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 המשיבות

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית

מכוונת של המשיבות, של קידום פרסום סמוי ברשת  מדיניותבשל תובענה זו הוא  עניינה

 מהם רבים, באפליקציה למשתמשים מאפשר שאינו באופן, "אינסטגרם"החברתית 

, ופוגע בכושר השיפוט שלהם ובאוטונומיה פרסומות ובין אותנטי תוכןבין  להפריד, קטינים

 . וגורם לנזקים וירטואליתוהשל הסביבה  ממשי זיהוםשלהם. פרסום זה הוא בגדר 

 על איסורהיתר  בין ,הקובעותשל הוראות חוק הגנת הצרכן,  ,גסה ברגל ,מפרסמוי  פרסום

 ".האמור בה אינו פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי פרסומת" באמצעות הטעיה
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 בתחום תקשורת חוקרת, באלינטד"ר ענת  מאתזו מצורפת חוות דעת מומחה,  לבקשה

 "(.  המומחית דעת חוות)להלן: " למינהלומרצה במכללה  הסמוי הפרסום

 במקור, אלא אם נכתב אחרת.  אינןההדגשות אשר בציטוטים המופיעים בבקשה זו 

 :בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

, ייצוגית כתובענה( ״התובענה״: להלן) זו לבקשה המצורפת התובענה נוסח את לאשר (א)

 . (״ייצוגיות תובענות חוק״ :להלן) 2006 - התשס״ו, תובענות ייצוגיות חוק מכח

 :כדלקמן"( הקבוצה״: להלן) ההתובענ הוגשה שבשמה הקבוצה את להגדיר (ב)

דרתו כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי של המשיבות )כהג״

להלן( ברשת "אינסטגרם" בשבע השנים אשר קדמו להגשת תובענה 

 ;״זו

  ולחלופין, ליתן כל הגדרה אחרת לקבוצה כפי שימצא לנכון.

, לחוק הגנת הצרכןא 7-( ו1)ג()7)א(, 2פים סעי הפרת הנן התובענה עילות כי לקבוע (ג)

 36-ו 35ם ו/או רשלנות על פי סעיפי "(הצרכן הגנת חוק" )להלן: 1981 –התשמ"א 

 . (״הנזיקין פקודת״: להלן[ )חדש נוסח]לפקודת הנזיקין 

להן להוסיף גילוי נאות לפרסומיהן הקיימים  שיורה, המשיבות כנגד עשה צו לתת (ד)

 . והעתידיים

 . את הקבוצה כפי שיפורט להלן לפצות למשיבות להורות (ה)

, העברית שפהב יומיים עיתונים בשני יפורסמו ונוסחה זו בבקשה ההחלטה כי להורות (ו)

 כי ולקבוע, כאמור הפרסום אופן בדבר לנכון שימצא כפי נוספות הוראות לתת וכן

 .הפרסום בהוצאות נהתישא המשיבות

, וכן לקבוע את שכר הטרחה של ב"כ, בשיעור ותלמבקשלהורות על תשלום גמול הולם  (ז)

 שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד בתוספת מע"מ כדין.

 .לנכון הנכבד המשפט בית שימצא כפי בתובענה הדיון ברבד נוספות הוראות לתת (ח)

 .כדין בגינה מע״מ בצירוף עו״ד ובשכ״ט זו בקשה בהוצאות המשיבות את לחייב (ט)

 מבוא. א

מרבית  לא כל שכן, היהוא כיכר העיר המודרנית. מרבית האוכלוסי וירטואליוה המרחב .1

 שם ;ומסרים נותרעיו מוחלפים שם, עושים בו שימוש על בסיס יומיומי. הנוער בני

 ,ורצונותיהם מחשבותיהם את המשתמשים מבטאים שם ;עולם תפישות מתגבשות

 ודעות תשוקות, להעדפות, ונחשפים לנכון מוצאים שהם כפי חייהם סיפור את מספרים

 . אחרים של

פרקטיקת הפרסום הסמוי יוצרת טשטוש בין מסרים תקשורתיים, שנועדו לייצר שיח  .2

, צרכניםוחילופי דעות, לבין מסרים אסטרטגיים, שתכליתם היא לקנות השפעה על 
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ככזאת, היא מציפה את המרחב הציבורי במסרים שטבעם הוא . לצרכי רווח פרטי

לשמש כאתר להחלפת  הוירטואליתחת היכולת של המרחב  תחותר, ומניפולטיבי

 .תרעיונות, דעות ועמדו

מדובר בפרסום אפקטיבי, משמעותו של הפרסום הסמוי היא  יםשעבור המפרסמ הגם .3

 הפרט של האוטונומיה את שולל הסמוי הפרסום. ירטואליוהוזיהום ממשי של המרחב 

מעוות את  להיחשף, פוגע בכושר הבחירה שלו, מעוניין הוא תכנים לאילו לבחור

 ,וגורם לו לרכוש מוצרים שהוא לא רצה בהכרח, או לבצע רכישה לא מיודעת תיוהעדפו

 עליוומטיל  ,ברשתות החברתיות כאמיתייםתת אמון בתכנים המוצגים פוגע ביכולתו ל

 אמיתותם של מסרים הנחזים להיות אמיתיים.  לבירורנטל כבד 

 . סמויאיסור ברור וישיר על פרסום  קובע הדיןלפיכך,  .4

 יבחן לפרסומת לחשיפתו המודע אדם. אפקטיבי אינו, הדין בכללי העומד שפרסום אלא .5

, אחרת דרך המשיבות בחרו, משכך .כליל מצריכתה ימנע או, ביקורתי באופן אותה

 . ופסולה אסורה

 את המשלבים, ידוענים עם התקשרות על םימבוסס המשיבות של השיווק צימאמ .6

"( הנחזים להיות פוסטים)" אינסטגרםמטעמם ברשת  ידיעותב המשיבות של המוצרים

יודע באילו מקרים  אינו. הצרכן, העוקב אחר ההודעות השוטפות של הידוען, אותנטיים

 מדובר, הכלל דרך)ועל  פרסומי בתוכן מדובר מקרים ובאילו, אמיתימדובר בתוכן 

 (. השניים של בשילוב

 פרסום ולקדם, הצרכנים של ההגנה מנגנוני את לעקוף המשיבות מצליחות, זו בדרך .7

 של במישור הן הדין בהוראות מלעמוד שנכשל, צעיר לקהל בעיקרו המופנה, אגרסיבי

 עצמה.  הפרסומת תוכן של במישור והן, סומתהפר את לזהות האפשרות

הפגיעה הצרכנית הנגרמת מהתנהלות זו של המשיבות, מדובר על מקרה מובהק של  לצד .8

 לות, והפרת חובת תום הלב. עשיית עושר, התרש

 אחרון.-ואחרוןראשון, -ראשון, ואולם .9

  הצדדים. ב

  .מעצבת פנים בעלת עסק עצמאי ,אדם פרטי היא , גב' מיה שנברגר,1שת המבק .10

מרגליות היא אדם פרטי, ומכהנת כמנכ"לית שדולת הנשים -, גב' מיכל גרא2המבקשת  .11

 בישראל.

ת ות פוסטים, ונחשפומפרסמ ןה םתאינסטרגם, במסגר לשתי המבקשות חשבונות .12

לפוסטים )הן במסגרת ה"פיד", והן במסגרת של גלישה חופשית בהתאם לחיפושים, 

 "(.טאגיםשיתופים, המלצות או "האש

, היא בעלת מותג "(1 המשיבהסטייל בע"מ )להלן: " עדיקה, 1 המשיבה .13

 ", מחלוצי מותגי האונליין בישראל. Adikaהאונליין"
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"(, היא הזכיינית והיבואנית 2המשיבה )להלן: " ( בע"מ1994וד )פולימ, 2המשיבה  .14

 .  בישראל "דיזלהבלעדית של המותג "

" אדידסתאגיד "חברה בת של היא  "(,3המשיבה )להלן: " , לייף ספורט בע"מ3המשיבה  .15

 , ומשווקת את מוצריו בישראל. העולמי

א היבואנית והמשווקת "(, הי4המשיבה , סיטי טיים אי.אל. בע"מ )להלן: "4המשיבה  .16

 ". פנדורההרשמית בישראל של תכשיטי חברת "

"(, היא המשווקת הבלעדית של מותג 5המשיבה , מ. אקרמן בע"מ )להלן: "5המשיבה  .17

 . בישראל" גרייגוסהוודקה "

"(, היא המייבאת הבלעדית של רכבי 6המשיבה , דלק מוטורס בע"מ )להלן: "6המשיבה  .18

 " בארץ. מיניהיצרן "

"(, היא יבואני רכבי 7המשיבה )להלן: " שלמה יבוא רכב בע"מ - . ש.י.ר., 7בה המשי .19

 . בישראל" אופל"

 ג. רשת אינסטגרם

וסרטוני וידאו  לשיתוף תמונות ת,חינמירשת חברתית  היא (Instagram) אינסטגרם .20

מאפשר למשתמש (. היישום Post"פוסט" ) כאשר כל שיתוף נקרא, דקה קצרים של עד

 פייסבוקאחרות )כגון  ברשתות חברתיות ות, לשתף אותן בפרופיל שלו, ואף תמונ לצלם

 .שלהם לצפות ולהגיב על פוסטיםם, "לעקוב" אחרי משתמשים אחריו ר(,טוויטו

. תוך חודשיים הגיעה למיליון משתמשים, 2010אינסטגרם הושקה לראשונה בשנת  .21

לאינסטגרם כשלושים מיליון , כשהיו 2012לעשרה מיליון. בחודש אפריל  –וכעבור כשנה 

מיליארד  –משתמשים, היא נרכשה על ידי פייסבוק, בסכום שנראה היה אסטרונומי 

מתוכם  500,000-)כ חודשיים משתמשים 800,000-כ אינסטגרםמונה  כיוםדולר. 

 1משתמשים יומיים(.

היא הרשת החברתית המובילה בקרב בני נוער  אינסטגרם, 2017נכון לסוף שנת  .22

. גם בקרב המבוגרים אחוז המשתמשים אינו בה משתמשים מתוכם 72% – בישראל

    2.38%-מבוטל, ועומד על כ

לכל משתמש ישנו "פרופיל", אליו הוא יכול להעלות תמונות, סרטונים קצרים, וכן  .23

"stories "–  שעות בלבד,  24תמונות או סרטונים קצרים, אשר ניתנים לצפייה במשך

 ולאחר מכן נמחקים. 

                                                   
1 https://www.themarker.com/wallstreet/1.4469748 
 , בכתובת:2017כך על פי דו"ח האינטרנט של בזק לשנת  2

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf 
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תמשים יכולים "לעקוב" אחרי משתמשים אחרים. בכל פרופיל מוצגת כמות מש .24

( של אותו המשתמש, וכמות המשתמשים שהוא עוקב אחריהם followersהעוקבים )

(following  .) 

 משתמש"פרופיל"  נראה, לדוגמא, כך

 של הדוגמנית בר רפאלי:

: 

, התמונות יתר את חושפת למטה גלילה 

 :לוגי יורדהמסודרות בסדר כרונו

 

העלאת תמונה/סרטון, הנקראת "פוסט", מאפשרת הוספת מלל על ידי המשתמש, וכן  .25

   (, על ידי משתמשים אחרים. comments"הערות" )

   



6 
 

 "פוסט": נראה, לדוגמא, כך

 

 הערות את חושפת למטה גלילה 

 :המשתמשים

 

ם מפרסמים. לחיצה תמונות שהה על גבי המשתמשים יכולים "לתייג" פרופילים אחרים, .26

  על התיוג תוביל את המשתמש לפרופיל המתויג.

 אינו חשוף בהתבוננות בתמונה, והוא נחשף רק על ידי לחיצה עליה.   התיוג .27
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 טרם"פוסט"  נראה, לדוגמא, כך

 :התמונה על לחיצה

 

 את חושפת התמונה על לחיצה 

 (:קיימים)אם  התיוגים

 

(. האשטאג )בעברית: "תג הקבצה"(, hashtags" )אפשרות נוספת היא הוספת "האשטגים .28

הוא מחרוזת טקסט, המשמשת לסימון וקטלוג נושאים ברשתות חברתיות, באמצעות 

הוספת סולמית )#( לפני כיתוב. לחיצה על ההאשטאג תוביל את המשתמש לדף אשר 

 מציג את כל הפוסטים הפומביים שהעלו משתמשים אחרים בליווי אותו ההאשטאג. 
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 וויבלילדוגמא, נראה "פוסט" , כך

 : ShabbatShalom# האשטאג

   

מובילה  ההאשטאגעל  לחיצה 

 האשטאג בליווי הפוסטיםלמקבץ 

 זהה:

 

רואים את הפוסטים אז ואחר דמויות קבועות ) "עוקבים"אינסטגרם המשתמשים ב .29

באפליקציה. גלישה  וכן גולשים ה"פיד"(, –בעמוד הבית של האפליקציה שלהם 

יקציה נעשית באמצעות האשטאגים )המאפשרים לעבור מתמונה לתמונה באותו באפל

האלגוריתם של ו/או באמצעות  נושא(, או באמצעות מסך החיפוש )על פי מילת חיפוש

(. בשני המקרים, מוצעים למשתמש פוסטים אינסטגרם המציג תמונות באופן אוטומטי

  על פי האלגוריתם של האפליקציה, הבוחן בין היתר את הפופולריות של כותב הפוסט.

גין, גם פרסומות, המוצעות לו בהתאם לתחומי ב"פיד" של כל משתמש מופיעות, לסירו .30

העניין שלו. הפרסומות אולם דומות לפוסטים, אך ניתן לזהותן, שכן מעל התמונה 

 הן נראות, לדוגמא:  ". כךsponsoredמופיעה המילה "
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מסומנים כפרסומות, יכול המשתמש לעבור מפוסטים  אינםמקום בו הפוסטים  .31

 חזרה מבלי לדעת זאת כלל ועיקר. אמיתיים לפוסטים שיווקיים ו

  בפרט ברשתות החברתיותופרסום סמוי בכלל, על ד. 

של  ה"מנגנון שכנוע" ואמצעי לרכישת תשומת לבו של הצרכן. ביצירת פרסום הוא .32

יסודות פסיכולוגיים, סוציולוגיים ותחומים נוספים, כדי שזו תשפיע  פרסומת מעורבים

פעפע" לתודעתו גם מבלי שהכרתו ערה למתרחש על שכלו של הצרכן ועל רגשותיו ו"ת

 ע"מבמדינת ישראל נ' אוביקטיבי מחקרים עולמיים בישראל  1326/02( פ"תת"פ ))

(7.9.2005).) 

 חוק הגנת הצרכן, מגדיר "פרסומת" כך:  .33

רבות פרסום שמומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא ל"

יעבד, תשלום או הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בד

כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי 

 "כאמור

מותרת היא חופש הביטוי. במסגרת  נכללתשהיא  היא מותרת, משום , ככלל,פרסומת .34

חופש העיסוק. בחברה דמוקרטית, הבנויה על שוק חופשי ל קשורהגם משום שהיא 

 7833/96 צבג") "גלגלי המשק כשמן על"היא  המסחרית ותחרות עסקית, הפרסומת

עניין )להלן: " (1998) 586( 3נב) פ"ד ,ומלניק נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדי

 "((. מלניק
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מנקודת  חסרונות לא מבוטלים נםיש – ה"גלויות" – לפרסומות המסורתיותאולם,  .35

הביאו לשחיקה והלכו והתגברו בעשורים האחרונים המבט של המפרסמים, אשר 

בין התוכן  הפרדה והבחנהבשיטת הפרסום המסורתית קיימת , ראשיתן. ביעילות

הפרסומת , המערכתי של אמצעי התקשורת לבין המסרים השיווקיים. כך, למשל

ביחד עם מקבץ של פרסומות אחרות.  ,"הפסקת פרסומות" במסגרתבטלוויזיה משודרת 

במהלך הצפייה  מחקרים מלמדים על כך, שניכרת ירידה בשיעורי הצפייה בפרסומות

בתוכן המערכתי, תוך כדי שהצופים מעבירים בזמן הפרסומות לערוצים אחרים ואף 

טכנולוגיות צפייה יתרה מזאת,  .נוטשים את המרקע בכלל לטובת עיסוקים אחרים

, מחקרים מצביעים שנית ;דילוג על הפרסומותחדשות, מאפשרות צפייה בתוכניות תוך 

 סינון דני כלפי הפרסומות, ועל כן מפעילים מנגנונישהצרכנים מגלים יחס חשעל כך 

 ההגנה פסיכולוגיים, דבר המפחית מהאפקטיביות של הפרסומת בהשגת היעדים שלו

; "(ג'בארין)להלן: " (2015)בורסי, 1166 דיני מסחר אלקטרוני צרכניאמל ג'בארין, )

 בגופי ותימשמע שינוי ניכרבשנים האחרונות  ,בנוסף .(5בעמ' המומחית, חוות דעת 

עקב אבדן תקציבים של פרסום  שברמב נתונה המודפסת העיתונות. המסורתיים המדיה

גלוי לטובת הרשת, ומודל הפרסום המסורתי בטלוויזיה מאוים על ידי יכולתם של 

 צרכנים לפנות לתוכן מקוון. 

" בתעשיית השיווק מותג"החשיבות  ,מאוד התגברהתחת השפעת תהליכים אלו,  .36

מותג, במופעו בעשורים האחרונים, לא נועד לסמן את המוצר עצמו ולזהותו והפרסום. ה

המייצג  דימוי מסויםעם זהות היצרן המקורי, אלא מבקש ליצור בתודעתם של הצרכנים 

לאור זאת, מבקשים מפרסמים "לעטוף" את הצרכנים בדימוי המסחרי  .מוצר או שירות

מבחינת קשב, אמינות והזדהות ים טילפגוש אותם בצמתים רלוונובכל אשר ילכו 

 רגשית, באופן "טבעי" בחיי היום יום שלהם. 

, בה התחרות על תשומת הלב של הצרכן ממילא, בסביבה תקשורתית עמוסת גירויים .37

מפרסמים ואנשי שיווק גוברת, המרחבים הבלתי ממוסחרים הולכים ומצטמצמים. 

מחפשים ו ,עם הצרכןמנסים ליצור נקודות השקה רבות ואפקטיביות ככל האפשר 

בהתמדה מרחבים נקיים ממסחור, שבהם נוכחות המותג תעניק לו את הבולטות ואת 

הררי ותהילה שוורץ אלטשולר, "הפרסום -)טלי תאניהאמינות המיוחסת למרחבים אלה 

הסמוי בטלוויזיה בעידן התקשורת השיווקית המשולבת וכלים לרגולציה אפקטיבית 

"(; הררי ושוורץ אלטשולר-תאני( )להלן: "2012) 27, 8 דיהמסגרות משל פרסום סמוי", 

)ענת בלינט, "בתוך הקופסא; מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל", 

 "((. באלינט( )להלן: "2012) 94המכון הישראלי לדמוקרטיה , 95 מחקר מדיניות

לוי, ממוקד מוצר, כתוצאה מכך, אופני השיווק והפרסום השתנו באופן יסודי: מפרסום ג .38

המופיע בערוצי בשטחי מדיה מזוהים )שלטי חוצות, מודעות בעיתונים, פרסומות 

בטלוויזיה( הפרסום הפך להיות בעל אופי מופשט הפוגש את הצרכן בנקודות שונות בחיי 

  .יום-היום

מסרים פרסומיים משולבים בתכנים של אמצעי שיטת פרסום שבה הוא  "פרסום סמוי" .39

רת תשלום, תוך הסתרה חלקית או מלאה של עובדת העברתם של מסרים תקשורת תמו
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אין הברכה "'טירי, -מרקוביץ, חנה וינשטוק-אפרת רחלי מאירי)ראו, למשל:  אלה

על הקשר בין פרסום סמוי בקלטות ילדים לרווח  ?'מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין

; "(טירי-ביץ' ווינשטוקמרקו-מאירי)להלן: " (2015) 60, 59ח',  שערי משפטי" כלכל

 (. 27, שוורץ אלטשולרוהררי -תאני

 ,מאז תחילת שנות האלפיים הפכה תופעת הפרסום הסמוי באמצעי התקשורת השונים .40

 (. 1168, ג'בארין) לאחת התופעות הדומיננטיות בשווקים הצרכניים

 , תעשיית התקשורת על ענפיה השונים, נכנסה למשבר כלכלי, בשל פיזור הקהלכאמור .41

והכרסום המאסיבי בהכנסות מפרסום מסורתי. כתוצאה מכך, גבר מאוד הצורך למצוא 

המפרסמים  –ערוצי הכנסה חדשים. מנקודת חולשה זו, ומתוך הצרכים של שני הצדדים 

נפתחה הדרך לשילוב המאסיבי של מפרסמים בתכני המדיה עצמם, על  –ובמות התוכן 

ת בידור וכן מסרים ברשתות החברתיות. סוגיהם השונים: כתבות עיתונאיות, תכניו

התקשורת, זו המסורתית וזו החדשה, עברה תהליך מסחור עמוק  תעשייתבאופן פשוט, 

ומהיר, מבלי שהצרכנים ערים לתהליך ולהשתנות מקורות המידע שלהם ותוך הפרה 

 . בוטה של החוקים והתקנות הקיימים

רה את המסר השיווקי לקהל בה הפירמה מעבי ,שיטת שיווקהוא  "ויראלי שיווק" .42

", כמו וירוס, דרך צינורות מפה לאוזןראשוני של צרכנים, שמעבירים אותו הלאה "

ויראלי הוא להשתמש במנגנון הפשוט והתקשורת ביניהם. הרעיון מאחורי השיווק ה

, כדי להפיץ את המסרים העברת המסרים בין הצרכנים לבין עצמםוהטבעי של 

  .(1345, 'באריןג) ול של צרכניםהשיווקיים לקהל רחב וגד

 בכך נעוצה, הדיגיטליים בשווקיםיטה זו הולכת ותופסת תאוצה אחת הסיבות שש .43

 שיעורי בהגברת לידי ביטוי הבאה – זו שיטה מהנהגת לפירמה הצומחת שהתועלת

 כלפיו חיובית עמדה  יצירת(, השירות או המוצר, המותג) הפרסום נושא של הזכירה

, אחרות שיווק בהשוואה לשיטות, למצער; הנה רבה – אחרות חלופות פני על והעדפתו

המסר השיווקי שמועבר התוכן.  ובאתרי ההמונים תקשורת באמצעי הפרסום: כגון

"מפה לאוזן", מצרכן לצרכן, נתפס בעיני הצרכן מקבל המידע כמסר אמין יותר, 

יו דרך הטלוויזיה, , בהשוואה למסר השיווקי המועבר אלאיכותי יותר ורלוונטי יותר

 דרך הרדיו או דרך אתרי התוכן. 

תפיסה זו, מבוססת על ההנחה )של הצרכן מקבל המסר(, כי לצרכן, מעביר המסר, לא  .44

צומחת תועלת כלשהי מהעברת המסר או מההחלטה שמקבל המסר יבצע, לכן אין לו 

עבר סיבה כלשהי להעביר מסר מוגזם או מטעה. זאת, להבדיל מהמסר השיווקי המו

ף, המסר המועבר בשיווק ס. בנובפרסומות, בהן קיימת נטייה להגזים או להטעות

באמצעות הפירמות בשיטות  במישריןמהמסר המועבר  כפולשני פחותויראלי, נתפס 

 (. 1349, 'באריןגהשיווק הקלאסיות )

פריצת הרשתות החברתיות לחיינו וצמיחתן המואצת במהלך העשור האחרון, הביאו  .45

הנכס העיקרי  ניצולהרעיון הבסיסי הוא . ויראליושיווק השיטת השימוש בלזינוק ב

קשר בין אנשים שמוכנים להעביר ביניהם מסרים מסוגים  –שיש ברשתות החברתיות 

  (. 1510, 'באריןג) שונים, כדי להעביר דרכם מסרים שיווקיים
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רני תוכן" תהליך זה קשור לשינוי יחסי הכוחות שבישרו הרשתות החברתיות בין "יצ .46

ו"צרכני תוכן" והפתח שנתנו להפיכתו של כל אדם ליצרן תוכן, בעל פלטפורמה עצמאית 

)חוות דעת  שאין לה חסמי הפצה שהיו קיימים בעבר או צורך במודל כלכלי משמעותי

  (.10 'בעמהמומחית, 

בשנים האחרונות אנו עדים להתגברותה והתבססותה של שיטת שיווק חדשה,  .47

 הוויראלי השיווק –הוויראלי הקלאסי, תוך "שדרוג" משמעותי  המתבססת על המודל

 . ידוענים באמצעות

בשיטת שיווק זו, ידוענים מעלים לרשתות החברתיות תמונות עם פריט מסוים, בעד  .48

תשלום או טובת הנאה אחרת שהם מקבלים מהפירמות המשווקות את אותם המוצרים, 

יבלו תשלום או טובת הנאה בעבור לגלות למשתמשים ברשת את העובדה, כי ק מבלי

מניח, כי  ,ידוען אותו של לתמונות נחשף אשר, סביר צרכןהכללת אותו פריט בתמונה. 

 . הידוען אכן רכש את המוצר ומשתמש בו

 שימוש, ראשיתהשימוש בידוענים לשם פרסום מותג טומן בחובו מספר יתרונות:  .49

שרשימת העוקבים של אותם . זאת, משום מגביר את החשיפה של המותגבידוענים 

למשיכת תשומת הלב של ידוענים היא גדולה מאוד; שנית, השימוש בידוענים גורם 

בקרבם; שלישית, השימוש  מגדיל את שיעורי הזכירה שלו, ואף הצרכנים למותגים

, ג'בארין, ולכן משפיע באופן חיובי גם על היחס למותג )מעורר אהדה והזדהותבידוענים 

1389 .) 

 נכתב כסלוגן של אחת הסוכנויות שעוסקות בשיווק באמצעות "משפיענים":כפי ש .50

 3".לאנשים להיות אדיש לפרסומות, קשה להיות אדיש קל"

טשטוש עמוק בין "פרסום" ו"תוכן" באופן שכבר זהו פרסום שנשען באופן מרכזי על  .51

וי בדימכמו כן מתמקדת שיטת פרסום זו . קשה עד בלתי אפשרי להבחין בין השניים

 של המוצר או השירות, לאו דווקא במוצר או השירות עצמם, ומדגיש מסרים מופשטים:

" העוברים, בין השאר, באמצעות דמויות שהקהל סגנון חיים" ",אווירה" ",ערכים"

 .(6 בעמ')חוות דעת המומחית,  מכיר ומזדהה עמן

הכותרת  , תחת2.3.2018בכתבה שפורסמה במוסף "ממון" של "ידיעות אחרונות" ביום  .52

משפיעים ומרוויחים; הכסף והאינטרסים מאחורי ההמלצות על מוצרים ברשתות "

 ", צוטט בעל חברה גדולה המשתמשת בשירותיהם של משפיענים, כך: החברתיות

היום הצרכן לא מתעניין רק בתכונות המותג, אלא גם איך הוא "

נראה עם המותג, מה השימוש בו אומר עליו, לכן נוצר מקום 

 " כדוחפי קניותעה של מובילי דעת קהל להשפ

 . זו לבקשה 1 כנספחהנ"ל מצורפת ומסומנת  הכתבה

                                                   
3 -https://mediapeopleblog.wordpress.com/2017/07/05/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98

%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/ 
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בלבד. פריחת הרשתות  הקלאסיים "ידוענים"שימוש בהשיטה אינה מוגבלת ל .53

", לכאורה, אנונימייםאנשים " –" רשת משפיעניהחברתיות הביאה לתופעה המכונה "

בעקבות כך  יםוזוכ שלהםיום -י היוםתוכן, תמונות, ידע או חוויות מחי פיםהמשת

העובדה כי מדובר  .אחריהםלחשיפה מוגברת ולכמות של אלפי גולשים שעוקבים 

, והופכת אותם הצרכנים בעיני שלהם האמינות את מגבירהבאנשים "רגילים", 

 למסרים פרסומיים ויראליים.  אידיאלים לסוכנים

 –" מיקרו משפיעני רשת"שמכונה למה  , התרחבה שיטת שיווק זה אףלאחרונה .54

, משתמשים אשר להם קהל עוקבים קטן יותר מזה של הידוענים או ה"משפיענים". כך

 :  , סוכנות העוסקת בשיווק באמצעות משפיעני רשתמנכ"ל "הלידרים" הסביר למשל,

למותג או למוצר, ממש כמו  חותמת חברתיתדעה מספקים  מובילי"

רנד חדש בעולם שיווק . ט.."מפה לאוזן"שיטת השיווק הקלאסית 

. הוא "מיקרו משפיעני רשת"המשפיענים נקרא בתרגום חופשי 

פועל על אותו עקרון של מוביל דעה מהשורה הראשונה, רק בקנה 

שיתוף הפעולה נעשה עם משפיעני רשת עם קהלי . מידה קטן יותר

כאלה שהפוסטים שלהם נראים אותנטים וטבעיים עוקבים קטנים, 

  4".יותר

איך מיקרו משפיענים יכולים לקדם "במאמרו  "Sociallyשהסביר מנכ"ל סוכנות " וכפי .55

 ":ואיך תוכלו לאתר אותם בעצמכםאת העסק שלכם 

עוקבים לפחות,  5,000מדובר באנשים רגילים לחלוטין, עם מעל "

אבל כאלה שבאמת רלוונטיים למה שאתם רוצים לקדם. יש פה 

כיוון שמסר שיווקי מאנשים  העדפה ברורה של איכות על פני כמות,

להוריד וגורם לנו  נתפס כאותנטיבעלי תחומי עניין דומים לשלנו 

  5."אוטומאטית את המגננות

סוכנויות לשיווק באמצעות "משפיעני רשת", צצו בשנים האחרונות כפטריות לאחר  .56

, שעוסקות שש סוכנויות פרסוםהגשם. על פי הכתבה הנ"ל, קיימות היום לפחות 

"משפיעני רשת", מעקב אחרי השפעתם ותיווך בינם לבין חברות גדולות  באיתור

  שרוצות להשתמש בשירותיהם.

 לייצרמפרסומי אותן הסוכנויות ברחבי הרשת, ניכר היטב כי המטרה העיקרית היא  .57

  . פרסום כמו נראה שאינו פרסום

 כך, למשל, כתבה אחת הסוכנויות הללו באתר האינטרנט שלה:  .58

יגיב טוב יותר לפרסום ״אורגני״ מאשר לפרסום לכם קהל היעד ש"

 Y (The-המגמה הזו כבר ברורה. במיוחד בקרב דור ה – ימסורת

                                                   
4https://www.leaders.co.il/2017/10/16/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%A0%

D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-2/ 
5 edin.com/pulsehttps://www.link/תוכלו-ואיך-שלכם-העסק-את-לקדם-יכולים-משפיענים-מיקרו-איך-

shahar-raz?trk=portfolio_article-card_title 
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Millennialsלקהל הגולש תדיר ברשתות החברתיות (. 18-34 , גילאי

נמאס לראות פרסומות. אפילו כאלה שרלוונטיות עבורו. לעומת זאת, 

ות כלשהו שברצונו כאשר הקהל יחפש מידע לגבי מוצר או שיר

הוא יפנה אל החברים שלו ברשת, ולמקורות מידע לא לרכוש 

ודרכם יקבל החלטה אם  רשמיים שנתפסים על ידו כאובייקטיביים

ייתפס לרכוש את המוצר או לא. העברת המסר דרך מובילי דעת קהל 

, וכך יצליח לייצר יחסי המרה טובים כאיכותי, משכנע ואמין יותר

 רמת אמינות גבוההמובילי דעה יעזור לעצב בהרבה. שימוש ב

ובימנו להיתפס אותנטי, זה רחוק של החברה אל מול הצרכן.  במיוחד

 . מלהיות טריוויאלי

... 

עולם הרשתות החברתיות מגוון במיוחד והקהל שלכם רק מחכה 

בשפה שהוא אוהב, ודרך האנשים שהוא שתדברו אליו. אבל 

 6".מעריך

מאפיינה עם  , בשילוב"מפה לאוזן"הנשענת על העברת מסרים שיטת השיווק הוויראלי,  .59

 יום,-היום מחיימבוססת על שיתוף תמונות וקטעי וידאו ה ,רשת אינסטגרם של

והאפשרות "לעקוב" באופן חד צדדי אחרי ידוענים, יצרה פלטפורמה אידיאלית 

ם, )מה גם שברשת פייסבוק ישנה הגבלה על כמות החברי להחדרת מסרים שיווקיים

במהרה לקטר מוביל ביחס לפרסום סמוי, אינסטגרם הפכה . שאינה קיימת באינסטגרם(

 בעיקר עבור צעירים המהווים קהל משתמשים מרכזי של הרשת.

על  מבוססתשיטת השיווק באמצעות ידוענים ומשפיעי רשת באינסטגרם,  .60

שטוש ט"האותנטיות", לכאורה, של הפוסטים שמועלים על ידי הידוענים. דהיינו, 

 המטרהשל הפרקטיקה, כי אם  לוואי תוצר אינוהגבולות שבין האותנטי והממומן 

 .   שלה

 כפי שנכתב באתר התוכן "מזבלה":  .61

ש שקוראים לתופעה 'תוכן שיווקי' אבל בעולם הפרסום והשיווק י"

" העולמי כבר מזמן המציאו לזה שם, "שיווק באמצעות משפיענים

(Influencer Marketing)  ההגדרה לנקודת המפגש החמה זוהי

ביותר כיום בין מותגים לצרכנים, שביניהם עומד חוצץ, להלן 

זה שמסייע לטשטש את הגבולות בין תוכן שיווקי גרידא האושייה, 

  7".לתוכן חווייתי

אשר עוסקת, בין היתר, בשיווק ", Razi Interactiveכך נכתב באתר של חברת "ו .62

 באמצעות "משפיענים": 

                                                   
6 -https://mediapeopleblog.wordpress.com/2017/07/05/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98

%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/ 
7 media/107852-lhttp://mizbala.com/digital/socia 
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 –מדובר בעיקר בפרסום באמצעות סלבס ומפורסמים  עבר היהב"

בשנים ד'. כמו שחקנים, זמרים, כדורגלנים או דוגמניות וכ

האחרונות, יותר ויותר מותגים, בעלי עסק וארגונים, מחפשים 

 –להגיע אל קהל היעד שלהם דווקא דרך הלידרים ואושיות הרשת 

ל ידי כך ע". שהם אנשים פשוטים מן השורה, ולאו דווקא "סלבס

הם מקבלים את האפשרות לחשוף את המותג שלהם בדרך שלאו 

מדובר בהצעה עיסקית משתלמת ... "דווקא תיתפס כ"פרסומית

בדרך זו תוכלו לפנות אל קהל היעד שלכם,  ם.במיוחד, לשני הצדדי

יש לבחור דרך מובילי הדעה המשפיעים והמובילים באותו תחום. )

יהם, מאמינים בהם ומעוניינים כמובן בכאלו שאנשים סומכים על

 :יתרונות השיווק באמצעות מובילי דעה ...(בלקיחת דוגמא מהם

... 

מובילי הדעה נוהגים לשתף ברשת תכנים  –" זאת לא פרסומת"

לכן, כשהם שהם לא שלהם, ולקדם מוצרים וחוויות שחוו. 

מפרסמים מוצר מסוים, דעתם נחשבת לאובייקטיבית ולא נתפסת 

 8".ת"בים שלהם כ"פרסומבעיניי העוק

פרסום באמצעות מובילי דעת קהל ", המתמחה ב"Shareכך נכתב על ידי סוכנות " .63

 ":היסודות לקמפיין משפיענים מוצלח 10", במסגרת מאמר בשם "ומשפיעני רשת

אם אין מטרה פרסומית להאשטג, ואין  –רו על שימוש בהאשטג וות"

פרסום א מיותר. הו –לו המשכיות או קשר לקמפיין האופליין 

באמצעות משפיענים מאפשר לקמפיין להישאר אותנטי, סמוי ולא 

לצעוק "פרסומת" וכאשר אנחנו מחייבים את המשפיענים להוסיף 

האשטג אנחנו למעשה מסגירים את העובדה שיתכן וההמלצה 

. נסו לוותר על השימוש בהאשטג ובמקום שלהם אינה אובייקטיבית

את דף המותג, כך ניתן להעלות את  זאת בקשו המשפיענים לתייג

  9".עוקבי הדף משמעותית

 1 נספחהנ"ל ) 2.3.2018בכתבה שפורסמה במוסף "ממון" של "ידיעות אחרונות" ביום  .64

משפיעים ומרוויחים; הכסף והאינטרסים מאחורי ההמלצות על לעיל(, תחת הכותרת "

 ", נכתב כך:מוצרים ברשתות החברתיות

לא סלבריטאים ולא אנשי שיווק ופרסום, הם אנשים מן היישוב, "

שהפכו כבר לתופעה: עשרות "משפיענים" שמנצלים את העוקבים 

הרבים שיש להם באינטרנט כדי להמליץ ולפרסם מוצרים, 

 שלהם הנאמנים העוקבים: הבעיהבתשלום, עבור חברות גדולות. 

 ". המלצותיהם על תשלום מקבלים שהם יודעים תמיד לא

                                                   
8 -http://razi.co.il/blog/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D

%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-
%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%93%D7%A2%D7%AA-

%D7%A7%D7%94%D7%9C/ 
9 https://shivuk.me/share/2670 
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 הלקוחות בחברת הפרסום "מקאן ואלי":   כך צוטט סמנכ"ל .65

אצלנו אין מספיק שקיפות, ולא תמיד ברור לצרכן שהמשפיען קיבל "

 ". כסף כדי להעלות את חוות דעתו החיובית על המוצר

 ": Leadersוכך צוטטה מנכ"לית חברת " .66

חברות לא רוצות שיגידו שמי שאומר עליהן מילה טובה מקבל "

 ". כסף

מהווה כר אידיאלי עבור מותגים, בשל רצונם להשתלב בחיי היום אינסטגרם  אם כן, .67

יום של צרכנים באופן שהוא "טבעי" אך למעשה מחושב היטב. שימוש בידוענים לצרכי 

פרסום סמוי הפך לפרקטיקה נפוצה באינסטגרם ובעיה צרכנית משמעותית, והוא לובש 

ליים עליהם חותמים החל מהסכמי פרסום גדולים עם מותגים גלוב –צורות שונות 

ידוענים ועד יחסי חליפין לא רשמיים עם מותגים, גדולים או קטנים, תמורת מוצרים 

" דוגמנות של חיי היום יוםותשורות אחרות. באופן פשוט אפשר לתאר את התופעה כ"

המעמיקה את הטשטוש בין תמונות שהן אותנטיות לבין כאלה שהן מבוימות היטב 

 . (11 'בעמדעת המומחית, )חוות  ב ללא גילוי נאותואת על פי רונעשות תמורת תשלום, ז

נציבות הסחר הפדרלית , הגישה 2015בחודש מרץ כבר להשלמת התמונה יצוין, כי  .68

 & Lordתלונה נגד קמעונאית הביגוד  (FTC – Federal Trade Commission) בארה"ב

Taylorת החברתיות על מנת להעלות לרשתו רשת" משפיעניות" 50-, אשר שילמה ל

  10תמונה שלהן לבושות באותה השמלה.

 CMA – Competition and, נזפה הרשות להגנת הצרכן הבריטית )2016אוגוסט בחודש  .69

Markets Authority בסוכנות שיווק דיגיטלי, על שהטעתה את הציבור באמצעות ,)

  11פרסום סמוי ברשתות החברתיות.

והודיעה להם שעל ענים ומשווקים, ידו 90-לכ FTC-ה, פנתה 2017בחודש אפריל  .70

הידועים לציין באופן ברור, את טיב הקשר שבינם ובין המותגים אותם הם מקדמים 

באינסטגרם. דהיינו, כל קשר אשר עשוי להשפיע על האמינות שמייחסים הצרכנים 

 2017בחודש ספטמבר  12למסר )תשלום בכסף או שווה כסף, קשר משפחתי וכיו"ב(.

    13.וספיםנשלחו מכתבים נ

, אשר הסעירה את "Fyre Festivalהמכתבים הנ"ל נשלחו, בין היתר, על רקע פרשת " .71

מדובר בפסטיבל  במערומיה.באינסטגרם הרשת וחשפה את תופעת הפרסום הסמוי 

ודשים של ח. 2017מוזיקה, אשר אמור היה להתקיים באיי הבהאמה בסוף חודש אפריל 

מה מהכוכבים והכוכבות הגדולים ביותר בה פרסום סמוי מאסיבי ברשת באמצעות כ

                                                   
10 -it-charges-ftc-settles-taylor-s/2016/03/lordrelease-events/press-https://www.ftc.gov/news

deceived-consumers-through 
11 practices-online-misleading-prevent-to-acts-https://www.gov.uk/government/news/cma 
12 -influencers-reminds-staff-releases/2017/04/ftc-events/press-https://www.ftc.gov/news

brands-clearly-disclose 
13 https://www.ftc.gov/system/files/documents/foia_requests/all_of_the_signed_letters.pdf 
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ומנים א , הופעות שלוהבטחות לאירוע מרשים עם בתים פרטיים על שפת האוקיינוס

רק בכדי לגלות  –בעלי שם עולמי ואוכל יוקרתי שכנעו אלפים להירשם ולהגיע למקום 

  14.אירוע שנוהל בחובבנות והיה רחוק מאוד מהמוצהר

"תוכן  כלי, לטובת גילוי נאות של אינסטגרם וסיפההההתפתחויות הנ"ל,  בעקבות .72

ועל פי המדיניות  ."__Paid partnership with"מדובר בתיוג בראש הפוסט  ממותג":

כאשר יש חילופי ערך בין לתייג שותפים עסקיים, " המפורשת שלה, משתמשים חייבים

ל יוצר או בעל תוכן ש"". "תוכן ממותג" מוגדר כך: יוצר או בעל אתר לבין שותף עסקי

 ". אתר שמציג שותף עסקי או מושפע ממנו למטרת חילופי ערך

 תיוג תוכן ממותג: כך נראה  .73

   

כאמור, המשיבות מתעלמות לחלוטין מהמדיניות המפורשת של אינסטגרם, ובוחרות  .74

 להמשיך ולהסתיר את היותם של התכנים, למעשה, פרסומות לכל דבר. 

 המשיבות ברשת אינסטגרם פרסומים סמויים של מותגיד. 

 (styledikaA@ ;kagirls@Adiעדיקה ) – 1המשיבה . 1ד.

, הפונה לסטייף וצרי לייומ , אשר בבעלותה חנות אונליין לרכישת ביגוד1 המשיבה .75

 הפרסום הסמוי באינסטגרם. "תחום"בישראל הייתה אחת החלוצות ב צעירות,בעיקר ל

 המשפיעניותפופולריות בקרב הנוער.  , אשרעשרות משפיעניותעובדת עם  המשיבה

בשלל מקומות ולעיתים אף ), בסיטואציות יומיומיות מעלות לרשת תמונות שלהן

 . (, לבושות במותג "עדיקה"אקזוטיים

ים רק גים עצמם נחשפ, והתיובהאשטאגיםהידועניות אינן מלוות את התמונות לרוב,  .76

 צה על התמונה, כאמור. עם לחי

                                                   
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Fyre_Festival 
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 דוגמאות:  .77

 

 . לבקשה זו 2 כנספחהנ"ל ונוספות מאותו הקמפיין מצורפות ומסומנות  הדוגמאות

 (@dieselהמותג דיזל ) – 2בה המשי. 2ד.

78. GoWithTheFlow# :מסגרת קמפיין זה, העלו ידוענים לאינסטגרם תמונות שלהם ב

", ונתבקשו, כך נראה, ללוות את Perfection is Boringלבושים בחולצה עליה כתוב "

  , ברוח הכיתוב.ו"מעצים" פוסט אישיהתמונה ב

 

 יוליה פלוטקין )דוגמנית ושחקנית( 

תן להיווכח, מדובר בטקסט אישי, בו כפי שני

מעידה על עצמה שהיא היא 

", פרפקציוניסטית מושבעת בת מזל בתולה"

לשחרר, לקבל, ולאהוב, אותי, ושהיא למדה "

 ".בכל מצב

לפני הטקסט ובסופו מופיעים התיוגים שככל 

 הנראה התבקשו הידוענים להוסיף.

 אישיים.  גם הידוענים האחרים ליוו את תמונותיהם בטקסטים .79
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רקדנית ושחקנית(, ליוותה את תמונתה בטקסט האינטימי כך, למשל, אנה ארונוב )

 הבא: 

פני כמה חודשים במסגרת החזרות להצגה "פרידה" בהבימה ל"

עברנו על הכל, . נפגשתי עם אביחי, הבמאי והכוראוגרף של ההצגה

שינינו דברים, דיברנו, הוא אמר לי: "אני לא רוצה שתנסי להיות 

יפה, תשתדלי לנקות את כל המניירות של רקדנית ואת הרצון להיות 

 "אסתטית. חלום שלי שלא תפחדי להיות לא יפה על הבמה

הלכתי עם זה הביתה. תכלס, זאת " עניתי מהר: "כן, כן, לא בעיה

כן כן בעיה ובעיה לא קטנה. כל החיים אני רוצה להיות נורא יפה, 

יך. מגיל קטן עליתי לבמה עם ככה לימדו אותי וככה הרגשתי שצר

שיער מתוח בלי פגם, איפור מושלם, שיזוף, שמלה מוגזמת עם 

כמויות של אבנים. עברתי לטלויזיה שלפני כל עליה לשידור 

מאפרים אותי ועושים לי פנים אנשים הכי מקצועים. ואז התחיל 

האינסטוש וכולנו פה שמחים, מאושרים, חטובים וסקסים. גם 

חופשות, הכלבים, הזוגיות... הכל פוטוגני להפליא האוכל שלנו, ה

אני מגיעה לתיאטרון בימים של הצגה, מציירת לעצמי . ודי מזוייף

גבה מחוברת הכי לא מושכת בעולם, מנקה כל מודעות לניראות שלי, 

לגוף, מרשה לעצמי לא לסדר את השיער מושלם, מרגישה איך נמרח 

אני משחררת כל רצון קטן  האודם על הבמה וזה לרגע לא מפריע לי,

אלוהים, איזו הקלה זאת!!! איזו  להיות אישה מושכת ומדוייקת.

הרי זאת לא אנה עכשיו, זאת דמות ומותר לה הכל: להוסיף !  מנוחה

. כמה קילו, להיות עם כחול ברגל, להיות עם כל פרצוף וכל רגש בחוץ

ומעלה ואז אני שמה ג'ינס מוחקת את הגבה וחוזרת למודעות עצמית 

אני רוצה שיהיה לי . תמונה מרוטשת של צלם מקצועי לאינסטגרם

את האומץ לשחרר כל מודעות גם בחיים האמיתיים שלי ולאפשר 

לעצמי להיות לא מושלמת בכל רגע , להיות שלמה עם עצמי לגמרי, 

 .גם לכם מאחלת. בכל מצב רגשי ופיזי

 " !שבת שלום

הם כלל אינם מבינים שמדובר בפרסומת ניכר, כי  תגובות העוקבים לפוסט הנ"למ .80

ברגע שתשחררי ותרשי לעצמך לא להיות מושלמת תגיע לך  ,פוסט יפה וגלוי)למשל: "

חדרת לי ללב, הוצאת לי את המילים "; "זוגיות מצויינת הלוואי מגיע לך את טובת לב

 " ועוד(. מעוררת אופטימיות"; "מהפה וכתבת אותם פה. את משהו נדיר

 לבקשה זו.  3 כנספחבות העוקבים הנ"ל מצורף ומסומן העתק כל תגו

 . לבקשה זו 4 כנספחמאותו הקמפיין מצורפות ומסומנות  הנ"ל ונוספות דוגמאותה

81. oggJeansJ# : ,התבקשו הידוענים, ככל הנראה, להעלות תמונה במסגרת קמפיין זה

נחים", שלהם לבושים בג'ינס המותג, ומדגימים סיטואציות מחיי היום יום, בהן הם "

  . להלן מס' דוגמאות:"עייפים" וכדומה



20 
 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

  

 
 

 

 . לבקשה זו 5 כנספחהדוגמאות הנ"ל ונוספות מאותו הקמפיין מצורפות ומסומנות 

מידוענים ו"משפיענים", להצטלם כשהם לובשים את בגדי המותג,  בנוסף, דיזל מבקשת .82

 ולתייג אותו. 

 לבקשה זו.  6 כנספחדוגמאות מצורפות ומסומנות 

 אדידס  – 3 המשיבה. 3ד.

ידוענים  עשרות באמצעות ,, במהלך רחב וארוך טווחפועלת כבר מספר שנים 3המשיבה  .83

, לובשים את בגדיהאשר מתייגים אותה בכל פעם שהם  ממגוון גילאים, ומשפיעני רשת,

שביט ויזל, שלומית  ,מרימאיה ורטהישל: למ) כושר וספורטשל  סיטואציותהברוב 

 .  ועוד ועוד( רסקי, בר זומ, מיכל אנמלכה, יובל שרף, חן אמסלם

את התמונות מלווים בדומה לעדיקה, גם במקרה של אדידס הידוענים לא תמיד  .84

ברוב המקרים, כלל , בהאשטגים, כך שהתיוג נחשף רק עם לחיצה על התמונה. הכיתוב

 טין. לוג, והתיוג הוא אגבי לחלא קשור למות
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 לבקשה זו.  7 כנספחומסומנות  מצורפות נוספות דוגמאות

 פנדורה – 4המשיבה . 4ד.

בי, של שימוש בידועניות רבות, המעלות תמונות אף היא ביצעה מהלך רוח 4המשיבה  .85

גם במקרה זה בצירוף טקסטים אישיים, ענודות תכשיטי המותג. יום,  מחיי היוםשלהן 

ובין המותג )"מנצלת את הסופה כראוי"; "יום  –האישי  –אין לרוב כל קשר בין המלל 

 בזמן"; וכיו"ב(. והוא בא בדיוק לא גיע ראשון ה

 דוגמאות:  .86
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 לבקשה זו.  8 כנספחמצורפות ומסומנות  נוספות דוגמאות

 (greygooselife@) גרייגוס – 5 המשיבה. 5ד.

 –משום מה  –של המותג "גרייגוס", בחרה  משווקת וודקהמייבאת ו, ה5המשיבה  .87

)כוכבי תכניות הריאליטי דנה זרמון,  בקרב נערים ונערותבמשפיענים אשר פופולארים 

, מור סילבר ותום אביב(, אשר העלו תמונות שלהם במגוון סיטואציות, כשהם שמחים

  :ובקבוק הוודקה מונח באגביות לצדם מבלים במסעדות ובחו"ל חוגגים,
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 לבקשה זו.  9 חכנספנות מצורפות ומסומנוספות  דוגמאות

 (miniisrael@) מיני קופר – 6 המשיבה. 6ד.

שכן היא משתמשת בעיקר במשפיענים פונה באופן מובהק לפלח הצעירים,  6המשיבה  .88

תמונות לים ם מע. המשפיעניכוןהרחב, חלקם בגילאי התיאשר אינם מוכרים בציבור 

כונית כשו את הממהכיתוב שהוסיפו חלקם משתמע שרשלהם, בתוך או ליד המכוניות. 

ם לו מהמקריבא כך שאכן לא ברור קיבלו אותה במתנה מהוריהם.)היוקרתית(, או ש

  דובר בפרסומת ובאלו בתוכן אותנטי. מ

  

 לבקשה זו.  10 כנספחמצורפות ומסומנות  דוגמאות
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  (Opel.Israel@) אופל – 7 המשיבה. 7ד.

)ביניהן עדי שילון, ג'ני צרוואני  ר ידועניותמספאת אופל, בחרה ב, המשווקת 7המשיבה  .89

 רכבי אופל., לצד ובתוך עלות תמונות שלהןואינה בקלמן(, אשר מ

הכיתוב לא מסגיר כי מדובר  ,צד התמונהבם הרכב ממוק ,תמונות הבאותהנה למשל  .90

   (:ת את התיוגמונה חושפלחיצה על הת)ורק  בפרסומת

 

 

 לבקשה זו.  11 כנספחומסומנות  נוספות מצורפות וגמאותד

 פות: סכפי שנקבע בחוות דעת המומחית לגבי התמונות הנ"ל ונו .91

שקידמו מותגים שונים )תכשיטים, רכב,  בכל הפוסטים שהוצגו לי"

בעמוד האינסטגרם של  : העלאת תמונותבגדי ספורט, וודקה וכו'(
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המציגות לכאורה מצבים "טבעיים" מחיי היום יום של  הידוענים

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 

לפיכך, מהפוסטים שעליהם .. פרי של שיתוף פעולה מסחרי.שהן 

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 

מתקיים טשטוש עמוק בין מה שהוא אותנטי למה מציאות חדשה בה 

מותגים מסחריים באופן דרכה דוענים מקדמים ישהוא מבויים ו

אוריינות מדיה גבוהה  שאיננו גלוי ובהיר למשתמשים ומחייב

דרישה כזאת איננה עומדת בקנה .. וניתוח אקטיבי של המסרים.

אחד עם הממצאים של המחקר לגבי היכולת של משתמשים לזהות 

  . (14" )עמ' פרסום סמוי

סמוי ברשת האינסטגרם.  שימוש פסול בפרסוםעושות  –ן כול –המשיבות הנה כי כן,  .92

 נערים ונערות. בעיקר  –היעד של פרסומות אלה הל ם, נוכח קר שבעתייהדבר חמו

 ת התביעהועילה. 

בדיוננו עד כה, עמדנו בהרחבה על התופעה הפסולה של פרסום סמוי בכלל, ושל פרסום  .93

זיהום ממשי של המרחב תיות בלבד. פרסום זה הוא בגדר סמוי ברשתות החבר

  .הוירטואלי

עוד עמדנו בהרחבה על מאפייני הפרסום הסמוי של המשיבות ברשת האינסטגרם.  .94

כחלק להציג את התכנים הפרסומיים  מבקשפרסום סמוי זה חמור במיוחד, שכן הוא 

 והוא מופנה, פעמים רבות, לילדים ולבני נוער., ממציאות חיים אמיתית

הנחזה כמסר  סמוי, פרסום לתופעה זה של נתן דעתוכפי שיפורט להלן, המחוקק  .95

 .  מפורשברור ו באופן, ואסר עליה אותנטי

יתרה מכך, וכפי שיפורט, גם דיני עשיית העושר, דיני הנזיקין ודיני החוזים הכלליים  .96

יבות לפצות את הציבור שנחשף לפרסום הסמוי בגין מביאים לתוצאה שעל פי על המש

 הנזק שגרמו.

 נפנה, אם כן, לבחינת עילות התביעה. לאחר מכן, נעמוד על הקשר הסיבתי והנזק.  .97

 )ג( לחוק הגנת הצרכן7-ו 2סעיפים  – צרכנית. הטעיה 1ה.

איסור פרטיקולרי על הטעיה בפרסום ואי גילוי עובדת היותה חוק הגנת הצרכן כולל  .98

כמו כן, אוסר החוק באופן פרטיקולרי על פרסום או שיווק פרסומת.  –של פרסומת 

המופנה לקטינים שעלולים להטעותם. איסורים אלו הם בנוסף לאיסור הכללי על 

 הטעיה. 

 הופרו על ידי המשיבות. האמורים איסוריםכל ה .99
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 608, 600( 1, פ"ד נד)ארד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 2837/98ברע"א  .100

 " לצרכי חוק הגנת הצרכן, כך: הטעיה(, הוגדר המונח "2000)

ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הטעיה היא הצהרה כוזבת. "

. הטעיה יכולה הדברים הנאמרים )או המוסתרים( לבין המציאות

מצג שווא ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה על דרך של 

; השנייה, הטעיה מציאותהכולל פרטים שאינם תואמים את ה

 ". במחדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם

מניעת ההטעיה הצרכנית משקפת את אחת מתכליותיו המרכזיות של חוק הגנת הצרכן:  .101

בנוגע לנכס או לשירות הנמכרים  מידע אמין, שלם ומדויקלהבטיח, כי לצרכנים יימסר 

((. 25.7.2017) רגלית נ' שקוף שזה טבעי בע"ממ 50807-10-15)ראו, למשל: ת"צ )חי'( 

את יכולתם של הצרכנים  יבטיחזאת, משום שרק מידע אמין, שלם ומדויק כאמור, 

חברה ישראלית  -ברזני נ' בזק  5712/01)ראו, למשל: דנ"א  החלטות מושכלותלקבל 

פלג נ' פריגו ישראל  16584-10-11(; ת"צ )מרכז( 11.8.2003)לתקשורת בע"מ 

 ((. 17.5.2015) צבטיקה בע"מפרמ

 ", קובע כדלקמן:איסור הטעיה)א( לחוק הגנת הצרכן, שעניינו "2סעיף  .102

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל  –לא יעשה עוסק דבר "

העלול להטעות  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

מכלליות י לגרוע ; מבלהטעיה( –צרכן בכל ענין מהותי בעסקה )להלן 

 :האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה

... 

החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו   (10)

 או למתן השירות;

 ".הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת)ג( לחוק הוראת הצרכן קובע כי: "2סעיף  .103

הנ"ל, דינו  2לסעיף לחוק הגנת הצרכן קובע, כי דין מעשה או מחדל בניגוד  31סעיף  .104

 , המזכה את הנפגע בסעד. עוולה בנזיקיןכדין 

קיומה  (1)אלו הם רכיבי עוולת ההטעיה הצרכנית, כפי שהותוו בפסיקת בתי המשפט:  .105

בין ההטעיה ובין הנזק )ראו,  קשר סיבתיקיומו של  (3); נזקקיומו של  (2); הטעיהשל 

; 584( 4, פ"ד נה)ית לתקשורת בע"מחברה ישראל -ברזני נ' בזק  1977/97למשל: ע"א 

 ((6.5.2009) שטנדל נ' חברת בזק בינלאומי בע"מ 458/06ע"א 

 . בענייננו כאן -במובהק  -שלושת הרכיבים הנ"ל, מתקיימים  .106

כפי שניתן להתרשם . את המבקשת, ואת יתר חברי הקבוצה המשיבות הטעו, ראשית

אלו לא מגלים את הפרט המהותי מהעיון בפרסומים שנדונו בפרק העובדתי, פרסומים 

, ובכך אינם מגלים את החסות וה"עידוד" שניתנו ביותר, בדבר עצם היותם דבר פרסומת

 ;לפרסומו
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, הן ממוני והן נזק ספגו –ויתר חברי הקבוצה  –ת ווכפי שיובהר להלן, המבקש שנית,

  ;שאינו ממוני, מסוג פגיעה באוטונומיה

ובדתי והן משפטי, בין ההטעיה ובין הנזק. שהרי, , הן עקשר סיבתי, מתקיים שלישית

יכולת בחירה ת ואת חברי הקבוצה, הייתה בידם ואת המבקש הטעו המשיבותאלמלא 

. בנוסף, אלמלא הטעתה המשיבה את המבקשת ואת חברי הקבוצה, אמיתית ומושכלת

 לא היו חשים תחושות מסוג תסכול, זעם וכיו"ב. 

 3456/13" )רע"א להשפיע על בחירותיו של לקוחכדי " יובהר, כי די בכך שהיה בהטעיה .107

; דהיינו, על מנת שיתגבש הקשר ((29.8.2017) חברת חשמל לישראל בע"מ נ' שליידר

, שישפיעו על התנהגותו של צרכן אחת הסיבות תהיהדי בכך שההטעיה הסיבתי הנחוץ, 

 ואין הכרח כי תהיה הסיבה הבלעדית או הראשית לכך.  

זה יצוין, כי כאשר מדובר בעוולות צרכניות, יש לפרש את דרישת  להשלמת עניין .108

לעיל(. כמו  ברזני)עניין  רחב ועקיףההסתמכות הנובעת מדרישת הקשר הסיבתי באופן 

כן, כאשר מדובר בתביעה ייצוגית, רשאי בית המשפט "לרכך" את דרישת הקשר הסיבתי 

 4333/11י" )ראו: ע"א בוצתקשר סיבתי קשל התובע הפרטי ולהעמיד תחתיה דרישה ל"

((. ממילא, בענייננו, ההנחה הסבירה 12.3.2014) סלומון נ' גורי יבוא והפצה בע"מ

והמתבקשת היא, שרובם המוחלט של לקוחות המשיבה נחשפו לפרסומים המטעים 

 באתר האינטרנט שלה. 

, ומיהפגיעה באוטונאחד מראשי הנזק הוא מסוג  וכפי שיפרט להלן, ,בענייננולבסוף,  .109

אשר נפסק לגביו כי אין צורך להוכיח קשר סיבתי בין אי גילוי המידע הרלבנטי לבין 

מרכז שיתופי נ' עזבון המנוח תופיק ראבי ז"ל  -תנובה  10085/08בחירת הניזוק )ע"א 

  (. 36"( בפס' עניין תנובה( )"4.12.2011)

  ומת", קובע כך:)ג( לחוק הגנת הצרכן, אשר כותרתו "אחריות להטעיה בפרס7סעיף  .110

פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו  (1)"

 פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה;

המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית,  (2)

בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת 

 אינו מטעה; מטעה, אף אם תוכנה

לענין סעיף קטן זה, השתתפות עיתונאי, לרבות מגיש, קריין או  (3) 

מנחה בכל כלי תקשורת, בפרסומת, יראו אותה כפרסומת מטעה, 

 "אם אין בה הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לבין הפרסומת

אינו מזוהה כפי שפורט בפרק העובדתי לעיל, הפרסום שמבצעות המשיבות ברשת  .111

, והוא מוצג כחלק ממכלול פוסטים, טקסטים ותמונות שמפרסם הידוען ומתכפרס

 שאינם פרסומת. 

( לחוק הגנת 1)ג()7משכך, יש לקבוע כי מדובר בפרסומת מטעה הן על פי הוראת סעיף  .112

 ( לחוק הגנת הצרכן. 2)ג()7הצרכן והן על פי הוראת סעיף 
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בחן של "אדם סביר" אשר המבחן שמציב החוק הוא מ - (1)ג()7באשר להוראת סעיף  .113

" להביא אותו להניח כי לא מדובר בפרסומת. כמפורט בחוות דעת עלולההפרסומת "

המומחית, הרוב המוחלט של הציבור אינו מזהה פרסומות סמויות. עוד כעולה מחוות 

דעת המומחית, הפרסומות הסמויות של המשיבות עוצבו באופן שאינו מאפשר את 

 .זיהוין בבירור כפרסומות

מעצם חוסר היכולת לתת אמון במצגים יתרה מכך, הנזק מהפרסום הסמוי נגרם  .114

ייתכן שאינו מזהה מהפרסומות הסמויות,  חלקה. גם צופה אשר מזהה המוצגים לצופ

תוכן אמיתי פוגע . חשוב מכך, עצם שילוב הפרסומות הסמויות עם את חלקן האחר

עשות שימוש כפי רצונו בפלטפורמה לתת אמון במצגים המוצגים לו ול הצרכןביכולת של 

 החברתית. 

( לחוק הגנת הצרכן מהצגת 1)ג()7קשה לחשוב על הפרה חמורה יותר של הוראות סעיף  .115

, ללא הפרדה ברורה ומובנת בין בתוך רצף של מצגים המתארים מצבי אמתהפרסומת 

 הפרסומת לבין המצגים שאינם פרסומת. 

להוראת סעיף פרסום מטעה גם בהתאם בהמשך לאמור, מצב דברים זה עולה כדי  .116

. בהקשר זה, יש לפרש את המונח "כתבה" באופן תכליתי, ( לחוק הגנת הצרכן2)ג()7

כטקסט או תמונה שמופנים לציבור כללי ובלתי מזוהה על מנת להעביר להם מסרים 

יעשה שימוש בקשריו בתקשורת על מנת לקדם  ידועןשונים. אין כל הבדל בין מצב שבו 

בה הוא עושה שימוש במוצר כזה או אחר לצרכי פרסומת, לבין השימוש בחשבון כתבה 

  הפייסבוק, האינסטגרם והטוויטר לאותה המטרה ממש.  

 א לחוק הגנת הצרכן7סעיף  –הטעיה בפרסומת המכוונת לקטינים . 2ה.

פרסומת או דרכי שיווק אחרות המכוונות , אשר כותרתו "א לחוק הגנת הצרכן7סעיף  .117

 ", קובע כך:יםלקטינ

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

)להלן:  1991 – תשנ"א ק המכוונים לקטינים(, הגנת הצרכן )פרסומת ודרכי שיוובתקנות  .118

רכי , מוגדרות "ד()פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים( תקנות הגנת הצרכן,

פניה של עוסק, באופן ישיר, עקיף, גלוי או סמוי, לרבות באמצעות דואר, " , כך:שיווק"

פרסום  טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימילה,

קטלוגים או מודעות, שמטרתה להתקשר בעסקה או לקדם מכירות של מוצר או 

 ".שירות

לחוק  7א לחוק הגנת הצרכן רחבה יותר מהתחולה של סעיף 7משמע, תחולתו של סעיף  .119

 הגנת הצרכן, והיא חלה על כל דרך שיווק, לרבות שיווק שאינו פרסומת.
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שיווק עומדים באחת משתי חלופות על , די בכך שהפרסום או הא לחוק7 על פי סעיף .120

 מנת להביא להפרת האיסור.

הוא האם הפרסום או השיווק "עלול" להביא להטעיה, ניצול הגיל או המבחן הראשון  .121

( לחוק הגנת 1)ג()7חוסר הניסיון. רף זה הוא רף נמוך בהרבה מהרף הקבוע בסעיף 

ט לבחון האם אדם סביר ( לחוק, על בית המשפ1)ג()7הצרכן. זאת, שכן במסגרת סעיף 

א לחוק, 7היה עלול לטעות ולחשוב שלא מדובר בפרסומת. בשונה, במסגרת הדיון בסעיף 

השאלה היחידה אין משמעות לשאלה האם הקטין מבין שמדובר בפרסומת אם לאו. 

שעל בית המשפט לבחון היא האם הפרסומת או השיווק עלולים לגרום להטעיה, אפילו 

 . בר בפרסומת או מאמץ שיווקיאם הקטין מבין שמדו

, הקבוע בסיפא של הסעיף, הוא האם יש בפרסומת או במאמץ השיווק המבחן השני .122

עידוד של פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית של הקטין. 

משמע, גם אם הקטין מבין שמדובר בפרסומת, ואף אינו מוטעה בשל אופי הפרסומת, 

ומת מעודדת פעילות שעלולה לפגוע בקטין, חל איסור על הפרסום או מאמץ אבל הפרס

 השיווק.  

גרם, הפופולרית בקרב קהל צעיר טבמקרה הנוכחי, עצם השימוש בפלטפורמה של אינס .123

ובני נוער, מלמדת כי קטינים הם קהל יעד משמעותי ביותר של המשיבות. גם הבחירה 

ך קידום הקמפיינים השונים, מלמדת כי בני לצור בידוענים שהם בעיקרם כוכבי נוער

 נוער הם קהל מרכזי של מאמצי השיווק של המשיבות.

 פרסום זה נכשל בשני המבחנים )החלופיים( הקבועים בחוק. .124

די בעיון בצילומי המסך המצורפים לבקשת האישור, ואשר  -באשר למבחן הראשון  .125

. מדובר בפרסום אשר ספק זהנדונו לעיל, על מנת לראות כי הפרסום לא עומד במבחן 

כלל אם הקטין מבין שהוא פרסומת. אלא שאפילו אם הקטין מבין שמדובר בדבר 

פרסומת, מדובר בפרסום שאין בו שום גילוי של מידע מינימאלי אודות המוצר )וכפי 

שיפורט בהמשך הדברים, הוא אף אינו כולל את הפרטים שחובה לשלבם בפרסומת, 

 לחוק הגנת הצרכן(. 2בהתאם להוראת סעיף 

 ,קובעות תקנות הגנת הצרכן )פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים(במסגרת זו,  .126

אלו פרטים, בנוסף על האמור בחוק הגנת הצרכן עצמו, יש חובה  ,ברחל בתך הקטנה

 לכלול בדבר פרסומת.

המידע בפרסומת ובדרכי נקבע, בקשר לפרסומת המיועדת לקטינים בין היתר כי: " .127

((. עוד נקבע כי אסור בדבר פרסום 4)2" )תקנה וק יימסר באופן מדוייק ואמיתישיו

ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחותם להתרשם, המכוונת לקטינים: "

 ((.  1)3" )תקנה אמונם, תמימותם או חוסר נסיונם

בר שיטת השיווק על ידי ידוענים באינסטגרם עומדת בניגוד ברור להוראות אלו. מדו .128

, לרבות הנזקים שבצריכתו )דוגמת הנזק בשיווק שאין בו שום מידע לגבי המוצר
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( ושיטת השיווק כולה מבוססת על ההערצה של הקטינים לידוענים אלכוהולשבצריכת 

 . שאינן קשורות במוצרמסיבות 

אין ספק שעידוד קטינים לצרוך מוצרים שאינם בהישג ידם,  –באשר למבחן השני  .129

ומותגים, מהווה פגיעה בקטינים )ואכן, התקנות אוסרות על  יוקרתיות מכוניותדוגמת 

משום עידוד קטינים לרכוש מצרך אלא אם כן המצרך או פרסום שיש בו משום "

השירות הוא מסוג שסביר שקטינים ירכשו אותו, והוא עשוי במאמץ סביר להיות 

בהם או בכל אדם משום עידוד קטינים לשכנע את הוריהם או להפציר "ו" בהישג ידם

 "(.אחר לרכוש עבורם את המצרך או השירות

במסגרת זו, יש להפנות את תשומת הלב באופן קונקרטי למאמצי השיווק של וודקת  .130

 חל איסור מוחלט על שיווק לקטינים של משקאות משכריםגרייגוס. בהתאם לתקנות 

והשיווק של חוק הגבלת הפרסומת בדומה, פרסום זה מנוגד להוראות  ((.1)5)תקנה 

. זאת, הן מהטעם שהוא עומד בניגוד לאיסור על 2012 - משקאות אלכוהוליים, תשע"ב

בכל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד פרסום משקה אלכוהולי "

אינו כולל את האזהרה המחויבת בהתאם ( לחוק(, והן מהטעם שהוא 2)2" )סעיף 18גיל 

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים ל 5ולתקנה  לחוק 8לסעיף 

פרסום ללא אזהרה אסור ביחס לכלל קבוצות  –ונדגיש . 2013-)סימון אזהרה(, תשע"ד

האוכלוסיה, ואי הכללת האזהרה מהווה עילת תביעה נוספת ועצמאית העומדת לכלל 

  . (5 חברי הקבוצה מול המשיבה

שהמשיבות עומדות באחד משני המבחנים על מנת  מכל מקום, כפי שפורט לעיל, די בכך .131

א 7, תוך הפרת הוראת סעיף להביא למסקנה כי הן מפרסמות פרסום אסור לקטינים

 לחוק הגנת הצרכן.

 הקבוצה תעל חשבון חברי וחברו ,כדין שלא, התעשרו. המשיבות 3.ה

ו ועל חשבון חברי הקבוצה שלא כדין, והפר ותהמשיבות התעשרו על חשבון המבקש .132

 . חוק עשיית עושר ולא במשפטבמעשיהן את הוראות 

שקיבל שלא על פי זכות שבדין מי קובע כי: " לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1סעיף  .133

 -הזוכה( שבאו לו מאדם אחר )להלן  -נכס, שירות או טובת הנאה אחרת )להלן 

י המזכה(, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלת

 ".לשלם לו את שוויה -סבירה 

( 1) הסעיף כולל שלושה תנאים מצטברים אשר בהתקיימותם יזכה התובע לקבל סעד: .134

אינה על פי ההתעשרות  (3)אותה התעשרות "באה" לזוכה מן המזכה; ( 2)התעשרות; 

 ((:15.3.2015) נ' וינר שרוט 1172/13)ראו, למשל: ע"א  זכות שבדין

לא  :מתקיימים בענייננו כאן( –נם עובדתיים )וכאמור לעיל שני היסודות הראשונים ה .135

. התכלית של הפרסום הסמוי כולו הוא להשיא התעשרויכול להיות ספק שהמשיבות 

שנחשף לפרסום, ואשר הושפע  על חשבון הציבוררווחים למפרסמים; ההתעשרות היא 

אחרות )או  בשל הפרסום באופן שהביא להעדפת המותגים המפורסמים על פני חלופות

 אי רכישה בכלל(.
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)כפי שפורט  שלא מכוח זכות שבדיןהתעשרות זו היא התעשרות  – באשר ליסוד השלישי .136

לעיל, הפרסום הסמוי כולו נעשה בניגוד לדין, ומשכך, בוודאי שההתעשרות מכוח 

נזכיר, כי הפסיקה  –למעלה מן הצורך פרסום סמוי זה היא התעשרות שלא כדין(. 

". בלתי צודקה "שלא כדין" גם כמקרה שבו ההתעשרות נעשתה באופן "פירשה את התיב

אגריפרם אינטרנשיונל  8728/07ראה לעניין זה קביעתו של בית המשפט העליון בע"א 

 (: 15.7.2010) בע"מ נ' מאירסון

התנאי לפיו קמה החובה להשיב התעשרות אם זו נעשתה "שלא "...

דין "חיצוני" לדיני  כדין" אינו מתקיים רק במצבים בהם הופר

עשיית העושר ולא במשפט, כגון הוראת דין, הוראה בהסכם או 

ביצוע עוולה, אלא גם במצבים בהם ההתעשרות נעשתה באופן 

 "."בלתי צודק"

מעבדות  משה זוהר ושות' נ' 442/85ראו עוד בעניין זה את פסיקת בית המשפט בע"א  .137

 : 700, 661( 3מד ) טרבנול )ישראל( בע"מ

רון בכלי שנותן בידינו החוק הוא בגמישותו. להבדיל הית"

מהחקיקה הקונטיננטלית, אין החוק מגביל אותנו במסגרות נוקשות 

לא לגבי קבוצה זו או אחרת של אנשים הזכאים לסעד ולא לנסיבות  -

מוגדרות כאלה או אחרות שבהן יש להעניק את הסעד. אנו חופשיים 

ההתעשרות מקוממת את  להעניק את הסעד בכל מקרה ראוי שבו

חוש הצדק וההגינות והיא עונה בכך על היסוד "שלא על פי זכות 

 ".)א( לחוק1שבדין" שבסעיף 

בהקשר זה, כידוע, בשלב בירור הבקשה לאישור תובענה ייצוגית די בהוכחת קיומו  .138

הלכאורי של נזק ואפשרות לחישובו, וביצוע התחשיב בפועל עניינו בשלב העיקרי, 

 רור התובענה.במסגרת בי

במקרה הנוכחי, חישוב ההתעשרות של המשיבות מהפרסום הסמוי דורש, בראש  .139

ובראשונה, מסמכים המצויים בידי המשיבות בלבד. ברי, כי כל מסע פרסום כולל הערכה 

של היקף החשיפה של מסע הפרסום, ושל הרווח שצפוי להיגרם בשל העליה בהיקף 

 אלו מצויים בידי המשיבות בלבד.  המכירות בעקבות מסע הפרסום. נתונים

ברי, כי בשלב כימות הנזק, לאחר קבלת המסמכים בדבר היקף החשיפה והרווחים של  .140

המשיבות מהפרסום הסמוי, ניתן יהיה לכמת בפשטות יחסית את מידת ההתעשרות ואת 

 היקף ההשבה מכוח עילה זו. 

 רשלנות. 4.ה

מושגית  חובת זהירותומה של קי( 1: )עוולת הרשלנות יסודותכידוע, אלה הם  .141

ההפרה גרמה לניזוק ( 3)דרישת ה"אשם"(;  -)הפרת החובה  התרשלות( 2וקונקרטית; )

 44/08, למשל: ע"א ו)רא נזקובין הבין ההתרשלות  קשר סיבתי קיומו של (4; )נזק

 2412/06(; ע"א 2009) 2067,  2064( 2)2009על -תק ,שירותי בריאות כללית נ' קסלר
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לוי  4241/06(; )ע"א 2009) 4420,  4411( 1)2009על -, תקעיריית טירת הכרמל פלוני נ'

 ((. 2009) 3429, 3424( 1)2009על -, תקנ' משטרת ישראל

 כל היסודות הנ"ל מתקיימים בענייננו:  .142

הלכה היא, כי קיימת חובת זהירות בין גורם נזק לנפגע,  - קיימת חובת זהירות (א)

יים לשלילתה, ולא בנקל ימצא כי ישנה הצדקה אלא אם קיימים טעמים נורמטיב

שלא להכיר בחובת זהירות מקום בו נגרם נזק על ידי המזיק, במישרין )במעשה 

, פ"ד מדינת ישראל נ' סוהן 429/82או מחדל( ואף בעקיפין )ראו לדוגמא ע"א 

 113( 1, פ"ד לט)עיריית ירושלים נ' גורדון 243/83(; ע"א 1988) 733( 3מב)

, רשות הנמלים והרכבות נ' צים חברת השיט הישראלית 4530/91ע"א  (; 1985)

((. במקרה דנן, לא יכול להיות ספק שבין המשיבות, שהן 2000) 583( 4פ"ד נד)

המפרסמות, ובין המשתמשים באפקליקציה, שאליהם מכוונת הפרסומת, ישנה 

 חובת זהירות.

ות המניעה נמוכות בהמשך לאמור, התרשלות תקום מקום בו עלוי – התרשלות. (ב)

מההסתברות של קרות הנזק. בנסיבות המקרה התנהלות המשיבות עולה כדי 

התרשלות. חזקה, בהקשר זה, כי מקום בו בוצעו מעשים בניגוד לדין, כי הם בגדר 

במקרה הנוכחי, בידי המשיבות האמצעי הפשוט, הזול והקל למנוע את  התרשלות.

גילוי נאות ראוי, אשר מבהיר כי מדובר  הנזק. הן היו יכולות לשלב בכל פרסומת

 בפרסומת. 

 )כפי שיפורט עוד להלן(. גרמה לחברי הקבוצה נזקההפרה  (ג)

)כפי  לקבוצה שנגרם הנזק ובין המשיבות של מחדליהן בין קשר סיבתיישנו  (ד)

 .  שפורט לעיל(

 הלב תום חובת הפרת. 5.ה

 הטרום חוזי. קובע כי חובת תום הלב חלה גם בשלב  ,חוק החוזיםל 12סעיף  .143

קשה לדמיין הפרה בוטה יותר של חובת תום הלב בשלב הטרום חוזי מאשר פרסום  .144

סמוי. פרסום זה נועד לעוות את האופן שבו הצרכן הפוטנציאלי מתייחס למוצר, לגרום 

 לצרכן לבחור במוצר שלא על שיקולים מודעים, ולהשפיע על הרגלי הצריכה של הצרכן.

המשפט הנכבד כי במקרה דנן אין עסקינן בפרסום אסור  משמע, אפילו אם יקבע בית .145

מתוארת בתובענה זו עולה כדי על פי חוק הגנת הצרכן, יש לקבוע כי דרך הפרסום ה

 הפרת חובת תום הלב. 

 שנגרם למבקשות ולחברי וחברות הקבוצה הנזקו. 

 , קבע בית המשפט העליון, כך:מלניק בעניין .146

מלמד על גישה שלילית  כלל הרחב, האוסר פרסומת סמויה,ה"

לפרסומת כזאת. אמנם גם פרסומת סמויה נכללת בחופש הביטוי 
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ובחופש העיסוק. אולם, זהו רק צד אחד של המאזן. מן הצד האחר 

 . "השל המאזן עומד הנזק לחבר

  .נזק בכמה מישורים הבחוב נתסמוי טומהפרסום אכן, פרקטיקת ה .147

מכרסם ביכולתם של ם ופרסומיים, בראש ובראשונה, הטשטוש בין תכנים אותנטיי .148

הצרכנים להבחין במסרים שיווקיים המופנים אליהם, ולהתייחס אליהם באופן ספקני 

(. הצרכנים, 93, באלינט, בדומה ליחס שהם מפגינים כלפי פרסומות רגילות )וביקורתי

מנגנוני הגנה אינם מפעילים הסבורים שלפניהם תוכן אותנטי ולא פרסומת, 

הפרסום הסמוי, אם כן,  פרקטיקת. המופעלים בעת צפייה בפרסומות ,קוגניטיביים

נוטלת מהצרכנים את היכולת לזהות מסר פרסומי ככזה, ולהתייחס אליו באופן ספקני 

 .  (7 'בעמ)חוות דעת המומחית,  וביקורתי כמסר שנועד לשכנע ולהניע לצריכה

 ' רשות השידוראסם, השקעות בע"מ נ 1858/96 צבג"וראו הדברים אשר נכתבו ב .149

(21.10.1999): 

... פרסומת כזו,  לפרסומת הסמויה מספר היבטים מזיקים:"

שפועלה הוא על תת המודע של הצופה בה, עשויה להיות יעילה יותר 

שהצופה בה אינו ואף מסוכנת יותר, מפרסומת גלויה. זאת, כיוון 

מודע לאינטרס המסחרי שבה ואינו מפעיל מנגנוני ביקורת וסינון 

 ". ינפורמציה, כפי שהוא עושה בעת שהוא צופה בפרסומת גלויהא

חוסר היכולת לזהות מסר פרסומי הנה בעלת השלכות כבדות משקל על התנהלותם של  .150

תמונת צרכנים: בהעדר יכולת לעבד מסרים מסוג זה באופן ביקורתי נוצרת אצל הצרכן 

וטונומי בבחירותיו עולם מוטה ומעוותת הפוגמת ביכולתו להתנהל באופן מושכל וא

 . הצרכניות

מאחר שהפרסום הסמוי פוגע ביכולתם של הצרכנים לקבל החלטות מושכלות, הוא עלול  .151

, שלא היו מקבלים אלמלא הפרסום הסמוי. מחקרים לקבל החלטות שגויותלגרום להם 

הסיכוי ואת  מגביר את שיעור הזכירה של המותגמצביעים על כך, שהפרסום הסמוי 

שממנה הצרכן נדרש לבחור. בנוסף,  ה ייכלל בטבלת החלופות הסופיותלכך שמותג ז

את המותג,  –ובצורה פיקטיבית  –להעריך ביתר פרסום סמוי עלול לגרום לצרכן 

 .  ולהעדיף אותו על פני מותגים אחרים, אף שהם עדיפים יותר

 פוטנציאל ההשפעה שיש למסר השיווקי הויראלי הסמוי על ההחלטות שהצרכן מקבל .152

הצרכן מפוטנציאל ההשפעה שיש לפרסומת סמויה באתרי התוכן, שכן  גדול בהרבה

מגדיל את ו, והדבר מניח כי מקור המסר הוא בידוען, שאין לו אינטרס כלכלי בהעברת

. מכאן, שפוטנציאל העיוות וההטעיה, תפיסת האמינות והאיכות של המסר בעיניו

מוי, הוא גדול מזה של פרסום סמוי שעלולים להיגרם על ידי מסר שיווקי ויראלי ס

 (. 1390-1391, ג'באריןבתקשורת ההמונים ובאתרי התוכן )

 ,תרמוקיר חורשים נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 15/96 צבג"וראו את שנכתב ב .153

 :(1996) 397( 3נ) פ"ד
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פרסומת כזאת, המדברת מתחת לסף התודעה, עשויה אפילו להיות "

זאת גם מסוכנת יותר, מפרסומת מודעת. יעילה יותר, ויחד עם 

דוגמה אחת לפרסומת שיש בה יסוד של פרסומת מוסווית היא 

ידי אנשי תקשורת, העושים שימוש באמינות -פרסומת הנעשית על

שרכשו לעצמם בכלי התקשורת כדי להוסיף אמינות למצרכים 

ולשירותים שהם מפרסמים. זהו ערך מוסף, מבחינת היצרן 

 . "לו יסוד, ולפיכך יש בו הטעיה מבחינת הציבור והמשווק, שאין

אינסטגרם היא אמנם רשת . כופה על הצרכנים תשלום "כפול"הפרסום הסמוי , שנית .154

"חינמית", אולם בפועל, בחוזה הבלתי כתוב בין המשתמשים ובין הרשת, ה"תשלום" 

רסם החשיפה לפרסומות. כאמור, אינסטגרם מאפשרת לעסקים לפ - עבור השימוש הוא

נוטלים על  המשתמשים. )ומפרסום זה עושה את עיקר הונה( אצלה, תמורת תשלום

לפיכך, את "מחיר" הצפייה בפרסומות, תמורת הזכות להשתמש ברשת.  םעצמ

המפרסמים אשר עושים שימוש בפרסום הסמוי, כופים על הצרכנים תשלום "כפול": 

את מחיר הצפייה פרסומות  הם משלמים הן את מחיר הצפייה בפרסומות הגלויות, והן

יש בו ש, נחות רהצרכנים כעת משלמים מחיר גבוה יותר עבור מוצהסמויות. דהיינו, 

 . (8 'בעמ)חוות דעת המומחית,  היבט של נזק עבורם, מבלי שהם מודעים לכך

פרקטיקת הפרסום הסמוי יוצרת טשטוש בין מסרים תקשורתיים, שנועדו , שלישית .155

לבין מסרים אסטרטגיים, שתכליתם היא לקנות השפעה על  לייצר שיח וחילופי דעות,

אזרחים, לצרכי רווח פרטי, בזהותם כצרכנים. ככזאת, היא מציפה את המרחב הציבורי 

שאינם יכולים  הצרכנים,בקרב  ספקנות תזורע, ובמסרים שטבעם הוא מניפולטיבי

את האמינות הטשטוש הנ"ל מפורר  לדעת בוודאות שהתוכן המובא לפניהם הוא אמין.

של כלל המסרים העוברים ברשת, ותורם לאובדן אמון כללי בזירה זו ובעצם היכולת 

 לנהל שיח ציבורי המבוסס על כנות הדוברים. 

. קיום של מרחב נקי ממסחור מניעת, החדרת מסרים שיווקיים באופן סמוי, רביעית .156

סביבתם הצרכנים "מותקפים" במסרים פרסומיים מכל עבר, אשר "מזהמים" את 

הדיגיטלית. בנספח לדוח ועדת כשר, שעסקה בסוגיית הפרסום הסמוי בטלוויזיה, נכתב 

 כך:

לצופה יש זכות ל"ריאה ירוקה" בתוך עולם התוכן הטלוויזיוני. "

לכן, יש להבטיח את קיומו של תכניות שבהן הצופה יכול לצפות 

 בשקט, מבלי להפעיל מערך חשיבה לאיתור אינטרסים ומניפולציות

שיווקיות. האינטרס הציבורי מחייב להגן על "שמורות טבע" שיהיו 

   15".מחוץ לתחום למפרסמים

, פרסום מוצרים שהינם אסורים בפרסום מאפשרתפרקטיקת הפרסום הסמוי , חמישית .157

 , אלכוהוללמשל, כאלה שיש בהם היבט של נזק או כאלה שהם שנויים במחלקות

במקרה זה גניבת הדעת וההטעיה . מלח( לילדיםמזונות מזיקים )עתירי שומן, סוכר וו

                                                   
15ttp://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94

%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf 
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חמורים אף יותר, משום שהם מכוונים להתנהגות צרכנית שיכול להיות בה היבט נזק 

 ממשי עבור הצרכנים. 

פרקטיקת הפרסום הסמוי היא פוגענית במיוחד עבור קטינים וכן עבור יודגש, כי  .158

מיוחד אוריינות דיגיטלית , בקבוצות אוכלוסיות חלשות בעלות אוריינות מדיה נמוכה

)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, 

צרכני התקשורת ית, ותהליכי השינוי שלה. כפי שמראה המחקר, בעיקר זו הדיגיטל

באופן כללי, לא רק קטינים או אלו השייכים לקבוצות מוחלשות, מתקשים עד מאוד 

. ואכן, חוק הגנת הצרכן קבע לקטינים הגנה בזיהוי מסרים כאלה והבנת משמעותם

 . , ועל כך בהמשךמיוחדת

נוספות, במישור התחרות ההוגנת שבין לתופעת הפרסום הסמוי השלכות שליליות  .159

 (. תהמומחיחוות דעת ראו בהמפרסמים )

למבקשות ולחברי הקבוצה נגרם נזק בלתי ממוני, מסוג פגיעה באוטונומיה.  כן,  אם .160

תנובה  1338/97באוטונומיה היא, בפני עצמה, ראש נזק בר פיצוי )ע"א כידוע, הפגיעה 

 ((. 2003) 673( 4, פ''ד נז)ל בע"מ נ' ראבימרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישרא

חזקה, כי הפגיעה באוטונומיה הייתה גורמת לפרט, ככל שהיה מודע לה, לתחושות  .161

שליליות. כך, ציין בית המשפט העליון, בהקשר לפגיעה באוטונומיה בגין הפרת הוראות 

 חוק הגנת הצרכן כי:

שמשמעותה  –הפגיעה באוטונומיה של הצרכן בגין "הטעיה צרכנית" "

היא שלילת כוח הבחירה של הנפגע בשל הטעיה, או בשל אי גילוי עניין 

-מוכרת כיום בפסיקת בית משפט זה כראש –מהותי הרלבנטי לעיסקה 

 נזק, המקים עילת תביעה, לרבות בהליך ייצוגי...

חיות, ציינה בחוות דעתה  זה המקום להדגיש עוד כי חברתי, השופטת

ניתן להכיר בחזקה עובדתית שלפיה אדם, שנפגעה , כי 2 בעניין תנובה

האוטונומיה שלו, חש רגשות של כעס, תסכול ועלבון בעקבות התנהגותו 

והנטל לסתור את החזקה  –של המזיק, שבעטיין הוא יהיה זכאי לפיצוי 

 מוטל על כתפי המעוול. ובלשונה:

ן 'אכן ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה מגולם בשלילת כוח הבחירה מ

על  הנפגע הכרוכה ברוב המקרים באי גילוי של עניין מהותי לאותו נפגע.

כן, ולמצער ככל שהדבר נוגע לתובענות ייצוגיות, מותר אף להניח כנקודת 

מוצא לצורך הערכת הנזק הלא ממוני שנגרם למי שפגעו כך באוטונומיה 

ן שלהם, כי כתוצאה מאותה פגיעה הם חשים רגשות של כעס, תסכול ועלבו

)בעוצמה כזו או אחרת על פי הנסיבות הקונקרטיות של המקרה(. רגשות 

אלה שנגרמו כתוצאה מהתנהגות המזיק מצדיקים פיצוי בגין נזק לא 

 ממוני.
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אולם אין מדובר בחזקה חלוטה לפיה התעוררו אצל הנפגע רגשות כאלה 

בכל מקרה שבו התרחשה פגיעה באוטונומיה. לכן באותם המקרים אשר 

להוכיח כי אף שבהתנהגותו שלל מן התובע או  המזיק לה בידיבהם יע

מחברי הקבוצה את כוח הבחירה, נותרו אלה שווי נפש ואדישים לכך, כי 

אז ניתן לקבוע שהם אינם זכאים לפיצוי בגין ראש נזק זה משום שלאמיתו 

לא נגרם להם כתוצאה מכך נזק  –של דבר ואף שכוח הבחירה נשלל מהם 

 ((. 4.9.2014) ( בע"מ1987ברזילי נ' פריניר )הדס  8037/06"א '" )עלא ממוני

המקרה הנוכחי הוא מקרה חמור במיוחד של פגיעה באוטונומיה. הפרסום  –ונדגיש  .162

 משפיעהסמוי פוגע לא רק ביכולת המודעת של הפרט לקבל החלטות מושכלות, אלא גם 

לעגן בתודעה של  . למעשה, מטרת הפרסום הסמוי כולו היאהפרט של מודע הלא על

בשעה שמנגנוני  –הפרט זיקה בין הידוענים המפרסמים את המוצר לבין המוצר, וזאת 

 כבויים, מאחר שהוא צופה בתוכן הנחזה להיות אמיתי. ההגנה של הצרכן 

, השפעת הפרסום הסמוי חורגת מהאופן שבו המומחית דעת בחוות כמפורטבהקשר זה,  .163

בכל רגע נתון, שכן היא מערערת על עצם היכולת הצרכן מרגיש ביחס לפרסום הסמוי 

 לאבחן בין תוכן אמיתי ותוכן שאינו אמיתי.

, גם צרכנים המכירים באפשרות של קיומו של המומחית דעת מחוות כעולה –זאת ועוד  .164

תוכן שיווקי צפויים שלא להצליח לזהות את מלוא התוכן השיווקי הסמוי לו הם 

שהתוכן השיווקי הסמוי משולב לא פעם  נחשפים. זאת, בפרט נוכח העובדה

בסיטואציות רגילות, לעיתים מספר תכנים שיווקיים מקודמים באותה מסגרת, 

ומפרסמים שונים אף פועלים לקידום שיווק עקיף של המוצרים, למשל על ידי שילוב 

 סימני מסחר, צורות מגדמים וכדומה, באופן המקשה על זיהוי הפרסום הסמוי. 

ש לקבוע כי פרסום סמוי פוגע באוטונומיה של כל מי שנחשף אליו. זאת, הווה אומר, י .165

שכן נפגעת היכולת לתת אמון באמיתות המסרים המוצגים, וכאמור בחוות דעת 

 המומחה, פגיעה זו מאפיינת את כל מי שנחשף לפרסום הסמוי. 

 300המבקשות יעריכו את הנזק האישי שנגרם להם ולכל חבר וחבורה בקבוצה, בסך  .166

 ש"ח. 

אחרי הידוענים ומשפיעני הרשת באמצעותם פרסמו המשיבות, עוקבים, במצטבר, מאות  .167

 אלפי משתמשים. 

מתוכם הוטעו על ידי המשיבות, ולפיכך הנזק הקבוצתי הוא  100,000נניח, בשלב זה, כי  .168

 ש"ח.  30,000-כ

ה נדרשת אינ הקבוצתי, הנזקגובה על פי ההלכה, הכרעה בעניין חישוב וכימות דוע, כי .169

לעניין  אובשלב הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, אלא רק לאחריה, ככל שתאושר )ור

 29520-03-13(; ת"צ 27.12.2012) לנדמארק' נ הראל 14144-05-09: ת"צ למשלזה, 

 ((.19.7.2015) "מבע( 1960) השקעות חבס' נ"מ בע)ישראל(  לייטקום
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  התובענה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגיתז. 

מתקיימים  - כפי שיובהר להלן, התנאים להתאמתה של התובענה להתברר כייצוגית .170

 . במלואם

 תובענה בגינן להגיש שניתן כעילות בחוק המוזכרות העילות על נמנית התביעה עילת. 1ז.

 (ייצוגיות תובענות לחוק 3 סעיף) ייצוגית

יצוגיות היא לתוספת השניה לחוק תובענות י 1 בפרטלענייננו, העילה הקבועה  .171

 הרלבנטית:

תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו "

 ". לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו

נציין, כי בהתאם ללשון הסעיף עצמה, כמו גם בהתאם לפסיקה, לא נדרשת התקשרות  .172

 בפועל של הצרכן עם העוסק.

 הקבוצה חברי לכלל המשותפות משפט או עובדה של תמהותיו שאלות מעוררת התובענה. 2ז.

 (ייצוגיות תובענות לחוק( 1()א)8 סעיף)

. התובענה זו בוודאי מעוררת שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצ .173

מובן, כי ככל שיקבע כדעת המבקשים, כי המשיבות הפרו את הוראות חוק הגנת הצרכן 

קשות והתעשרו על חשבונן, הדבר יהיה נכון לכלל חברי וחוק החוזים, עיוולו כלפי המב

 וחברות הקבוצה. 

משפורטו העילות המשפטיות בהרחבה לעיל, מטעמי קיצור, לא נשוב ונפרט את אותם  .174

  הדברים כאן ובית המשפט הנכבד מופנה לאמור לעיל.

( 1()א)8 סעיף)הקבוצה  לטובת בתובענה יוכרעו הנדונות שהשאלות סבירה אפשרות יש. 3ז.

 (ייצוגיות תובענות לחוק

 הלכאורי במישור התביעה עילת נבחנת כייצוגית התובענה אישור הלכה היא, שבשלב .175

 הייצוגי התובע יידרש שבה ברמה התביעה עילת תוכח זה בשלב כי מצופה ואין בלבד

 3489/09 א"רע )ראו, למשל: כייצוגית תובענתו שתאושר לאחר, העיקרי בהליך להוכיחה

 (. (11.4.2013) מ"בע זבולון עמק מתכות צפוי חברת' נ מ"בע לביטוח חברה מגדל

, והרבה למעלה מכך: בוודאי מגלה עילה לכאורהנוכח כל שפורט לעיל, התובענה  .176

הגנת  חובות מפורשות אשר הוטלו עליהן מכוח חוק ברגל גסהו בבירור המשיבות מפרות

 הקבוצה. הצרכן, חוק החוזים, ועיוולו כלפי חברי וחברות 

 סעיף) הענין בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדרך היא ייצוגית תובענה. 4ז.

 ייצוגיות( תובענות לחוק( 2()א)8

 הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת.  -באופן מובהק  -תובענה ייצוגית היא  .177

 הגשת קלהצדי בכדי מספיק גבוה אינו הקבוצה מחברי אחד לכל המגיע , הסעדראשית

  ;אישית תביעה
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 הסכסוך לפתרון תסייע הקבוצה חברי לכלל המשותפות בשאלות , ההכרעהשנית

 הפניקס 2128/09)ראו, למשל: רע"א המשיבות  לבין מהם אחד כל שבין האינדיבידואלי

חוזקת השאלות (. זאת, בין היתר, נוכח (5.7.2012) עמוסי 'מ נ"בע לביטוח חברה

 . המשותפות

צדו " הוא, למעשה, הוגנתההדרך היעילה וחוק בדבר "ל( 2)א()8בסעיף  התנאי הקבוע

, כך יהפוך מבוססים יותר המשותפיםשהיסודות ככל  ;השני של מטבע המשותפות

דברי ההסבר לחוק התובענה הייצוגיות, )ראו גם:  יעיללצוגית יבירור התובענה בדרך י

 .(26.1.2006, כ"ו בטבת התשס"ו, 234ה"ח 

גית, הכוללת את הנזק המצרפי, תהווה תמריץ ראוי ודרך יעילה לבירור תביעה ייצו .178

 תירתענה המשיבותההליך. בכך ימומשו מטרות חוק תובענות ייצוגיות: הדין ייאכף, 

 וחברי הקבוצה יקבלו את הסעד ההולם. והמבקשמהפרת החוק 

 הולמת בדרך וינוהל ייוצג הקבוצה חברי כלל של עניינם כי להניח סביר יסוד קיים. 5ז.

 (ייצוגיות תובענות לחוק( 4()א)8 -( 3()א)8 סעיף) לב ובתום

 מהתנהלות המשיבות. באופן דומה נפגעו גם יתר חברי הקבוצה.  נפגע יםהמבקש .179

מסחרית בכלל, ובייצוג -הח"מ הינם עורכי דין בעלי ניסיון בתחום הליטיגציה האזרחית .180

 בתובענות ייצוגיות בפרט.

כי עניין חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת )ובוודאי אין כל  לאור זאת, יש להניח .181

 סיבה להניח אחרת(. 

  אישית תביעה עילת של קיומה. 6.ז

פעילים, והן נחשפות לפרסום הסמוי של  אינסטגרםלמבקשות חשבונות  ,כאמור .182

 המשיבות. לפיכך, הן אוחזות בעילה אישית. 

 המבוקשים הסעדיםח. 

להוסיף גילוי נאות ראוי, הנכבד מתבקש לתת צו המורה למשיבות  בית המשפט: צו עשה .183

 . כמפורט בחוות דעת המומחית, לכל פרסום שמקודם על ידם ברשת אינסטגרם

ברי, כי לאחר גילוי המסמכים שבידי המשיבות, ניתן יהיה לאתר חלק לא : פיצויים .184

משתתפים מבוטל מחברי וחברות הקבוצה, אשר עוקבים בקביעות אחר ידוענים ה

בפרסום הסמוי שמקיימות המשיבות. בדומה, ניתן יהיה לאתר חברי וחברות קבוצה 

 שהגיבו בפועל לקמפיינים שיש בהם פרסום סמוי. 

והעלויות הגבוהות  נוכח הקושי באיתור חברי הקבוצהיחד עם זאת, בשלב זה, נראה כי 

י לקבוצה בדרך של שיהיו כרוכות בכך, דרך המלך בנסיבות העניין היא קביעת הפיצו

   .ייצוגיות תובענות לחוק( ג)20 סעיף לפי סעד מתן
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 סוף דברט. 

לבית המשפט הנכבד סמכות עניינית ומקומית לדון בבקשה זו נוכח מקום ביצוע  .185

 התביעה. סכוםההפרות, ונוכח 

לאור כל האמור לעיל בבקשה זו, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה כפי  .186

 שמפורט בראשיתה.

 .בתצהירן של המבקשותבקשה זו נתמכת  .187
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