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^~ — בבית משפט: המחוזי ת"א :
שמות הצדדים: 1. הגברת סיין בצרי באמצעות ב"כ ער"ד רועי בכר,

2. באמצעות ב"כ
3. באמצעות ב"כ

נגד
52004 באמצעות ב"כ וואלה! תקשורת בע"מ ח.פ 1740

פרטי המודיע:
שם: עו"ד רועי בכר

כתובת: אבןגבירול187 ת"א
תפקיד בהליך: ? תובע ? נתבע^ ב"כ תובע ? ב''כ נתבע ? חבר קבוצה ? אחר

זאת הודעה על:
? הגשת בקשה לאישור לפי סעיף 6(א) לחוק; הגדרת הקבוצה לפי הבקשה: "כלל צרכני
התוכן אשר ביקרו באתר האינטרנט ו/או ביישומון (אפליקצייה) אשר מפעילה המשיבה ב-
7 השנים האחרונות, ואשר נחשפו לתוכן פרסומי מבלי שניתנה להם הבהרה ברורה
ומפורשת כי המדובר בתוכן פרסומי וכן ללא הבחנה נדרשת בין תוכן מסוג זה לתכני
אקטואליה עיתונאיים רחדשותיים אובייקטיביים גרידא";; מועד הגשת הבקשה: 1.5.2018;
שאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה לפי הבקשה: האם המשיכה מפרה את
חובותיה בכל הקשור לפרסום סמוי באתר האינטרנט וביישומון אותה היא מפעילה?;
תמצית הבקשה לאישור התובענה: התנהלות פסולה מכוונת ושיטתית מטעם המשיבה
להטעות את צרכני התוכן באתר האינטרנט ו/אר ביישומון אותם היא מפעילה - בכדי להשיא
את רווחיה מן המפרסמים ובכך להתעשר שלא כדין על חשבון צרכניה; הסעד המבוקש:
300 ¤ ; הסכום או השווי המשוערים של הביעותים של כל הנמנים עם הקבוצה: 60

מיליוני ש"ח [סה"כ 20 מילים];
0 החלטת בית משפט להתיר צירוף של אדם לקבוצה לפי סעיף 10(ב) לחוק;

? החלטת בית משפט בדבר אישור תובענה ייצוגית או בדבר דחייה של בקשה לאישור לפי
סעיף 14: הגדרת הקבוצה לפי סעיף 14(א)(1): ; עילות התובענה והשאלות של
עובדה או משפט המשותפות לקבוצה לפי סעיף 14(א)(3): ; הסעדים הנתבעים:

[סה"כ 20 מילים];
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? החלטת בית המשפט ולפיה ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקום
תובע מייצג או בא כוח מייצג לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק;

0 לא הוגשה לבית המשפט, בתוך התקופה שקבע, בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג
במקום כל התובעים המייצגים או כל באי הכוח המייצגים בתובענה ייצוגית אשר בית
המשפט אישר את הסתלקותם או מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם לפי סעיף 16(ד)(2

לחוק;
? הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 (ג) לחוק;

? אחר: .? החלטת בית משפט ככל הנוגע להסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק;
להודעה זו מצורפים המסמכים האלה: /
1. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית !
2. התובענה הייצוגית /
3. תצהיר המבקשת !

4. נספחים
? 

5. תקליטור פרסומי המשיבה

>?^0ג£8/ האריר ^מ
חתימ^
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ביה המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
בצרי נ' וואלה! תקשורת בע"מ

ת"צ 1650-05-18
- תובענה ייצוגית קוגענייז

ר פתיחה� 01 מאי 2018  רמת חיסיון: פתוח לציבורבבית המשפט המחוזי תארי
בתל-אביב
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בעניין: חוק התובענית הייצוגיות, התשס"ו - 2006 - ; י יי" :* יי^ ^
039410634 ו 3^2£ י̂�~ * ^ ת.ז בצרי סיון ובעניין: גברת
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התובעת

נגד

וואלה! תקשורת בע"מ ה.פ 520041740
מרחי אבן גבירול 166, מיקוד 6203219

הנתבעת

ו

ו

סכום התביעה האישית: 300 ¤ (קרן)

סכום התביעה הכולל לקבוצה: 60,000,000 ¤ (קרן)

מהות התובענה: כספית, חוזית, נזיקית, סער עשה וסעד הצהרתי

כתב תביעה ייצוגית
... .._ (בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו - 2006)

1. תובענה זו מוגשת במצורף להגשת בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית (להלן: "התביעה") והיא
בית המשפט הנכבד את התביעה ובכפוף לתנאי האישור האמור (להלן: תתברר ככל שיאשר,

"האישור").
2. כל טענות התובעת בתובענה זו, נטענות בשמה ובשם הקבוצה, כפי שהיא מוגדרת בתביעה

ו/או בהתאם לתנאי האישור.

3. כל טענות התובעת בכתב תביעה זה נטענות בהשלמה ו/או לחלופין בהתאם להקשר הדברים
והדבקם.

4. אין באמור בכתב תביעה זה, כדי להעביר את נטל הראיה ו/או נטל ההוכחה על כתפי התובעת
ו/או הקבוצה מקום בו מוטל הנטל, על פי הוראות כל דין, על הנתבעת.

1



5. התובעת שומרת על זכותה לתקן כתב תביעה זה, בעקבות אישור בית המשפט הנכבד, ככל
שיידרש תיקון כאמור ו/או בהתאס להוראות כל דין.

6. על מנת שלא לסרבל את תיק ביהמ"ש הנכבד שלא לצורך הרי שהנספחים שצורפו לתביעה
מהווים את נספחי כתב תביעה זה והם מצורפים לבקשה המוגשת בד בבד עס תביעה זו.

כל ההדגשות הוספו ע"י הח"מ, אלא אס כן צוין במפורש אחרת.

ואלת נימוקי התביעו?:

א. פתר* רבר
1. כידוע, נושא הפרסום הסמוי, ובפרט הפרסום הסמוי במרשתת (אתרי האינטרנט), אשר
בימינו הינה המקור הנפוץ והעיקרי לצריכת חדשות ואקטואליה, הינר נושא בעל עניין ציבורי

רב והוא רלוונטי כמעט לכל אדם בישראל.

2. עניינה של תביעה זו הינה בהתנהלות חסרת תום לב של הנתבעת, המזלזלת באופן מקומם
בציבור, ובמיוחד בצרכניה שלה, אשר מעוניינים לצרוך תכניס חדשותיים ועיתונאיים
ואילו רק למקרא הידיעה עצמה מגלים האחרונים כי למעשה רומו, ולמצער הוטעו, האת1 (בידיעות) אשר מוצגות באתר הבית כידיעות עיתונאיות אובייקטיבית רגילות ולגיטימיות,; אקטואליים אובייקטיביים, ברם הנתבעת מאלצת אותם "להקליק" אותם התכנים
באשר מדובר בידיעה שהיא תוצר של מימיו ו/או השתתפות מימונית ו/או בחסות גורם מממן

כלשהו (מסהרי, ארגוני, ממשלתי וכיוי'ב).

3. ואף חמור מכך, גם במקרים בהם הנתבעת ניאותה לציין גילוי נאות חלקי ומאוחר (רק בידיעה
עצמה ולאחר "הכניסה" לידיעה כאמור) כי הידיעה הינה תוצר שיתוף גורם חיצוני כלשהו,

ברוב רובם של המקרים הצרכן הסביר (קרי "הגולש" או הקורא הסביר) כלל לא יבחין בכך.

4. לא זו אף זו, גם אם האחרון הבחיו בגילוי הנאות הלקוני והלקוי כאמור - על פי רובם
המוחלט של המחקרים והסקרים המקיפים אשר בוצעו, בארץ ובעולם, ואשר יפורטו להלן -

הוא לא יבין� ולא יהיה מודע לכך שמדובר בידיעה פרסומית. |

5. ובכל מקרה, גם לו הצרכן הבחין בגילוי הנאות החלקי והלקוי שהציגה הנתבעת, וגם לו היה
מודע כי המדובר בכתבה פרסומית (וברי, כי ברוב המוחלט של המקרים לא כך הדבר כפי
שנציג להלן) - הרי שרק עצם הכניסה לידיעה עצמה, כאשר הנתבעת לא פירטה כבר בי'עמוד
הראשי" באתר וביישומון, כי המדובר בכתבה פרסומית - גרמה היא לצרכניה נזקים
מצטברים אדירים אשר מורכבים הן מנזקים ממוניים בלתי מבוטלים (בין היתר בזבוז זמן
ניכר, והרי ידוע כי "זמן שווה כסף") וכן נזקים בלתי ממוניים ממשיים (תחושות רעות,

תסכול, ייאוש, עוגמת נפש, הרגשה כי הונו אותם, פגיעה באוטונומיה וכיו"ב).

6. בהקשר זה יצוין, כי רובם של צרכני הנתבעת הינם צרכנים חוזרים אשר משתמשים בשירותי
הנתבעת (באתר ו/או ביישומון) מדי יום ביומו, ואף מספר פעמים ביום. מכאן ברור כי

הנזקים המצטברים אשר נגרמו להם הינם מסתכמים בסכומי עתק.

7. יודגש, כי לא מדובר במקרה חד פעמי ו/או חד יומי, חד שבועי או חד חודשי, אלא המדובר
בדרך התנהלות עקבית, שיטתית וסיסטמתית של הנתבעת, אשר מתבצעת לא רק מדי יום
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ביומו, אלא גם מספר רב של פעמים ביום, כאשר הינה מפרסמת ידיעות הנחזות להיות חדשות
במסווה של פרסומת, וזאת על חשבון צרכניה.

8. היש אבסורד גדול מזהח האם לא מצופה מאתי חדשותי בסדר הגודל של הנתבעת (אשר
לטענתה שלה "הינה אתר החדשות המוביל בארץ") לסמן כנדרש בעמוד הראשי (הפתיחה)
באתר וביישומון את התכנים הפרסומיים בגילוי נאות ולהבדיל אותם מהתכנים החדשותיים

והעיתונאיים האובייקטיביים גרידא 2 י. האם זה לא ברור כשמש 3!

9. כבר כאן יצוין, כל "פרסומת" בהתאם לחוק הגנת הצרכן מוגדרת כך:

"פרסומת" -' לרבות פרסום שמומו או שנתמד בידי גורם מסחרי הקשור לנושא
הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד. תשלום או כל טובת הנאה

אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור;

10. כן יצוין כי על פי חוק הגנת הצרכן "פרסומת מטעה" הינה, בין היתר:

"7(ג) (1) פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו
פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה;

(2) המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי
לציין באופו ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכן פרסומת מטעה, אף אם תוכנה

אינו מטעה;

(3) לענין סעיף קטן זה, השתתפות עיתונאי, לרבות מגיש, קריין או מנחה
בכל כלי תקשורת, בפרסומת, יראו אותה כפרסומת מטעה, אם איו בה הבחנה

ברורה ביו עבודתו המקצועית לביו הפרסומת;

7א. (א) לא יפרסם אדם פרסומת ולא ינקוט דרך שיווק אחרת אם
הפרסומת או דרך השיווק כאמור עלולות להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו
או חוסר ניסיונו או לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית

או הנפשית."

,בין היתר - הגורם שמטעמו נעשה הפרסום, הגורם שהביא את הידיעה לפרסום, מפיץפרסומת מטעה (אחריות בהפרת, בין היתר, סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן שעוסק בהטעיה) הינם11. עוד יצוין, כי חוק הגנת הצרכן קובע במסגרת סעיף 7 לעיל, כי הנושאים באחריות במקרים של
הידיעה או הגורם שהחליט בפועל על הפרסום.

12. הנתבעת, למעשה, באופן מכוון ובזדון מפעילה מדיניות של פרסום סמוי במסווה של תוכן
לשלם לנתבעת סכומי כסף גבוהים יותר ככל שהאחרונה תשווה נופך אמין יותר לפרסום,הנתבעת את רווחיה (האדירים ממילא) לאיו שיעור, וזאת כאשר המפרסמים מסכימיםתוכן זה על מנת לצרוך אותו, וזאת תוך הטעייתו כאמור. "בזכות" מדיניות פסולה זו משיאהעיתונאי לגיטימי, ובכך גורמת למבקרי האתר והאפליקציה אותה היא מפעילה "להקליק" על
קרי יותר חדשותי-עיתונאי אובייקטיבי ופחות פרסומי, וכל זאת תוד הטעיית הצרכנים ועל

חשבונם.
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13. התנהלותה הפסולה של הנתבעת, אינה מהווה רק הפרה של הוראות הדין, אלא מהווה גם
הפרה של תקטו האתיקה העיתונאית וכן מהווה הפרה בוטה של חובת תו"ל.

14. מכל האמור לעיל ולהלן, הנתבעת נדרשת לשנות התנהלותה הפסולה לאלתר, וכן לפצות את
הצרכנים אשר כבר ניזוקו מהתנהלותה (כהגדרתם בקבוצה).

ב. הצדדים
15. התובעת, הגברת סיון בצרי, הינה בת זוגו של הח"מ, עו"ד והיא בוודאי מהווה נציגה הולמת

לקבוצת הנפגעים.

16. התובעת נפגעה באופן אישי ממעשי ו/או מחדלי הנתבעת נשוא בקשה דנא.

17. התובעת פונה לבית משפט נכבד זה בבקשה לאשרה כתובעת מייצגת בתובענה הייצוגית
המצורפת לבקשה דנא ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

18. התובעת בוחרת בח"מ לשמש כבא-כוחה בבקשה ובתובענה הנדונה וככתובתו כמענה
להמצאת כתבי בי-דין.

19. הנתבעת, וואלה! תקשורת בע"מ הינה חברה פרטית וחינה אתר החדשות המוביל בישראל.

20. הנתבעת מעידה על עצמה כי הינה יאתר החדשות המוביל בישראל,עם 1.3 מיליון גולשים
ביום,למעלה מ-25 מיליון צפיות וידאו בחודש ומעל ל~2 מיליון חברים בעמודי הפייסבוק.

לוואלהי. 8 אפליקציות במגוון תחומים עם למעלה ממיליון גולשים בחודש".

מערכת החדשות של וואלה/ $/\/[1£\1 היא מהגדולות, 21. עוד מעידה על עצמה הנתבעת כי "
לת את יעקב איילון, המקצועיות והמשפיעות בישראל עם נבחרת עיתונאים מובילה הכול
אבי יששכרוף וכי200 כתבים,עורכים וצלמים המביאים לקהל הגולשים את אורן נחרי,
הסיפורים החמים ביותר, 24 שעות ביממה,ז ימים בשבוע, בנושאי החדשות, ספורט,

עסקים,תרבות,סלבס,אוכל,אופנה,בריאות ועוד".

העתק "אודות הנתבעת" מאתר המרשתת אותו היא מפעילה מצורף לתצהיר התובעת כנספח
- גי

ג, פרסום סמ1י, נזקיו והשפעותיו השליליות

22. רבות כבר נכתב ונלמד באשר לפרסום הסמוי, נזקיו והשפעותיו השליליות.

23. בכתבה שפורסמה ממש לאחרונה (ביום 16.4.2018) ע"י אורן פרסיקו מהאתר המוערך (אשר
היה בעבר כתב-עת) "העין השביעית", כתבה אשר פורסמה בעקבות פרסום הסדר הפשרה
בעניין *6ח¥ טען הכותב כי בעשור האחרון הולכת וגוברת מגמה מדאיגה בתחום התקשורת -
ערבוב בין פרסום לתוכן עיתונאי, וזאת לעומת זמנים עברו, בהם הקפידו בדרך כלל כלי

התקשורת לייצר עבור קהל הקוראים הבדלה ברורה בין עמוד מודעה לעמוד מערכתי.

24. על פי המצוין בכתבה - מתקרים שנעשו בישראל ובעולם מעלים כי לביטויים כגון "בשיתוף"
ועוד, גם גילוי נאות מסיבי יותר מגדיל רק במעט את שיעור הקוראים שמבינים כי מדובראי "תוכן שיווקי" איו כמעט השפעה על היכולת של הציבור לזהות שמדובר בפרסומת. זאת

בפרסומת.
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25. לשיטת הכותב, מאחר ומחקרים מקיפים אלו מוכיחים כי הציבור אינו מבדיל בין פרסום
סמוי לכתבה עיתונאית גם כשמופיע "גילוי נאות" - יש לבקר את הסכם הפשרה אשר נחתם
בין הצדדים בעניין 61ח¥ (אשר פורסם להתנגדויות וטעון אישור ביהמ"ש הנכבד כאמור).
-. אס הסדר הפשרה "יאושר בלשונו, הוא עלול לקבוע ת?דים של הכשר לדידו של פרסיקו

משפטי להטעיית הציבור על-ידי פרסום סמוי ".

העתק הכתבה מיום 16.4.2018 מצורף לתצהיר התובעת כנספח די.

16. ואם זוהי דעתו של פרסיקו - המגובה במסקנות המחקרים מהארץ ומהעולם - לעניין הסכם
הפשרה בעניין 61ח¥, אשר לפיו האחרונה התחייבה לבצע שינויים מקיפים (סממן גרפי,
סמליל אייקוני, הבהרה מפורשת וכיו"ב כאמור בפירוט בפתח הדברים), מה תהיה דעתו
בעניין דנא כאשר הנתבעת לא נותגת בלל גילוי גאות, וגם כאשר הצרכן נכנס לידיעה עצמה -

בכל וניתן לו גילוי נאות, המדובר בגילוי נאות לקוי וחלקי ביותר! 1

במהלך הרבעון השלישי של שנת 2017 פורסמו באתרי החדשות המובילים בישראל 171,300. על פי מחקר ראשון מסוגו אשר ערכה חברת "יפעת מחקרי מדיה" לפני מספר חודשים,
בתבות תוכן שיווקי חדשות (יובהר כי מדובר רק בכתבות חדשותיות שעלו בחלקים
המערכתיים של האתרים). מדובר על 20 כתבות תוכן שיווקי ביום (לפי חישוב של ימי חול
בלבד), באשר הממוצע לאתר עומד על 4-5 בתבות חדשות בבל אתר, ביום. 860/0 מהכתבות
הופיעו בדף הבית של האתר ו-130/0 מהכתבות אף הופיעו בחלקו העליון של האתר (כותרת

ראשית או אייטמיס משניים) וזאת כאשר אייטם ממוצע נשאר בדף הבית יומיים שלמים.

הכתבות מפרוסמות על ידי נותני שירותים ומדורי תוכן קבועים (קופ"ח, מדורי משפט) או28. כן נמצא כי רוב הכתבות מפורסמות על ידי חברות מסחריות, תאגידים ומותגים, ואילו יתר
שמקורן בגופים ציבוריים-ממשלתיים.

19. חלקו השני של המחקר בדק לעומק את יכולת צרכני התקשורת לזהות את התוכן השיווקי
והשפעתו עליהם - הממצא המרכזי שעלה הוא אי יבולת הזיהוי של הקוראים את הכתבות
השיווקית בקנויות, גם כאשר ישנו סימוו מפורש לשיתוף פעולה עם גוף מסחרי או אחר<
מהנחקרים היו מודעים לקיומו של תוכן שיווקי באתרי האינטרנט החדשותייס, ממצא נמוךומתוך שאר הנשאלים רובם זיהו כתבה אחת בלבד מתוך ה-3. לא זו אף זו, רק מחציתלמעשה רוב הנחקרים ב-2 הפאנליס לא זיהו אף אחת מ~3 הכתבות כתוכן שיווקי פרסומי

ומפתיע לעור כמויות הפרסומים שנרשמו בפועל.

כתבות שיווקיות, וכי שיטת הסימון הנהוגה באתרי האינטרנט אינה עונה על האינטרס30. מכל האמור לעיל, סיכמה חברת יפעת מדיה את המחקר כי, בין היתר, אין זיהוי נכון של
הציבורי של שקיפות.

העתק מחקר חברת יפעת מחקרי מדיה משלהי שנת 2017 ממצורף כנספח הי לתצהיר
התובעת.

יותר מ'0/ק60 מהקוראים באתרי חדשות אינם מזהים תוכן שיווקי למרות הסימון".31. מחקר זה גם סוקר במסגרת כתבה מיום 22.11.2017 של עיתון "הארץ'' שכותרתו "מחקר:

העתק הכתבה מעיתון "הארץ" מצורף לתצהיר התובעת כנספח וי.
ו שפרסמו החוקרים מישל אמזין וברטוש ווידינסקי (!>!5רוץ01[0/\/\£ת3266רח£) ובוצע בשנה1 32. ממצאי מחקר זה תואמים מחקרים מדעיים רבים שנערכו בעולם. על פי מחקר אמריקאי
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שעברה בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה בארה"ב - 90/0 בלבד0) ממי שנחשפו לפרסום
סמוי זיהו אותו בכזה*

33. ממצא נוסף של מחקר זה הינו כי לנוסח גילוי הנאות לעיתים ישנה השפעה שלילית על
שיעורי הזיהוי - כך, לדוגמא, הגוסח "תוכן בשיתוף" (כפי שנעשה על ידי הנתבעת באופן

1 חלקי ולקוי לעיתים, אך רק בגוף הכתבה עצמה) הוריד את שיערו הזיהוי ל-3.40/0 בלבד.1

העתק המחקר האמריקאי מהשנה שעברת מצורף לתצהיר התובעת כנספח זי.

34. מחקר אמריקאי נוסף אשר בוצע לפני 3 שנים, אותו פרסמו ברטוש ווידינסקי ונתגאל אוונס
̂|0/\/\), בחן את האופן שבו משפיע האופן ומיקום הגילוי הנאות בפרסומים (5ח3/<£ £ ן>51חץ
מקוונים על יכולת הגולשים לזהות כי מדובר בתוכן שיווקי. גם תוצאות מחקר זה היו די
זהות כאשר רק 80/0 מכלל הנחקרים, אשר היוו מדגם מייצג של אוכלוסיית ארה"*, זיהו את
התוכן הפרסומי ככזה. עוד יצוין, כי כאשר גילוי הנאות הופיע באמצע התוכן, ולא בראשו
(כמו שביצעה הנתבעת באופן חלקי ולקוי בחלק מהמקרים שיפורטו להלן) חלה עלייה ביכולת

הזיהוי.

. העתק המחקר האמריקאי לפני 3 שנים מצורף לתצהיר התובעת כנספח חי

י 35. את ממצאי מחקר זה סקרה גם ד"ר ענת באלינט, חוקרת תקשורת אשר הקדישה לתופעת
הפרסום הסמוי את עבודת הדוקטורט שלה. תוצאות המחקר, אמרה באלינט, לא הפתיעו
אותה. לשיטתה של באלינט הממצא הכי מעניין הוא שברגע שאנשים הבינו שמדובר בתוכן

ממומן, השיפוט שלם לגביו הפך להיות שלילי.

36. ממצא חשוב נוסף אליו היא התייחסה הינו שהחוקרים גילוי שכאשר הגילוי הנאות הוא
פרסומת" או "תוכן ממומן" - הסיכוי להבחין בזה באמת נאות - כשכתוב באופן ברור "
ולהבין במה מדובר גדול פי שבעה מאשר כשמשתמשים בביטויים מכובסים כמו "בשיתוף

עם" (כפי שנוהגת הנתבעת לעשות לעיתים, ובאופן חלקי ולקוי בלבד) או "תוכן ממותג".

37. כן היא התייחסה לעובדה כי כאשר הגילוי מוקם בראש העמוד, כפי שנהוג בדרך כלל (וכפי
שעושה הנתבעת לעיתים ובאופן חלקי ולקוי כאמור, אך רק לאחר הכניסה לקריאת הכתבה

ולא בכותרת הנחזית לצרכנים בעמוד הראשי) - רק 400/0 מבחינים בו.

.- 38. וכך היא צוטטה

"כשהמנגנון נחשף - כשאנשים מבינים שזו פרסומת, שטבעה הוא מניפולטיבי,
הם שופטים אותה בהתאם.*.יש איזשהו טרנד, גם בישראל, להגיד 'הנה אנחנו
? נוהגים בגילוי נאות ואמורים שמדובר בפרסומת/ אבל השאלה היא מה זה בעצם

! להגיד או לסמן שמדובר בפרסומת...
ו

יש את חוק הגנת הצרכן, שבעצם נכתב בשנים שבהו המניפולציות של עולם
השיווק לא היו כה מתוחכמות והעולם הדיגיטלי לא היה כליכד מפותח - והדבר
הזה עוד לא הגיע באמת למבחן בית המשפט. יש עכשיו תביעה ייצוגית נגד 61חץ,
שכה אולי בית המשפט יידרש להחליט בסוגיה הזאת. יש ניסיון לחייב בחקיקה
גילוי נאות - והמחקר הזה, ובגלל זה אני חושבת שהוא נוגע בנקודה חמה מאוד

וחשובה - אומר, תשמעו, גילוי נאות צריך להיות נאות.
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זאת אומרת; אם זה פרסומת - תקראו לזה פרסומת. וכל הניסיונות לטשטש
וליצור מראית עיו של ללכת עם ולהרגיש גלי - כל הדברים הללו מוסיפים
להטעיה של הצרחנים ולא נותנים להם כלים שמעצימים אותם ומאפשרים להם
לקרוא את המפה, אלא להפך, ממשיכים את ההטעיה. כשב-*6חץ כותבים מעל
כתבות 'נעשה בשיתוף חברת האופטיקה/ הצרכן הפשוט לא מבין שבעצם יש פה

דיל מסחרי ושמדובר בפרסומת לכל דבר'.

כשעבדתי ביהארץ' היה לנו 'מבחן האמא שלי': האם אמא שלי תצליח לזהות. כל
אחד מוזמן לבדוק את זה על אמא שלו - האם שכתוב 'תודה להברת קוקה-קולה
שסייעה לנו בהכנת הכתבה/ אנשים מבעים שמדובר בפרסומת לכל דבר ולא
/ שהוא חופשי ועצמאי. התשובה של המחקר הזה היא בתוכן עיתונאי או תוכן אחר
משמעית: לא. 930/0 מהאנשים לא מבינים שזה הסיפור. האוריינות היא חד-
נמוכה. ואני באמת מאמינה שאוריינות ומודעות, וכלים של גילוי נאות, הם הדרד
היעילה ביותר להפחית מכוחה ומקיומה של התופעה הזאת. עובדה שברגע
שהמניפולציה נחשפת, הגישה של צרכני התקשורת לתכנים האלו נעשית

שלילית".

העתק הראיון עם ד"ר ענת בנאלינט מצורף לתצהיר התובעת כנספח טי.

39. ודוק, לא מדובר רק בקשיי זיהוי של מבוגרים, הרגילים לבידול המסורתי בין מודעה לכתבה. ן
גם צעירים, אשר נולדו לתוד העולם הדיגיטלי, מתקשים להבחין בין תוכן מערכתי לפרסומי. !

מחקר שערך לפני כשנה וחצי פרופ' סם ויינברג מאוני סטנפורד - מחקר אשר התמקד
בתלמידי חטיבות הביניים העלה שגם הם "עיוורים" להבדלים בין תוכן מערכתי לפרסומי,
וזאת כאשר למעלה מ-800/0 מהתלמידים סברו שפרסום סמוי אשר סומן כתוכן ב"חסותי'
("1ח16ת€0 601�)50ח0ג)5י1) היה למעשה תוכן מערכתי. למעשה, גם התלמידים המעטים אשר
כבר שמו לב לכיתוב "תוכן בחסות" בכל זאת סברו כי מדובר בידיעה חדשותית (נדמה כי אין

להם הבנה לגבי משמעות המונח "תוכן בחסות").

העתק מחקר פרופ' ויינברג ואונ' סטנפורד מלפני שנה וחצי מצורף לתצהיר התובעת כנספח
.>>

40. בכתבה שפורסמה ביום 17.12.2016 ב"עין השביעית", אשר במסגרתה רואיין פרופ' ויינברג
הוא מסר כי הס ערכו מחקרים נוספים, אשר טרם פורסמו, על פרופסורים ואנשי סגל
מאוניברסיטאות - אנשים שהעידו על עצמם שהם משתמשים ברשת כל הזמן במסגרת עבודת
המחקר שלהם. דא עקא, ובמפתיע, "הפרופסורים הרגילים היו הרבה יותר דומים

לסטודנטים, עם כל הפאשלות והטעויות וההנחות המופרכות שלהם".

העתק כתבה מיום 17.12.2016, כתבה במסגרתה רואיין פרופ' ויינברג מצורפת לתצהיר
התובעת כנספח י'יא.

בהשתתפות מדגם מייצג של 1,000 צעירים אוסטרלים. מסקנת המחקר הינה כי שליש41. תוצאות דומות העלה גם מחקר מקיף מאוסטרליה, אשר נערך בחודש ספטמבר 2017,
מהנחקרים בלבד ידע להבחין בין ידיעה (או "פוסט") אמיתי לבלן פרסומת סמויה ברשתות

החברתיות!

העתק המחקר האוסטרלי מצורף לתצהיר התובעת כנספח י"ב.
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42. יפים לעניין זה גם הדברים המאלפים שנכתבו ע"י המלומדות והחוקרות ד"ר תהילה שוורץ
אלטשולר (ראש התכנית לרפורמות במדיה ודמוקרטיה בעידן המידע, ד"ר במשפטים) והגברת
תובל צ'סלר מן המכון הישראלי לדמוקרטיה, במסגרת ספרם המעמיק משנת 2015 אסדרת
פרסום סמוי בתקשורת הישראלית - מחקר מדיניות 105 (להלן: "הספר"), באשר לנזקים

הטמונים בפרסום הסמוי, בעמי 17 .•

"הפרסום הסמוי טומן בחובו נזק בכמה מישורים, במישור הגלכלי�צרגני הוא
פוגע בתחרות וביעילות ויוצר חסמי בניטה עבור גורמים המבקשים חשיפה אד
אינם יבולים לעמוד בדרישת התשלום של ספקי התוכה נוסף על כך, פרסום סמוי
מקדם הטעיה של צרכני התקשורת הואיל ואי-הידיעה שתובן הוא פרסומת מונע
מהם להפעיל חסם תודעתי באשר לרכישת המוצר שהתובו הפרסומי הסמוי
מקדם. במישור השיח הציבורי פרסום סמוי מסבו את הפלורליזם התוכני
בתקשורת. הוא בורד שיקולים מסחריים בשיקול הדעת התוכני של המשתתפים
בתהליד היצירה — שיקול דעת שהוא חלק מהזכות לחופש ביטוי שלהם ושל
צרכני התוכן; הוא מונע קיום של מרחב נקי ממסחור, שהצופים זקוקים וזכאים
לו, והופד את שוק הרעיונות לערמה של אידאולוגיה מסחרית? הוא זורע ספקנות
בקרב הצופים שאינם יבולים לדעת בוודאות שהתוכן שלפניהם הוא אמיו — וכד
מונע את האפשרות לקיים שיח כן ורציונלי על סוגיות ציבוריות. כמו כן, הפרסום
הסמוי יוצר חשיפת יתר של השוק למוצרים מסוימים ולסתות תקשורתיות שבהן

אפשר לשלב תוכן ופרסום ביתר קלות."

43. ובעמי 18 לספרם, ביארו החוקרות באילו היבטים נוגעת ההתמודדות עם הצורך באסדרה של
פרקטיקת הפרסום הסמוי, וכן מדוע הן מעדיפות להשתמש במונח "פרסום סמוי" ולא

במונחים המטעים "תוכן שיווקי" או "תוכן ממותגי':

"ההתמודדות עם הצורן באסדרה של פרקטיקת הפרסום הסמוי נוגעת בכמה
היבטים של מדיניות תקשורת ובצורך הבסיסי לתחום את מערד הכוחות שביו
דמוקרטיה וכלכלה. מערך כוחות זה מבקש לאזן בין יוצרי תכנים, מפרסמים,
חברות תקשורת, קהל הצופים והשיח הציבורי�דמוקרטי. קביעה של נקודת האיזון
ההוגן בין האופטימום הכלכלי עבור המדיה לביו אינטרסים ציבוריים כמו
הגנת הצרכן ושמירה על תחרות, קידום פלורליזם תוכני וגיוון תרבותי, אמינות

ותפקוד של שוקי תוכו, יוצרת אתגר לא פשוט....

במחקר זה בחרנו להשתמש במונח "פרסום סמוי" ולא במונחים "תוכן שיווקי" או
"תוכן ממותג". שני האחרונים אינם מצביעים בצורה ברורה דיה על האינטגרציה
הסמויה של הפרסום בתוכן, והם גם כופפים את התוכן לשיווק ומשדרים אמירה
ערכית שבה התוכן מאבד את עליונותו. לעומת זאת המונח "פרסום סמוי" מציג
את יסוד ההסתרה. ההטעיה וטשטוש מגבילות ומבהיר את הבעייתיות

שבפרקטיקה זו."

44. האסדרה שהוצעה ע"י החוקרות בספרן, להתמודדות עם סוגיית הפרסום הסמוי מושתת על 3
עקרונות:

44.1. משטר של גילוי - לצד חובת הגילוי הכללית יש להחיל איסור ספציפיים על סוגים
מסוימים של שילוב פרסום בתוכן, בעיקר באלה המופיעים בתכנים בעלי נגיעה לסדר
יום ציבורי ולחדשות וכאלה המקדמים צריכה של מוצרים מזיקים. מודל הגילוי
המוצע על ידן מורכב מ-7 נקודות מפורטות ובהן לדוגמא, שכל מקרה של פרסום סמוי
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ילווה בגילוי ובסימון ברורים; פרסום סמוי ייאסר לחלוטין בפלטפורמות מדיה שלא
יאפשרו לגלול גילוי מספק בצד הפרסום הסמוי; סיווג אחיד לפרסום הסמוי אשר

יקבע על ידי הרשות; וכיו"ב.

44.2. אסדרה הוצת פלטפורמות - יש לכלול בגדר האסדרה גם את העיתונות הממוסדת -
המודפסת והמקווגת - וכן אתרי תוכן כגון בלוגים. במסגרת האסדרה הן מציעות

לאסור כליל על פרסום סמוי בתכנים של חדשות, אקטואליה וסדר יום:

"אנו סבורים בי יש לאמץ הנחת יסוד שלפיה פרסום סמוי המתחזה,
בהיעדר גילוי, לכתבה, למאמר או לידיעה עיתונאית - מבחינה צורנית
(מיקום, פונט, סדר וכוי) או מבחינה תוכנית - הוא 1ו31ו*ח מטעו?.
בהתאם לכך אנו מציעים כי יצרן תובן שיצירתו כוללת שיתופי פעולה
מסחריים לא יכול להציגה כיצירה של חדשות, אקטואליה

או סדר יום...
אנו סבורים כי אין מניעה לכלול שיתופי פעולה מסחריים בצד תכנים
חדשותיים ובלבד שתהיה הפלדה בולטת ביו השניים, כך שלצרכו
החדשות יהיה ברור שהוא נחשף לתוכן פרסומי (כגון מדורים שיווקיים

בעיתונים מקוונים)."
(שם, בעמי 13-14)

44.3. אחריות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגו (להלו ?. "הרשות") - יש להעביר את הפיקוח
לרשות, בהתבסס על דיני ההטעיה. ההצעה עולה בקנה אחד עם חוק הגנת הצרכן,

הקובע כי פרסום סמוי הינו מטעה.

העתק העמודים הרלוונטיים מהספר מצורף לתצהיר התובעת כנספח י"ג1.

45. בהקשר זה, יפים גם דבריה של ד"ר אסנת רוט-כהן, מרצה לתקשורת באוניברסיטת-בר אילן
1 ומתמחה בתחום השיווק והפרסום, בראיון אשר נתנה בקשר לסוגיית הפרסום הסמוי:

1 "מדי שנה אני עושה תרגיל עם הסטודנטים שלי. אני אומרת להם לקחת עיתון
1 ולהוציא ממנו את כל הפרסומות. בתחילה הם חושבים שזו משימה קלה
1 ומצביעים על המודעות הגלויות, אבל כאשר אני תובעת מהם להיכנס לעומק

1 ולאתר חומרים פרסומיים לא גלויים, הם נוכחים שנותר מעט מאוד עיתון.

1 המטרה היא להסתנן בכל דרד לאמצעי התקשורת השונים שהצרכן נחשף להם,
1 ולנסות להגיע אליו כשהוא לא מצפה לכד או לא מזהה באופן מידי שמנסים למכור יי

1 לו משהו. הדרך המקובלת ביותר היא הפרסום הסמוי, המכונה גם יתוכן
1 שיווקי/"

1 46. ברוח זו, כך נכתב בידיעה שפורסמה ע"י הגברת אריאל רובינסקי, מקהילת הבוגרים של אונ'
? בר אילן:

1 "בעיתונות המודפסת המצב מורכב אף יותר וגם כאן הסיבה היא האינטרנט,
? שמכרסם באופן עקבי בתקציבי הפרסום. כדי לא לאבד את המפרסמים, הרחיבו

8 * הספר המלא (187 עמ') ניתן לצפייה בכתובת
̂^ע//=111105 13ט6£:נ/13/3941^16ז11/1.11.01£)1. ? 11£ס.:£6111ן001 3>16)1311גו 0ת11
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והגמישו המו"לים את מגיש התיכו הממומן, יכך באו לעולם יצורי פלאיים
המכונים כשמות יצירתיים כגיו "תוכך שיווקי", "כתבה בחסות...", "בשיתוף
עם...", "הכתב היה אורח*..." וניסוחים נוטפים. שלא תמיד מכהייים לקורא
באופו חד-משמעי, ולעיתים ללא כל רמז על כך שמדובר בתוכו כתשלום! אחת
הדוגמאות היא שיתוף הפעולה בין ההסתדרות לבין קבוצת ידיעות אחרונות,

שנחשף באפריל השנה בעיתון הארץ...

עוד וריאציה היא 'המומחים המקצועיים/ כגון דיאטניות או רופאים, הממליצים
על מזונות מסוימים (מוצרי חלב, בשר, שמנים מסוגים שונים ועוד), וזאת ללא
גילוי נאות על כי הם מועסקים על ידי משרד פרסום שעם לקוחותיו נמנים משווקי

אותם המוצרים.

47. וכך צוטטה גס כבי השופטת דורנר במסגרת הכתבה דלעיל:

י"לא מעטים העיתונאים המספרים כי מחייבים אותם לסקר אייטמים שאיו בהם
ענייו עיתונאי. לעיתים גם מנחים אותם להתייחס באופו אוהד לנושא זה או אחר/
אומרת השופטת דורנר ומבשרת כי לאחרונה הקימה המועצה ועדה שתבדוק האם
הכלים שבידיה, קרי תקנון מועצת העיתונות, מעודכן ונותן מענה לשינויים שחלו
בעידן האינטרנט. הוועדה, שכבר החלה את דיוניה, התבקשה להגיש גם המלצות
ביצועיות, כשהמטרה המוצהרת היא "למצוא את דרך המלך שתאפשר לעיתונים

להתקיים כלכלית, מכלי לפגוע באמת העיתונאית".

העתק הכתבה והראיונות שניתנו במסגרתה מצורפות לתצהיר התובעת כנספח י"ד.

48. הנה כי כן, ישנה הסכמה רחבה בין כלל המומחים בתחום, כי הפרסום הסמוי נושא בחובו
נזקים רבים, במספר רבדים, ולפיכך יש לקדם משטר של גילוי ושקיפות, להסדיר את התחום
כך שיהיו בו כללים ברורים של גילוי נאות, וכן כי ייפסק השימוש בביטויים מכובסים אשר

אינם חד-משמעייס כגון "בחסות" ו/או "בשיתוף" אשר נועדו לבלבל את הצרכנים.

ד. העובדות הצריכות לעמיו

נסיבות המקרה הפרטי של התובעת

חשיפה לפרסומות סמויות בעבר, תוך הטעיית התובעת כי המדובר כידיעות עיתונאיות
לגיטימיות ואובייקטיביות

49. התובעת הינה צרכנית תוכן קבועה ויומיומית (ואף מספר פעמים ביום) מתכני הנתבעת, כבר
עשרות בשנים (בתחילה באמצעות האתר במרשתת ולאחר מכן גם באמצעות יישומון

הנתבעת).

50. בראשית דרכו של האתר במרשתת, לתובעת היה ברור כשמש כאשר הינה רואה פרסומת
וכאשר הינה רואה ידיעה חדשותית "רגילה".

51. ודוק, הפרסומות באתר היו ברורות וקלות להבחנה והופיעו באמצעות "באברים", פופ-אפס
(פרסומות קופצות) וכוי.

52. דא עקא, בשנים האחרונות לצריכת התוכן ע"י התובעת מאתר הנתבעת וכן מהיישומון אותו
היא מפעילה, התובעת "הקליקה'' (נכנסה) על אין-ספור-תכבים, אשר מוצגים בראש העמוד
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הראשי של הנתבעת (התכנים המופיעים מיד עם הכניסה ליישומון ולאתר הנתבעת) ואשר
נחזים להיות תכנים (ידיעות) עיתונאיים רגילים ואובייקטיביים - במחשבה הטבעית כי אכן

המדובר בתוכן עיתונאי לגיטימי ואובייקטיבי כאמור.

53. לאחר מספר אדיר של ידיעות אותן צרכה במהלך השנים, במחשבה הטבעית כי המדובר
בתכנים עיתונאיים אובייקטיביים כאמור, החל להתעורר חשד התובעת כי כל אותן ידיעות
אשר קראה היו למעשה תכנים פרסומיים אשר ממומנים או נתמכים בידי גורם חיצוני כלשהו

הקשור לנושא הפרסום.

54. חשדה של התובעת התחזק לאחר מקרא הטוקבקים (התגובות) הזועמים באתר וביישומון
הנתבעת, אשר בהן צרכנית הזועמים של הנתבעת הלינו על הנתבעת ודרך התנהלותה הפסולה,
כאשר ציינו כי המדובר בבירור בכתבה פרסומית ו/או ממומנת, וזאת ללא גילוי נאות כנדרש.

55. ודוק, המדובר היה אך ב"פרומיל'י מצרכני התוכן של הנתבעת, אשר גילו והבינו כי המדובר
בכתבה פרסומית, חשו מרומים לאור התנהלותה של הנתבעת אשר לא הציגה גילוי נאות
נדרש (כפי שיפורט להלן), והטריחו עצמם לכתוב תגובה (טוקבק) לידיעה, אשר תזהיר את כל

יתר הגולשים התמימים כי המדובר בתוכן פרסומי.

56. לעיתים קרובות, אותם הצרכנים אף השיבו לתגובות הענייניות מטעם הצרכנים האחרים
אשר התייחסו לכתבה כתוכן חדשותי''אובייקטיבי (והיוו רוב רובם של הצרכנים על פי

התגובות), כי אין מה לייחס לכתבה (לידיעה) כל משקל שהרי מדובר בתוכן פרסומי.

57. הדבר אף חמור שבעתיים, כאשר חרבה מאוד מצרכני התוכן של הנתבעת הם למעשה קטינים
מתחת לגיל 18, אשר לגביהם חלות החובות בחוק הגנת הצרכן לאיסור הטעייה , ניצול
מצוקה והשפעה בלתי הוגנת בפרסום ביתר שאת (ואף הותקנו תקנות ספציפיות לעניין זה כפי

שיפורט להלן).

58. ואם צרכניה הרגילים של הנתבעת הוטעו וניזוקו מדרך התנהלותה, קל וחומר כי אותם
הקטינים אשר ניסיון חייהם אינו רב, "נפלו בפח" אשר טמנה להם הנתבעת בשיתוף פעולה

עם מפרסמיה, מממניה ונותני החסות והמימון לידיעות.

59. בחודשים האחרונים, ולאחר שהתובעת הבחינה כי הנתבעת לא רק ממשיכה את התנהלותה
הפסולה ומפרסמת תכנים פרסומיים סמויים באתר וביישומון ללא כל גילוי נאות נדרש ותוך
הטעיית הצרכנים לסבור כי המדובר בתוכך עיתונאי אובייקטיבי לגיטימי, אלא גם עושה
שימוש בדרך פרסום נלוזה זו ביתר שאת ובתדירות גבוהה יותר מבעבר - החליטה התובעת

לפנות לח"מ לייעוץ משפטי.

60. הח"מ מסר לתובעת כי דרך התנהלותה של התובעת הינה בניגוד גמור להוראות הדין ותוך
הפרת תקנות האתיקה העיתונאית וביקש מן התובעת לתעד מספר מקרים בהן הנתבעת
הטעתה אותה לסבור כי המדובר בכתבה עיתונאית לגיטימית ואובייקטיבית, ואילו רק

למקרא הידיעה נוכחה התובעת לדעת כי המדובר בכתבה פרסומית.

61. למותר לציין, כי הפרסומים הסמויים שיפורטו להלן אינם היחידים אלא רק טיפה בים מכלל
הפרסומים הסמויים אשר הנתבעת ביצעה במסגרת האתר והיישומון.

62. זאת ועוד, לא מן הנמנע שבחודשים האחרונים (תקופת התיעוד) התובעת "נתקלה"
בפרסומים סמויים נוספים מטעם הנתבעת, פרסומים סמויים "מתוחכמים" יותר ובעלי חזות
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עיתונאית אמינה יותר מהפרסומים שיפורטו לעיל, ולכן כלל לא תועדו על ידי התובעת (כאשר
לא הבינה כי המדובר בפרסומת).

דרך פעולתו? של הנובעת בענייו הפיטום הסמוי

63. במהלך חצי השגה האחרונה (מנובמבר 2017 ועד מועד כתיבת שורות אלו) תיעדה התובעת,
בהזדמנויות שונות, לא פחות מ-25 פרסומים סמויים(0 אשל צילומי המסך של הידיעות
הרלוונטיות, כפי שהופיעו כ"כותרת" באתו הנתבעת במרשתת וביישומון הנתבעת, וכ(

העתקי הידיעות עצמן - מצורפים לתקליטור המצורף בד בבד לתצהיר התובעת*

64. כן תיעדה התובעת הפרות חמורות ושיטתיות נוספות שבמבוצעות באופן יומיומי ע"י
הנתבעת, והכל כפי שיפורט בהרחבה להלן.

65. יובהר, כי היו פי כמה וכמה פרסומים סמויים לאורך תקופה ארוכה זו בת 6 חודשים בהן
התובעת תיעדה ידיעות פרסומית סמויות (להערכת התובעת עשרות אלפים וייתכן שאף מאות
אלפים), אך נדמה כי ניתן להסתפק ב-25 הפרסומים שתועדו על ידה, על מנת להצביע על

ה"מגמה" ועל דרך התנהלותה הפסולה של הנתבעת.

66. רק כדי לסבר את האוזן, התופעה של הפרסום הסמוי התפשטה באתר באופן כה רחב, כך
שבחודשים האחרונים לשנת 2018 בכל רגע נתץ, ישנן הן באתר הנתבעת והן באפליקציה

עשרות רבות של פרסומים סמויים ללא כל גילוי נאות נדרש.

67. למעשה, למיטב ידיעת התובעת , בכל רגע נתון, הנתבעת נותנת באתר המרשתת גילוי נאות
(לקוי כפי שיוסבר בהמשך) בדבר 2 בתבות בלבד, מתון עשרות רבות של כתבות, כי הן "תוכן
מקודם", חרף העובדה כי יש עשרות כתבות נוספות(!) אשר הינן גס בגדר תוכן מקודם או

תוכן פרסומי-שיווקי, בחסות או במימון גורם חיצוני כלשהו, וזאת ללא גילוי נאות.

העתק צילום מסך מאתר הנתבעת מיום 25.4.2018 (בשעה 19:00 לערך) מצורף לתצהיר
התובעת כנספח ט"ו2.

68. ולהלן דוגמאות לפרסומים הסמויים שתועדו ע"י התובעת.

שלושה מקרים לדוגמא לפרסומים סמויים מאתר הנתבעת במרשתת

א� ביום 6.11.2017 הבחינה התובעת בראש העמוד של עמוד הפתיחה באתר הנתבעת במרשתת
בידיעה הנחזית להיות עיתונאית אובייקטיבית, ידיעה אשר פורסמה על ידי הנתבעת בין
(במעורב עם) כל יתר הידיעות העיתונאיות האובייקטיביות, ואשר לא היה בה כל סממן גרפי
ו/או כיתוב מתאים ו/או גילוי נאות כי המדובר בכתבה פרסומית ו/או בשיתוף עם גורם
סת הנדליץשכולם חיצוני כלשהו. שם הכתבה שהוצג היה "הכי קרוב לקיסריה שאפשר: פי

רוצים לנגוס בה".

א.1. אמנם כבר שם הכתבה יכול לרמז כי המדובר בידיעה פרסומית אך לא הוצג כל גילוי נאות
בעמוד הראשי של האתר וחמור מכך, גם כאשר התובעת נכנסה לידיעה, לא הוצג בה, בשום

שופינג כניו יורק בלחיצה אחת: האפליקציה שתשנה לכן 2 לצורך הדוגמא בלבד, כתבה פרסומית בשם "
את החיים" לא סומנה, כהרגלה של הנתבעת בקודש, כ"תוכן מקודם". לשנן דוגמאות רבות נוספות בנספח

זה אך לא נעמוד על כולן על מנת שלא להלאות את בית המשפט הנכבד.
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מקים, כל מידע או גילוי נאות כי המדובר בכתבה פרסומית ו/או בשיתוף פעולה עם גורם
מסחרי כלשהי.

א.2. כאשר נכנסה התובעת לקרוא את הידיעה, כבר בכותרת הידיעה עלה חשדה של התובעת כי
הצצה ראשונה לשכתה שתכפיל את אור המדובר בידיעה פרסומית כאשר נרשם שם "
עקיבא", וכן בגוף הכתבה הוסף <לאקשה להבין מדוע: נכון להיום,שכונת הענק העתידית
היא אחד המתחמים היחידים בישראל שבהם מתפרסמים מכרזי קרקע במתכונת רגילה..."
וכן בכותרת משנה נוספת נכתב יהזדמנות משמעותית שכולם רוצים חלק ממנה" וכהנה
וכהנה ביטויים והתבטאויות בסגנון זה, אשר העלו את חשדה של התובעת כי לא מדובר

בידיעה עיתונאית אובייקטיבית לחלוטין.

א.3. להשלמת התמונה יצוין, כי במסגרת הכתבה רואיינו גורמים מן החברות אשר זכו במכרז
לבנות בשכונה העתידית יחידות דיור 0�1ברת שיכון ובינוי, חברת אלקטרה מגורים) וכן
החברה אשר אחראית לפיתוח השטח (החברה לפיתוח קיסריה) ולכתבה אף צורף ראיון

מצולם עימם בוידאו3.

א.4. ברי; כי היה מדובר בכתבה פרסומית במסווה של כתבה עיתונאית וללא כל גילוי נאות, לא
בעמוד הראשי של האתר, וגמ באף מקום בידיעה עצמה.

, העתק צילום מסך מן העמוד הראשי של אתר הנתבעת במרשתת, וכן העתק הידיעה עצמה
הינם בתיקייה בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת ומסומנים כפרסום 41.

; ב. ביום 29.11.2017 הבחינה התובעת, פעם נוספת, בראש העמוד של עמוד הפתיחה באתר
הנתבעת במרשתת בידיעה הנחזית להיות עיתונאית אובייקטיבית, ידיעה אשר פורסמה על
ידי הנתבעת בין (במעורב עם) כל יתר הידיעות העיתונאיות האובייקטיביות, ואשר לא היה

בה כל סממן גרפי ו/או כיתוב מתאים ו/או גילוי נאות כי המדובר בכתבה פרסומית ו/או !
 יבשיתוף עם גורס חיצוני כלשהו. שם הכתבה שהוצג היה "המקצוע שיסדר לכם אפשרות /

לרילוקיישן וסיפוק גדול".
ו

ב.1. אמנם כבר שם הכתבה יכול לרמז כי המדובר בידיעה פרסומית אד לא היצג כל גילוי נאות
1 בעמוד הראשי של האתר כאמור.

ב.2. כאשר נכנסה התובעת לקרוא את הידיעה, כבר בכותרת הידיעה עלה חשדה של התובעת כי
המדובר בידיעה פרסומית כאשר נרשם שם בכותרת יהלימודים שיסדרו לכם עתיד מלא
אדרנלין וסיפוק מהעבודה ", וכן בכותרת המשנה הוסף "מדובר באחד המקצועות המבוקשים
ק לכם, ריכזנו עוד כמה סיבות שישכנעו אתכם ללכת ללמוד תואר במדינה, ואם זה לא מספי
ראשון בסיעוד" וכהנה וכהנה ביטויים והתבטאויות בסגנון זה, אשר העלו את חשדה של

התובעת כי לא מדובר בידיעה עיתונאית אובייקטיבית לחלוטין.

ב.3. ייזכר, כי לא הופיע כל גילוי נאות בעמוד הראשי של האתר כי המדובר בידיעה פרסומית
י/אי במימון ו/או בחסות גור0 חיצוני כלשהו.

ב.4. רק לאחר הכניסה לכתבה וקריאתה, הבחינה התובעת כי מתחת לכותרת המשנה נכתב כי
הכתבה נכתבה ע"י י'5/*6!^ !3!31/\/\ג^*-7^.;̂ האקדמיתתל-אביביפו".

1 צפייה בוידאו זמינה בכתובת ¥3113.00.11/11:6111/310923\.11311)113//:5ק1111

4 יצוין כי העתק הידיעות לא צורף באופן פיזי על מנת שלא להכביד על תיק בית המשפט הנכבד, אך במידת
הצורך הן תצורפנה לפי שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.
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ב.5. לתובעת לא היה בתר מי העיתונאי במערכת הנתבעת אשר הכין וערך את הידיעה וכן לא היה
ברור מה פשר המונח "בשיתוף" אך לאחר קריאת הכתבה ולאחר שגילתה בתחתית הכתבה
קישור "למידע נוסף על ת1א1 בסיעוד באקדמית תל אביב יפו הקליקו כאן" הבינה כי נפלה
בפח שטמנה לה הנתבעת וזוהי למעשה כתבה פרסומית גרידא, ובטח ובטח לא כתבה
עיתונאית אובייקטיבית אלא כתבה פרסומית מוזמנת ע"י המכללה האקדמית ת"א-יפו ואשר
נערכה ונכתבה עי'י גורמים עלומים מטעמה ומטעם המחלקה המסחרית ולא העיתונאית של

הנתבעת.

6.11. בהקשר זה יצוין, כי בכתבה הזו (וגם לא בכל יתר הכתבות בהל הנתבעת הואילה ליתן גילוי
נאות חלקי ולקוי רק במעמד הכתבה עצמה כי הכתבה "בשיתוף..") לא היה בנמצא כל
אזכור למינוחים: "פרסום"; "מדור פרסומי"; "תוכן שיווקי"; וכיו"ב אשר יהיה בכוחו
לאותת בפני צרכני התקשורת ו/או הציבור כי הם עומדים להיחשף לפרסום אגרסיבי

ואימתני.

ב.7. זאת ועוד, הנתבעת למעשה רימתה את התובעת כאשר גרמה לה לי'הקליק" על הכתבה כדי
שתיחשף אליה, וזאת ללא כל גילוי נאות בעמוד הראשי של האתר. שהרי - לו הייתה
התובעת יודעת כי המדובר בכתבה פרסומית ולא כתבה עיתונאית אובייקטיבית - מעולם

לא הייתה נכנסת לקרוא אותה 11 -,

ב.8. התובעת המתוסכלת, חשה בזבוז זמן בכניסה לכתבה וקריאתה, וכן עוגמת נפש מאחר שלא !
צוין באתר כי המדובר בכתבה פרסומית (וגם לא צוין בפירוש בגוף הידיעה כאמור).

העתק צילום מסך מן העמוד הראשי של אתר הנתבעת במרשתת, וכן העתק הידיעה עצמה
הינם בתיקייה בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת ומסומנים כפרסום 2.

ב. 9. להשלמת התמונה יצוין, כי בלבול הגולשים מתגבר לנוכח דרך התנהלותה של הנתבעת, שבכל
זמן נתון נוהגת לשלב בכתבות ה"רגילות" (העיתונאיות האובייקטיביות) גם כתבות
פרסומיות, קרי לערבב ביניהם, כל שיהיו תחת אותה קטגוריה, ללא כל הבחנה גרפית ו/או
הבחנה אחרת (גודל פונט, סוג פונט, סמליל מידע וכוי...) וזאת ללא כל גילוי נאות בעמוד

הראשי (וגם לא גילוי נאות נדרש במעמד קריאת הכתבה כאמור).

ב.10. למעשה, בלבול הגולשים מתגבר עוד יותר, כאשר באופן חלקי ביותר הנתבעת דווקא כן
ניאותה ליתן גילוי נאות בדבר פרסומת כ"תוכן מקודם" בעמוד הראשי של האתר במרשתת

וביישומו!.

נזכיר כי למיטב ידיעת התובעת , בכל רגע נתון, הנתבעת נותנת באתר המרשתת גילוי נאות
(לקוי כפי שיוסבר בהמשך) בדבר 2 כתבות בלבד, מתוך עשרות רבות של כתבות, כי הן "תוכן
מקודם", חרף העובדה כי יש עשרות כתבות נוספות(!) אשר הינן גם בגדר תוכן מקודם או
תוכן פרסומי-שיווקי, בחסות או במימון גורם חיצוני כלשהו, וזאת ללא גילוי נאות (וראה

נספח ט"ו לעיל והערת השוליים במסגרתו).

ב.11. אמנם, גס על אופן גילוי נאות חלקי ולקוי זה יש לתובעת ביקורת, כאשר הנתבעת מסתפקת
בלציין את האותיות "תוכן מקודם" בגופן קטן משמעותית מגופן הכותרת של הפרסומת, ללא
הבדלי צבע משמעותיים וללא סימון גרפי, ושהכל בעירבוב ובעירוב עם הכתבות העיתונאיות

האובייקטיביות כאמור.

ג. ביום 5.12.20X7 הבחינה התובעת, פעם נוספת, בראש העמוד של עמוד הפתיחה באתר
הנתבעת במרשתת בידיעה הנחזית להיות עיתונאית אובייקטיבית, ידיעה אשר פורסמה על
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ידי הנתבעת בין (במעורב עם) כל יתר הידיעות העיתונאיות האובייקטיביות, ואשר לא היה
יי*יי* י"^ ̂יי* י*י י******** *.*•*** י̂' ̂י"ייי י*י"**י* י' "י "י1" י **י  י^י*̂  י*י*"י *+•" י'

",. .ו

ג.1. אמנם כבר שם הכתבה יכול לרמז כי המדובר בידיעה פרסומית אך לא הוצג כל גילוי נאות
כעמוד הראשי של האתי כאמור.

ג.2. כאשר נכנסה התובעת לקרוא את הידיעה, כבר בכותרת הידיעה עלה חשדה של התובעת כי
ת חדש של 4 המדובר בידיעה פרסומית כאשר נרשם שם בכותרת "כיצד ניתן לרכוש כיום כי
שת דירה דרך שילוב בין רכי /880 ¤?", וכן בכותרת המשנה הוסף " חדרים בפחות מ~000
קבוצת רכישה בטוחה ורכישת דירה בפריפריה יכול להבטיח רכישת דירה חדשה במחיר
הטוב ביותר" וכהנה וכהנה ביטויים והתבטאויות בסגנון זה, אשר העלו את חשדה של

התובעת כי לא מדובר בידיעה עיתונאית אובייקטיבית לחלוטין.

ג.3. יוזכר, כי לא הופיע כל גילוי נאות בעמוד הראשי של האתר כי המדוכר בידיעה פרסומית
ו/או במימון ו/או בחסות גורם חיצוני כלשהי. 1

ג.4. רק לאחר הכניסה לכתבה וקריאתה, הבחינה התובעת כי מתחת לכותרת המשנה נכתב כי
הכתבה הינה פרסומית לחלוטין, כאשר במקום שם העיתונאי/כתב צוין כי הכתבה נכתבה ע"י

"6^601 ץ11רח3? בשיתוף עו"ד אריה ליבוכיץ'".

1̂ג1§ ץוויר^" אך לאחר קריאת הכתבה וצפייה ג.5. לתובעת לא היה בתר מהו הגורס הקרוי "6
בראיון שהתקיים עם עו"ד לייבוביץ'5, לאחר שגילתה בתחתית הכתבה קישור "לפרטים
1 נוספים לחצו כאן" וכי לאחר הלחיצה הגיעה לאתר משרדו של עו"ד אריה לייבוביץ/ ולאחר
1 שלאורך כל הכתבה שזורה אהדה יתרה לקבוצות רכישה ובמיוחד לקבוצת הרכישה
1 ב"פתיקט הפרמיום 'מבואות חנניה' בשכונה החדשה נתיבות מערב" (כאמור בכתבה) -
1 הבינה כי נפלה פעם נוספת בפח שטמנה לה הנתבעת וזוהי למעשה כתבה פרסומית גרידא
1 לעו"ד לייבוכיץי ולקבוצת הרכישה דלעיל, ובטח ובטח לא כתבה עיתונאית אובייקטיבית

1 אלא כתבה פרסומית מוזמנת.
1 ג.6. פעם נוספת התובעת הרגישה כי הנתבעת רימתה אותה וגרמה לה ל"הקליק" על הכתבה
1 כדי שתיחשף אליה, האת ללא כל גילוי נאות בעמוד הראשי של האתר. שהרי - לו הייתה
1 התובעת יודעת כי המדובר בכתבה פרסומית ולא כתבה עיתונאית אובייקטיבית - מעולם

1 לא הייתה נכנסת לקרוא אותה! 1
8 מאחר שלא צוין באתר כי המדובר בכתבה פרסומית (וגם לא צוין בפירוש בגוף הידיעה8 ג.7. התובעת המתוסכלת, חשה פעם נוספת בזבוז זמן בכניסה לכתבה וקריאתה, וכן עוגמת נפש

8 כאמור).
1 העתק צילום מסך מן העמוד הראשי של אתר הנתבעת במרשתת, וכן העתק הידיעה עצמה

1 הינם בתיקייה בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת ומסומנים כפרסום 3.

8 שלושה מקרים לדוגמא לפרסומים סמויים ביישומון הנתבעת

0 . 5 העתק ראיון וידיאו פרסומי עם עו"ד לייבוביץ זמין בכתובת
̂.66^£111^£311111//:ק11ג1 0 1/3114979ת6?3113.00.11/1
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ד. ביום 7.3.2018 הבחינה התובעת בראש העמוד של עמוד הפתיחה ביישומון הנתבעת בידיעה
הנחזית להיות עיתונאית אובייקטיבית, ידיעה אשר פורסמה על ידי הנתבעת בין (במעורב עם)
כל יתר הידיעות העיתונאיות האובייקטיביות, ואשר לא היי? בה כל סממן גרפי ו/או כיתוב
מתאים ך/או גילוי נאות כי המדובר בכתבה פרסומית ו/או בשיתוף עם גורם חיצוני כלשהו.

לדות האנושות". שם הכתבה שהוצג היה "הסרטן של הנפשי: התופעה הכי מדכאת בתו

1.1. הפעם (בניגוד לפעמים קודמות), לא היה אפילו רמז בשם הידיעה, לקורא המתוחכם, כי
המדובר בידיעה פרסומית וגם לא הוצג כל גילוי נאות נדרש כאמור.

שנכתבה ונערכה ע"י הנתבעת (כנראה המערכת המסחרית כאמור) בשיתוף "קבלו? לעם, הרבד.2. כאשר נכנסה התובעת לקרוא את הידיעה, הפעם היא כבר הבחינה מיד כי מדובר בכתבה
ר"ר מיכאל לייטמן".

ד.3. יוזכר, כי לא הופיע כל גילוי נאות בעמוד הראשי של היישומוו כי המדובר בידיעה פרסומית
1 ו/או במימון ו/או בחסות גורם חיצוני כלשהו.

ו
במפגש מבוא בקורס יסודות הקבלה ~ התחוור לתובעת, ללא כל צל של ספק, כי המדוברניסיון העבר ה''מר" של התובעת וכן לאור העובדה כי בסוף הכתבה ישנו קישור לשריין מקוםד.4. רק לאחר הכניסה לכתבה, לאחר קריאתה וההבחנה כי מדובר בכתבה "בשיתוף" ולאור

בכתבה פרסומית.

ד.5. פעם נוספת התובעת הרגישה כי הנתבעת רימתה אותה וגרמה לה ל"הקליק" על הכתבה
התובעת יודעת כי המדובר בכתבה פרסומית ולא כתבה עיתונאית אובייקטיבית - מעולםכדי שתיחשף אליה, וזאת ללא כל גילוי נאות בעמוד הראשי של היישומון. שהרי - לו הייתה

לא הייתה נכנסת לקרוא אותה!!
ד.6. התובעת המתוסכלת, חשה פעם נוספת תחושות שליליות של בזבוז זמן בכניסה לכתבה
וקריאתה, וכן אכזבה, ייאוש ועוגמת נפש מאחר שלא צוין ביישומון כי המדובר בכתבה

פרסומית (וגס לא צוין בפירוש בגוף הידיעה כאמור).
העתק צילום מסך מן העמוד הראשי של יישומון הנתבעת, וכן העתק הידיעה עצמה הינם !

בתיקייה בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת ומסומנים כפרסום 4.

מתאים ו/או גילוי נאות כי המדובר בכתבה פרסומית ו/או בשיתוף עם גורם חיצוני כלשהו.כל יתר הידיעות העיתונאיות האובייקטיביות, ואשר לא היה בה כל סממן גרפי ו/או כיתובהנחזית להיות עיתונאית אובייקטיבית, ידלעה אשר פורסמה על ידי הנתבעת בין (במעורב עם)ה. ביום 8.3.2018 הבחינה התובעת בראש העמוד של עמוד הפתיחה בלישומון הנתבעת בידיעה
שם הכתבה שהוצג היה לחשיפה: כך תשכנעו את הילדים שלכם לשתות מיס".

ה,1. גם הפעם לא היה אפילו רמז בשם הידיעה, לקורא המתוחכם, כי המדובר בידיעה פרסומית
וגם לא הוצג כל גילוי נאות נדרש כאמור.

שנכתבה ונערכה ע"י הנתבעת (כנראה המערכת המסחרית כאמור) בשיתוף "מי עוץ".ה.2. כאשר נכנסה התובעת לקרוא את הידיעה, הפעם היא כבר הבחינה מיד כי מדובר בכתבה
ח.3. יוזכר, כי לא הופיע כל גילוי נאות בעמוד הראשי של היישומוו כי המדובר בידיעה פרסומית

ו/או במימון ו/או בחסות גורם חיצוני כלשהו.
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ה.4. רק לאחר הכניסה לכתבה, לאחר קריאתה וההבחנה כי מדובר בכתבה "בשיתוף" ולאור
ניסיון העבר ה"מר" של התובעת וכן לאור העובדה כי בסוף הכתבה ישנו קישור לפרטים
והרשמה של "מבצע המיס המינרליים הטבעיים של מי עדן" - התחוור לתובעו?, ללא כל צל

של ספק, כי המדובר בכתבה פרסומית.

ה.5. פעם נוספת התובעת הרגישה כי הנתבעת רימתה אותה וגרמה לה ל"הקליק" על הכתבה
כדי שתיחשף אליה, האת ללא כל גילוי נאות בעמיד הראשי של היישומוו, שהרי - לו הייתה

התובעת יודעת כי המדובר בכתבה פרסומית ולא כתבה עיתונאית אובייקטיבית - מעולם י
לא הייתה נכנסת לקרוא אותה' 1

ה.6. התובעת המתוסכלת, חשה פעם נוספת תחושות שליליות של בזבוז זמן בכניסה לכתבה
וקריאתה, וכן אכזבה, ייאוש ועוגמת נפש מאחר שלא צוין ביישומו! כי המדובר בכתבה

פרסומית (וגם לא צוין בפירוש בגוף הידיעה כאמור).

העתק צילום מסך מן העמוד הראשי של יישומון הנתבעת, וכן העתק הידיעה עצמה הינם
בתיקייה בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת ומסומנים כפרסום 5.

ו. ביום 22.3.2018 הבחינה התובעת בראש העמוד של עמוד הפתיחה ביישומון הנתבעת בידיעה
הנחזית להיות עיתונאית אובייקטיבית, ידיעה אשר פורסמה על ידי הנתבעת בין (במעורב עם)
כל יתר הידיעות העיתונאיות האובייקטיביות, ואשר לא היה בה כל סממ( גרפי ו/או כיתוב
מתאים ו/או גילוי נאות כי המדובר בכתבה פרסומית ו/או בשיתוף עם גורם חיצוני כלשהו.

שם הכתבה שהוצג היה ^ההחלטה הפיננסית הכי חכמה ששי מיקה קיבלה".

ו.1. גס הפעם, לא היה אפילו רמז בשם הידיעה, לקורא המתוחכם, כי המדובר בידיעה פרסומית
וגם לא הוצג כל גילוי נאות נדרש כאמור.

ו.2. כאשר נכנסה התובעת לקרוא את הידיעה, הפעם היא כבר הבחינה מיד כי מדובר בכתבה
שנכתבה ונערכה ע"י הנתבעת (כנראה המערכת המסחרית כאמור) בשיתוף "בנק הפועלים".

ו.3. יוזכר, כי לא הופיע כל גילוי נאות בעמוד הראשי של היישומוו כי המדובר בידיעה פרסומית
ו/או במימוו ו/או בחסות גורם חיצוני כלשהו.

ו.4. רק לאחר הכניסה לכתבה, לאחר קריאת תוכנה, צפייה בוידיאו6 וההבחנה כי מדובר בכתבה
באנר פרסומי מטעם בנק הפועלים - התחוור לתובעת, ללא כל צל של ספק, כי המדובר"בשיתוף" ולאור ניסיון העבר ה"מר" של התובעת וכן לאור העובדה כל בראש הכתבה ישכו

בכתבה פרסומית.

5.1. פעם נוספת התובעת הרגישה כי הנתבעת רימתה אותה וגרמה לה ל"הקליק" על הכתבה
התובעת יודעת כי המדובר בכתבה פרסומית ולא כתבה עיתונאית אובייקטיבית - מעולםכדי שתיחשף אליה, האת ללא כל גילוי נאות בעמוד הראשי של היישומיו. שהרי - לו הייתה

לא הייתה נכנסת לקרוא אותה!*

6.1. התובעת המתוסכלת, חשה פעם נוספת תחושות שליליות של בזבוז זמן בכניסה לכתבה
וקריאתה, וכן אכזבה, ייאוש ועוגמת נפש מאחר שלא צוין ביישומיו כי המדובר בכתבה

פרסומית (וגם לא צוין בפירוש בגוף הידיעה כאמור).

̂.06ח3ח[:}//:5ק11ו1 6 הוידיאו זמין לצפייה בכתובת 3144400/וח116/|ן.€0.3113/
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העתק צילום מסך מן העמוד הראשי של יישומיו הנתבעת, וכן העתק הידיעה עצמה הינס
בתיקייה בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת ומסומנים כפרסום 6.

סימם בידיים

69. כאמור לעיל, ב-6 החודשים האחרונים תיעדה התובעת, בהזדמנויות שונות, לא פחות מ-19
פרסומים סמויים גוספים אשר לא יפורטו כאן על מנת שלא להרחיב את היריעה.

העתק צילומי המסך של הידיעות הרלוונטיות ב-6 החודשים האחרונים, כפי שהופיעו
כ"כותרת" באתר הנתבעת במרשתת וביישומון הנתבעת, וכן העתקי הידיעות עצמן - מצורפים

לתקליטור המצורף בד בבד לתצהיר התובעת כפרסומים 7-25.

70. במקרים לדוגמא אשר פורטו לעיל, נוכחנו לגלות כיצד הנתבעת הונתה ורימתה את הצרכנים
למעשה, להקליק על תוכן אשר נחזה להיות תוכן עיתונאי רגיל, לגיטימי ואובייקטיבי, אך ל£
במעמד הכניסה לכתבת, גילו הצרכנים, במקרה הטוב, כי זמנם בוזבז לשווא וכי המדובר

בכתבה פרסומית ומוטה.

71. אך אפילו חמור מכך - בלמעלה משליש מהידיעות שהובאו לעיל, לא רק שלא ניתן גילוי נאות
במסגרת העמוד הראשי באתר ו/או ביישומון הנתבעת, אלא גם לא ניתו גילוי נאות בכלל
כאשר גם במעמד הכניסה לידיעה, לא ניתן כל גילוי, גם לא ברמיזא, כי המדובר בכתבה

פרסומית!!!

71. והמדובר בפרסומים הבאים:

72.1. פרסום 1 - כאמור לעיל, אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית שנכתבה ע'יי יעל דראל
אלא כתבה יחצי'נית ומוזמנת לנדל"ן בשכונת אור הים החדשה, אשר נמכר עי'י
החברות שזכו במכרז - "שיכון ובינוי" ו"אלקטרה מגורים" - וזאת במטרה ברורה

להגביר את המכירות בפרויקט.

72.2. פרסום 9 - אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית שנכתבה ע"י זיו ריינשטיין אודות <<5
מלונות היוקרה אשר נבנים בישראל" (כאמור בכותרת הכתבה בעמוד הראשי) אלא
כתבה יחצנית ומוזמנת מטעם חברת "ישרוטל" ל-5 המלונות היוקרה החדשים אותם

ישרוטל מתעתדת לפתוח בעת הקרובה.

72.3. פרסום 10 - אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית שנכתבה ע"י איל קרוליצקי כיצד
"לעבור את החופש בשלום" או "כיצד ניתן לחסוך מאות שקלים במהלך חג הפסח" אלא
זו כתבה יחצנית וממומנת מטעם מועדוני הצרכנות (ובפרט מועדון הצרכנות "ביחד

בשבילך") בכדי להגביר את מכירותיהם בפסח.

72.4. פרסום 14 - אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית שנכתבה ע"י ראובן סביו לציוד
בטיחות לאופנוע אלא כתבה פרסומית מובהקת למוצר ספציפי אותו משווקת חברת

אדקיז טכנולוגיות בעי'מ.

72.5. פרסום 18 - אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית שנכתבה ע"י רעות סהר, אלא פרסומת
סמויה למסעדת ''פלורנטע האוס'' ומסעדות נוספות.

72.6. פרסום 19 - אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית אשר נכתבה ע"י כתבי מדור "סלבס"
של מערכת הנתבעת בקשר ל"צילומי העירום של ירדן הראל בחופשה החלומית"
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(כאמור בכותרת הכתבה בעמוד הראשי) אלא המדובר למעשה בפרסומת סמויה
ל"חופשה החלומית" קרי פרסומת ליעד קפדוקיה שבתורכיה (אשר ממומנת ו/או

מוזמנת ככל הנראה ע"י סוכנות נסיעות המציעה חבילות נופש לקפדוקיה).

72.7. פרסום 22 -' אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית אשר נכתבה ע"י כתבי מדור "סלבס"
של מערכת הנתבעת בקשר לשף אסף גרניט אלא בפרסומת סמויה לרכב /\)51 של חגרת

מזראטי.

72.8. פרסום 23 - אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית אלא פרסומת סמויה למסעדת
"סמבוסביה" בפיית.

71.9. פרסום 25 ~ אין זו כתבה עיתונאית אובייקטיבית אשר נכתבה ע"י קובי רובין אלא
בפרסומת סמויה (ידיעה יחצנית ומוזמנת) למסעדת "עריסה" שנפתחה באבן גבירול

בת"א.

73. יצוין, כי גם אם חלה טעות בתו"ל מטעם התובעת, ואחד או שניים מהפרסומים האמורים
לעיל אינו כתוצאה של שיתוף פעולה או חסות של גורם חיצוני כלשהו ולפיכך לא היה חייב

בגילוי נאות - המגמה גרירה.

74. יוזכר, כי למיטב ידיעת התובעת , בכל רגע נתון, הנתבעת נותנת באתר המרשתת גילוי נאות
(לקוי) בדבר 2 כתבות בלבד, מתוך עשרות רבות של כתבות, כי הן "תוכן מקודם", חרף
העובדה כי יש עשרות כתבות נוספות(!) אשר הינן גס בגדר תוכן מקודם או תוכן פרסומי-

שיווקי, בחסות או במימון גורם חיצוני כלשהו, וזאת ללא גילוי נאות (נספח ט"ו לעיל)!

1 של האתר/היישומון) הנתבעת לא נותנת גילוי נאות נדרש בכותרת הכתבה ובטרם הלחיצה1 חודשים), וכאשר גם במסגרת זו (כפי שהנתבעת פעלה כאשר הכתבה הייתה בעמוד הראשי1 הנתבעת כגון-. אוכל, בריאות, תיירות, אופנה וכו/ וזאת לזמן רב (ימים, שבועות ואפילו1 בהתאם לתחום הידיעה (הפרסומת למעשה) לאחת מהקטגוריות הרלוונטיות באתר/יישומון1 המרשתת ו/או יישומון הנתבעת שעות ספורות בלבך, אך לאחר מכן הידיעות הן מסווגות1 75. עוד יצוין ויודגש, כי הידיעות הפרסומיות הנ"ל אמנם נמצאות במסך הראשי של אתר
1 (הכניסה) לכתבה, כי המדובר בכתבה פרסומית '

8 מלציין כי המדובר בידיעות פרסומיות והתובעת גילתה זו רק לאחר הכניסה לכתבה1 גורם חיצוני כלשהו. דא עקא, גם במסגרת העמוך הראשי של מדור זה הגתבעת נמנעת1 ואשר כל הכתבות במסגרתו הן, למעשה, פרסומת או כתוצאה משיתוף פעולה מסחרי עם1 76. לא זו אף זו, הנתבעת מפעילה מדור שלם בשם יזואלה/ טובלדעתיי אשר כל כולו הינו פרסומי
1 וקריאתה.

1 המצורף לתצהיר התובעת ומסומנים כמוסף טיב לדעת 8.1-3 העתק 3 צילומי מסך לדוגמא ממוסף "וואלה! טוב לדעת" מיום 18.4.2018 הינם בתקליטור
? ולהתעשר שלא כךין על חשבון צרכניה, בכל דרך אפשרית. הנתבעת מרוויחה מהתנהלותה8 77. ברי, כי הנתבעת מתנהלת בצורה הפסולה דלעיל אך ורק על מנת להשיא את רווחיה

? הפסולה זו, בין היתר, באמצעים הבאים:
8 77.1. הנתבעת משיאה את רווחיה מהמפרסמים ע"י ריבוי "הקלקות" (כניסות לכתבות) ע"י

? צרכני האתר;
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77.2. אפשרות נוספת הלא כי לאחר קריאת הידיעה הפרסומית (בלן אם הצרכן היה מודע כי
המדובר בכתבה פרסומית ובין אס לאו) - במידה והאחרון יחליט לפנות לשירותי

; המפרסם - הרי שהנתבעת תגזור סכומ< כסף נוספים

77.3. הנתבעת יוצרת באופן זה מצג שווא של ליבוי תכנים עיתונאיים ואקטואליים לקוראי
האתר אשר מתחלפים בתדירות גבוהה, ובכך היא מגדילה את "תנועת הגולשים" לאתר

13̂*) וזאת מבלי לציין שמדובר בפרסומות. ? וליישומון (10

72. וודאי ישנן אמצעים רבים נוספים אשר ניתן לחשוב עליהם ואשר אינם ידועים לתובעת,
באמצעותם הנתבעת מרוויחה כלכלית מהתנהלותה הפסולה דלעיל.

79. יודגש, כי מטבע הדברים, לא רק לתובעת נגרמו תחושות שלילית כתוצאה מהתנהלותה
הפסולה של הנתבעת, אלא גס צרכני תוכן נוספים של הנתבעת חשו ועודם חשים בתחושות
שליליות אלה, כאשר לעיתים תכופות ביותר צרכני תוכן אלו מלינים על דרך התנהלותה של

הנתבעת במסגרת התגובות (הטוקכקיס) לידיעה.

ו 80. להלן מספר התבטאויות הצרכנים במסגרת התגובות לכתבות הפרסומיות, שניתנו ללא גילוי
נאות:

ת הזו עובדת בתנובה?" - העתק קובץ צילום אטני כתבת פרסומת למוצרי חלב, הדי " .80.1
מסך מיום 22.4.2018 לתגובות לכתבה הינן בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת

ומסומנות כ-אבזבת הגולשים 1.

̂-?, נו רות נטו" (תגובה אשר קיבלה 10 "לייקים")/ כתבה חסרת תוכן. קידום מכי " .80.2
ברור שהבנקים וחברות הביטוח/בתי השקעות מימנו את הכתבה" - העתק קובץ צילום
מסך מיום 23.4.20:8 לתגובות לכתבה הינן בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת

ומסומנות כיאבזבת הגולשים 2.

לפחות תכתבו מדור כתבה עלאק..פרסום של סמסונג בעקבות תקלות הענק שלה.."; " לממהה לא כותבים שזה פרסומממת 7/7 התחלתם לעצבן אתר וואלה" -80.3. " פרסומי!";"
העתק קובץ צילום מסך מיום 23.4.2018 לתגובות לכתבה הינן בתקליטור המצורף

1 לתצהיר התובעת ומסומנות כ-אכזבת הגולשים 3.
1 סוננו תגובות רבות נוספות אשר הביעו תרעומת צרכנית על התנהלותה של הנתבעת בענלין1 הנתבעת נוהגת לסנן תגובות גולשים בטרם פרסומן בהתאם לשיקולי מערכת, ולפיכך בוודאי1 דוגמאות המשקפות ביקורת "חריפה" יותר על התנהלותה של הנתבעת (וזאת חרף העובדה כי1 81. יודגש, כי התגובות האמורות לעלל הלנן רק דוגמאות אקראיות, וניתן למצוא על נקלה

1 זה).
,- "מתי? היה ברור לצרכנים כי המדובר בידיעה פרסומית והראייה הכי טובה לכך הלנה שבתגובתם1 המקרה הטוב. דא עקא, כפי שמשתקף בתגובות האחרות לכתבות - ברוב המקרים כלל לא1 מודעים כי הידיעה שבפניהם חינה ידיעה פרסומית ולא כתבה עיתונאית אובייקטיבי. זה1 82. ואף חמור מכך! התגובות דלעיל הינן של גולשים נבונים (צרכנים מתוחכמים) אשר הבינו והלו בלחץ.,." הטבעתיות כת ? היו יודעים זאת - כלל לא היו טורחים להגיב לכתבה, ובטח ובטח שלא להגיב לכתבה באופן1 הגולשים 1"). ברי כי צרכני תוכן אלו כלל לא הבינו כי המדובר בידיעה פרסומית, שהרי אם1 תבינו שמוצרי חלב זה רעל7?7" -התגובות לדוגמא מצורפות במסגרת קובץ "אכזבת1 לכתבה התייחסו הס באופן ענייני לאמור בכתבה (למשל "

? ענייני ורציני.
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83. למען השלמת התמונה יצוין, כי אין המדובר בהתנהלות חדשה אלא בהתנהלותה מימים
ימימה כאשר כבר בשנת 2005, קרי בבר לפני 13 שנים0;י.) פורסמה באתר "העלן
השביעית" כתבה אודות התפשטות הפרסום הסמוי במרשתת, כתבה אשר ייחסה אחריות
לנתבעת, בין היתר, לתופעה הפסולה של פרסום סמוי וכן הטעיית הגולשים אשר "מקליקים"
על לינק במסגרת העמוד הראשי של האתר, אך לצערם אין ביכולתם לדעת העם הלינק יוביל

לתוכן חדשותי ו/או לתוכן מסחרי/פרסומי.

84. וכך נכתב בידיעה שפורסמה כבר בשנת 2005:

"הצבע הדומיננטי בעמוד הבית של יוואלהי הוא כחול. מופיעים בו עשרות לינקים
תחת כותרות שונות: ימדריך אתרי האינטרנט/ יקניות/ 'עוד בוואלה!י ויעוד
באינטרנטי. הלינקים כולם כחולים, בעלי פונט זהה, אולם יש ביניהם שוני
מובהק אחד: חלקם מובילים למדפים של תוכו. וחלקם מובילים
לפרסומות - עובדה שהגולש מתוודע אליה יק לאחל ההקלקה.
המקליק, למשל, על הלינק ימט"חי בחלק יעוד בוואלה!/ מגיע לפירוט עדכני של
שערי מטבעות החוץ, המקליק, מנגד על הלינק ימסחר במט"חי בחלק יעוד
באינטרנטי, ימצא את עצמו לפתע באתר של חברה מסחרית המציעה מוצרים

הקשורים לנושא.

תפריט התוכן הראשי המופיע בראש האתר מציע גם הוא, באותו פונט וצבע, לינק
יחדשותי המוביל לידיעות חדשותיות, ולינק יתיירותי המוביל לא לכתבות בתחום

אלא להצעות פרסומיות לחבילות תיירות."

85. לא זו אף זו, הנתבעת, באמצעות סמנכ"ל המכירות שלה דאז, מר פיני גורן, כלל לא הכחישה
כי נוקטת בדרך פעולה פסולה זו של פרסום סמוי והטעיית הגולשים, אלא להיפד, הצדיקה

את דרד פעולה זו כאמצעי להשאת רווחי הפרסום על חשבון הצרכנים:

"פיני גורן, סמנכ"ל המכירות ביוואלה*/ מסביר: 'אחד הדברים שידוע שעובדים
בפרסום באינטרנט זה הלינקיט: כלומר לאו דווקא פרסום גרפי אלא פרסום
כתוב, כשזו? כתוב, אנשים מקבלים את זה לא כפרסום אלא
כמשהו תוכני. גם אם תכתוב להם משהו כמו יטלוויזיה 14 אינץי במחיר

מפוצץ/ מפני שזה כתוב בשורה יהיה לזה אפקט נורא חזק".

86. הנה כי כן, הנתבעת לא השכילה לשנות את התנהלותה הפסולה, וככל הנראה כי עמדתה
חסרת תוס-הלב נותרה ללא כל שינוי - יש להשיא את רווחי הנתבעת מן המפרסמים בכל
מחיר - גם במחיר הטעיית הצרכנים והפרת הדין והאתיקה העיתונאית לעניין הפרסום

הסמוי.

מחירוני הפרסום הסמוי באתר וביישומוו הנתבעת

87. בטרם נפרט את המחירונים השונים לפרסום הסמוי באתר וביישומון הנתבעת, ראוי לציין כי
מחירונים אלו אינם נחלת חלקה של הנתבעת בלבד, אלא גס של אתרי תוכן נוספים כגון
מתחרתה העיקרית של הנתבעת - אתר *6ח¥, אשר מדרך פעולתו וודאי נוכל ללמוד גזירה

שווה גם לעניין שעומד בפתחנו .

8$. כבר בשנת 2014 נחשפו במסגרת כתבה מקיפה שפורסמה באתר העין השביעית, שיתופי
הפעולה שביצע אתר ^6ח¥ עם גורמים מסחריים ואחרים אשר השפיעו בתשלום ישיר או
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בעקיפין על התכנים המוצגים כמערכתייס ועיתונאיים, וזאת כאשר תכניס אלו היו למעשה
תוכן פרסומי שיווקי, וכל זאת תוך תעתוע בקוראיו כי המדובר בתוכן עיתונאי.

העתק הכתבה משנת 2014 מצורפת לתצהיר התובעת כנספת י"ז.

$9. חשיפה נוספת באשר לפרסום הסמוי באתר *6חץ אירעה ביום 16.1.2015 במסגרת כתבה של
אתר "המזבלה" שם נחשף היקפה הנרחב של התופעה באתר. במסגרת הכתבה גורם בכיר
בענף המדיה העריך כי כרבע מסך התכנים שעולים גאתל הינם תכנים אשר התקבלו עבור
תוכן שיווקי סמוי האת ללא גילו< נאות או יידוע הגולשים. כמו כן, "גורס המוכר היטב
מיליוני ¤ ואף יתלה מכך (בכתבה צוין כי ע"פ הערכות גורמים נוספים מדובר בסכומים! במסדרונות *6ת¥" (לשון הכתבה) העריך את הכנסותיה מפרסום סמוי, רק בשנת 2014, ב"20

גבוהים בהרבה).

90. ואף חשוב מכך, במסגרת הכתבה נחשף המחילוו לפלסום הסמוי באתר: למשל, חבילת "תוכן
שיווקי מורחבת" אשר עלותה 300,000 ¤ תספק עבור המפרסם בין היתר 24 "אייטמים"

(כתבות) אשר יפורסמו גם במסגרת העמוד הלאשי של האתר.

העתק הכתבה משנת 2015 והמחירון שנחשף במסגרתה מצורף לתצהיר התובעת כנספח י"ח.

91. ממצאים דומים התפרסמו גם בידיעה משנת 2017 (ולאחר שהוגשה כבר כנגד *6תץ הבקשה
לאישור תובענה ייצוגית), כאשר מסמך פנימי של ידיעות אחרונות חשף כי לקוחות קבוצת
—" *?", 1,̂  ^.̂ -_ """4. ." . ... - . ."""*.. 1

1
עו^ן ו4 •""-ו*; ו ו <י ^ ץ ו ו  '"'̂  ז_ן ו-ון"':! 1-\1וו1.ו וו"""ן 11

ך ע!". /, '1סנ̂  111-0, 1-" ן '-(^ /* 1 (לא מודעות) במוספים יומיים בעיתון ובאתר המקוון. בכתבה צוין כי גורם במחלקהו '-1
1 המסחרית של ידיעות אחרונות אישל את הפרטים האמורים.

1 העתק הכתבה משכת 2017 מצורף לתצהיר התובעת כנספח י"ט.
1 אותה בין היתר בתואנה כי במצב כיום, העיתונות המקוונת לא תוכל להתקיים ללא הפרסום1 הדעת של פרופ' יחיאל לימור, כלל לא הכחישה את דרך התנהלותה הפסולה אלא הצדיקה1 92. יצוין כי קבוצת ידיעות אחרונות, במסגרת עניין 61ח¥ שצוין לעיל בהרחבה, ובמסגרת חוות

1 הסמוי.
8 מציעה את "מרכולתה" למכירה (קרי תכניס באתר וביישומו!) לגורמים מסחריים ואחרים,1 93. כאמור לעיל, מחיפוש קצר ופשוט במנוע החיפוש "גוגל'/ נוכל לגלות מיד כי גם הנתבעת

8 וכי גס לה ישנם מחירונים עבור שירות זה.
8 תוכן שונים: תיירות ברנז'ה מחשבים וטכנולוגיה, פוליטיקה ואקטואליה.8 מדיות פרסום: החל מבאנרים בגדלים שוניס ועד למודעות מילים, וכן מציעה פרסום בערוצי1 94. למשל, חברת "מוקד המודעות הארצי" מציעה מגוון אפשרויות לפרסום אצל הנתבעת, במגוון

8 95. חברת "אקסיומה פרסום" גם היא מציעה שלל אפשרויות לפרסום אצל הנתבעת, למשל:

; כתבה" 0 95.1. "באנר
? 95.2. "כתבה פלסומית ולינק לכתבה או לאתל המפלסם" {
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95.3. "ערוץ תוכן שיווקי המכיל כתבות משותפות של כותבי האתר והמפרסם ובו אפשרות
לתגובות ופורומים שונים ופרסום אגרסיבי לטובת המפרסם נותן החסות על הערוץ" ,?

95.4. "חסות לאורך זמן על אחד מדפי האתר, לדוגמה דף אסטרולוגיה" ,?

95.5. "פרסום בערוצי וואלה - וואלה מציע מגוון מדורים הזוכים לפופולריות כמו מדור
הטכנולוגיה, מדור צפייה בסרטים".

96. אס האמור לא הדאיג מספיק באשר לאפשרויות הפרסום (ולמעשה הפרסום הסמוי), במסגרת
ההצעה לדעיל צוינו גם הדברים הבאים:

96.1. כי אחד היתרונות לפרסום אצל הנתבעת כי "ניתן לשלב הודעות שיווקיות בבלוגים
ובפורומים באופן ממוקד, לדוגמא בפורום העוסק בעולם היין";

96.2. "פרסום באינטרנט נחשב ליעיל מכיוון שבאמצעות הפרסום ניתן לעקוב אחרי התנהלות
הגולשים ולבדוק און ליין את הצלחת הקמפיין. קל להניע את הגולשים לידי פעולה
כלשהי כמו מעבר לאתר הבית של החברה המפרסמת הרשמה למבצע, תגובות, כניסה
לדף מבצע או קידום מכירות, הרשמה לגיוזלטר ועוד. באמצעות הפרסום באינטרנט
ניתן לאסוף מידע על הגולשים וללמוד את התנהגותם וכמו כן ליצור דו שיח ישיר

עמם" {

96.3. פרסום אפקטיבי באתר וואלה: "מפרסם יכול לרכוש חסות על אחד המדורים
הפופולריים ולשתף בתכניו את הגולשים במדור וכך להעביר להם מסרים שיווקיים וכן
לאסוף מידע ותגובות און ליין כדי לשכלל את הקמפיין ולבנות פרסום טוב יותר.
הפרסום אפקטיבי מכיוון שקהל המבקרים באתר וואלה הוא קהל צרכני שמאפייניו
ידועים והוא נוהג לרכוש מוצרים, שירותים ותכנים באמצעות האינטרנט. חברות יכולות
לנצל את הדיונים השונים כדי להשתלב בפורומים ובבלוגים העוסקים בנושאים

רלוונטיים לתחום עיסוקם ולזכות בבמה חופשית, להגיב וללמוד מהשטח מה תגובת ו
הגולשים בזמן אמת".

העתק הצעותיהם של חברת "מוקד המודעות הארצי" וחברת "אקסיומה פרסום" מצורפות
לתצהיר התובעת כנספח כי תספח כ"א בהתאמה.

97. יצוין, כי ישנס חברות חיצוניות נוספות לנתבעת מציעות שירותי פרסום באתר הנתבעת, אך
דומה כי ניתן להסתפק בהחלט בדוגמאות אשר הובאו לעיל.

המתחרים העיקריים של וואלה נוקטים בדרד הוגנת יותר עם צרכניהם.

98. זאת ועוד, גם אם הנתבעת תטען כי נוהג הפסול של הפרסומים הסמויים בו היא נוקטת, הינו
נוהג הכרחי ומחייב בתחום תכני החדשות המקוונים, וכי ללא הכנסות אלו לא ניתן יהיה
לקיים את האתר במתכונתו הנוכחית - הרי שדומה כי מתחרותיה העיקריות של הנתבעת, לא
נוקטות בדרך פרסום פסולה זו (או נוקטות בה, אך בדרך "מרוככת" והוגנת יותר עם

הצרכנים).

99. למשל, חברת יי0>131/\1" מבית קשת נוהגת לתת גילוי נאות ראוי בדבר כתבה פרסומית כבר
בעמוד הפתיחה של היישומון שלה, קרי כבר בכותרת הכתבה ובטרם המשתמש מקליק עליה:

99.1. מציינת בגופן בצבע אדום בולט כי מדובר בכתבה "בשיתוף" כבר במסך הפתיחה כאמור;
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99.2. אותה הידיעה הפרסומית הינה תמיד בתחתית המסך (לאחר כל הכתבות העיתונאיות
הלגיטימיות), ולא משולבת בין יתר הידיעות העיתונאיות הלגיטימיות;

99.3. אותה הידיעה הפרסומית צבועה בולה בצבע אפור במובדל ובמובחן מן הכתבות
העיתונאיות הרגילות, כך שלא ניתן שלא לשים לב לכך שמדובר בידיעה פרסומית.

העתק צילומי מסך מיישומון 0>131/\1 הינו בתקליטור המצורף לתצהיר הנתבעת
ומסומנים כפרסום ראוי 1-3.

100. גם עיתון "הארץ" נוקט בדרך פעולה שונה והוגנת ביישומון אותו הוא מפעיל, כאשר כבר
במסך הפתיחה ביישומון הוא:

100.1. מציין בגופן בצבע כחול בולט כי המדובר בכתבת "פרסומת" ,-

100.2. הידיעות הפרסומיות הינן תמיד במקום קבוע במסך (לאחר כל הכתבות העיתונאיות
הלגיטימיות), ולא משולבת בין יתר הידיעות העיתונאיות הלגיטימיות;

100.3.הידיעות הפרסומיות, בשונה מהידיעות הרגילות, ממוסגרות בצבע אפור מסביבן, וזאת
! במובדל ובמובחן מן הכתבות העיתונאיות הרגילות, כך שלא ניתן שלא לשים לב כי

המדובר בידיעה פרסומית.

העתק צילום מסך מיישומון "הארץ" הינו בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת ומסומן
כפרסום ראוי 4.

!
101. כך גם נוקט אתר הספורט "6ת0" (יואן) כאשר מציין בפירוש כי מדובר בתוכן ממומן, ו
המסגרת גולה בצבע אפור ובולט, בתחתית המסך ובמובחן מיתר הידיעות העיתונאיות. ן

העתק צילום מסך מיישומון אתר וואן הינו בתקליטור המצורף לתצהיר התובעת ומסומן
כפרסום ראוי 5.

102. בדרך "מרוככת" זו (גילוי נאות כבר בעמוד הראשי) נוקטים גם מתחרים נוספים של הנתבעת,
אשר לא נעמוד על כולם בכדי שלא להרחיב את היריעה יתר על המידה ולהלאות את בית

המשפט הנכבד.

103. באשר ל"61ח¥" מבית ידיעות אחרונות, כפי שכבר צוין בהרחבה לעיל, הוגשה כנגדה בקשה
לאישור תובענה ייצוגית בעילות אלה ממש, ובמסגרת הסדר הגישור (אשר טרם אושר

כאמור), 6£חץ התחייבה לבצע שינויים קיצוניים בדרך הצגת הידיעות הפרסומיות (עניין
61חץכאמור בהרחבה בפתח הדברים).

104. בסופו של דבר, צרכני הנתבעת עומדים מול שוקת שבורה, כאשר הנתבעת מטעה אותם להניח
כי הידיעה שקראו היא עיתונאית אובייקטיבית והם מייחסים לה אמינות עיתונאית, וכלל לא

מודעים לכך שהמדובר בכתבה מוטה ופרסומית.

105. ודוק, אפילו במקרים בהם הצרכנים הנבונים מודעים לכך שהמדובר בידיעה פרסומית - עדיין
נגרמים להם נזקים (קל וחומר נזקים מצטברים לצרכני תוכן קבועים) - כאשר הס נאלצים
להשחית זמנם לריק ולהיכנס ולקרוא ידיעות פרסומיות, אשר כלל לא חיו ''מקליקים"
(נכנסים) אליהן וברי כי גם לא קוראים אותן - לו היו יודעים מלכתחילה כי המדובר בידיעות

פרסומיות.
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106. בית המשפט הנכבד יתבקש במסגרת הבקשה (והתובענה) דנא, להפסיק את התופעה הפסולה
המתוארת ולחייב את הנתבעת ליתן פיצוי הולם לצרכנים כאמור בהרחבה בפרק הסעדים.

107. מכאן הבקשה דנא.

א. הטיעון המשפטי

כללי
108. למעשה די בתיאור העובדתי המפורט דלעיל, כדי להקים לתובעת ולחברי הקבוצה עילה

מוצקה וברורה כנגד הנתבעת לביתר התובענה כתובענה ייצוגית.

109. רק לשם הזהירות, יפורטו להלן הוראות הדין ו/או העילות המשפטיות בגינן, בין היתר,
זכאים התובעת וחברי הקבוצה לסעדים כנגד הנתבעת, כבר בשלב זה.

1, הפרת היק הגנת הצרכו

הקדמה

110. התובעת תטען, כי הנתבעת הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן וסיכלה את מטרותיו, הן
כלפיה והן כלפי כל יתר חברי הקבוצה.

111. החוק בא להשליט אורחות התנהגות על המגזר העסקי ולקבוע כללי משחק הוגנים ביחסים
1 שבין הצרכן לעוסק. החוק בא להבטיח כי העוסק לא ינצל את מעמדו הכלכלי העדיף על מנת
ו להתעשר שלא כדין על חשבון הצרכן. על מנת להגן על הצרכן נקבעו בחוק "שולה של חובות
לותים - שמטלתם בואנים, הסוחלים ומתני השי צלנים, הי סולים על העוסקים - הי ב העסקהן ואי דע מלא ככל האפש ל על טי ית הצלכן, להביא לידיעתו מי הכוללת היא למנוע הטעי
ו..." (דברי ההסבר להצעת החוק, בעמ' שהוא עומד לעשות, ולתת לו כלים לממש את זכויותי

! 
.(302

112. חוק הגנת הצרכן כשמו כן הוא, מטרתו להגן על הצרכן ולהבטיח, כי יעמוד לרשות הצרכן, הן
לפני מועד ההתקשרות והן לאחריו, מידע נכון, מלא ונאות על טיב העסקה ועל פרטיה, כך
שיוכל על פיהם לכלכל צעדיו ולגבש החלטתו בדבר פעילותו הצרכנית בתנאי וידאות מלאים,
וזאת בטרם יחליט הצרכן להתקשר בעסקה (וראו דברי הסבר להצעת החוק, בעמ' 302 וכן רע"א

סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ נ' תופיני סער, בעמ' 421).

113. ביחסים בהם פערי הכוחות בין הצרכן לבין העוסק הם כה גדולים מחד, ומאידך שווי הפגיעה
לצרכן היחיד הוא נמוך על פי רוב, קשה לחייב כל צרכן יחידי לוודא כי כל מחיר שמוצע לו
אכן ניתן בפועל. החוק מסייע להתפתחות השוק בכך שהוא מגן על הצרכן הסביר ומאפשר לו
להסתמך על דברי המוכר (עלות בדיקת ההטעיות על ידי הצרכן גבוהה יותר מההפסד אותו
יספוג המוכר בהיעדר אפשרות ההטעיה ועל כן חוק זה יוצר יעילות בהטלת חובת הזהירות על

הגורם היעיל והנכון למניעת הנזק).

114. לעניין זה ראה גס ע"א 1977/97 ברזני נ' בזק החבלה הישראלית לתקשורת, פ"ד נה (3) 584,
:(2001) 598

"מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות
הקבועות בחוק ולהרתיע את העוסקים בעלי היתרון הכלכלי מכל ניסיון לנצל
לרעה את תמימותו של הצרכן, את חולשתו בעימות שבין השניים ואת חוסר
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הכדאיות הטמונה בהגשת תביעת על ידיו נגד העוסקים בשל הנזקים
הנגרמים ממעשיהם, היכולים להיות קטנים יחסית לכל צרכן ומקוי

להתעשרות שלא כדין לעוסק".

הטעיה צרכנית

115. החוק קובע שורה של חובות ואיסורים שתכליתם למנוע את הטעייתו, ניצול מצוקתו או
פיתויו של הצרכן על ידי עוסק לרכוש נכס (כמוגדר בחוק).

116. סעיף 2 לחוק אוסר על העוסק לעשות כל מעשה או מחדל, בכל דרך, הו לפני מועד
ההתקשרות בעסקה והן לאחריה, כל דבר העלול להטעות את הצרכן.

י'2*איסור הטעיה
(א)לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל/ בכתב או בעל פה או בכל דרךו

אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל עניו
מהותי בעסקה (להלן - הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראי ענינים אלה

כמהיתיים בעסקה:

(1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות?

ודוק: אין צורן בקיומה של "כוונה להטעות" [ראו, למשל, פרידמן וכהן, חוזים (הוצאת אבירם) .117
1992 כרך ב, עמ' 806). זאת ועוד, חוק הגנת הצרכן אינו דורש כי תיגרם הטעיה בפועל, אלא די
באפשרית כי הטעיה כזו עלולה להתקיים. האיסור הוא גם על התנהגות העלולה להטעות
; כן ראו דנ'יא 5712/01 ברזני ני בזק - חברה ישראליתואיסור זה מופר גם אם איש לא הוטעה ו/או לא נגרם כל נזק [ראו למשל ס'2 לחוק הקובע איסור על כל "דבר...העלול להטעות"
לתקשורת, פ"ד נז((5) 385, בעמי 398 ך- ת.א 2036/01 מנלה ני מפעל הפיס, תק-מח 2002(4) 14855 -, ע"א
; תי'א (תל� 1304/91 טפחות - בנק משכנתאות לישראל בעי'מ ני ליפרט פ"ד מז(3) 309, בעמי 326
1 אביב-יפן) 1372/95 יורשי המנוח תופיק ראבי ז"ל ני תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית

1 לישראל בע"מ, תק-מח 2008(4), 531 (2008), בפס' 44].
1 118. למען הסר ספק, סעיף 2(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי הוראית סעיף זה יחולו גם על פרסומת.
1 במסגרת אתר ו/או יישומון הנתבעת היכן כתבות עיתונאיות אובייקטיביות.1 את התובעת כמו גם צרכני תוכן אחרים כמותה, להאמין כי הידיעות אותן היא בחרה לקרוא1 119. הנה כל כן, הנתבעת הפרה את הוראת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, וזאת כאשר הטעתה בפועל
1 שהנתבעת מפרסמת אשר נחזות להיות ידיעות חדשותיות/אקטואליות אובייקטיביות - הן1 הכניסה לידיעה עצמה (במקרה הטוב ובמידה שמדובר בצרכן "מתוחכם") - כי הידיעות1 120. ברם, בפועל, כאמור, לא כך הם פני הדברים והצרכנים כלל לא ידעו, ולמצער גילו רק במעמד

8 למעשה כתבות פרסומיות במסווה.
8 בסעיף 2(א)(1) לחוק הגנת הצרכן כי המדובר בענייו מהותי בעסקה וחל איסור חמור ומפורש8 121. כאמור לעיל, באשר לסוג השירות אותו הצרכנים מקבלים מל הנתבעת - נקבע באופן מפורש

8 על עוסק להציג כל מצג "העלול" להטעות.
ו8 העמוד הראשי של-האתר והיישומון, החלק אשר מוקדש באופן מסורתי באתרי התוכן8 לצרכנים כתבות שמתיימרות להיות עיתונאיות אובייקטיביות במסגרת החלק העליון של9 122. יודגש, כל הנתבעת בענייננו מטעה את הצרכנים בצורה מתוחכמת ונכלילית ביותר. היא מציגה



הכתבות העיתונאיות האובייקטיביות, וזאת ללא כל גילוי נאות. רוב הצרכנים לא יעלי אפילולכתבות חדשותיות ולא לכתבות פרסומיות, ומציגה במסגרתו כתבות פרסומיות במעורבב עס
על דעתם כי הכתבה שהנתבעת פרסמה הינה כתבה פרסומית (על בסיס מחקרים, על בסיס
הצהרות סמנכ"ל שיווק הנתבעת עצמה, על בסיס גורמים בכירים בתעשייה, וכיו"ב כפי

שפורט בהרחבה לעיל).

"דנ"א ברזני'י), קבע בית המשפט העליון הנכבד מסמרות בחובת הזהירות של העוסק באיסור23ג.בדנ"א 5712/01 יוסף ברזני ני בזק, חבלה ישראלית לתקשורת בע"מ, נז (6) 385 (להלן:
הטעיה בקבעו כי ?.

ת גם אם דבר שהוא עושה - במעשה או במחדל ~ אך יעליל להטעותי צרכו, קרא גם"האיסור איסור הוא על התנהגות, ועוסק עובר על לאו של איסור הטעי
אם איש לא הוטעה כלל מאודנו דבר שעשה. כנדרש מכך, וכהוראת סעיף
23(א)(1) לחוק, עוסק עובר עבירה וצפוי לעונש אם 'עשה דבר העלול להטעות
צרכן בניגוד להוראות סעיף 2י- סטנדרט ההתנהגות הנדרש בהוראת סעיף

2(א) סטנדרט גבוה הוא מן המקובל בהוראות חוק אחרות...

חובה זי שבחוק הגנת הצרכן נועדה להגו על הצרכן: להבטיח לצרכו כי יקבל
מידע אמין על נכס או על שירות המוצעים לי, כדי שיוכל להחליט באורח שקול

אם יבצע עיסקה ואם לאו.
הפרסום הפסולה של הנתבעת, די בכך שהנתבעת פעלה בצורה העלולה להטעות ואיסור זה124. הנה כי כן, גם אם צרכנים מסוימים של הנתבעת לא הוטעו בפועל וכבר מכירים את שיטת

מופר גם אם איש לא הוטעה ו/או לא נגרם כל נזק.
ו

125. גם השחתת הזמן והתסכול הרב שנאלץ הצרכן לשאת בהם, כאשר האחרון מעוניין לקרוא
כתבות חדשותיות אובייקטיביות אך מגלה כל פעם כי "הקליק" (נכנס) בלי ידיעתו על ידיעה
הנתבעת מאי היו משתמשים בשירותיה בתדירות נמוכה יותר ו/או היו מבצעים שימושממוניים (רגשות שליליים של אכזבה ותסכול), ייתכן וכלל לא היו משתמשים בשירותי שליודעים כי בכל גלישה באתר חם ייאלצו לשאת בנזקים ממוניים (שהרי זמן זה כסף..) ולא"בשיתוף" גורס חיצוני כלשהו - הינם ללא ספק פרט מהותי בעסקה, לכל צרכן. לו היו

מושכל יותר בשירותיה של הנתבעת.

חוק הגנת הצרכן אינו רלוונטי ואינו מעודכן לימינו אנו. ברי, כי דינן של טענות אלו להיפסלנלוזה זו על מנת להצדיק את היותו של האתר י'חינמי" ו/או הטענה הנוספת שנטענה שם כיעשוי להיות הטענה שנטענה במסגרת עניין *6ח¥ כי אין לה ברירה אלא לנקוט בשיטת פרסום /126. למעשה, הנתבעת כלל לא יכולה לחלוק על הטעית הצרכנים, ודומה כי המענה היחיד מטעמה
1 על הסף, והן אינן מצדיקות את הטעיית הצרכנים החמורה והרחבה המתוארת לעיל.

1 התובעת וציבור צרכני התוכן של הנתבעת, זכאים לקבל פיצוי מן הנתבעת המעוולת בגין1 החוק, כדיו עוולה לפי פקודת הנזיקיו [נוסח חדש] (להלן: "פקחית הנזיקין"). מכאן יוצא, כי1 127. לפי סעיף 31 לחוק, דין מעשה או מחדל בניגוד להוראות הסעיפים המאוזכרים לעיל של
1 הנזקים הכבדים (המצטברים) אשר נגרמו להם.

1 ניצול מכח חוק הגנת הצרכן
ו1 128. סי 3 (ב) לחוק הגנת הצרכן קובע כי:



"לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך
אחרת, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או הפעלת השפעה בלתי
הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים,

או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת".

129. כאשר הנתבעת לא סיפקה גילוי נאות נדרש באשר לפרסומות אשר מפעילה באתר וביישומו!
- הרי שהנתבעת ניצלה את מצוקתו של הצרכן ואת בורותו (אי-ידיעתו בקשר לאותם
פרסומים סמויים הנחזים להיות תוכן לגיטימי) ולמעשה הפעילה עליו השפעה בלתי הוגנת
בכדי ש"יקליק'י (יכנס) לכתבה הפרסומית - ובאמצעות זאת, בין היתר, הנתבעת תשיא את
הכנסותיה הפוטנציאליות מהמפרסמים השונים אשר היא מתקשרת איתם בחבילות פרסום.

130. יודגש שוב, כי מאחר והצרכנים לא היו יכולים לסרב לצפות באותם פרסומים סמויים הנחזים
להיות כתבות עיתונאיות במסגרת העמוד הראשי באתר וביישומו! ו/או לקבל מראש גילוי
נאות - מדובר ללא ספק בניצול מצוקתו של הצרכן וניצול הפערים בין הנתבעת ובין

הצרכנים.

131. הנה כי כן, הנתבעת ללא ספק פעלה לצורך העלאה מלאכותית ושיטתית של כניסות הצרכנים
לפרסומיה הסמויים, על מנת להתעשר שלא כדין על חשבונם, ובכך פעלה גס "לשם קבלת

תמורה העולה על התמורה המקובלת".

ו הפרת החובה הספציפית הקבועה בסעיף 7
ו

1 132. "פרסומת" בהתאם לחוק הגנת הצרכן מוגדרת כך:ו
"פרסומת" - לרבות פרסום שמומו או שנתמד בידי גורם מסחרי הקשור לנושא
הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה

1 אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור?
1 133. כן יצוין כי על פי חוק הגנת הצרכן "פרסומת מטעה" הינה, בין היתר: !

1 "7(ג) (1) פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו
? 1 פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה

1 לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה1 (2) המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי
1 אינו מטעה;

1 בכל כלי תקשורת, בפרסומת, יראו אותה כפרסומת מטעה, אם איו בה הבחנה1 (3) לענין סעיף קטן זה, השתתפות עיתונאי, לרבות מגיש, קריין או מנחה
1 ברורה ביו עבודתו המקצועית לביו הפרסומת?

8 או חוסר ניסיונו או לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית1 הפרסומת או דרך השיווק כאמור עלולות להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו1 7א. (א) לא יפרסם אדם פרסומת ולא ינקוט דרך שיווק אחרת אם
9 או הנפשית."
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134. עוד יצוין, כי חוק הגנת הצרכן קובע במסגרת סעיף 7 לעיל, כי הנושאים באחריות במקרים של
פרסומת מטעה (אחריות בהפרת, בין היתר, סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן שעוסק בהטעיה) הינם
,בין היתר - הגורם שמטעמו נעשה הפרסום, הגורם שהביא את הידיעה לפרסום, מפיץ

הידיעה או הגולם שהחליט בפועל על הפרסום.

135. ומהתם להכא.

136. הנתבעת, למעשה, באופן ממון ובזדון מפעילה מדיניות של פרסום סמוי במסווה של תוכן
עיתונאי לגיטימי, ובכך גורמת למבקרי האתר והאפליקציה אותה היא מפעילה "להקליק" על
י תוכן זה על מנת לצרוך אותו, וזאת תוך הטעייתו כאמור. "בזכות" מדיניות פסולה זו משיאה
לשלם לנתבעת סכומי כסף גבוהים יותר ככל שהאחרונה תשווה נופך אמין יותר לפרסום/| הנתבעת את רווחיה (האדירים ממילא) לאיו שיעור, האת כאשר המפרסמים מסכימים
קרי יורגר חדשותי-עיתונאי אובייקטיבי ופחות פרסומי, וכל זאת תוך הטעיית הצרכנים ועל

חשבונם.

137. בדרך פעולה זו הנתבעת מפרה את הוראת סעיף 7(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן כאשר אותן
הפרסומות הסמויות אשר נחזות להיות ידיעות עיתונאיות אובייקטיביות "עלולות להביא
אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת". לא רק שהן "עלולות להביא אדם סביר
להניח" - אלא זוהי מטרתו המוצהרת של אותו הכתבות הפרסומיות (ועל כך המפרסמים

משלמים לנתבעת ממיטב כספם).

138. בדרך פעולה זו הנתבעת מפרה גם את הוראת סעיף 7(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן כאשר בקשר
לאותן הפרסומות הסמויות אשר נחזות להיות ידיעות עיתונאיות אובייקטיביות היא לא
"מציינת באופן ברור כי מדובר בפרסומת" בזדון ובכוונת מכוון. היא לא מספקת גילוי נאות
ברור כנדרש לצרכניה, לא בעמוד הראשי (עמוד הפתיחה) באתר וביישומון, ואף חמור מכך -
במקרים רבים היא גם לא מספקת גילוי נאות אפילו במעמד קריאת הידיעה (לאחר הכניסה

1 לידיעה)!
1 תכופות היא מפרסמת באתר וביישומו! ידיעות סיקור מוזמנות ע"י המפרסמים אשר איו בה1 139. בדרך פעולה זו הנתבעת מפרה גם את הוראת סעיף 7(ג)(3) לחוק הגנת הצרכן כאשר לעיתים

1 הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לביו הפרסומת (למשל פרסום 23, פרסום 25 וכיו"ב);
8 עלולים לטעות ולחשוב כי המדובר בכתבה עיתונאית אובייקטיבית. ואם בארזים נפלה8 חלק מהקטינים שנחשפו לפרסומיה הסמויים של הנתבעת לא הוטעו בפועל, מספיק כי היו8 שיווק אשר "להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר ניסיונו". הווה אומר, גם אם8 הנתבעת מפרה גם הוראת סעיף 7א(א) לחוק הגנת הצרכן הקובעת איסור על פרסום או דרך1 ובעולם, כפי שפורט לעיל) הרי שדרך פעולתה של הנתבעת פסולה על אחת כמה וכמה. ברי, כי1 הנתבעת והמפרסמים בה (מסקנה הנתמכת בממצאי כל המחקרים שנערכו בנושא בארץ1 בקטינים חסרי ניסיון אשר מטבע הדברים אינם מעורים בתכסיסי הפרסום הסמוי של1 140. ואחרונה, והחמור ביותר, אחוז ניכר מצרכני התוכן של הנתבעת, הינם קטינים. כאשר מדובר

1 8 שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר 3
,- כל מידע בפרסומת ובדרכי8 ודרכי שיווק לקטינים, ובין היתר את סעיף 2 אשר קובע כי פרסומת ודרכי שיווק יהיו1 141. בהקשר זה יוסף, כי הנתבעת הפרה לא רק את חוק הגנת הצרכן אלא גם את תקנות פרסומת ? מותאמים לרמת הידע, ההבנה והבגרות של קהל היעד שלהם
וכיו"ב. כן הפרה הנתבעת את סעיף 3 לתקנות 8 פרסומת ודרכי שיווק לקטינים אשר קובע איסור פרסומת ודרך שיווק לקטינים שיש בה9 שיווק יובא בלשון המובנת לקהל היעד שלהם {
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ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחותם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר
(וראה, לדוגי פרסום 19 לעיל - צילומי העירום של ירדן הראל בחופשה החלומית, אשרנסיתם ך- איסור פרסומת ודרך שיווק לקטינים שיש בה שימוש בעירום או ברמזים מיניים

למעשה הייתה פרסומת סמויה לחופשה בקפדוקיה שבתורכיה) ,? וכיו"ב.

התיקונים החדשים בחוק הגנת הצרכן

כלכלה-כנסת תיקונים לחוק הגנת הצרכן, בהתאם להצעת החוק (המחודשת) אשר הגישו ח"כ42ג. למען השלמת התמונה, יצוין כי ממש לאחרונה, גיוס 2.1.2018, אישרה ועדה משותפת של
מיקי רוזנטל, ח"כ יואב קיש, וח"כ בצאלאל סמוטריץ'.

כ מיקי רוזנטל באתרו במרשתת, כדברי ההסבר והרקע להצעת החוק, באופן חד, 143. וכך מסר ח"
חלק יברור:

ויצרו פרסומאים/ יחצנים/ אנשי שיווק. לא סתם קוראים לשיטה הזו "פרסוםן שהוא צורך תובן שנוצר על ידי מערבת עיתונאית. בפועל מוכרים ל1 סחורה שתכננו"פרסום סמוי הוא הטעיה של צרבו התקשורת. הקורא/ צופה/ מאזין חושב
סמוי". יש בה יסוד של ההסתרה, גוף תקשורת שחובר לגורמים אינטרסנטים
"אובייקטיבי". בעבר היה בידול בין תוכן תקשורתי-מערכתי לבין תוכן פרסומי.כדי שלא תחושו שנפרצו הגבולות ביו תוכו לפרסומת. שתחשבו שמדובר בתובו
הוראות ההוק (הבלתי מעודכן ובלתי מספק) וגם כללי האתיקה דרשו זאת ועד
"פרסומת"; ועל פרסומות בערוצי הטלוויזיה אמור להופיע סימון מוכר שמבהירהיום על מודעות פרסומת בעתון המחקות תוכן מערכתי אמורה להופיע המילה
לצופה שמישהו שילם עבור התוכן שהוא רואה ברגע זה. העידו הזה הסתיים.
המאמץ המרכזי של המפרסמים כיום הוא לפרסם בלי שירגישו שמדובר

| בפרסום...
8 באופו ברור. רוב האנשים לא מגינים או קולטים ההטעיה.8 בתהום זה וגם בארץ קובע, שאם הפרסום הסמוי לא מסומו כמה1 - התשובה היא לא ולא. החלק הארי של המחקרים שנעשו בעולם י8 צודק, אבל מיותר, מפני שאנשים מבינים שהתוכן ממוסחר ויודעים להבחין. ובכן1 אמצעי התקשורת: טלוויזיה רדיו, עיתונות מודפסת ודיגיטלית. יש שיגידו, החוק1 התקשורת באמצעות סימון מוסכם, שמדובר בתוכו שיווקי. החוק יחול על כל1 אוסר כמעט דבר, להיפך, אבל הוא דורש משטר של גילוי ומבקש לידע את צרכן1 מבקש לפגוע בכלי התקשורת ובמודל העסקי שלהם וגם לא במפרסמים - ולא1 השיטתית של צרכני התקשורת. כד נולד היק הפרסים הסמוי. החוק אינו לא1 ענת באלינט, שהתמחתה בתחום) כדי להסדיר את הסוגיה ולהפסיק את ההטעיה1 אחרים (בעיקר ד"ר תהילה שיירץ-אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה וד"ר1 בעמודי החדשות בעיתונים ובאתרי האינטרנט הגדולים. לפיכך אני עמל עם1 נפרץ, ישיטת הפרסום הזו נפוצה בכל סוגי אמצעי התקשורת: בטלוויזיה, ברדיו,| בעבר גם חלקי של הפרסום הסמוי מכלל "עוגת הפרסים" היה שולי. היום הסכר

8 והצופים, שאינם יכולים לבטוח באמינותו של אמצעי התקשורת שלפניהם. ארגון8 לכלי התקשורת עצמם, מפני שמרחב מרובה מסחור זורע ספקנות בקרב הקוראים1 מציף את המרחב הציבורי במסרים שמטבעם הם מניפולטיביים, והוא מזיק גם1 מעבר להטעיית הצרכנים - לפרסום הסמוי נזקים גם במישורים אחרים. היא
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חופש העיתונות הבינלאומי 801156 וח166010? מנה באחרונה את הפרסום הסמוי
כאחת הסיבות הפוגעות בחופש העיתונאי נאלץ.

ברחבי העולם המערבי סימון של פרסום סמוי נמצא על שולחנן של רשמות הגנת
הצרכן ורשויות אסדרת התקשורת. בארת"ב וגליטניה כבר נאכפת חובת סימון

גכל סוגי המדיה."
העתק דבריו המאלפים של ח"כ רוזנטל מצורף לתצהיר התובעת בנספח כ"ב,

העתק הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פרסום סמוי), התשעי'ז-2016 מצורף לתצהיר
התובעת כנספח כ"ג.

העתק כתבת סיקור הועדה מיום 2.1.2018 ותוצאותיה מצורף לתצהיר התובעת כנספח כ"ד.
144. יצוין, כי בהתאם לתיקון שאושר, "פרסומת" תוגדר בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן באופן הבא -.

י"פרסומתי - פרסום בכל מדיה ובכל דרד ממסר, לרבות פרסום המכיל מסרים
המשולבים בתוכו תקשורתי ואינם מוצגים בנפרד ממנו, ולרבות פרסום שמומן או
שנתמך בידי גורם מסחרי, מינהלי, שלטוני או מוסד שלא למטרת רווח, הקשור
לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת

] הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורס מסחרי כאמור".
145. כן סעיף 7 בחוק הגנת הצרכן ("פרסומת מטעה"), יתוקן, בין היתר, כך:

המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה; לעניין סעיף קטן כתבה, מאמר,"(ב1) המשלב מסרים פרסומיים בתוכו תקשורתי, בלי לציין באופו ברור כי
ידיעה, משדר זה, "תוכן תקשורתי" לרבות אודיו ויזואלי או יחידת תוכן אודיו
ויזואלית או תסכית אודיו, פוסט או תוכן אחר במדיה חברתית, המופיעים בעיתון
יומי כמשמעו בפקודת העיתונות, באתר אינטרנט או בדף או בערוץ מדיה חברתית
אשר מעבירים חדשות וענייני היום או מספקים תכנים אודיו ויזואליים שמיועדים

בישלאל..." לציבול

146. וכך מסר ח"כ רוזנטל, לאחר אישור (רוב) סעיפי הצעת החוק בוועדה ?.
"הפרסום הסמוי חפך לשוק פרוץ בישראל. מדובר בהטעיה חמורה ומכוונת של !

הציבור. רוב הציבור כלל לא יודע לזהות תוכן שווקי. לפעמים זה בולט יותר
המשלמים כסף רכ על מנת להסוות את הפרסומת בתוכן "אובייקטיבי" לכאולה.ולעתים קרובות אין לנו מושג שגוף תקשורת חובר לגורמים אינטרסנטים

ח"כ יואב קיש וח"כ איתן כבל בזכותם התאפשר התיקון החשוב הזה. שמגן עלפרסום סמוי וקובע כללים ברורים בחקיקה ראשית. אני מודה לחברי יו"ר הועדהלראשונה, המחוקק אומר את עמדתו המפורשת לגבי הפרקטיקה הבעייתית שלהתיקון שהצלחתי לאשר היום הוא הצהרה נורמטיבית חשובה מאין כמותה.
הציבור מפני הפרסום הסמוי".

2. הפרת תקנון האתיקה העיתונאית

31



 1471. סעיף 6 לתקנון האתיקה העיתונאית (להלן: "התקנון"), אשר כותרתו "אובייקטיביות" קובע 1
כדלהלן:

147.1. עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום בין ידיעות לבין דעות* 1
 147.21. ידיעה המתפרסמת במסגרת של הבעת דעה יחולו עליה כללי האתיקה הנוגעים 1

לידיעות.
147.3. פרסום ידיעות יהיה הוגו וללא הטיה. 1
1 

| 147.4. הכותרת לא תהיה מטעה.
תפורסם פרסומת תנחזית בחומר מערכתי. 147.51. עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום ביו פרסומת לחומר מערכתי, באופו שלא 1
 1מקוונים ולרבות הבעלים, המו"ל והעורך האחראי של אמצעי התקשורת" וכן "עיתונאי" 1481. למען הסר ספק, "עיתון" מוגדר בתקנון "לרבות אמצעי תקשורת אלקטרוניים ועיתונים 1

מוגדר לרבות "עורך".
העתק תקנון האתיקה העיתונאית מצורף לתצהיר התובעת כנספח ב"ה. 1
 1כאשר חינה אמצעי תקשורת אלקטרוני ו/או עיתון� מקוון ולפיכך מחוייבת לעיקרון 1491. ברי, כי אין� ולא יכול להיות כל חולק כי הנתבעת מחוייבת גם לתקנון האתיקה העיתונאית 1

האובייקטיביות כפי שמוגדר בתקנון.
1 וביישומון הנתבעת נחזות להיות חומר מערכתי לגיטימי.1 לחומרים מערכתיים כדי לבלבל את צרכניה). למעשה, רוב הפרסומות שמוצגות באתר 11 זאת בזדון ובכוונת מכוון ;לא רק שאין אבחנה, אלא הנתבעת משתדלת "לערבב" בין פרסומות 11 ומטעה, כותרת הידיעות גס היא מטעה, ואין כל אבחנה בין פרסומת לחומר מערכתי - וכל 11 150. דא עקא, הנתבעת כאמור מפרה אותו ברגל גסה, כאשר מפרסמת ידיעות בצורה לא הוגנת 1

1 3. הפרת חובה חקוקה
1 151. התובעת תטען כי בהתנהלותה האמורה ביצעה הנתבעת עוולה של הפרת חובה חקוקה.

8 152. יסודות עוולת "הפרת חובה חקוקה" מנויים במסגרת הוראות סעיף 63 לפקודת הנזיקין,
8 הקובע באופן הבא:

/ וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו1 על פי כל חיקוק - למעט פקודה זו - והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד9 63". (א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו 8 הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.8 בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו /8 או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי |1 לטובתו או להגנתו של אדם אחר
0 הגדר שעמם נמנה אותו פלוני."9 או לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או0 פלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו.פלוני0 (ב) לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של
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153. בהלכת ביהמ"ש העליון הנכבד בע"א 145/850 ועקנין ני המועצה המקומית בית שמש, פ"ד
לז(1) 113, בעמ' 139, פורטו היסודות הנדרשים לצורך קיום עוולת הפרת חובה חקוקה,

שהינם:

1. קיום חובה המוטלת על המזיק מכח חיקוק.
2. החיקוק נועד לטובתו של הניזוק.

3. המזיק הפר את החובה המוטלת עליו.
4. ההפרה גרמה לניזוק נזק.

5. הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים אליו נתכוון החיקוק.
154. כאמור לעיל, הנתבעת הפרה מספר חובות החלות עליה מכח חוק הגנת הצרכן כאמורו

בהרחבה לעיל.

155. לא יכול להיות ספק כי הפרה של הוראות אלו, אשר נועדו בבירור לטובת הצרכנים דוגמת
התובעת ויתר צרכניה של הנתבעת, גרמה להם לנזקים כלתי מבוטלים. למותר לציין, כי
נזקים אלה הם מסוג הנזקים אליהם נתכוונו החיקוקיס השונים שנועדו, על פי תכליתם, להגן

על הצרכן מול התאגיד בעל הכוח אשר אל מולו עליו להתנהל.

156. נזכיר בהקשר זה כי סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן קובע כי הפרת החובות בין השאר על פי
פרקים בי ו-גי לחוק, מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין.

157. למען הזהירות נציין גם את אשר נקבע כת"צ (ת'יא) 38194-07-10 ספיר ני פלאפון תקשורת
בע"מ (פורסם בנבו):

"בהעדר שיקולים מיוחדים לסתור, ההנחה היא כי כל חובה שהוטלה מכוח
1 חיקוק במישרין או בעקיפין על אדם או גוף נועדה לטובתו או להגנתו של

1 הנפגע מהפרתה ומזכה את הנפגע בסעד מיקי"
1 158. מכאן יוצא, כי הנתבעת עוולה בהפרת חובה חקוקה לנוכח הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן

1 כאמור לעיל.
1 מהנתבעת פיצוי בעד הנזקים האדירים (המצטברים) שנגרמו להם כתוצאה מביצוע עוולה זו.1 159. נוכח האמור קמה לתובעת ולכלל צרכני הנתבעת אשר נפגעו מהתנהלותה - הזכות לקבל

1 -4. רשלנות
8 160. בהתנהלותה המתוארת לעיל עוולה הנתבעת כלפי התובעת וצרכנים אחרים כמותה גס בעוולת

8 הרשלנות, כאמור בסעיף 35 לפקודת הנזיקין.
1 לניזוק, הפרת חובת הזהירות (התרשלות) וקשר סיבתי בין ההפרה לנזק.8 הוכחת עוולת הרשלנות, יש צורך בהתקיימות 3 תנאים מצטברים: חובת זהירות בלן המזיק1 161.בע"א 145/80 ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש, פ"ד לז(1) 113 (1982) נקבע כי לצורך
? כי יינזק מהתנהלות שכזו, וראוי לצפות זאת. הנתבעת, כאתר התוכן הגדול והוותיק ביותר8 בחובות מכח חוק הגנת הצרכן. זאת הן מבחינה טכנית והן מבחינה נורמטיבית - ניתן לצפות1 מובן שקיימת חובת זהירות בין אתר תוכן לצרכניו. הצרכן חינו ניזוק צפוי של אי עמידה8 162. חובת הזהירות: הנתבעת חבה חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי התובעת וכלל צרכניה.
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בישראל, נושאת בחובת זהירות מיוחדת כלפי צרכניה והיא מפרה אותו? ברגל גסה בכך
שמטעה את צרכניה לסבול כי מדובר בידיעות חדשותיות אובייקטיביות ויק במעמד
וזדוני ובצורה שיטתית וסיסטמתית, האת אך ורק בכדי להשיא את הרווחים מהמפרסמיםהחלקי והלקוי מטעם הנתבעת) כי נכנס ו/או קרא ידיעה פרסומית, וכל זאת באופו מכווןהכניסה לכתבה/ במקרה הטוב, מגלה הצרכן (במידה ושם לב לגילוי הנאות הלא ברור,

ולהתעשר על חשבון צרכניה.

של הנתבעת ו/או מי מטעמה, במעשה ו/או במחדל. בהתנהגות זו סטתה הנתבעת מסטנדרט163. התרשלות: התובעת תטען כי יש בעובדות המפורטות לעיל ולהלן כדי להצביע על התרשלותה
ליצור אבחנה ברורה בין תוכן פרסומי לבין תוכן חדשותי-מערכתי.| משולב בהן תוכן פרסומי, וכן להודיע לצרכניו כאשר מדובר בתוכן פרסומי (גילוי נאות) ו/אושל עיתון/אתר תוכן סביר הנדרש לספק לצרכניו כתבות אקטואליה אובייקטיביות אשר לא

נזקי ממון (בזבוז זמן כאמור, ו/או צרכנים אשר רכשו את המוצר/השירות שהוצג להם
בפרסומת על בסיס ההנחה כי מדובר בכתבה עיתונאית אובייקטיבית) והן נזקים לא ממוניים
(תחושות שליליות כאשר גילו כי הנתבעת והמפרסמים "הונו" אותם וכי מדובר בפרסומת
הנזק שייגרם ללקוחותיה כתוצאה מהתנהלותה, בוודאי כאשר הוא מתמשך בשנים ואפילוסמויה. כמו כן, קיים קשר סיבתי משפטי: הנתבעת הייתה יכולה והייתה צריכה לצפות את

עשרות שנים (כבר משנת 2005 כאמור)!
165. התובעת תוסיף ותטען כי בעניין הנדון חלה החזקה הקבועה בסעיף 41 לפקודת הנזיקין. אף

נסיבות אלה, אשר גרמו לנזק כאמור - נגרמו באמצעות פעולות שלנתבעת שליטה מלאה
עליהם ונראה כי האירוע מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעת לא נקטה זהירות סבירה.

1 ובמקרה דנן נראה כי הנתבעת הפרה את חובותיה בכוונה ובזדון כאמור.1 166. אחרונה יודגש, כי המונח "רשלנות" עושה חסד עם הנתבעת ונטען לחלופין בלבד, הואיל

1 5. עשיית עושר ולא במשפט
1 167. סעיף 1(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כי:

8 הזכייה, ואם תשבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את1 הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן - המזכה) , חייב להשיב למזכה את1 "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן -
1 שוויה'/

8 ליישום של דיני עשיית עושר ולא במשפט. בין השאר כפסק שם כך ?.9 168. בד"נ 20/82 אדרס חמרי בנין בע"מ נ' הרלדו אנס גיונס ג.מ.ב.ה, מב (1) 221, נקבעו העקרכות
5̂ח13/\!) בפרשת 0565וח, לפיה יש להורות על9 הוראתו הכללית של המחוקק. ביסוד תכלית זו עומדת התפיסה, שלה נתן8 בין השאר, מניעת התעשרות שלא כדין, ועל רקע תכלית זו יש לפרש את8 "על השופט לפרש את הוראת המחוקק על פי תכלית החקיקה. התכלית היא, 0 השבה, מקום שתחושת המצפון והיושר (0ח0ג1 61 0ו1ן360 א6) מחייבת9 ביטוי הלורד מנספילד (16101
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 1אותנו היא תחושת הצדק וההגינות של הציבור הנאור בישראל (ראה ע"א 1של שופט אינדיבידואלי (ע"א 280/73, בעמי 603). אמת המבחו המדריכה 1571)/ ואץ אנו תלויים במה שמ"מ הנשיא השופט זוסמן בינה יצדק פרטיזניי 1המחייבות השבה על פי בללי היושר".' (הנשיא זוסמן בע"א 827/76, בעמי |השופט. < לא רגש הצדק של השופט האינדיבידואלי קובע אלו הן סיבות והשבה. ייושרי זה אינו ייושרי טכני. הוא אף אינו עניין סובייקטיבי של 1
."(461/62

169. בהמשך הבהיר בית המשפט כי ניתן לקבל אף פיצויי הסתמכות מכח החוק: 1
 1בדין, יש משום העמדת הצד התמים במצב בו היה נתון לולא ההפרה, ובכך 11 ובכך הגנה על אינטרס ההסתמכות. בדומה, לעיתים, במניעת התעשרות שלא 1; "לעיתים יש במניעת ההתעשרות שלא כדין משום השבת המצב לקדמותו, 1

הגנה על אינטרס הציפייה."
 1הקבוצה כולה בהשבה מכוח הוראות סעיף 1 (א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשלי'ט 1ומהווה בנסיבות המתוארות לעיל, עשיית עושר ולא במשפט של הנתבעת - ולפיכך מזכה את 1701. התובעת תטען כי בהתנהלותה המתוארת התעשרה הנתבעת על גבס של חברי הקבוצה 1

.1979
 1ולקבוצה עומדת הזכות לקבל בחזרה את סכומי הכסף העודפים אשר הנתבעת הרוויחה על 1לעיתונאי). סכומים עודפים אלו קיבלה הנתבעת ללא זבות שדין. בהתאם לכך לתובעת 1להם על פי דין, אס לא הייתה מטעה את צרכניה (אם הייתה עורכת אבחנה בין תוכן פרסומי 1711. בענייננו, הנתבעת גבתה מהמפרסמים סכומי כסף עודפים מהסכומים אשר הייתה זכאית 1

גבס מן המפרסמים.
1 להפעיל את חובת ההשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.1 חוטא נשכר מהתנהגותו, וזה למעשה אהד המקרים הקלאסיים ביותר, בכל הכבוד, בהם יש1 172. הותרת רווחי ההכנסות שנולדו לנתבעת עקב ההפרות האמורות - בכיסה של הנתבעת, תוציא
1 173. כל תוצאה אחרת תעודד את הנתבעת. אתרי תוכן, חברות ועוסקים נוספים כדוגמתה לפעול

1 כפי שפעלה הנתבעת במקרה הנוכחי.
1 ראו לעניין זה גם די פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט, כרך א' מהדורה שנייה, בעמ' 595 �1 שהתפתחו בפסיקה ולעקור כל תמריץ להתנהגויות כה חמורות כפי שעולות מהבקשה דנא.1 174. ההשבה המתבקשת בתובענה הייצוגית, נועדה לשרת עקרונות עשיית עושר ולא במשפט, כפי

ההשבה בנסיבות אלה משרתת מטרה דומה לזו של פיצויי עונשין. מנקודת ), אד זוהי1 " 8 חוטא נשכר מקוממת יותר מזו של חוטא שלא נענש".9 ההרתעתית" חזקים מאלה של "הפיצויים ההרתעתייםי/ שכל התוצאה של 81 המעשה שביצע הנתבע ושלילת הרווח שהפיק. אולם מעיניה של "ההשבה1 תוצאה נלווית למטרה המרכזית, שהדיו מעוניין בה, והיא הרתעה מפני1 ראות התובע <ש בכך, בשני המקרים, רווח לא צפוי (11311)1̂11

1 6. עוולת התרמית
0 175. בס' 56 לפקודת הנזיקין עוולת התרמית מוגדרת כך:
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עת שהיא כוזבת או באיו אמונה 1  1היצג כאמיו/ אלא אם היה מכווו להטעות את התובע, אף הטעה אותו, והתובע 1ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו? אולם אי; להגיש תיגענה על 1באמיתותה או מתוך קלות לאש, כשלא אכפת למציג אם אמת היא או בזב, 1"תלמית היא היצג כוזב של עיבדו?, בידי
פעל על פיו וסבל על ירי כן נזק ממון".

-. כוזב גם במובן זה שבכותרת 1אובייקטיביות, אך היו למעשה ידיעות פרסומיות סמויות במימון גורס חיצוני כלשהו. ברי, 1761. בענייננו אין חולק כי הנתבעת פרסמה ידיעות (היצגים) אשר נחזו להיות ידיעות עיתונאיות 1  והמפורסם בה או יקליק על לינק מסויים שיעביר אותו לאתר המפרסם ו/או ישאיר פרטים 1ללמת ההיצג הכוזב הלאשינה, או שכתוצאה מקריאת הכתבה הפרסומית ירכוש את המוצר 1שהצרכן יוטעה ע"י היצג ויפעל על פיו (או שיקליק על הכתבה וייכנס לקרוא אותה בהתאם 1השנייה") וברי כי לנתבעת, מציגת ההיצג, "לא אכפת אם אמת היא או כזב" והכל בכוונה 1בידיעה פרסומית ברי כי המידע שניתן בה כוזב באופן כזה או אחר ("למת ההיצג הכוזב 1ההיצג הכוזב הלאשינה"). כן היא כוזבת במובן "הקלאסי" של המילה - מאחר ומדובר 1פרסומית ולפיכך הצרכן הוטעה לסבור כי המדובר בידיעה עיתונאית אובייקטיבית ("למת 1ן הידיעה בעמוד הראשי באתר/ביישומון הנתבעת לא ניתן גילוי נאות נדרש כי מדובר בידיעה 1! המדובר בהיצג שהיא כוזב בי 2 ימית ("היצג כיזב כפול")
למפרסם, בהתאם ללמת ההיצג הכוזב השנייה).

מערכת החדשות של האלה/ 1 / אבי יששכרוף וכ~200 כתבים, עורכים וצלמים5/\/\1£\ו היא מהגדולות, המקצועיות והמשפיעות בישראל עם נבחרת עיתונאים מובילה ו177. יוזכר, כי באתר האינטרנט של הנתבעת היא מתהדרת כי " לון, אורן נהרי ותר, 24 שעות ביממה, ? ימים בש בוע,הכוללת את יעקב איי אות ועוד"..(נספח גיהמביאים לקהל הגולשים את הסיפורים החמים בי אופנה, ברי אוכל, תרבות,סלבס, עסקים, ספורט, בנושאי החדשות,
1 לעיל).

1 הפרסום הסמוי הפסולה חינו שקרי וכוזב, וזאת רק על מנת להשיא את לווחיה על חשבון1 178. הנתבעת ידעה היטב כי ההיצג הכוזב הכפול אותו היא מציגה לצרכניה במסגרת שיטת
1 צלכניה.

<, _ ולפיכך בכל מקרה, גס אס נקל עם הנתבעת - הנתבעת עוולה בעוולת התרמית כלפי1 הוא כוזב או באין אמונה באמיתותו", לכל הפחות הציגה את המצג הכוזב מתוך "קלות1 179. לחילופין ורק למען הזהירות, גם לר הנתבעת לא הציגה את ההיצג הכוזב הכפול "בידיעה כי ? ראש
1 התובעת ויתר צרכניה.

1 7. הפלת חיק החוזים יהפלת חובת תי"ל (הו מי"מ והו בקיים החיזד?)
.- " חוק 1 180. במקרה דנא, הנתבעת הפרה גס את חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973 (להלן

1 החוזים").
מהגדולות, המקצועיות8 181. כאשר הנתבעת מציגה לצרכני התוכן באתר האינטרנט ו/או ביישומון אותו היא מפעילה כי עות בישראל עם נבחרת עיתונאים"... (נספח גי לעיל) — כמוה כהצעה להשתמש9 היא יאתר החדשות המוביל בישראל" וכי המערכת שלה היא " 0 בשירותי התוכן שלה, "הצעה" בהתאם לסעיף 2 לחוק החוזים.8 והמשפי
¤ שזוהי פעולת קיבול אשר יוצלת קשל משפטי מחייב בהתאם לסעיף 5 לחוק החוזים.0 182. כאשר צרכן תוכן גולש באתר ו/או ביישומון ו"מקליק" על ידיעות תוכן וקורא אותן - הרי ^
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83ג. בהקשר זה יפים דבריהם של המלומדים פרידמן וכהן בספרם חוזים כרך אי עמוד 214 .?

כאשר המציע מעוניין להיות קשור רק עם ביצוע המעשה; כאשר איל הוא"כעיקרון, הצעה תתקבל במעשה לביצוע החוזה (להבדיל מהתנהגות אחרת),.
מעוניין בהבטחה לביצועו של המעשה, אלא במעשה עצמו. בחלק גדול מן
המקרים הללו מדובר בהצעות המופנות לציבור. סעיף 2 לחוק החוזים קובע
מפורשות כי 'הפניה יכול שתהא לציבור/ סעיף 6(א) משלים אותו במובן זה
שהוא מאפשר קיבול במעשה, ה<א דרך הקיבול הנפוצה של הצעה המופנית

לציבור'/
ו
תוכן פרסומי סמוי אשר נחזה להיות תוכן עיתונאי ואובייקטיבי) הינה קיום החוזה בחוסר184. סטייה של הנתבעת מהתחייבותה להציג לצרכניה תוכן חדשותי מקצועי ואובייקטיבי (ולאו

תו"ל ואף עולה לכדי הפרת חוזה.
אשר לא מוצג כפרסומת ולא ניתן לגביו כל גילוי נאות- הוא מאמין ומצפה כי תוכן זה יהיה185. למותר לציין כי כאשר צרכן תוכן נכנס לתוכן עיתונאי/חדשותי מסוייס באתר תוכן, תוכן

אכן כפי שהוצג לו,
ועם צרכניה, שלא כדין. כתוצאה מכך זכאים התובעת וכלל צרכני הנתבעת לפיצוי.186. דא עקא, הנתבעת לא כיבדה את צפייה סבירה זו של צרכניה והפרה את החוזה עם התובעת
באתר/ביישומון (חרף העובדה כי תנאי מקפח זה לשימוש בפלטפורמת הנתבעת לבטח היהלפרסומות סמויות, בטרם הס עושים שימוש בשירותי התוכן אותם היא מציעה187. יוזכר, כי הנתבעת אפילו לא טורחת לאשר עם הצרכנים את מדיניותה הפסולה בקשר

1 נפסל ע"י ביהמ"ש הנכבד).
1 188. לא זו אף זו, הנתבעת אפילו לא טורחת ליידע את הצרכנים כי ישנן פרסומות סמויות, לא

1 במעמד הכניסה לאתר/ליישומון ולא בכלל.
1 היחסים החוזית עם הלקוח ונוהגת בחוסר תום לב אשר גורס לנזקים ללקוחותיה.1 189. כאשר הנתבעת מעניקה שירותי תוכן "פגומים" ושלא כדין, הרי שהיא מפרה את מערכת
1 טוקר על הסיכון שטמון בשילוב התוכן הממומן בערוצי המידע העיקריים של הצרכנים.1 "�ן6>1�ז13/\ו אשר כותרתה "כך משנה התוכן הממומן את החוזה בין הקוראים לעיתון", עמד1 190. מכתבה מאלפת שפורסמה בשנת 2015 ע"י העיתונאי מר נתי טוקר באתר הכלכלי -6ודר"
;8 191. יצוין, כי הנתבעת אוזכרה בהקשרים שליליים בכתבה לעיל לא מעט פעמים כאשר היא, ; כי8 למשל, "מפנה" מעמוד הבית לכתבת תוכן שיווקי, ללא גילוי נאות כי מדובר בתוכן שיווקי 8 כי אצלה קיימת תופעה רחבה יותר של תוכן שיווקי מבלל יידוע הגולשים שמדובר בתוכן8 הכנסותיה מתוכן שיווקי מגיעות ל-300/0 מכלל ההכנסות, שהם עשרות מיליוני שקלים בשנה ,?8 כאשר היא מייצרת לעצמה הכנסות מתחום התוכן השיווקי והממומן באגרסיביות רבה

9 ממומן.
8 העתק הכתבה "כך משנה התוכן הממומן את החוזה בין הקוראים לעיתון" מיום 18.2.2015

0 מצורף לתצהיר התובעת כנספח כ"ו.
^9 "מקליקים" (נכנסים) ו/או קוראים ידיעה פרסומית.0 192. ממילא גס עקרון תום הלב, מחייב כי הנתבעת תספק גילוי נאות נדרש לצרכניה, בטרם הס
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93ג. התנהלו* פסולה זו של הנתבעת במסגרת מעיכת היחסים החוזית - יש בה משום הפרת
זכות קוגנטית של הצרכן על פי הד<( ותקנון האתיקה העיתונאית, מהווה התנהלות שלא

בתום לב ושלא בדרך מקובלת המהווה כשלעצמה הפרה במישור היחסים החוזי.

194. למותר לצלין כי כאשר הדין מחייב את הנתבעת להעניק ללקוח זכרת כלשהי, הרי שלא רק
הפרתה של הזכות מהווה הפרת חובותיהן של הנתבעת במישור היחסים החוזי, אלא גם

הסתרת הזכות מן הצרכן תוך הכשלתו מלעמוד על זכויותיו.

195. מכל האמור לעיל, ברור כי פעולות אלו של הנתבעת מהוות חוסר תו"ל הן במו"מ לכריתת
החוזה וכן הפרת חובת תום הלב בקיום התחייבות. לחילופין, מדובר בהפרת החובה לנהוג
בדרך מקובלת - הכל בניגוד גמור להוראות סעיף 2ג(א) וסעיף 39 לחוק החוזים הקובעים את

. החובה היסודית והבסיסית ביותר והיא: "לנהוג בדרז מקובלת ובתום לבי'

תנאי מקפח בחוזה אחיד

196. יצוין, כי לנתבעת קיימים 2 תקנונים לשירותיה, אחד ליישומו! יאחד לאתר במרשתת.
ו

197. כל אחד מ-2 התקנונים הינו חוזה אחיד בין הנתבעת לבין מיליוני צרכניה.

198. בתקנון לאתר המרשתת, אשר אורכו כאורך הגלות (19 עמודים מלאים וגדושים במלל) ואשר
מכיל כחמישים סעיפים (לא כולל תתי-סעיפים), מסתתר לו סעיף אשר מטרתו להגן על

הנתבעת מפני בקשה (ותביעה) פוטנציאלית, כגון הבקשה דנא.

199. וכך נכתב בסעיף 2.1 לתקנון האתר:

/ השירותים ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (£5 "השימוש באתי
15), ולא תהא לד בל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה* בגין תכונות
השימוש, המגבלות, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, אפוא,
בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית
והמלאה, המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות
1 כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי

1 לוודא את נכונותו וחוקיותו".
1 200. אין כל ספק כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, אשר בית המשפט הנכבד, בכל הכבוד, יבקש

1 לבטלו מעיקרו.
1 העתק תקנון הנתבעת לאתר במרשתת מצורף כנספח כ"ז לתצהיר התובעת. !

1 201. תנאי מקפח דומה (ואף חמור יותר) קיים בסעיף 9 לתקנון האפליקציה (היישומון):
ו8 האפליקציה וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי? המחשבים, הטאבלטים, מכשירי נייר ו/או מכשירי קצה אחרים של משתמשי? בצדדים שלישיים) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על8 לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באפליקציה (בין אם מקורם בוואלה* או1 שדרוגים, שינ.ויים או גרסאות חדשות לאפליקציה. מובהר בזאת כי וואלה!8 התחייבויות שהן. על וואלה'. לא חלה כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה,8 באמצעות האפליקציה כמות שהם ("15 $£") בלי שום הצהרות או1 י'וואלה' מספקת את האפליקציה וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים



נוחות, אבדן, עגמת נפש וכדי שייגרמו, בין באופן ישיר ובי( באופן עקיף,
 1או דרישה כלפי וואלה* בגין האמור לעיל* השימוש באפליקציה ייעשה אפוא 1או אי''הפרה של זכויות צד גי. אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה 1לאפליקציה כולל בין היתר, לגבי בעלות, מסחריות, התאמה לתכלית מסוימת 1ו/או שימוש בהם, וואלה! מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת בקשר 1למשתמש באפליקציה ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות

על אחריותך הבלעדית והמלאה."
העתק תקנון הנתבעת לאפליקציה (יישומון) מצורף כנספח כ"ח לתצהיר התובעת. 1

391/80 לסרטון נ' שיכון עובדים (פורסם בנבו, 11.4.84)).1 החובות החוזית של הנתבעת עם צרכניה, קל וחומר כאשר עסקינו בחוזה אחיד (רי למשל ע"אן 202. שעה שהדין מקים לנתבעת חובה קוגנטית כלפי צרכניה, הרי שחובה זו הופכת חלק ממערכת

הטעיה המובילה לכריתת חוזה

203. ס' 15 לחוק החוזים קובע כי:

אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, 'הטעיה' - לרבות אי-גילויין"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או
של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן"

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1979 נלהלן: "חוק החוזים תרופות").בשירותי התוכן אשר מציעה הנתבעת, אך בהחלט הם (צרכני הנתבעת) זכאים לסעדים מכוח204. במקרה דנא כמובן לא ניתן לבטל את החוזה בין הנתבעת לצרכניה אשר כבר עשו שימוש
1 עיתונאי אובייקטיבי בשירותי התוכן מטעמה - הדבר מהווה הטעיה, ככר בשלב ההצעה -205. העובדה שהנתבעת הטעתה את צרכנית באשר לשילוב פרסומות סמויות הנחזות להיות תוכן

1 קרי כבר בשלב הטרום החוזי.
696-697 1 נקבע כי אי גילוי עשוי להוות הטעיה, וכדברי כבוד הנשיא דאז שמגר:1 206. בד"נ 71/81 פנידר, חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ ני דוד קסטרו פ"ד לז(4) 673,

8 12. אגב, לעיתים יכול אי הגילוי אף לעלות כדי הטעיה במובן סעיף 15 (ראה8 צדדים המנהלים משא ומתן, ומקורו של זה בחובה המשפטית, העולה מסעיף8 הפרה של חובת תום הלב., חובת הגילוי היא תולדה של האמון המתחייב בין8 ש' שטרית עורך, תשל"ו) 107, 113), אי-גילוי מקום בו מתבקש גילוי מהווה8 בימי העיון לשופטים תשל"ה (הפקולטה למשפטים - הנהלת בתי המשפט,8 (די קרצימר, "פגמים ברצון ביצירת החוזה: טעות והטעייהי קובץ הרצאות1 המחייבים בנסיבות נתינות עשיית מעשה במקום שירשע היה יושב ושותקי1 משקר בלבד (ראה ע"א 349/74[10], בעמי 833), אלא הם אותם יושב והגינות,1 ומתו לקראת כריתת חוזה...כללי התנהגות נאותים אינם שתיקה והימנעות1 מתחייבת מסירת פרטים יזומה של מידע, שהוא חיוני למי שנמצא במשא1 אינו דווקא גילוי כתוצאה משאלותיו של הצד השני, אלא יש נסיבות, בהן1 שהאדם, המנהל משא ומתן, יגלה אותן לצד השני, הגילוי המתחייב מסעיף 112 או של אי'גילוי עובדות, כאשר על-פי הנסיבות היה מקום לצפות לכך1 "הפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב יכולה ללבוש צורתו של מחדל
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גם: ד'יר ני זלצמל, י הצהרה כוזבת ורשלנית בשלב ממשא-ומת( לכריתת חוזהי
."59 עייני משפט ח (תשמ"א -מ"ב) 55,

207. ברי, כי פרמטר כגון אמינות התוכן וגילוי נאות, הינו פרמטר מהותי לכל מי שרוצה להשתמש
בשירותי תוכן של ספק תוכן.

208. במקרה דנא, חוק הגנת הצרכן עצמו קובע רף גבוה של גילוי, ודי בהפרת חובה זו בכדי להוכיח
כי הצרכן הוטעה בפועל.

פיצוי מכח חוק החוזים

209. התנהלותה הפסולה של הנתבעת מזכה את התובעת ויתר חברי הקבוצה בסעדים של השבה,
פיצויי הסתמכות ואף פיצויי קיום.

210. המלומדים פרידמן וכהן בספרם חוזים כרך אי עמי 630 מסבירים זאת כך:

"במקרים לא מעטים משתקף הנזק שנגרם עקב התנהגות פסולה במשא ומתן
בכך שנקשר לח1זה בתנאים גרועים עבור הצד הנפגע. בן הדבר כאשר משכנע
א' את בי במרמה לרכוש ממנו במחיר 1000 נכס ששוויו 400 בלבד. ושוב שאלת
המפתח אם עומד החוזה בעינו. אם בוטל החוזה קודם שבוצע, לא יינזק התובע
בפריט זה. אפילו בוצע החוזה, קמה חובת השבה, ועם הגשמתה יתבטל הנזק
הנובע מהתשלום המופרז. לעומת זאת, אם יעמוד החוזה בעינו, יוכל התובע
לדרוש פיצויים שיבטאו את הנזק שנגרם לו, שבמקרה שלנו, הוא הפרש

השווי, כלומר 600".

1 הרגשות השליליים (תסכול, אכזבה, חוסר אונים) ובאוטונומיית הרצון של התובעת ובשלו 211. על הפיצויים בגין הפרת חובת תום הלב יש להוסיף פיצול בגין נזק לא ממוני בשל הפגיעה
עוגמת הנפש שנגרמה לה.

212. סי 13 לחוק החתים תרופות קובע:
"גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה ;

בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.

213. בעסקה מקוונת הצרכן נותן אמון רב יותר בספק מאשר כעסקה המתקיימת במקום מושבו
של העוסק.

214. כגודל האמון שניתן בעוסק כך גדלה בהתאמה תחושת הכעס, העלבון, וחוסר האונים הנלוות
לתגלית שהעוסק הטעה אותו ופעל בחוסר תום לב.

215. המדובר בפעולה פסולה ומקוממת אשר מצדיקה את חיוב הנתבעת כפיצוי הצרכנים גם בגין
עוגמת הנפש שנגרמה להם בגין כך וכן בגין הפגיעה באמון שנתנו הצרכנים בנתבעת.

8. רגשות שליליים, עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיה

216. לתובעת נגרמו גס נזקים לא ממוניים כתוצאה מהתנהלותה הפסולה של הנתבעת.
ייאוש וחוסר אונים, כאשר לא הייתה מודעת על פי כותרת הכתבה כעמוד הראשי ו/או217. כאמור בהרחבה לעיל, לתובעת נגרמו הן עוגמת נפש והן רגשות שליליים של אכזבה, תסכול,
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ביישומיו הנתבעת כי המדובר בכתבה פרסומית, וגילתה זו (במקרה הטוב) פעם אחר פעם, רק
לאחר הכניסה לכתבה (אך גס זאת רק לאחר חודשים רבים ולאחר שלמדה לבחון את הכיתוב
בגופן קטן מתחת לכותרת הכתבה ולאחר שהבינה כי משמעות המילים כתבה "בשיתוף" היא
למעשה פרסומת) ולאחר בזבוז הזמן שנגרם לה, והציפייה לקרוא כתבה עיתונאית

אובייקטיבית.

218. כמו כן, התנהלותה של הנתבעת עולה כדי פגיעה באוטונומיה של התובעת במובנה הרחב.
219. הזכות לאוטונומיה, במובנה הרחב, כוללת גס את זכותו של אדם "לגבש את אישיותו באופן
חופשי, כרצונו, לבטא את שאיפותיו ולבחוור בדרכים להגשמתן, לבחור בחירות רצוניות"
וכיוצא באלה (ראו למשל את פסק דינו של כבי השופט ת' אור בע"א 2781/93 מיאסה עלי
ךעקה ני בית החולים "כרמל'י חיפה, פ'יד נג (4) 526). יודגש כי באותו עניין דובר על עניין
דומה לענייננו - פגיעה באוטונומיה בשל אי-מתן מידע, שפגע ביכולת התובעת לבחור בחירה

מושכלת.

220. בנוסף, מאחר שבפגיעה באוטונומיה עסקינן, פטורה התובעת מלהוכיח את הקשר הסיבתי
במובן של "סיבתיות ההחלטה'/ קרי האם הייתה נמנעת מלהיכנס לכתבות הפרסום הסמוי
שנחזו להיות תוכן עיתונאי, אילולא ההטעיה (וראו לעניין זה ע"א 1338/97 תנובה מרכז

שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראבי, פ"ד נז (4) 673 (2003)).

221. זאת ועוד, החיוב הנזיקי בשל הפגיעה באוטונומיה מהווה פיצוי עבור עצם הפגיעה הקניינית
באוטונומיה, השמורה לתובע במנותק מפיצוי נפרד עבור נזק בלתי ממוני לו התובע זכאי בגין
ראש הנזק של פגיעה בזכות לאוטונומיה - בעקבות ע"א 2781/93 עלי דעקה נ' בית החוליםצער ועוגמת נפש (ור' לדוגמא דברי המלומדת נילי קרקו אייל י'אופי הערכת הפיצוי בגדר

/ כרמל חיפה" המשפט יא 267 (תשס"ז)).
222. כך שבמקרה דנא זכאית התובעת בנוסף בפיצוי נפרד בגין הפגיעה באוטונומיה שנגרמה לה.

223. ואף יתרה מכך, לתובעת וליתר צרכני הנתבעת נגרם גם חוסר נוחות מהתנהלותה של
הנתבעת, אשר מקשה על התובעת ויתר צרכניה להבין מהי כתבה עיתונאית לגיטימית ומהי
והבירור האם ניתן במסגרתה גילוי נאות) על מנת להשתמש בשירותי התוכן של הנתבעת. !כתבה פרסומית ומחייבת אותם לערוך פעולות של בדיקה וחקירה (כגון הכניסה לכתבה עצמה
224. להכרה בפגיעה בנוחות כראש נזק המקנה סעד כפרד ר' ת"צ (חי') 38449-04-11 שטיין טל ני

יוניליבר ישראל מזון בע"מ (פורסם בנבו, 2.1.2013), בפס' מ"ב.

225. יודגש, כי סעד זה רלוונטי לעניינו בכל מקרה, וזאת במנותק מיתר השאלות המשפטיות לעיל.

ה. הגדלת הקגיצל?
המדובר בתוכן פרסומי וכן ללא הבחנה נדרשת בין תוכן מסוג זה לתכני אקטואליההאחרונות, ואשר נחשפו לתוכן פרסומי מבלי שניתנה להם הבהרה ברורה ומפורשת כיביקרו באתר האינטרנט ו/או ביישומון (אפליקצייה) אשר מפעילה הנתבעת ב-ז השנים226. הקבוצה המוצעת כקבוצה המיוצגת בתובענה הייצוגית, הינה ""כלל צרכני התוכן אשר

עיתונאיים וחדשותיים אובייקטיביים גרידא";
בישראל, וכי "גולשים" כפלטפורמה שלה 1.3 מיליון גולשים ביום (נספח ג' לעיל).227. על פי הצהרת הנתבעת עצמה באתר האינטרנט שלה, הנתבעת הינה אתר החדשות המוביל
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228. בהנחה ורוב צרכני התוכן של הנתבעת הינם צרכנים קבועים, נניח בהנחה סבירה וזהירה כי
מספר צרכני הנתבעת אשר נפגע בצורה כזו או אחרת מהתנהלותה של הנתבעת בעניין
הפרסומים הסמויים עומד על כ-2 מיליון (1.3 מיליון גולשים ביום בלבד, אז זו תהיה הנחה
סבירה להניח כי 700 אלף גולשים נוספים בלבד צרכו תוכן בפלטפורמת הנתבעת ב-7 השנים
האחרונות), שהרי גס הצרכנים הקבועים למדו את התנהלות הנתבעת בעניין הפרסומים
הסמויים "על בשרם" (ובכל מקרה, גם צרכן מתוחכם לא יכול להבדיל מראש, כאשר לא ניתן
לו גילוי נאות ולו חלקי בעמוד הראשי של האתר ו/או האפליקציה, כי הידיעה אליה הוא נכנס

היא פרסומית והוא מגלה זאת במקרה הטוב במעמד הכניסה לכתבה).

נמצאים בידי הנתבעת, ולפיכך, ככל שיידרש לצורך קביעת הקבוצה המיוצגת, יתבקש בית ו229. קביעת מספרם המדויק של הנמנים עם הקבוצה המיוצגת תלויה בפרטים וברישומים אשר
המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת בגילוי חשבונות, ספרים, רשימות או מסמכים, אשר מהם [
ניתן יהיה ללמוד על גודל הקבוצה המיוצגת ומספרת של התובעים הפוטנציאליים. /
ו

ה הנזק; ;
נזקה האישי של התובעת /
230. למותר לציין כי הטעיית הצרכן ושילוב תכנים פרסומיים סמויים והצגתם כתכנים /

מערכתיים, הינם בעלי מימד כלכלי משמעותי בעולם הדיגיטלי שבו אנו חיים.

231. בדיוק בעיה זו ביקש המחוקק לפתור, עת הטיל על הנתבעת ועוסקים כדוגמתה את החובות
מושא התובענה, אשר קבועות בין היתר בחוק הגנת הצרכן, תקנון האתיקה העיתונאית

וכיו"ב.

232. שעה שהנתבעת מפרה את חובותיה מכח הוראות הדין, היא לא רק גרמה לתובעת ולציבור
צרכנית נזק ממוני בשל השחתת הזמן (והרי ידוע שזמן זה כסף...) שנגרמה להם עקב האילוץ
להיכנס לכתבות פרסומיות שנחזות להיות עיתונאיות אובייקטיביות (ורק בסוף לגלות,
במקרה הטוב, כי המדובר בידיעה פרסומית) אלא גס בשל הכניסה לעסקאות עם המפרסמים
בךמות חוסר נוחות וכן רגשות שליליים של תסכול רב, זעם כעס וייאוש, וכן עוגמת נפש] אובייקטיביות. כמו כן, נגרמו לתובעת ולחברי הקבוצה גס נזקחפ בלתי ממוניים בין היתרו על בסיס ההסתמכות על אמינות המצגים שהציגה הנתבעת ככתבות עיתונאיות

עצומה.

233. נזכיר כי "נזק" מוגדר בסעיף 2 לפקודת הנזיקין כ-

"אובדן חיים, אובדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל
אובדן או חיסור כיוצאים באלה".

234. הרי שהנזק במקרה דידן, חוסר נוחות, עולה כדי "נזק" לפי פקודת הנזיקין.
נפש עצומה. קל וחומר כאשר בדר"כ כלל לא ניתן לו גילוי נאות גם במעמד הכתבה עצמה.''הקליק" היא פרסומית או עיתונאית (כפי שנחזית להיות) - הדבר יגרום לו לתסכול ועוגמת235. נדמה כי אין צורך להסביר, כי כאשר אדם נדרש לבדוק כל פעם האם הכתבה עליה הוא
התסכול רק מתגבר כאשר הנתבעת מערבבת בין כתבות עיתונאיות לכתבות פרסומיות
בכוונה, על מנת לבלבל את הצרכנים שלא יבדילו בין כתבה עיתונאית ולכתבה פרסומית.

מדובר בדפוס אשר יתסכל וייאש כל צרכן.
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236. מאחר ודשנו רבות בעניין זה לעיל, לא נרחיב עוד בנקודה זו.

237. להשלמת התמונה ראוי להפנות להחלטת בית המשפט העליון הנכבד ברע"א 3814/14 חוגלה
קימברלי שיווק בע"מ ני מיה גד מנסטיי (פורסם בנבו, יום 6.7.2015) (ערעור על החלטתה של
כבי השי מיכל נדב לאשר את התביעה כייצוגית) בה נקבע כי שיווק חיתולים דולפים גרמו
לנזק בלתי ממוני (שבא לידי ביטוי בחוסר נוחות ועוגמת נפש) וכי לא די בכד שהנתבעת (שם)

פיצתה את קבוצת הנפגעים בגין הנזק הממוני בפיצוי ממוני בפתי. כלהלן:

"במקלה דנן טוענת הנתבעת לנזקים הן בהיבט של עלות החיתולים, הן
בהיבט של ריבוי כביסות והן בהיבט של עוגמת נפש. כפי שקבע בית המשפט,

הונחה תשתית לכאורית לקיומם של נזקים אלה,,."

238. .הנזק האישי שנגרם לכל אחד מחברי הקבוצה מורכב מרכיב ממוני ומרכיב לא ממוני כאמור.

239. הנזק הממוני - לתובעת לא ידוע וגם לא זכור האם נכנסה לעסקה כלשהי כתוצאה מפרסום
סמוי בפלטפורמת הנתבעת. לכן לא תתייחס לנזקים מסוג זה. ברם, לתובעת נגרם נזק ממוני

מצטבר כתוצאה מחשיפה למספר אדיר של פרסומים סמויים בשנים האחרונות (שלא כולם ן
תועדו כאמור, מאחר שחשדה התעורר רק לאחר זמן רב, והנתבעת בעבר גם הצליחה לטשטש /

הייתה כופה עליה להיחשף אליהם (כאשר לא נתנה גילוי נאות בעמוד הראשי). להערכת יבאופן טוב יותר את הפרסומים הסמויים) אשר לא הייתה נכנסת אליהם לולא הנתבעת
התובעת היא "בזבזה" מספר שעות במצטבר כתוצאה מהתנהלות פסולה זו של הנתבעת.

240. ניתן לחשב את הנזק בקלות ע"י הכפלת שכרה השעתי של התובעת במספר השעות שבוזבזו
על'�ידה כתוצאה מהתנהלות הנתבעת. בכל מקרה, למען הזהירות ופשטות החישוב, תעמיד

התובעת את נזקה הממוני כתוצאה מהשחתת זמנה על 100 ¤ בלבד.

241. התובעת תעמיד את הנזק הבלתי ממוני המצטבר בגין חוסר נוחות, רגשות שליליים של
תסכול רב, זעם כעס וייאוש, עוגמת נפש עצומה, ופגיעה באוטונומיה - על סך נמוך מאוד של

200 ¤ בלבד.

הישוב הנזק לכלל הקבוצה

242. הגם שמקומו של הדיון בהיקף הנזק וכימות הפיצוי בשלב הדיון בתובענה לגופא, תציע
התובעת דרך אפשרית לכימות הנזק הממוני והנזק הלא ממוני.

243. .נזקה המצטבר של התובעת ב-7 השנים האחרונות עומד על 300 ¤ לפחות, כאמור לעיל.
244. בל נשכח כי רוב צרכני הנתבעת (ובמיוחד אלו אשר אינם מודעים לכך שנפגעו מהתנהלותהו

הפסולה) - משתמשים בשירותי הנתבעת באופן קבוע ומתמשך, כפי שעשתה התובעת.

245. בהנחה וכל אחד מ'2 מיליון חברי הקבוצה (כהגדרתה לעיל) נשא בנזק מצטבר בסך עשירית
בלבד מנזקה של התובעת (קרי בסך 30 ¤) - הרי שהנזק המצטבר המוערך אשר נגרכז

לצרכנים עומד, בהערכה זהירה, סבירה ונמוכה ביותר - על סך 60 מיליון ¤.
מלא טובות ההנאה שצמחו לה ביו בכסף ובבין בשווה כסף בגיו פרסומות וקידום עניינייםהנתבעת לפצות את חברי הקבוצה בגין נזקיהם הממוניים והלא ממוניים, לכל הפחות בשווי246. לחילופין ובנוסף ובכל מקרה, מהעילות המשפטיות האמורות לעיל, הרי שיש לחייב את

של גופים מסחריים, מותגים, מוצרי צריכה וגורמים אחרים, והכל בניגוד לדיו.
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הנתבעת הרוויחה מהפרסום הסמוי ב-7 השנים האחרונות למעלה מ-60 מיליוני ¤ (ואףוכוי) עולות כדי עשיות מיליוני ¤ בכל שנה. לא מופרד להניח, בהנחה סבירה וזהירה כי247. כאמור לעיל, הכנסותיה של הנתבעת מן הפרסום הסמוי (כתבות ממומנות, שיתופי פעולה
למעלה מכך...)

248. לסכום המפורט לעיל יש כמובן להוסיף הפלשי הצמדה וייביו* כדין מיום הפרת הדין ועד יום
ההחזר בפועל.

249. למותר לציין, כי אם וככל שהנתבעת תמשיך בהתנהלותה המנוגדת לדין, הרי שסכום התביעה
יותאם בהתאם.

מהנתבעת ניתן יהא לחשב את סך כל הנזק כאמור לחברי הקבוצה והסעד הכספי הנדרשכל הנתונים הרלוונטיים, מאחר שאלו מצויים אך בידיה. עם קבלת הנתונים הנדרשים250. לצורך כימות הנזק הכספי הכולל של כלל חברי הקבוצה תידרש הנתבעת לחשוף ולהציג את
בהתאם לפי נתוני האמת וסכום התביעה יעודכן בהתאם,

ז. הסעדימ המתבקשים בתובענה
ת המשפט הנכבד להולות כדלקמן: על כן מתבקש בי

ייצוגית, ר', למשל, ת.א 2396/04 טל ואחי ני מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' (פורסם בנבו,251. מתן צו הצהיתי לפיו הנתבעת הפרה את הוראות הדין נלמתן סעד הצהרתי במסגרת תובענה
; [(15.01.2009

שיופיעו במובחן ובנפרד מן� התכנים האקטואליים - החדשותיים והעיתונאייםוכך בקשר לדרכי פרסום התכנים הפרסומיים באתר ו/או ביישומו! שמפעילה הנתבעת, כךלפרסומים הסמויים בכל האמצעים הנדרשים (ה( בכותרת בעמוד הראשי והן בידיעה עצמה)252. להורות לנתבעת לתקן את התנהלותה מכאן ואילך בקשר לגילוי נאות ברור ומדוייק בקשר
האובייקטיביים גרידא.

כאמור. למותר לציין כי הסכומים המדויקים, יתבררו לכשיימסרו נתונים נוספים בעניין עללחברי הקבוצה בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים, בהיקף מצטבר מוערך של 60 מיליון ¤| הנזקים שנגרמו להם בשל העוולות שתוארו לעיל ,? להערכת התובעת, מסתכם הנזק שנגרם: כתוצאה מהפרת החובות מושאי התובענה -) לחייב את הנתבעת לפצות את חברי הקבוצה בגין253. לחייב את הנתבעת להשיב לחברי הקבוצה את מלוא התעשרותה על חשבון חברי הקבוצה
ידי הנתבעת בשלב ניהול התובענה לגופה.

חובותיה ואת היקף הפרסום הסמוי, ובהתאמה לכך: היקף הנזק שנגרם לציבור והיקף254. להורות על מינוי בודק נייטרלי אשר יבחן את היקף המקרים בהם הפרה הנתבעת את
התעשרותה של הנתבעת;

255. להתיר לתובעת לתקן הבקשה דנא, ככל שיידרש, לאחר קבלת מלוא הנתונים המבוקשים
דלעיל מהנתבעת <

בסמכותו על פי הוראות סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, ובתוך כך, להורות על מתן כלהתשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, יתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימושהקבוצה, כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את256.בנוסף או לחילופין למבוקש לעיל, היה ויגיע בית המשפט הנכבד למסקנה כי פיצוי לחברי
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סעד אחר לטובת הקבוצה, גולה או חלקה, או פיצוי לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון
בנסיבות העניין {

257. להורות כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, וכן
ליתן הוראות נוספות כפי שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון בדבר אופן הפרסום כאמור,

ולקבוע כי הנתבעת תישא בהוצאות הפרסום.

258. לקבוע גמול התובעת, אשר טרחה בהגשת התובענה והבקשה דנא וכן לפסוק שכר טרחה
לטובת עוה"ד המייצג את התובעת בתובענה ובבקשה דנא.

259. לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות הגשת התובענה והבקשה דנא, בצירוף ריבית והצמדה
מיום זה ועד ליום התשלום בפועל. ,

260. ליתן כל סעד אחר שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון ולמתאים בנסיבות העניין, וזאת לרבות 1
בהתאם לסעיף 20 (ג) לחוק התובענות הייצוגיות.

261. סעדים שכאלו חינם אפשריים ואף ראויים בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות.

ח, אחרית דגלים

262. התובענה והבקשה דנא הינן בעלות חשיבות ציבורית גדולה ומטרתן אכיפת הדין על הנתבעת,
כמו גס הטבת הנזקים שנגרמו לקבוצה המיוצגת נוכח התנהלותה של הנתבעת.

263. על בית המשפט הנכבד, בכל הכבוד, להוקיע התנהגות שלא כדין של הנתבעת ולהרתיע אחרים
מלנהוג כך.

264. מכל מקום, ככל שתתקבל תובענה זו - יש בה כדי להיטיב עם הציבור ב-3 לבדים שונים:

264.1. פיצוי בגין סך הנזקים המצטברים אשר הציבור נשא בהן בתקופת התובענה, בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הפרות הדין שגרמו לנזקים ועד השבת הסכומים

בפועל.

ו 264.2. מניעת נזקים עתידיים לציבור כתוצאה מהפנמת הוראות הדין של הנתבעת ושינוי
; התנהלותה, נזקים אלו מוערכים אף הם במיליוני ¤ רבים.

264.3. מתן הסעד ההצהרתי יאפשר לחברי הקבוצה לתבוע נזקים נוספים שנגרמו להם עקב
פעולות ומחדלי הנתבעת.

265. כל הטענות הנטענות בבקשה דנא נטענות בהשלמה ו/או לחלופין בהתאם להקשר הדברים
והדבקם.

266. אין באמור בכל מקום בבקשה דנא, כדי להעביר את נטל הראיה ו/או נטל ההוכחה אל
התובעת (התובעת) בכל מקום בו נטל זה מוטל על הנתבעת (הנתבעת).

267. אשל על כ(, בית המשפט הנבבד מתבקש במסגרת בקשה זו לאשר את התובענה המוגשת בד
בבד עם בקשה זו, כתובעגה ייצוגית, ובכלל זאת לאשר לתובעת לתבוע בשם הקבוצה

כ כמפורט בבקשה דגא. באמצעות ב"

268. כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות וליתו צווים כדלקמו:
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268.1. להגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובענה הייצוגית, כאמור, בין היתר בסעיף 10
לחוק התובענות הייצוגיות ולאור האמור בבקשה דנא.

268.2. ליתן את כל ההוראות הנדרשות לניהול התובענה כנדרש, בין היתר, בהתאם לסעיף
14 לחוק התובענות הייצוגיות, לרבות הגדרת השאלות המהותיות המשותפות
הסעדים הנתבעים ,כנזכר בבקשה דנא ו/או כל סעד, עילה, לקבוצה, עילות התובענה ו

; שאלה מהותית כפי שימצא בית המשפט לנכון

268.3. ככל שיידרש לצורך קביעת הקבוצה המיוצגת וכימות הסעד הכספי הנדרש, לחייב את
הנתבעת בגילוי חשבונות, ספרים, רשימות או מסמכים, אשר מהם ניתן יהיה ללמוד
על גודל הקבוצה המיוצגת, מספרם של התובעים הפוטנציאליים, סכומי הכסף
ששולמו לנתבעת, סך הנזק שנגרם וכל נתון אחר שיידרש לצורך קביעת הקבוצה,

כימות הסעד הכספי ומן החלטות או פסקי דין בשם הקבוצה כולה.

268.4. להורות על מינוי בודק נייטרלי אשר יבחן את היקף המקרים בהם הפרה הנתבעת את
חובותיה, ובהתאמה לכך: היקף הנזק שנגרם לציבור והיקף התעשרותת של

הנתבעת;

268.5. להתיר לתובעת לתקן הבקשה דנא, ככל שיידרש, לאחר קבלת מלוא הנתונים
המבוקשים דלעיל מהנתבעת ,-

268.6. ליתן הוראות בדבר אופן ונוסח פרסום ההחלטה בדבר אישור התובענה כייצוגית
ולקבוע כי הנתבעת תישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, כאמור בסעיף 25 לחוק

התובענות הייצוגיות.

268.7. להנחות את התובעת ו/או בא כוחה בכל הוראה שימצא לנכון בדבר אופן המשך ניהול
התובענה לאחר אישורה ו/או לצורכי אישורה בהתאם לאמור לעיל ו/או סעיף 8(ג)

לחוק התובענות הייצוגיות.

י 268.8. לאחר אישור התובענה כייצוגית וככל שתתקבל, יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר
לתובעת פיצוי מיוחד כתובעת ייצוגית בהתאם לשיעור שיקבע על ידו, מסכום ההטבה
הכולל, כפי שתתקבל, בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק תובענות ייצוגיות. בעניין זה
לכך, נטל על עצמו סיכון לטובתה של הקבוצה ונדמה כי הוא זכאי לגמול ראוי והולםו יוער, כי התובעת טרחה בהגשת התובענה והבקשה דנא, על כל המשתמע והנלווה

בנסיבות.

268.9. לאחר אישור התובענה כייצוגית וככל שתתקבל, יתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק
שכר טרחה לטובת עוה"ד המייצג את התובעת בתובענה ובבקשה דנא. בעניין זה
יוער, כי יתבקש כי בית המשפט הנכבד יקבע את שכ"ט עו"ד התובעת בגין ניהול הליך
התובענה הייצוגית, בשים לב, בין היתר, הטיפול בתובענה הייצוגית, זמן העבודה,
המאמץ והמשאבים אשר מושקעים, ומנגד החשיבות הציבורית הרבה והתועלת שיש

בניהול התביעה הייצוגית וההצלחה בה.

268.10. לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות משפט, בצירוף שכ"ט עו"ד ומע"מ כדין, בגין
הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

268.11. ליתן כל סעד אחר שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון ולמתאים בנסיבות העניין, וזאת
לרבות בהתאם לסעיף 20 (ג) לחוק התובענות הייצוגיות.
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269. לבית המשפט הנכבד דנא הסמכות העניינית לדון בתובענה דנא עקב סכום התביעה (60 מיליון
¤) וכן הסמכות המקומית עקב מקום מושבה של הנתבעת, בת"א.

270. לבקשה זו מצורף תצהירה של התובעת לאימות העובדות המפורטות בה.

271. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה דנא.

רועי ב6ל,עףיד /
ג"ג התובעת /

תל�אביב, 1 במאי 2018
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