגים בנושא פרסומת אגב, מוסווית ובלתי מודעתלפרש את סעיף ההסמכ ניתן .59

סעיף  כך, ניתן לפרש את 17.כך שיעלה בקנה אחד עם האיסור הכוללבחוק הרשות השניה 

ההסמכה כסעיף המסמיך את המועצה להבהיר אילו אזכורים פרסומיים אינם עולים כדי 

ף המסמיך להסדיר פרקטיקות ניתן אף לראות בכך כסעי 18האיסור הכולל על התוכן שיווקי.

     בעייתיות של פרסום סמוי בתוך הפרסומות עצמן.

אין איסור על שידור תוכן שיווקי. אין אף חובה לשדר פרסומות  חוק התקשורתבבענייננו,  .55

מנותקות מהשידורים עצמן. לכן, בהיעדר איסור, נדמה כי קיים קושי רב ליצור איסור כזה על 

להסדיר את התוכן השיווקי  תבר לאור הוראה מפורשת המאפשרדרך היקש. קושי זה מתג

 באמצעות כללים של המועצה.
 

חוק התקשורת כאוסר על שידור תוכן שיווקי באופן לאור כך, לא ניתן לעמדתי לפרש את  .50

 . גם אם משווים את לשונו ללשונו של חוק הרשות השניה קטגורי ומוחלט

                                                      

 לחוק הרשות השניה.  39על ההפרדה מן התוכנית מורה סעיף  16
פרשנות  –פרשנות במשפט תיות אינן סותרות זו את זו, ראו אהרן ברק, לדיון בהנחה הפרשנית כי נורמות חקיק 17

 )תשנ"ג(   444-445, עמ' החקיקה
לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה  2נראה שכך פעלה מועצת הרשות השניה, כאשר קבעה את סעיף  18

ון רשאי לשדר משדר הכולל פרסומת אגב קובע, בין השאר, כי בעל זיכי 2. סעיף 9229-בפרסומת בטלוויזיה(, התשנ"ד
למוצר או לשירות, כגון תחרות ספורט או מופע המצולמים כפי שהתקיימו ומוצבים בהם שלטי פרסומת, ובלבד 

 שהתקיימו תנאים שונים, וביניהם כי בעל הזיכיון לא קיבל כל תמורה, ישירה או עקיפה, בשל שידור כאמור.  
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 פיצול בהסדרה לגבי תוכן שיווקיהוא  המתוארים נייםאכן, הפועל היוצא של המהלכים הפרש .57

הרמוניה בין כל דברי החקיקה ה את חשיבותה של. גם אם נקבל בשוק השידורים המסחריים

המחוקק, אין בכך כדי להתגבר ו הסובייקטיבית של בהקשר זה, וגם אם נקבל שזו היתה כוונת

  ות לא סויגה כלל. ועל העובדה שההחלטה להתיר את שידורי הפרסומעל לשון החוק 

 

   שינוי הנסיבות – תכליתית פרשנות

. היא ברורההלשון ובמקרה הזה  ,לשון החוק גודרת כידוע את מרחב האפשרויות הפרשניות .53

בהינתן  , קשה היה לפרשה אחרתדיה אולם, אף אם היינו סבורים כי לשון החוק איננה ברורה

ים כי הסדרה של תוכן שיווקי היא בישראל סבור יםהמסחרי שידוריםשהרגולטורים של ה

הדרך הרגולטורית הנכונה. בקרב הרגולטורים קיימת אחידות דעים כי אין מקום לאיסור גורף 

  על שילובו של תוכן שיווקי בשידורים.

מאז בארה"ב נהוגה . בנושא תות העולמיוהרגולטורי ותזו מתחזקת לנוכח המגמ תפיסה .52

 , בהבאסדרה האירופית 19בות מסחרית בתכני מדיה.מדיניות מתירנית ביחס למעורומתמיד 

בשנת  זהיר התחולל שינויהיתה נהוגה במשך שנים הפרדה בין אינטרסים מסחריים לתוכן, 

באופן המתיר תוכן שיווקי בתכנים של אמצעי  20תוקנה הדירקטיבה האירופית . בשנה זו9007

  21.ת, תחת אסדרה קפדניתקשורת במקרים מסוימים ובסוגות מסוימות

ים, ייש סמכות להסדרת התוכן השיווקי בערוצים הייעודלמועצה ות לפיה נלפרש נוספת הצדקה .00

על שילובו של תוכן שיווקי בשידורים, נעוצה בשינויים שהתחוללו  ובמשמע אין איסור גורף

 בשנים האחרונות.

אינה מאפשרת עוד  בשידורים המסחריים בשנים האחרונות העלייה בהיקפי התוכן השיווקי .09

 תמימי דעים כיהשידורים המסחריים הרגולטורים בתחום מהמצב השורר בתחום.  להתעלם

של תוכן  תופעהה. בחולרגולטורי  טמינת ראש ,למעשה ,על כנו מהווההותרת האיסור הגורף 

עד כדי שיש מי שרואים בה רכיב מרכזי במודל  היא כה רווחת הטלוויזיה בשידורישיווקי 

על כך יעידו מחלקות תוכן שיווקי ייעודיות שפועלות   22של כלכלת התקשורת כיום. העסקי

כיום בחברות רכש מדיה ובמשרדי פרסום גדולים. לא זו אף זו: בשוק פועלות חברות 

  23שמפרסמות מדדים של איכות התוכן השיווקי ושל יעילות העסקאות בתחום.

לדברי המועצה יש קושי מובנה כשו דרתוסואולם, כשהפרקטיקה של תוכן שיווקי איננה מ .09

מצב עניינים זה, בו הפיקוח והאכיפה  ."מתחת לשולחן"המסחר בתחום מתנהל  24,בפיקוח עליה

  רחוקים מלהיות אפקטיביים, מהווה בראש ובראשונה פגיעה בעקרון שלטון החוק.

                                                      

מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית  -ב(; ענת באלינט, "בתוך הקופסא )9דו"ח ועדת אסא כשר, נספח  19
 . 05-24(.; שוורץ אלטשולר וצ'סלר, בעמ' 9099) 99, עמ' 25 מחקר מדיניותבישראל", 

20  Council Directive 2007/65, Audio Visual Media Services Directive, 2007 O.J. (L 332) 27 (EC) .
 Television withoutאת הדירקטיבה העיקרית בתחום אסדרת הטלוויזיה,  9007יפה בשנת דירקטיבה זו החל

Frontiers Directive . 
האסדרה עוסקת, בין היתר, בגילוי נאות של המעורבות המסחרית. כל מדינה ממדינות האיחוד האירופי רשאית  21

 . 95-90להטיל מגבלות חמורות יותר בתחומה. ראו באלינט, בעמ' 
 . 99אלטשולר וצ'סלר, בעמ' -שוורץ 22
 . 90-97ראו שם, בעמ'  23
יש לציין כי מבקר המדינה מתח ביקורת על הטיפול של המועצה בתופעת התוכן השיווקי. הדו"ח השנתי של מבקר  24

קובע כי "נמצא כי המועצה לא פעלה להשגת נתונים על שוויין הכלכלי של ההפרות, ככל  9099המדינה מחודש מאי 
בר ניתן למדידה, ועקב כך לא היו בידיה כלים המאפשרים לבחון את מכלול ההיבטים של שידור תוכן שיווקי שהד
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יוצר פגיעה  הזמצב  התוכן השיווקי נסחר בשווי נמוך משוויו האמיתי.בנוסף, הוא מביא לכך ש .04

הרחבת עם . סביר להניח כי ובמפיקים ביוצרים אף מצב זה פוגעבגופי השידור.  כלכלית

אפשרויות המימון היו מתרחבות גם אפשרויות היצירה. אולם, כאשר התמחור של התוכן 

גם צב עניינים זה מ .ם לא נהנים מפירות המימון האפשריהשיווקי לוקה בחסר, גם היוצרי

 ו של הרגולטור לתכנן את השוק ולשכללו על בסיס כלל היבטיו הכלכליים. ביכולת מחבל

לבסוף, נפגעים גם הצופים. הצופים נחשפים לתוכן השיווקי המשולב בפועל בשידורים, בלא  .09

שהם נהנים מ"אמצעי הגנה" לצפייה במתכונת פרסומית כזו. ברגולציה העולמית בנושא זה 

נך את הצופים לצפייה ביקורתית ולאוריינות מקובלים אמצעים שונים המיועדים לח

 תקשורתית. 

כי אין מנוס מלהתיר  צדקות והטעמים הללו, נציגי המועצות השמיעו בפנינוהעל בסיס שלל ה .05

 . תחת פיקוח קפדני ולהסדיר את שילובו של התוכן השיווקי בשידורים

ם יביא להטיית היצירה, אכן, אין להתעלם מן החשש כי שילובו של תוכן שיווקי בתוכן השידורי .00

חשש כני, ולפגיעה בעצמאות העיתונאית. להשפעה של שיקולים מסחריים על שיקול הדעת התו

, זהו חשש ממשי. אולם .זה משליך הן על המשתתפים בתהליך היצירה, והן על צרכני התוכן

אפשרות של שילוב תוכן שיווקי תחת אין בו כשלעצמו כדי לשמוט את הקרקע  לעמדתי,

 .ידוריםבש

על הגוף המאסדר את נושא התוכן השיווקי לתת  .הפתרון לחששות אלה הוא בהסדרה קפדנית .07

עיצוב כללי במסגרת  חופש היצירה והעצמאות העיתונאית, ההגנה עללשיקולי  משקל ראוי

 . ובכלל זה לקבוע כללים מצמצמים לשימוש בכלי זה ,ההסדרה

ת נשכרת מהרחבת אפשרויות המימון הגלומה היצירה אף עשויה לצא מנגד, חשוב לציין כי .03

בשילובו של תוכן שיווקי. במובן זה, דווקא הטלת מגבלות על תוכן שיווקי עלולה להוות פגיעה 

 לשלב ביצירתו תוכן שיווקי תמורת תשלום. וניין ביוצר המע

איסור  התקשורת חוקקרוא לתוך אפשרות משפטית לפי תכלית החקיקה, אין אף ללכן  .02

 . המשדרים פרסומות על שילובו של תוכן שיווקי בערוצים הייעודיםקטגורי 

 

 מוצעתההקושי בפרשנות 

אכן, ניתן להצדיק מבחינה משפטית את ההבחנה בין אינה חפה מקשיים. המוצעת  פרשנותה .70

. ניתן לטעון המשדרים הממומנים באמצעות פרסומות מסחריותהערוצים הייעודיים לבין יתר 

רעוע של ערוצים אלה מצדיק את היחס המיוחד אליהם בכל האמור כי הבסיס הכלכלי ה

לשידור תוכן שיווקי מוסדר. זאת בגלל האינטרס הציבורי המוגבר בהצלחתם והקושי של 

להתרומם מבחינה כלכלית בשל קהל היעד המוגבל מלכתחילה. הרי ערוצים אלה  אלו ערוצים

 כים הרגילות שמתווה החוק.נועדו מלכתחילה לרפא כשק שוק שמנע את צמיחתם בדר

                                                                                                                                   

בטלוויזיה הרב ערוצית. נתונים אלה נדרשו לה כדי להבטיח שכל אימת שתחליט להטיל עיצומים, הם אכן יהיו 
 (. 9959(, בעמ' 9.5.9099ם ביום )פורס 9099לשנת  09מרתיעים וימנעו הפרות עתידיות" )דוח ביקורת שנתי 
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בשידורי הערוצים הייעודיים בלבד, מוסדר תוכן שיווקי עם זאת, אין להתעלם מכך ששידור  .79

בהסדרת הפרסומות בגופי השידור המסחריים השונים לפי חוק התקשורת ולפי פוגע בהרמוניה 

25.חוק הרשות השניה
 

יים לבין בעלות הזיכיון ייעודהבעלויות הצולבות בין משדרי הערוצים ה לכך יש להוסיף את .79

חלק מן התכניות המשודרות בערוצים ייעודיים משודרות כיום גם , וכן את העובדה כי 9בערוץ 

בעוד לתוכן שיווקי בערוצים הייעודיים,  קושי פרקטי למתן היתר רצ. מצב עניינים זה יו9בערוץ 

האיסור נותר על  ניהביחס לערוצים המסחריים המצויים תחת פיקוחה של מועצת הרשות הש

 .      כנו

מקורות המימון של שוק שידורי הטלוויזיה בישראל, אשר הוסדרו ככלל יש להוסיף, כי  .74

בחקיקה ראשית, נקבעו וחולקו בין גופי השידור השונים מתוך הסתכלות כוללת על שוק 

 על מנת להבטיח את קיומם של מספר גורמים משדרים בסביבה תחרותית. זאת, השידורים

היתר לשילוב תוכן שיווקי בערוצים מתן  26ותוך ייחוד מקור מימון שונה לכל אחד מן הגורמים.

ללא  עומד בתוקפו האחרים הייעודיים בעוד האיסור על תוכן שיווקי בערוצים המסחריים

 .שוק זהעל כוללת  הצורך בהסתכלות , חורג מתפיסתבחינה כוללת

שיווקי בשידורים התוכן ה נושאנה כוללת של בחייש צורך בהמסקנה מכלל האמור היא כי  .79

ישנו אף חשש כי פריצת הסכר בעיתוי הנוכחי ללא הסדרה מטעם המועצה עלולה  .המסחריים

 לגרום לנזק לאינטרס הציבורי.

תוקף של הכניסה לאני דוחה את לאור הצורך ביצירת הסדר כולל לעניין התוכן השיווקי,  .75

שהות בת שנה לשר התקשורת, לגופי הסדרת לתת הכרעתי בשנה אחת. זאת על מנת 

במסגרת זו מוצע  27.השידורים ולכנסת להידרש לנושא וליזום תיקון חקיקה ראשית בעניינו

שהיחס בינם לבין גופי תקשורת אחרים ידי בהתוכן השיווקי שילוב לבחון גם את ההשלכות של 

שהות זו אף  28מצטמצם.הולך ולפי חוק התקשורת ולפי חוק הרשות השניה הגופים המשדרים 

תאפשר למועצה להתארגן להסדרת הרגולציה כדי למנוע שידור תוכן שיווקי ללא הסדרה 

 תואמת ומגבילה.

                                                      

חשיבותה של הרמוניה בהסדרת הפרסומות לפי חוק התקשורת ולפי חוק הרשות השניה הוכרה גם במהלך חקיקת  25
התיקון לחוק התקשורת שמרכזו הערוצים הייעודיים ומימונם בדרך של פרסומות )ראו, למשל, דבריה של עו"ד 

 (.5, בעמ' 99.9.9227ת הכלכלה של הכנסת מיום מסר בפרוטוקול הדיון בועד-דוידה לחמן
של ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת מיום  44; וכן פרוטוקול מס' 95-90, בעמ' חברת מדיה מוסטראו בג"ץ  26

 . 99, בעמ' 92.99.9220
, בהקשר זה יצוין, כי לאחרונה הגישה הועדה לבחינת האסדרה על שידורים מסחריים, בראשות פרופ' עמית שכטר 27

את המלצותיה לראש הממשלה ושר התקשורת. בין המלצותיה גם המלצה לקביעת הסדר לשילובו של תוכן שיווקי 
תוך קיום משטר של גילוי וסימון, ועל בסיס עקרונות נוספים כגון איסור שילוב תוכן שיווקי בשידורי חדשות, בסרטי 

חשבון הועדה לבחינת האסדרה על שירותים מסחריים לדין ו 94-99תעודה, בתכניות לילדים ולנוער ועוד )ראו עמ' 
((. בנוסף, בימים אלו פועלת ועדה מייעצת לעניין הסדרת הרגולציה על שוק השידורים בראשות מנכ"ל 9095)יולי, 

 בידי ראש הממשלה ושר התקשורת.    93.2.95משרד התקשורת, מר שלמה פילבר. הועדה מונתה ביום 
כולל בנושא התוכן השיווקי בשידורים המסחריים נסבה כאן על השידורים המצויים  עמדתי בדבר הצורך בהסדר 28

  של המועצה ומועצת הרשות השניה לפי חוק התקשורת וחוק הרשות השניה )בהתאמה(.ן כיום תחת פיקוח
פלטפורמה של נושא התוכן השיווקי מוצגת בידי אלטשולר וצ'סלר. הצעתן היא לכלול -צעה להסדרה חוצתה 

סדרת התוכן השיווקי, נוסף על ערוצי הטלוויזיה ואתרי התוכן המקבילים להם, גם את העיתונות הממוסדת בה
)המודפסת והמקוונת( וכן אתרי תוכן כגון בלוגים. הן סבורות כי יש להעביר את הפיקוח על תוכן שיווקי בכלל 

על דיני הגנת הצרכן בכלל, ודיני  אמצעי המדיה לאחריות של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, וזאת בהתבסס
 ההטעיה בפרט. 

פלטפורמה של נושא התוכן השיווקי מצויה בדו"ח הועדה לבחינת האסדרה על -הצעה נוספת להסדרה חוצת 
 שירותים מסחריים בראשות פרופ' עמית שכטר.      
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יודגש כי הכרעתי נוגעת אך ורק לפרשנות החוקים המסדירים את תחום התקשורת. אזכיר כי  .70

( לחוק הגנת 9())ג7סעיף   29קובע איסור על הטעיה בפרסומת. 9239-וק הגנת הצרכן, התשמ"אח

הצרכן מבהיר כי "פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת, יראו 

פרסומת מוגדרת בחוק הגנת הצרכן באופן  30בכך פרסומת מטעה אף אם תוכנה אינו מטעה".

  31רחב דיו כדי לכלול גם תוכן שיווקי.

-)כלכלי ליועץ המשפטי לממשלהשנה בהקשר זה, יש להזכיר כי לפני כתשע שנים חיברה המ .77

טיוטת חוות  –, טיוטת חוות דעת בסוגיה שבפנינו )להלן דאז, עו"ד דוידה לחמן מסר פיסקלי(

העמדה המובעת בטיוטה אף הוצגה בדיוני הכנסת  , בהתאמה(.המשנה ליועץ דאז-ו הדעת

חוות הדעת  המתואר כאן לעניין הפרשנות המוצעת הוא שעמד בבסיס טיוטתהקושי  32.בנושא

 של המשנה ליועץ דאז. 

ספק בנוגע לסמכותה של המועצה במסגרת החקיקה הקיימת, יש בטיוטת חוות הדעת נכתב כי  .73

כי ראוי שהמחוקק  ,הוסבר. להסדיר בכללים את נושא התוכן השיווקי בערוצים הייעודיים

את, בשל יקבע באופן מפורש מה מותר לגופי השידור לשדר בכל הקשור לתוכן שיווקי. ז

ההשלכות של החלטה בנושא על חלוקת המקורות השונים למימון השידורים, ועל התחרות בין 

בשל כך, סברה המשנה ליועץ דאז כי לצורך עיגון סמכות המועצות להסדיר את  גופי השידור.

 נושא התוכן השיווקי יש לערוך תיקון חקיקה.

 אולם, בשלקרונות בטיוטת חוות הדעת. הע אינו חורג אפוא מןבחוות דעת זו ניתוח הפרשני ה .72

חלוף הזמן ושינויי הנסיבות המשמעותיים שהתחוללו בשוק השידורים המסחריים בעשור 

ידי שונה. לצד בהפתרון המוצע  ולנוכח כך שתיקון חקיקה בנושא לא קודם עד היום,  האחרון,

חקיקה שיישען על  סבור שדרך המלך להסדרת נושא התוכן השיווקי היא בתיקון זאת, גם אני

  בחינה רחבה של שוק השידורים המסחריים בישראל ויחתור להסדרה כוללת של הסוגיה.  

 
 מסקנה

וכי המשדרים פרסומות ניתן לשדר תוכן שיווקי בערוצים הייעודיים  כי מסקנתי היאלסיכום,  .30

יעה קבאת תחילתה של ה יש לדחות ,אולם תחום זה.  להסדירואף מחויבת המועצה מוסמכת 

וכן לאפשר  , על מנת לאפשר לשר התקשורת ולכנסת ליזום חקיקה בנושאבשנה האמורה

 .למועצה להיערך להסדרת התחום בהיעדר חקיקה חדשה

 בברכה,             

                                                                                       

 אבי ליכט

 י לממשלהמשנה ליועץ המשפט

 פיסקלי(-)כלכלי  

                                                      

 וס"ק )ג( לחוק הגנת הצרכן. 9סעיף  29
ן קובע כי "המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, ( לחוק הגנת הצרכ9)ג()7זאת ועוד, סעיף  30

 בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה"
הגדרת פרסומת בחוק הגנת הצרכן היא זו: "לרבות פרסום שמומן או שנתמך בידי גורם מסחרי בקשר לנושא  31

מפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת הפרסום, או שה
 (.9גורם מסחרי כאמור" )ס' 

. היא הוצגה בידי המשנה ליועץ דאז בדיון שערכה ועדת 99.9.9007טיוטת חוות הדעת עודכנה לאחרונה ביום  32
 .40.9.9007הכלכלה של הכנסת בסוגיה זו ביום 
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   :יםעתקה

 היועץ המשפטי לממשלה

 מנכ"ל משרד התקשורת

 היועצת המשפטית למשרד התקשורת

 יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין

 יו"ר מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו 

 היועצת המשפטית לרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

 פיסקלי(-כלכליעו"ד אלידור בליטנר, ייעוץ וחקיקה )


