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חוות דעת מקצועית:
פרסום באמצעות משפיענים ברשת החברתית אינסטגרם
נתבקשתי על ידי עורכי הדין ליעד ורצהיזר וחגי קלעי לחוות את דעתי המקצועית ,כחוקרת תקשורת
ומומחית בנושא הפרסום הסמוי ("תוכן שיווקי") ,ביחס לתמונות ידוענים המפרסמים מותגים ברשת
החברתית אינסטגרם.

התבקשתי לתת את חוות דעתי ,בהתייחס ל  80תמונות 1שהועלו על ידי ידוענים ישראלים ברשת
האינסטגרם והועברו אליי ,בנוגע לשאלות הבאות:
 .1מהו טיבה של תופעת הפרסום הסמוי והשלכותיה והאם התמונות המדוברות נופלות
בהגדרה של "פרסום סמוי"?
 .2מה ידוע כיום במחקר ביחס ליכולתם של צרכני תקשורת לזהות את טיבם של מסרים מהסוג
שהוצג לפניי?

 1ראה נספח א'.
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להלן פרטי השלכתי ונסיוני המקצועי:
אני חוקרת תקשורת ( )PhDהמתמחה בכלכלה פוליטית של התקשורת .מרצה בבית הספר
לתקשורת של המכללה למנהל ומרצה מן החוץ במחלקה לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב.
עבודת הדוקטורט ( ,2016החוג לתקשורת ,גולדסמית' ,אוניברסיטת לונדון) ,עסקה בתופעת
הפרסום הסמוי ("תוכן שיווקי") בטלוויזיה ובאינטרנט .המחקר פרש את השינוי המקיף המתחולל
בכלכלת המדיה בעידן הדיגיטלי ,האיומים המסתמנים לקיום המרחב הציבורי וכן האתגרים הניצבים
בפני גופי הרגולציה.
ספר המחקר שפרסמתי ,בתוך הקופסה :מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל
(המכון הישראלי לדמוקרטיה  ,)2012נכלל בקורסים רבים בלימודי תקשורת באוניברסיטאות.
בהמשך התבקשתי לפתח תכנית לימודים על בסיס הספר כחלק מהתכנית החדשה לבגרות
בתקשורת ,כך נכלל נושא הפרסום הסמוי לראשונה במסגרת לימודי התיכון בישראל.
קודם ללימודי הדוקטורט סיימתי תואר שני בהצטיינות יתרה בפסיכולוגיה חברתית (אוניברסיטת
תל-אביב).
מאחוריי כשני עשורים של פעילות בזירת התקשורת בישראל כעיתונאית ועורכת .מילאתי שורה של
תפקידים בטלוויזיה המסחרית (ערוץ  ,)2הרדיו הציבורי (קול ישראל) ובעיתונות הכתובה (מעריב,
הארץ ,העין השביעית) .עיקר עבודתי העיתונאית הוקדשה לכתיבת תחקירים על עולם התקשורת
הישראלי ,תוך התמקדות בלחצים כלכליים ופוליטיים המופעלים על גופי תקשורת ועל עיתונאים,
רגולציית תקשורת ,וכן בסוגיות של אתיקה וחופש הביטוי.
אני בעלת ניסיון עשיר בהוראת תקשורת ועיתונות לתואר ראשון ושני .לימדתי במהלך הדוקטורט
בחוגים לתקשורת באוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת חיפה וכן
אוניברסיטת בן-גוריון .בהמשך השתלבתי כחברת סגל בבית הספר לתקשורת של המכללה למנהל
ואני ממשיכה ללמד באוניברסיטת תל-אביב .בנוסף ,אני מלמדת עיתונות במסגרת האוניברסיטה
הפתוחה.
אני חברת עמותת העין השביעית וחברת מזכירות ארגון העיתונאים.
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שאלה ראשונה :תופעת הפרסום הסמוי ("תוכן שיווקי") והשלכותיה
א .מאפייני התופעה
 .1המונח פרסום סמוי מתייחס למודל כלכלי שבו גורם מסחרי (או גורם אחר ,למשל ,משרד ממשלתי
או עמותה) משלמים כסף או מעניקים תמורה חומרית אחרת לגוף או אדם המשדרים או מפיצים
תוכן ,בתמורה לשילובם בתוכן המדיה באופן שאיננו מזוהה ומסומן במפורש כפרסומת. 2
 .2על אף שתופעה זו ,בה מפרסמים מבקשים להיטמע באופן בלתי מורגש בתכני מדיה פופולריים,
איננה חדשה במהותה בהיסטוריה של אמצעי התקשורת ,שהרי תופעות של "חסות מסחרית"
 (Sponsorship)3וכן "שילוב מוצרים" ( (Product Placement4מלווים את תקשורת ההמונים
מראשיתה -עם תחילת ימי הקולנוע בסוף המאה ה  19ובהמשך עם הופעת הרדיו והטלוויזיה
בראשית ואמצע המאה העשרים  -הרי שבעשורים האחרונים ,מראשית שנות ה  ,2000מודל כלכלי
זה ,המכונה בז'רגון תעשיית התקשורת והפרסום בישראל "תוכן שיווקי" ,5הפך להיות דומיננטי
ומרכזי בתעשיית התקשורת ,ה"מסורתית" וה"חדשה" ,ולבש פנים חדשות בתכלית .יש קושי
באומדן מדויק של ההיקפים הכלכליים של שוק זה בישראל וגם בעולם ,מאחר והוא מתנהל באופן
לא שקוף ולא רשמי ,נסתר באופן מכוון מהעין הציבורית ,נשען על הגדרות וכינויים מרובים וחופפים,
ומתקיים מחוץ למסגרת החוק 6ותוך חיכוך מתמיד בגופי הרגולציה (בישראל וגם במדינות אחרות),
זאת משום שהוא כולל הסתרה והטעיה מכוונת של צרכנים באשר לאופי הפרסומי של המסרים
אליהם הם נחשפים .עם זאת ,הדיווחים בעיתונות ומחקרי שוק שנעשו על היקף התופעה
בתקשורת בישראל 7ובעולם 8בניסיון לאמוד את היקף התופעה חושפים שוק שצומח בהיקפיו
במהירות עצומה ,בעיקר בטלוויזיה ובפלטפורמות דיגיטליות .למעשה ,מודל הפרסום הסמוי הפך
להיות עמוד התווך עליו נשען קיומם של גופי תקשורת רבים ותופעה מרכזית עבור צרכני
התקשורת ,מבלי שאלו מודעים לשינוי המהותי המתחולל במקורות המידע והבידור שלהם .כך
למשל אמר סמנכ"ל השיווק של האתר  YNETבתצהיר שהגיש בתגובה לתביעה ייצוגית שהוגשה
נגד האתר בגין פרסום סמוי" :מנסיוני אני יכול להעיד על כך ששיתופי פעולה מסחריים מהווים

Balint, 2016, Branded Reality - The Rise of Embedded Branding (‘Branded Content’ : Implications for the ( 2
)Cultural Public Sphere
)Barnouw, 1978, The sponsor : notes on a modern potentate( 3
)Newell, 2006, The Hidden History of Product Placement( 4
 5הכינויים המקבילים באנגלית המקובלים בתעשיות אלו הינם  Branded Contentוביחס לפלטפורמות דיגיטליות Native
.Advertising
 ,( 6התש"ן  ,1990 -חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו; ,תשמ"א  , 1981-חוק הגנת הצרכן ; ,תשמ"ב  , 1982 -חוק
התקשורת (בזק ושידורים )
(Balint, 2015, Marketers )Balint, 2012, Inside the Box: Embedded Branding in Israeli Commercial Television ( 7
)( of the Yearיפעת , 2017 ,תוכן שיווקי :מאפיינים ואתגרים )
Quinn, 2005, Product Placement Spending in Media 2005:History`, Analysis & Forecast`, 1974 to ( 8
2009;Quinn, 2006, Global Product Placement Forecast 2006-2010;Quinn, 2008, Branded Entertainment
Marketing Forecast 2008-2012;Quinn, 2010, Global Branded Entertainment Marketing Forecast 20102014;Quinn, 2012, PQ Media Global Product Placement Spending Forecast 2012-2016;Quinn, 2015, Global
)Branded Entertainment Marketing Forecast 2015-19
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מקורות הכנסה מהותיים למדיות התקשורת החינמיות ,בלעדיהם לא יהיה להן קיום והתקשורת
תפגע פגיעה אנושה".9
 .3תופעת הפרסום הסמוי ,כאמור ,לבשה בעשורים האחרונים פנים חדשות המחייבות הבנה
ותשומת לב מיוחדת באשר להשלכות התופעה ונזקיה .ראשית ,בניסיון להבין מדוע התופעה ,על
אף היותה מזיקה בטווח הארוך לגופי התקשורת ולצרכנים ,משגשגת בהיקפים כאלה ,יש
להתייחס לתהליכי-העל המתרחשים בשוק התקשורת :הופעתן של טכנולוגיות דיגיטליות ,החל
משנות ה  '50וביתר שאת עם הופעת האינטרנט באמצע שנות ה  '90ובהמשך עלייתן של
הרשתות החברתיות לאורך העשור הראשון של שנות ה  ,2000הביאה ל"מפץ" של ערוצי
התקשורת והמידע ולשינוי אופני צריכת המדיה .באופן פשוט :הקהל החל להתפזר לקבוצות
קטנות ,על פני ערוצים רבים של מידע ואופני הצריכה שלו השתנו כך שניתן ,בין השאר ,לדלג על
פרסום מסורתי ביתר קלות .התהליך יצר סימני שאלה לגבי עתיד הפרסום המסורתי ופגע באופן
אנוש בכוחם של הערוצים המרכזיים שהיוו את ה"שדרה המרכזית" לתקשורת ולפרסום :ערוצי
טלוויזיה ,רדיו ועיתונים.
 .4תחת השפעת תהליכים אלו ,עלתה מאוד חשיבות המושג "מותג "10בתעשיית השיווק
והפרסום .11המותג ,במופעו בעשורים האחרונים ,לא נועד לסמן את המוצר עצמו ולזהותו עם
זהות היצרן המקורי ,אלא מבקש ליצור בתודעתם של הצרכנים דימוי מסוים המייצג מוצר או
שירות (או שורה של מוצרים  /שירותים) .לאור זאת ,מבקשים מפרסמים "לעטוף" את הצרכנים
בדימוי המסחרי בכל אשר ילכו ומנסה לפגוש אותם בצמתים רלוונטים מבחינת קשב ,אמינות
והזדהות רגשית ,באופן "טבעי" בחיי היום יום שלהם .כתוצאה מכך ,אופני השיווק והפרסום
השתנו באופן יסודי :מפרסום גלוי ,ממוקד מוצר ,המופיע בערוצי בשטחי מדיה מזוהים (שלטי
חוצות ,מודעות בעיתונים ,פרסומות בטלוויזיה) הפרסום הפך להיות בעל אופי מופשט הפוגש את
הצרכן בנקודות שונות בחיי היום-יום (במדיה או גם בחיים "האמיתיים") .12זהו פרסום המתמקד
בדימוי של המוצר או השירות ,לאו דווקא במוצר או השירות עצמם ,ומדגיש מסרים מופשטים:
"ערכים"" ,סגנון חיים" העוברים ,בין השאר ,באמצעות דמויות שהקהל מכיר ומזדהה עימן .ממש
במקביל ,תעשיית התקשורת על ענפיה השונים ,נכנסה למשבר כלכלי ,בשל פיזור הקהל
והכרסום המאסיבי בהכנסות מפרסום מסורתי .כתוצאה מכך ,גבר מאוד הצורך למצוא ערוצי
הכנסה חדשים .מנקודת חולשה זו ,ומתוך הצרכים של שני הצדדים – המפרסמים ובמות התוכן -
נפתחה הדרך לשילוב המאסיבי של מפרסמים בתכני המדיה עצמם ,על סוגיהם השונים :כתבות
עיתונאיות ,תכניות בידור וכן מסרים ברשתות החברתיות .באופן פשוט ,תעשיית התקשורת ,זו
המסורתית וזו החדשה ,עברה תהליך מסחור עמוק ומהיר ,מבלי שהצרכנים ערים לתהליך
 9ב"ז  ,2015מדובר ביצור כלאיים.
 10אך לא רק בגללם .עלייתם חשיבותם של מותגים קשורה בהתפתחות תהליכי הייצור ההמונים והתפתחות השווקים
החופשיים ,וקצרה היריעה מלהתייחס לכך במסגרת זו.
)Lury, 2004, Brands : the logos of the global economy ( )Moor, 2007, The rise of brands( 11
)Moor, 2007, The rise of brands( 12
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ולהשתנות מקורות המידע שלהם ותוך הפרה בוטה של החוקים והתקנות הקיימים ,בישראל וכן
בעולם ,ביחס לגופי תקשורת ולהגנת הצרכן.
 .5לפיכך ,בבואנו לבחון את תופעת הפרסום הסמוי וביטוייה ברשתות החברתיות כיום ,יש לשים לב
למאפיינים החדשים שלה:
א .זהו פרסום שנוטה לייצג את המותג בשלל אמצעים שהינם מופשטים ,למשל :קידום
מסרים הנוגעים לערכים ולסגנון חיים המתאים לערכי המותג ,הצמדת המותג לדמויות ידועות
המקדמות את הערכים המזוהים עם המותג ,שילוב סיסמאות המותג באופן אגבי בשפה
המדוברת על ידי דמויות מוכרות ,קישוריות בין דמויות ידועות לעמודים של מותגים מסחריים
ברשתות חברתות ,שימוש באמצעים חזותיים התואמים את השפה החזותית המסחרית של
המותג (למשל שימוש בצבעים ,בפונטים ובשפה גרפית שהינה שפת המותג המסחרי) ועוד.
ב .זהו פרסום המבקש לפגוש את הצרכן בשלל נקודות מפגש (בין אם הוא יושב מול
המחשב ,מסתכל במכשיר הנייד ,נוסע באוטובוס או פוסע בשדירה) בחיי היום יום שלו ,באופן
המצטייר כ"טבעי".
ג .כתוצאה משני המאפיינים שתוארו כאן ,זהו פרסום שנשען באופן מרכזי על טשטוש עמוק
בין "פרסום" ו"תוכן" באופן שכבר קשה עד בלתי אפשרי להבחין בין השניים ,13זאת למרות
ההבדל המהותי הקיים בין שני סוגי הפעולות – פרסום ויצירת תכני מדיה  -ההפרדה
הברורה שהייתה קיימת בין הדברים בעבר ,והמחויבות להפרדה וסימון ברור של פרסום
הקבועה בחקיקה בישראל ,גם בחוקים המסדירים את פעולת התקשורת האודיו-ויזואלית וגם
בחוקי הגנת הצרכן כפי שצוינו לעיל.
ב .היבטי הנזק של הפרסום הסמוי
אל מול התהליכים שתוארו לעיל ,שדחפו את המפרסמים מצד אחד וגופי התקשורת ,ישנים כחדשים,
מהצד השני ,לפנות לפרסום סמוי כפרקטיקה נפוצה וערוץ רווח נוסף ,עומדים צרכני התקשורת.
 .1עבור צרכני התקשורת בפלטפורמות השונות המודל הכלכלי של הפרסום הסמוי ("תוכן
שיווקי") הוא מזיק בכל מובן ,הן לזהותם כצרכנים והן לזהותם כאזרחים במדינה דמוקרטית.
מודל הפרסום הסמוי מתבסס על טשטוש מכוון ורב-מימדי בין תוכן ופרסום אל מול הצרכנים
וככזה הוא יוצר סביבת תקשורת המוצפת במסרים שבסיסם הוא מניפולטיבי.
ניתן להבחין בכמה נזקים מרכזיים העולים מפרקטיקת הפרסום הסמוי ,אחלק אותם כאן
לשני סוגים :כאלו שפוגעים בחברי הקהל בזהותם כצרכנים וכאלה הפוגעים בחברי הקהל
בזהותם כאזרחים.
 .2הנזקים של פרקטיקת הפרסום הסמוי עבור הצרכנים:

Balint, 2016, Branded ( )Balint, 2012, Inside the Box: Embedded Branding in Israeli Commercial Television ( 13
)Reality - The Rise of Embedded Branding (‘Branded Content’ : Implications for the Cultural Public Sphere
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א .פרקטיקת הפרסום הסמוי נוטלת מהצרכנים והצרכניות את היכולת לזהות מסר
פרסומי ככזה ולפיכך מטעה אותם ופוגעת בחופש הבחירה שלהם כצרכנים .שלל
האמצעים הננקטים על ידי מפרסמים כדי לשלב מסרים פרסומיים באופן מופשט ,כזה
שאיננו בהכרח ממוקד בחשיפת המוצר ,לתוך תכנים תקשורתיים ,נוטל מהצרכנים
והצרכניות את היכולת לזהות את המסר הפרסומי ,להבין את טיבו ובהמשך להתייחס
אליו באופן ספקני וביקורתי כמסר שנועד לשכנע ולהניע לצריכה.
היכולת לזהות מסרים פרסומיים הינה מרכיב מרכזי בהגנת הצרכן בישראל ובכלל .לפי
הוראת סעיף (7ג)( )1לחוק הגנת הצרכן ,פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח כי
האמור בה אינו פרסומת ,יראו בה פרסומת מטעה ,אף אם תוכנה אינה מטעה .קרי ,גם
אם ידוען כלשהוא מציג מידע שהינו נכון בעיקרו (למשל" :חברת התעופה  Xמציעה את
הכרטיס הזול ביותר בקו זה") ,עצם העובדה כי מי שנחשף לדבריו אינו מודע לכך
שהמידע נמסר תמורת תשלום ובהוראת המפרסם ,תחשב כהטעיה.
חוסר היכולת לזהות מסר פרסומי הנה בעלת השלכות כבדות משקל על התנהלותם של
צרכנים :בהעדר יכולת לעבד מסרים מסוג זה באופן ביקורתי נוצרת אצל הצרכן תמונת
עולם מוטה ומעוותת הפוגמת ביכולתו להתנהל באופן מושכל ואוטונומי בבחירותיו
הצרכניות.
יש לציין כי חלק מפלטפורמות התוכן החלו לנקוט בשנים האחרונות במדיניות של פרסום
גילוי נאות חלקי (למשל" :בשיתוף עם" ,)"In partnership with" ,אולם כפי שאפרט
בהמשך ,המחקר מראה כי היכולת של צרכנים לזהות ולהבין גילוי נאות מסוג זה הינה
נמוכה מאוד ולפיכך מהלכים אלו אינם מציידים את הצרכנים בכלים ראויים לזיהוי
פרסומות מסוג זה.
ב .פרקטיקת הפרסום הסמוי מאיימת לפגוע בכללי התחרות ההוגנת .הסכמי פרסום
סמוי נחתמים באופן טיפוסי עם מפרסם מסוים וכחלק מהסכמה זו ,באופן רשמי או בלתי-
רשמי ,נאסר על פרסום מקביל של מתחרים באותה קטגוריה .14כך למשל ,ידוען שיפרסם
בעמוד האישי שלו ברשת החברתית מותג דגנים מסוים ,לא יוכל ,על פי רב ,להזכיר,
תחת מחויבותו להסכם הפרסום ,כל מותג מתחרה .הדבר נכון גם לתכניות טלוויזיה
ותכני מדיה אחרים .כתוצאה מכך ,נוצרים מרחבי מדיה רבים שבהם נחסמת כניסה של
מתחרים ושחקן אחד ,באופן נקודתי או נרחב ,מקבל את הבמה באופן בלעדי אל מול
הצרכנים מבלי שהם מודעים לכך .התוצאה עלולה להיות שנוכחותו הבלעדית של מותג
אחד באופן חוזר ונשנה תיתפס על ידי הצרכנים כהמלצה בלעדית לצרוך את המותג
המדובר.

)Balint, 2012, Inside the Box: Embedded Branding in Israeli Commercial Television ( 14
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ג .פרקטיקת הפרסום הסמוי היא פוגענית במיוחד עבור קטינים וכן עבור קבוצות
אוכלוסיות חלשות בעלות אוריינות מדיה נמוכה ,במיוחד אוריינות דיגיטלית (כגון:
אנשים מבוגרים ,אנשים בעלי השכלה נמוכה וכו') .היכולת לזהות את המסר
המניפולטיבי כפרסומי נשענת על שלל רמזים (למשל ,השפה החזותית של המותג,
מודעות למשמעות של תיוג ברשתות החברתיות וכו') המחייבים הכרות עם שפת המדיה,
בעיקר זו הדיגיטלית ,ותהליכי השינוי שלה .כפי שמראה המחקר שיוצג בהמשך ,צרכני
התקשורת באופן כללי ,לא רק קטינים או אלו השייכים לקבוצות מוחלשות ,מתקשים עד
מאוד בזיהוי מסרים כאלה והבנת משמעותם .ואכן ,חוק הגנת הצרכן 15קבע לקטינים
הגנה מיוחדת (סעיף (7א)(א,ב) בחוק הגנת הצרכן) האוסר לנצל את הטעייתם של
קטינים בשל גילם ,תמימותם או חוסר ניסיונם.
ד .פרקטיקת הפרסום הסמוי נותנת פתח לפרסום מוצרים שהינם אסורים בפרסום,
כאלה שיש בהם היבט של נזק או כאלה שהם שנויים במחלקות .המחקר וכן דיווחים
בעיתונות חושפים פן נוסף של התופעה שראוי לתשומת לב מיוחדת :הפרסום הסמוי,
בשל היותו כשמו – סמוי – הפך מפתה במיוחד לפרסום מוצרים שאסורים לפרסום על פי
חוק ,למשל סיגריות 17 16או תרופות מרשם 18וכן מוצרים שיש בהם היבט של נזק ,כגון
מזונות מזיקים (עתירי שומן ,סוכר ומלח) לילדים ,או כאלו שהם שנויים במחלוקת וכרוכים
בנטילת סיכונים ,למשל השקעה במטבע זר 19או קבוצות רכישה של נדל"ן .20במקרה זה
גניבת הדעת וההטעיה חמורים אף יותר ,הן משום שלכאורה הם מפירים כמה הוראות
חוק שונות והן משום שהם מכוונים להתנהגות צרכנית שיכול להיות בה היבט נזק ממשי
עבור הצרכנים ,במיוחד הקטינים שבהם או אלו המתאפיינים באוריינות מדיה נמוכה.
ה .פרקטיקת הפרסום הסמוי כופה על הצרכנים תשלום "כפול" .כאמור ,כלי תקשורת
שנשענו בעבר על פרסום מסורתי כמודל העסקי העיקרי לקיומם הם גם אלו שפנו באופן
משמעותי לנתיב ההכנסה החדש הנשען על פרסום המשולב בתכנים ואינו מזוהה ככזה
באופן ברור כפרסומת .על אף הנטייה לכנות במות אלו כ"חינמיות" (משום שהן פתוחות
לציבור ללא חסם תשלום) הן אינן כאלה כלל ועיקר .תקציבי הפרסום הגדולים שמפנים
מפרסמים לבמות התקשורת השונות – טלוויזיה ,אתרים חדשותיים או רשתות חברתיות
– מגולמים במחירי המוצרים אותם רוכשים הצרכנים .לפיכך ,בעולם ללא פרסום ,מחירי
המוצרים היו זולים הרבה יותר עבור כל אחד .מי שמקיים את גופי התקשורת השונים הם

 ,( 15תשמ"א  , 1981-חוק הגנת הצרכן )
 ,( 16תשמ"ג  ,1983 -חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק)
( 17ב"ז , 2017 ,וואלה מעודד עישון ומפר חוק) (באלינט , 2017 ,אני אוהב אותך` ,פיליפ  -מוריס)
( 18באלינט ,2012 ,ברוכים הבאים לג'ונגל )
( 19ב"ז , 2016 ,מהמרים על אמון הקוראים )
( 20כץ , 2016 ,ענבל אור השקיעה  30מיליון ש' בפרסום בשנים האחרונות :חלק מהפרויקטים טרם הוקמו) (באלינט,
 , 2016אתם הנזק ההיקפי של התוכן השיווקי )
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הצרכנים ,בעצם התנהגותם הצרכנית .כאשר פונים גופי תקשורת לפרסום מסורתי
ומוסיפים עליו פרסום סמוי הם למעשה כופים על הצרכנים תשלום "כפול" ,לשם הגדלת
רווחיהם ,וזאת תמורת תכנים שחלקם לפחות מאופיין כעת בהטיה מסחרית עמוקה
ובלתי שקופה ונושא אופי מניפולטיבי .הדבר דומה ליצרן חלב שהחליט להעלות את
המחיר של קרטון חלב ועוד הוסיף לו סיליקון בפנים ,מבלי ליידע את הציבור על כך:
הצרכנים כעת משלמים מחיר גבוה יותר עבור מוצא שטיבו השתנה ויש בו היבט של נזק
עבורם ,מבלי שהם מודעים לכך .יש בכך פגיעה כלכלית ומהותית חמורה בצרכני
התקשורת.
 .3הנזקים של פרקטיקת הפרסום הסמוי עבור האזרחים
פרקטיקת הפרסום הסמוי טומנת בחובה סכנה גדולה עוד יותר מאלו שצוינו עד עד כה והיא
קשורה לתפקיד החיוני המקיימות במות התקשורת השונות בשיטה הדמוקרטית .תקשורת
ההמונים ,בעבר זו המסורתית (למשל ,גופי העיתונות המרכזיים) וכיום גם הבמות החדשות
בזירה הדיגיטלית (הרשתות החברתיות השונות הן המרכזיות שבהן) מאפשרות שיח ציבורי
חופשי שבו הציבור נהנה מזרימת מידע על הנעשה סביבו ומסוגל ,על בסיס מידע אמין זה,
לנהל ויכוח ציבורי ,להציב כח נגדי למי שמחזיק בכח השלטון ולגבש עמדה ביקורתית
בסוגיות שונות .זהו תפקידה של התקשורת כ"מרחב ציבורי" ,כפי שהיטיב לנסח זאת ההוגה
יורגן האברמס . 21היכולת של המרחב הציבורי לתפקד ולאפשר קיום של חיים דמוקרטיים
נשען על אמון בסיסי שרוחשים האזרחים למסרים העוברים דרך התקשורת .פרקטיקת
הפרסום הסמוי יוצרת טשטוש בין מסרים תקשורתיים ,שנועדו לייצר שיח וחילופי דעות ,לבין
מסרים אסטרטגיים ,22שתכליתם היא לקנות השפעה על אזרחים ,לצרכי רווח פרטי ,בזהותם
כצרכנים .ככזאת ,היא מציפה את המרחב הציבורי במסרים שטבעם הוא מניפולטיבי .הנזק
אינו מסתיים רק בהצפת המרחב במסרים שנדמים כתקשורתיים ולמעשה עומדת מאחוריהם
מטרה אסטרטגית .הסכנה המהותית יותר היא זו של אובדן אמון מצד האזרחים .ברגע
שחלק מהמסרים אליהם נחשף הקהל הינו בעל אופי מניפולטיבי ולחברי הקהל יכולת להבחין
בין מסרים תקשורתיים-אותנטיים לבין כאלה שהם מניפולטיביים משום שהם מהווים פרסום
סמוי ,הם עלולים בהדרגה להפוך לסקפטים ולדחות את כלל המסרים אליהם הם נחשפים.
במובן זה ,תכנית אחת שיש בה פרסום סמוי מטילה צל של ספק גם על תכנים אחרים ,גם
אם הופקו כתוכן מערכתי עצמאי .הדבר נכון באותה מידה לשיח המתקיים בין פרטים
ברשתות החברתיות ועוסק בזוטות כמו גם נושאים מהותיים ופוליטיים :אמון במסרים
שעוברים בבמות אלו הינו תנאי בסיסי ליכולת לקיים שיח משותף .התופעה ניכרת היטב
בשנים האחרונות דרך הדיון הציבורי הער במסרים מניפולטיביים העוברים בפלטפורמות
Habermas, 1989, The structural transformation of the public sphere : an inquiry into a category of ( 21
)bourgeois society
)Habermas, 1984, The theory of communicative action ( 22
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הדיגיטליות וזכו לכינוי "פייק ניוז" שנועד אף הוא לערער את האמון בתקשורת .משבר האמון
בתקשורת ,לפיכך ,איננו רק חזון קודר ,הוא מציאות המתרחשת מול עינינו ומערערת את
יסודות הדמוקרטיה במדינות מרכזיות וחזקות.
 .4הפרסום הסמוי כ"זיהום" הפוגע ביכולת לייצר סביבת תקשורת ברת קיימא בעידן הדיגיטלי.
לאור הנזקים שפורטו לעיל ,הן בהיבטים הצרכניים והן בהיבטים האזרחיים ,נכון לראות
בפרקטיקת הפרסום הסמוי כתוצר לוואי שלילי של השינויים שעבה זירת התקשורת בעשורים
האחרונים המחייבים התייחסות רצינית של מערכת החוק ,המשפט והחינוך .על אף שמודל
כלכלי זה הפך להיות בגדר "בשורה" חדשה לבמות תקשורת ,ישנות וחדשות מבחינת שורת
הרווח ,עבור חלק מהן – קרש הצלה של ממש  -הרי שהוא מזהם את השיח הציבורי במסרים
בעלי אופי מניפולטיבי ,מייצר נזק רב מימדי לצרכנים ולאזרחים ,מאיים על האמון של הקהל
במסרים העוברים באותן במות וככזה – איננו בר-קיימא ,גם עבור במות התקשורת עצמן,
שקיומן תלוי בראש ובראשונה באמון שמעניק להם הקהל .במובן זה תעשיות התקשורת
והפרסום בעידן הדיגיטלי מצטרפות לתעשיות אחרות ,כגון תעשיות הרכב ,המזון המזיק וגם
הטבק ,שבפעילותן יש היבט של נזק ציבורי משמעותי המחייב תגובת נגד וקביעת כללים
ברורים.
ג .הפרסום הסמוי דרך ידוענים ברשת האינסטגרם
 .1במסגרת חוות דעת זו הובאו לפניי כ 80-תמונות 23שהועלו על ידי ידוענים ישראלים ברשת
האינסטגרם ובכולם נמצאו תיוגים למותגים מסחריים ,בהם המותגים הבאים :גרייגוס (מותג
וודקה) ,גולף כולל המותג עדיקה (רשת מותגי אופנה ומוצרים לבית ,מותג תכשיטים) ,אופל
(מותג רכב) ,מיני קופר (מותג רכב) ,פנדורה (מותג תכשיטים) ,אדידס (מותג הלבשת ספורט
ואפנה) ,דיזל (מותג אופנה).
 .2אקדים ואומר כי הרשתות החברתיות (למשל פייסבוק ,אינסטגרם ,טוויטר ,לינקדין ,מיוזיקלי),
שהתפשטותן הגלובלית החל מאמצע העשור הראשון של שנות ה ,2000-בישרה את השלב
החדש בהתפתחות האינטרנט זה של "תוכן גולשים" ( ,)WEB 2.0נתנו פתח להתרחבות
הפרקטיקה של הפרסום הסמוי ,הגברת המסחור של המידע המציף צרכנים בזירה הדיגיטלית
והעמקת הטשטוש ,שהתרחש כבר ממילא ,בין "תוכן" ו"פרסום" .בקצרה אציין עוד כי תהליך זה
קשור לשינוי יחסי הכוחות שבישרו הרשתות החברתיות בין "יצרני תוכן" ו"צרכני תוכן" והפתח
שנתנו להפיכתו של כל אדם ליצרן תוכן ,בעל פלטפורמה עצמאית שאין לה חסמי הפצה שהיו
קיימים בעבר או צורך במודל כלכלי משמעותי .בנוסף ,המאפיינים האינטראקטיביים של הרשתות
החברתיות (ניתן להעלות תוכן בעל מאפיינם מגוונים – טקסט ,תמונה ,וידאו ,להגיב לאחרים
ולשתף) וכן האופי השיתופי והחברתי הפכו אותן לאבן שואבת עבור מפרסמים שביקשו למצות
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ראו נספח א' לרשימת המלאה של התמונות שהוצג בפניי.
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את היחסים החברתיים בין אנשים לצרכי שיווק "מפה לאוזן" דיגיטלי (EWOM-Electronic
) Word of Mouth Marketingהנשען על יחסי אמון והמלצות בין "חברים".
 .3בתוך כך ,הרשת החברתית אינסטגרם ,הנשענת על שיתוף של תמונות או קטעי וידאו ולצידם
טקסט קצר ואפשרות לעקוב באופן חד צדדי אחרי משתמשים שונים ( ,)Followingהפכה
במהירה לקטר מוביל ביחס לפרסום סמוי ,בעיקר עבור צעירים המהווים קהל משתמשים מרכזי
של הרשת .אינסטגרם נשענת על פרקטיקה של שיתוף חברתי של תמונות מחיי היום –היום.
ככזו ,מהווה הרשת החברתית כר אידיאלי עבור מותגים ,בשל רצונם להשתלב בחיי היום יום של
צרכנים באופן שהוא "טבעי" אך למעשה מחושב היטב כך שיתרחש בנקודות רלבנטיות עבור
הצרכנים מבחינה רגשית ועל ידי דמויות שיש עימן רמת הזדהות גבוהה .הרשת מהווה כר
פעילות פורה עבור ידוענים ובמהירה הצמיחה מתוכה ידועני-רשת שמציגים אורח חיים מעורר
עניין וזוכים לקהל גדול של עוקבים .לפיכך ,שימוש בידוענים לצרכי פרסום סמוי הפך לפרקטיקה
נפוצה באינסטגרם ובעיה צרכנית משמעותית ,והוא לובש צורות שונות – החל מהסכמי פרסום
גדולים עם מותגים גלובליים עליהם חותמים ידוענים ועד יחסי חליפין לא רשמיים עם מותגים,
גדולים או קטנים ,תמורת מוצרים ותשורות אחרות .באופן פשוט אפשר לתאר את התופעה
כ"דוגמנות של חיי היום יום" המעמיקה את הטשטוש בין תמונות שהן אותנטיות לבין כאלה שהן
מבוימות היטב ונעשות תמורת תשלום ,זאת על פי רב ללא גילוי נאות .יש לציין כי במקביל עולות
ברשת זו פרסומות "רגילות" המסומנות על ידי אינסטגרם כ  Sponsoredולצד אלו ובנוסף אליהן,
עולות תמונות (מצד מי שהצרכן ביקש לעקוב אחריו) של ידוענים שאף הן בגדר פרסומות ,אך
אינן מסומנות ככאלה .בכך נכפה על הצרכנים ,ללא ידיעתם" ,תשלום כפול" כפי שהוזכר קודם.
 .4התמונות שהובאו בפניי מספקות מגוון של דוגמאות טיפוסיות לפרסום סמוי בידי ידוענים
ישראלים ברשת האינסטגרם ,הן כוללות שורה של ידוענים (עדן הראל ,אנה ארונובה ,דנה זרמון,
מאיה ורטהיימר ,לירן כוהנר ,אינה בקלמן ,עדי שילון ,שיר לוי ואחרים ( המקדמים שורה של
מותגים ,בהם כאמור גרייגוס ,גולף (עדיקה) ,אופל ,מיני קופר ,פנדורה ,אדידס ודיזל.
 .5נדרשת הכרות מסוימת עם הכלים שמציעה הרשת החברתית כדי להבין את האמצעים בהם היא
מעמיקה את הטשטוש בין מה שהוא "תוכן" (במקרה המדובר :תמונות אותנטיות של משתתפים
מחיי היום יום שלהם) לבין מה שהוא פרסום (קרי :תמונות שנועדו לקדם גוף מסחרי בתמורה
לתשלום או תמורה חומרית אחרת) .כך למשל ,ב  25לספטמבר העלתה מאיה ורטהיימר
(דוגמנית ושחקנית) תמונה 24לעמוד האינסטגרם שלה בה היא נראית שכובה על רצפת מטבח
כשגופה פרוש (באופן המזכיר "גופות" הנמצאות בזירות פשע) וראשה בתוך עוגת קרם .ביד
אחת היא אוחזת מערוך ובשנייה מקצפת .היא לובשת חולצת ג'ינס ומכנסיים שחורים צמודים.

https://www.instagram.com/p/BZdigwAluHp/?taken-by=mayawertheimer 24 .1
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לצד התמונה מופיעה כיתוב קצר"( "the struggle is real jet lag " :המאבק בג'ט לג הוא
אמיתי") .לכאורה מדובר בתמונה אותנטית והומוריסטית בה "מדווחת" ורטהיימר לעוקבים שלה
על חייה :היא מתמודדת עם ג'ט לג ועייפותה כה קשה עד ש"התמוטטה" על רצפת המטבח,
נרדמה כשפניה בתוך עוגה ,והיא "מתה מעייפות" .הדיווח משתלב בחייה האמיתיים :היא
התחתנה זמן קצר קודם ,דיווחה על ירח הדבש שלה בתמונות וכעת שבה מירח הדבש
ומתמודדת עם ג'ט לג .אבל בחינה נוספת של התיוגים המופיעים בתמונה 25חושפת כי מדובר
בפרסומת לכל דבר .התמונה מבויימת היטב ומופיעים בה התיוגים הבאים :לצד הטקסט
 Diesel@ #joggjeansובתוך התמונה מופיעים מספר תיוגים נוספים :רשת האופנה דיזל,
מנהלת יחסי הציבור של דיזל ישראל ,השף והקונדיטור אלון שבו (שככל הנראה הכין את העוגה)
וצלמת האופנה אורית פניני (שצילמה את התמונה) .לפנינו לפיכך מה שנדמה במבט ראשון
כתמונה אותנטית וספונטנית מחייה של מאיה ורטהיימר ,אך נחשף במבט שני כפרסומת מופקת
היטב ,בידי אנשי מקצוע ,כחלק מקמפיין מסחרי של חברת דיזל .רשת דיזל מבקשת לקדם את ה
 – Jogg Jeansמכנסי ג'ינס רכים ונמתחים והיא פועלת לשם כך גם דרך פרסום באינסטגרם.
כך ,תחת התיוג הזה מופיעים באינסטגרם לא פחות מ  11,523פוסטים 26שהעלו אנשים שונים
ואין כל דרך לדעת מי מאלו הם פרסומת בתשלום ומי לא .ורטהיימר ,המדגמנת בתמונה
שהעלתה את הג'ינס המדובר של דיזל ,מדגימה עד כמה הוא גמיש ונח ומציגה אותו כחלק ממה
שהוא סצינה "טבעית" בחייה .למעשה ,הג'ינס נמצא כביכול רק בשולי ההתרחשות שתיארה,
שהיא במרכזה .התיוג המסחרי אמנם מרמז על האופי הפרסומי של התמונה ,אולם הוא דורש
תשומת לב מרובה והתעמקות בפרטים ,כמו גם (ביחס לתמונה) מעבר אקטיבי של העכבר (כולל
לחיצת כפתור) על התמונה כדי לחשוף תיוגים שהוטמנו בה .אין בתמונה כל גילוי נאות לכך
שמדובר בפרסומת ולראייה :אף אחת מהתגובות הנלהבות שניתנו לתמונה בידי עוקביה לא
מתייחסת למותג המסחרי או לאופי הפרסומי שלה ,27אלא רק לוורטהיימר עצמה ,במסגרת שיח
מעריצים אופייני לאינסטגרם .בנוסף ,המודל העומד מאחורי התמונה נותר עמום גם כך :למשל,
האם אנשי המקצוע (שף ,צלמת) משלמים עבור החשיפה הזאת או שמה רק קיבלו "קרדיט"?
לוורטהיימר ,יש לציין ,יש מעלה מ  60אלף עוקבים .התמונה המדוברת זכתה ליותר מ 2000
"לייקים".

 25ישנם כמה סוגים של תיוגים :זה שנעשה באמצעות  #מקבץ את כל התמונות שבהן מוזכרות המילים שמופיעות בצמוד
ובכך יוצר מאגר תמונות ממשתמשים שונים שעוסקים בנושא דומה .זה שנעשה באמצעות @ מעביר לדף של משתמש
אחר – בין אם אדם או מותג מסחרי או ארגון .את התיוגים ניתן לשלב בשתי דרכים :בצמוד לטקסט שנכתב או בתוך
התמונה ממש .במקרה האחרון התיוג נגלה רק בלחיצת עכבר על הסמליל שנועד לחשוף תיוגים כאלה.
/https://www.instagram.com/explore/tags/joggjeans 26
 27זאת למעט התגובות של ורטהיימר עצמה המתייגת את הצלמת וכותבת לה" :בחיים לא ראיתי צוות שכל כך שמח
לעבוד אתי".
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 .6דוגמא אחרת היא שורה של פוסטים 28שהעלו ידועניות ישראליות (ירדן הראל ,דנה זרמון ,אנה
ארונוב ,מלי לוי ,לירון ויצמן ,לירון כוהנר ,יובל שרף ואחרות) באינסטיגרם כחלק מקמפיין לטבעות
של מותג התכשיטים "פנדורה" ,אחד ממותגי התכשיטים הגדולים בעולם .המותג מבקש,
כאסטרטגיה שיווקית ,לקדם את הרעיון של תכשיטים המאפשרים יצירת זהות אישית על ידי
רכישה ואיסוף של פריטים שונים של תכשיטי פנדורה .כך למשל ,ב  24לדצמבר  2016העלתה
אנה ארונוב פוסט 29שבו נראתה מכסה את אחת מעיניה עם סופגניה המדמה מראה של עין
ולצד זה העלתה את הכיתוב" :חג הכי פוטוגני (סמליל סופגניה) חג שמח!" .ידה ,שאחזה את
הסופגניה ,נראתה מעוטרת ב  4טבעות שונות של פנדורה .באופן דומה ,הידועניות האחרות
העלו תמונות המציגות אותן בשגרת יומן (הזוהרת והעמוסה ,כל אחת בדרכה) כשעל ידיהן
מופיעות שלל טבעות של פנדורה .לצד התמונה של ארונוב הופיעו  4תיוגים :השניים הראשונים
(#לאטעמתי #רק צילמתי) הובילו לשלל תמונות שעניין סופגניות ואוכל והשניים האחרים
( )#myringmystyle #pandoraisraelהובילו למקבצי תמונות של תכשיטי פנדורה .התיוג
 #myringmystyleבאופן ספציפי יצר קמפיין ויראלי שבו שורה של ידועניות דגמנו למעשה את
האופן שבו שילוב בין מספר טבעות של פנדורה הפך לחלק מהסגנון האישי שלהן .התמונה
שהעלתה ארונוב זכתה לתיוג נוסף שחיבר את הפוסט לדף הרשמי של המותג פנדורה
( )@theofficialpandoraובכך הפך הפוסט של ארונוב לכזה המשויך גם לדף המותג המסחרי.

https://www.instagram.com/p/Bdz2Cr8A90_/?taken-by=yardenha 28 .1
https://www.instagram.com/p/Bchy57FAJ1p/?taken-by=yardenha .2
https://www.instagram.com/p/BZggy4CA90P/?taken-by=yardenha .3
https://www.instagram.com/p/Bd7lhlxHtGF/?taken-by=danazarmon .4
https://www.instagram.com/p/BYf9L7OBcpR/?tagged=myopenbangle .5
https://www.instagram.com/p/BXPuE1WlfgA/?taken-by=mayawertheimer .6
https://www.instagram.com/p/BGrNSCeH0SZ/?tagged=pandoraisrael .7
https://www.instagram.com/p/BOO6CxrDxsG/?tagged=pandoraisrael .8
https://www.instagram.com/p/BN4NTiWDyBO/?tagged=myringmystyle .9
https://www.instagram.com/p/BOZ0ihhhUf2/?tagged=myringmystyle .10
https://www.instagram.com/p/BOSgEB4gUGE/?tagged=myringmystyle .11
https://www.instagram.com/p/BOFP5ttgHEo/?tagged=myringmystyle .12
https://www.instagram.com/p/BN6J5fHDPrB/?tagged=myringmystyle .13
https://www.instagram.com/p/BN39VfXlmFB/?tagged=myringmystyle .14
https://www.instagram.com/p/BiMRl20BOP1/?taken-by=aronovanna .15
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https://www.instagram.com/p/BOZ0ihhhUf2/?tagged=myringmystyle

14

לארונוב  132אלף עוקבים באינסטגרם .התמונה המדוברת זכתה ל  1652לייקים .התגובות
הנלהבות התייחסו לארונוב עצמה ולאכילת סופגניות ולא למותג התכשיטים או להיותו של הפוסט
פרסומת לכל דבר.
 .7הסממנים שתוארו כאן חזרו על עצמם ,בגרסאות כאלה ואחרות ,בכל הפוסטים שהוצגו לי
שקידמו מותגים שונים (תכשיטים ,רכב ,בגדי ספורט ,וודקה וכו') :העלאת תמונות בעמוד
האינסטגרם של הידוענים המציגות לכאורה מצבים "טבעיים" מחיי היום יום של אותם ידוענים,
תוך שילוב ,אגבי (פחות או יותר) וספונטני של מותג מסחרי וצירוף של תיוגים המקשרים למותג
המסחרי .באף אחד מהדוגמאות שהובאה לעיוני לא הופיע גילוי נאות כי מדובר בתמונות שהן
פרי של שיתוף פעולה מסחרי .זאת למרות שרשת אינסטגרם מספקת לאחרונה כלי לגילוי אות
מסוג זה .Paid Partnership with (brand name) :כך למשל ,ניתן לראות כי השחקנית גל
גדות עושה שימוש בגילוי נאות מסוג זה כחלק מהיותה דוגמנית של חברת רבלון. 30
 .8לפיכך ,מהפוסטים שעליהם התבקשתי לחוות את דעתי עולה כי רשת אינסטגרם ,דרך
המאפיינים היחודיים לה הנשענים על הדגשה של דימויים חזותיים מחיי היום יום וקישוריות בין
פרטים לישויות מסחריות ,יוצרת מציאות חדשה בה מתקיים טשטוש עמוק בין מה שהוא אותנטי
למה שהוא מבויים וידוענים מקדמים דרכה מותגים מסחריים באופן שאיננו גלוי ובהיר
למשתמשים ומחייב אוריינות מדיה גבוהה וניתוח אקטיבי של המסרים .כפי שאראה להלן,
דרישה כזאת איננה עומדת בקנה אחד עם הממצאים של המחקר לגבי היכולת של משתמשים
לזהות פרסום סמוי.

שאלה שנייה :יכולתם של צרכנים לזהות פרסום סמוי
בעקבות התפשטות תופעת הפרסום הסמוי בפלטפורמות שונות של תכני מדיה בשנים
האחרונות – תקשורת מסורתית כמו אתרי חדשות לצד בלוגים ורשתות חברתיות  -פנו חוקרים
בדיספלינות שונות במדעי החברה לעסוק בשאלת יכולתם של צרכני התקשורת לזהות את
התופעה .31הם בדקו את יכולת של צרכנים לזהות תכנים כאלו כפרסום (ללא גילוי נאות ועם
סוגים שונים של גילוי נאות) וכן את התנאים המיטביים המסייעים לצרכנים לזהות את הטיב
הפרסומי של המסרים ,הן מבחינת שימוש בשפה ,הן מבחינת מיקום על המסך והן מבחינת
עיצוב וסימון גראפי .המחקר מתייחס לתופעה בפלטפורמות שונות וגם סוגות שונות של תכנים,

https://www.instagram.com/p/BiURXuUAc0d/?taken-by=gal_gadot 30
 31למשלAmazeen, 2018, The effects of disclosure format on native advertising recognition and audience ( :
perceptions of legacy and ;Boerman, 2015, Using eye tracking to understand the effects of brand placement
Can disclosures lead consumers to resist ,13disclosure types in television programs;Campbell, 20
covert;Evans, 2017, Disclosing Instagram influencer advertising: The effects of disclosure language on
advertising recognition`, attitudes`, and behavioral intent;Wojdynski, 2015, Going Native: Effects of Disclosure
)Position and;Wojdynski, 2016, Going native: Effects of disclosure position

15

כולל הפלטפורמה והתכנים שבמרכז חוות דעת זו – תמונות משפיענים ברשת האינסטגרם.32
להלן תובא סקירה עדכנית של ממצאי המחקר העוסקים בסימון וזיהוי של פרסום סמוי.
 .1מודעות נמוכה לתופעה וקושי בזיהוי התוכן כפרסומת :מן המחקרים השונים עולה כי בקרב
צרכני התקשורת קיימת מודעות נמוכה מאוד לתופעת הפרסום הסמוי ומכאן גם שיעור נמוך
ביותר של צרכנים המזהים את טיבם הפרסומי של המסרים המופקים במודל זה .כך למשל,
במחקר שפורסם

השנה33

ומנה למעלה מ 800-נבדקים ,גילו החוקרים כי רק כ 9%-מן

המשתתפים הצליחו לזהות פרסום סמוי אליו נחשפו כפרסומת .במחקרים דומים אחרים,
שנערכו במגוון דיסציפלינות אקדמיות ,אחוז המזהים נכונה נמצא אף נמוך יותר .34במחקר
שנערך בישראל בשנה

שעברה35

נמצא כי למעלה מ  60%מהקוראים באתרי חדשות לא

הצליחו לזהות כתבות מסחריות ככאלה שהינן קנויות ,זאת גם כשהופיע "גילוי נאות" בדבר
שיתוף הפעולה המסחרי .רק כ  50%מהקוראים מודעים בכלל לקיומו של "תוכן שיווקי"
כמחצית מן הציבור הישראלי כלל אינו מודע לקיומו של פרסום סמוי באתרי האינטרנט
החדשותיים והאפשרות להיתקל בתוכן ממומן המתחזה לתוכן מערכתי כלל אינה עולה על
דעתם של צרכני התקשורת .חמור מכך ,שיעור גבוה זיהו בטעות כתבה צרכנית-מערכתית
כ"תוכן שיווקי" משום שהיתה בעלת עניין נמוך ,עדות נוספת לאוריינות המדיה הנמוכה והעדר
כלים לזהות את התופעה .כתוצאה מכך ,היכולת של הצרכנים לזהות פרסום סמוי כשהם
נתקלים בו ,כך עולה מהמחקרים ,הינה נמוכה ביותר.
 .2הגילוי הנאות שבו משתמשים גופי תקשורת באופן וולונטרי (כגון "בשיתוף עם" וכו')
אינו מסייע בזיהוי האופי הפרסומי של המסר .מן המחקר הקיים עולה כי יכולת הזיהוי של
צרכנים נותרת נמוכה למדי גם כאשר נעשה שימוש בגילוי נאות מהסוג המקובל כיום
באתרים מסוימים וכן ברשתות חברתיות וטיבו חלקי ומעורפל ,למשל "בשיתוף עם" ("In
)" .Partnership with", "Paid Partnership withכך ,מחקר מ  362016מראה כי גם כאשר
נלווה ל"תוכן שיווקי" סימון בדבר היותו תוכן מקודם או ממומן ,לעתים קרובות מתקשים
הצרכנים לזהותו ככזה .מחקר שפורסם השנה 37הראה כי לנוסח הגילוי הנאות יש השפעה
על שיעורי הזיהוי אבל לא בהכרח לטובה .כך לדוגמא ,הנוסח "תוכן בשיתוף" ("Partner

De Veirman, 2017, Marketing through Instagram influencers: the impact of number of followers and ( 32
product divergence on brand attitude;Evans, 2017, Disclosing Instagram influencer advertising: The effects of
)attitudes`, and behavioral intent ,`disclosure language on advertising recognition
Amazeen, 2018, The effects of disclosure format on native advertising recognition and audience ( 33
) perceptions of legacy and
Amazeen, 2017, Saving media or trading on trust? The effects of native advertising on audience perceptions ( 34
Wojdynski, 2016, Going native: Effects of disclosure position;Wojdynski, ( )of legacy and online news publishers
):2016, The deceptiveness of sponsored news articles
( 35יפעת , 2017 ,תוכן שיווקי :מאפיינים ואתגרים )
)Wojdynski, 2016, Going native: Effects of disclosure position ( 36
Amazeen, 2018, The effects of disclosure format on native advertising recognition and audience ( 37
) perceptions of legacy and
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) Contentהוריד את שיעורי הזיהוי ל  .3.4%הנוסח "תוכן בחסות" ("Sponsored
)" Contentשמר על שיעור הזיהוי הממוצע – כ  9%בלבד ואילו הנוסח "מודעה בתשלום
מטעם – שם המפרסם" )" ("Paid advertisement from - sponsorהעלתה את שיעורי
הזיהוי אף במעט –  12%בלבד .נתון דומה נחשף גם במחקר שנערך ב  2017על-ידי חברת
'יפעת' בישראל .המחקר בדק  400נבדקים שחלקם נחשפו לפרסום סמוי ללא כל גילוי נאות
ואחרים לפרסום סמוי עם גילוי נאות בנוסח "בשיתוף עם" .לפי המחקר  66%מן הנבדקים
שנחשפו לכתבות שלא סומנו כלל לא הצליחו לזהות את התוכן כפרסומת .הזיהוי שיפר את
המצב רק במעט :רק  61%לא זיהו כעת את התוכן כפרסומת .משמעות הממצאים האלו היא
כי גילוי נאות מסוג זה ("בשיתוף עם" או ניסוח דומה) אינו מהווה כלי יעיל עבור הצרכנים
בזיהוי האופי הפרסומי של התוכן אליו נחשפו.
 .3הקושי בזיהוי איננו מקרי Einstein38 .טוענת שבעלי פלטפורמות הפרסום מצמצמים באופן
מכוון את הבולטות והבהירות של הסימון של התוכן הממומן ,זאת בשל חששות המפרסמים
שהסימון ניתן לזיהוי מדי .באופן פשוט :פלטפורמות התוכן השונות מבקשות להוסיף סימון כדי
לצאת לידי חובה מול הצרכנים (ואולי אף מחוקקים ובתי המשפט) ,אך להותירם בערפל כדי
להמשיך בטשטוש בין תוכן ופרסומת לרצות את צרכי המפרסמים .הם נוהגים במדיניות זאת
למרות שהדבר ככל הנראה פועל לרעתם לטווח הארוך,)2018( Amazeen & Wojdynski :
מצאו כי סימון ברור של פרסום סמוי מגביר את ההערכה החיובית של הצרכנים כלפי
פלטפורמת התקשורת ,בעוד שחשיפה לתוכן ממומן ללא גילוי נאות פוגעת במידת האמון
שלהם .יתרה מכך ,החוקרים טוענים כי צרכנים שהצליחו לזהות את האופי הפרסומי של המסר
הביעו דעות שליליות כלפי המפרסם ,ככל הנראה בשל תחושת הרמייה .בנוסף ,חוקרים
שונים 39גורסים כי היעדר סטנדרטיזציה של חובת הגילוי הנאות בתעשיית התקשורת מצמצמת
את יכולתם של הצרכנים לזהות פרסום סמוי ,מאחר וישנה שונות גדולה מדי באופן הגילוי
הנאות בין פלטפורמות פרסום שונות ,מדיה שונים ופרקטיקות הסימון מגוונות ומשתנות באופן
תכוף.
 .4גילוי נאות ברור ובולט מגביר את יכולת הזיהוי .המחקרים השונים מראה בבירור כי מאפייני
הגילוי הנאות הם קריטיים בהגברת היכולת של צרכנים לזהות את האופי הפרסומי של המסר
ולהתייחס אליו בביקורתיות .40הדבר נכון ללשון הגילוי הנאות ,שצריכה להודיע בבירור כי
מדובר בפרסומת ,לבולטת החזותית של הגילוי הנאות וכן למיקומו.
Einstein, 2016, Black Ops Advertising: Native Ads`, Content Marketing`, and the Covert World of the Digital ( 38
)Sell
Garfield, 2016, Beware the native of ()Conill, 2016, Camouflaging church as state: An exploratory ( 39
Einstein, 2016, Black Ops Advertising: Native Ads`, Content Marketing`, and the Covert World of the ().Brazile
)Digital Sell
Boerman, 2016, Informing Consumers about “Hidden” Advertising: A Literature Review of the Effects of ( 40
Amazeen, 2018, The effects of disclosure format on native advertising ( )Disclosing Sponsored Content
Amazeen, 2017, Saving media or trading on trust? The ( ) recognition and audience perceptions of legacy and
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א .נוסח הגילוי הנאות הינו מרכיב קריטי ביכולתם של צרכנים לזהות את המסר כפרסומת.
ניסוחים מסוימים המתלווים לפרסום הסמוי ומזהים את התוכן באופן פשוט וברור כפרסומת,
כגון "מודעה" או "פרסומת" (” ,)“Advertisement”, “Adהוכחו כברורים יותר וכאלה המשפרים
את יכולת הזיהוי של

התוכן על-ידי הצרכנים ,מאשר ניסוחים 'עמומים' כ"תוכן מקודם"

(" ,)Promoted Contentתוכן בשיתוף" (" ,)in association withמוגש על-ידי" ( brought
" )to you byבחסות" ( )sponsored byוכד' המביאים לשיעור זיהוי נמוך הרבה יותר.41
ב .סימון חזותי ברור ומובדל של הגילוי הנאות משפר את יכולת הזיהוי .ממצאים של סקר
מקוון שנערך לאחרונה מראים כי היכולת לזהות פרסום סמוי גוברת באופן משמעותי כאשר
לתוכן נלווה גילוי נאות בולט מבחינה ויזואלית (למשל :תיחום ההודעה בתיבה צבועה בצבע
ניגודי ובולט) ,זאת בניגוד לסימון מסווה ,הנטמע בתוכן המערכתי ,ומאמץ את הטון והנראות
האופיינים לפלטפורמת הפרסום .42באופן דומה ,תקנות רשות הסחר האמריקאית מנחות
מפרסמים להקפיד על סימון בולט ומובחן מספיק של פרסום המוסווה בתוכן באופן שאינו
"נבלע" במסר עצמו ,ניצב ביחס ראוי לגודל ,לצבע ולשאר התכונות הגרפיות והויזואליות של
התוכן באתר בו הוא מופיע.43
ג .מיקום הגילוי הנאות הוא משמעותי .על אף התפיסה המסורתית לפיה יש למקם את הגילוי
הנאות בכותרת התוכן או סמוך

לתחילתו44

קרי :בראש הדף ,מחקר מ  201645מראה כי

המיקום היעיל ביותר הוא בגוף התוכן ,בין ראשיתו לאמצעו.
ד .התנאים לזיהוי פרסום סמוי ברשת האינסטגרם .מחקר עכשווי שהתמקד ביכולת לזהות
תמונות במימון מסחרי שמעלים ידוענים ברשת האינסטגרם ,46הראה באופן ממוקד כי
לבהירות הגילוי הנ אות יש חשיבות מכרעת ביכולתם של צרכנים לזהות את האופי הפרסומי
של המסר .לפי אותו מחקר ,הגילוי הנאות ""( "Paid Adמודעה בתשלום") היה האפקטיבי
ביותר עבור צרכנים כדי לזהות את המסר כפרסומת (יותר למשל מהגילוי " "SPאו העדר גילוי
כלל)  .עם זאת ,רק בקרב צרכנים שהראו יכולת גבוהה באופן כללי לזהות פרסום (קרי :כאלו

Wojdynski, 2016, ( )effects of native advertising on audience perceptions of legacy and online news publishers
Kim, ( ):Wu, 2016, A tale of two sources in native advertising ( )Going native: Effects of disclosure position
Iversen, 2017, When politicians go native: The ( ):2016, How advertorials deactivate advertising schema
Campbell, 2013, Can disclosures lead ( )consequences of political native advertising for citizens`, trust in news
)consumers to resist covert
Amazeen, 2018, The effects of disclosure format on native advertising recognition and audience ( 41
Einstein, 2016, Black ( )Conill, 2016, Camouflaging church as state: An exploratory ( ) perceptions of legacy and
Tessitore, 2013, ( )Ops Advertising: Native Ads`, Content Marketing`, and the Covert World of the Digital Sell
)Wojdynski, 2016, Going native: Effects of disclosure position ( )?’PP for ‘product placement’ or ‘puzzled public
Amazeen, 2018, The effects of disclosure format on native advertising recognition and audience ( 42
)Federal, 2016, Putting disclosures to the test( ) perceptions of legacy and
)Federal, 2013, Disclosures: How to Make Effective Disclosures in Digital Advertising ( 43
)Federal, 2016, Putting disclosures to the test ( 44
)Wojdynski, 2016, Going native: Effects of disclosure position ( 45
Evans, 2017, Disclosing Instagram influencer advertising: The effects of disclosure language on advertising ( 46
)recognition`, attitudes`, and behavioral intent
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בעלי אוריינות מדיה גבוהה) היה לעצם הזיהוי השפעה שלילית על עמדתם כלפי המותג
המפרסם וכלפי הניסיון להשתמש בהם לצורך פרסום ויראלי ("מפה לאוזן") .מחקר זה מעיד
כי נדרש גילוי נאות ברור ביותר וכן אוריינות מדיה גבוהה כדי לזהות את המסר הפרסומי ולהבין
את טיבו.
ד .ה  FTCקבע תקנות מחמירות לגילוי נאות .רשות הסחר האמריקאית ( )FTCנדרשה
לסוגיית הפרסום הסמוי בשנים האחרונות בעקבות שורה של מקרים שהגיעו לבחינתה וזכו
לאכיפה נקודתית .ב  ,2016לאחר עבודה מקיפה והתייעצות ציבורית בנושא ,פרסמה הרשות
שורה של עקרונות מנחים והנחיות מפורטות בדבר הצורך לזהות "תוכן שיווקי" כפרסומת.47
מהלך זה מאותת על ההכרה האמריקאית בכך שהדרך לטפל בסוגיה היא באמצעות חוקי הגנת
הצרכן ,שתקפים מעבר לפלטפורמה מסוימת ורואים בסוגיה בעיה עקרונית וחוצת פלטפורמות
(קרי :ההטעיה של הצרכנים הנה בעייתית במידה שווה באתרי חדשות "מסורתיים" כמו גם
בפלטפורמות חדשות המבוססות על שיתוף חברתי ,כמו רשת אינסטגרם) .העקרונות
המרכזיים שצוינו בנייר העמדה של הוועדה מנחים את המפרסמים לצרף לפרסום סמוי גילוי
נאות פשוט ,ברור ושאינו משתמע לשתי פנים .לשם כך ,גורסת הוועדה ,הגילוי הנאות צריך
להימצא בסמיכות לתוכן הממומן ,להופיע בפונט ובצבע קלים לקריאה ועליו להופיע כך שהצרכן
לא יוכל להימנע או להתעלם ממנו ) .(Hilfer, 2016עוד מורה מסמך ההנחיות של הרשות
האמריקאית להעדיף עיצוב שאינו מצריך גלילת-מסך או ביצוע פעולות אחרות בכדי למצוא את
הודעת הגילוי הנאות (ובמידה ופעולה כזו היא הכרחית ,יש להשתמש בוויזואליזציה שתעודד
את הצרכנים לבצעה) (.)FTC, 2013
 .5לסיכום:
א .המחקר העכשווי בעולם ובישראל מראה כי לצרכנים יש יכולת נמוכה ביותר לזהות פרסום
סמוי ,הן כשהוא מופיע ללא גילוי נאות והן כשמופיע עם גילוי נאות שבו נוהגים גופי
התקשורת באופן וולונטרי ,למשל "בשיתוף עם" .הסיבה לכך היא שהמפרסמים פועלים
כדי לצמצם את הגילוי הנאות ,כך שישמש יותר עלה תאנה מבחינה ציבורית ומשפטית,
אך לא יפריע בתהליך הטשטוש וההסוואה של האופי הפרסומי והטעיית הצרכנים .בנוסף,
הקושי לזהות את הגילוי הנאות נובע מהעדר סטנדרטיזציה ,כך שכל אתר בוחר מדיניות
גילוי נאות משלו .כך הופך הגילוי הנאות מכלי שאמור לשרת את הצרכנים ולהעצימם לכלי
שפועל לשמור אותם במצב של בלבול ,חוסר ידיעה ומודעות והטעיה מתמשכת.
ב .המחקר מראה כי גילוי המשתמש במילים ברורות המבהירות כי מדובר בפרסומת ("מודעה
בתשלום"" ,פרסומת") מגביר את יכולת הזיהוי של הצרכנים ,אך יש חשיבות גם לאוריינות

)Federal, 2016, Putting disclosures to the test ( 47
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מדיה על מנת שהזיהוי ישפיע גם על עמדות הצרכנים כלפי מסרים מניפוליטיביים מסוג
זה.
ג .באופן ספציפי ביחס לרשת החברתית אינסטגרם נמצא כי נדרש גילוי נאות ברור וחד
משמעי (למשל )"Paid Ad" :כדי להגביר באופן משמעותי את יכולת הזיהוי של צרכנים,
אולם הוא נוטה להשפיע על צרכנים לנקוט עמדה ביקורתית רק אם הם בעלי אוריינות
גבוהה מלכתחילה.
ד .ארצות הברית היא המדינה שמובילה כיום את הטיפול בסוגיית הסימון של הפרסום הסמוי
וזאת דרך חוקי הגנת הצרכן .רשות הסחר האמריקאית רואה בפרסום כזה פרסום מטעה
( )Deceptiveוקבעה תקנות מפורטות שהינן חוצות-פלטפורמה ומחייבות בגילוי נאות
פשוט וברור הן מבחינת השימוש בשפה והן מבחינת העיצוב החזותי ,על מנת להגביר את
יכולת הזיהוי של הצרכנים.
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