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 12בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית
בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר למבקשים לנהל את תביעתם, המוגשת בד בבד עם הגשת בקשה זו, 

ו/או "חוק )להלן: "החוק"  2006-כתובענה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

 להגדיר את קבוצת התובעים כך:ו תובענות ייצוגיות"(

במדיות השונות של המשיבות תכנים אשר פורסמו  צרךו/או  כל אזרח אשר נחשף"

ומקבלת  פרסום סמוי ו/או אסורובפרט מ)בגין אינטרסים מסחריים של המשיבות 

בפרסומת. )ובפרט מבלי לגלות באופן ברור ומובהק כי מדובר  (תמורה בקשר לפרסום

מוצרים אסורים רגישים ומזיקים ובהם סיגריות, הימורים, אלכוהול, תרופות, 

  "מוצרים המיועדים לקטינים וכיו"ב(

 נתומסומ"ב מצ - לאשר כתובענה ייצוגית בית המשפט הנכבדהעתק תביעת המבקשים, אותה מתבקש  •

 .1כנספח 

 .2כנספח  ומסומנים"ב מצ - העתקי תצהירי המבקשים ותצהירים נוספים •

 

*** 

 יש דמוקרטיה;  -"יש עיתונות חופשית 

 " אין דמוקרטיה -אין עיתונות חופשית 

  

*** 

הוא חותר תחת  -לא רק מזיק לעיתונאים, רע למושאי הסיקור האחרים ופוגע בצרכנים הפרסום הסמוי  "

. כלי התקשורת המתמסרים לפרסום הסמוי נשבים באשליה שהם עצם ההצדקה לקיומה של העיתונות

  "אך בטווח הארוך עוסקים למעשה בחיתוך הוורידיםמזרימים לעצמם חמצן חיוני, 

 (.18.1.2015, השביעית העין ",פרוטקציה, "ז"ב, איתמר)

 

*** 

מפני שעיתון נעשה בשביל הקורא, ולא  ..אנחנו יצאנו מטעם פשוט: מפני שאנחנו עיתונאים ולא לבלרים"

אתם לא ידעתם, שכל בוקר ישב מישהו במשרד מסחרי ועבר על תוכן העיתון ונתן פקודות  ..על חשבונו

לדפוס. אתם חשבתם, שזהו עיתון הנלחם לאינטרסים של האדם הקטן. אתם לא ידעתם, שמישהו מערב 

אתם לא ידעתם שמאחורינו ישב מישהו,  .כו'.כאן ביקורת מסוימת על עסקים מסוימים ותקיפי קהל ו

 "שביקש להוציא את הפרוטה מכיסו של הקורא בכל דרך שהיא. אף בדרכים שבעינינו אינן כשרות..

 אחרונות ידיעות עובדי נטשו בו מרד פוטשה לאחר, 1948 בפברואר 20, קרליבך עזריאל ר"ד)

  .(חיצוניים אינטרסים בשל עיתונאיים בתכנים יותהט בגלל ,מעריב עיתון את והקימו העיתון מערכת את 

 

                                                           
  –מספר הערות טכניות לנוחות בית המשפט הנכבד   1

 במפורש אחרת.  צויןכל הפסיקה מובאת מהמאגר המשפטי נבו, אלא אם   א.

 במפורש אחרת.  צויןכל ההדגשות אינן במקור, זולת אם   ב.
 במפורש אחרת.  צויןתואר השופט מתייחס לתוארו של השופט במועד מתן פסק הדין המאוזכר, זולת אם   ג.
 ובמקוםהאתרים שמצוינים בתובענה מהווים נספחים לתובענה זו והם נבדקו לאחרונה מספר ימים לפני הגשת התביעה. מטעמי נוחות  . ד

 בו הדבר אפשרי יעיל ונחוץ, מצורפים גם תדפיסים של חלק מהאתרים. 
ככל שיידרש, נספחים, כדי לתת המחשה מדגמית להפרות המשיבות. -בבקשה זו 'הסתפקו' המבקשים בצירוף עשרות רבות ומאות תתי  ה.

 לנוחות בית המשפט.נוספות בהתאם  פו צילומים, מסמכים ופירוט לגבי הפרותובתקווה לא להכביד על בית המשפט, יצור
 

 "העיןבדגש על מערכת  ומבקרי תקשורת, עיתונאיםמספר רב של של מאבקם הממושך קשים נעזרו רבות בבמ, הבקשההבהכנת   2

למאבקם  הערכה רבה. ברצוננו לבטא ", שפועלים במשך שנים ארוכות כנגד הפרסום הסמוי והנזקים שנגרמים לציבור ולתקשורתהשביעית
 הדמוקרטיה. ביצור יסודותת ואיעיתונ מען חשיפת האמת, אתיקההעיקש ל
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 פתיחה/פתח דבר .א

מצביעה ו מתמשכת ובלתי נתפסת של הטעיית הציבורשיטתית, אנומליה  בקשה זו מפנה אלומת אור אל .1

שנים ארוכות לכלל הציבור הנגרמים  -הכבדים, השיטתיים, הבלתי מתקבלים על הדעת  -על שלל הנזקים 

 כתוצאה מהפרות הדין מצד המשיבות. 

ליסודותיה של הדמוקרטיה  תהנוגע סוגיה הרת גורלמסחרי רגיל, אלא -אזרחי ענייןאינו  הנושא שלפנינו .2

 -המשיבות הפרו את חובותיהן בקול ברור וצלול: נאמר  המודרנית, חופש הביטוי וחופש העיתונות.

וכלפי החברה  צרכנים, אנשי התקשורתכלפי ציבור ה -החוקיות, הציבוריות, הנורמטיביות והתקשורתיות 

  הישראלית בכללותה.

שלל המשיבות במדיומים ובת וכתבות שמפרסמפרסומים, תכנים והיא הבקשה שלפנינו עניינה של , בתמצית .3

שפורסם עבור מובהק תוכן פרסומי  כולליםפרסומים ה - כלים תקשורתיים שונים שעומדים לרשותן

 . ללא גילוי נאות וברור ,תוכן אינפורמטיבי או מערכתישקרי ומתחזה לבמסווה נחבא אולם  ,תמורה

 ותמפיק למשיב וכי הואקדם את ענייניהם של גורמים מסחריים כפי שנראה, העובדה כי תוכן זה נועד ל .4

 . על הצרכנים מהווה הטעיה והשפעה בלתי הוגנתו איםאינה נגלית כראוי בפני הקור - ת הנאהוטוברווחים ו

בניגוד  . הפרסומים האמורים פורסמוחמורהמכוונת ובבקשה זו הינה חריגה, רשלנית, שתתואר ההתנהלות  .5

ית המשפט יתבקש לתת משקל רב לעובדה כי בעל המשיבות.  ותהמוטלנוספות חובות למוחלט לדין, לחוק ו

התבצעה בכוונת מכוון, במשך שנים ארוכות, תוך ידיעת כלל גורמי ההנהלה באופן גלוי הפגיעה בלקוחות 

 . והציבור הרחב וטובת הלקוחות והקוראיםתוך 'צפצוף' מוחלט על הוראות החוק 

 התקשורת בעולם ביותר הבוערת הסוגיה, כיום, רבים בעיניי היא הסמוי הפרסום וזאת יש לומר: סוגיית .6

מאיימות לכלות את עצמאות התקשורת  - שלמרבה האירוניה מעט סמויות אף הן -והשפעותיה  המסחרי

לא רק לסוגיית הפרסום הסמוי השפעה מכרעת על אמון הציבור בעיתונות. ואמינותה בחברה דמוקרטית. 

 בעצמן פוגעות המשיבות כי אם בתקשורת כולה. 

  מה?!שם ל -ל בפשטות ובתום הדיונים, ההתפלפלויות והצגת הטיעונים יש לעמוד ולשאו .7

מדוע הן בוחרות )אם בכלל( להשתמש נמנעות המשיבות מלציין בפשטות "פרסומת"? ולשם מה למה , מדוע

במינוח מכובס )'בשיתוף', 'במסגרת פרויקט' וכו'( במקום לכתוב בפשטות "פרסומת" ולהסביר לצרכן את 

מהות הפרסום?! כיצד נוצרה הפרקטיקה המנוגדת ללשון החוק? האם מטעמי חיסכון בדיו? מורכבות 

אינה יכולה להיות נתונה  תהאינטואיטיביו תשובה הברורהדומה כי הטכנולוגית? אמונות תפלות? 

 הטעיית הצרכן מטעמים מסחריים ולשם הגברת אפקטיביות הפרסומת מול הצרכן התמים. - במחלוקת

 .ציבורתיקון מהיר ואפקטיבי של הפגיעה בפרקטיקה פסולה זו מחייבת הנה כי כן, 

מות עיתונאיות אשר עולה לכדי תמונת המצב שתחשוף בקשה זו בפני בית המשפט מעידה על התפוררות נור .8

 הינו הרסניהערבוב המסוכן בין אינפורמציה ומידע עיתונאי מובהק לבין פרסום סמוי וממומן אנרכיה. 

 . ומסוכן

, בירידה הנמשכת באמון הציבור בעיתונאים )גם במנותק כבר ניכר כיוםבתקשורת חוסר האמון למעשה,  .9

רשתות עוינות גוברת בוב. ירידה זו באה לידי ביטוי בולט במדדי האמון השונים, סקרי דעת קהל מפוליטיקה(

לכלות את  מתהמאיי ערבוב תכנים מסחריים ועיתונאיים יוצר אנרכיה ,כלפי כלי התקשורת החברתיות

 וכתוצאה מכך את שורשי הדיון ותחלופת המידע של החברה הישראלית. -שורשי העיתונות 

דומה כי כמעט  איתנה ומוצקה מאין כמוה. - העובדתית אודות ההפרות העומדות בבסיס הבקשה התשתית .10

ככל  -והמחלוקת היחידה  והניסוחים המסתירים בכוונת מכוון,עצם קיומם של התכנים ואין מחלוקת על 

 הגנת חוק)להלן: " 1981-א"תשמ, הצרכן הגנת חוק: כיצד יש לפרש את הוראות משפטיתהיא  -שתהיה כזו 
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יישומית בכל -ומהי המשמעות המעשיתאותו יש לקיים  מסחרימהו הסטנדרט ה ,, וכתוצאה מכך"(הצרכן

 . הנוגע לטיב הגילוי הנדרש )נוסח, עיצוב, גופן, מיקום וכיו"ב(

העובדות, כפי שיוצגו להלן, חותכות וברורות. המשיבות מבצעות פרסום סמוי אסור שיטתי ומכוון אם כן,  .11

בכדי לבסס בצורה קונקלוסיבית את אחריות המשיבות לשיטת המבקשים די בתמונת מצב זו למטרות רווח. 

 .לנזק הכבד והבלתי מעורער שנגרם למבקשים ולקבוצה הנפגעת

להורות לתקן את העוול ולהורות על הפסקת הפרסום הסמוי. בתוך כך יתבעו המבקשים בית המשפט יתבקש  .12

ולבחון באמצעות בודק את ההיקף המדויק של מקרים  הכספית" עקרון "התמורהשל  מועל יישו

בלא הפצתו  או התוכן הפקת לצורך( מסחרי ציבורי או פוליטי) חיצוני מגוף כסף והתקשרויות בהם הגיע

 התקשורת את העברת התמורה ומשמעותה. לצרכני על מנת להבהיר ,ברור שבוצע סימון

. בין היתר, תידרש הנפקת כי הפרות דומות לא יישנו הבטיחשתכליתם להצהרתיים כן יתבקשו צווים  .13

הגדרה מפורטת של טיב הגילוי הנדרש )בדגש על תוכן הגילוי, מיקומו, גודלו, הקשרו וכיו"ב( וכן אילוץ 

מנוע הישנות עתידית של אפשר בקרה ציבורית ולבצעדי שקיפות פיקוח ובקרה על מנת ל המשיבות לנקוט

 הפרות דומות. 

מעמדם הייחודי יונית על מנת לשמר חברה דמוקרטית ושיח ציבורי תקין. מצד בית המשפט חזו התערבות  .14

, משפטיות תפריבילגיו) מצד החברה והשלטון הגנות רבותיתרונות ו םשל העיתונים וכלי התקשורת מקנה לה

אולם "אוי לה לסמכות שאין  סיקור, ושלל כלים כמו חיסיון וכיו"ב( סבסוד עקיף וישיר, נגישות למושאי

 ,התנערו מאחריותלמרבה הצער, המשיבות עם כוח רב באה אחריות כבדת משקל.  יחד - עמה אחריות"

כלפי  האמון האינהרנטית הדין וחובת על פי החוק,הפרו את חובותיהן בחסות האפלה ומטעמים מסחריים ו

 . הצרכנים והציבור

מצדיק פוגעני כל כך, הפוגע בקשת כה רחבה של אנשים אשר , כל כךקשה לחשוב על מקרה מובהק הנה כי כן,  .15

לאחר הגדרת הנזק וכימותו על ידי בית כי  - ולא יכול להיות ספק -בנקודה זו אין  הגשת תובענה ייצוגית.

אשר נפגעו בצורה חמורה כתוצאה  כלל הצרכנים הלקוחות והקוראיםהמשיבות לפצות את המשפט, יידרשו 

 .וקיומו של הפרסום הסמוי מהפרות החוק

 . הכל כפי שיפורט בבקשה זו

 הצדדים  .ב

 המבקשים .1.ב

צרכני תקשורת אשר במשך שנים ארוכות ולעתים קרובות אזרחים ותושבי ישראל, הינם , 3-1ים המבקש .16

, יחד עם משפחתם כמפורט ביחד ולחוד, בפלטפורמות מגוונות -צורכים, גולשים קוראים ורוכשים 

באופן תדיר המבקשים המשיבות, ובכלל זה צרכו  תכנים תקשורתיים שפרסמו - המצורפים בתצהירים

 עיתונאי. -ה של תוכן מערכתימסוובאשר נעטף מטעם המשיבות פרסום סמוי 

 המשיבות .2.ב

על  ."(עיתון ידיעות)להלן: " מפעילה עיתון יומי נפוץ בשם ידיעות אחרונות, בע"מ , ידיעות אחרונות1המשיבה  .17

"עיתון "ידיעות אחרונות" יצא  -באמצעות אתר מרכז המקרים של קבוצת ידיעות אחרונות  - הפי עדותה של

. במרוצת השנים הפך "ידיעות אחרונות" לעיתון של המדינה, 1939בדצמבר  11-ישראל ב-לראשונה לאור בארץ

ק מקבוצת והוא מספק במה למגוון רחב של דעות, כותבים ופרשנים מובילים. עם השנים הפך העיתון לחל

למעמד, להגדרות הצילומים הרלוונטיים ביחס  התקשורת הגדולה בישראל, קבוצת "ידיעות אחרונות"

 . 11כנספח מצורפים ומסומנים  - כלל המשיבותולתיאורי 

את אתר האינטרנט הנפוץ בישראל בכתובת מפעילה , , ידיעות אינטרנט שותפות רשומה2המשיבה  .18
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8,00.html-https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L  :להלן("ynet"  אתר ידיעות"וכן") . האתר עדותה "על פי..

פי עקרונות יסוד אתיים ומקצועיים: מהימנות עיתונאית ותכנית ראשונה במעלה, אמינות ואיכות, -פועל על

הוא אתר החדשות והתכנים המוביל בישראל. מאז  ynet יזון והיעדר כל משוא פנים פוליטי או אידיאולוגי,א

, כבש האתר מקום של כבוד בציבוריות הישראלית בכלל ובשדה התקשורת 2000ביוני  6-עלייתו לאוויר, ב

 "(.קבוצת ידיעותותא גם: "בצו 2-ו 1)לשם הפשטות יכונו המשיבה  "בפרט, והפך לגורם משפיע על סדר היום.

-1715 תא תצנידונה בימים אלו באשר  הוגשה בקשה לאישור בעניין דומהכנגד אתר ידיעות נבהיר בתמצית כי  .19

 "עניין עטיה"להלן: ) כב' השופט רחמים כהן בפני(( 1.2.2015) ויקטור עטיה נ' ידיעות אינטרנט שותפות 02-15

)להלן:  הסדר פשרה מטעם הצדדים 22.3.2018ההליך הוגש ביום במסגרת  .("בקשת האישור הראשונה"או 

עמדות מקצועיות והתנגדויות אשר בעניינו הוגשו מספר  ("הסדר הפשרה בעניין עטיה"או  "הסדר הפשרה"

 :כמפורט מטעם גורמים רלוונטיים

 . (כרמון""התנגדות יותם כרמון )להלן:  - הוגשה התנגדות מטעם הפעיל החברתי 2.5.2018ביום  .א

 . (העיתונאים" "התנגדות )להלן: "ארגון העיתונאים בישראל" הוגשה התנגדות מטעם 13.5.2018ביום  .ב

"התנגדות העין  )להלן: "השביעית העין" מערכת חברי מטעם התנגדות הוגשה 21.5.2018 ביום .ג

  ."(השביעית

הגישה  23.5.2016הוגשה התנגדות נוספת מטעם עמותת הצלחה. נציין כי כבר ביום  8.7.2018 ביום .ד

לחוק תובענות ייצוגיות ולחלופין בקשה להצטרף  15הצלחה בקשת הצטרפות להליך מכוח סעיף עמותת 

  .("התנגדות הצלחה" להליך כידידי בית המשפט )להלן:

"עמדת  או "התנגדות היועץ"הוגשה התנגדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה )להלן:  6.12.2018ביום  .ה

 . (היועץ"

 ורפיםמצנספחי הסכם הפשרה , זו בקשהב המשיבות כללל התנגדויות ותוכנןסכם הפשרה וכן ה חשיבות בשל •

 . 9 - 5 נספחיםכ ותמצורפההתנגדויות השונות  חמש וכן .4 - 3 יםכנספח ומסומנים

רוח בהמשך לכי בתמצית  נצייןבנקודה זו  כבר, אולם. להלןבהרחבה  ייערך הפשרה הסכם אודות דיון .20

זאת  .בעניין עטיה הפשרה הסדר את לדחות ישסבורים כי בבקשה שלפנינו  המבקשיםהתנגדויות הנ"ל ה

ואת באי כוחם בהתאם לחוק  לצרף ו/או להחליף את המבקשים יתבעוועוד, על אף חלוף הזמן, המבקשים 

חשיבות הנושא, הבעייתיות הרבה של הסדר עוצמת האינטרס הציבורי, זאת לנוכח  תובענות ייצוגיות.

  .נעמוד עליהםבנוגע ליעילות הבקשה  נוספיםם טעמי, והיועץ עמדת, המבוססות ההתנגדויותהפשרה, 

המצויה  כבדת המשקלמהותית -הראייתיתהתוספת  נוכחאמורים ביתר שאת נציג כיצד הדברים  בהמשך

והסרת  הנזקים, פירוט המדיות, הצגת עילות נוספות נוספות, ראיות, חומרה טיב)בדגש על  בבקשה שלפנינו

  .אשר מיטיב עם אתר ידיעות( ,להסדר הפשרה הנחות ה'חששות' ששימשו כביכול כבסיס להסכמ

מספר פלטפורמות ומדיות ובהן שידורי  ומנהלתהיא חברה פרטית אשר מפעילה , , חברת קשת3המשיבה  .21

וכן  ("קשתאו, לשם הנוחות: " "אתר קשת")להלן:  /https://www.mako.co.ilבכתובת  אינטרנט טלוויזיה, אתר

פעילות דיגיטלית במספר פלטפורמות ורשתות חברתיות ובהן יישומון, שליחת 'פושים', פייסבוק, טוויטר, 

 אינסטגרם וכיו"ב.

וכן אתר  ומדיות מספר פלטפורמות היא חברה פרטית אשר מפעילה ומנהלת, רשת מדיה בע"מ, 4המשיבה  .22

( בתהליך מיזוג עם "רשת"ה החברה )להלן: החל 2018ביוני  13-בכי  ,נציין ./https://reshet.tvבכתובת  אינטרנט

 נמסר כי: ,4.7.2018שהוגשה לרשות להגבלים עסקיים ביום  הודעת המיזוגבכאשר  ,החדש 10ערוץ חברת 

וערוץ  )רשת היא החברה הקולטת 10"במסגרת הסכם המיזוג יתבצע מיזוג סטטוטורי בין רשת לערוץ 

מהחברה הממוזגת  60%-ה(. לאחר השלמת העסקה, בעלי המניות בקשת יחזיקו כרהיא חברת המט 10

 ."מהחברה הממוזגת 40%-יחזיקו כ 10ובעלי המניות בערוץ 
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 .10 כנספחמצ"ב ומסומן  - 4.7.2018שהוגשה לרשות להגבלים עסקיים ביום  הודעת המיזוג העתק •
 

)ענת ביין  13ערוץ לפעול במסגרת החל המיזוג  2019בינואר  16-, וב2018בנובמבר  8-אישור המיזוג הושלם ב

 . ((15.1.2018גלובס, " "המשבר נפתר: מיזוג רשת וערוץ עשר יוצא לדרך;לובוביץ', 

 כאמורמספר פלטפורמות ומדיות.  אשר מפעילה ומנהלת ,היא חברה פרטית ,החדש 10, חברת ערוץ 5המשיבה  .23

נציין כי בעניין  , החברה התאחדה עם רשת ולאחר המיזוג פעילות המדיה של החברות משותפת ומאוחדת.לעיל

 הגיעו לכדי מיצוי. טרםהמיזוג הוגשו התנגדויות אשר נכון למועד הגשת הבקשה 

ומוציאה לאור עיתונים יומיים, משווקת מפעילה הינה חברה פרטית ה פוסט,לם וזג'ר חברת, 6 המשיבה .24

)להלן: אתר האינטרנט וכן את ( "עיתון מעריב": שבועונים וירחונים שונים ובהם העיתון מעריב השבוע )להלן

אתר ": הגדרת המשיבה באתרעל פי  / https://www.maariv.co.ilובת בכת ("מעריב אונליין" אומעריב" אתר "

מיד לאחר רכישת ""מעריב" על ידי "הג'רוזלם פוסט", הצליח להפוך מאז  2014-"מעריב אונליין", שהוקם ב

"מעריב אונליין" ממשיך את המסורת העיתונאית  לאחד מאתרי האינטרנט המובילים והייחודים בישראל..

יאל קרליבך ברוח העיתונות על ידי ד"ר עזר 1948-שנות קיום מאז שנוסד ב 70של "מעריב" שחגג השנה 

 ."הבלתי תלויה והחופשית

אתר )להלן: אשר מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט  ,היא חברה פרטית הספורט ערוץ חברת ,7 המשיבה .25

תכני ספורט  משדרתוצרת ויבתוך כך החברה  /https://www.sport5.co.ilובת בכת (5ספורט או  ערוץ הספורט

אשר משודרים  5SPORT 4K-ו 5STARS ,5LIVE ,5GOLD ,5PLUS , SPORTשישה ערוצי טלוויזיה: ומנהלת  שונים

  .STINGTV-וב TVרמי לוי -, בtvפרטנר -, בNEXT TV-, בtvסלקום -, בyes-, בHOT-מספר פלטפורמות ובהן שידור בב

)להלן יכונו  oneאתר אינטרנט את ושידורי טלוויזיה אשר מפעילה ומנהלת  ,היא חברה פרטית ,8 המשיבה .26

 .קבוצת ידיעות אחרונותהיא  - בעלת השליטה הנוכחית באתרנציין כי "(. וואןאתר "" וכן וואן ערוץ": התאמהב

)להלן: אשר מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט  ,, היא חברה פרטית, מ"בע תקשורת! וואלה, 9 המשיבה .27

 , החברהבאתר וואלה . על פי עדותה שלהwww.walla.co.ilבכתובת  ("וואלה" :לשם הנוחות ,או "אתר וואלה"

 1.3עם "וואלה הוא אתר החדשות המוביל בישראל,  פלטפורמות תקשורתיות כאשרמפעילה ומנהלת מספר 

מיליון חברים בעמודי הפייסבוק.  2-מיליון צפיות וידאו בחודש ומעל ל 25-, למעלה מםמיליון גולשים ביו

 ".אפליקציות במגוון תחומים עם למעלה ממיליון גולשים בחודש 8לוואלה! 
 

 משפטי -עובדתי רקע .ג

 ועובדיהתקשורת ו גוףאת החובה העיתונאית של  מפר סמוי פרסום .1.ג

 מהותי מרכיב. .הדמוקרטיה של אפה נשמת הוא הביטוי חופשעקרון יסוד במשפט הישראלי הוא כי " .28

 2 פסקה, הכנסת' נ אבנרי 5239/11 ץ"בג" )כזו שאיננה לחברה דמוקרטית חברה בין מבדיל אשר, ומעשי

 ,חופש הביטויעקרון מכוח  .(וכן ראו האסמכתאות שם (15.4.2015)דעתו של כבר השופט הנדל  לחוות

 חיונית עיתונות היא זירה ציבוריתנקבע כי  ,. כךעיתונותהזכות לחופש ההתבססה במשטר הדמוקרטי אף 

 מידע אקטואלי לעיני הציבור חוליה קריטית בהבאתומפרה, ובכך היא מהווה  שוק דעות יעילהמאפשרת 

את זכות  -בעיקר  -משקף לא רק את זכותו של העיתונאי להשמיע אלא אשר " בקיום דיון ציבורי וביקורתיו

לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין  80, פסקה אורבך-דיין' נ פלוני 751/10" )ע"א הפרט לקבל מידע

(8.2.12))"  

חובה מעמד נכבד זה מטיל על כלי התקשורת ופריבילגיות מגוונות, , הטבות לצד זכויותייאמר כבר עתה כי  .29

 ובדין לטובת הציבור.לפעול ביושר מורה לעיתונאי ושולחיו , ההמוסדרת באמצעות חקיקה ייעודית ,מוגברת

, בניגוד לחובות המשיבות הפרו את חובתן המקודשת עת ביצעו פרסום סמוי מטעה ואסור ,כפי שנראה להלן
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 המוטלות עליהן מכוח עקרונות היושר והוראות הדין הישראלי.

 מסדיר ביןתקנון ארגון העיתונאים מוסדרים מכוח עקרונות וכלליים פנימיים. כך,  העיתונאיםחובות  .30

וכן פעולה  "טיפוח האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי וחופש העיתונות"תפקידי העיתונאי את 

למען טיפוח ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחירות האזרח, שוויון מגדרי, הגנה על חופש הביטוי וחופש "

 העיתונות, בישראל ומחוצה לה".

ועדה ווועד הפועל של מועצת העיתונות את מסקנותיה של אימץ ה 4.9.1990, ביום קונקרטי יותרבמישור  .31

 בעידן הדיגיטלי גדוש האינפורמציה כי ,למותר לצייןשדנה בעניין פרסום סמוי ) ,בראשות פרופ' זאב סגל

 מאי פעם(. יותר מד בעינו ואף רלוונטי ושמכוחן נקבעו הכללים ע תוקף העקרונות

 :במסגרת הוועדה אלו הכללים שנקבעו .32

של כתבה, מאמר או מודעה בתשלום או סרט או תשדיר, יציין כי  בצורההמפרסם פרסומת מסחרית  •

 .פרסומתהמדור ב

ובהבלטה דומה  -סביב המילה  מסגרתכנ"ל, בתשלום, יצוין "פרסומת" וב פרסומי חומר כל בראש •

 בטלוויזיה וברדיו.

וד מערכתי. השוני יתבטא בשינוי של מדור פרסומי יהיה שונה מהעיצוב הגרפי של עמ הגרפי עיצובה •

מהעמודים המערכתיים הסמוכים ויתבטא, בין היתר, בשוני בשימוש בסוגי האותיות של הכותרת 

 וכותרת המשנה.

בצורה שונה מזו שבה ניתנים  הכותב שםאם הופיע מדור פרסומי בחתימת שמו של כתוב המדור, יופיע  •

  ."פרסומתיע בצמוד למילה "בדרך כלל שמות הכותבים בעיתון. שם הכותב יופ
 

(; וכן 1998) 576כרך ב', עמ'  אתיקה עיתונאית)על נסיבות קביעת הכללים ואופן יישומם ראו: מ' רונן 

 (.להתנגדות ארגון העיתונאים 20-22בסעיפים 

אשר במסגרת הסדרת חובות  ,3של מועצת העיתונות בישראל תאינותקנון האתיקה העית את ,עוד נציין .33

כך, קובע התקנון . באופן ברור שימוש בפרסום סמוי ללא גילוי מובהקהעיתונאי וכלי התקשורת אוסר 

"עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום בין פרסומת  מערכתי:-את האיסור להציג פרסומת כחומר תוכני )ה(6בסעיף 

 .ר מערכתי"ומר מערכתי, באופן שלא תפורסם פרסומת הנחזית כחומחל

את הפרסום הסמוי והטעיית הצרכנים.  -במפורש או במישרין  -סעיפים נוספים בתקנון אוסרים ומגבילים 

  תקנון כי עיתונים ועיתונאים:בין היתר קובע 

פרסום מדויק, הוגן ואחראי של " לציבור ויגישוחופש העיתונות ולזכות הציבור לדעת לנאמנים  יהיו •

  ;(2 עיף" )סידיעות ודעות

 ;)ג((6 סעיף) "וללא הטיהויפרסמו ידיעות "בהגינות  א'(3 עיףבהגינות וללא מורא" )ס פעלו ביושר,"י •

 ;(4 עיף)ס וימנעו מהטעיה בשל לחצים פוליטיים וכלכלייםיהיו נאמנים לאמת  •

 )א((15סעיף בין חובותיהם כעיתון וכעיתונאי לבין כל אינטרס אחר" ) חשש לניגוד עניינים" ימנעו •

סעיף )אינטרס  אותוהקיים לעיתון בסמוך לפרסום הנוגע ל "אינטרס מהותי"אודות  גילוי נאות בצעוי •

 ;()א(16סעיף עוד ב, וראו )ג(15

אכיפת הכללים, שומרת בראש כי הסדרת כללים 'מגבילים' אלו על ידי העיתונאים היא אך טבעית.  ,נדגיש .34

המקצועי פרקטיקת הפרסום הסמוי מהווה פגיעה חמורה בתפקודם  באשר ובראשונה על העיתונאים עצמם

בהרחבה על חשיבות ההפרדה בין  הפסיקה עמדה ,לכך בהמשך אמנים לשליחותם.השל עיתונאים והמסור 

                                                           
3  itonut.pdf-http://mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/takanonim  
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ידיעות אינטרנט בע"מ )שותפות  59352-10-13סק )ארצי( בעם והעיתונאיים. כך, יהאינטרסים המסחרי

קבע נבאותו הליך . (21.8.2014) ארגון העיתונאים בישראל -ם הכללית החדשהרשומה( נ' הסתדרות העובדי

לנוכח  עיתונאים העובדים באתר ידיעות יש אינטרס מיוחד המצדיק הכרה בהם כיחידת מיקוח נפרדתלכי 

 :הרציונאלים כבדי המשקל של הגנה על חופש עיתונות ודיווח נקי

כעובד, מוטלות על העיתונאי חובות ייחודיות הנובעות לצד חובותיו וזכויותיו של העיתונאי  "

. העיתונאי כפוף לתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, המטיל עליו חובות ממקצועו

רבות וביניהן יושר והגינות; לא להימנע מלפרסם מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו בשל 

בחרם מודעות(; אובייקטיביות; לחצים )פוליטיים, כלכליים ואחרים, לרבות חרם או איום 

מטבע הדברים, עלול להיווצר קונפליקט בין .. הימנעות ממצב של חשש לניגוד עניינים ועוד

למלא אחר חובותיו המקצועיות של העיתונאי וזכותו ל"חופש העיתונאי" לבין חובותיו 

ף הוראות הממונים עליו והבעלים של אמצעי התקשורת. עיתונאי גם עלול להיות חשו

מאפיינים הייחודיים של מקצוע העיתונאות דורשים הסדרה של יחסי ה ..ללחצים שונים

העבודה שתאפשר לעיתונאים לקיים את חובותיהם המקצועיות ותסייע לשמור על חופש 

 . לפסק הדין( 77-76 עיף" )סהעיתונות

שש מפני ערבוב החבעקבות באותו מקום אף נקבע במישרין כי על בית המשפט להגן על העיתונאיים  .35

 אינטרסים מסחריים באינטרסים תקשורתיים:

בין עיתונאי המפרסם מאמרי דעה שיש בהם כדי  עלול להיווצר ניגוד ענייניםכך למשל, "

לבין עובד שהכנסתו נגזרת לפגוע בתפוצה של העיתון או ברכישת שטחי פרסום בעיתון, 

 .(77 עיף" )שם, סמהיקף הכנסות העיתון מפרסום

 :כפי שהוגשה בעניין עטיה ,התנגדות ארגון העיתונאיםב בפעילות העיתונאית תוארה יפההפגיעה  .36

החשש הוא, שלשם שמירה על מקום עבודתם, ייאלצו עיתונאים להשתתף בכתיבה, עריכה "

בפגיעה בעבודת העיתונאי ופרסום של חומר פרסומי המתחזה לחומר מערכתי. המדובר 

החופשית. ת פגיעה בחופש העיתונות ובאמון הציבור בעיתונוובמקצוע העיתונות, ואף כמובן 

 . (23 עיף)שם, ס "במעגל הרחב ביותר, המדובר בלא פחות מפגיעה באושיות הדמוקרטיה

-בהקשר זה כי במידה רבה גופי התקשורת הגדולים מאופיינים כגופים דומפאת החשיבות נשוב ונדגיש  .37

מהותיים. כך, הייעוד הנאצל, התפקיד המרכזי והפריבילגיות המוקנות עקב זיהוי זה )סבסוד עקיף וישיר, 

אף הן מחייבות ותומכות בהטלת חובת אמון נגישות, הגנה באמצעות כלים משפטיים כמו חיסיון וכיו"ב( 

אשר  -. יתר על כן, קשה להסכין עם מציאות בה כלי התקשורת החלת שקיפות על טיב הפרסומיםמוגברת ו

את הצרכנים תוך בשיטתיות יטעו  - ושלטוניים להגברת שקיפות בקרב גופים ציבוריים נמרצותפועלים 

 .והאינטרס הזר העומד בבסיסם ביחס לטיב הפרסומים הימנעות משקיפות מינימלית

 סמוי פרסום מפני הצרכן על ההגנה חיוניות .2.ג

בין אם הוא צורך את המידע ברדיו, בעיתון,  -פרסום סמוי הוא הונאה של צרכן התקשורת בתמצית,  .38

מערכתי בעוד שלמעשה הוא צורך -אשר מוטעה להאמין כי הוא צורך תוכן עיתונאי - בטלוויזיה או באינטרנט

  בהשפעת אינטרסים מסחריים. פורסםבושל ונכתב, עוצב חומר פרסומי ש

 לקיומה פרסומיים קיומם של תכנים חיוניותכי ההתנגדות לפרסום סמוי אינה מכחישה את  ,לא למותר לציין .39

המבקשים אף הם סומכים את  (.מנוי מדמי ניזונה אינה זו עוד בפרט, כל) מסחרית ושגשוגה טלוויזיה של

 אין תורה".  - ידיהם על תפיסה בסיסית זו שכן "אם אין קמח

כאשר מדובר בתחום ) הרלוונטיים יחד עם הרגולטורים ,המשפט בתי יש להקפיד כיהנ"ל, לצד ההנחה , ברם  .40

 הצופים של זכותםמנת לשמור על  על ,ברור ובולט ,גילוי מובהק לקיומו שיאכפו באופן אפקטיבי  (,מבוקר
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 את מטעים שאינן וכאלו עצמאיים, אמיניםברורים,  לתכנים ורק אך חשףהבדיל בין פרסום לידיעה ולהיל

 . הצרכן

, אפקטיבי יהיה שפרסום הכרוך בפרסום סמוי. כדיהפסול 'היתרון' האינהרנטי  הספרות עמדה בהרחבה על .41

הצופים אשר מפעילים ביקורתיות יחסית כלפי  בתוכן העיתונאי מבלי להפריע לעיני להשתלב חייב הוא

פרסום מוסווה בדמות ה פרסומי שילוב וכבד משקל ליצור מובנה אינטרס יוצרת זו עובדה. תכנים פרסומיים

 ההתפתחותתיאור התופעה ועל ( המופיע בשלל צורות מוסוות )"תוכן שיווקי" -' הסמוי'הסמוי )או בשמו 

 הטלוויזיה בשידורי סמוי מיתוג - הקופסה בתוך, באלינט ענת של במחקרה הנרחב 15-46בהרחבה בעמ'  ראו

: להלן) לדמוקרטיה הישראלי המכון, 2012 יוני-ב"תשע סיוון, 95 מדיניות מחקר, בישראל המסחרית

אסדרת פרסום סמוי תובל צ'סלר, ושוורץ אלטשולר  הילהתבמחקר של  35-20וכן בעמ'  "(2012, באלינט"

אסדרת הפרסום להלן:" ((2014, המכון הישראלי לדמוקרטיה )105, מחקר מדיניות בתקשורת הישראלית

 . "((הסמוי

מהפרסומת  יותרהרבה  ,לפרסום סמוי משפיעה על הערכת המותג ועל כוונות הקנייה חשיפהזאת ועוד,  .42

הצרכן בוחר  במסגרתה ,(intentional exposure theory) המכוונת החשיפה זאת בשלהגלויה המסורתית. 

תכנים פרסומיים שנועדו לשכנע אותו. יצירתיים ולא ב-חדשנייםכדי לצפות בתכנים דווקא למדיה  ףלהיחש

מצריכה רגילה של פרסומות בהפסקה מוגדרת  פי כמהאפקטיבית צריכת פרסום סמוי , כתוצאה מכך

 . (והאסמכתאות שם 41)אסדרת הפרסום הסמוי, עמ'  המיועדת לכך

 ההגנה חומות את סירנוטה לההצרכן . אסונם של הצרכניםיום א ושל המפרסמים ה יום ששונם, כן אם .43

 ,מזיקים מוצריםצריכת , מיותרות רכישות ביצועת, חשיפה המובילה לפרסומיו מניפולציות מול הטבעיות

לכן, הסתרת מהות . 'וכד השוק ממוצרי הגבוה בסכום רכישות שכנוע בהנחות כוזבות ושנויות במחלוקות,

הפרסום הסמוי ההשלכות החמורות של )על  לאפקטיבית הרבה יותרערה והופכת אותה את  הפרסומת מעלה

 .(להתנגדות העין השביעית 8-6בעמ'  8-1ראו בהרחבה גם בסעיפים  ומאפייניו בעידן הדיגיטלי

 תידרש אז דווקא, יותר וסמוי' מוצלח' בתוכן הפרסום ששילוב ככל, זו תמריציםמערכת כתוצאה מכן,  הנה כי .44

מן ו .המאפיינים הפרסומיים הטמונים בידיעה או בשידור את לחשוף יתקשהעל הצרכן  יותר גדולה הגנה

הצד השני לזכיינית יש רווח כפול כאשר הפרסום הסמוי מאפשר לה להכניס יותר פרסומות מהמקובל 

 ומהמפוקח ללא ידיעת הרגולטור והצרכנים.

 אינו מזהה פרסום סמוי  סבירהצרכן התקשורת : במבחן התוצאה .3.ג

הגיעו למסקנה  יכולתם של צרכני התקשורת לזהות פרסומים סמוייםאשר בחנו את מחקרים רבים עדכניים  .45

 .ללא גילוי מובהק וחד משמעי הצרכן הסביר אינו מסוגל לזהות פרסום סמוי :ברורה

בעקבות המודעות  .הסמוי הפרסום לתופעת מאוד נמוכה מודעות קיימת ,רת הממוצעון התקשצרכבקרב  .46

 אשר מסוגלים לזהות צרכנים של ביותר נמוך שיעוריש  ,ראויהטכנולוגית -הנמוכה והעדר אוריינות צרכנית

  מערכתי.-הנחזה כתוכן עיתונאי פרסום סמוי

 פרויקט, ""עם בשיתוף)" ועמום מינימלי "גילוי נאות" גם כי אופן מובהקעולה באף מסקירת החומרים  .47

לזהות  הממוצע צרכןל מסייע גילוי זה אינו. משנה את התמונהאינו  - על ידי המשיבותשלעתים מוצג ( של"

 .עליו נעמוד לקמן ,וממילא אינו עומד בדרישות חוק הגנת הצרכןפרסומי  בתוכן מדובר כי

 Journal of' פורסם בכתב העתאשר  2016שנת מעדכני ומקיף במחקר ? אפקטיבית ההטעיהכמה עד  .48

gAdvertisin 'רק שמונה אחוז מהנבדקים )!( הצליחו להבדיל בין פרסום סמוי לתוכן  מצאו החוקרים כי

לזהות פרסום  הצליחו לא( 92%) נסיינים 11 -נסיינים שהשתתפו במחקר  12מבין כל  במלים אחרות, עצמאי.

 ."שיתוף"אודות עמום לווה ב'גילוי'  פרסוםגם כאשר הו כי הוא תוכן 'ברמה עיתונאית', הניחוסמוי 
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גרסאות כתבות פרסומיות עם אותנטית יחד עם כתבה חדשותית זאת ועוד, במסגרת המחקר הוצגו לנבדקים  .49

 "(פרסומתאודות פרסומת ברור ומובהק )" הממצאים הברורים הראו כי כשהגילויו גילוי נאותשונות של 

ביחס לגילויים לא נאותים )!(  700%היו גדולים בבעלת כיתוב הולם בפרסומת  להבחיןהנבדקים  יסיכוי

תוצאות המחקר ומחקרים קודמים נוספים  . לסקירת''בשיתוף כיתובהמשולה ל ",Presented by)" ועמומים

 Wojdynski, B.W. and Evans, N.J., 2016. Goingאשר הראו תוצאות דומות וחמורות אף יותר ראו בהרחבה,

native: Effects of disclosure position and language on the recognition and evaluation of online native 

advertising. Journal of Advertising, 45(2), pp.157-168.) . 

 לזהות לצרכנים המסייעים והפרמטרים המרכזיים ביםיהמיט התנאיםאף מסגרת זו נסקרו כי ב ,עוד נציין .50

. גראפי, טיב הפלטפורמה( וסימון עיצוב המסר, מיקום ,תוכן הכיתובהמסרים ) של האופי הפרסומי את

)גודל, מיקום, פונט,  של המאפיינים אופטימיזציהכאשר רק  ,כיתובבמאפיינים אלו יוצרים נדבך שבסיסו 

יבהיר ימנע הטעייה ואשר  ,וברורמספק לגילוי  מביאהצבע, אחידות כפי שיוצג ויצורף בנספחים לבקשה זו( 

 . את מהות הפרסום "לצרכן הסביר"

 ומחייב גילוי על תוכן פרסומיפרסום סמוי אוסר על בישראל החוק  .4.ג

מתעצם ביחס לחשש הספציפי  -מוצא ביטוי בכלל העולם המערבי , ההחשש הכוללני מפני פרסום סמוי .51

לפרסום סמוי בתקשורת הישראלית ובשפה העברית. שהרי, ריכוזיות תקשורתית נוטה לפגוע במידה רבה 

חברה כתוצאה מכך, בממילא.  מוגבל ומצומצם השוק בהן קטנות במדינות יותר בצרכן התקשורת

 ולסטנדרטים לערכים חויבתת אחראית המוהחלשת עיתונא הישראלית מתקיים חשש מובנה ומתמיד מפני

 לשם שמואל, גושן זוהר ;Michal Gal, Competition Policy for Small Market Economies (2003) עיתונאיים )ראו:

 ומשפטיים כלכליים היבטים - הישראלי התקשורת בשוק ותחרות שליטה - צולבת בעלות אזרחי וירון

 ((.2003) הישראלית הדמוקרטיה על והשלכותיהם

אוסר על פרסום  קונקרטיהדין ה עליה עמדנו לעיל, אף חוקתית-תשתית הנורמטיביתבהמשך ליתרה מכך,  .52

"בהינתן מידע מלא והוגן, יוכל הצרכן לכלכל את דרכיו  לפיו באופן ברור והחלטי בהתאם לעקרון העלסמוי 

 . ((12.1.2000) 12, פסקה אזוב נ' עיריית ירושלים 3613/97ע"א ) ולהתקשר בעסקה מטיבה ורצויה"

 :כדלהלן" פרסומת"חוק הגנת הצרכן הינו מקור הסמכות המרכזי לאיסור על פרסום סמוי. החוק מגדיר  .53

 שהמפרסם או, הפרסום לנושא הקשור מסחרי גורם בידי שנתמך או שמומן פרסום לרבות" 

 גורם מאת לקבלם התחייבות או, אחרת הנאה טובת כל או תשלום, בדיעבד או מראש, בעדו קיבל

 ".כאמור מסחרי

. בשל חשיבותו נביא במלואו הגנת הצרכן )ג( לחוק7נו סעיף יסעיף החקיקה המרכזי בעניין הפרסום הסמוי ה .54

 את לשון הסעיף:

 בכך יראו, פרסומת אינו בה האמור כי, להניח סביר אדם להביא העלולה פרסומת (1()ג)7"

 ;מטעה איננו תכנה אם אף מטעה פרסומת

 ברור באופן לציין בלי, עיתונאית ידיעה או מאמר, כתבה של בצורה פרסומת המפרסם (2)

 ;מטעה אינו תוכנה אם אף ,מטעה פרסומת בכך יראו, בפרסומת המדובר כי

, תקשורת כלי בכל מנחה או קריין, מגיש לרבות, עיתונאי השתתפות, זה קטן סעיף לענין (3)

 המקצועית עבודתו בין ברורה הבחנה בה אין אם, מטעה כפרסומת אותה יראו, בפרסומת

 ;הפרסומת לבין

 שבהם והדרך הנוסח בדבר כללים לקבוע רשאי, הכנסת של הכלכלה ועדת באישור, השר( 4)

 ".בפרסומת מדובר כי לשדר או לציין המפרסם על

כפי שהוגשה לבית המשפט בעניין עטיה, קבעה  ,המשפטי לממשלהעמדת היועץ כבר עתה כי  דגישבעניין זה נ .55
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ומחייבות גילוי נאות וברור.  סמוי פרסום באמצעות הטעיה על נחרץ באופן אוסרותאף היא כי הוראות החוק 

-45לשונן והקשרן )ראו סעיפים  ,על תכליתן ,הוראות החוק ה מדוקדקת ומאירת עיניים עלבחינלאחר זאת, 

 . (התנגדות היועץל 27

לציין באופן " ומחייבתמשמעות החוק ברורה  הדגישה המדינה ץ,ת היועהתנגדוכי במסגרת בתמצית, נספר  .56

תכליתי -לשוני פרשני, ההדגשה במקור(. לשם קביעה זו ערך היועץ ניתוח 35 סעיף) "ברור כי מדובר בפרסומת

מלמדת כי  (2)ג()77לחוק להוראה הספציפית שבסעיף  (1()ג()7)"השוואה בין סעיף כי: גיע למסקנה שבסופו ה

תהיה חובת גילוי ברורה המחוקק ביקש לקבוע כי לגבי פרסום בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית 

 , ההדגשה במקור(. 36 סעיף" )כי מדובר בפרסומת

סומת רבאופן ברור שפקובעת  ת שהיא הרלוונטית לענייננויפיההוראה הספצכי " אף הורההיועץ, בעמדתו,  .57

39- סעיף" )המובאת כחלק מכתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית חייבת לכלול ציון מפורש שמדובר בפרסומת

בהתאם לרשות המסורה בידיו, בעובדה שהשר לא הסדיר כללים ספציפיים אין כי היועץ  הדגיש ,לסיום. (38

לא לבצע פרסום סמוי ולספק  :ניצבת בעינהאשר  כלי התקשורתלהחליש או לאיין את חובת  ,לייתר בכדי

 . (45-40 סעיף)גילוי ברור מובהק וחד משמעי לכל תוכן תמורתו התקבלה תמורה 

מגבלות פרסומיות שנועדו למנוע הטעיה וערבוב בין מסחרי  ,בהקשר דומה, ץ"כי בעבר קבע בג ,נציין .58

 למערכתי:

ראשית, למנוע פגיעה באמינותה של  הציבור: נועדו למנוע פגיעה כפולה באינטרס.. המגבלות שהוטלו"

אף פגיעה בחופש הביטוי; שנית, ¬התקשורת, שהיא בעקיפין גם פגיעה בזכות הציבור לדעת, ובמובן רחב 

למנוע הטעיה של ציבור הצרכנים הנזקק לתקשורת בכל הנוגע למצרכים או לשירותים שהפרסומת 

יף, כאמור, את הפגיעה בציבור הצרכנים. הצריכה לפגיעה בתקשורת עצמה יש להוס ..מתייחסת אליהם

אדם מן הציבור מוגבל מאוד באפשרויות לברר של הציבור מושפעת במידה רבה מן הפרסומת בתקשורת. 

כדי למנוע הטעיה בפרסומת נדרשת מעורבות שלטונית. לצורך זה אף נקבע בחוק את אמינות הפרסומת. 

 .. כי הטעיה בפרסומת היא עבירה פלילית

ההטעיה בפרסומת אינה נעשית בהכרח באופן גלוי ומפורש. היא יכולה להיעשות גם באופן מוסווה 

ועקיף. פרסומת שיש בה יסוד של פרסומת מוסווית היא פרסומת הנעשית בידי אנשי תקשורת, העושים 

שימוש באמינות שרכשו לעצמם בכלי התקשורת כדי להוסיף אמינות למצרכים ולשירותים שהם 

 זהו ערך מוסף, מבחינת היצרן והמשווק, שאין לו יסוד, ולפיכך יש בו הטעיה מבחינת הציבור. ים.מפרסמ

תרמוקיר חורשים נ'  15/96בגץ ל 18-17)פסקאות  כללי האתיקה בפרסומת נועדו למנוע הטעיה כזאת.

 (הלכת תרמוקיר )להלן: 24.7.1996) (397( 3פ"ד נ)הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו , 

לאסור על פרסום החלטה קיבל בית המשפט העליון ספר כי נ ,להשלמת הסקירה בעניין חובת הגילוי הראויה .59

 7831/02 א"אובייקטיבי )רע-ו נידון פרסום מסחרי שנחזה להיות פרסום מקצועימסגרתב דומה בהקשר סמוי

. בפרשת אובייקטיבי התבקש ("(פרשת אובייקטיבי( )להלן: "30.1.2003) בריאות שירותי קר' נ אובייקטיבי

בית המשפט להוציא צו שימנע פרסומים מסחריים אשר הוצגו בפני הציבור כמחקרים בלתי תלויים. בעקבות 

 בית המשפט העליון לחייב את הנתבעים לתייגבעבר הדין הישראלי ובהתבסס על חוק ההגנה הצרכן, החליט 

 דיווחים מסחריים בכסות של מידע אינפורמטיבי. - סביר" אדם של בחושיו להבחנה וקל ברור "באופן -

חצות על שיש ל , והבהיר את הרף הגבוהבמסגרת ההחלטה הסדיר בית המשפט את אופן הגילוי המובהק .60

 :מנת להביא לידיעת הציבור כי מדובר במודעה פרסומית מאת חברה מסחרית

 בין, ידן-על פקיםהמסו והשירותים המוצרים או המשיבות נזכרים בו אחר פרסום כל "לגבי

 כי, סביר אדם של בחושיו להבחנה וקל ברור באופן יצוין, עקיף באורח ובין ישיר באורח

 שמטרתו ציבורי גוף מטעם פועלת שאינה, מסחרית חברה מאת פרסומית במודעה מדובר
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, והכתובה האלקטרונית המדיה אפיקי בכל פרסומים על יחול זה צו. צרכנים על להגן או לייעץ

פסקה . )ורדיו טלוויזיה ובתשדירי, באינטרנט, בעיתונות פרסומים, מידע ודפי חוברות לרבות

 . (פרשת אובייקטיביב דורנר השופטת' להחלטתה של כב 4

כך,  העצים לאין ערוך את רף הגילוי הנדרש.על כל זאת יש להוסיף כי חלוף הזמן, והמעבר לעולם דיגיטלי  .61

מקשים את המעקב אחרי מקור המידע ינורות המידע המוזרמים אל הצרכן אוטוסטרדת האינפורמציה ושפע צ

ומחייבים גילוי מובהק וברור שיאפשר לצרכן התקשורת לקבל פרטים על קיומם של אינטרסים  ואמינותו,

 זרים, מהות התוכן הממומן, מטרתו המסחרית וזהות המפרסם. 

יפו במשטרת ישראל -מפקד מחוז תל אביב 3782/12עע"ם בהקשר זה אף נזכיר את דברי כב' השופט סולברג ב .62

הסדרה חוקית של הנעשה במרחב הוירטואלי אשר הדגיש כי גם אם "( 24.3.2014) נ' איגוד האינטרנט הישראלי

"למרחב הוירטואלי יש " לא ניתן לנקוט בגישה מרוסנת מול אתגרים דיגיטליים שכן היא מורכבת ומסובכת

ועולמּנו זה לא יסכון ולא יסבול את פריקת עול המשפט מן  –לטב ולמוטב  –השפעה מוחשית בעולם הממשי 

 .חקיקה רבים לא יהיו רלוונטיים ולא ישימים"-"צפויה להביא לכך שדברירוסנת גישה מוהמרחב הוירטואלי." 

הדברים אמורים בקל וחומר בנסיבות  –דין פלילי ולשון חוק עמומה   ואם כך הם הדברים בנסיבות שם

 .נו בהן לשון החוק ברורה חדה והחלטיתשלפני

שניתנה אך כב' השופט מלצר של  והחלטתיש להזכיר את  –בהקשר פוליטי  – על הצורך של הצרכן להתגונן .63

 .באותו מקום הכריעה ועדת הבחירות,(27.2.2019) שחר בן מאיר נ' מפלגת הליכוד 8/21בתב"כ לאחרונה 

צו הוצאת על יכרת את לשון החוק מכוח עקרונות ושקיפות, באמצעות פרשנית תכליתית שהרחיבה במידה נ

ממומן כי בכל פרסום את כלל הפלטפורמות חייב . הצו פוליטי-הגביל את הפרסום הדיגיטליעל מנת למניעה 

 מהות המודעה והגורם העומד מאחוריהמידע מפורט על  יידרשו המפרסמים לפרט בצד המודעה או בגופה

  (.להחלטה 85)סעיף 

אוסר באופן מובהק פרסום סמוי לשון חוק הגנת הצרכן, תכליתו והקשרו ברורים ומובהקים. החוק , לסיכום .64

שקבע בית  לרף -ואף לא היו קרובות לכך  -למותר לציין כי בנסיבות שלפנינו, המשיבות לא עמדו ומטעה. 

כי " סביר אדם של שיובחו להבחנה וקל ברור באופןהמשפט העליון בפרשת אובייקטיבי המחייב גילוי "

  לשילוב פרסום סמוי תוך הטעיית הציבור.או היתר חוקי אין כל יסוד כתוצאה מכך,  מדובר בפרסומת.

 האיסור על פרסום סמוי באירופה ובארצות הברית -משפט משווה  .5.ג

כבדי  לחצים עם התמודדותלהארת התמונה המלאה, והרבה מעבר לצורך, נספר בתמצית כי מטבע הדברים  .65

בתוך כך . ברחבי העולם רבות רגולציה רשויות של נחלתן הפרסום וגופי התקשורת היא משקל של תעשיית

 של סוגים ואלו( ואסור) סמוי פרסום מהו ולהבחין על מנת להגדיר -ועדיין פועלות  -פעלו  שונות מדינות

חקיקה ובפיקוח במסגרת להתקבל. להלן נציג את עיקר הנורמות המצויות ב יכולים בתוכן פרסום שילוב

 .המאבק נגד הפרסום הסמוי

לצד החוקים הספציפיים החלים במדינות, הוחל סטנדרט מינימאלי של חובת גילוי ואיסור  באיחוד האירופי, .66

בעניין פרסם האיחוד האירופי דירקטיבה , 2005כך, בחודש מאי בהמשך ל על פרסום סמוי לא הגון.

- בחקיקה צרכניםהקריטריונים להגנה על ה כדי להגדיר אתפרקטיקות מסחריות לא הוגנות של עסקים 

EC2005/29 " :(. הדירקטיבה" או "הוראות האיחוד האירופי)החקיקה תכונה להלן" 

ללא גילוי  - שימוש בתוכן מערכתי במדיהכל בין היתר, כי פרקטיקה מטעה היא נקבע הדירקטיבה במסגרת  .67

לקדם  אשר מתבצע על מנת -נאות בתמונות, תוכן, צלילים או סימן ברור הניתן לזיהוי על ידי צרכן המדיה 

  או שירות שעוסק שילם בעבורו.מוצר 

, וכלל המדינות החברות באיחוד יכולות לקבוע סטנדרטים מינימוםהנחיית הינה בגדר דירקטיבה זו יודגש ש .68

ההנחיות  עם יםמתיישב םלקבוע חוקים ותקנות אשר אינ ותאינם רשאי ןהאולם  ,מחמירים אף יותר
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 .פרקטיקה מטעה יםמבצע, והבדירקטיבההמינימליות 

TC ACTF ( Federal -הכלל הנוהג נובע מהוראות החקיקה של רשות הסחר הפדרלית, ה גם בארצות הברית, .69

Trade Commission Act על ביצוע פרקטיקה לא הוגנת או  האוסריםסעיפים (. בין הוראות אלו ניתן למנות

מטעה אשר עלולה להשפיע על המסחר, הצגת פרסומות שקריות אשר עלולה לגרום לצרכן לרכוש מוצרים 

 15-ו 12 ,5סעיפים ) מטעה באופן מהותי את הצרכניםכבהתבסס על טעות וכן הגדרת פרסומת אסורה 

 . (בהתאמה

ך השנים הרבתה רשות הסחר לדון בהתפתחויות האלקטרוניות במשהדין האמריקאי אינו קפא על שמריו ו .70

 2016עד שבשנת  ,השונות ובחובת כלי התקשורת לספק גילוי נאות על פרסום סמוי ושימוש בתוכן פרסומי

המקשיחות ומחדדות את חובת  רטותושורה של עקרונות מנחים והנחיות מפהסחר הפדרלית פרסמה רשות 

 . התקשורתהגילוי המוטלת כל כלי 

ויישומן לאורך שנים נקטו באיסור על פרסום סמוי והסדירו את החובה ההנחיות הספציפיות כלל יודגש כי  .71

. במסגרת חיצוניהמוגברת על כלי התקשורת ליידע את הצרכן כי התוכן הנחזה לתוכן מערכתי הוא תוכן 

 כן באופן מובהק.לעשות י ולספק גילוהטילה רשות הסחר על כלי התקשורת השונים חובה אף זו חובה 

כך שהצרכן לא יוכל להימנע או " את הגילוי לקבעההנחיות מטעם רשות הסחר הורו כי על כלי התקשורת 

 . להתנגדות העין השביעית והאסמכתאות שם( 21 ודעמוכן ראו בהרחבה ב" )ולהתעלם ממנ

ראויים להתוות מעין 'קריאת כיוון' שידרשו  ,שצוינו המשפט המשווה כבר עתה ידגישו המבקשים כי עקרונות .72

בין האמצעים לשמש אותנו בעיצוב ההגבלות בעניין הפרסום הסמוי לשם מניעת הטעיית הציבור. כך, 

 ניתן למנות, בין היתר: בארצות הברית שנדרשו על מנת לעמוד בחובה זו 

 ; מובהקת וחד משמעית פשוטה ישירה שימוש בשפה ברורה •

 ; וש במונחים טכניים ומורכביםאיסור לעשות שימ •

 ; איסור לעשות שימוש בסמלים וקיצורים •

 ;לט לעיןחובה לעצב את הגילוי באופן ברור ובו •

  לרקע; ה, התאמצבעפונט, גודל, גופן, הקפדה על בולטות כלל מאפייני הגילוי: סוג  •

 ;לטפורמותפסוגי מכשירים וכלל להגילוי  תהתאמ •

 ומוסכמת;שימוש בטרמינולוגיה אחידה  •

 ,Leviנוספים אודות הוראות החוק באירופה, ארצות הברית וברחבי העולם ראו  םולהיבטי)לסקירה נוספת 

L., 2015. A faustian pact: native advertising and the future of the press. Ariz. L. Rev., 57, p.647.  וכן בסקירת

 ראווכן  ;ת היועץהתנגדול 72-56; סעיפים 119-127, 24-33 בסעיפים ,2012באלינט הפסיקה בתוך 

 . (להתנגדות העין השביעית 31-29המפורטות בעמ'  הנרחבותאסמכתאות ה

נחותה באופן התנהלות של המשיבות לא רק שאינה עומדת בדרישות החוק, אלא גם  סיכומו של דבר כי .73

מדינות ב והעקרונות הנהוגותמומלצים בספרות המקצועית ומן ההנחיות מן הקריטריונים ה משמעותי

 .המתוקנות בעולם המערבי

 הגנה של אוכלוסיות רגישותהפרסום הסמוי מאפשר פרסום מוצרים מזיקים ומקשה על  .6.ג

שרוך נעל, להחל מחוט ועד  -רף כנגד פרסום סמוי וצד האיסור הכללי והגבנציין כי  ,טרם סקירת ההפרות .74

הושרש אף מכוח חוק הגנת הצרכן, פרסום סמוי הנובע  -שירותים משפטיים למתכשיר בסופר פארם ועד 

 , הכללים התקנות וחקיקת המשנה אותם הסדיר המחוקק והרשות המבצעתעקרונותב באופן ספציפי

מקל באופן  ,פרסום סמוי פוגע )או למצער -, נוסף על ההוראות הכלליות זאת ועוד .ושעליהם נעמוד להלן

תחומים ספציפיים בהם  ומסדירהחקיקה האוסרת בו תקנות, בהנחיות, בבכללים בלתי נסבל על הפגיעה(
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להקשות ולהבהיר את אופי הפרסום בשל מאפייני התחום )טיב  ,ביקשו הגורמים הרלוונטיים להגביל

 הלקוחות, נטיות להתמכרות, חשש לפגיעה בקטינים, מוצרים מסוכנים וכד'(. 

במאמצים להגביל ולאכוף אסדרת כללים ותקנות נית מובפגיעה בעצם הפרסום הסמוי יש לשיטת המבקשים  .75

בין היתר הגבלות הנוגעות לפרסום מוצרים מזיקים )עישון, אלימות, אלכוהול(, הנוגעים לפרסומים חריגים. 

מוצרים רגישים )תרופות, מוצרים פיננסיים( וכן כללים והגבלות שנועדו להגן מפני אוכלוסיות רגישות 

חלק מהפרות המשיבות המתועדות פגעו באינטרסים מוגנים ובהם פרסום סמוי ן, להל)קטינים(. כפי שנראה 

, תרופות יקרות 'ומצילות חיים' לסרטן, מוצרי הימורים, וכן מוצרים תפסיכיאטריולצריכת תרופות 

 ייחודיים המיועדים במידה רבה לילדים ובני נוער.

כאשר לשיטת המבקשים כללים אלו משמשים , לקמן ויפורטו בנספחים מצורפים יוצגוהפרסומים האסורים  .76

 .המלמד על רף הגילוי המוגבר ביחס למוצרים אלו פרשני והן כמקור חיוב ספציפי-הן כמקור נורמטיבי
 

 מאפייני הזיהוי ובחינת השוק -הפרסום הסמוי  .ד

 האם וכיצד ניתן לזהות ולהוכיח פרסום סמוי .1.ד

 שגופי מה את כיצד ניתן לגלות :מורכבת הגובלת בפרדוקספירוט ההפרות בנוגע לפרסום סמוי, הינה מלאכה  .77

נסקור בעיקר את ההפרות זו ! על כן בבקשה ולטשטש? בכל כוחם להצניע מבקשים והמפרסמים התקשורת

)בד"כ באמצעות 'גילויים' מטעים אודות 'שיתוף' תחקירים עיתונאיים, זיהוי חיצוני ל הגלויות שניתנות

 הרגולטור וכד'(. דוחות חיצוניים, מידע מטעם

 - השנייה ובהם הרשות - כי לאורך השנים התקשו גופים רגולטוריים ,נבהירבאשר לאופן זיהוי הפרסום  .78

 יסיוןנו בתוכניות "מבחן המסך": צפייה על להתמודד עם תופעת הפרסום הסמוי משום שהסתמכו בעיקר

פתח לעימותים פרשניים והותירה  גישה זו הותירה. חשודים או" מופרזים" מסחריים אזכורים בהן לאתר

 .הפקרת הצרכנים לפרסומים סמויים ומטעים תוך -הלכה למעשה  -אונים  חסר את המפקח

 התמורה עקרוןצריך להיות " בשאלה להכריע יחידי באמצעותו ישו הברור הקריטריוןהמבקשים יטענו כי  .79

 התוכן הפקת לצורך( עמותה, ממשלתי משרד, מסחרית חברה) חיצוני מימון מגוף כסף שהגיע ככל: "הכספית

על כן, לנוכח אופיין של  .התקשורת צרכני מול אל ברור סימון שמחייבת במעורבות שמדובר הרי, הפצתו או

נטל  -ההפרות, הנחיתות הראייתית של הצרכנים, ושלל ההפרות המפורטות בבקשה זו ובנספחים הרבים 

)על  הראיה מוטל על גופי השידור המפרים , שיידרשו לחשוף את הסדרי התמורה הכספית עבור הפרסומים.

, "עניין שנאבד לפני", באלינט קשיי הרגולטור והגישות השונות בעניין זיהוי ואיתור של פרסום סמוי ראו ענת

 .(25.12.2016, השביעית העין

 , יטענו המבקשים כי יש לראותוהמלומדים בנושא המחוקקרוח עוד נציין כי בהמשך לעקרון החוק ועל בסיס  .80

כדי לקדם  ויש ב שמועבר בדרך מדיה או פלטפורמה זו או אחרת ואשר כל תוכןביחס לנרחב, באופן פרסומת 

פרסומת אגב, פרסומת סמויה, לרבות פרסומת עקיפה, זאת , שירות, מותג, גוף, דמות ציבורית וכיו"ב. מוצר

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי הגדרות ב במשמעותן) קידום מכירותו פרסומת בלתי מודעת

 . (חוק איסור פרסומת במוצרי עישון)להלן:  1983-, תשמ"גטבק ועישון
 

 השוואת הפרות המשיבות אל התנהלות כלי תקשורת מקבילים .2.ד

 עצמן )לנוכח האיסור המפורש בחוק הגנת הצרכן ובכללים ספציפיים נוספים( הפרות המשיבות עומדות בפני .81

כך, במסגרת הסקירה שערכו המבקשים ים. מקביליהשוואה לכלי תקשורת  נוכחל אולם אמורות ביתר שאת

אשר מנעו בצורה כמעט  סטנדרטים מחמירים בהרבהובאי כוחם נבדקו כלי תקשורת רבים בהם ננקטו 

 אבסולוטית את הטעיית הצרכנים. 
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יחסי( את זיהום התכנים העיתונאיים באינטרסים  ולעתיםבין כלי התקשורת אשר מנעו )באופן מלא  .82

 את: ,בין היתר ,מסחריים ופרסום סמוי ניתן למנות

 .כלל הפלטפורמות וזרועות התכנים של גוף התקשורת 'הארץ' •

 יתון הכלכלי 'דה מרקר'.כלל הפלטפורמות של הע •

 .כלל הפלטפורמות של גוף התקשורת 'מקור ראשון' •

 .4כלל הפלטפורמות וזרועות התכנים של גוף התקשורת 'ישראל היום' •

)למצער נמצא  על ידי המבקשיםבקפידה שנבחנו  נוספים וכן מבחר עיתונים, ערוצים, ואתרי אינטרנט •

 כי היקף החריגות וחומרתן נמוך באופן יחסי(.

נוקטים במדיניות שיטתית של פרסום סמוי  אינםמדגם צילומים מתוך כלי התקשורת אשר  ,לשם ההמחשה •

 . 12 כנספח ומסומנים "במצ -

נוקטות במדיניות גילוי נאותה ן גם הבפעמים נדירות כשנחה על חלק מהמשיבות רוח החוק, זאת ועוד,  .83

 .חברת מטרנהבעניין "כתבה פרסומית" של בעניין גילוי נאות יחסית  15)ראו לדוגמה בנספח . יחסית
 

 :פייסבוק רשת מטעם הגילוי למדיניותהמשיבות  הפרות השוואת .3.ד

 על הליקויים והכשלים בפרקטיקה שנהוגה אצל המשיבות ניתן ללמוד אף מהשוואות לספקי תוכן מקבילים.  .84

המאבק בפרסום  - ישיר ובולט מול המשיבות על נתח עוגת הפרסום הכוללתמתחרה  - ברשת פייסבוקכך,  .85

 הסמוי מהווה חלק מרכזי מפעילות הרשת.

 ,המבצעת גילוי מקיף ואפקטיבי הרבה יותר ביחס להתנהלות המשיבות ,במסגרת זו קיימת הסדרה ברורה .86

 תוכן פרסומי ככזה.  סימוןו

 :ברורה באופן יחסי המכריזה כותרתק מופיעה תחת כל חשיפה לפרסום ברשת פייסבו - הגילוי תוכן .א

 "ממומן". 

 בולט, נפרד, לצד כיתוב ברור של זהות המפרסם.  כיתובהגילוי מתבצע על ידי  - הגילוי עיצוב .ב

מתכנים אחרים  ההמבדילה אות תמיוחדבצורה  ממוסגרתהפרסומת ברשת פייסבוק  - מבני סדר .ג

 'לגיטימיים'.

בניגוד לכלי תקשורת בו הצרכן מקבל באופן נדגיש כי הדברים אמורים בקל וחומר  - הגילוי הקשר .ד

 ,מודע - ברשת פסיבי את המידע )ועל כן אינו מסוגל לזהות שינוי בדפוס ונדרש גילוי מקסימלי( הצרכן

הצרכן מסוגל לזהות שהקשר  ,לתכנים העיקריים שעליהם הוא 'מנוי' ועל כן מלכתחילה ,על פי רוב

ועל כן רף הגילוי בקרב המשיבות צריך להיות  חריג. זיהוי זה מסייע לו להפעיל ביקורתיות הוא המידע

 .גבוה יותר

לדווח על פרסומים הנחזים כפרסומים  מידייםבידי הצרכן עומדים כלים  - חשודים פרסומים על דיווח .ה

מהווה,  אף אפשרות זו .מיידיסמויים וככל שהתלונה תתברר כנכונה התוכן יוסר ו/או יסומן באופן 

 למעשה, שיתוף צרכן המידע בהגבלת התוכן לו הוא חשוף.

חברת פייסבוק אף מאפשרת לצרכן גילוי מלא על טיב הפרסום, הקשרו מאפייניו  - הפרסום טיב חשיפת .ו

 ומטרות הפרסום. 

והגילוי  מטעם משרד הרצוג פוקס נאמן( ברשת פייסבוקפרסום להמחשה, צילום תוכן פרסומי )בדוגמה, )

"( המפרט בפני הצרכן את מאפייני הפרסום וכן About This Facebook Adצילום הסבר פרטני )", וכן הניתן לו

                                                           
 ו פרסומים סמויים גם במדיות שונות של ישראל היום, חלקם יפורטו בבקשה זו.אם כי לאחרונה, במקרים מסוימים, נצפ  4
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 . (41כנספח  מצ"ב ומסומןלהלן,  - את המדדים והמאפיינים שהתבקשו על ידי המפרסם

גילוי מתאימה ומדיניות נוקשה האוסרת על פרסום סמוי ללא הסדרה זאת ועוד, באתר פייסבוק מקובלת  .87

בנוגע למדיניות תוכן פרסומי  כך, תחת מספר הבהרות ותנאי שימושצרכנים כי מדובר בפרסומת. ל מלא

 אודות קיומו של תוכן ממומן ואופן סימונו לצרכן הנחיות"( וBranded Content Policies)"המיועדות למפרסם 

("What is branded content on Facebook and how do I know if someone is sharing a promotional message?" )

פייסבוק מדיניות אחידה וברורה המבצעת רגולציה עצמית יסודית על מנת למנוע את הטעיית  מכתיבה

האינטרס עצם הפרסום, הקשרו ואת החושף את  הסדרת גילוי ברור, בולט,מוודאת זו  . מדיניותהצרכנים

  .(המצורף 14בנספח ה המסחרי מאחורי התוכן )וראו בהרחב

פרשת ( )להלן: "Facebook Inc (14.12.2017אבי לן נ'  50870-05-15בעניין מדיניות אכיפה ראו בתא )ת"א(  .88

"( בעניין פרסום סמוי של צדדים שלישיים. באותו מקרה הסירה פייסבוק את "סטטוסים סטטוסים מצייצים

מצייצים", אחד מהדפים הפופולאריים ברשת הפייסבוק בישראל שהחזיק במאות אלפי מנויים עוקבים. 

הסרתו )הזמנית( של "סטטוסים מצייצים" בוצעה לאחר שנחשף כי מפעיליו קיבלו כסף עבור פוסטים שנועדו 

לקדם אינטרסים של גופים מסחריים שונים. בין נימוקי ההסרה הדגישה פייסבוק כי פרקטיקה של פרסום 

 מפרה את כללי השימוש ופוגעת באמון הצרכנים וביכולתם לצרוך תכנים אמינים ומבוססים.סמוי 

והשוו: שקבעה ראו המקיפים די על מנת לאכוף את הכללים  אינה עושהפייסבוק  לסקירת טענות לפיהן)

, 1.2.2015"בהלה המונית: וואלה! הסיר מפייסבוק עמוד ייעודי אשר קידם תוכן שיווקי" דורי בן ישראל, 

 המזבלה(

מציבור  רבות נזעמות תגובות עוררהכי חשיפת פרשת סטטוסים מצייצים  בציבור נעיר המחשת הפגיעהל .89

לאחר שהבינו כי  ,באמונםהממושכת גניבת הדעת והבגידה על  הצרכנים הביעו זעזוע ושאט נפשהצרכנים. 

וקראו לנקיטת פעולות צרכנית ופליליות כנגד  שניםספקי המידע הסתירו את נסיבות פרסום המידע לאורך 

, העין "סמל סטטוס"שוקי טאוסיג, ראו גם אצל  ותחושת ה'נבגדות' על התגובה הציבורית הקשה) ההפרות

 .(18.1.2015השביעית, 

 בפרסום שמיישם גוגל למדיניות הגילוי וואת הפרות המשיבות ביחסהש .4.ד

מיישמת הגבלות קפדניות בקשר לטיב הפרסום, הגילוי הנאות  -"גוגל"  -לצד פייסבוק, גם ענקית התוכן  .90

 וההקפדה הנדרשת על מנת שלא להטעות את הצרכן באשר לטיב ומהות הפרסומת. 

לגוגל הוראות קפדניות האוסרות על קידום פרסום אשר אינו מגלה בצורה הברורה ביותר את כך, בין היתר,  .91

להציג  כך גוגל אוסרת על המפרסמיםזהות המפרסם ואת מהות הפרסום והאינטרסים המקודמים בו. 

באופן ברור את שם המפרסם ואוסרת על "הצגת שם עסק  פרסום סמוי דרך מנוע החיפוש, מחייבת להציג

 (14נספח ב ו הדומיין, השם המּוכר של המפרסם או האפליקציה להורדה שאותה מקדמים" )ראושאינ

צרים. ומלמגבלות ביחס ל תייחסתמאף יסודית ו, שמבצעת גוגל מקיפה (self-regulation)הרגולציה העצמית  .92

את אופן הגילוי ויידוע  -ובהמשך אוכפת  -במהלך ההתקשרות עם המפרסם גוגל מפרטת על פי כללי השימוש 

הצרכן באשר למהות ולשימוש הייחודי, במספר קבוצות ובולטות של מוצרים רגישים וייחודיים. בין 

הימורים; מוצרים או שירותים אלכוהול;  :למנות בין היתר ניתן המוצרים לגביהם קיימת מדיניות מוסדרת

 . "בוכיומסוכנים; שירותים פיננסיים; שירותי בריאות ותרופות 

 השוואת הפרות המשיבות ביחס למדיניות ספקי תוכן וחדשות .5.ד

אשר בדומה למשיבות נדרשות לשלב פרסומות  ספקי תוכן דיגיטליים מקביליםמקור השוואה נוסף, הינם  .93

 לאתר או לקבוצות התוכן. -באופן עצמאי או בסיוע הגולשים  -בין התכנים שמועלים 

ח ללשיתוף מידע מפוהמשמש מסחרי שהינו אתר  (fxp"אתר "ן גם )להל fxp התכנים אתרכך, לשם ההמחשה,  .94
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תכנים וסקירת משמש לשיתוף והוא  מעל חצי מיליון מנויים )משתמשים(, fxpלאתר עדותו על פי  .תוכן

תמורת כסף הוא פועל באופן  'כתבות פרסומיותמפרסם ' ים מגוונים. סקירה מגלה כי כאשר האתרבנושא

  .הצרכןבהתאם לחוק הגנת מלא 

במסגרת זו, האתר מבצע גילוי ברור מובהק וחד משמעי באשר לטיבה הפרסומי של הכתבה. כך, מופיעה  .95

שכלל הצרכנים יבינו  על מנתבכותרת באופן ברור )צמוד לכותרת, בצבע אחר, עם קו מדגיש, בפתח הכתבה(, 

 כי מדובר בתוכן פרסומי.

ב'דף ו האפיון הפרסומי מודגש אף בסרגל הכלים העליוןזאת ועוד, הגילוי אינו מתמצה רק בכתבה עצמה.  .96

מגדיר באופן מפורט ומפורש כתבות  -הבית', המפרט את התכנים ומפנה, בין היתר, לכתבות פרסומיות 

לו היו צא ולמד, . )"פרסום" המודיעה על כותרת ברורה מודגשת באותיות קידוש לבנהפרסומיות תחת 

 (.'מוגשת אל אוויר העולם'תה ילא הי שלפנינובקשה ה, דומה מובהקלוי המשיבות פועלות כחוק ומספקות גי

 -אתרים, מייל ופורומים אמצעות בהפועלים  -ישנם ספקי תוכן רבים  fxpלמותר לציין כי לצד אתר  .97

 ברורה בכיתובים לחוק הגנת הצרכן ומבדילים בין תוכן מערכתי לפרסומי באמצעות הבהרה מצייתש

 (.14 בנספח"פרסומת" )לדוגמאות נוספות ראו 

 נתח הפרסוםחלוקת הפרות על המתחרים והשפעת ה -לתחתית  המרוץ .6.ד

מצב שנוצר מעורר דאגה ואינו בר קיימא. חלק נכבד מגופי התקשורת וכלי המדיה מקפידים )באופן מלא ה .98

המשולבים בכלי התקשורת  םהשיווקייאו יחסי( על יישום הוראות החוק ומתן גילוי נאה על כלל התכנים 

 תמורת הון רב. ו שיטתיות הפרות מבצעותבעוד המשיבות 

לתחתית". נכונותן של המשיבות לפעול בניגוד  מרוץמעורר דאגה של " יאבולוציוננוצר תהליך  ,במציאות כזו .99

פרסום סמוי. מרעה את מצבם היחסי של גופי התקשורת וכלי המדיה שבחרו לפעול כחוק ולאסור על לדין 

כך, מטבע הדברים גופים מסחריים שיפעלו בהתאם לחוק ויספקו גילוי מלא לצרכנים יסבלו מ'נחיתות 

 יעדיפוככל שתינתן להן האפשרות, המפרסמים ברי כי  מסחרית' ביחס למתחרים המוכנים לכופף את החוק.

הכפוף לביקורתיות  ,ואפקטיביים יותר על פני פרסום מוגדר מתוחם וברור סמוייםלבחור באפיקי פרסום 

  הצרכן.

לגיטימציה משפטית להטעיית הצרכנים ופרסום סמוי ואסור )כפי שבאו לידי ביטוי בהפרות  ,אשר על כן .100

 ראויים, שכיום יפגעו בהכרח גם באיכות העיתונאית של פלטפורמות שידור וכלי תקשורתהמשיבות( 

 לתחתית'. המרוץ'וייאלצו' להתאים את עצמם לשוק במסגרת ' כשורה פועלים

 הליכים תלויים ועומדים כנגד כלי תקשורת בגין פרסום סמוי והטעיית הצרכנים  .7.ד

הנוגעות לפרסום סמוי ומטעה בכלי  להשלמת התמונה נציין כי בפני הערכאות השונות מצויות מספר תביעות .101

, יפרטו 2010, התש"ס־לתקנות תובענות ייצוגיות( 13)א()2הוראות תקנה בהתאם ל התקשורת השונים

 המבקשים בקשות לאישור תלויות ועומדות, אשר מעוררות שאלות דומות בחלקן, של עובדה ו/או של משפט

 : בדגש על פרסום סמוי

 כפי שהוצג בראשית הבקשה, ויפורט מיד להלן.  -אתר ידיעות )עניין עטיה( בקשה כנגד  .א

ייצוגית הוגשה ביום לאישור תובענה כנוספת בקשה  -עיתון דה מרקר )עניין לוי( בקשה כנגד  .ב

העדר גילוי מלא על מוסף פרסומי אשר נכתב כי פורסם על  גיןב ,נגד מערכת דה מרקר 6.4.2018

)להלן:  (16.4.2018)תומר לוי נ' הוצאת עיתון הארץ  26730-04-18ידי 'המחלקה המסחרית' )ת"צ 

כי  יםסבור יםנציין בתמצית כי אף שאין להקל ראש בנסיבות בעניין לוי, המבקש (.יין לוי""ענ

לנוכח טיב המידע, מיקומו, עיצובו, אפיון  בנסיבות שיבוארו לקמן שונה במהותההפגיעה 
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 .5יחסית המתקיימת בשאר תכני כלי התקשורת(-הצרכנים, וההפרדה הקשיחה

כנגד  1.5.2018ביום הוגשה ייצוגית כתובענה בקשה לאישור  -אתר וואלה )עניין בצרי( בקשה כנגד  .ג

אתר וואלה בטענה כי האתר 'מפר את חוק הגנת הצרכן וכן את תקנון האתיקה העיתונאית' )ת"צ 

 . ("עניין בצרי")להלן:  (1.5.2018) בצרי נ' וואלה תקשורת בע"מ 1650-05-18

בהערת אגב נציין כי ביום  -ואתר וואלה בהקשר לחקירות משטרתיות בקשות כנגד עיתון ידיעות  .ד

זיצמן נ' ידיעות  31297-01-17ת"צ )מרכז( ב בקשה לאישור התובענה כייצוגיתהוגשה  15.1.2017

המבקש שם , ואינה עוסקת בפרסום סמויבקשה זו "(. זיצמן עניין( )להלן: "15.1.2017) אחרונות

בין מו"ל העיתון מר נוני מוזס לראש ממשלת  לסיכומים לכאורהבהקשר  ,הטעיית הצרכניםטוען ל

בדומה לכך גם  .6"(2000 פרשת. )במסגרת חקירה משטרתית שכונתה "מר בנימין נתניהו ישראל

יותם כרמון נ' וואלה! תקשורת בע"מ  21858-12-18נגד קבוצת וואלה הוגשה בקשה בתצ )ת"א( 

דאגה להטות את הסיקור העיתונאי לטובת ראש הממשלה, וזאת ( בטענה ש"וואלה", 10.12.2018)

בעל  מר שאול אלוביץולבזק אתר, חברת בתמורה להטבות רגולטוריות שניתנו לבעלת השליטה ב

  השליטה בה.

 

, נפנה לבחינת םהרלוונטייכעת, משעמדנו על מפת השחקניות בשוק ועל מגמות הפרסום הסמוי ועל ההליכים 

 הפרות המשיבות. 

 

 אתר ידיעות אחרונות: .ה

"ynet  ,הוא חיה שועטת, כמו שדהרנו בתחום המערכתי 

 אנחנו דוהרים דהירה אינטנסיבית בזירות המסחריות"

 .(10.06.2010, השביעית העין", המותג את מותחים, "שרון הילה מתוך, ידיעות אתר עורך, פדר יון)

*** 

  ..המועמד של או שלך אישור בלי דבר שום מעלים לא כמובן"

 "הכותרות את וגם האייטם את גם מאשרים אתם

 כמה, "ז"ב איתמר מתוך. האחרונות המוניציפליות בבחירות' מועמדים'ל כתבות מוכר ידיעות אתר נציג)

 .((17.10.2018, השביעית העין", ynet-ב פוליטיקאי עם ראיון לקנות עולה

 בעניינו:הסדר הפשרה בעניין אתר ידיעות וההתנגדויות  .1.ה

בתמצית, . לאחר הליך גישורשגובש  פשרה הוגש הסדר בעניין עטיההליך ה, במסגרת מובא בראש הבקשהכ .102

להסדר  3.1)סעיף מסחרי שיתוף פעולה ב גילויטיב ה שיסדירו אתבאתר הטמעת כללים על  הסכימו הצדדים

( אשר יופיע במופעים iבצורת לבידול גראפי וסמליל ממוסגר ) ,כביכול ,נוגע ,הפשרה(. עיקרו של ההסדר

יציג הודעה לפיה "הכתבה שיופיע חלון  על הסמלילסמן ה"עכבר" בעת מעבר . על פי האמור שונים של הכתבה

במימון של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית" )סעיפים  ynetהופקה בידי המחלקה המסחרית של 

                                                           
 17.4.2018י שדיווח בהרחבה אודות הבקשה היה דווקא עיתון ידיעות אחרונות אשר ביום , מבמאמר מוסגר, נציין כי באופן מעט אירוני  5

תיאר באופן בולט את הטענות בעניין תכנים פרסומיים המופיעים "ללא גילוי נאות ראוי המתריע על טיבם ותוך שהם מוסווים ככתבות בעלות 
, ידיעות( 17.4.2018, וגית נגד הארץ: דה מרקר מסתיר תוכן שיווקי""בקשה לתביעה ייצמערכתי" )חבצלת דמארי, -תוכן אינפורמטיבי

 הוגשה נגד ידיעות. שכל זאת, מבלי לאזכר כלל תביעה דומה )מטעם אותן עורכות דין( 
תבת אינה כ - הכתבת החתומה תחת התוכן ה'עיתונאי' כנגד מתחרה עסקי מיתולוגי של ידיעות - מתברר כי חבצלת דמארי, ואם בכך אין די 

 בעיתון.פרסומים סמויים פרסומים סמויים ושמה מופיע בקביעות לצד ב מתמחהמשפטית אלא כתבת ה
 30נעתר בית המשפט )כב' השופט קינר( לבקשת היועץ המשפטי לממשלה והורה על עיכוב הליכים "עד , 9.10.17נציין כי בהחלטה מיום   6

 הסתיימה". 2000דים כי החקירה בפרשת יום מיום קבלת הודעת היועמ"ש לתיק בית המשפט ולצד
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 . )ה( להסדר הפשרה(3.1 -)ב(3.1

)ד( לחוק תובענות ייצוגיות, הוגשו 18בהתאם להוראות סעיף הבקשה לאישור הסכם הפשרה, וכאמור, לאחר  .103

רלוונטיים: התנגדות כרמון; התנגדות העיתונאים; התנגדות מקצועיים התנגדויות מטעם גורמים מספר 

וא הכי הסכם הפשרה הללו בהתנגדויות נטען  באופן כוללני,ובתמצית, . התנגדות הצלחה העין השביעית

עומד בדרישות הגילוי הקבועות אינו כי ההסדר ו "הסדר פשרה"למעשה "הסדר הסתלקות" במסווה של 

 , אינו מעניק כל פיצויהקבוצה ובציבור הרחב(ביא לפגיעה בחברי )ואף י מיטיב עם חברי הקבוצהבחוק, אינו 

הדגישו  ,ום. בנוסףמנציח הפרה ממושכת ואף נסוג לאחור ביחס לפרקטיקה הנהוגה כי, לחברי הקבוצה

לכדי הכרעה החשוב מגישי ההתנגדויות את הצורך הציבורי במינוי בודק ולחלופין להביא את ההליך 

 .משפטית

שהביע עמדה דומה. בתמצית  ,היועץ המשפטי לממשלהכאמור  הצטרףאל התנגדויות אלו והנמקותיהן  .104

עוד  .הוגן או סביר בנסיבות העניין, אינו ראויהסדר הפשרה כי  -באמצעות עו"ד שושי נרי  -טען היועץ  ,יתרה

נוסח הגילוי, אפיונו, גודלו, בהירותו ומתכונת החשיפה ובכלל זאת  - ההסדרה העתידית המוצעתכי  ,נטען

צרכני האתר להגיש מ פגע בניזוקים ואף תמנעת, אינה עומדת בדרישות הוראות חוק הגנת הצרכן -אליו 

 .תביעות עתידיות בעניין זה

 פירוט הכשלים והפגמים בהסדר הפשרה  .2.ה

המבקשים סומכים את ידיהם על ההתנגדויות המפורטות ומאירות העיניים שהוגשו בהמשך לאמור לעיל,  .105

  לעיקר הטענות שעלו במסגרתן. יםומצטרפלבית המשפט 

ן וסביר אינו ראוי הוגההסדר ידגישו המבקשים כי  ,)א( לחוק תובענות ייצוגיות 19 סעיףבהתאם להוראות  .106

להכרעה  אינו הדרך היעילה וההוגנתוכי סיום ההליך בהסדר פשרה  בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה

אינו מאזן כראוי את סיכויי ההצלחה  ;. ההסדר אינו מיטיב עם חברי הקבוצהןהענייבמחלוקת בנסיבות 

ניתן ו ;ם הם באי הכוח(יחידיהנהנים הכביכול קבוצת הנהנים אינה זהה לחברי קבוצת הנפגעים ) ;בהליך

  .לאתר את קבוצת הנפגעים ולהעניק להם פיצוי ישיר )בין אם באופן ישיר ובין אם בהגרלה(

 ."פרסומת"כ מוגדרת להיות חייבת פרסומת :עמדת המבקשים פשוטה, נהירה וברורהלגופה של סוגיה  .107

מכיוון שעלות הגילוי הברור . הטעם הוא פשוט: בכלל כלי התקשורת וספקי התוכן וכך באתר ידיעות ,כך

אתר ידיעות  מדוע יימנע"פרסומת"( היא אפס, בפשטות על המבשר  ,סמוך לכותרת , מודגש)כיתוב בולט

 םמניע לאסור את קיול זהה המניע של כלי התקשורת להסתיר את טיב הפרסוםמלספק גילוי כזה?! ברי כי 

 הציבור. הרצון להסתיר את מהות הפרסום ולהטעות את  - ההפרקטיק

צריכה להיות מוגדרת  - באתר ידיעות ובכלל -לא יכולה להיות מחלוקת כי פרסומת דומה כי בהינתן האמור,  .108

בתוך . ל הפלטפורמות, ברור ובולט לעין המוצב בכותרת או בסמוך אליה בכלמובהקכ"פרסומת" תוך כיתוב 

כפי שעולים מנוסח  ,מרכזיים לשיטתםהכשלים והפגמים האף הם ולמנות את יבקשו המבקשים להדגיש  ,כך

 הסדר הפשרה:

הגרפי )ראו  לסימון ביחס עמומות הסדר הפשרה מאפשר יישום של דרישות - סימון גרפי עמום ומטעה .א

אינו מסייע באופן אפקטיבי, אינו מהווה גילוי נאות והוא  להסכם הפשרה(. בפועל, הסמליל 3.1 סעיף

 מדובר בפרסומת סמויה. אף מטשטש בפני הצרכנים את העובדה כי

 ביחס ולא הבית בעמוד לכותרות ביחס רק הסדר הפשרה מאפשר יישום של בידול - בידול חלקי בלבד .ב

 .אחרים בעמודים לכותרות או עצמן לידיעות

, כפי שמופיע בהסדר "עיתונאית עריכה לאחר פורסמה" המונח - הניסוח פוגע במקצוע העיתונות .ג

 .העיתונאי במקצוע מבחינה ציבורית ותדמיתית בעוסקים ואף פוגע בוטה הטעיה הפשרה, מהווה
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ואינו עומד במטרתו  בהיר לא, ארוך - בהסדר הפשרה המוצע נוסח הגילוי - נוסח הגילוי ארוך ועמום .ד

כמפורט ) המובהקת לגלות לצרכן בפשטות כי מדובר בפרסומת ובתוכן הכפוף לאינטרסים מסחריים

 (. השביעית להתנגדות העין 27-23 'בהרחבה בעמ

אינו רלוונטי לגרסאות להדפסה והגילוי המופיע בגרסה  הסימון - ההסדר אינו רלוונטי לגרסת הדפסה .ה

וראו סעיף )הרגילה נשמט בגרסת ההדפסה )זאת בניגוד לממשקים מקבילים וגילויים באתרים אחרים. 

 . שם( והנספחים( זו לבקשה 5 נספחב)להתנגדות כרמון  37-40

הסדר הפשרה מאפשר החרגת כתבות פרסומיות בהן הוזמן כתב על ידי  - החרגת התנסויות במוצר .ו

לחוק  1בסעיף  "פרסומת"על אף הגדרת  ,להסכם הפשרה( 3.2)סעיף  להתנסות במוצר גורמים חיצוניים

  .בעניין מימון ותמיכה באמצעות "תשלום או כל טובת הנאה אחרת"הגנת הצרכן, 

המופיע בהסדר הפשרה קטן וחלקי לכלל האוכלוסייה  הסימון - אוכלוסייהחלשות בפגיעה בשכבות  .ז

 .ואינו מספק פתרון הולם לכלל הצרכנים )וביתר שאת לקוראים לקויי ראייה(

הסדר בהליך גבוהים  האמתייםעל אף שסיכויי ההצלחה  - קשיים מופרכים כבסיס להסדר הפשרה .ח

ברור להסדר הפשרה נאמר כי " 27-26מופרכים ונעדרי בסיס. כך, בסעיפים קשיים נאחז בהפשרה 

במידה כביכול, ". זאת, למבקש כי המשך ניהול בקשת האישור כרוך בקשיים משפטיים משמעותיים

לכתבות באתר המרשתת של המשיבה,  ףהסיכוי הממשי שייקבע כי אותו ציבור אשר נחשרבה בשל "

. בהקשר זה הסכימו "'עוסק לכן אתר ידיעות אינוו ,בחוק הגנת הצרכן אינו בבחינת 'לקוח' כהגדרתו

ועל כן קיים קושי בהוכחת קיומה של " ידיעותכי המבקש לא "רכש נכס" או "שירות" מאתר הצדדים 

 (.לכתב התשובה 54-23סעיפים הרחבה ב)על נימוקי אתר ידיעות ראו  "עסקה עם האתר
 

אין כל חינת החוק והפסיקה בעניין מראה כי  .תפיסה מופרכת זוכל יסוד ללשיטת המבקשים דכאן אין 

גפני נ' עמותת אגודת  4696/08ע"א )וראו ב כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן -' עוסק' אתר ידיעות הינוספק ש

עצם אלא  ,תשלום ישיר עבור השירותהמבחן הרלוונטי אינו  ממילאו 7((5.8.2010)בעלי מוניות התחנה 

, ובפרט לאור המנגנון המסחרי 'עוסק'הופך את אתר ידיעות לה מסחרית מקצועיתקיומה של פעילות 

 להתנגדות היועץ(.  16-8סעיפים . )וראו בבמסגרתו הצרכן משלם באמצעות צריכת פרסומות

אינו מספק ביחס לדרישת החוק המגדיר  ההסימון המוצע בהסדר הפשר - אי עמידה בהוראות בחוק .ט

הגנת  ( לחוק2)ג()7את סעיף  ההסדר סותר באופן מובהקאת הפרסום הסמוי כפרסומת לכל דבר ועניין. 

לכלול  חייבתהמציין במפורש כי פרסומת המובאת כחלק מכתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית  הצרכן,

לעיל וכן עה אף שתוכנה אינו מטעה. )ראו ציון מפורש שמדובר בפרסומת אחרת יראו בפרסומת כמט

 . (היועץ התנגדותל 54-47סעיפים ב

הסימון מטושטש  -לעיל  כפי שהראינו - גופי תוכן וכלי תקשורת מתחריםפגיעה ביחס לנוהג בקרב  .י

(. 8אתרים אחרים )ובראשם אתר הארץ, ישראל היום, מקור ראשון וכד'אצל ומטעה ביחס למקובל 

תביא  -כי קביעה שיפוטית המעניקה תעודת הכשר לגילוי שאינו עומד בהוראות החוק  ,למותר לציין

בהכרח ל'מירוץ לתחתית' ולפגיעה ביכולת של גופים אלו להתחרות על לבם של המפרסמים שלאור 

כאמור, גם מדיות  תקדים הרסני זה צפויים להתעקש על פרסום מטעה )ואפקטיבי הרבה יותר(.

 .את איסור הפרסום הסמוי (יחסית)( אוכפות בהקפדה fxpגוגל, פייסבוק, מקבילות של תוכן )

                                                           
נציין כי בהמשך נראה, הרבה למעלה מן הצורך, כי אף לשיטה מופרכת זו, הבקשה שלפנינו במסגרתה המבקשים הם צרכנים מובהקים   7

אשר במסגרת קמפיינים של פרסום סמוי בעיתון מפנה את קוראי העיתון גם לתכני פרסום סמוי המופיעים  –של עיתון ידיעות אחרונות 
 ת הצורך להתפשר.א הכימייתרת בלאו  -באתר ידיעות 

לגיטימציה לפרסום סמוי מעודדת דווקא עיתונות נחותה, ובכך 'מסבסדת' הלכה למעשה, על חשבון הציבור הרחב שנפגע  - האבסורד ברור  8
 ובצורה לא יעילה, תכנים עיתונאיים נחותים, מטעים ולא כדאיים מבחינת רווחה חברתית. 
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 לחלק ביחס כיום הקיים הגילוי אף מסף מוריד ההסדר - אתר ידיעותבפגיעה ביחס למצב הקיים  .יא

)וכן ראו  .9אתר ידיעותחלק המקובל כיום ב יהוולונטארביחס לסטנדרט ובאתר  המסחריים מהתכנים

 . בהתנגדות היועץ(

הסדר הפשרה מנציח ואף מחמיר )תוך הענקת חותמת  - הנצחת הפגיעה העתידית בזכויות הציבור .יב

מעניק לצרכן הסביר כלים  ואינופרקטיקה נלוזה של הטעיית הצרכנים  כשרות מבית המשפט!(

הוא פוגע בזכויותיהם הצרכניות האזרחיות והדמוקרטיות של  ,בכך אפקטיביים לזיהוי תוכן כפרסומת.

ייושם הסדר  -. הסדר הפשרה אף פוגע בחופש העיתונות ובאמינותם של כלי התקשורת התקשורת צרכני

 הפשרה יהיו חשודים מעתה בעריכה פסולה ומטעה ממניעים מסחריים

רוחבית מונע התמודדות  וההימנעות מפסק דין ההסדר - סביב הסוגיה תיאורטי-פגיעה בדיון הציבורי .יג

 ., באוריינות צרכנית וכלים הציבוריים על מנת להתמודד עמהתופעהב לדוןמקיף על מנת ודיון ציבורי 

הקבוצה כוללת נפגעים משבע השנים  הגדרת - בהגדרת הקבוצה התיישנותהחלת ההתנגדות ל .יד

על אף שעל פי הדין הישראלי במקרים מעין אלה )בהם הנזק נגרם תוך מרמה והסתרת  ,האחרונות

 8-ו 7סעיפים ) פורסם לציבור וההטעיהההתיישנות עד שדבר המרמה  מרוץאין להתחיל את  -העוולה( 

 .("ההתיישנות חוק" :להלן) 1958-ח"תשי, ההתיישנות חוקל

הסדר הפשרה אינו כולל פיצוי לניזוקים בעבור נזקי העבר  - יוצר 'הפרה כדאית' העדר פיצוי לניזוקים .טו

כי מדיניות זו הופכת את הפרת  ,למותר לצייןוהיות הפגיעה פרקטיקה שיטתית מקיפה ומכוונת היטב. 

 ,תוך פגיעה במערך התמריצים של ספקיות התוכן )ועיין לקמן , הכללכדאית באופן מובהק עצמה החוק

 (.בנוגע לתחשיבים כדאיות ההפרה

בקשה בעניין עטיה, מציין ל 161סעיף ב -פער בין הסכום המופיע בבקשה לסכום בהסדר הפיצוי  .טז

אומדני בסך  )כך במקור, א.מ( הבלתי ממוני של חברי הקבוצה יוערך בשלב זה אופן כי "נזקםהמבקש 

קיבלו הפער בין הסכום המבוקש לסכום האפסי שחברי הקבוצה ". כידוע, לכל הפחות 10,000,000של 

תביא אף  "סכומי תביעה מופלגיםכשנקיטת " הסדר הפשרהפסילת הינו גורם כבד משקל ביחס ל בפועל

אה הדיונית תביא את הדבר במניין שיקוליה בבואה לקבוע את מידת התאמתו של המבקש שהערכלכך "

לשמש כתובע ייצוגי ואת התאמת בא כוחו לייצגו בהליך כאמור, וזאת עד כדי דחיית הבקשה מטעם זה 

חיות בפסקה וכן הנשיאה  ( לחוק תובענות ייצוגיות4)א()8 -( ו3)א()8)ראו, סעיפים " במקרים מתאימים

 ((8.7.2015) פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נ' לילי לוי 2282/15רעא  18

למעלה מזאת, הסדר הפשרה מבקש להחיל מעשה בית דין על חברי הקבוצה תוך  - מעשה בית דין .יז

 .(אשר ימצו כראוי את זכויות הצרכנים )ותוכיח הבקשה שלפנינו ,חסימת תביעות עתידיות

הפשרה הסכימו הצדדים על הימנעות ממינוי בודק. המבקשים סבורים  בהסדר - הימנעות ממינוי בודק .יח

את היקף שכן הימנעות זו אינה מאפשרת לציבור להבין  הפשרה, כי די במחדל זה בכדי לפסול את הסדר

  .ואת הנזק שבגינו נדרש לכאורה הפיצוי הפגיעה )הסמויה במהותה(

לפגמים כשלעצמם, דומה כי לשם  מעבר - ההתנגדויות שקלבהליך הייצוגי לאור מ אמון ציבורי .יט

תנגדויות השל הטיבן ומהותן , מספרןמשקלן,  השמירה על האמון הציבורי, מראית עין ציבורית, ולאור

יש לדחות  -)כולל מצד היועץ המשפטי לממשלה( ללא מניעים זרים  ,מצד גורמים מקצועייםשהוגשו 

כך שאלו  ,לפעול כדי לעדכן את זהות הגורמים . בתוך כך המבקשים סבורים כי ראוי אףאת הפשרה

על מנת שהתוצאה המשפטית תזכה בעתיד לאמון  . זאת,את האינטרס הציבורי ייצגו כראוי ובתום לב

                                                           
בה הגילוי מודגש בצבע שונה, שורה מתחת לכותרת  17.12.2017בעניין הלוואות חברתיות מיום וראו, לשם הדוגמה, כתבה פרסומית   9

 . להתנגדות כרמון( 6משנה ומופיע בה בפירוש כיתוב ברור באופן יחסי: "מוגש מטעם בלנדר )תוכן פרסומי(" )נספח 
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 .ציבורי רחב

 בקשה המאוחרתהרכיבים הנוספים המצויים במכוח אף  - הפשרה הסדרדחיית  .3.ה

, המבקשים סבורים כי ישנם ובנוסף אליהם )כמפורט לעיל( הסכם הפשרה כשלעצמומקשיים העולים לצד ה .109

על בית המשפט לדון בחומר שמכוחם ובהתחשב בהם המתווספים בבקשה זו גורמים וסיבות חוסרים, מספר 

)משום מה( המופיע בבקשה זו בהקשר לעניינה של אתר ידיעות. במילים אחרות, אף אם היינו מניחים 

הכף תיטה לנוכח  ,פשרהההסדר אישור מצדיקים את כשלעצמם שסיכויי ההצלחה בהליך בענין עטיה 

 .שלפנינוהתוספות המופיעות בבקשה  לנוכח הפסילה

 :והיתרונותהתוספות  עיקר להלן .110

אינן מופיעות בבקשת  זו עילות רבות וכבדות משקל אשר בבקשה - תוספת העילות והסוגיות הכרוכות בכך .א

, פרסום סמוי של מוצרים בעיתיים )בדגש על הימוריםפרסום סמוי המיועד לקטינים,  - האישור המקורית

 (, מעבר על כללים ותקנות ספציפיות )פרסום עורכי דין, פרסום מוצרים רפואיים וכד'(אלכוהול וסיגריות

 .)העילות משמשות הן כגורם מחייב בפני עצמו והן כגורם פרשני לחיוב חובת גילוי מוגברת( וכיו"ב

אשר תאפשר  ,תשתית ראייתיתאת ה רחיבו ועיבוהמבקשים דכאן ה - ותתוספת ראייתית לעילות הקיימ .ב

 למבקשים להבטיח כי עניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה ביותר.

בהרחבה את הפרסום הסמוי בתחום  תזו מתארבקשה  - פוליטי-ציבוריפרסום סמוי תוספת בעניין  .ג

הדמוקרטי לפיהם הגנה על חופש הביטוי הפוליטי תפיסות היסוד של המשטר נזכיר כי פוליטי. -הציבורי

 בית המשפט קבעיאף אם  בהמשך לכך, סבורים המבקשים כי .בראש הפירמידה של חופש הביטוי תעומד

עדיין יתבקש בית המשפט , מסחריים םיבעניינ סמוייש להקל באופן זה או אחר בפיצויים עקב פרסום  כי

הטעיה ציבורית, מפרה ולמנוע שיח  זאת על מנת לאפשר .הפוליטיהשיח תקינות על באופן מיוחד להגן 

עוטי ימחקנים ציבוריים של דעות ושדחיקה לא שוויונית כן לסכל ושטיפת מוחות של הציבור הרחב, 

 .העיתונאית ם לקדמת הבמהפלסו את דרכאשר לא יוכלו 'לרכוש' תכנים מערכתיים שי ,אמצעים

טענות ההגנה לפיהן, כביכול,  ,כפי שיפורט לקמן - 'שיקולים עצמאיים'הפרכת טענת אתר ידיעות על  .ד

הבקשה הופרכו בעת האחרונה.  - שיקולי הפרסום הסמוי היו עצמאיים ולא נבעו מאינטרסים מסחריים

הפרכה . בתוך כך, שעמדו במוקד שילוב התכנים הםכי האינטרסים המסחריים מוסיפה ממצאים וראיות 

תוך  ,כיצד מכר אתר ידיעות כתבות וראיונות למועמדים ברשויות המקומיותציג ת ,שתובא להלןבולטת 

 של המפרסם בתוכן הכתבה. )ממש כך!!( הבטחה לשליטה מוחלטת 

בקשה זו אף תציג כתבות ותחקירים  זאת ועוד, -מחירוני ידיעות הנרחב במסגרת חשיפת היקף הפרסום  .ה

החושפים את ההיקף המשמעותי של הפרסום ואת השיקולים המסחריים המובהקים העומדים ביסוד 

כי היקף התופעה נרחב העריך גורם בכיר בענף המדיה בישראל הפרסום. כך, בעניין אתר ידיעות נחשף כי 

על . ובעמודי הפייסבוק של הקבוצהדיעות י מסך התכנים אשר עולים באתר 21-26%-במיוחד ומדובר בכ

 תמורת התשלום זוכה המפרסםש"ח ו 300,000מורחבת עולה סטנדרטית פי הפרסום חבילת תוכן שיווקי 

המחירון דורי בן ישראל, ) בעמוד הפייסבוק של אתר ידיעותסטטוסים שיווקיים סמויים לצד אייטמים ל

)להלן:  ההמזבל, 16.1.2015, "עבור תוכן שיווקי סמוינחשף: עשרות מיליוני שקלים מדי שנה  ynetשל 

  .  (("המחירון של אתר ידיעות"

רכשו המבקשים דכאן כמפורט בתצהירים  - בבקשה שלפנינוהמעמד המשפטי 'המשופר' של המבקשים  .ו

פנו יאף ההפרסומים בעיתון המודפס  בדרכים שונות ובתשלום מלא את העיתון המודפס. זאת ועוד,

קיומם של . אם כן, הדיגיטלי ידיעותאתר ב תכנים פרסומייםכתבות ועיון בלאת הרוכשים מפורש ב

חשש נוכח ההנטענת מייתר את 'קניית הסיכונים' שנפגעו כתוצאה מהתוכן הפרסומי  צרכנים 'קלאסיים'
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דר להס 27-26סעיפים קרה בו יפסוק בית המשפט כי צרכני אתר ידיעות אינם עולים לכדי צרכנים )ראו ממ

 (.הפשרה

כפי שנראה להלן, רבים מההפרות  - אתרהפרות הבחינת ההפרות בעיתון המודפס בכפיפה אחת עם  .ז

ועל כן יש לבחון אותם בצוותא  העיתון המודפסהפרות עם ובסינרגיה מלאה באתר ידיעות בוצעו במשולב 

 .חדא

המבקשים בבקשה זו סבורים כי ההשוואה  - וקנה מידה לכלי תקשורת מפירים נוספיםהשוואה רוחבית  .ח

מראה באופן ברור כי אתר ידיעות הינו  -הרוחבית בבקשה זו )לכלי התקשורת ואף למדיומים השונים( 

. הנה כי כן, אין לקבל מצב בו הסדר הסתלקות )תחת הכותרת 'הסדר אתרים מסוגו'מוביל' בהפרות ביחס ל

בגוף תקשורתי הנחשב 'מכתיב שוק' בתחום  התקשורתהשחתה כה מזיקה של פקטו -דהיכשיר פשרה'( 

הפרסום הסמוי. ההשוואה מלמדת ובעל משמעות אשר ישפיע על שוק התקשורת כולו אשר הולך ומקבל 

 .10מאפיינים פסולים כתוצאה מהשחתת אתר ידיעות

זה אף  הליך - חשיבות מדיניות אחידה וחוצת פלטפורמות )רשתות חברתיות, פייסבוק, יוטיוב וכיו"ב( .ט

הפרסומים דרך הרשתות החברתיות וערוצים  - מוסיף נדבך מרכזי ומהותי אשר נעדר בעניין עטיה

מקבילים. כפי שנראה, לצד עמוד הבית ואתר ידיעות, פרסום סמוי אינטנסיבי מתבצע דרך שימוש 

יוטיוב  (, טוויטר,ידיעות!-לאתר למעלה ממיליון מנוייםעם ברשתות החברתיות ובראשן רשת פייסבוק 

פרסום אסור לחלוטין יתן דגש ולכי הצעות להסדרת פרסום סמוי סברו כי יש ל ,וכיו"ב. בהקשר זה נציין

אסדרת ) לכלול גילוי מספק בצד הפרסום הסמוי ולא יאפשרר שמורכבות אסמוי בפלטפורמות מדיה 

בהקשר זה נזכיר כי פרסומים אודות הצעות הפרסום הניתנות למפרסמים )כפי  .(13, עמ' פרסום סמוי

( מגלים כי הצעת הפרסום הינה הצעת משולבת "המחירון של אתר ידיעות"שיפורטו לקמן וכן לעיל בתוך 

 הכוללת בתוכה כתבות סטנדרטיות לצד סטטוסים פרסומיים סמויים.

להסדרת הגילוי בפרסומים הסמויים בקרב כלל המשיבות הצורך בקוהרנטיות ובמדיניות אחידה וכוללת  .י

זוהי הפעם הראשונה בה מתבקש בית המשפט לחוות דעתו  ,כפי שפורט בהרחבה - הפועלות במדיות שונות

הרשות השנייה לטלוויזיה  -גופי הרגולציה הרלוונטיים ולהסדיר את המציאות הכאוטית השוררת בשוק. 

ד התקשורת, משרד המשפטים וכן רהרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, מש ,ןוהלווייורדיו, מועצת הכבלים 

 ני)וספק רב אם שאפו ברצינות( לטפל באופן כולללא הצליחו  -ת מועצת העיתונות כגוף רגולציה עצמי

להוות  צפויהההכרעה בעניין אתר ידיעות, טומנת בחובה משמעות אדירה והיא אם כן, . בסוגיה הנפיצה

. מסיבה זו, יש סביבו ועל בסיסו תיושם המדיניות של כלל גופי הרגולציה הרלוונטייםש נורמטיבי עוגן

הכל תוך בחינה מקיפה ורחבה  -לשלב את ההכרעה יחד עם ההכרעות בעניין יתר המשיבות בבקשה זו 

 ככל האפשר של כלל שוק הפרסום.

בהקשר זה נזכיר כי בניגוד לפיצוי ניזוקים מאתר ידיעות, המצריך עבודה  - חלוקת קופת פיצויוטיוב ייעול  .יא

רבה על מנת להגיע לצרכנים שנפגעו, נדמה כי התחקות אחר הניזוקים שהנם מנויי העיתון המודפס הינה 

אשר חלקם כמובן חופפים  -נוחה ויעילה בהרבה. זאת ועוד, אף איתורם של הנפגעים ברשתות החברתיות 

מקלה באופן ממשי על חלוקה של יעילה קופת הפיצוי. כך, המשתמשים ברשתות חברתיות,  -אתר לנפגעי ה

מזדהים מלכתחילה בשמם המלא, זמינים ליצירת קשר מיידי, וניתנים לאבחנה ומדידה בהתאם לרמת 

                                                           
אף משלל תחקירים, ממצאים, עדויות  –האתר העיתון והמדיומים הקשורים בהם  –במידה פחותה, ניתן ללמוד על ההשחתה של ידיעות   10

ממערכת  ynetפנים, וגילויים אודות ההתנהלות המסחרית כפי שפורטה בכלי התקשורת השונים וראו לדוגמה: "ערן טיפנברון הפך את 
המסחור אכל כל חלקה טובה. כל הגישה נהייתה מסחרית, המון פרסומות סמויות, המון טורים של כאילו עיתונאית למוקד טלמרקטינג.. 

בעלי דעה אבל בעצם בעלי מאה, המון תוכן חינמי, המון דברים שמורידים את המעמד של העיתונאי". )ראו בכתבה נרחבת אודות סקירת 
"( וכן 2013, העין השביעית )להלן: "סקירת הפרות אתר ידיעות שנת 14.1.2013, ערוץ מעורבות"אורן פרסיקו, " - 2013ההפרות בשנת 

לגוף התקשורתי הגרוע ביותר מבחינת הפצת  אתר ידיעותטבלה השוואתית של הפרות הפרסום הסמוי מטעם העין השביעית בה 'זכה' 
 פרסום סמוי והטעיית הצרכנים.
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בסרטון, לייק, שיתוף, תגובה וכיו"ב( אבחון זה מאפשר לעשות שימוש בקופת  הצפייהמעורבות שלהם )

על פיצוי מעין זה ותכליותיו ראו, )הפיצוי על מנת לנסות ולהגיע לנפגעים בפועל, או לכל הפחות לחלקם. 

 321עיוני משפט מ  גלגל המזל: כיצד לחלק את קופת הפיצוי בתובענות ייצוגיות?"והשוו שי נ' לביא "

  (."חלוקת קופת הפיצוי"( להלן: 2017)

הוק -אינו יכול להיקבע אדיווג הפרסום הסמוי ס ,בהמשך לאמור - אחידיםהגדרה סיווג וסימון הצורך ב .יב

אשר אינו מייצג את כלל הגורמים והזוויות המקצועיות בתחום. סיווג  ,ילביחס להסדר פשרה אנקדוט

. זאת ועוד, (העברת תמורהעצם ) ברורים ומובהקיםעל בסיס מבחנים  ,מוכרח להיקבע באופן אחידשכזה 

בית המשפט על פי סיווג אחיד שיקבע  ,באופן סדור ושיטתילהיעשות מוכרח הפרסום הסמוי  ןימוס

 יתכן בהחלטוהספרות בנושא )כאשר  , העקרונות הרלוונטיים בדין הישראליחוק הגנת הצרכןתבסס על בה

שימוש בסכמת סיווג ה. תברר אף בערכאת הערעור בבית המשפט העליון(ת סוגיה כבדת המשקלשה

תוך  יאפשר מיסוד הכרה והשרשה של סימון הפרסוםאף יקל על כל הגורמים המעורבים ו 11אחידה

שלב הטמעת הנורמות )שם תידרש חובת גילוי מוגברת ומפורטת  -אפשרות חלוקה לשתי תקופות מרכזיות 

כולל כתוביות הבהרה, באנרים, פעילות הסברה וכיו"ב( ובשלב השני, לאחר ההטמעה תתאפשר הצגת 

 .(14-1212, עמ' אסדרת פרסום סמוי והשוו:)מוסכם ובהיר המדווח על "פרסומת" וכיו"ב סימון 

לבקשה בעניין עטיה  106-95סעיפים ב - שנטענו בבקשה בעניין עטיהנזקים רכיבי התוספת והרחבה ל .יג

 סעיף"נזק בלתי ממוני בדמות פגיעה באוטונומיה של הפרט" ) :מצוינים ,הנתבע בהליך של בפירוט הנזק

אובדן האמון , (99-98 סעיף( וחוסר נוחות )97 סעיףבניגוד לרצונו ) םמסחריילתכנים  ףלהיחש(, כפייה 95

(. המבקשים סבורים כי הנזקים המעשיים מהותיים 103 סעיף( ופגיעה באוטונומיה )102 סעיףבתקשורת )

 וחמורים הרבה יותר. 

ראשונה הפרות המשיבות )ובכללן אתר ידיעות( נראה כי בנוסף לרכיבים שצוינו בבקשה ה שלפנינובבקשה 

פגיעה באיכות ההחלטות ; הרחבה עודפת של ההוצאה הצרכנית - נוספים ובהם רבים רכיבי נזקגרמו ל

וצריכת מוצרים מזיקים ולא רלוונטיים; פגיעה ספציפית בקטינים וקבוצות מוחלשות; פגיעה באכיפת 

עליית מחיר עקיפה בשל ההטעיה ומצג השווא; צריכה ומימון מוצר עיתונאי פרסום מוצרים מזיקים; 

בזבוז זמן ומאמץ על המוצר העיתונאי;  כפייה על הצרכנים לבצע תשלום כפולפגום עקב הטעיה ואי גילוי; 

פגיעה ; בשוק הנוגע למוצרים המפורסמים תחרות ההוגנתחופש העיסוק ובפגיעה ב; בצריכת התוכן

פגיעה מוסדית בפעילות התקשורת הציבורית; -ה בשוק העיתונות ופגיעה כלכליתבתחרות התקינ

 ת.בפלורליזם וריבוי הדעו

 המבקשים יבקשו כי בהמ"ש יאפשר להם להחליף ו/או להצטרף להליך .4.ה

בהתאם לאמור לעיל, המבקשים ובאי כוחם סבורים כי בנסיבות בעניינו יש לאפשר למבקשים ולבאי אם כן,  .111

לשיטת המבקשים, חשיבותו . בעניין עטיהבקשת האישור או להחליף את המבקשים ב/וכוחם להצטרף 

הציבורית של ההליך מחייבת עריכת דיון מושכל ומעמיק אשר ישקף באופן אופטימאלי את האינטרס של 

להבטיח כי עניינה של הקבוצה כדי  ,זאת .13חברי הקבוצה, שבמקרה הזה כמעט חופף לאינטרס הציבורי

                                                           
כך שיטיל חובת סימון , 2001-, התשס"אחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים כאשר בתוך כך יתבקש בית המשפט להמליץ על תיקון  11

 . (13ראוי בנוגע לפרסום סמוי )אסדרת פרסום סמוי, עמ' 
נציין כי בהתאם לכך, יתבקש בית המשפט להורות לרשות הגנת הצרכן לבצע אכיפה אחידה וחוצת פלטפורמות ולהמליץ למדינה להתאים   12

 . פעילות למשימה זו )תקצוב, תקנים, מוקד דיווחים, הכשרה וכיו"ב(-בלת מתתאת הרשות הסו
 23.5.2016בהערת אגב נציין כי הבקשה להצטרף אינה מביעה כל התנגדות או הסתייגות לבקשת ההצטרפות של עמותת הצלחה מיום   13

המשפט יקבל במקביל אף את בקשת ההצטרפות המבקשים תומכים ומעודדים כי בית  -ההפך הוא הנכון אותה הצגנו בפתח דברינו. 
כך, סבורים המבקשים כי רק הליך רחב וממצה תוך שיתוף מקסימאלי של גורמים מקצועיים יביא לאופטיזמציה של ההליך  של הצלחה.

 האדוורסרי וימזער במידת האפשר בעיית הנציג, וכשלים תמריציים נוספים העלולים לפגוע ביעילות ההליך. 
שהכשלים התמריציים והקשיים , ומבלי לעיין בבקשת ההצטרפות של העמותה, נעיר כי לשיטתם של המבקשים יתכן בהחלט הקשר זהב
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 .להגשים באופן האופטימלי את מטרות החוקעל מנת וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר ובתום לב וייוצג 

של  והוגןניהול יעיל  וכן הולם לנפגעים מהפרת הדין מתן סעד, מפני הפרתואכיפת הדין והרתעה ובכלל זאת 

 . (תייצוגיו( לחוק תובענות 4)1 -(2)1סעיפים וראו בתביעות )ה

 ( לחוק תובענות ייצוגיות:2)ב()7 סעיףבקשה זו אמורה מכוח  .112

בית המשפט רשאי להורות כאמור  -( לענין בקשה לאישור קודמת שהחל הדיון בה 2)ב()7"

(, ובלבד שלא יורה על החלפת המבקש שהגיש את הבקשה לאישור הקודמת או בא 1בפסקה )

נה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הכוח המייצג, אלא אם כן שוכנע שהדבר דרוש כדי שעני

 "הטובה והיעילה ביותר, והכל בהתחשב בשלב שבו נמצא הדיון בבקשה לאישור;

 ( לחוק בעניין אישור תובענה ייצוגית:1)ג()8 סעיףוכן, בנוסף או לחלופין, בהתאם ל .113

( בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית אף אם לא התקיימו התנאים האמורים 1)ג( ) 8"

(, אם מצא כי ניתן להבטיח את קיומם של תנאים אלה בדרך של צירוף 4( או )3בסעיף קטן )א()

תובע מייצג או בא כוח מייצג או החלפתם, או בדרך אחרת; אישר בית המשפט תובענה ייצוגית 

בהתאם להוראות פסקה זו, יתן בהחלטתו הוראות לשם הבטחת ייצוג וניהול ענינם של חברי 

 "הולמת ובתום לב כאמור באותו סעיף קטן.הקבוצה בדרך 

לחלופין, ולמעלה מן הצורך נדגיש כי ככל שבית המשפט הנכבד לא ייענה לבקשת המשיבים ו/או באי כוחם  .114

להחליף או לצרף את המבקשים ובאי כוחם כדי להבטיח שעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת 

בעניינו של  ומשלימה שיובאו בבקשה זו יהוו בקשה נפרדת הנוספיםים בטיאזי כלל ההפרות והה -ובתום לב 

 האתר.

 

 אתר ידיעותב הפרסום הסמויבעניין תוספת ראייתית  .ו

ובהן  ו בתביעהצוינלצד ההפרות הנוספות המפורטות ישנן גם תוספות ראייתיות הנוגעות להפרות ש .115

  .'מכון אברהמסון'ו 'סופר פארםל'הפרסומים הסמויים הנוגעים 

)וכן  המצורףידיעות(  עיתון ואתר דות הפרותו)א 15 בנספחתוספות אלו מובאות ומפורטות  ,לשם הנוחות .116

 . ות בהתנגדות כרמון(צגמו

מכון  כאמור, בבקשת האישור הראשונית, פורטו מספר הפרות ופרסומים סמויים שהופיעו באתר ידיעות: .117

. הבקשה שלפנינו "גו אקטיב"ורשת , "נייל סטודיו"מכון , "סימילאק", "סופר פארם"רשת  ,"אברהמסון"

ניתן  ,בין היתר שלל הפרות נוספות וגופים פרסומיים נוספים שביצעו פרסום סמוי דרך האתר.בעוסקת אף 

ועוד  "בנק הפועלים"; שירותי נדל"ן, "אוסם"; "על אל"ת ולחברבאתר הממוען את פרסום סמוי  למנות

 .(15 בנספחראו  - )לסקירה המדגמית כיו"ב

 

 כחלק מפגיעת אתר ידיעות רשתות חברתיותמדיות ופלטפורמות הוספת  .ז

בחינת הפרסום הסמוי של הפרות באופן , 2019לאור מאפייני תעבורת המידע בשנת המבקשים סבורים כי  .118

תוך בחינת הפגיעה שנגרמה מן האגודל  ,תוקףבחינת מעשי משול ל, האינטרנטהמצומצם העוסק רק באתר 

 שבאגרוף התוקף. 

למעשה, הערבוב בין המדיות השונות והמכשירים השונים  וחוצת פלטפורמות. רחבהעסקינן בתופעה  .119

                                                           
אף עולים לכדי קושי 'מהותי' הכרוכים בגיבוש מדיניות כוללת להסדרת הפרסום הסמוי בכלי התקשורת השונים  המקצועיים האינהרנטיים

י יתכן שהקושי התמריצי, באופן מרחיב בנסיבות העניין. דומה כ שיפורש תייצוגיוק תובענות ( לחו3)א()4אשר יענה על הגדרות סעיף 
, יגבשו מסה קריטית אשר תביא למצב בו ישתכנע בית המשפט "כי, בנסיבות ראוי ומפורט המורכבות העצומה והחיוניות בדיון ציבורי

 די אדם בלבד(., קיים קושי להגיש את הבקשה בידי אדם". )או למצער, ביןהעניי
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י ניתן תאשר הופך כמעט בלמזיק במיוחד , ישומון, כתבות באתר( יוצר תמהיל תכניות)רשתות חברתיות, 

המבקשים והחתומים מטה שעמלו על פענוח התשתית הראייתית נדרשו למעקב ולהבנה לצרכן הפשוט. אף 

על מנת להבין את רשת הקשרים ובחינת אלפים רבים )!!( של כתבות ופרסומים מאמץ משאבים  ,לזמן

 האינטרסים ואפיונם האמיתי של התכנים.

יל )נדגיש כי לצד האתר הרגלצד העומדות לאתר ידיעות להלן נציג, לשם הדוגמה, את הפלטפורמות השונות  .120

 :אתר ידיעות, הבקשה מופנית באשר לכלל הפלטפורמות אצל כלל המשיבות(

לעמוד הבית של אתר ידיעות יש מעל מיליון)!( צרכנים אשר 'מנויים' ועוקבים -פרסום סמוי בפייסבוק  .א

זיה טלווי תכניותאחר הדף על מנת לקבל דרכו סרטונים, כתבות חדשותיות וקטעים פופולאריים מתוך 

כאשר שיעור  כלי עוצמתי המשפיע באופן יוצא דופן על הציבור הרחבכי מדובר ב ,נבחרות. למותר לציין

 . 14המשתמשים ברשתות חברתיות בישראל הינו בין הגבוה בעולם

דרך תכנים וסרטונים  רביםם מיפרסומסקירת הפרסומים בעמוד הבית מתברר כי אתר ידיעות ביצע 

נציין כי הפרסום הסמוי בפייסבוק אף הוא מכיל פגיעות שונות בעלות  .שהועלו בעמוד הפייסבוק

מאפיינים שונים )טקסטים, תכנים, סרטונים, הצורך בגילוי מובנה כדי ליידע את הצרכן בעת שיתוף 

קאמרי,  ידיעות מימון,, אל על)לסקירת הפרות שונות בעמוד הפייסבוק ובהם  .וידאו או תמונה וכו'(

 .ידיעות( אתר , אודות הפרות15בנספח אטריות ראו יואף תרופות פסיכ לב עקולנו ידיעות אלבומים,

הפרסום הסמוי שמוכר האתר ת וחביל, המחירון של אתר ידיעותזאת ועוד, כפי שראינו לעיל במסגרת 

 300,000 תמורת. כך, במסגרת החבילה המורחבת, באופן מובנה גם פרסום ברשת הפייסבוק כוללות

 (לרבות תיוג עמוד המפרסם פרסומיים סמוייםסטטוסים גם ארבעה  מפרסםמקבל הש"ח ו

יישומון האתר נפוץ והשימוש בו אינטנסיבי ויכול להגיע עד מספר שעות  -ישומון האתר יפרסום סמוי ב .ב

פתיחת חלון חדש, מיקום הגילוי, קיומו פונט, גודל מסך, מאפייני השימוש בישומון )ממשק, כל יום .

 .תייחסות מתאימהה יםומחייב( חשיפה שונה ,באופן שונה )'פושים' ןבצרכ ים, פוגע(ו'וכ

התכנים הפרסומיים 'משורשרים' לכלל הצרכנים גם באמצעות עמוד  -פרסום סמוי בדף הטוויטר  .ג

 הטוויטר של האתר. גם כאן, ללא גילוי נאות וברור.

אתר ידיעות עמוד הייעודי של ליש  (.YouTubeבאתר שיתוף הווידאו יוטיוב ) -פרסום סמוי ביוטיוב  .ד

והוא עושה שימוש באתר ובסרטונים על מנת לקדם תכנים  עשרות אלפי מנויים רשומים )עוקבים(

כך, לשם הדוגמה, סרטוני תיירות שנועדו  תוך כדי פרקטיקות פסולות מטעות ונטולות גילוי. ,מסחריים

 . לקדם אתרי תיירות, סרטוני פרסום סמוי לרכבים וכיו"ב

 

 פרסום סמוי בעיתון ידיעות: .ח

 של ממש פגע ציבוריהפרסום הסמוי בעיתון שיטתי והפך למ .1.ח

העיתון המודפס של ידיעות נוקט במדיניות  -ופעמים רבות תוך שיתוף פעולה הדוק  -לצד האתר, בכרוך אליו  .121

 . ביותר בתחום הפרסום הסמוי והינו הסמן הרדיקלי שיטתית של הפרות ופרסום סמוי ומטעה

כבר לפני למעלה עמדה אודות הטיות מערכתיות בגין אינטרסים מסחריים לחיבת ההיסטוריה נציין כי טענה  .122

, במרד עיתונאי שהובל 1948-ב פרישתם של כמעט כל עובדי "ידיעות אחרונות" -ברקע "הפוטש" שנה  70-מ

במדורו 'איפכא  יבךעזריאל קרלכך, תיאר זאת . והקמת העיתון המתחרה "מעריב" ע"י עזריאל קרליבך,

                                                           
 המשתמשים משיעור 10%-ב גבוה והוא)!(  בעולם הגבוה הינו זה שיעור. 77% על עומד בישראל חברתיות ברשתות המשתמשים שיעור  14

connectivity-http://www.pewglobal.org/2019/02/05/digital-. ויפן מגרמניה 75% ובמעל בצרפת מהשיעור 32%, הברית בארצות
economies-emerging-in-rapidly-growing/). 
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 : 1948מסתברא' בשנת 

זה אינו עוד בלתי תלוי.  .אנחנו יצאנו מטעם פשוט: מפני שאנחנו עיתונאים ולא לבלרים."

זה ביטאונו המשפחתי של איש, שאין אתם מכירים אותו ואת נטיותיו וכוונותיו, זה מודרך 

אתם חשבתם, שהעיתון הניתן לכם, אנחנו  .על ידי אינטרסים שאינם שלכם ושלנו.

מגישים אותו. אתם לא ידעתם, שכל בוקר ישב מישהו במשרד מסחרי ועבר על תוכן 

העיתון ונתן פקודות לדפוס. אתם חשבתם, שזהו עיתון הנלחם לאינטרסים של האדם 

הקטן. אתם לא ידעתם, שמישהו מערב כאן ביקורת מסוימת על עסקים מסוימים ותקיפי 

אתם לא ידעתם שמאחורינו ישב מישהו, שביקש להוציא את הפרוטה מכיסו  .ל וכו'.קה

-למדנו, שגישה עסקית ..של הקורא בכל דרך שהיא. אף בדרכים שבעינינו אינן כשרות

י עד למשבר הסופ -פרטית זו אל ענייני ציבור מוכרחה להביא לידי התנגשויות יומיומיות 

"15. 

הפרסום סמוי כרוך גם בימינו אנו כך, אין חדש תחת השמש. הוא שיהיה.  מה שהיהואכן, כמאמר קהלת,  .123

העין יתקשה להבחין בין תכלת לכרתי ובין -אף הקורא חד. ידיעותכצמה עם התכנים המערכתיים של עיתון 

 ,מסגרת זובשיתוף הפעולה הינו נרחב ביותר עם שלל החברות הגדולות במשק. פרסום סמוי לכתבה רגילה. 

עתירי מסחריים וציבוריים על ידי גופים  פרסום סמוי שמומנו לשקמפיינים שונים ביוצא העיתון באופן תדיר 

כמו תנובה, ענף המזון בהתאחדות רבים ומגוונים שילב תוכן מערכתי שמומן על ידי גופים  העיתוןתקציב. 

ופים התעשיינים, התעשייה האווירית, הסתדרות המורים, קרן קיימת לישראל וג

שיתוף פעולה בולט ופוגעני במיוחד הוא עם בנק הפועלים,  מסחריים נוספים.

שבמסגרתו הבנק מממן באופן שיטתי פרסום סמוי הנחזים כתכנים עיתונאיים 

)ועוסקים בנושאים 'חיצוניים' כגון עסקים קטנים ותכנון תקציב משפחתי( 

)כאשר לצד הפרסום  בתקציב המוערך בעשרות מיליוני שקלים לאורך שנים רבות

 אף לבעלי מובהקותצניות ", נציג בנספחים כתבות יחלחברות המובילות הסמוי

 . (.715 - 15.5בנספחים של החברות המפרסמות וראו השליטה 

 

לעתים המסה הקריטית והמכלול של ההשפעה המסחרית על הדיווח, נותרת ככלל בבחינת דק הדק. אולם  .124

דוגמא בולטת היא סיקור העיתון בעניין תקלה בפס הייצור . אחריהמרכיבי ההטיה מאפשרים להתחקות 

הנוגע לקורנפלקס תלמה. ידיעות, שבאותה נקודה היו קשורים בפרויקט אדיר מימדים עם חברת יונילוור 

סיקרו את הפרשה בצורה אינטנסיבית, כולל כותרת ראשית בולטת )"זה הקורנפלקס המזוהם"(, תיאורים 

הנגועות"(, סיקור הפגיעה במכירות הקורנפלקס, טורי פרשנות )"חטא ההסתרה"( ואף  דרמטיים )"האריזות

 . (הוראות כיצד ניתן להימנע מצריכת קורנפלקס )"לא חייבים לקנות: כך תכינו קורנפלקס בריא בעצמכם"

שף כולל העיתון שח -משאר כלי התקשורת  באופן בולטחריג אינטנסיבי והסיקור היה בהקשר זה נטען כי  .125

של ידיעות ואוסם בעוד שחברת תלמה פרסמה פרסומים סמויים המסחרית השותפות בשל  - !את הפרשה

, העין השביעית(. 20.7.2016, """מה הכוונה ב"שיתוף פעולהאצל המתחרים של ידיעות )שוקי טאוסיג, 

'הבינה את הרמז'  -הפלא ופלא  -לנוכח העובדה שזמן קצר לאחר מכן תלמה  מתיישבים לכאורההדברים 

 .ידיעותקבוצת ועברה לנהל קמפיינים של פרסום סמוי בשווי מיליוני שקלים עם 

בפרסום סמוי פוליטי כלל כלי התקשורת  בתוך 'מוביל'גורם  העיתון המודפס הינו - חמור מכךואולי אף  .126

ממש עם  כי ,נצייןחדשותיים. -תכנים מערכתייםל המתחזים ,מסחריים והטעיית הציבור בתכני תעמולה

                                                           
15  https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/406/983.html  
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הגשת הבקשה המליץ היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את מו"ל העיתון מר נוני מוזס על שוחד 

נעמוד על שיתוף  ,מערכתי בשל אינטרסים מסחריים. בהמשך-בעניינים שבהם הובטח להטות תוכן חדשותי

ציבוריים ועל עם משרדי ממשלה, השרים העומדים בראשם וגופים סמי והשיטתי הפעולה הפוליטי 

 .השלכותיו המשחיתות על עולם התקשורת ואף על הפוליטיקאים המסוקרים

כי הפרסום  גורמים בכירים בהנהלת העיתון הודו במשך השניםכי לצד העיוות בפרסום הסמוי עצמו  ,נציין .127

יני תוך סיקור מוטה של עני ו"רשימות שחורות"אף מחלחל לדפי העיתון עצמו באמצעות "רשימות לבנות" 

והמו"ל מוזס  .."עורך העיתוןכי בעבר העיד  ימים" לשעבר ניר בכר 7עורך "בין היתר, החדשות הרגילים. 

ראש מערכת החדשות באתר במקרה דומה,  .מעכבים או פוסלים תחקירים הנוגעים לקשרי הון ושלטון"

. ראש המערכת והמו"לקביעתן בהתאם לאינטרסים זרים של הקבוצה הרשימות וקיום על  העידידיעות 

"הרשימה השחורה כה ארוכה ומסואבת, שכבר כי  ,בורןנערן טיפ ,ל אתר ידיעות"מנככיצד הודה סיפר 

, דה מרקר הסוד נחשף: הרשימות השחורות של "ידיעות אחרונות"" )נתי טוקר, קשה אפילו לו לזכור

7.9.2016). 

 הפרסום הסמוי בעיתון פוגע ומשחית את העבודה העיתונאית .2.ח

של העיתון וכך מתעצמת  המקצועיים הכתבים ידי על חתומהבהקשר זה יצוין כי במקרים רבים, הכתבה  .128

 ,ההטעיה והפגיעה בקוראים. כך, כפי שיפורט בהמשך, על המוסף הפרסומי שנועד לשווק תרופות מרשם)!(

 של העיתון ומנהל מחלקת התחקירים.המוביל חתומים הכתב הבריאותי 

עד כמה חמורה הפגיעה הן בצרכנים והן בפגיעה בעבודת העיתונאים על מנת לסבר את האוזן ולהמחיש  .129

 המוניציפליות בבחירות למועמדים הוצע שבהן, בעיתון ידיעות שפורסמו מודעות נציין כי לאחרונה לאחר

 העיתונאים וארגון אחרונות ידיעות של המקומונים עובדי. בבחירות שיעסוק מיוחד בגיליון כתבות לרכוש

 חזרה ההנהלה המאבק םנגד מעורבותם וחתימתם על פרסום סמוי. נציין כי ככל הידוע בסיו במאבק פתחו

 המוניציפליות )נתי בבחירות הנוגע למועמדים פרסום סמוי בכתיבת יועסקו לא עיתונאיםכי  והסכימה בה

 .((9.8.2018,  מרקר דה, קישיוו בתוכן יועסקו לא עיתונאים: ידיעות מקומוני הנהלת ,טוקר

 ,שנחשף בעבר פנימי מכר לכל דבר. ממסמך-שילוב התכנים נעשה על פי אינטרסים מסחריים ומתבצע בסחר .130

ואף לשלב " הנחה עוד לתת "ניתן כתבות מספר של רכישה ועל כתבות לפרסום מחירון עולה כי קיים

 יותר דגש לשים מנת על"בהקשר של פרסום סמוי למכון היצוא הוצע כי לשם ההמחשה, קמפיינים רוחביים. 

 21,250, ז"ב )איתמר "מומחים פאנל של בפורמטים שונים בתחומים מומחים באולפן נארח, היצוא מכון על

 . (23.5.2017, השביעית העין, (כמות הנחת ויש) לכתבה שקל

 עיתוןבפירוט מדגמי של פרסומים סמויים  .3.ח

שהוצגו סמויים הפרסומים ה מקצת מןאשר בו יוצגו  ,מצומצםמדגמי נספח לבקשה צורף י ,לשם ההמחשה .131

הפרסומים נעים בין  של פרסומים בשנים האחרונות. באלפים רביםמדובר בהערכה גסה  .בעיתון ידיעות

העדר גילוי או שילוב בתוכן מערכתי 'קלאסי' לבין פרסום הנחזה ככתבה ובתחתיתו מופיע גילוי מעומעם 

 לפיו הכתבה נערכת 'בשיתוף', 'במסגרת פרויקט' וכיו"ב. 

 גופים הבאים:ה אתלל הפרסומים נמנה שבין  .132

תוך מראית עין של כתבה  ,שהתפרשו על פני מאות רבות של כתבות פרויקטיםבעשרות  - בנק הפועלים .א

 שעוסקת בפיתוח עסקי, כלכלת בית, אתגרים של עסקים קטנים וכיו"ב. 

 של קק"ל. לפרויקטיםעשרות רבות ומאות כתבות הנוגעות  - ליימת לישראקרן ק .ב

ת התעשייה האווירית עשרות רבות של דוגמאות לסיקור חיובי ומעצים של חבר - התעשייה האווירית .ג

 . )תוך דגש על קידום צעירות וכיו"ב(
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 עשרות רבות של פרסומות הנחזות לכתבות תיירות. - החברה הגאוגרפית .ד

 ומאות כתבות שנועדו לקדם את האינטרסים המסחריים של חברת מובילאיי עשרות - חברת מובילאיי .ה

נהיגה וכיו"ב. תחקירים שנערכו סביב של סיקור בטיחות בנהיגה בשילוב פרזנטורים, מומחי במסווה 

ההתקשרות עם מוביליאיי מגלים שערבוב האינטרסים אף גלש לתחום הפוליטי ולכלל סיקור הרכב של 

 .16העיתון

הנחזות לכתבות מערכתיות המסקרות  ,עשרות רבות של פרסומות סמויות למפעל הפיס - מפעל הפיס .ו

 פרויקטים חברתיים.

רבות של פרסומות סמויות המקדמות את מוצרי החברה ונחזות לכתבות עשרות  - יוניברסל מוטורס .ז

 אודות טכנולוגיות 'עתידניות'.

שכביכול  ,ערכיים ולפרויקטיםפרסומים סמויים רבים הנוגעים לערכים חברתיים  - קוקה קולה .ח

 נקשרים למותג החברה.

משפחתית בריאה לאכילה  פרויקטיםמאות רבות של פרסומים למוצרי אוסם בחסות של  - אוסם .ט

 ומזינה.

ואף מאות פרסומים סמויים הופיעו כדי לקדם את מוצרי תלמה בדגש על דגני הבוקר  עשרות - תלמה .י

 בוקר'(. פרויקט)במסגרת '

 מצ"ב ומסומן - ידיעות בעיתוןנספח מדגמי מצומצם, אשר בו יוצגו מקצת מן הפרסומים הסמויים שהוצגו  •

 .15 חכנספ

מלפרט את אלפי הדוגמאות. נציין כי בקרב הגורמים המקצועיים עיתון ידיעות נחשב כאמור, קצרה היריעה  .133

)ראו לעיל בסקירות המשוות  לשחקן המוביל והמכתיב שוק ביחס לפרסום סמוי ולהטעיית צרכני התקשורת

 . של אתר 'העין השביעית'(

 פרסום סמוי למותגים ועסקים נוספים השייכים לקבוצת ידיעות אחרונות. .4.ח

פרסום סמוי כללי הנובע מאינטרסים מסחריים 'רגילים', עיתון ידיעות אף נוהג לקדם על דפי העיתון  צדל .134

 עסקים, מותגים ואינטרסים נוספים בשל אינטרסים עסקיים של קבוצת מוזס. 

לאינטרסים  הקשורים , שחקנים ומותגיםלשם הדוגמה, העיתון נוהג לקדם דיווח חדשותי של 'אירועים' .135

העיתון מרבה לבצע פרסום סמוי של זאת ועוד, .  קשורים במשפחת מוזס מבלי לספק כל גילומסחריים ה

 ש'סיקר' 4.8.2017מיום בסיקור 'חדשותי' הוצאת הספרים הקשורה לקבוצת ידיעות. כך, לשם ההמחשה, 

ספרו האוטוביוגרפי מחזיק הנשיא פורסמה תמונת  ,פגישה בין הזמר יהורם גאון לנשיא המדינה רובי ריבלין

-המו"ל כי "ספרו של יהורם הוא רב מבהירהכתבה כאשר בתוכן של גאון שיצא בהוצאת 'ידיעות ספרים'. 

 .(4.8.2017לעיתון ידיעות מיום  12מכר ענק" )עמ' 

האינטרסים המסחריים של הוצאת הספרים מעצבים באופן מובהק אף את סקירת החדשות השוטפת של  .136

, אינטרסים מסחרייםעוזי בנזימן, )ראו סקירה נרחבת,  םוהביטחונייטיים, החברתיים העיתון בשדות הפולי

 . (, העין השביעית18.3.2018

                                                           
-שלטון-בסיס לקשר רחב היקף של עיוות פעילות הרגולטור וקשרי הוןכך נחשף בעבר שעסקאות הפרסום הסמוי עם מובילאיי מהוות   16

. כך נטען כי כחלק מהיחסים בין משרד הפרסום שמטפל בעניין מובילאיי )גיתם( ובין ידיעות והשר האחראי הוטתה רגולציה לטובתה ןעיתו
תחקיר של מובילאיי, משרד התחבורה הסיט תקציבי פרסום ושר התחבורה זכה בפרסום חיובי )אורן דורי שוקי שדה ונתי טוקר, 

TheMarkerעוד נחשף בתחקיר כי במסגרת 24.11.2017, דה מרקר, ועסקת הענק של מובילאיי -, נוני מוזס : הקשר בין ישראל כ"ץ )
שיתוף הפעולה וכחלק מההסדר בין "ידיעות", מובילאיי וגיתם, נוספה בכל מבחני הרכב המפורסמים באתר ידיעות טבלה חדשה ומודגשת 

סגרת האסטרטגיה הפרסומית של מובילאיי בדבר חינוך השוק לרכישת במיוחד, אשר מפרטת מהי רמת 'הבטיחות' של כלי הרכב.הכל במ
אביזרי בטיחות תחום בו מובילאיי מהווה מובילת שוק. למותר לציין כי אף שמדובר בפרסום סמוי מובהק בידיעות אין על כך שום גילוי, 

 אפילו לא מצומצם.
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 4.8.2017ביום  כך, .קבוצות משפחתיות של העיתוןעל קידום מסחרי של ם אף משפיעים זריהאינטרסים ה .137

 אודותדמארי, כתבת העיתון חבצלת ידיעת תצלום משולשת בחתימת לעיתון סוף השבוע  13מתפרסמת בעמ' 

, חברת ADD זאת מבלי לגלות לציבור הקוראים על האינטרס המסחרי של חברתהסרט "מועדון החנונים" 

)איתמר ב"ז,  המקושרת לקבוצת ידיעות ושייכת לבתו של מו"ל העיתון ובעלהבעלת הזכויות בסרט, ההפקה 

 . (4.8.2017העין השביעית,  ,""מרחשה משטרתית

שרוב לבין העיתון גילה  ADDיין שתחקיר שנערך בעניין ערבוב בין האינטרסים המסחריים של שחברת נצ .138

 -מופיעים דווקא בכלי התקשורת של קבוצת "ידיעות אחרונות"  ADDמוחלט של הפרסומים של סוכנות 

"העיתון של )אורן פרסיקו,  (העיתון במוספיכן "פנאי פלוס" ו"לאשה" ו)בעיתון היומי, במגזינים דוגמת 

עיתון  להמחשת עומק ההשפעה וסבך האינטרסים, באירוע בולט(. , העין השביעית28.12.2015המשפחה" 

)!!( כלל לא ראה את המשחק אשר  שייע פיינגבוים, שנכתב על ידי לטור פרשנות למשחק כדורגפרסם ידיעות 

)שלמה מן,  'גולסטאר' של החברה המשפחתיתבסדרת הדגל  כאשר על פי הנטען עמדה לו זכותו ככוכב

 .(, העין השביעית31.3.2015, "תקראו לשייע"

 לפחות יוכל מתוחכםהוצאת ידיעות ספרים )שם הקורא הפרסומים הנוגעים לכי בניגוד ל ,למותר לציין .139

סבך להבין או להתגונן מפני שום יכולת להכיר הביקורתי אין לקורא  - ('לחשוד' בטיב הקשר ובהשפעתו

 ובעליה. הנוגעים לקבוצת ידיעות עסקיים-ההקשרים המשפחתיים

 

 פרסום סמוי פוליטי .ט

 סכנה מהותית לדמוקרטיה ולשיחה הציבור - פוליטיהסמוי הפרסום ה .1.ט

לעיתונות החופשית תפקיד קריטי בחברה הדמוקרטית המודרנית. תפקידה מתבטא, בין היתר, בהיותה גורם  .140

הבסיס העיוני של על פועלן של רשויות המדינה השונות )ראו גם גיא פסח "בדיקה, ביקורת ופיקוח חיצוני 

 )תשס"א((. 935, 895( 4" משפטים לא)עיקרון חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של העיתונות

דווקא  הרעיונית של חופש הביטוי ניצב הפירמידה בקודקודלפיה  ,במסגרת זו ראוי לעמוד על ההיררכיה .141

היכולת לבטא ולקבל עמדות פוליטיות בחופשיות וללא התערבות חיצונית של בעלי הפוליטי ו הביטוי חופש

, מהווים, לאזרח המועבר - והמידע, ופעולותיו השלטון של - חשיפה כיבעבר  . בית המשפט העליון קבעשררה

 היהלום" הדמוקרטי וכי חופש הביטוי הפוליטי הינו בהליך מהותי תוכן היוצקים חיוניים מרכיבים, יחדיו

 דעתו של כבר השופט הנדל לחוות 24 פסקה, הכנסת' נ אבנרי 5239/11 ץ"בג" ))הביטוי חופש שבכתר

 (. והאסמכתאות שם (15.4.2015)

פרסום סמוי לתכנים  - כלכלית-הנה כי כן, על אף שפרסום סמוי פוליטי אינו קשור במישרין לפגיעה מסחרית .142

ובחופש העיתונות של כלי התקשורת לדווח ולבקר  הפוליטי הביטוי בחופש אנושה פגיעהפוליטיים מהווה 

  את השלטונות.

יפים הדברים של ד"ר ענת באלינט, חוקרת תקשורת ופרסום סמוי, אשר עמדה על תופעת  ,בהקשר זה .143

 הפרסום הסמוי ככזו שבעבור בצע כסף פוגעת פגיעה אנושה ביכולתו של הצרכן לצרוך תקשורת הוגנת:

 זה, מסחרה הכל. בכסף, בעיתון מקום או, מסך זמן קונים: לשיטה מתופעה הפך ויהסמ הפרסום"

 שלא שמי באופן הציבורי השיח את מעוות הזה והדבר - שוק פשוט זה, רעיונות של שוק לא כבר

 למשחק חופשי ממשחק המשחק את הופך זה. להבין יתקשה אותו שמניעים לתהליכים קרוב

 אלו. עסק בעל מול קטן מפיק איזה של מאכעריּות לא זה.. מטריד מאוד-מאוד דבר וזה. מכור

 כנראה שהיא הזכיינית עם, במיליונים, האלו העסקאות את שעושים גדולים ממשלה משרדי

 . "הטלוויזיה בשוק מונופול שהוא, 2 בערוץ מצליחה הכי
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ויש בו  המסחריאף מסוכן יותר מזה  הפוליטיבמאמריה ומחקריה מציינת באלינט כי לשיטתה הפרסום  .144

 משום השחתה מהותית של השיח הציבורי: 

 משרדי שבאמצעותו נתיב להיות הפך ..ותאגידים מסחריים גופים של סמוי כפרסום שהתחיל "מה

 מסוכן מאוד חיבור של יצירה תוך אבל, ציבורי ערך בעלי אמנם חלקם, קמפיינים מקדמים ממשלה

 "המסחרית התקשורת לבין, המדיה את שצריכים ופוליטיקאים שרים בין, הפוליטית הזירה בין

 (21.10.2015, השביעית העין ,מכור" "משחק)מתוך 

מונע פיקוח ועמידה בכללים הרלוונטיים אף  הפוליטי הטלוויזיוניכי הפרסום הסמוי  ,בהקשר זה יודגש .145

בהתאם כך,  .ןהלווייובשידורי  היברשות השניהנוהגים  על העברת מסרים פוליטיים וציבוריים החלים

חל איסור על שידור  (ערוצי הטלוויזיה הייעודיים בכבלים ובלווייןכן אסדרת ו)לאסדרת הרשות השנייה 

בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי  שעניינה "העברת מסר ,בטלוויזיה וברדיו של פרסומת

ונחזה כתוכן נערכתי אי אפשר לפקח על טיב המסר  וילמותר לציין כי ככל שהפרסום סמבמחלוקת בציבור 

(, בטלוויזיה בפרסומת אתיקה) ולרדיו לטלוויזיה השנייה הרשות לכללי 11 עיףסבראו )ויישום הכללים 

 והודעות שירות תשדירי, פרסומת תשדירי( )ושידורים בזק) התקשורת לכללי 36 סעיף; 199417-ד"התשנ

 (. 2004-ד"התשס, (ייעודי ערוץ בשידורי חסות

 "פרסומים ממשלתיים שאינם מסחריים" הוראת תכ"םל .2.4.1.7לשם השלמת התמונה, נציין כי סעיף  .146

אוסר על משרדי הממשלה והשרים לממן פרסומים המתמקדים בעובד הציבור המפרסם ושנועדו  (15.3.0.2)

 להאדיר את דמותו:

 מודעה או חזותית הופעה, מכתב לרבות אישית פנייה שאינה בדרך מוגש הפרסום תוכן, "ככלל

 בסעיף כאמור, חריגים במקרים למעט, במשרד אחר עובד כל או השר, הציבור עובד של אישית

4.4.1.6" 

"פרשת התפרסם כי במסגרת הפרצה הקוראת לגנב, אף מהווה פתח לעסקאות פליליות של ממש. לאחרונה  .147

במסגרתן עסקאות פרסום הסמוי השלטוניות עם אתר ידיעות, בוצעו על פי החשד הפלילית ישראל ביתנו" 

בכספי שוחד כדי לבצע עסקה פלילית  המפלגה ובהם חברת הכנסת פאינה קירשנבאוםהשתמשו בכירי 

, "סגנית השר, השוחד והאתר של המדינה")איתמר בז,  של קניית פרסום סמוי סיבובית ומוסתרת היטב

 . (בעניין עסקה דומה עם אתר וואלה -פחים לקמן וראו בנס 30.8.2017העין השביעית, 

אשר  ספור המבוצעות בפועל,-נציג מספר רב של הפרות, מתוך הפרות איןבנספח המדגמי המצורף להלן,  .148

 , אתר וואלה )אשר יוצג באופן נפרד(ידיעות אחרונות )הן העיתון והן האתר(בדגש על קבוצת ביצעו המשיבות 

. נדגיש כי גם תוך האדרת פעילות המשרד ו/או השר העומד בראשו וכן קשת )הן ערוץ הטלוויזיה והן האתר(

ספק בדיקה קפדנית של הסכמי ההתקשרות הרלוונטיים י רק מינוי בודק שיבצע סבורים המבקשים כי כאן

  בדבר מעורבותן המלאה של המשיבות בביצוע הפרות דומות. המקיפ תשובה ציבורית

מצ"ב  -ציבוריים -גופים פוליטייםסקירה מדגמית והצגה של מבחר הפרות ופרסומים סמויים לטובת  •

 .16 חכנספ ומסומן

 ים בידיעותפוליטי יםסמוי פרסומיםסקירת  .2.ט

 16 בנספח, ראו אודות קבוצת ידיעותלהצגת סקירה מדגמית של הפרסומים הסמויים הפוליטיים שנחשפו  .149

 המצורף.

פרסומים אינטנסיביים  ניתן למנות ,מפרסומים סמוייםנהנו לגביהם פורסם כי בין הגופים הפוליטיים  .150

 : בהיקף עסקאות של מיליוני שקלים רבים ,ומקיפים

                                                           
 . 1999-דיו )אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו(, התשנ"טלכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולר 5ראו בסעיף  -וכן ברדיו   17
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 . מקומיות לרשויותמספר רב של מועמדים  .א

 . הסתדרות ויו"ר ההסתדרות העומד בראשהסמוי ל פרסום .ב

 'רגילים'של משרד המדע והשר העומד בראש )תוך שילוב תכנים  אינטרסיםוקידום  סמויפרסום  .ג

 . וחיוביים אודות המשרד והשר(

 .וקידום אינטרסים של משרד הרווחה והשר העומד בראשו סמויפרסום  .ד

 .וקידום אינטרסים של המשרד להגנת הסביבה והשר העומד בראשו סמויפרסום  .ה

 .בראש המשרד של משרד הכלכלה וקידום השרים שעמדו סמויפרסום  .ו

של  אינטנסיבישל משרד החינוך וקידום האינטרסים של השר שעומד בראשו )תוך שילוב  סמויפרסום  .ז

 .תכנים 'רגילים' וחיוביים אודות השר(

 לשכת עורכי דין וקידום האינטרסים של העומד בראשה. שלפרסום סמוי  .ח

ה, גם כאן ערבוב הכובעים יכודת הערבהקשר זה נוסיף כי מעבר לפגיעה החמורה הכרוכה באי האמינות בעב .151

חשש כבד משקל לפגיעה מתמשכת ורבת זרועות בליבת העבודה התקשורתית ובטוהר המידות של יוצר 

טענות על קשר בין הקמפיינים לפרסום סמוי לבין הסיקור מספר רב של עבר עלו ב . כך,מערכת העיתון

נחשף כי ידיעות , 2014שנת ב לשם ההמחשה,הסטנדרטי ולגבי המדיניות המערכתית הכוללת של העיתון. 

שהשקיע מיליוני שקלים בפרסום סמוי של  והואודות יושב ראש לשכת עורכי הדין אפי נ גנז תחקיר אחרונות

 . ((30.10.2014, מאקו, "עוד איננו. וראו תחקיר יה"ה, הורביץ )אביב הלשכה

, ותיק 2000לצד פרשיות ציבוריות כמו תיק נזכיר כי . ציבורי הרחב יותר-אף בהקשר האתיהדברים חמורים  .152

במהלך השנים עלו טענות כבדות משקל על מאפיינים פסולים בטיב ההתקשרויות בין ידיעות ובין , 4000

על ידי פוליטיקאים העברה של מיליוני שקלים  לבחון באופן פלילייש נטען כי  ,. כךמסוימיםשרים 

שרי מפלגת יש עתיד ובהם מאיר כהן, )בעיקר  במסגרת קמפיינים לפרסום סמוי המקודמים על ידי העיתון

שיטתית ממערכת פסולה נטען כי הפרסומים הסמויים היו חלק  ,כךוכן שרים נוספים(.  רי;שי פירון, יעקב פ

בלתי נחקר: מדוע לא נבדקים הקשרים בין יאיר לפיד  )ראו: אמיר לוי, של פרסומים וקידומים חיוביים

"בלעדי: מדוע מעבירים שרי לפיד מאות אלפי שקלים דוד אברהם,  וכן ;, מידה18.11.2018, לנוני מוזס?

 . , וואלה((19.8.2013" )לידיעות אחרונות?

 קשת -יים סקירת פרסומים סמויים פוליט .3.ט

המצורף  16 בנספחראו  ,בנוגע לקשת להצגת סקירה מדגמית של הפרסומים הסמויים הפוליטיים שנחשפו .153

 .("קשת"אודות הפרות אתר )

מיליונים שילמו ציבוריים -וסמיגופים ממשלתיים שמספר עולה , ומסמכים שנחשפו תחקיריםנציין כי מ .154

בכירים עם אוהדים קמפיינים שלטוניים וראיונות חיובי,  תעמולה, סיקורלחברת קשת לשם קידום  רבים

, "הבוקר של "אנשים", "חי בלילה"בגופים הממשלתיים. התכנים שולבו בתוכניות אקטואליה ותוכן )

במסגרת הצגת התכנים  .("האח הגדול", "מאסטר שף", "הבוקר של קשת"( וכן בתוכניות בידור )"קשת

אורן פרסיקו ואיתמר ב"ז, )על כך שהתכנים הם למעשה פרסומות. נמנעה קשת מגילוי )מלא או בכלל( 

 . (, העין השביעית14.10.2015, "הערוץ של המדינה"

ניתן עיתונאי -רכישה של תוכן שנחזה כתוכן מערכתי שחתמו עם קשת על חוזי המובהקיםממשל הגופי  תוךב .155

 :בין היתרלמנות 

 ;מיליון שקל( 2.1בסכום של משרד החינוך ) •

 ;מיליון שקל( 1.4המדע )משרד  •

 ;מיליון שקל( 2משרד התיירות ) •
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 ;מיליון שקל( 1.05רשות הטבע והגנים ) •

 ;משרד האוצרכן אלף שקל( ו 255הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ) •

 ;מיליון שקל( קידום תכנים מערכתיים 1.2ה )חמשרד הרוו •

כפי שנחשף  קשת.שידורי התחבורה עם  משרדשחתם את מהות הקמפיין החריג  נציגלשם ההמחשה  .156

מיליון  3-סכום של כהמשרד העביר לקשת שפורסמו לציבור הרחב ובמסמכים הרלוונטיים לעיל בתחקיר 

קיבל  -תמורת מיליוני השקלים שהועברו . "לקידום נהיגה זהירהתוכני שנועד "שקל כחלק מקמפיין 

, סרט תכניות)ערוץ ייעודי באתר,  ות לקשתבמספר רב של פלטפורמות בשייכ "נוכחות"והשר המשרד 

 "ב(. תיעודי, וכיו

אמצעות ב ,אישי לפרסום סמויהשר המממן גם זכה לצד הפרסום לתכני המשרד, התחקיר אף מראה כי  .157

)מקבץ מדגמי של העתק מפרסומים  אתר קשתטור אישי בחתימתו שפורסם באישיים ובשלושה ראיונות 

 .(בעניין אתר קשתבין היתר,  - ההפרות הפוליטיות, אודות 16כנספח מצורף  אלו

נציין כי במהלך הקמפיין הובלטה דמותו של השר האחראי, ישראל כץ, במספר ראיונות באולפן ובטור אישי  .158

 קשת.  רבחתימתו שהופיע באופן מובלט באת

עה ההתחייבות מופיבעניין הפרסום הסמוי נציגי קשת שבין בחוזה  13 פרסעיף מסואם בכל אלה אין די, ב .159

המלמדת על מידת העצמאות והשליטה בתכנים ועל ערבוב התחומים המוחלט בין הגוף העיתונאי  הבאה

 : למסחרי

מתחייבת לא אפ ותוכן האייטמים. קשת -"קשת תעשה מירב מאמציה להעביר לאישור לפ"מ את הליין

 החומרים".פינות לפני שלפ"מ + המשרד ראו את עלות לשידור את התוכנית/הל

 

 מעריב: קבוצת -סקירת הפרות  .י

 -הפרות מעריב  אודות בנספח ראולהצגת סקירה מדגמית של הפרסומים הסמויים הפוליטיים שנחשפו  •

  .71 כנספח מסומןוה המצורף

גם כתבות  לצד הפרסום הסמוי )לעתים באותו עיתון ממש!( ונציין כי במסגרת הטעיית הצרכנים הופיע .160

הופיעו ללא שום גילוי או ציון העובדה כי מדובר כתבות אלה  לטובת הגוף המפרסם.ואוהדות כלליות 

את מפעל הפיס )שאף זכה לראיונות גם ניתן למנות , בין הגופים הבולטים שזכו לכתבות מעין במפרסם בולט.

 בנק הפועלים. קמפיינים אינטנסיביים של ל המפעל( ו"אוהדים עם מנכ

מדיות השייכות למעריב )בדגש על במספר התכנים הסמויים המופיעים בפרסומים הופיעו על דרך הכלל  .161

)תוך העדר  כי גם אתר מעריב מבצע גילוי חסר, חלקי או ללא גילוי כלל ,בהקשר זה יצוין.העיתון והאתר(

, "מעריב מציג" -יכולת לזהות בין כתבות לפרסומות וערבוב מושגי של מספר מתחמי פרסומות שונים 

 . "מעריב פרסומי" ,"מעריב בשיתוף"

החברות החזקות במשק הישראלי  ניתן למנות את ,בין הגופים המסחריים והציבוריים שנהנו מפרסום סמוי .162

, "מובילאיי", חברת "אוסם", חברת "בנק הפועלים" :שהתקשרו בקמפיינים אינטנסיביים של פרסום סמוי

 "מלאנוקס", "מרכנתיל דסקונט", עמותות, חברות תרופות, "מפעל הפיס", "קרן קיימת לישראל", "תנובה"

המסחריים התמקדו בפרסום סמוי שהופיע באתר ובהם ערוצים חלק מן הגופים פכי שיוצג בנספח וכיו"ב. 

 ועוד. "ביטוח ישיר", "רמונים "בלוויין, פרסום למופעים, מלון
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 אתר וואלה .יא

 סקירת הבקשה בעניין בצרי .1.יא

בעניין בצרי בטענה  1.5.2018בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד אתר וואלה הוגשה ביום  ,שציינו לעילכפי  .163

בעניין בצרי מוגדרת הקבוצה  תקנון האתיקה העיתונאית'.'כי האתר מפר את חוק הגנת הצרכן וכן את 

יה( אשר מפעילה הרלוונטית כ"כלל צרכני התוכן אשר ביקרו באתר האינטרנט ו/או ביישומון )אפליקצ

השנים האחרונות ואשר נחשפו לתוכן פרסומי מבלי שניתנה להם הבהרה ברורה ומפורשת כי  7-המשיבה ב

המדובר בתוכן פרסומי וכן ללא הבחנה נדרשת בין תוכן מסוג זה לתכני אקטואליה עיתונאיים וחדשותיים 

 . (בעניין בצרי לתביעה 226 סעיף) אובייקטיביים גרידא"

כי המבקשים סבורים כי בניגוד לעניין עטיה, שם הסדר הפשרה וההתנהלות בנידון  ,זה יודגש כבר בשלב .164

בהירה  ,ראויה ,התקינהבקשה בעניין בצרי  - בקבוצה ולפגיעה להעדר ייצוג ראוישל ממש מעלה חשש 

יחד עם זאת, מפאת חשיבותה העקרונית של הבקשה, ולנוכח השפעות הרוחב והחשש להכשרת  ומבורכת.

שאינם  להוסיף רבדים ונדבכים נוספיםפגיעה מסוימת בצרכנים ובציבור הרחב, המבקשים דכאן יבקשו 

תקופת הפגיעה; צירוף כלי המדיה השונים; עילות הנוגעות לפרסומים  רחבתה -ובכלל זה  נכללים בבקשה

בלאו דלעיל יתכן ויש בהמשך לטענות )נעיר כי  .ועוד כיו"ב אסורים ומזיקים; הוספת רכיבי נזקספציפיים 

 .(את התיקים על מנת ליישם פתרון הרמוני וכוללני לטובת הציבוראו לאחד להשמיע במאוחד הכי יש לשקול 

 הרחבת ההתיישנות בהגדרת הקבוצה .2.יא

כלל צרכני התוכן אשר ביקרו באתר האינטרנט לתביעה מתייחסת אל " 226 סעיףכאמור, הגדרת הקבוצה ב .165

 ". תהשנים האחרונו 7-בו/או בישומון )אפליקציה( אשר מפעילה המשיבה 
. זאת, על פי הדין הישראלי נסיבות המקרה שלפנינו אינן מאפשרות להחיל התיישנותלשיטת המבקשים, 

מרמה, הסתרת העוולה והטעיה הן באופן אקטיבי והן בדרך של אי במקרים מעין אלה )בהם הנזק נגרם תוך 

 . (לחוק ההתיישנות 8-ו 7סעיפים גילוי ביודעין של עובדה יסודית בעילת הבקשה שלפנינו )

השעיית  אם לנוכח ,מרוץ ההתיישנות עד שדבר המרמה וההטעיה פורסם לציבורבאין להתחיל הנה כי כן,  .166

( ואם בשל היעלמות עובדות מן לחוק 7 סעיף)נהגות פסולה של הנתבע מרוץ תקופת ההתיישנות עקב הת

 . לחוק( 8 סעיף" )מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותןהתובע "

 ם מזיקיםפרסום סמוי למוצרי .3.יא

עמדנו לעיל על בעייתיות יתרה בפרסום הסמוי בעניין פרסום הנוגע למוצרים רגישים, מזיקים או אסורים.  .167

 אתר וואלה אף הוא ביצע פרסום סמוי אף למוצרים מזיקים ואסורים. -לצד הפרסום הסמוי 'הרגיל' 

כידוע,  .נציג את המסע הפרסומי והסמוי שהתנהל באתר וואלה לקידום מוצרי עישוןלשם ההמחשה  .168

סיגריות ומוצרי טבק אחרים נחשבים למוצרים מסכני חיים אשר מזיקים במיוחד לבריאות, עד כדי כך שגם 

מצמצם בצורה ניכרת פרסום  עישוןמוצרי חוק איסור פרסומת כך,  שימוש מתון בהם עלול לגרום למוות.

למוצר עישון, הגבלת פרסומת, מוצרי עישון במספר היבטים: איסור פרסומת בשבח העישון, איסור פרסומת 

לחוק מורה כי  2סיווג פרסומת מותרת בעיתון מודפס וכן מתן אזהרה בפרסומת מותרת. בין היתר, סעיף 

המרחיב נקבע כי "לא יעשה אדם פרסומת  3, ובסעיף "לא יעשה אדם פרסומת בשבח העישון כשלעצמו"

בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר" למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, 

 כאשר במהלך השנים החוק תוקן תוך הצגת מדיניות נוקשה במיוחד בכל הקשור לפרסום.

"לא יעשה אדם פרסומת למוצר )א( כי 3כך שכיום קובע ס'  הוחמר החוק עוד יותרנוסיף כי אך לאחרונה  .169

גם טרם תיקון החוק הוחלו  כאשראלא במקרים חריגים )עיתון מודפס תחת כללים מצמצמים(.  עישון"
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"לא יעשה אדם פרסומת עקיפה א)א( כי 7הגבלות רבות על הפרסום וכך טרם החוק ציווה המחוקק בס' 

 במסגרת עסקית".

 וקובעות כי:הגדרות החוק מציינות במפורש את תחולת החוק המחמירה בהקשר זה נציין כי  .170

פרסומת שיש בה כדי לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג  -פרסומת למוצר עישון " 

של מוצר עישון, לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות 

 -או קידום מכירות; לעניין זה 

 ה, כבדרך אגב; פרסומת המופיעה, לכאור -"פרסומת אגב"  

פרסומת המוצגת באופן שבו מועבר מסר פרסומי לצופים, בלי שהם מודעים  -"פרסומת בלתי מודעת" 

 לכך באופן מלא, בתמונות חטופות או בצורה אחרת; 

פרסומת המוצגת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסום למוצר;  -"פרסומת סמויה" 

פרסומת למוצר שאינו מוצר עישון, שמטרתה בין השאר לקדם שיווק של מוצר עישון  -"פרסומת עקיפה" 

 מסוים; 

בשיתוף חברת למוצרי עישון במשך תקופה ארוכה פרסמה וואלה באתר פרסום סמוי מתברר כי והנה,  .171

 זאת ועוד, בדמות סיגריה אלקטרונית. מסגרת השקת מוצרי עישון חדשיםבזאת,  מוריס.-הסיגריות פיליפ

הכל, לצד מספר רב של החברה גם הטיסה לחו"ל עורך בכיר באתר, שסיפק גם הוא סיקור חיובי. מתברר כי 

) ראו עוד בהרחבה, ללא כל אזהרה סייג או גילוי  פרסמו תכנים בשבח הסיגריה האלקטרוניתעיתונאים ש

 , העין השביעית(30.4.2017"וואלה מעודד עישון ומפר חוק" איתמר ב"ז, 

 . 81 כנספח ומסומן הייעודי בנספח מצורף - וואלהפרסומים לדוגמה מטעם ל כל העתק •

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת נ' שר  2475/17החלטת כב' השופט מזוז בבגץ אף את ראו  ,בעניין זה  .172

האוסר על שיווק המוצר שלא בהתאם אשר בעקבות עמדת המדינה הורה על צו  ,(4.4.2017) הבריאות

, בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבקלהוראות החוק החלות על "מוצרי טבק" כהגדרתם 

 .1983-התשמ"ג

מוריס -המקרה של "וואלה" ופיליפציינה כי  ,כי באלינט החוקרת את תחום הפרסום הסמוי ,בהקשר זה נציין .173

הפרסום הסמוי נועד באופן  ,שכןביותר שהתגלו עד כה בישראל. הוא אחד ממקרי הפרסום הסמוי החמורים 

וכי מעורבות עורך בכיר  ליצור לגיטימציה ציבורית למוצרים ולהשפיע על רגולציה ומדיניות"ישיר על מנת "

פשיטת רגל מוסרית ") פשיטת רגל מוסרית ועיתונאית שאין חמורה ממנה"בפרסום התכנים מהווה "

 .18, העין השביעית(8.5.2017, "ועיתונאית

 פרסומים רגישים אסורים וספציפיים .4.יא

על הסכנה שבפרסום סמוי או חבוי למשחקי בהרחבה קמן נעמוד ל - פרסום סמוי למשחקי הימורים .א

פרסום שיטתי להימורים, ובהם הימורי סוסים  התנהל באתר וואלה, , אולם כבר עתה נציין כיהימורים

אולם  (,18נספח ) . העתק כתבות מצורף בנספח הייעודיספורטיבי-אינפורמטיביבמסווה של תוכן עיתונאי 

את הרטוריקה הבוטה ואת השידול במסגרת פרסומת הנחזית לכתבה  , ראו לדוגמההמחשהאך לשם ה

 :ספורטיבית

מטר באולימפיאדה. בכדורסל  100-בכדורגל יש את גמר המונדיאל. באתלטיקה ריצת ה"

                                                           
נעיר כי לצד וואלה ישנם כלי תקשורת שנתגלו או נחשדו )בהעדר מידע ברור( בפרסום סמוי ואסור של סיגריות ועישון. בהקשר   18

הפוקר הוא " אורן פרסיקו ואיתמר ב"ז,זה נציין כי בעבר נחשף שגם אתר קשת קידם בסדרת רשת שפירסם עישון סיגריות )
 . , העין השביעית20.6.2014 רק תירוץ"
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, קרם דלה הקרם ,ווימבלדון. כשמגיעים לעולם מרוצי הסוסיםובטניס - NBAזה גמר ה

באוקטובר  17-הנערך ב דיי מפיונס'הצ הוא, השיא רגע, בקיצור או, שבקצפת הדובדבן

צ'מפיונס דיי: גמר המונדיאל שאסור לכם "" )מור מרקוס, במסלול המרוצים אסקוט

 . , וואלה(13.10.2016 ",לפספס

אבחנה שתוארה לעיל בין פרסום סמוי מסחרי לפרסום לבהמשך  - חברתי-פרסום סמוי פוליטיו תעמולה .ב

חברתי )בדגש על מדרגת חופש הביטוי, ההשלכות, אפשרות הזיהוי וכו'(נדגיש כי כפי -סמוי פוליטי

סמויים תמורת ציבוריים -םיפוליטיאתר וואלה מפרסם פרסומי תעמולה אף שמפורט בהרחבה בנספח, 

גורמים פוליטיים פרסום סמוי לבלדוגמה כך,  .ציבוריים לגופים פוליטיים, ציבוריים וסמי תשלום

 .כיו"בו לטובת לשכת סוכני הביטוח, סיקור 'מקצועי' לשכת עורכי הדין שלטוניים,

לשם ההמחשה, נציין תיעוד דרמטי של פרסום סמוי אשר התברר בהקשר ל"פרשת ישראל ביתנו" ולעסקת 

את פועלה  -בכסות של סיקור פרויקט חברתי בשם "דרום איתן"  -כדי לסקר שנכרתה הלכאורית השוחד 

. במהלך המשפט התברר כי בדומה החיובי של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום ולפרסם מאמרים פרי עטה

ם שכלל כתבות צילומיאלף שקל עבור סיקור חיובי  100-"וואלה" קיבל למעלה מלאתר ידיעות, גם אתר 

על פי העדות  .ללא גילוי כלל ואף ראיונות של קירשנבאום שצולמו באולפן וואלה ושודרו באתרסרטונים 

ובהוראת דאוד גודובסקי שפעל מטעמה  במשפט, הפרסום התבצע בתיווך משרד הפרסום גיתםשמעה הוש

 . של קירשנבאום וביקש לקדם את מטרותיה דרך האתר

תיאר הוא  - נשאל על טיבו ,היה אחראי על הפרסום הסמוי, שהציבורכשאיש יחסי נתברר , עדותבמסגרת ה

 :בחרדה גלויה את מהות הפרסום הסמוי

"עדיף שלא תדע, זה מטריד גם אותי, זה עניין של זמן עד שכתב כמו רביב דרוקר יעלה על מה שקורה 

 .(, העין השביעית12.3.2018 ", זה מטריד גם אותי"" )איתמר ב"ז, פה

 הוצג כחלק מתכני הערוץש ,יהודים משיחייםקבוצת לסמוי פרסום  - לתעמולה מיסיונרית פרסום אסור .ג

. המוטו "מה שחשוב לדעת".תחת מציג תכנים מעשירים אשר כביכול ", Family Guideאתר המכונה "ב

ראיונות מצולמים בדבר עיקרי  שבמסגרתו הועלוהפרסומים התבצעו במסגרת שיתוף פעולה מסחרי 

יודגש, כי ". בלוג המשיחכאשר בתחתית הידיעה הופיע קישור ישיר לאתר בשם " ,אמונה המיסיונרית

, תהאזרחי עוולהלצד הנזכיר כי . (כמוצג בנספח) צרכן סביר יתקשה מאוד להבין כי מדובר בפרסום סמוי

הקובע כי מי שיקבל כסף  לחוק העונשין ב174פרסום זה אף עולה לכדי עבירה פלילית בהתאם לסעיף 

 .לירות" 30,000מאסר שלוש שנים או קנס  -, דינו גרום לכך שאדם אחר ימיר דתול.. תמורת הבטחה"

עמדנו על כך שפרסום לעורכי דין מציב רף מוגבר של גילוי לאור הכללים  - פרסום אסור לעורכי דין .ד

נספח ) . כפי שיפורט ויוצג בנספח הייעודיהדין עורכי לשכת לכללי)י( 3סעיף ובפרט  הספציפיים בעניינם

. הפרסום, לעורכי דין ללא גילוי נאותפרסום אינטנסיבי באופן שיטתי תבצע מ, גם באתר וואלה (18

מספר טלפון  ,המפרסם לעורך דין ישיר קישור דיגיטליכולל שנחזה ככתבה הסוקרת תכנים משפטיים, 

 או למצער גילוי לא נאות.  'גילוי'העדר  , תוךחוםליצירת קשר, ואפשרות לקבלת ייעוץ מקצועי בת

 פגיעה חוצת פלטפורמות ומדיות .5.יא

, בחינת הפרסום הסמוי של הפרות באופן 2019על כך שלאור מאפייני תעבורת המידע בשנת  ,עמדנו לעיל .174

לבחינת מעשי תוקף תוך עיסוק רק בפגיעה שנגרמה מן משולה המצומצם העוסק רק באתר האינטרנט, 

תחולת הפרסום רחבה וחוצת פלטפורמות והערבוב בין המדיות השונות  .האגודל שבאגרוף התוקף

והמכשירים השונים )רשתות חברתיות, תכניות, ישומון, כתבות באתר( מעצים את הפגיעה יוצר תמהיל אשר 

 כן הפשוט.הופך כמעט בלי ניתן למעקב ולהבנה לצר

לצד האתר . כך, שונותומדיות וואלה הפיצה בשיטתיות פרסומים אסורים בתצורות גם בנסיבות שלפנינו  .175
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במספר  ,גם ברשתות החברתיות בדגש על רשת פייסבוק -כמוצג בנספח הייעודי  -והישומון הופצו הפרסומים 

  וואלה תרבות וכיו"ב(.תצורות שונות ובעמודי פייסבוק שונים )עמוד ראשי, וואלה ספורט, 

מבצעת ובו המנויים )עוקבים( בעמוד האינטרנט,  800,000-פוסט סטנדרטי הממוען לנציג לשם ההמחשה,  .176

קניוני   is withוואלה! חדשות") עמומהוואלה פרסום סמוי בוטה לקניוני עזריאלי. בכותרת הפוסט יש הערה 

 ("בשיתוף קניוני עזריאלי"בכתבה עצמה מופיע גילוי חסר ), וגילוי כלל ללאמשודר  סרטוןה כאשר"( עזריאלי

 מידע על מבצעים של קניוני עזריאלי והפניות ולינקים מסחריים.אף כתבה כוללת כאשר ה

 נזקרכיבי התוספת והרחבה ל .6.יא

"השחתת  הנזק בגין פורטממפורט נזקה האישי של התובעת. בתוך כך  בצרילבקשה בעניין  230-241סעיפים ב .177

 (232 סעיף(, "כניסה לעסקאות עם המפרסמים על בסיס ההסתמכות על אמינות המצגים" )232 סעיףהזמן" )

( 232 סעיף, "עוגמת נפש עצומה" )"חפ )כך במקור, א.מ( בלתי ממוניים בין היתר בדמות חוסר נוחות"נזקוכן 

-246המבקשת פיצוי בגין עשיית עושר ) מאזכרתך הבקשה אף המש(. ב241 סעיףגיעה באוטונומיה )כן בגין פו

248) . 

וכפי במסגרת זו,  .ראשי נזק נוספיםרכיבים ופגיעתם הרעה מקיפה הנזקים קשת המבקשים סבורים כי   .178

לנזקים ישירים ועקיפים בעצם ביצוע הפרסום הסמוי גרמו  -ובכללם וואלה  -המפרסמים שיפורט בהמשך, 

הרחבה עודפת של ההוצאה הצרכנית; פגיעה ספציפית בקטינים  :ובהםאליהם יש ליתן את הדעת נוספים 

וקבוצות מוחלשות; פגיעה באכיפת פרסום מוצרים מזיקים; עליית מחיר עקיפה בשל ההטעיה ומצג השווא; 

תחרות חופש העיסוק וב; פגיעה בההטעיהעקב  על המוצר העיתונאי 'תשלום כפול'כפייה על הצרכנים לבצע 

פגיעה בפלורליזם וכן  ;מוצרים המפורסמים; פגיעה בתחרות התקינה בשוק העיתונותההוגנת בשוק הנוגע ל

 אובדן האמון בתקשורת.ו וריבוי הדעות

 

 אתר קשת .יב

 הדומיננטיות של אתר קשת בשוק הפרסום .1.יב

ועל הדומיננטיות של האתר בקרב ציבור הצרכנים ובני הנוער  באתר קשת )"מאקו"( הפרסום מאפייני על .179

באתר האינטרנט של חברת , כך. באתר פרסום שטחי לרכישת המסייעות ,עזר בעזרת חברות יתן ללמודנ

מאוזכר ההיקף העצום של  19המתווכת שירותי רכישת פרסומות לגופים מסחריים "הארצי הפרסום מוקד"

מיליון צפיות וידאו לתכנים  20מיליון דפים נצפים מדי חודש, עד  200כאשר  וצריכהצפייה ושימוש 

במיוחד בקרב  . מוקד הפרסום אף מבהיר שהאתר אפקטיבימיליון הורדות לאפליקציה 4.5פופולאריים, 

הפלטפורמות של בהתחשב בריבוי  ,אפקטיבי במיוחדבאתר כי הפרסום הסמוי צרכנים צעירים ומתהדר 

וי הנחזה סמ כפרסום טבעי באופןבצורה שמשתלבת בתכני האתר  -קשת שהופך קמפיין פרסומי לרב זרועות 

 ככתבת תוכן: 

 קמפיין- קשת מבית פלטפורמות מספר בשילוב במאקו פרסום קמפיין להעלות ניתן, "כיום

 אפשר, בנוסף. הפופולרית באפליקציה פרסום ואף בקשת בטלוויזיה פרסום, MAKO אתר משולב

 ממומנת תוכן ככתבת ומופיעים האתר בתכני טבעית בצורה המשתלבים נייטיב תכני לשלב

 באתר". אינטנסיבית בצורה המקודמת

 

 

                                                           
19  http://www.moked.co.il/mako.php  

- 37 -

http://www.moked.co.il/mako.php


 

38 
 

 את הפרסום הסמוי באתר קשתלנרמל ולהכשיר לטשטש הניסיון  .2.יב

את הפרת  מאמצים על מנת לכסות בשנים האחרונות בדומה לגופי תקשורת אחרים, גם אתר מאקו עושה .180

ימון הכריז האתר בחגיגיות רבת רושם כי יחל לסמן ס 2015החוק השיטתית באמצעי מסווה. כך, בשנת 

ו סדר הפשרה 'המושמץ' שאליו התנגדלהמתכונת מקבילה )ואולי פחותה( ביחס , במינימאלי בעזרת סמליל

 היועץ המשפטי לממשלה. וכן םהמקצועייהגופים 

ד"ר ענת באלינט, המומחה הבולטת בישראל בחקר הפרסום הסמוי, תיארה בעבר את נסיונות אתר קשת  .181

את הפרות האתר והפרסום המטעה האינטנסיבי בעלה תאנה מגוחך  שכמו אתר ידיעות, טרח אף הוא לכסות

 לטשטוש ההפרות המזיקות:

 תאנה בעלי עצמם את לכסות מאמצים האחרונה בתקופה עשו nety-ו akom דוגמת חדשות "..אתרי

 משום, מספק גילוי איננו זהו. nety-ב שאימצו" עם בשיתוף" המכובס הסימון דוגמת, זעירים

 אדום דגל כמו שיהיה במקום, הקוראים מול אל אותה ולהכשיר התופעה את לטשטש פועל שהוא

, השביעית העין, "עניין שנאבד לפני", באלינט ענת) "לפניכם פרסומת: "להם המאותת

25.12.2016).  

 באתר קשתמסחריים סמויים  סקירה מדגמית של פרסומים .3.יב

שתכלול תיאור נרחב של הפרות תצורף בנספח  על מנת לא להלאות את בית המשפט הנכבד, סקירה מדגמית .182

מדובר באלפים  - מטעם האתר ובהערכה גסה יומיומית פרקטיקהשילוב פרסום סמוי הינו  . נבהירנפרד

 .רבים של פרסומים מטעים ואסורים

ופעמים רבות יופיע בחלק  קמפיין פרסום סמוי סטנדרטי הינו רוחבי וחוצה פלטפורמותגם בקבוצת קשת  .183

ערוכים ערוץ הטלוויזיה, שידורים חוזרים, סרטונים שידורים רגילים  - במקבילניכר ממגוון המדיות 

כתבות המופיעות באתר, הפניות בעמוד הבית, בולטות סרטונים ייחודיים המופיעים באתר, המועלים לאתר, 

 ועוד כיו"ב. הפייסבוק של האתרעמוד פרסומים בביישומון, 'פושים' הנשלחים לצרכנים, 

אודות פרסום  -"קשת"(  הפרות בעניין 20 בנספח ראו)בנספח המדגמי  שיוצגוהגופים המסחריים  ביןנציין כי  .184

 : םובה במשק מותגים הבולטיםוהגדולות  החברות נמצאות -סמוי מסחרי 'סטנדרטי' 

מותגי אופנה, פלאפון גלקסי  דנונה,ספרייט, איל מקיאג', חברת סמסונג, טלוויזית סלקום, סוגת,  •

 . ועוד

 פרסום סמוי ואסור של מוצרי אלכוהול .4.יב

 לערוץ ייעודי המיועד למוצרי אלכוהול.וחריג דגש מיוחד אתר קשת אף מעניק במסגרת הפרסום הסמוי  .185

חוק הגבלת בכפי שבא לידי ביטוי  בהמשך הבקשה נציג את הסכנה הרבה בפרסום סמוי של מוצרי אלכוהול

במסגרת זו נציין שקשת הרהיבה עוז עד  .2012-, התשע"בהפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים

" המקדם מותגי אלכוהול שונים. גם כאן, BLENDהערוץ המקוון "את  עמוד הכניסה לאתרבראש שהציבה 

נושא תוך אזכור  מאפייני הפרסום מגוונים והן נערכים הן באופן ישיר )סיקור מותג( והן באופן עקיף )סיקור

 באופן סמוי בערוץ ניתן למנות את וודקה אבסולוט, יקבי סגל ועוד כיו"ב בין המותגים המקודמים המותג(.

 (. בעניין הפרות אתר קשת) 20 נספחב כמפורט

 נציין כי גם בערוץ זה כמעט ואין גילוי נאות, אפילו גילוי עמום. גם במקרים הנדירים בהם מציין האתר גילוי .186

כאשר לצד שלל הטעיות הנוגעות לעצם הגילוי (,  i " )יחד עם סימוןBLENDנאות הוא משתמש במונח "בשיתוף 

 BLEND האמורפי מותגל)נוסח הגילוי, גודל הגופן, עיצובו, מיקומו, עמעומו( גם זהות הגוף המממן מיוחסת 

צרכן ערני  בבירור כי אףסקירת מבנה הכתבה מעלה . מקדמת מותגים מסחריים ספציפייםבעוד שהכתבה 
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 יתקשה להבין שהוא חוזה בפרסומת סמויה -ובמיוחד בני נוער ואוכלוסיות רגישות נוספות  - וביקורתי

 .מנגנוני הנדרשיםולהפעיל 

 

 טלוויזיה ופרסום סמוי בשידוריהפרות   .יג

 הרשות השנייה החקיקה המסדירה את פעילותפרות טלוויזיוניות לפי ה .1.יג

כללי האתיקה של )להלן:  1994-ד"התשנ(, בטלויזיה בפרסומת אתיקה) ורדיו לטלויזיה השניה הרשות כללי .187

 :על פרסום סמוי מסדירים באופן ספציפי את האיסור "(הרשות השנייה

 פרסומת -" מוסווית פרסומת".. ; אגב כבדרך, לכאורה, המופיעה פרסומת -" אגב פרסומת"

 ;]..[שירות או למוצר פרסום בה יש כי לזהות שלא עלול סביר שצופה באופן המשודרת

 את האיסור הברור לשדר פרסומות בדרכים מוסוות או מעומעמות:מגדיר  9סעיף 

 . פרסומת תשדיר של בדרך אלא פרסומת בגדר שהוא דבר זכיון בעל ישדר לא( ב) 

, מוסווית פרסומת בגדר שהוא דבר זכיון בעל ישדר לא( ב) קטן בסעיף מהאמור לגרוע מבלי( ג)

 .אגב פרסומת או מודעת בלתי פרסומת

. כך לפי כללי האתיקה של הרשות ואסור  לעתים תוכן מסוים שיופיע בתוכנית יהפוך למפרע לפרסום סמוי .188

 השנייה:

 של לתכנים או מסוימת לתכנית קישור בו שיש פרסומת תשדיר זיכיון בעל ישדר לא( א.)31 "

 בעל ישדר לא זה בכלל; תכניתי נושא עם מסחרי ענין של שילוב שייצור באופן, מסוימת תכנית

 למוצר הציבור מודעות את שיגביר באופן מוצר לבין תכנית בין המשלב פרסומת תשדיר זיכיון

 ".המוצר בעזרת לתכנית או התכנית בעזרת

איסורים ( קובע אף הוא "חוק הרשות השנייה")להלן:  1990-ן"התש, ורדיו לטלויזיה השניה הרשות חוק .189

הצורך להפריד בין התכנים בעניין  ,וכך( 82 סעיף) פרסומות יהפרדת תשדירבעניין  ,כך בעניין פרסום סמוי.

 יכלול לא לשידורים מורשה"תוך הגדרה כי  ,)א((83)סעיף  ולאסור שידור פרסומות במשדרים עצמם

 ואשר פרסומת תשדיר ושאינו פרסומי תוכן זה ובכלל מוסווית או גלויה, פרסומת בגדר שהוא דבר במשדריו

 בהתאם שלא, אלו שידורים בגין תמורה קבלת האוסר, (ב)83 סעיףב וכן ."כספית תמורה שידורו עבור קיבל

  .המועצה שקבעה לכללים

איסור ד מסדירים אף "התשנ(, בטלויזיה בפרסומת אתיקה) ורדיו כללי הרשות השנייה לטלויזיהזאת ועוד,  .190

, שבח דברי ייאמרו )"לא והאדרת המוצר המפורסם במסגרת הענקת פרסים בשידורי טלוויזיהפרסום סמוי 

 מבצע של אזכור או פרסומית הסיסמ ייכללו ולא, מתחרים שירותים או למוצרים השוואה או איכותי תיאור

 . ("באלה וכיוצא המפרסם מטעם

במטרה להגן על הצופה  הפרסוםמגדירים ומגבילים את אשר  נוספיםכללים העמיד המחוקק  ,בנוסף .191

אוסרים ומגבילים  29-35כללים  ,מהטעיה ומפרסום סמוי ועקיף המנטרל מנגנונים ביקורתיים של הצרכן. כך

 מורה על מאפייני זיהוי 20סעיף  ערבוב בין פרסומות מוסדרות )!( כאשר הדמות המפרסמת מופיעה בתכנית;

פרסום מעומעם  ,במקרים מיוחדים ,רחבה למנהל ללוות סמכותמגדיר  אףו פרסומת ומקבץ פרסומת תשדיר

 בהצהרה פומבית כי "מדובר בפרסומת".

 ורדיו לטלויזיה השניה הרשות לכללי 28-27סעיפים נציין כי בנוסף להגנות הכלליות המגנות על קטינים, גם  .192

 מגבילים ,(פרסומות"שיבוץ  "כללי)להלן:  1992-ב"התשנ (,טלויזיה בשידורי פרסומת תשדירי שיבוץ)

 חן לשאת העשויה או לקטינים מופנית או המיועדת תכנית במהלך" פרסומות תשדירי של שונים סוגים

ביחס לפרסום אשר עלול לפגוע בקטינים שיש לנקוט זהירות המופלגת על ה. "בגבולותיה או, בעיניהם במיוחד
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 תשדירי שיבוץ בתכנון, בחשבון יביא הזכיון "בעל כי: קובע, הלכללי שיבוץ פרסומות( ג)28 סעיף ניתן ללמוד

 כדי בהן שיש מתוכננות לא לימוד והפסקות לסוגיהן הלימודים חופשות את, שידוריו במהלך הפרסומת

 . ".ילדים של הצפיה הרגלי על להשפיע

 מאפייני ההפרות והפיקוח ברשות השנייה: .2.יג

כי  מורה לעתים השנייה בשידורים שונים, הרשותובעקבות צפייה מדגמית  ,השידורים על מהפיקוח כחלק .193

לאחר הליך הכולל כך,  .על ידי פרסומים סמויים הרישיון והכללים הרלוונטיים כתב הזכייניות הפרו את

המקרים שיפורטו להלן מהווים עלולה הרשות גם להטיל סנקציות.  בירורים ועיון מחדש , נימוקיםעררים

הרשות . כאשר ככלל, שנפסקו על ידי הרשות השנייה בשנים האחרונותדגימה לא מייצגת ממאות הפרות 

 השנייה מתקשה להתמודד עם תופעת הפרסום הסמוי ולאכוף את ההפרות התדירות. 

ביטול על הרשות השנייה הורתה  2012, במהלך ךננקטים צעדים תקיפים. כ ,אמנם ,במקרים יוצאי דופן .194

בשידורי "לחיות טוב"  ;10בערוץ  "10"משפחה , פרופ' רפי קרסו" עם 10"בריאות ) מספר רב של תוכניות

הורתה על קנס של כחצי מיליון בשל פרסום סמוי אינטנסיבי. הרשות  בשידורי קשת(,"יופי של יום"  ;רשת

"הטעיה  לכל זכיינית, ואף אסרה על שידור חוזר של התוכניות בשל פרסום סמוי אינטנסיבי אשר היווה₪ 

דוד אברהם, ) ם, גניבת דעת ופגיעה בחופש היצירה ובאתיקה תוכניתית ועיתונאית בסיסיים"של ציבור הצופי

 . (, וואלה30.7.2012, "הרשות השנייה במלחמה נגד תוכניות הבוקר: הורתה להורידן מהאוויר"

בהנחיית שרון במקרה בולט נוסף הורתה הרשות השנייה על הורדה מהאוויר של תוכנית "רשת כלכלית"  .195

לשכת יועצי על עסקאות פרסום סמוי בהן  ואשר העיד מסמכים פנימייםליד הרשות  ואחרי שהגיעון, כיד

אור -לי) תוכניתשהוחדר לאייטמים ותוכן פסגות שילמו מאות אלפי שקלים תמורת  ההשקעות ביתוהמס 

נתי טוקר, ; וכן 1.6.2014, גלובס, "בגלל פרסום סמוי: התוכנית "רשת כלכלית" יורדת מהמסך"אברבך, 

 (1.6.2014, דה מרקר, "התוכנית "רשת כלכלית" יורדת מהאוויר בשל מכירת אייטמים"

כי  עולה, המופיעה בה איכותית-והסקירה הכמותית ספרות המקצועית בתחוםהמן  אולם על אף האמור, .196

כמות ההפרות ואיכותן לבין היקף האכיפה והסנקציות  הפער שביןגובה הקנסות, מספרם, תדירותם וכן 

ולפרקטיקה משתלמת  את הטעיית הצרכנים להפרה כדאית כל אלו הופכים - שננקטות בגין פרסום סמוי

 ופופולארית. 

בדוגמא בולטת במיוחד של 'הפרה כדאית, חתמה חברת  עד כמה הפרה כדאית?! דברים אמורים?עד היכן  .197

לשם פרסום סמוי שישולב  עם חברת 'קוקה קולה'אדיר מימדים ם תוכן שיווקי על הסכ 2013רשת בקיץ 

)אחרי שההסכם פורסם מבעוד מועד הרשות השנייה למרות אזהרה מוקדמת מצד תכנית 'אקס פקטור'. ב

יושם ההסכם תוך ערבוב אינטנסיבי בין מוצרי קוקה קולה למשתתפי התוכנית, התפאורה,  - בתקשורת(

מיליון שקלים, הקנס  3שווי העסקה בין 'רשת' ל'קוקה קולה' עמד על סך של בעוד ש והנה, המשימות וכיו"ב.

ברווח של הנה כי כן, עסקינן שקלים בלבד.  106,000שהטילה הרשות השנייה בעקבות ההפרות עמד על סך 

קושיצקי, "סמי -ליאת נטוביץ') בו ההפרה נחשפת 'ומטופלת'חריג של כלי התקשורת גם במקרה  %3000

 . (Nrg, 20.12.2013 הפרסום הסמוי משתלט על המסך", צפייה:

כלי הבירור המנהליים של בתוך כך ציינה ד"ר ענת באלינט, המתמחה בפרסום סמוי בשידורי טלוויזיה כי  .198

)אשר  אשר מקיף רק מקצה קצהו של הפרסום הסמוי ברשתות ,ולא יעיל הינם צעד מינורי הרשות השנייה

ת מכיוון שהוא מתבסס על צפייה רנדומלי . זאת, בין היתר(מיליון שקל בשנה 150-לעד  לפי הערכות מגיע

 התמריצים ה מקיפה שלבחינעל  ולא ומענה פסיבי לדיווח על מופע מופרז של מוצרים )"מבחן המסך"(

 מבקשים והמפרסמים התקשורת שגופי"אם כן, לרגולטור קשה לגלות את )"התמורה הכספית"(.  והתמורה

, וכן ראו בהרחבה 25.12.2016, השביעית העין, "עניין שנאבד לפני", באלינט ענת)" ולטשטש להצניע

 .(2012בבאלינט 
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 סקירת ההפרות בערוצי הרשות השנייה .3.יג

ההפרות המיוחסת למשיבות )הרלוונטיות( בעניין פרסום סמוי במסגרת של  מדגמיתה על סקירלהלן נעמוד  .199

מספר ההפרות, משכן, ותוך שקלול חות המקצועיים "דושל סקירות ו בחינה מקיפהנציין כי  השידורים.

נקודתיות )על הפרות מגלה כי המשיבות הן שמובילות מבחינת הפרות וביצוע פרסום סמוי  איכותן והיקפן

 .(123עמ' ב ,, לדוגמה201420לשנת  ןוהלוויימועצת הכבלים  ח השנתי של"דובלדוגמה ראו  רוצים נוספיםשל ע

יש לבחון את ההפרות בראש  לצד האמור נדגיש כי המבקשים סבורים שלאור המאפיינים הרוחביים

 ובראשונה על בסיס הוראות חוק הגנת הצרכן.

 פרסום סמוי בשידורי רשת  .4.יג

. לשם של קמפיינים של פרסום סמוי ששולבו בגין אינטרסים מסחריים בשידורי רשת להלן סקירה מדגמית .200

. כך, בין היתר ואסור לגביהם נקבע הפרות בגין פרסום סמוי ,קמפיינים לפרסום סמוימבחר  נצייןההמחשה, 

רכבת ישראל, חברת קוקה קולה, תאגיד , "הרץ"חברת הרכב פרסומים סמויים ל :נקבעו הפרות בעניין

 וכו' "SAMSUNGו" ומוצריהסנו חברת עלית, חברת בזק, 

ראו בפרק א'  - (שנקבעו מאות ואף רבות עשרות מתוך) "רשתהפרות " של הנוחות, הצגה מדגמית לשם •

 )אודות הפרות שידורי הטלוויזיה(. 19נספח המצ"ב והמסומן כ

 "רכבת ישראל"עם  "רשת"התקשרות  את יתצסקור בתמעל כדאיות ההפרה, נ לעמודכדי לשם ההמחשה, ו .201

פרסום סמוי  בעבוריותר ממיליון שקל  ,פעם אחר פעם ,השקיעה רכבת ישראלבה  2013-2014 מהלך שנתב

  בתוכניות הריאליטי של רשת.

 רכבתשל  שיווקיים שילוב תכנים בגין, השיתה הרשות השנייה קנס על רשת 2013בחודש מאי שלמרות כך, 

 בתוכניתגם  עבור פרסום סמוי ₪(אלף  600-למעלה מנחתם הסכם נוסף )ע"ס של  2014במארס  -ישראל 

הושקע  2014בספטמבר למרות ביקורות והליכים (. ותוך מינוי מפיקה צמודה מטעם הרכבת)"אקס פקטור" 

 ".The Voiceתוכנית "בשל הרכבת בקמפיין פרסום סמוי  יםחצי מיליון שקל)!!( שוב 

דוהרת קדימה וממשיכה  הפרסום הסמויכיצד רכבת הנה כי כן, ההפרות השיטתיות שידורי רשת ממחישות  .202

 . תוך פגיעה בצרכן בהפרות הכדאיות

 10 ערוץסמוי בשידורי  פרסום .5.יג

ראו בפרק ב'  - (שנקבעו מאות ואף רבות עשרות מתוך) "10ערוץ הפרות " של הנוחות, הצגה מדגמית לשם •

 )אודות הפרות שידורי הטלוויזיה(. 19בנספח ש

נקבע הפרות בגין פרסום סמוי לשם ההמחשה, להלן מבחר הכרעות בנושאים בעלי מאפיינים שונים לגביהם  .203

עדן ", "נירלט", "תדיראן", "אבן קיסר", "רימונים"מלונות  :10ערוץ  תכניותאחר ששולבו במגוון רב של ל

 . ועוד כיו"ב "אור ירוק" ,"יטוח לאומיב", "קק"ל", "הסתדרות המורים", "טבע מרקט

 קשתפרסום סמוי בשידורי  .6.יג

ראו בפרק ב'  - (שנקבעו מאות ואף רבות עשרות מתוך) "קשתהפרות " של הנוחות, הצגה מדגמית לשם •

 )אודות הפרות שידורי הטלוויזיה(. 19בנספח ש

לשם ההמחשה, להלן מבחר הכרעות בנושאים בעלי מאפיינים שונים לגביהם נקבע הפרות בגין פרסום סמוי  .204

, "פלאפון", חברת "איקאה", "24ערוץ ", "בנק הפועלים"לאחר ששולבו במגוון רב של שידורי קשת: 

, רשת "עלית", חברת "אופל", מכונית "גד" גבינות, "סםוא", "שופרסל", "מתחם שרונה", "רנואר"

                                                           
20  https://cdn.epra.org/organisations/second_documents/50/original/Annual_report_2014_CCSB.pdf?1480524504  
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 ועוד כיו"ב. "קוקה קולה", "קסטרו", רשת "ללין"

להלן נסקור בפרק ייעודי, אף את ההפרות שנגעו לפרסומים סמויים פוליטיים וקמפיינים של תעמולה  .205

 ממומנת שבוצעו במסגרת שידורי קשת.

 

 ערוץ הספורט פרסום סמוי ב .יד

 סקירת הפרות השידורים .1.יד

לשם הנוחות, סקירה מדגמית של קמפיינים של פרסום סמוי ששולבו בגין אינטרסים מסחריים בשידורי  •

ייעודי  בנספחיצורפו  - הבית מעמוד וההפניות הכתבות של מסך צילומי והצגת, הספורט ערוץשל  הטלוויזיה

 . 21 כנספח ומסומן המצורףהפרות פרסומיות בתכני ספורט בעניין  ,ומפורט נפרד

ממידע שהתפרסם בזכות בקשות  כי במשך השנים נקט ערוץ הספורט בפרסום סמוי שיטתי. ,נספר בתמצית .206

תוך "עסקת חבילה" שנגעה לכלל המדיות התבצע , הסמוי בערוץהפרסום חופש מידע עולה כי 

ר )טלוויזיה, שידור חוזר, פרומואים, פלטפורמות דיגיטל, שיבוץ בעמוד הבית באת ערוץוהפלטפורמות ב

)ליאור אברבך,  פיקוח ישיר של נציג מטעם החברה המפרסמתואף תוך  (האינטרנט, באנרים בסלולאר וכיו"ב

 . , גלובס(28.10.2015, "תוכן שיווקי לרכבת ישראל"

 למנות את הפרסומים הבאים: ןניתונבדקו על ידי המועצה  בין הפרסומים שדווחו .207

 . (בתכנית "ערב טוב ספורט") לחברת התכשיטים "ה. שטרן"פרסום סמוי  .א

 (. בתכנית "ערב טוב ספורט")לחברת הרכב "לקסוס"  פרסום סמוי .ב

 . (יציע העיתונות"כן בתוכנית בתוכניות "אולפן ליגת האלופות" ו")ווינר" -טוטופרסום סמוי של " .ג

 . במהלך שידורי ערוץ הספורט ,"הד אנד שולדרס"שמפו פרסום סמוי ל .ד

 . בשידורי ערוץ הספורט"אדרנלין" פרסום סמוי ל .ה

: וכן 2014לשנת  ןוהלווייח מועצת הכבלים "לדו 114-ו ,98-99עמ' , וכן ב21נספח בראו על ההפרות הנ"ל )

 . , גלובס(29.5.2013, אלף שקל" 201"העונש של ערוץ הספורט על תוכן שיווקי: קנס של אור אברבך, -לי

התברר כי הערוץ  -לאחר בקשת חופש מידע שהוגשה בנושא  - "טוטו"פרסום סמוי לטקסים מטעם ה .ו

מטעם  בספורט' מצוינותטקס 'של  קידם ממניעים מסחריים וללא כל גילוי אף פרסום סמוי ושידור

 . "טוטו"

טקס  -חופש המידע  בקשת)" לטקס הפרסום לקמפיין בנוגע 17.2.2016 מיום ההוצאות פירוט העתק •

 . 22 כנספח"ב ומסומן מצ -"( מצוינות בספורט

 המחשת קמפיין פרסום סמוי לדוגמה בשידורי ערוץ הספורט .2.יד

עם רכבת ( פלוס מע"מ)אלף שקל  300בסכום כולל של לשם ההמחשה, נציג בקצרה קמפיין פרסום סמוי  .208

גוון דמויות ספורטיביות מתוך הצגת  "תחנות"שכונתה  סדרת ראיונות אישייםג כצבעבור תוכן שמוישראל 

 . ( משתמשות במתקני הרכבתשרן ייני, ליאור אליהו ומאור בוזגלו, עודד קטש, עמרי כספימובילות )ובהם 

 על -מסך, אתר וסלולר  -לייצר מהלך כוח בכלל הפלטפורמות של ערוץ הספורט " מטרת הקמפיין הייתה .209

, להדגיש את יתרונות הבחירה ברכבת ישראל והעברת מנת להגביר את מודעת הנסיעה ברכבת ישראל

 רכבת ישראל". "המסרים המרכזיים של 

, נזכה לראות התוכנית במהלך רחבה חשיפהרכבת ישראל תקבל תמורת הכספים התחייב ערוץ הספורט כי " .210

ההסכם כאשר את הרכבת מבפנים ומבחוץ ונוכל להציג שימושים ברכבת שרלוונטיים מבחינת התוכן". 
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כתיב את כלל המופעים במדיות השונות של הערוץ )טלוויזיה, שידור חוזר, פרומואים, פלטפורמות דיגיטל, מ

שיבוץ בעמוד הבית, באנרים בסלולאר וכיו"ב. כדי להמחיש את ערבוב היוצרות נציין כי במסגרת ההסכם 

לאנשי ערוץ הספורט את הפרויקט ותעבוד בצמוד מטעם לפ"ם צמודה מפיקה תלווה נדרש שבהפקת התכנים 

 , גלובס(28.10.2015, "אלף שקל לאקס פטור 600תוכן שיווקי לרכבת ישראל: ")ליאור אברבך, 

אומדן עלות לשת"פ אתי פינקלשטיין מנהלת אגף השיווק של רכבת ישראל )" 10.2.2015העתק מכתב מיום  •

  .23כנספח "ב ומסומן מצ - עם ערוצי הספורט"(

  הספורטפרסום סמוי באתר ערוץ  .3.יד

ללא גילוי נאות ובד"כ אף ללא גילוי כלל. הפרסום כה  ,באופן רציף ושיטתי פרסום סמוי ציגאתר הערוץ מ .211

ערוץ הספורט מציע  - את הפרקטיקה הפסולה להצניעבוטה עד שבניגוד לגופי תקשורת אחרים המנסים 

מובטח  אפשרויות הפרסום באתר ערוץ הספורט עד שבראש ,שלו למפרסמים הפומביתבאופן רשמי בפנייה 

אפשרות לפעילות משולבת אתר, מסך  -תוכן שיווקי " :אפקטיבי במיוחדלגורם המסחרי אפשרות לקמפיין 

 התבצעו ללא גילוי כלל:אשר  מדגמיות.להלן נציג הפרות 21"וסלולר

וללא כל  ,"רויאלהשליט החדש של משחקי הבאטל " תחת הכותרת - Apex Legends משחק הגיימינג .א

מציג האתר בפני צרכני משחקי הווידאו במסגרת זו  .והווידאלמשחק  פרסום סמוימתבצע  ,גילוי נאות

משחק הבאטל רויאל שכבש את של "תוך האדרה בוטה  ,את המשחק -רבים מהם ילדים ובני נוער  -

שחקנים בשבוע ההשקה הראשון  ןמיליו 25כי " :חותם את הכתבה במסרא וכשה ,"הרשת בהפתעה

 "של המשחק לא טועים.

ולאחר שבכותרת התבשרו הקוראים  ,במסגרת הפרסום הסמוי, ללא גילוי נאות כלל - ישראיירטיסות  .ב

" על תיירות הספורט 5כי ישראייר נכנסת לתיירות הספורט. מדווחת "מערכת ערוץ  19.11.2018ביום 

 בזכות גם, וכן המחירים להנגשת שהובילה פתוחים שמיים מדיניות בזכות": הפורחת ומעדכנת כי

 ברחבי ספורט לאירועי שנה מדי להמריא ישראלי אלפי עשרות החלו - בשוק שהתעוררה התחרות

  22מהלקוחות שלנו הם לקוחות חוזרים." 45%.."העולם

שווק והופץ באינטנסיביות גם באתר ספורט  ישראל" רכבת"קמפיין הפרסום הסמוי של  - רכבת ישראל .ג

על המעבר של יניב קטן וביקורו בתחנות רכבת מהעבר בשילוב  22.5.2015. העתק כתבה בעניין מיום 5

 . 23סרטון בתוך הרכבת
 

 :(one) פרסום סמוי באתר וואן .טו

 בדירוג המוביל אתרמצוין כ . האתרוואן באתר השליטה בעלת היא אחרונות ידיעות קבוצת, 2007 משנת החל .212

זמן רב  באתר המבלים ביום מבקרים 185,000 -לכ זוכה הואלפי נתוני המפרסמים ו בישראל הספורט אתרי

 .(/il-co-http://www.exioma.co.il/media/oneב:ראו  ONE )על מאפייני הפרסום והגלישה באתר .באופו יחסי

 ,12 ובנספחמספר פרסומים. יודגש כי כלל הפרסומים האסורים של 'וואן' )כאן  ,להלן יוצגו, לשם ההמחשה

 ללא גילוי כלל.הינם  - הפרות באתרי ספורט(בעניין ה

  :פרסום סמוי באתר וואן סקירה מדגמית של  .213

"ניו תחת הכותרת  10.5.2012יום ממייצגת הינה כתבה  דוגמא - ניו באלאנספרסום סמוי לנעלי  .א

                                                           
21  www.sport5.co.il/SIP_STORAGE/FILES/6/177536.pdf  
22  https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=8078&docID=296648&lang=he  
23  https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=64&docID=190459&lang=HE  
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 ,תיהיוהמפארת את הנעל ומציינת את איכו ,הכתבה .24באלאנס משיקה נעל מיוחדת לאולימפיאדה"

 25)כביכול(זכתה אשר  נעל מיוחדת לאולימפיאדה" והיא מדווחת על השקת Oneחתומה בידי "מערכת 

מציינת את מחיר הנעל ואת הדרך ה'כתבה' אף ואם בכך אין די,  .2012-בנעל הריצה הטובה ביותר ל

 ,חלוטיןלזהה אשר העלה אף הוא מודעה פרסומית , fxpלשם ההשוואה, אתר התכנים ) .הלרכוש אות

 .(ה המסחרי של הכתבה הפרסומיתלטיבביצע גילוי מובהק באשר נקט בדרך שונה לחלוטין ו

 וראיון סמסונג חברת של החברתית התרומה הדגשת פרסומת למרתון סמסונג, תוך - פרסום לסמסונג .ב

 הליבה מערכי אחד הינה לקהילה תרומה: "כי המספר ישראל סמסונג של השיווק ל"סמנכ, סלם רונן עם

 . החברה הלל ומשבי את ערכיומ" סמסונג של המרכזיים

 ,בנוסף מבצע האתר פרסום סמוי שלל משחקי וידאו המיועדים בעיקרם לקהל יעד - פרסום לגיימינג .ג

 עליו נמנים בעיקר ילדים ונוער. 

כאשר חלק ניכר מן הפרסום  ,אתר וואן הוביל במשך השנים בהיקף הפרסום מול טוטו - פרסום לטוטו .ד

ו"ידיעות" מכספי  ONEחגיגת המיליונים של טל וולק, התבצע באמצעות ופרסום סמוי של תכנים )ראו: 

 . (, גלובס20.5.2015, הטוטו

את  הלאומי גם וואן פרסמו הקמפייןבמסגרת  ,כפי שתיארנו לעיל - יםסוס למרוצי פרסום סמוי .ה

כמה קל לרכוש הגרלות תוך הבהרה  -רבים מהם ילדים בני נוער  -קוראי האתר  ושידלו את ההימורים

ותיאור  (שקל" 54,375ש"ח וזכה ב 5-"מדהים: שלח רייסר ב) ופשוט לזכות בפרסים במסגרת ההגרלות

 :ההגרלהאוטופי ומזמין של 

.. הסוסים הגיעו לישראל מרוצי"לאחר שנים של ציפייה, מועצת ההימורים הביא את 

. למרות חוסר הידע בישראל, הימורי הסוסים הם לא כל כך קשים ואפילו פשוטים

אין צורך לרדת לעברו של כל סוס ולדעת כל פרט בספורט כדי להצליח ולזכות 

על מספר סוגי משחקים יכולים להגדיל ומבינציות והימורים ק.. בסכומים נכבדים

 אז הזכייה." מגדיל באופן משמעותי את סיכויי Racerplaceהמשחק ".. את הזכייה.

למה אתם מחכים? כנסו והתחילו לבחור את הסוסים המועדפים עליכם. הטירוף רק 

 " התחיל.

 (Racer", one ,21.10.2013-הסוסים התחיל: כך תשחקו ב מרוציטירוף "אסף שלו, )

 ,, העין השביעית"כמה עולה לחנך דור של מהמרים"איתמר ב"ז, וכן ראו אצל 

23.8.2016) 

שידורי וואן עולה כי  אחרים, מפרסומים שונים - באתר וואןומטעים בניגוד לכללים סמויים  מיםפרסו .ו

 אשר אינן מתבצעות בהתאם לכללים ולתקנות בפרסומות סמויות ואסורות אף הםגדושים השוטפים 

 . (19.4.2016העין השביעית  מועצת הכבלים, הפרס מתנת:שלמה מן, : ראו בהרחבה)

 

 הפרסום הסמוי כמתקפה משולבת על התודעה .טז

היא לערבב בין מציאות ופרסום, ובין תוכן מסחרי לתוכן מערכתי.  כפי שציינו לעיל, מטרת הפרסום הסמוי .214

, לבצע יחסי הציבור שפועלים מטעמם במסגרת זו נוהגים גופים מסחריים גדולים, באמצעות מנהלי

הצרכן אשר פוגש בפרסומים סמויים רבים  "מתקפות פרסום סמוי" המשמשות כמעין מכפיל כוח.

לגיטימי ומשקיע זמן ומאמץ בצריכה מלאה ונטולת וומקבילים משתכנע כי מדובר בתוכן חדשותי, חשוב 

                                                           
24  https://www.one.co.il/Article/199534.html  
 -ת בכתבה בהקשר זה נציין כי על פניו גם תוכן הפרסום שקרי שכן התואר לא התייחס לנעל המוצג  25

guide/?page=5-sneaker-shoes/2012-https://www.fitnessmagazine.com/workout/gear/running  
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 ביקורת של התוכן.

כעשרה עמודי פייסבוק )או יותר( מהגדולים נציג את מתקפת הפרסום הסמוי של חברת ג'ילט  ,לשם ההמחשה .215

בבת שיתפו אשר וערוץ הספורט,  , מעריבבישראל, אשר רובם משתייכים לגופי תקשורת כדוגמת אתר ידיעות

מאות  שלהם תוך חשיפה אינטנסיבית בפנישל ג'ילט בעמודי הפייסבוק  יפרסומאחת באופן סמוי סרטון 

מסחרי בינלאומי בכיכובם של הטניסאי רוג'ר פדרר -כחלק מקמפיין אינטרנטי אלפי צרכנים. הפרסום נכח

צפו: מסי משחק קריקט והוקי, פדרר " )כך באתר ידיעות: והוא נחזה כדיווח ספורטיבי והכדורגלן ליונל מסי

ללא ליוו את הפרסום אף בכתבה חדשותית אף  ,אתר ידיעות מכלי התקשורת ובהם חלקכי  ,נציין .("סומו

"חשיפה: כך רני רהב קונה סטטוסים שיווקיים בעמודי הפייסבוק של גופי  ,דורי בן ישראל) 26כל גילוי

  (.4.2.2014, מזבלה, התקשורת מהגדולים בישראל"

 בנקים, גופים פיננסייםל תקציבי עתק שהקצאה משולבת של המשמעות של נוספת שתבהיר את  המחשה .216

ביום  במאמץ הכולל שהשקיע בנק הפועליםותאגידי ענק מפנים לרכישת תוכן מערכתי. נתבונן, אך דוגמה, 

חיובי על פעילות הבנק והקשר הפיננסי עם הצרכן -בהחדרת פרסום סמוי מערכתי (6.1.2019) בודד אחד

. בין (ם השוניםוכן ראו בנספחי )כפי שפורטו באתר 'העין השביעית' במספר רב של עיתונים בו זמנית

של !( !)11-המחזור הסביב  ימים" 7" ידיעותעיתון של  מרכזימוסף ההקוראי  העיתונים נמנים בין היתר,

עיתון של הבנק וקוראי  "4במסגרת פרויקט "חיים בתבונה התרשמו "המודיע" עיתון , קוראי "עסקים קטנים

 חיסכון פנסיוני. פרסומי סמוי בנושאפרויקט התרשמו מ"מעריב" 

ממאמץ מרוכז  -עתידנית קולנועית שנדמה כאילו נשאב מדיסטופיה  - מאייםרק חלק קטן ומתקפות אלו הן  .217

 צרכנית.-להטעות את הצרכן ולעוות את תודעתו המסחריתשל הגופים המסחריים החזקים במשק 

 

 פרסומים סמויים אסורים ומזיקים .יז

המשיבות. נזכיר כי  לעיל על שלל הפרסומים הסמויים המסחריים 'הסטנדרטים' שבוצעו על ידי עמדנו .218

שימוש בפרסום הסמוי מאפשר לעקוף הגבלות ואיסורים שקבע המחוקק ביחס לפרסום מוצרים שליליים, 

אלה . במקרים רבים העמיד המחוקק )בנוסף ל"צו השכל הישר"( ביחס למוצרים מזיקים מסוכנים ורגישים

של הוראות  מחייבת יישום ואכיפה מדוקדקים ומוגבריםחובת גילוי מוגברת. ממילא, רגישות המוצרים 

 חוק הגנת הצרכן.

 אם כן, להלן נציג מספר סוגים ומתכונות של פרסומים סמויים למוצרים רגישים: 

 פרסום סמוי ואסור למוצרי אלכוהול .1.יז

לעקוף הגבלות ואיסורים שקבע המחוקק ביחס לפרסום שימוש בפרסום הסמוי מאפשר הצגנו לקמן כיצד  .219

  .ובהם למוצרי אלכוהול באתר קשת מוצרים שליליים, מזיקים ורגישים

יודגש כי פרסום זה חוטא פעמיים ושלוש. הן בעצם הפרסום המטעה, והן בפרסום האסור לאור  ,בהקשר זה .220

)חובת הכללת  8 עיףסקובע ב, ש2012-התשע"ב, חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים

נוסח ) "לא יפרסם אדם פרסומת למשקה משכר, אלא אם כן כלולה בה אזהרה..": אזהרה בפרסום(

 . (לחוק 8האזהרה מופיע בסעיף 

פרסומת " :בחוק כוללת במובהק גם פרסום באתר, בפייסבוק , ביישומון וכד'"פרסומת" כי הגדרת  ,נציין .221

 "בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור לחלקו מסחרית בעל פה,

                                                           
264483824,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
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, אף לעיל ובנספח הייעודיאם כן, המשיבות שנקטו בפרסום סמוי, ובפרט אתר קשת אשר הפרותיו פורטו  .222

מבלי לעמוד מוצרי אלכוהול לצריכת ו -במישרין או בעקיפין  -קידמו קיומו וטשטושו של פרסום סמוי 

 . ומבלי להתחשב ברף הגילוי המוגבר לאור רגישות המוצר חוקהבהגדרות 

 פרסום סמוי ואסור המיועד לקטינים .2.יז

 פגיעה בהגנה על קטינים - סמוי פרסום .א.2.יז

עת  ,לקטינים המכוונים השיווק דרכי את השר יקבע בו האופן לחוק הגנת הצרכן הוסדר תיקון במסגרת .223

 לפרסומת ותנאים כללים, עקרונות, הכנסת של הכלכלה ועדת באישור, בתקנות לקבוע רשאי נקבע כי: "השר

 לנצל, קטין להטעות העלולים שיווק דרכי או פרסומת איסור לרבות, לקטינים המכוונים שיווק לדרכי וכן

 או הגופנית בבריאותו או בגופו לפגוע כדי בה שיש פעילות המעודדת או, נסיונו חוסר או, תמימותו, גילו את

 ".מסויים גיל עד או, כלל דרך לקטינים שיתייחסו יכול כאמור תקנות; הנפשית

 תקנות אף משום הפרה של ,אם כן, בהמשך לחוק הגנת הצרכן, יש בחלק מן הפרסומים )כפי שיוצגו לעיל( .224

כידוע, לצד  .(התקנות"": להלן) 1991-א"תשנ(, לקטינים המכוונים שיווק ודרכי פרסומות) הצרכן הגנת

כללים ותקנות המיועדים להגן על אוכלוסיות  ,החוק להגנת הצרכן, המחוקק הסדיר באופן ספציפי ומחמיר

 לקטינים.  המכוונות כללי פרסומות -רגישות ובהם 

 מיוחדת לישיבה הכלכלה וועדת ,התכנסה - לתיקון החוק להגנת הצרכן שנועד להגן על הקטינים בהמשך .225

 : כי קובע אלו לתקנות 2 סעיף. "ו"תשס תיקון" במסגרת התקנות את תיקנהו 05.02.2006 ביום

 : 27לקטינים המכוונים שיווק ודרכי פרסומת לעשיית והכללים העקרונות אלה"

 ;שלהם היעד קהל של והבגרות ההבנה, הידע לרמת מותאמים יהיו שיווק ודרכי פרסומת (1)

]..[ 

 ; שלהם היעד לקהל המובנת בלשון יובא שיווק ובדרכי בפרסומת מידע כל (3)

 ; ואמיתי מדויק באופן יימסר שיווק ובדרכי בפרסומות המידע (4)

 שיש מעשים לעשות מהם כתוצאה עלולים שקטינים הכרה מתוך ייעשו שיווק ודרכי פרסומת (5)

 ;שלומם על או בריאותם על לרעה להשפיע כדי בהם

]..[ 

נתונים על התוצאות האפשריות של שימוש במצרך שהוא מעבר ליכולת ההשגה של קטין או  (7)

 ".רמיזה כי המוצר יעניק לקטין תכונות או יתרונות אשר אינם קשורים במוצר
 

 

 הצגת מקרים לדוגמה -הטעיית צרכנים קטינים בעזרת פרסום סמוי  .ב.2.יז

סום סמוי גם למוצרים ייעודיים המתאימים למרות ההוראות נראה כי חלק מן המשיבות נוהגות לשלב פר .226

)ראו כתבות הפרסומיות שהתפרסמו במקביל באתר ובעיתון  15 בנספחמקרה בולט המפורט לילדים. 

פרסום סמוי אגרסיבי תוך שיועד לילדים ובני נוער ושווק  'אלופים של קורנפלקס'הינו קמפיין  ,ידיעות(

קישור אינטנסיבי על דרך תוך הבלטת איכויות הקורנפלקס ו ,דרך ראיונות מרכזיים במדור הספורט ,כולל

בין אסוציאטיבית עמרי כספי( וקשירה  NBAבדבריו של מרואיין/פרזנטור נערץ על ידי ילדים ונוער )שחקן ה

 - ממומןה - ראיוןאכילת הקורנפלקס מדי יום להצטיינות ספורטיבית ויכולת להגיע לליגה הטובה בעולם. ב

 ".לציין בקצרה שהוא נוהג לאכול "קורנפלקס של אלופיםהמרואיין/פרזנטור הקפיד 

                                                           
עוסק בפרסומת ודרכי שיווק אסורים מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר נסיון. והוא מגביל עשיית פרסומת ודרגי שיווק המכוונים  3סעיף   27

משום  ((, "1)3ם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר נסיונם" סעיף )לקטינים שיש בהם "ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחות
כדי לגרום לכך  (;וכן "5)3עידוד קטינים לשכנע את הוריהם או להפציר בהם או בכל אדם אחר לרכוש עבורם את המצרך או השירות)סעיף 

 .וכשים את המוצר או גורמים לרכישתו עבורם"שקטינים ירגישו מקופחים, נחותים או בלתי מקובלים לעומת קטינים אחרים, אם אינם ר
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נדגיש כי הפרסום נעשה ללא גילוי נאות והרמז היחיד בראיון שהועלה לאתר, לכך שראיון הוא למעשה  .227

: בסוף הכתבה( לפיו -ן פרסומת במסווה היא כיתוב )בפונט קטן, לא מודגש, הנבלע בטקסט, ומצוין בעקיפי

 .ynet "28ן נערך במסגרת פרויקט "בוקר טוב יותר" של חברת "תלמה", "ידיעות אחרונות" ו־הראיו"

 

 

 

 

 

 

)ציטוט לדוגמה,  דומהראיון ובו תוכן השל מקביל  סרטוןואם בכך אין די, לצד הכיתוב צירף אתר ידיעות  .228

 מאוד שאניבשילוב חלב ויוגורט  אלופים של קורנפלקסבדרך כלל יושב עם אשתי ואוכלים מתוך הראיון: "

 . בתוך הסרטון"(, כאשר הסרטון מופיע בראש הכתבה, ללא שום גילוי ומשם אני יוצא לאימון בוקר אוהב

 , אודות הפרות ידיעות, עיתון ואתר(. 15בנספח ראו  -]להצגה מפורטת  

, והן באתר ובעיתון 5הפרות המיועדות למוצרי גיימינג הן באתר וואן, הן בספורט  ,עוד מפורטות בבקשה זו .229

מספר מפרסמים וגופי לצד האמור, מסמכים ממשלתיים שפורסמו מלמדים על הנמנים קבוצת ידיעות. 

תמר יא :ראו ,)לדוגמה בולטת אודות מימדי הפרקטיקה המתמקדים בפרסום סמוי הממוקד לילדים שידור

  .(4.4.2017העין השביעית,  ,"אלף שקל 700-רד ממשלתי קנה פרסום סמוי לילדים במש"ב"ז, 

 :כי בין היתר קבע המחוקק, הצגנו לעיל את החוקים הרלוונטיים הנוגעים לאיסור פרסום על קטינים. נזכיר .230

 עלולות כאמור השיווק דרך או הפרסומת אם אחרת שיווק דרך ינקוט ולא פרסומת אדם יפרסם לא( 5)"

 ניסיונו".  חוסר או תמימותו, גילו את לנצל, קטין להטעות

  .הצרכן להגנת בתקנות פורטו אלו מאפיינים

                                                           
28  4993919,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
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 הימוריםלפרסום סמוי ואסור הנוגע  .3.יז

 הגבלות על פרסום מוצרי הימורים .א.3.יז

 אוכלים, מן שלמה) וערך במיליוני שקליםמכי התוכן השיווקי הנוגע להימורים באתר מידיעות  ,בעבר נחשף .231

אולם  ,. במסגרת הבקשה והנספחים עמדנו על הפרות ספציפיות שכבר נתגלו(18.6.2016, השביעית העין, קש

לעת עתה נעיר כי הפרסום הסמוי מקשה על אכיפה וממילא מאיין אפשרות להגביל את פרסום ההימורים 

, גלילי יתבאופן המקובל בהתאם לתקנות, לכללים ולחובות האמון של המפרסמים וגופי התקשורת )יהוד

 . (4.8.2003, והמידע המחקר מרכז, השוואתית" סקירה הימורים פרסום של "הגבלות

 בין היתר ישנם מספר סוגי הגבלות אפשריים: .232

 .הפרסום משך, הפרסום מועדי - זמן הגבלות .א

 . הפרסום תנאי, המודעה גודל, הפרסים מיקום - פיזיות הגבלות .ב

, ותמריצים השתתפות עידוד הגבלת, הזכייה הסתברות ציון, קטינים איסור הצגת - תכנים הגבלת .ג

 אזהרה, התראה מפני התמכרויות. פרסום, מידע מסירת חובת, בפרסום המותרים הפרטים הגבלת

היחס לאופן הפרסום הראוי להתחשב בסכנות האפשריות העולות מפרסום . על כגודל הסכנה, גודל ההגבלה .233

 משתתפים קטינים ביחס לקטינים ונוער. כידוע, בישראלזה. כך, סכנת ההימורים אמורה ביתר שאת 

דרך  ,כחוק והמחוקק וגורמי המחקר הביעו מספר פעמים את החיוניות בריסון תופעות אלה לא בהימורים

 נוער בני בקרב הימורים" טייכמן ומאיר רהב גיורא, פריד-גבריאל הגבלת פרסום ורגולציה מתאימה )בל

 נוער בני המוני: מדינה מכת" ,דר ליבוביץ ; וכן שרה(2010)198-208, 189, 2 ל ורווחה חברה "בישראל

 .(2.10.2015, מעריב" תחקיר. בווינר כדורגל משחקי על מהמרים

 יעודיים שקראו להגבלת פרסום משחקי הימורים צוותיםמסקנות  .ב.3.יז

מונה בהתאם ש - משרדי-בין עם מסקנות צוותגם מתיישב היטב גילוי מוגבר במוצרי הימורים הצורך ב .234

 בערוצים פרסום לאסור . במסקנות נקבע כי יש2016 אוגוסט בחודש פורסמואלו כפי ש - החלטת ממשלהל

 באזהרות בולטות בדבר נזקי ההימורים.  פרסום לקטינים ולחייב ניכרת חשיפה בהם שיש שידור ובשעות

אות ציבוריות להעתיק שיטות הצורך בביקורת מתיישב אף עם מסקנות מלומדים וועדות מקצועיות וקרי .235

מסקנות אלה  בדוכני המכירות. במודעות והסתפקות השיווק תוך הפסקה מוחלטת של ,משפט מקבילות

 לגיבוש הצוות(; 66-67עמ' ב ראו)) הימורים הפרעות להתפתחות להימורים פרסומות שבין הקשר מדגישות

כי  ומציעות ((2016) 63-74 והמלצות וחשבון דין בישראל החוקיים ההימורים על ולפיקוח להסדרה תכנית

לשוב אשר תצמצם את הגידול החד בהיקף ההימורים על מנת  ,לריסון הפרסום תועלת חברתית אדירה

 למארגן אסור בבריטניהשם ההשוואה ל)חוקיים -תחליף מבוקר ומרוסן להימורים לא - לייעודם המקורי

 . (הימוריםה לשיווק אחרות שיטות לנקוט או בידור לספק, נלווים שירותים להציע, לפרסם ההימור

, המועצה להסדר הימורים וספורט עצמה על החילה, לעיל כמפורט הארגון ונהלי ,EL-ה בארגון חברותה נוכח .236

 לנוהל 5.2 סעיף ראו)פגיעים  יעד פרסום המיועד לקהלי על איסור בין היתר, נקבע כך,. מגבלות ואיסורים

((.בהקשר 2013, 1.1)מהדורה " באחריות משחקים" בספורט הימורים להסדר המועצה - באחריות משחקים

 כי: מורה 1967-ז"תשכ, בספורט ההימורים להסדר לחוק( 1( )ג) 1א8 כי בין היתר סעיף ,זה נזכיר

 קשר הצגת על איסור לרבות, פרסומות להגבלת כללים בתקנות יקבעו, המשפטים שר בהסכמת, שרים "

 פרסום הגבלת, כשלעצמם הימורים בשבח פרסום על איסור, בחיים משמעותי לשינוי הימורים בין ישיר

  ."אסור פרסום הסרת לעניין הוראות בדבר כללים וכן, לקטינים

מוגבל וראוי ליישמו באופן מרוסן  -אף ההיתר הבלעדי של הטוטו לפרסם את עצמו על  כי ,כבר נקבע בפסיקה .237

 ומידתי:
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ההיתר הבלעדי שניתן למועצה מהווה פשרה בין הרצון להגן על הציבור מפני התופעות "

השליליות הנלוות להימורים לבין הצורך בגיוס כספים למטרות חיוניות בצורה הוגנת ובפיקוח 

 ד''פ ,בספורט ההימורים להסדר המועצה' נ מ"בע זהב טוטו מנויי מועדון 3559/02 א"בע ראו)ממלכתי" 

 . (שם והאסמכתאות 19 פסקה, 873( 1)נט

מניעת פרסום מקטינים, איסור על שבח  :בשלל הגבלות ,מכוח ההיתר ,מפעל הפיס מוגבל אף הוא ,כמו כן .238

 של פרסום שלט כל גבי על כי ,נקבע כן ההימורים כשלעצמם ואיסור שידור בכלי שידור המיועדים לקטינים.

 תכנית לגיבוש טיוטת הדו"ח של הצוותלקטינים )ראו  המכירה איסור בדבר אזהרה תצוין הפיס מפעל

וכן במסקנות הוועדה מטעם  61בעמ'  16-13סעיפים  בישראל החוקיים ההימורים על ולפיקוח להסדרה

 ומודל בישראל החוקיים ההימורים שוק ייעול לבחינת הוועדה ח"דו האוצר, משרדראו:  - משרד האוצר

 ((2016) לציבור הרווחים הקצאת

 סיכויי את להציג מחויב אינוכי המפרסם הימורים כי על אף שבמצבים מסוימים התירה הפסיקה  ,נדגיש .239

, ברי כי חובת הגילוי מוגברת נוכח היות הפרסומת סמויה )וכן כאשר מטעמו הפרסומות כללב הזכייה

אברהם נ' מפעל הפיס  הררי 8598-09-11ת"צ )חי'( , וראו והשוו: הפרסומת מתייחסת במישרין לסיכויי זכיה

(19.6.2012)). 

 סקירה מדגמית של פרסום למשחקי הימורים על ידי המשיבות .ג.3.יז

הספורט  ץעמדנו לעיל על מספר פרסומים סמויים בכלל האתרים המובילים ובראשם אתר וואלה, וואן, ערו .240

 ומסומניםמצורפים  -של משחקי הימורים  נוספיםהעתקי פרסומים וכלי התקשורת מקבוצת ידיעות. 

 .24כנספח 

 :להימורים במסגרת הפרסומים הסמוייםהיבטים בולטים  נעמוד בקצרה על ,לשם ההמחשה .241

במסגרת הקמפיינים  כיהתברר  -חופש מידע שהוגשה בנושא  ה בשם חוקבקשמ - לטוטו פרסום סמוי .א

, 'מצוינות בספורט'וקידום טקס סמוי עבור פרסום  -₪  480,000 הטוטו שילםסמוי  ,פרסום הרבים של

 .)ראו לעיל( עיתון ידיעות ובאתר ידיעותחסות הטוטו בב

 ,כי נזכיר בנושא זה,המחשת ההיקף האדיר של הפרסום הסמוי ל - פרסום סמוי למרוצי סוסיםהיקף  .ב

 מרוצילשכנע ישראלים להמר על על מנת ₪ מיליון  16-למעלה מ שקיעהטוטו ההפרסום משמעו כי  סך

כמה עולה לחנך דור " ,איתמר ב"זדרך קבוצת ידיעות אחרונות אתר וואלה ואתר וואן ). בעיקר סוסים

עמד במוקד ליין ההימורים המשגשג המתמשך  ,הקמפיין, העין השביעית(. 23.08.2016, "של מהמרים

'רייסר' )מותג של הימורי סוסים שבסופו של דבר נאסר, בשל נזקים ציבוריים שנגרמו בשל ההתמכרות 

כאשר הפרסום למירוצי כלל עשרות כתבות קנויות שפורסמו ברשת, האוכלוסייה(. המוקד בקרב 

ה, מלכת אנגלימרוץ הנקשר ל הסוסים תוך הדגשת פרפראות ומאפיינים עיתונאיים הקשורים בהם:

אתר שלפי  ,התחביב המיוחד" של השחיין מייקל פלפס"מסלול שהופיע בסרט מסדרת ג'יימס בונד, 

הדגשה של העניין הרב , הבלטה של השורשים האריסטוקרטיים של הענףמרוץ, מחזיק שני סוסי  ידיעות

  וכיו"ב. שהסוסים מעוררים מעבר לים

 חופש לבקשת מענה)" 15.8.2016 מיוםשל הטוטו היקפי ההתקשרויות של  פירוטמענה ובו העתק מכתב 

 .24 נספחב ראו -"( מידע

מוצגות לעיל במסגרת הבקשה  - ההימוריםהקידום האגרסיבי של משחקי  .ג

בכלל הגופים. פרסום בולט התבצע  הפרות שיטתיות הנוגעות לקידום הימורים

, השביעית העין, קש אוכלים, מן שלמה) כאמור במסגרת קבוצת ידיעות

טורניר היורו ברקע , 14.6.2018הדברים הגיעו עד כדי כך שביום  .(18.6.2016

העיתון את ה'שער' הקדיש  "אחרונות ידיעות" של הספורט שנערך בצרפת מדור
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באנגליה  שנפתח סוסים מרוצי ם פסטיבלודילק שאין בו הטיות, נחזית כתוכןהמודעה לצורך )!!( 

  .(24בנספח  מצורף , עם כיתוב מיניאטורי בדבר 'מודעה'במסגרת 'רייסר' )העתק השער

בעבר נחשף בתחקיר כי המחשת היקף המתקפה על הצרכן, נציין כי  - יותתקידום על ידי רשתות חבר .ד

הספורט  , ובמקביל לפרסום הסמוי האינטנסיבי בידיעות, וואלה וערוצילשם קידום משחקי ההימורים

תוך הצעה סכום של עד אלפי פייסבוק הפעילים ב אישים משפיעים )"אושיות"(לעשרות נערכה פנייה  -

במסגרת סטטוסים כדי לקדם את הלגיטימציה והתפוצה פרסום סמוי  בתמורה לכך שיפרסמו שקלים

הציע אלפי שקלים  TBWA\"משרד הפרסום יהושעדורי בן ישראל,  )ראו:משחק ההימורים של 

 .(4.5.2016המזבלה,  למשפיעני פייסבוק בשביל לקדם את הימורי רייסר",

ביכולת הצרכן, ובפרט  הפוגעתבמיוחד.  החמורדוגמא פרסום סמוי של הימורים הינו  , כיסיכומו של דבר .242

להתגונן מפני התמכרויות  צרכןשיסייעו ל הביקורת והגנמנגנוני להפעיל מוחלשות, ואוכלוסיות בני נוער 

ביצוע החלטות פוגעניות. היות הפרסום סמוי אף מאיין כל אפשרות של רגולציה יעילה וריסון מטעם מו

 .הרשויות המתאימות

 ת כללי לשכת עורכי הדיןמפר אהפרסום סמוי  .4.יז

( אוסר באופן "כללי לשכת עורכי הדין")להלן:  2001-התשס"א (פרסומת) הדין עורכי לשכת לכללי)י( 3סעיף  .243

ספציפי על פרסום סמוי של עורכי דין. הכללים אמנם מתירים, על דרך הכלל, לבצע פרסום באמצעות תשלום 

, "ובלבד שייכתב מפורשת במקום הפרסום כי מדובר "בעבור "מאמרים מקצועיים ראיונות וניהול פורומים

 בפרסומת": 

  - רשאי דין עורך( י)3"

 לפרסם מאמרים מקצועיים וראיונות וכן לנהל פורומים, והכול בלי שהוא שילם על כך; (1) 

ובלבד שייכתב מפורשות לשלם בעד פרסום מאמרים מקצועיים, ראיונות וניהול פורומים  (2)
 "מדובר בפרסומת. במקום הפרסום כי

 
ניתן למנות בראש ובראשונה את המדורים המשפטיים באתר ידיעות ואתר קשת  ,בין הפרסומים האסורים .244

 בנספחים)וראו  מבלי לכתוב בפירוש במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת ,המקדמים עורכי דין

 הרלוונטיים(.

שמפעיל את מדור  האתר המשפטי "פסקדין" עולה כי ידיעות, באמצעות כי מפרסומים בעבר ,נספר בתמצית .245

יוכלו עורכי דין כי תמורת תשלום של אלפי שקלים בחודש, -, מתחייבים בפני עורכיאתר ידיעותהמשפט ב

אורן ) 29ומפאר את הישגיהם המשפטיים המקדם את שמם ,תוכן פרסומי ידיעותבאתר  הדין להעלות

 .(28.4.2014העין השביעית,  ,"?ynet-רוצה לקנות כתבה ב - דין-עורך"פרסיקו, 

 ,בין היתר ,"חבילות שיווק וחשיפה", שכוללות מציעים החברה, נציגי במסגרת שיתוף הפעולה המסחרי .246

חודש בהתאם מדי ₪  3,000 ליכול להגיע עד סכומים גבוהים ש מחיר החבילהכאשר  ,ידיעות כתבות באתר

 .במסגרת "חבילת החשיפה"המשלם ל"פסקדין" הדין -נהנה עורךכך, למספר הפרסומים הנדרשים והיקפם. 

 ,יתר על כן, תמורת התשלום מופיעים מקבל עורך הדין אזכורים, שמו ותמונתו יופיעו באינדקס עורכי דין

 'מקצועית' תחת שמו באתר ידיעות.לפרסם מאמר דעה ופרשנות המופיע לצד כתבות ובנוסף הוא זכאי 

אשר  הינו תוכן פרסומישהתוכן לא יוכלו לדעת באתר  יםגולשי הנציגי האתר אף התחייבו בפני הרוכשים כ .247

מדובר שכי הקורא הסביר יחשוב עולה סקירת הפרסומים מ ,ואכן הדין-מתפרסם בעקבות תשלום של עורך

 .(15בנספח )לסקירת הפרסומים ראו בתוכן מערכתי סטנדרטי ולא בפרסומת. 

                                                           
, שעבד בשיתוף פעולה מסחרי nrgוכן פעלו בעבר באתר  ,(, אודותיו נעמוד בהמשךMakoנציין כי מדורים דומים קיימים גם באתר קשת )  29

 .LawGuideעם שירות 
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 . (20בנספח מופיע ה )העתק פרסומים לדוגמ שיטתיגם העמוד המשפטי באתר קשת נוקט בפרסום סמוי  .248

"רוכשים תבעו חברת בנייה אבל אז  - סטנדרטי תחת 'קליקבייט' 15.1.2019נתאר כיצד ביום  ,לשם הדוגמה

אולם למעשה  ,מופנה הצרכן לכתבה משפטית אשר מפארת הישג משפטי של עורך דין פלוני - השופט הפתיע"

זוג רוכשים תבעו חברת בנייה, אך השופט קבע שהם )"גם בגוף הכתבה נציין כי . 30)!( משמשת כפרסום סמוי

המפרסם טיעוני  כתבה מביאה בהרחבה אתה ."( אתר קשת אינו מספק גילוי נאותאלה שהפרו את ההסכם

תוך ציון שמו ותוך אפשרות ליצור קשר מורחב עם דף המשרד ויצירת קשר  (בא כח הנתבעת שזכתה בתיק)

 :בתחתית הכתבה פורסמה הערה מטעה במיוחדואם בכל אלה אין די, עסקי. 

 ופלטפורמה משפטי תוכן אתר הוא פסקדין. פסקדין הישראלי המשפט אתר באדיבות הכתבה" 

 ". בישראל מובילים דין עורכי למשרדי דיגיטלי שיווק שירותי המספקת

וכי דווקא האזכור של אתר פסקדין מבלי לציין את  ונוסח ה'גילוי' אף גרוע מהיעדר -לא נפריז אם נאמר 

 הקשר נוכחות עורך הדין, מעמעם את החשד אף אצל צרכן חריג שמפעיל ביקורת מוגברת.

גם בתוכניות בוקר  ,בעבר עלו טענות רבות אודות פרסום שירותים משפטיים תמורת תשלוםכי  צייןלסיום נ .249

תשתית הנרחבת אודות עצם קיומה של נוכח הם לכך ולובתוכניות מגזיניות בערוצי הטלוויזיה. בהתא

כלל ההתקשרויות  חשוף אתל הפרקטיקה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבות הטלוויזיוניות

  הפרסומיות עם עורכי דין.

 ותרופות פרסום סמוי עלול להפר כללים ותקנות הנוגעות לבריאות .5.יז

 28 עיףהפרסום בכל הנוגע למוצרי בריאות ורפואה. )כך סמספר רב של חוקים תקנות וכליים מגבילים את  .250

 קובע בין היתר כי: ,("תקנות הרוקחים")להלן:  1986-התשמ"ו (תכשירים) הרוקחים לתקנות

 כן אם אלא אדם בבני לשימוש רפואי תכשיר מדעית מקצועית בעתונות אדם יפרסם לא( 1()ב)"

 תקנה לפי בעלון התכשיר חוייב; ברישום שאושר כפי התכשיר של ההתוויה בהבלטה צוינה

 בעלון חוייב ואם הרפואית האסמכתא של המקום מראה לרבות עלון באותו לאמור יפנה(, 2)20

 ."זה בעלון לאמור גם יפנה, 21 תקנה לפי גם

את הוועדה  ,משרד הבריאות מפעיל, בשיתוף משרד התמ"תבהקשר זה נציין כי לאור חומרת העניין,  .251

בהתאם  ,הוועדה פועלת למניעת פרסום מטעה .31המייעצת לבדיקת הטעיית הציבור בפרסום למוצרי בריאות

 - לצורך כך וממילא אין לה כלים -מטבע הדברים היא לא יכולה וכשהטעיה מוגשת לפתחה. לאופי המוצר 

 . מזוהה כראוי אינולאכוף פרסום סמוי אשר 

כאשר היא נוגעת  ,הינה מוחשית וחמורה במיוחד וחסר בנוגע למוצרי בריאות אם כן, הסכנה מפרסום מטעה .252

. התקנות והכללים מחמירים ומגבילים את הפרסום )כאשר האופי לפרסום מוצרי בריאות, תרופות ורפואה

ובתוך כך מלמדים על  הסמוי של הפרסום מאיין את הגילוי ואף מקשה על המאסדר לעקוב אחר הפרסומים(

 . לוי המוגברת המוטלת על כלי התקשורת בשל רגישות המוצרים והצרכניםחובת הגי

המשיבות מפיצות פרסומים סמויים לתרופות ומוצרי  ,דין ולעקרונות השכל הישרבניגוד להוראות האולם  .253

בדגש על קבוצת ידיעות, אתר קשת  -המשיבות  בריאות. כך, עדויות ופרסומים שיוצגו בבקשה זו מלמדים

 פרסומים סמויים רבים של תכשירי בריאות, רופאים תכשירם וטיפולים. ים לעתים קרובותמבצע - 10וערוץ 

 :(בנפרד מצורפתלשם הנוחות, סקירה מדגמית של הפרות רפואיות 

במקרים חמורים במיוחד פרסמה קבוצת  - וטיפולים רפואיים לחולים קשיםפרסום סמוי לתרופות  .א

חברות מיוחדים שנועדו לקדם אינטרסים מסחריים של  מוספים -הן בעיתון והן באתר  -ידיעות 

                                                           
30  -general/Article-law/law-https://www.mako.co.il/finances

8f8c37fec1e2861006.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1149282442  
31  https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx.  
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לכלול על מנת לחץ  לקדם הפעלתרכישת תרופות יקרות ווטכנולוגיות רפואיות וכדי לעודד  תרופות

עם  לחלופיןובהעדר גילוי  ,ולאחר מכן באתרידיעות פורסמו בעיתון תרופות אלה  .אותם בסל הבריאות

 , בעניין הפרות ידיעות(15בנספח  בהרחבה יתרה וראו) .לקוי במידה קיצוניתגילוי 

נוסיף כי גם באתר קשת מתנהלים קמפיינים פרסומיים סמויים לשיווק תרופות ובהם טיפולים לטרשת 

 (.20ראו בנספח נפוצה, טיפולי סרטן ומגוון שירותים רפואיים רגישים )

בפרסומי ידיעות, הן במסגרת האתר והן בעתון המודפס משווקים  - תכשירים רפואייםפרסום סמוי ל  .ב

באופן אינטנסיבי תרופות שונות בניגוד לכללים המפורטים לעיל. על מנת לא להלאות את בית המשפט 

עטיה בעניים שלל תכשירים נגד שיעול  ןלסקירה מדגמית שכבר בוצעה בענייאת בית המשפט נפנה 

הכינו  החורף התחיל:תחת הכותרת " ,(28.11.2014( ושלל תרופות )5.12.2014(, מחלות עור )19.12.2014)

 . לעניין עטיה וכן נספחים ו' וז' שם( 7-14)ראו בהרחבה בטבלאות בעמ'  ת הביתי"ואת ארון התרופ

כאשר נחשף כי  ,דוגמא בולטת וחמורה במיוחד התפרסמה בעבר - ייעוץ רפואיפרסום סמוי של  .ג

מכרה באופן שיטתי אייטמים של רופאים, מטפלים ומוצרי ששודרה בערוץ  "10בריאות "התוכניות 

במסגרת הליך משפטי שנוהל נגד  ,. כךלשם קידום אינטרסים מסחריים של גורמים פרטיים - בריאות

 בתכניתו אייטמים "מוכר -ו כי מנחה התוכנית פרופ' רפי קרס ,צוין ,מנחה התוכנית ,פרופ' רפי קרסו

 ..הוא ומוצרו אחד כל קידום לצורך שימוש בהם יעשו רוכשים שאותם מטרה מתוך שבשגרה כדבר

, פרסיקו אורן) "בלבד רווח למטרת אייטמים למכירת מכונה הינה מגיש הוא אותה הבריאות תוכנית

 .(25.11.2015, השביעית העין, "בלבד רווח למטרת אייטמים למכירת מכונה"

 )!!( תפסיכיאטריותרופות אתר ידיעות אף קידם זאת ועוד,  - תפסיכיאטריופרסום סמוי לתרופות  .ד

כותרת לצד ידוענים בולטים ) ,בכיכובם של עיתונאי ידיעות חנוך דאום ,"חלון לנפש" בסדרת כתבות

ו ופנה ת הכתבותבמסגרת סדר .("'יותר כותב אני הציפרלקס עם שהתחלתי מאז: 'תורן דן"להמחשה: 

מבית  ת הכתבותסדרהמככב בהאתר . ""Goodays" שכונה לאתר וחרדה,לשים שסובלים מדיכאון וג

חברה תרופות דנית  ,לונדבקעל ידי למעשה,  ,הוקם ,ידיעות

הממוקמת  ,. הפנייה"ציפרלקס"המייצרת את התרופה 

מפנה את המעוניינים לגלוש  ,אוםדבסמוך לתמונתו של 

אף הוא מקדם ה ,(cipralex.co.ilהרשמי ) "לאתר הרפואי"

שחשף תחקיר כי בעקבות  ,נציין באינטנסיביות את התרופה.

של אתר הודה עורך מוסף הבריאות את הקשר הכלכלי 

. במקרה של סדרת כי הסדרה מומנה על ידי החברהידיעות 

סרטון שבו מראיין דאום כך, הסרטוני "חלון לנפש", התרופה אף מוזכרת באופן בולט בשמה המפורש. 

העין השביעית,  "גועל נפש",)אורן פרסיקו,  שם התרופה אתבכותרתו את המוזיקאי דן תורן נושא 

19.2.2012). 

 הנזק .יח

כי נזק  ,לא למותר לציין .תחרות המסחריתבולא בפגיעה העקיפה  הצרכנים בנזקיבקשה זו תעסוק אך  .254

הוא פגיעה ביצרנים וגורמים מסחריים קטנים  - הפוטנציאלייםוהטעיית הצרכנים עקיף של הפרסום הסמוי 

, כתוצאה מסיקור מוטה של השוק יפגעוואף  את חסם הכניסה של מימון התוכן אשר אינם יכולים לחצות

 איכות המוצרים והשירותים הרלוונטיים לצרכן.

 ההטעיהנזק ישיר ועקיף כתוצאה מהפרסום הסמוי ופרקטיקת  .1.יח
כלכלי ישיר והן  טבהיב, גרמו ההפרות לנזק ישיר ומקיף לצרכנים הבא לידי ביטוי הן במהלך שנות הפעילות
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 :ים עקיפיםטהיבשלל ב

על דרך הכלל, עניינה של הפרסומת היא להגדיל את ההוצאה  - הרחבה עודפת של ההוצאה הצרכנית .א

מסר פרסומי הצרכנית על מוצרי צריכה ושירותים. הסתרת טיב הפרסומת תוך פגיעה ביכולת לזהות 

 ,כמעט בהכרח, יגרמו - ומניעת הפעלת מנגנוני התנגדות וביקורתיות המקובלים בעת צריכת פרסומות

 לצריכת מוצרים שגויה ומזיקה. 

באופן טבעי, תקציבי הפרסום מגולמים במחירי המוצרים אותם  - כפייה על הצרכנים לבצע תשלום כפול .ב

תשלום כפול על המוצר  -הלכה מעשה  - ם סמוי כופהרוכשים הצרכנים. אספקה לא רצונית של פרסו

 11 ודעמוראו ב) , הסופג עליו את "גלגול" הוצאות הפרסוםכאשר העלאת המחיר אף יוצרת נזק לצרכן

 . לתגובת העין השביעית(

 מסוימיםכך, ירכוש הצרכן מוצרים  - פגיעה באיכות ההחלטות וצריכת מוצרים מזיקים ולא רלוונטיים .ג

מוצרים ספציפיים, הבנה לקויה של המציאות  תעודפעל חשבון מתחרים זולים ויעילים יותר, יצרוך בצורה 

 צרכנית הרלוונטית.-בריאותית-טכנולוגית-לעתים אף תוך כדי חוסר הבנת המטריה המדעית, בשוק

זקוק  והאזרחצרכן שה סטרילי מרחבהפרסום הסמוי מונע קיום של  - הציבורי המרחב של יתר מסחור .ד

מפני כבד חשש זאת ועוד, מיסחור תכנים תקשורתיים יוצר ": כי נכתב ,ח ועדת כשר"וזכאי לו. בנספח לדו

שוק הרעיונות מדרון חלקלק: עקב השפעתם ההולכת וגוברת של תאגידים מסחריים בעולם המודרני, 

בא לידי ביטוי מהותי גם  . עקרון זה(38)עמ'  דבר ל"מחסן של אידאולוגיה מסחרית" ייהפך בסופו של

 בוועדות שחקרו את הנושא:

 של קיומן את להבטיח יש, לכן. הטלוויזיוני התוכן עולם בתוך" ירוקה ריאה"ל זכות יש לצופה"

 אינטרסים לאיתור חשיבה מערך להפעיל מבלי, בשקט לצפות יכול הצופה שבהן תכניות

 לתחום מחוץ שיהיו", טבע שמורות" על להגן מחייב הציבורי האינטרס.. שיווקיות ומניפולציות

 .(35' עמ, 2012 באלינט ידי על מצוטט, כשר ח"לדו בנספח ראו)" למפרסמים

אשר על דרך הכלל נוהג לדלג על הפרסומות )להעביר  -צרכן התקשורת  - בצריכת התוכן ומאמץ בזבוז זמן .ה

תקן' עיתונאי ולכן משקיע -מוטעה לחשוב כי מדובר במוצר מערכתי עם 'תו -עמודים, להעביר ערוץ וכיו"ב( 

זמן ואנרגיה בצריכת התוכן קליטתו וניתוחו. ובמלים אחרות, גם אם הצרכן לא הושפע כלל מן הפרסום 

 ".?!איפה הזמן שהלך" -נדרשים אנו לשאול, כפי ששאל סטארטר השקט בשירו הידוע של אהוד בנאי 

הצרכנים שילמו ומימנו בהמשך לאמור לעיל,  - עקב הטעיה ואי גילוי וצר עיתונאי פגוםמ ה ומימוןצריכ .ו

. העובדה כי המשיבות שהמשיבות התיימרו לספקאיכותי בתמורה לתוכן  כלי התקשורתאת פעילות 

עם  - x 0.7 :)לשם הדוגמא כמות פחותה של דפי תוכן שבפועל סיפקודפי תוכן בעוד  Xהציגו מצג שווא של 

אשר סביר שהייתה משנה את קבלת ההחלטות של חלק  ,הינה הטעיה( 20עמודי תוכן מערכתי במקום  14

כמות הפרסומות, תצורתן והכפייה על הלקוח לצרוך אותן הינו מוטיב מרכזי המשפיע  .גדול מהצרכנים

ת הפער בין )ניתן לבחון לשם ההמחשה אהחלטת הצריכה על יוקרת המוצר העיתונאי, על תמחורו ועל 

האם צרכן סביר היה , נשווה בנפשנוכמות ותצורת הפרסום בניו יורק טיימס לעומת זו שבמקומונים(. 

במוספים פרסומיים של להנאתו גלש לאחרונה  מי מאיתנוהאם רוכש חוברת של פרסומות לתרופות? 

  !תוכן פרסומי עודף? מכספו ורצונו החופשיבנק הפועלים? האם צרכן סביר היה רוכש 

הציבור את  המשיבות אף הטעו -לצד ההשפעות הנוגעות למוצרים המפורסמים בכלי התקשורת  ,אם כן

סחרי הוא פגם ואיכות נחותה מ-מערכתי מוצר פרסומי-היותו של מוצר עיתונאי בנוגע למוצריהן שלהן.

  .חייב בגילוישבפני עצמו  ,מהותית למוצר

 ומנויי רוכשי) התכנים עלששילמו במישרין  אלו הןקבוצה זו. -כי כלל צרכני התכנים כלולים בתת ,נדגיש

 הצריכה את ששילמו ומימנו בעקיפין אלו והן( ב"וכיו יעודיים טלוויזיה לערוצי מנויים רוכשי, עיתונים
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בהתאם למתכונת המסחרית הרלוונטית  ,זאת. התכנים צריכת תמורת!( תקינות) פרסומות צריכת ידי על

 .בשוק התקשורת

מטבע הדברים, הסכם פרסום סמוי הנחתם עם מפרסם ספציפי אינו  - פגיעה בכללי התחרות ההוגנת .ז

הלכה  -מאפשר פרסום מקביל של מותג מתחרה. פרקטיקה זו יוצרת מתחמי מדיה בהם שחקן אחד מקבל 

מציאות זו עלולה להוביל חשיפה בלעדית מול הצרכנים מבלי שהצרכנים מודעים לאנומליה זו.  -למעשה 

 לפיה ישנו רק מותג לגיטימי אחד בשוק הרלוונטי.ולתפיסה שגויה  רוחבית צרכנית להטעיה

מחוץ לכלי התקשורת לדחוק  - הלכה למעשה -פרסום סמוי אף מאפשר  - פגיעה בפלורליזם וריבוי הדעות .ח

הטיית השיח פוגעת וקולות ביקורתיים. עסקיים, יריבים אידיאולוגיים מתחרים מת לבו של הציבור ותשו

סקירת הנספחים  .השיח הציבוריו'משתלטת' באופן לא הגון על  פלורליזם ובריבוי הדעותפגיעה אנושה ב

מפעל ", "אוסם" ,"בנק הפועלים"יחסית של גורמים מסחריים ) "ריכוזי" קטן המצורפים מראה כי מספר

-מערכתי-חדשותיעל נתח עצום מן הסיקור הבשנים האחרונות השתלטו  ("קק"ל" ,"קולה-קוקה" ,"הפיס

המאפשר שיח  החיוני המקצועי תוך הפרת האיזון אינפורמטיבי של כלי התקשורת המובילים בישראל

 (.18.1.2015, העין השביעית ,"פרוטקציה" ,איתמר ב"ז) ציבורי מפרה

חוקרים והוגים  - דמוקרטי-הפייק ניוז: פגיעה באמון הציבור בתקשורת ובאיכות השיח הציבוריעידן  .ט

מתייחסים אל התקשורת כמרחב ציבורי משותף המאפשר לנהל ויכוח ציבורי ולגבש עמדה ביקורתית 

-בשלל סוגיות רחבות היקף בסדר היום הציבורי. פרקטיקת הפרסום הסמוי והטשטוש בין תוכן חדשותי

שמטרתו היא לשדל את הצרכן להוציא  ,לבין תוכן מסחרי ,יבורי שמטרתו לתווך מציאות ולאפשר שיחצ

 לתוכן חדשותי תוכן בין לאבחן יכולת לו אין כי מבין שצרכן לאחרכסף, פוגעים למעשה בכלל התעשייה. 

 .הציבורי השיח יסודות את מערער הוא ובכך אמון מאבד הוא - מסחרי

 ,בהמשך לאמור, וכפי שהובא בתחילת הבקשה - מוסדית בפעילות התקשורת הציבורית-כלכליתפגיעה  .י

אף הוא  אלא - צרכניםהאחרים ופוגע ב הסיקור מושאי, רע לעיתונאיםהפרסום הסמוי לא רק מזיק ל

הניתן למוסדות  הציבורי באמוןטווח הארוך הוא פוגע בו העיתונותחותר תחת עצם ההצדקה לקיומה של 

כי המשך מגמה זו עלול אף לפגוע בשחיקה של  ,יש לשער .התקשורת ולאנשי התקשורת הפועלים בהם

והגנות מוסדיות הניתנות לערוצי התקשורת השונים )עידוד, סבסוד עקיף, נגישות יתרה, הגנה  תפריבילגיו

 .באמצעות כלים משפטיים כמו חיסיון וכיו"ב(

בנוגע לפרסום סמוי, ומיתוגו  העדר גילוי - הצרכנית ובהסכמה מרצון של הצרכניםפגיעה באוטונומיה  .יא

כידיעה עיתונאית, גורם לצרכן לצרוך תוכן נחות שלא ברצון אמיתי )והרי זוהי מהותו של פרסום זה!( )על 

( 12.3.2014) דניאל סלומון נ' גורי יבוא והפצה 4333/11ע"א פגיעה באוטונומיה המסחרית ראו בהרחבה ב

את ועוד, הנסיבות שלפנינו מעידות על מודעות המשיבות ז .("עניין גורי")להלן:  שם והאסמכתאות

בהרחבה בעניין  ,להטיית הקבוצה הרלוונטית ולכוונת מזיד הכרוכה בפגיעה באוטונומיה )וראו בעניין זה

לתוככי תודעתו של האדם תוך כניסה  במיוחד מתבצעת בנסיבות חמורותבאוטונומיה פגיעה הוכי  ((גורי

 . 'ביקורת טבעיים אל מול התוכן 'העיתונאיוני נונטרול מנג

לפגיעה חמורה במיוחד פרקטיקת הפרסום הסמוי גורמת  - פגיעה ספציפית בקטינים וקבוצות מוחלשות .יב

 תדיגיטליבעלות הבנה גבולית של המדיה ונעדרי אוריינות קבוצות אלו  .בקבוצות אוכלוסייה מוחלשות

קבוצות בעלות השכלה  -והבנה כוללת המאפשרת להפעיל מנגנוני הגנה. בין אוכלוסיות אלו ניתן למנות 

אשר  יתקשו במיוחד לזהות מניפולציות נמוכה, אנשים מבוגרים וקשישים, ילדים וכד'. קבוצות אלו

 בקרב כלל האוכלוסייה ה'מתוחכמת' יותר. אף הוכחו כקשות לזיהוי 

פרסום סמוי מקשה באופן אינהרנטי על אכיפה פיקוח ובקרה  - ם מוצרים מזיקיםפגיעה באכיפת פרסו .יג

, אלכוהול, מזונות מזיקים, השקעות פיננסיות, ת מרשםותרופעל מוצרים מסוכנים בעלי הגבלות שונות: 
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אני אוהב אותך ענת באלינט, )על פרסום סמוי דומה ראו אצל  כד' אלכוהולסיגריות,  קבוצות רכישה,

 . (, העין השביעית14.5.2017, מוריס-פיליפ

מלבד עדותם האותנטית של המבקשים )כפי שפורטה בתצהירים  - זק לא ממוני ותחושות שליליותנ .יד

מעידים על התחושות השליליות המובהקות של , ההמצ"ב( הספרות הציגה מחקרים רבים ומפורטים

 43שיעור שהגיע עד לונות הצביע על כך מחקר שנערך בשנים האחר צרכנים שנחשפו לפרסום סמוי.

לאחר הבנה כי קראו פרסומת סמויה במסווה של דיווח  ,של צרכנים אחוזים בתחושות שליליות

הרגשת אכזבה של  ,וכן .33. מחקרים נוספים הצביעו על התעוררות תחושות של ספקנות עתידית32עיתונאי

 .34צרכנים שחשו מרומים

זעזוע ושאט על התחושות הקשות ניתן ללמוד גם מתגובות ציבוריות של נוסיף כי לצד המחקרים הרבים, 

 (18.1.2015, העין השביעית, "סמל סטטוס"שוקי טאוסיג, בתוך ראו )אחרי פרשת סטטוסים מצייצים  נפש

הסכמה עקרונית מצד מרבית הגולשים על כך מגלה " התגובותוכן בסקירת אתר פרסום לפיו סקירת 

-או אי יידוע הגולשים בדבר סטטוס או כל תוכן פרסומי סמוי אחר היא עוולה אתיתשמחסור בגילוי נאות 

חברתית ואף לעיתים פלילית ומתפקידו של הרגולטור להתחיל לפעול בנושא, לרבות חקיקה, -צרכנית

 .(ראו, "המחירון של אתר ידיעות נחשף") "אכיפה וענישה

 הטעיה" של מקיומה הנובע הממוני הנזק של נוסף פן - בשל ההטעיה ומצג השוואעקיפה עליית מחיר  .טו

. ההטעיה בשל המחיר עליית הינו, השווא-מצג על הצרכנים של הסתמכות ללא אף, מתקייםו", צרכנית

 בתובענות ונזק סיבתי קשר, הסתמכות" ,קלמנט ואלון יה'פרוקצ עמדתם של יובל את נזכיר זה בהקשר

 :(2014-ד"התשע) 7( 1)לז משפט עיוני", צרכנית הטעיה בגין ייצוגיות

 הצרכן של מבטו-מנקודת יותר חיובי באור העסקה את להציג מיועדים הצרכני בתחום שווא-מצגי"...

. במחירו עלייה גם כלל-בדרך נלווית ולכך, למוצר הביקוש את להגדיל מבקש המציג. בפועל שהיא מכפי

 לצרכנים רק לא נגרם זה נזק. המצג עקב סיבתי באופן לצרכן שנגרם" נזק" הינה המחיר עליית

 לא הוא כן-ועל, השווא-ממצג נבעה לא לרכוש שהחלטתו צרכן גם: כולם לצרכנים אלא, שהסתמכו

 ובאופן; המצג אלמלא משלם שהיה זה על העולה מחיר בעבורו שילם אם נזק בכל זאת סבל, עליו הסתמך

 גבוה מחיר בגינו שילם אם נזק סבל, בו האמור על הסתמך לא ולכן, למצג כלל נחשף שלא צרכן גם, דומה

  .. וכן בעניין פריניר(10' )עמ ".יותר

 פסיקת הנזק כגורם מרתיע שיקדם אכיפה והרתעה .2.יח

. בדרך לתיקון שוק התקשורת ,מקיף וחשוב מאין כמוהו ,מתמשךהמאבק לתיקון וטיוב שוק התקשורת הינו  .255

 ,הכוחות והאינטרסים הכלכליים כבדי המשקל פערילמותר לציין כי הקושי העיקרי במאבק האכיפה הוא 

כנגד קיום הוראות החוק. כך, נותרים הצרכנים עם זכויות מהותיות "על הנייר" מהווים תמריץ משמעותי ה

בענות ייצוגיות צרכניות "תו-סיני דויטש במאמרו אותו ציין  ,החשוב ןהעיקרונזכיר את  ,בהקשר זה .בלבד

 :(2004) 301, 299, מחקרי משפט כ' קשיים והצעות לפתרון" -

"מטרת הסעד של תובענות ייצוגיות צרכניות היא להחזיר את מוראה של מלכות בתחום הרחב של יחסי 

השוויון המהותי שבין ספק -קונה ולהעלות את הסחר ההוגן לרמה נאותה. לא ניתן לאזן את אי-מוכר

בסעדים אם הזכויות המהותיות לא ילוו ידי קביעת זכויות מהותיות. -מקצועי לבין צרכן ביתי רק על

  ."ממשיים שניתנים לאכיפה, תהיה תועלתן מועטת ביותר

                                                           
32  ). Digital Attitudes to Sponsored and Branded Content (Native AdvertisingAustin, S., and Newman, N. (2015). 

news report 2015. Reuters Institute for the Study of Journalism  
33  U. Balt. J. Media  Why and how to regulate native advertising in online news publications.Bakshi, A. C. (2014). 

L. & Ethics , 4 , 4 . 
34  . The Content Strategist , 9Study: Sponsored content has a trust problemLazauskas, J. (2014).  
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 ,(1)א()ב()29סעיף  כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת ,הנחיית המחוקק לפסיקת פיצוייםהפסיקה הבהירה כי  .256

ה מטרבמסגרת זו אף נקבע כי הלאלה המונחים בבסיס מוסד התובענה הייצוגית.  תחברת במישריןמ

אין  והתגברות על העדר התמריץ המובנה, שכן תביעות בעלות "ערך שלילי" הגשתעידוד המשותפת הינה 

 ,)ראו בידי תובע בודד עולה על התועלת הצפויה מהן השהעלות הכרוכה בניהול התביעכדאיות בהגשת 

 . ((4.8.2014) 8בפסקה  אילן חזני נ' שמעון הנגבי  1954/14רעא לדוגמה, ב

ידי אותם גופים המתעשרים שלא -"למנוע עשיית עושר ולא במשפט עלנועדו  אחרות: הסדרים אלו במילים .257

 3126/00; רע"א ייצוגיות תובענות חוקל 1כדין על חשבון היחידים, המצטרפים לציבור גדול" )ראו סעיף 

והאסמכתאות  (2003) 237, 220( 3, פ"ד נד)מדינת ישראל נ' א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ

 (. שםהמופיעות 

 הטעימה כאשר ,)דהיום( חיות נשיאהבתביעות אלה עמדה ה יעילה הרתעהלתכלית של  המוקדשמשקל ה על .258

 : כי

"האינטרס הדומיננטי מבין האינטרסים העומדים ביסוד ההליך והתכלית העיקרית שאותה אנו שואפים 

הצרכנים על ידי בהשגת הרתעה יעילה ואפקטיבית מפני הפרת החוק וזכויות להגשים מתמקדים 

 . "(השני תנובה עניין:" ולעיל ( )להלן4.12.2011, 50, פסקה תנובה נ' עזבון ראבי 10085/08)ע"א " העוסק

את השיקולים המנויים בחוק מבית המשפט לשקול יבקשו  יםהמבקש, אם כן, לאור החשיבות הציבורית .259

 .גם בקביעת הנזק יעילות( ,תובענות שמטרתם להשיג את תכליותיו האמורות )אכיפה, הרתעה ועידוד הגשת

מהותי, דוקר את העין  - כרוך בעצם ההפרותאינו תאורטי אלא , כאן הנזק למקרים אחרים ודוק, בניגוד

 ההפרה אינה שולית או אגבית אלא פוגעת פגיעה ממשית בצרכנים ובציבור כולו. ובהחלט "מעיד על עצמו".

 כימות הנזק .3.יח

הן בהיבט  - לעשות, מטבע הדברים, בהתאם להיקף הפרסום הסמוי האמיתיקביעת הנזק הינה שונה תידרש  .260

 עשיית עושר והן בהיבט הנזק הממשי שנעשה לציבור הצרכנים.

של הצרכנים שהושפעו ואומדן להערכה  מסלוליים מעשיים יש מספר לשם כימות הנזק, אומדנו והערכתו .261

המדידה הנוגעת לשימוש  ,לשימוש אלקטרוני נזכיר כי בכל הנוגעראשית, . וכן לחלוקת הנזק ,מהפרסום

באתרים הינה מדויקת וכמותית. המדידה מזהה את המשתמש, מספר הכניסות, זמן השימוש הממוצע, האם 

 הוא עבר ללינקים שהוצעו לו, לחיצה על פרסומות ואף על העושר שנשקף ממנו. 

 ,העושר שהושג על גבם של הצרכניםלבחון את  מטעמו לבודקיתבקש בית המשפט להורות  ,במסגרת הבחינה

ייבחנו  ,בנוסף, ולאחר מדידות אלו הפרסום בין המשיבות לחברות המסחריות. ת הסכמיחשיפ באמצעות

באוכלוסייה )תוך התחשבות בפרסומים חוזרים, פרסומים  'סטנדרטיים'ביחס להסכמי פרסום  הפרסומים

 . עלותםהמחשת צורך ל ,מקבילים, קמפיינים רוחביים וכן הלאה(

 עם דפוסי פרסום שונים ,ביחס להשוואת מוצרים דומיםניתן לאמוד את ערך המוצר והאומדן יתר על כן, 

 )אתרים הנבדלים בכמות הפרסום וכיו"ב(. 

בפרוטרוט על ניסויים ומחקרים המספקים הערכה מדויקת למדי אודות שיעור לעיל כי עמדנו  ,עוד נציין

הספרות שנסקרה לעיל אף . יתרה מזאת, סמוי ועמום )'בשיתוף' וכיו"ב(הצרכנים שהוטעו בעקבות פרסום 

 הן בהיבט הצרכני והן בהיבט התחושות. ,אודות היקף הפגיעה בלקוח נותנת הערכה טובה למדי

 ןבאופ ןאופן חישובו של הנזק הלא ממוני אינו דרוש לשלב בקשת האישור ויידואף נבהיר כי  ,מעבר לצורך .262

 (. לפסק דינו של השופט דנציגר 64פסקה ב בעניין קולך)וראו  העיקרי ךבמסגרת ההלי ,בהמשך הדרךמפורט 

 ובהם, הפיצויוחלוקת ייבחנו מודלים אפשריים לפסיקת ככל שיתעורר הצורך בהמשך לאמור, נדגיש כי  .263

)ג( לחוק תובענות ייצוגיות, במסגרתם מוסדרת האפשרות 20-( ו3)א()20בסעיפים המודלים המוסדרים 
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. ניתן אף לחלק את הפיצוי למשתמשים או הציבור ,לפסוק סעד כספי בסכום כולל וכן סעד לטובת הקבוצה

 אשר באמצעות הגרלהאו על פי זיהוי ברשתות החברתיות. וכן ביצוע הידועים על פי כתובות האייפי שלהם 

הפיצוי בתובענות  "גלגל המזל: כיצד לחלק את קופתשי נ' לביא גשים חלק נכבד מן התכליות )ראו, י

 .((2017) 321עיוני משפט מ  ייצוגיות?"

חישוב היקף הנזק המדויק שנגרם בידי המשיבות מורכב למדי ומצריך גישה לנתוני המשיבות בדבר היקף  .264

מכל מקום, לסיכומו של חלק זה, בנקודת הזמן הנוכחית הפרסום הסמוי הממשי ומספר החשיפות הכולל. 

בהתחשב  -חמורים שנגרם לקבוצה הרלוונטית כתוצאה מהתנהלות המשיבות ובהתחשב במגוון הנזקים ה

 ₪., על הצד הנמוך, בסך של עשרות מיליוני הנזקים כוועריבכל אלה 

 

 הקבוצה ושל המבקשים של התביעה עילות של קיומן .יט

 ( לחוק תובענות ייצוגיות:1)א()4 סעיףתובענה זו מוגשת בהתאם ל .265

)א(, המעוררת שאלות מהותיות של 3"אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 

בשם אותה  -עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם

 קבוצה" 

 )ב( לחוק קובע כי על המבקשים להראות בבקשתם כי לכאורה נגרם להם נזק.4 סעיף

 ( לחוק קובע כתנאי לאישור התביעה כי: 1)א()8 סעיף

"התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, 

 ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה"

ה נעמוד בהרחבה על עילות התביעה. כפי שעולה מכתב התביעה, השאלות המשפטיות העומדות להכרע ,לקמן .266

 בתביעה זו הינן מהותיות ומראות סיכוי טובים מאד )ובוודאי 'אפשרות סבירה'( להכרעה לטובת הקבוצה.

למעלה מן הצורך יצוין כי בתי המשפט שבו ופסקו מספר פעמים כי על המבקש לאשר תביעה ייצוגית לשכנע  .267

קנות, ובד בבד ציינו את בית המשפט במידת הסבירות הראויה כי הוא ממלא לכאורה אחר תנאי החוק והת

כי אין לערוך את מלוא הבירור בשלב התביעה לאישור התובענה כי אם בשלב בירור התובענה לגופה )ראו 

 הפיניקס נ' עמוסי ואח' 2128/09; רע"א (1996) 787, 774( 5)מט ד"פ, זילברשץ' נ טצת 4556/94 א"ברע

מגן וקשת בע"מ ואח' נ' טמפו תעשיות בירה  2967/95"(; ע"א פרשת עמוסי; להלן "05.07.12)פורסם בנבו, 

 (.312( 2ואח', פ"ד נא ) בע"מ

 רשלנות  .1.יט

 הרשלנות עילת של קיומה

 קבועה הרשלנות תעיל .היטב כאן מתקיימות הרשלנות בחינת נסיבות התביעה שלפנינו מגלה כי יסודות .268

 כתוצאה שנגרם ונזק, התרשלות, זהירות חובת, כידוע, כוללים ויסודותיה, לפקודה 36-35 בסעיפים

ולקמן נציג את בחינת היסודות לפי סדרם ובהתאם למודל  עילה זו מתקיימת בנידון שלפנינו .מההתרשלות

 (. (15.7.2013) 14-13 בפסקאות, פלוני' נ פלוני 4486/11 א"ע: המסורתי לבחינת הרשלנות )ראו והשוו

קונקרטית. היבטים  זהירות וחובת מושגית זהירות היבטים: חובת לשני בפסיקה נחלק הזהירות חובת יסוד .269

 לצפות )"צפיות ואת הצורך( טכנית" לצפות )"צפיות את היכולת הכולל, הצפיות מבחן לפי אלו נבחנים

 (.נורמטיבית"

 את לצפות היה צריך סביר אדם אם לשאול יש, המושגית הזהירות בבואנו לבחון האם התקיימה חובת .270

 הנזק. לאחר מכן יש לבחון האם וסוג הפעילות סוג, הניזוק סוג, המזיק בסוג בהתחשב, הנזק התרחשות

מקום בו הנזק צפוי ולא . בהתאם לנסיבותיה הפרטניות של המקרה ,הקונקרטית הזהירות קיימת חובת
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' נ טרויהפט 878/06 א")ראו, בין היתר, ע תוטל חובת זהירות הולמת -קיימים שיקולי מדיניות ייחודיים 

 .((4.1.2009) 33-30 בפסקאות, עטיה

של חובת זהירות המושרש היטב בפסיקה יומה ק, דומה שאין ספק בדבר לחובת הזהירות בענייננו באשר .271

 . בעניין המשיבות מושגית

 האם - דהיינו, האשם יסוד את לבחון יש, שחבו המשיבות כלפי המבקשים הזהירות חובת את משביססנו .272

 מידה אמות פי-על, סבירים זהירות אמצעי ונקט שלא בכך הזהירות חובת את והפרו התרשלו המשיבות

בדבר  ,בהתאם לדין הנוהג ולפסיקות שהובאו לעיל ,זאת בחיוב. להשיב יש זו על שאלה גם אובייקטיביות.

 לוודא שנועד ,הסביר הזהירות בסטנדרט עמדו לא אחריותן הישירה של המשיבות לביצוע ההפרות. המשיבות

 ולשמור על אינטרס המבקשים ועל האינטרס הצרכני המובהק.מנהל תקין 

ת בסטנדרט הזהירות ולו היו המשיבות עומד ,היה ללא ספק נמנע ,הנזק שנגרם כתוצאה מהפרת הדין .273

 בדגש על חוק הגנת הצרכן.ובהתאם להוראות הדין והפסיקה  ,והביצוע הסביר

הציבורי של כלי התקשורת מטיל עליהם חובת אמון מוגברת, ועל כן  םמעמד, כי לשיטת המבקשים ,נוסיף .274

הטעיה, גזל זמן, גניבת דעת ופגיעה בשיקול הדעת  מצרכניהם למנוע שלהם, מגביר את חובת הזהירות

 מסחרי וציבורי של הצרכנים. -הצרכני

 שנגרם הנזק עם הדוק סיבתי בקשר מצויה זו הפרה. מכוונת ואף, רשלנית הייתה המשיבות התנהלות, כן אם .275

 .יםלמבקש

 עצמו על מעיד הדבר .2.יט

כי אין די בטענות המובאות  -בניגוד לטענת המבקשים  -לחלופין, בכל הנוגע לנטל הראיה, וככל שיקבע  .276

נוספים  מנגנוניםנסיבות המקרה מקימות  זו בכדי להקים את חובת הראיה בדבר רשלנות המשיבות, בבקשה

חובת הראיה ברשלנות לפקודת הנזיקין מגדיר את  41. נציין כי סעיף "עצמו"הדבר מעיד על  הכללובהם 

. עקרון זה משמעו כי בנסיבות המקרה תהא זו חובת המשיבות להוכיח כי לא הדבר מעיד על עצמומקום בו 

 לנקוט. ןבדבר הצעדים והפעולות בהם היה עליה ,נקטו ברשלנות בהתאם לנקודות שפורטו לעיל

 לפקודה כי: 41קובע סעיף  ,ר מעיד על עצמו""הדב הכותרתתחת  .277

לו יכולת לדעת  הייתהידיעה או לא  הייתה"בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא 

מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס 

שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק  הייתהשלנתבע 

מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט 

לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות  הייתהעל הנתבע הראיה שלא  -זהירות סבירה 

 שיחוב עליה."

  :לעיל םמתמלאים שלושת התנאידנן  המקרהבנסיבות  .278

לו יכולת לדעת  הייתהידיעה או לא  הייתה"לתובע לא  כי לקבוע ניתן במסגרתו - הידיעה העדר תנאי .א

 מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק".

  בפרסום ונסיבותיו. המשיבות שלהשליטה המלאה  - תנאי השליטה  .ב

לאור פסיקות בית הדין  ,עודף ההסתברות אשר מתחזק תנאיוכן בשל  - "תנאי עודף ההסתברות" .ג

נראה כי "אירוע המקרה שגרם לנזק" אכן  -המשמעתי בעניין האחריות הכוללת של המשיבות לנזק 

מסקנה שהן נקטו עם המסקנה שהמשיבות לא נקטו זהירות סבירה מאשר עם ה במובהקמתיישב 

 זהירות כזו.

 עצמן. מוטלת בכל מקרה על המשיבותבדבר אחריות המשיבות לנזק  ההוכחההנה כי כן, נטל 
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 הפרת חובה חקוקה .3.יט

הפרו המשיבות חובות כלליות רבות שבדין כמפורט לעיל, ובכלל זה חובות המוטלות על המשיבות  ,בפעילותן .279

 . מכוח כללי הרשות השנייה, חוק הגנת הצרכן, חוקי הפרסום לקטינים וכיו"ב

 זו לשונו:ולפקודת הנזיקין,  63מעוגנת בסעיף  ,של הפרת הוראה חקוקה העוולה .280

 -. )א( מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק 63"

והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר,  -למעט פקודה זו 

בעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מט

אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי 

 פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.

)ב( לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי  

-גנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בניפירושו הנכון הוא נועד לטובתו או לה

 אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני."-אדם בכלל או של בני

את העוולה של הפרת חובה חקוקה: קיומה של חובה המוטלת על המזיק  מקימים חמישה יסודותאם כן,  .281

החובה המוטלת עליו; ההפרה  החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק; המזיק הפר את מכוח חיקוק;

הסעיף  מכילבנוסף, )הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים שאליו התכוון החיקוק וכן כי גרמה לניזוק נזק; 

 (.יסוד נגטיבי לפיו החיקוק לא התכוון, לפי פירושו הנכון, לשלול את הסעד בנזיקין

 כי כל היסודות התמלאו באופן ברור בנידון שלפנינו.  לראות ,נקל

חובות המשיבות )לפחות בנוגע לפלטפורמות השידור המוסדרות  ,פורט לעילכפי ש - קיומה של חובה  .א

 מוסדרות עלי חוק; באופן פרטני(

הינן להבטיח כי  ,של הוראות החוק שפורטו תכליתן - החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק .ב

 האינטרס הצרכני של צרכני התקשורת לא ייפגע;

כפי שפורט לעיל באריכות, המשיבות לא עמדו בהוראות החוק  - את החובה המוטלת עליוהמזיק הפר  .ג

 והפסיקה הרלוונטית והפרו את חובתם באמצעות הטעיה ופרסום סמוי;

נזקים  מבקשים, לצרכנים ולכלל הציבורהפרת חובותיה של המשיבות גרמה ל - ההפרה גרמה לניזוק נזק .ד

 כמפורט לעיל; קמשמעותיים, וזאת בקשר סיבתי מובה

נועדה למנוע נזקים מעין אלו  החקיקה - הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים שאליו התכוון החיקוק .ה

והטעיה, ונזק ישיר באשר לטיב  שבגינם סבלו המבקשים ובפרט פגיעה באינטרס הצרכני, העדר גילוי

 המוצר הרלוונטי.

מצויות החוק ההוראות ל בהתאם, כל זאת לפיצויאשר על כן, עוולת ההפרה החקוקה מקנה למבקשים זכות 

 ., שעניינו "תרופות לעוולות"ת הנזיקיןבפרק ה' לפקוד

 לאבחנה נזכיר כי בדיני הנזיקין יש נפקות ,האחריות הגדרת על והשפעתה החיקוקים הפרת משמעות בעניין .282

בנסיבות מסוימות  מכירה הנזיקין שפקודת בין הפרת חובה חקוקה לבין חיוב הנזק בשל רשלנות. בעוד

 החיקוק ,חקוקה ה(( לפקודה(. בהפרת הורא1)64 סעיף)לדוגמה, עקב פעולת טבע ב הסיבתי הקשר בניתוק

את הקשר  םג' כלשהו מנתקי דיאף במקום בו צד ,החובה מפר על מוחלטת אחריות המופר יכול להטיל

 .אין צורך להתמקד בהוכחת הסיבתיות ,ועל כן -הבסיס לחיוב הוא הפרת החיקוק  .הסיבתי

 עילות חוזיות  .4.יט

 וחובת תום הלב המוגברת של המשיבות -קיום היחסים החוזיים 

מקום בו הצרכנים פעלו  ,)ובפרט מלבד החובה הבסיסית לקיום הוראות החוק בכל הנוגע ליחסים החוזיים .283
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כינון היחסים החוזיים והאופן בו הם מחייבים  ,אחר בספירה האינטרנטית( ואבהתאם להסדר שימוש כזה 

 . יהןנגזר מחובת תום הלב המוגברת החלה על - את המשיבות

נוסף על הצורך לפרש ולהעמיד את החוזה בהתאם לתקנת הציבור, על המשיבות מוטלת חובת תום הלב.  .284

לחוק וכן  39בחוזה )סעיף לחוק( והן בחיוב הנובע  12חובה זו באה לידי הביטוי הן בשלב המשא ומתן )סעיף 

אותה דורשים המבקשים מן  'מחווה של אבירות')ב( לחוק( אינה 'דרך חסידות' או איזושהי 61בסעיף 

 המשיבות. 
משפטנו" )ראו  בשיטת דין בעל מכל המצופה ביותר הבסיסית המידה "אמת היא לב תום של המידה אמת

  .((6.9.2017)בפסקה ל"א  מ"בע אכיפה שירותי. ר.ג.מ.א.ש' נ מ"בע( 2007) תחבורה שלמה  3698/11 ברעא

בדבר החובה של בעל דין  -אשר כבר הפכו למושכלות יסוד במשפט ישראלי  -יפים לענייננו דברי הנשיא ברק  .285

 לאדם אדםלנהוג בהגינות, כפי שהיה רוצה שינהגו בו, וכפי שמוכרחים לנהוג בבעל דין ובשותף עסקי באשר "

 .((2002) 297, 289( 3)נו ד''פ, מ"בע והשכרה לבניה רעננה. מ.ר.ע' נ מ"בע בנין קל 6370/00 א"ע..." )אדם -

אף אם התנו אחרת בתנאי  -בענייננו, קיומו של החוזה נגזר מעצם ההתקשרות בין המבקשים למשיבות  .286

 בהתאם לתקנת הציבור.  החוקלעמוד בהוראות  - השימוש של האתר או המדיה הרלוונטית

למותר לציין כי כמקובל בפסיקה תנאי השימוש פוגעניים, נסתרים, לא סבירים ואף בלתי לאמור,  בהמשך .287

. כך, לשם ההמחשה, עיון מדוקדק חוקיים של כלי התקשורת השונים לא יהוו הסכם מחייב עם הצרכנים

תובענה בהסכם תנאי השימוש באתר מעריב מלמד כי ההסכם 'מורה' לצרכן שלא ליזום תובענה ייצוגית אלא 

 .(35לדף תנאי השימוש באתר מעריב 11בלבד )ס'  אישית

ות הן ביחס למעריב והן ביחס לתנאים דומים המופיעים אצל משיב - תנאים מעין אלואם כן יודגש כי  .288

יהוו חוזה לא יעמדו ו . תאנים מען אלומנוגדים ללשון החוקלא סבירים שאף תנאי שימוש מהווים  -נוספות 

 .פסול

-, התשמ"גלחוק החוזים האחידים 3על כל אלו נוסיף את היות התנאים הלוו תנאים מקפחים, כמשמעם בס'  .289

1982: 
בשים לב  -זה, תנאי בחוזה אחיד שיש בו בית משפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק "

משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול  -למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות 

 " להביא לידי קיפוח לקוחות

הצרכן לכלי הדברים אמורים ביתר שאת, לנוכח מאפייני הנסיבות שלפנינו וטיב ההתקשרות שבין  .290

 הכוחות ומאפייני החוזה. הפרשנות, יחסי ליהתקשורת בדגש על כל
 

 דיני עשיית עושר שלא במשפט  .5.יט

 -, תשל"טחוק עשיית עושר ולא במשפטמצוי ב ,מרכזי נוסף לחובת ההשבה המוטלת על המשיבות מקור .291

1979 . 

 )א( לחוק זה קובע את התנאים להשבה: 1 סעיף

 שבאו( הזוכה - להלן) אחרת הנאה טובת או שירות, נכס שבדין זכות פי על שלא שקיבל "מי

 בלתי בעין השבה ואם, הזכייה את למזכה להשיב חייב(, המזכה - להלן) אחר מאדם לו

 שוויה". את לו לשלם - סבירה בלתי או אפשרית

, נקבעו העקרונות ליישום של 221( 1) פ"ד מב, ה.ב.מ.ג ג'ונס אנד הרלו' נ מ"בע בנין חמרי אדרס 20/82 בד"נ .292

                                                           
35   Use-of-https://www.maariv.co.il/Terms  
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 עושר ולא במשפט. בין השאר נאמר שם כך:דיני עשיית 

התכלית היא, בין השאר, מניעת התעשרות שלא כדין, ועל רקע תכלית זו יש לפרש את "

הוראתו הכללית של המחוקק. ביסוד תכלית זו עומדת התפיסה, שלה נתן ביטוי הלורד 

 המצפוןלפיה יש להורות על השבה, מקום שתחושת  moses,בפרשת  (mansfieldמנספילד )

 ".מחייבת השבה. "יושר" זה אינו "יושר" טכני (ex aequo et bono) והיושר

 הבהיר בית המשפט כי ניתן לקבל אף פיצויי הסתמכות מכח החוק: ,בהמשך

לעתים יש במניעת ההתעשרות שלא כדין משום השבת המצב לקדמותו, ובכך הגנה על "

שלא כדין, יש משום העמדת  אינטרס ההסתמכות. בדומה, לעתים, במניעת התעשרות

מים במצב בו היה נתון לולא ההפרה, ובכך הגנה על אינטרס הציפייה. עם זאת, תהצד ה

הגנה על אינטרסים אלה אינה מטרתם של דיני ההשבה. מטרתה של זו היא מניעת 

 ".ההתעשרות שלא כדין, והגנה על אינטרסים אחרים היא אך תוצאת לוואי בלתי הכרחית

לאור תכליותיו של חוק תובענות ייצוגיות, ובייחוד בנסיבות המקרה שלפנינו  ,ור ביתר שאתאמ זההיבט  .293

אחת המטרות העיקריות  -לצד מטרות הפיצוי וההרתעה כי  ,רהמשיבות. נזכישל  ןבדגש על התנהלות

נטילת  :מודגשת היטב בפסיקת בתי המשפט בארה"ב ,היא - העומדות בבסיס מוסד התובענה הייצוגית

. כפי ( ומניעת התעשרות שלא כדיןDisgorgement Of ill-Gotten Gainsחוקיים מידיו של הנתבע )-הרווחים הלא

הן העיקר  - חוקי-כי המטרות של הרתעה והשבת הרווח הבלתי אף סבורדויטש  המלומד ,שפורט לעיל

, שערי כום ביניים ומבט לעתיד"סי -"עשור לתובענה הייצוגית הצרכנית דויטש,  ובתובענות ייצוגיות )רא

 (.32, 21, 9( התשס"ה 1משפט ד)

את יסודות  באופן מובהק תמקיימ ,מצוי בבקשה שלפנינו ונסיבותיהההתעשרות בגין פרסום סמוי כפי  .294

 לזוכה מן המזכה וקבלתה אצל הזוכה ּהלעילה שלושה יסודות: התעשרות, בואכי  ,העוולה. בפסיקה נקבע

א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה  5768/94פי זכות שבדין )ראו רע"א -שלא על

המקרה שלפנינו, התעשרו המשיבות  בנסיבותומכוחן,  (, והאסמכתאות ששם(.1998) 289( 4, פ"ד נב)בע"מ

 שלא כדין.

 בניגוד מוחלט לדין הישראלי ולחוקי הגנת הצרכן.  ,רב כתוצאה מזכייההמשיבות זכו להון הנה כי כן, 

כבר נפסק כי אין רשימה סגורה של מצבים שבהם ייחשב אדם כמי שהתעשר שלא כדין כי  ,נזכיר ,לסיום .295

את היסוד 'שלא על פי זכות שבדין' די... להראות שההתעשרות הייתה בלתי צודקת" )ע"א  להעמיד"]ו[כדי 

 .(1997) 480, 471( 4פ''ד נ) אטלנטיק, חברה לדייג ולספנות בע"מ נ' דג פרוסט תעשיות דייג בע"מ, 6126/92

 חוק הגנת הצרכן .6.יט

גילוי החובות הפרו את לצד העילה הפרטיקולארית הנוגעת לחובה לדווח על פרסום מעשי המשיבות אף  .296

 . )ב( לחוק הגנת הצרכן3)א( ואף 4)א(, 2 עיףהמוטלות עליהם מכוח ס

 כאשר מתקיימים פערי כוחות ומידע ביניהםזאת על צדדים, חובת גילוי מוטלת כידוע, במסגרת התקשרות  .297

 7/81 ; ד"נ595-597, 573( 2)מח ד"פצבאח,  נתן' נ מ"בע לישראל משכנתאות בנק טפחות 5893/91 ע"א)

 (. 696-697, 673( 4)לז ד"פקסטרו,  דוד' נ מ"בע ובנין פתוח להשקעות חברה, פנידר

 מטיל איסור מפורש על הטעיה במחדל:חוק הגנת הצרכן ת צרכנים, יבמסגרת איסור על הטעייחד עם זאת,  .298

 אחרת דרך בכל או פה בעל או בכתב, במחדל או במעשה - דבר עוסק יעשה לא (א) .2"
 בעסקה מהותי ענין בכל צרכן להטעות העלול - בעסקה ההתקשרות מועד לאחר לרבות

 :בעסקה כמהותיים אלה ענינים יראו האמור מכלליות לגרוע בלי(; הטעיה - להלן)
 ;שירות או נכס של והסוג הכמות, המהות, הטיב (1)

... 
 והסיכונים מהם להפיק שניתן התועלת, בשירות או בנכס לעשות שניתן השימוש (4) 
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 ";בהם הכרוכים

 פרטים הכולל ,שווא מצג של דרך על במעשה הטעיה: צורות שתי ללבוש יכולה לחוק( א)2 עיףס לפי הטעיה .299

. לגלותם חובה שיש מקום פרטים גילוי באמצעות אי, במחדל וכן הטעיה, המציאות את תואמים שאינם

לפי סעיף  וכן( 1)א()2בהקשרו. נראה גם כי המדובר בסוגיה שיש לראות בה כעניין מהותי בעסקה לפי סעיף 

אלא אסר באופן כוללני כל . למעשה הלכה - הטעיה דורש איננו כי החוק ,בהקשר זה יודגש ( לחוק.4)א()2

( 1)נד ד"פ, מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק' נ ארד 2837/98 א"רע" )צרכן להטעות העלול" מעשה

600 (2000.)) 

 4 עיףמעבר לחובות הגילוי הכלליות מכוח עקרון תום הלב, ניתן למצוא גם חובות גילוי שמוטלות מכוח ס .300

מערכתי -היותו של מוצר עיתונאי ,שכן לחוק הגנת הצרכן ומוטלות גם על אספקת מוצר מעין זה שלפנינו

 או נחותה איכות או פגם לי "כהחייבת בגילו סחרי הוא פגם ואיכות נחותה מהותית למוצרמ-מוצר פרסומי

 ((1)א()4 עיף" )סהנכס של מערכו משמעותי באופן המפחיתים, לו הידועים אחרת תכונה

 נכללות בו] ב לפרקים בניגוד מחדל או מעשה דין" כי הקובעת ,לחוק( א)31 עיףס הוראת את להוסיף לכך יש .301

 .36["חדש נוסח] הנזיקין פקודת לפי עוולה כדין 1ד או' ד', ג[, לעיל שצוטטו ההוראות

מתקיימות ההגדרות המשיבות מספקות מוצרים לציבור הצרכנים הישראלי, ובכללם המבקשים. על כן  .302

 . (כן בעמדת היועץ)וראו בהרחבה לעיל ו לחוק הגנת הצרכן בדבר היות הצדדים "עוסק" ו"צרכן". 1בסעיף 

 להחליט שיוכל מנת על, לו המוצע מוצר על אמין מידע יקבל הצרכן כי להבטיח היא ,אלה תכלית הוראות .303

 ראבי עזבון' נ שיתופי מרכז - תנובה 10085/08 א"ע) לאו אם המוצר את לרכוש ורציונאלי אם שקול באורח

 בהתאם למטרה זו נגזרת פעולת החוק. .("עניין תנובה": ולעיל ( )להלן4.12.11) ל"ז

חוק הגנת הצרכן הוא חוק צרכני, קוגנטי, שנועד להגן על הצרכנים. החוק נוסד במטרה להתמודד  , כינציין .304

עם פערי כוחות המובנים שבין עוסקים לצרכנים, והוא שם לנגד עיניו את הכשלים הקוגניטיביים שיש לצרכן 

 לים אלה. בבואו להחליט אודות המוצרים אותם הוא קונה. החוק נועד להגן עליו מפני ניצול כש

, יצרנים דהיינו, עוסקים על החלים ואיסורים חובות בדבר מפורטות הוראות כולל זה חוק"

 התנהגות אורחות העסקי המגזר על להשליט במטרה, שירותים ונותני סוחרים, יבואנים

 של הטעייתו את ולמנוע לצרכן העוסק שבין ביחסים הוגנים משחק כללי לקבוע, ראויות

 לעניין תנובה(. 22)פיסקה  "צורך שהוא לשירות או לנכס בקשר הצרכן

הם כה גדולים מחד,  -במקרה הזה כלי התקשורת ו -ביחסים בהם פערי הכוחות בין הצרכן לבין העוסק  .305

בפרט בהתנהלות המבוצעת מתחת לפני השטח, בלתי אפשרי מצד הצרכן להכיר ולהבין כראוי את טיב המוצר 

בעניין הפרסום הסמוי, מדובר במנגנון דק מן הדק, בעל מורכבות אדירה ואת הליקויים החבויים בו. 

  וייחודיות המקשה על מתבונן מן החוץ להבין את טיב המוצר הרלוונטי.

ולהשליט כללי משחק  'מגזר העסקי'הומאפשר לו להסתמך על  'צרכן הסביר'אשר על כן, מסייע החוק ל

ברזני נ' בזק החברה הישראלית  ,1977/97בע"א )ראו גם  הוגנים ומניעת ניצול של פערי כוחות וחולשת הצרכן

 .(2001) 598, 584( 4, פ''ד נה)לתקשורת

 המבקשים באופן כללי את אף הטעו לצד ההוראות הספציפיות הנוגעות לפרסום סמוי, המשיבות בענייננו, .306

התקשורתי  שלא להבין את מהות המוצר להם גרמו וכך -והן במחדל  במעשה הן - הקבוצה חברי כלל ואת

 אי לבין הנזק בין סיבתי קשר וישנו( כפי שתואר לעיל) נזק סבלו הקבוצה חברי .והפרסומי שסופק להם

                                                           
 או הנכס בעיצוב הטעיה" לחוק:( א)6' יתכן ובאופן מהותי, ניתן לראות בנסיבות שלפנינו כאילו הן אף עולות לכדי הפרת סע  36

  ".2 סעיף הוראות את כמפירים והמעצב האורז, היבואן, היצרן את גם יראו, לה במצורף או האריזה גבי על, באריזתו
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 .הגילוי

 באופן הסיבתי הקשר מדרישת הנובעת ההסתמכות דרישת את לפרש יש צרכניות בעוולות כי ,נציין עתה כבר .307

 שהנסיבות וככל - רשאי המשפט בית, ייצוגית תביעה בעניין, כן על יתר (.ברזני ענייןב וראו) ועקיף גמיש רחב

 לקיים - ובמקומה התובע לנזק ההפרה בין הסיבתי הקשר הוכחת אופן את רכךל - נדרש אף זאת מחייבות

 .(לעיל גורי ענייןב ראו) קבוצתי״ סיבתי ל״קשר דרישה
 

 עוולות נזיקיות נוספות .7.יט

בדיווח על אירועים ־ סומכת עצמה, איפוא, בעיקרה, על זכותו של  -זכותו של עיתון " - עוולה חוקתית .א

גם בחובה המוטלת אן, כי זכותו של העיתון כורכת עצמה, על דרך העיקרון, כללמוד מ ןהציבור. נית

מתאר ומביא לידיעת לדווח באורח מלא ושלם על אירועים שהוא  -חובה הנגזרת מאותה זכות  -עליו 

 ןוהטלת חובה עקרונית לדווח באורה מלא ואמיקוראיו. דיווח חלקי על אירועים עלול לעוות אמת. 

 "יה בידי כלי התקשורתנדלית המצו-נועדה למנוע הטעייתו של הציבור וניצול לרעת של עוצמה בלתי

 (("1998) 52, 1( 3, פ"ד נב)ידיעות אחרונות בע"מ נ' קראוס 7325/95בדנ"א  חשין)כב' השופט 

ניתן לתבוע מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה גם על פי הוראות חוק בשיטת המשפט הישראלית כידוע, 

, משפט יות בעידן חוקי היסודעוולות חוקתארז, -)ר׳ ברק יסוד, וזאת מכוח דוקטרינת העוולה החוקתית

העוולה החוקתית הכרוכה במניעת וממשל ט תשס"ו(. המבקש יטען אפוא, כי הוא זכאי לסעד, גם על 

 הזכות של הציבור לדעת, לביטוי אמין וליהנות מחופש עיתונות אפקטיבי.

אשר אינן יכולות  התנהלות המשיבות פוגעת בחופש המתחרותבדומה לכך,  - העיסוק בחופש פגיעה .ב

 . להתחרות כראוי עם המשיבות בשוק הרלוונטי בשל הפרות אסורות אלו

בנוסף, וכפי שהרחבנו בחלק הנזק, המשיבות פגעו בזכות לכבוד  - פגיעה בכבוד ובאוטונומיה .ג

כי האדם מחליט בעצמו כיצד לפעול למען שלומו היא אשר מהותה  הנפגעת הקבוצהובאוטונומיה של 

; 236(, בעמ' 1997) 205( 4, פ"ד נא)המכון למידע רפואי -ברמן ואח' נ' מור  434/94ע"א ו ב)רא וטובתו

המשיבות פגעו (. 573-571, בעמ' 541, עיוני משפט כד )תשס"ה( "שני מושגים של כבוד"דניאל סטטמן, 

כאשר החדירה בנסיבות  םבמבקשים וביכולתם לעצב את חייהם ו'לספר באופן עצמאי' את סיפור

שלפנינו הינה חמורה במיוחד ועוסקת בפלישה חשאית לחלקים הפנימיים ביותר בתודעה האנושית 

 עקא דא" יעקב אסף אצל ראו, בין היתר,)ו את חייו רגשותיו ומחשבותיו לעצב באופן מודעוליכולתו 

 (.ת שםוהאסמכתאו( 2012) 5 מב משפטים "באוטונומיה פגיעה של גלגוליה -דעקה

נעשתה בכוונת מכוון ועל של הפרסומים העלמת המידע מהציבור על אודות אופיים האמיתי  - תרמית .ד

לפקודת  56סעיף בהתאם ל ,זאת המעמידות את קיומה של עילת התרמית. ,כן עסקינן בנסיבות חמורות

או באין אמונה  "ֶהֵצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבתהמתווה עוולה פרטיקולארית שהיא  הנזיקין

ראש, כשלא אכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי -באמיתותה או מתוך קלות

 . ההיצג יפעל על פיו"

תקשורתי -ובשל הפגיעה הקשה בשיח הציבורישלפנינו  בנסיבותיש לקבוע כי  - עוולת מטרד לציבור .ה

 42זאת, בהתאם לסעיף  מטרד לציבור.מכח  המשיבות ביצעו עוולה אףהעומד ביסוד הדמוקרטיה 

מיטרד לציבור הוא מעשה שאינו כדין או מחדל מחובה משפטית, " לפקודת הנזיקין המורה כי:

, או שהוא הרכוש או הנוחות של הציבורכשהמעשה או המחדל מסכן את החיים, הבטיחות, הבריאות, 

 ".מזכויות הכל מכשול לציבור להשתמש בזכות
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 לתובענה ייצוגיתהתאמת הבקשה   .כ

( לחוק תובענות 1)א()4תובענה זו מוגשת בהתאם לס'  - עילות התביעה של המבקשים ושל הקבוצה .308

( 1)א()8 'ס )ב( לחוק קובע כי על המבקשים להראות בבקשתם כי לכאורה נגרם להם נזק.4ס' כאשר  ייצוגיות:

מהותיות של עובדה או משפט "התובענה מעוררת שאלות לחוק קובע כתנאי לאישור הבקשה כי: 

. ובמקרה דנן המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה"

המראות סיכוי טוב מאד )ובוודאי 'אפשרות סבירה'( להכרעה לטובת  עמדנו בהרחבה על עילות התביעה

פר פעמים כי על המבקש לאשר תביעה למעלה מן הצורך יצוין כי בתי המשפט שבו ופסקו מס הקבוצה.

ייצוגית לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות הראויה כי הוא ממלא לכאורה אחר תנאי החוק והתקנות, 

ובד בבד ציינו כי אין לערוך את מלוא הבירור בשלב הבקשה לאישור התובענה כי אם בשלב בירור התובענה 

 .(05.07.12) נ' עמוסי ואח'הפיניקס  2128/09לגופה )ראו לדוגמה, ברע"א 

העוסקת בנזקים בסכומים משתנים לציבור לקוחות  ,עסקינן בתביעה מורכבת - הצורך בתובענה ייצוגית .309

לעיל פורטו עילות  .עולה לכדי סכומים גבוהים של מאות מיליוני שקלים ואף יותר םגדול אשר הצטברות

התביעה. המשיבות גרמו לנזקים משמעותיים לציבור זה ועליה להפסיק את העוול ולפצות את הציבור שכבר 

רבים עד מאוד נפגעו בצורה זו או אחרת משלל הפגיעות אותן  צרכני תקשורתנפגע. למעשה, נדמה שאזרחים ו

שלצורך מיגורה נוצר חוק תובענות ייצוגיות  גרמו המשיבות. במקרה דנן, מדובר בהתנהלות שלא בתום לב,

 לחוק. 1כאמור בס' 

)א( לחוק תובענות ייצוגיות על המבקשים להראות קיומה של 3על פי ס'  - העילה המנויה בתוספת השנייה .310

לתוספת השנייה  1תובענה זו מוגשת הן בהתאם לאמור בס'  עילת תביעה מהמנויות בתוספת השנייה לחוק.

עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו  נגד "תביעה המאפשר לתבוע במקרה של ,לחוק

 לחוק הגנת הצרכן. 1זאת, בהתאם להגדרות ס' לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו". 

ת ( לחוק קובע כי בית המשפט רשאי לאשר א1)א()8ס' בקשה עומדת זו בתנאי  - שאלה משותפת לקבוצהה .311

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי " התובענה מקום בו:

 רייכרט נ' שמש 8268/96וראו ברע"א ."הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

 (.""די בכך שקיימות שאלות משותפות כלשהן  ( ובפרשת עמוסי נקבע כי12.07.01)

האם המשיבות עמדו בחוק הגנת  -ומובהקות ועיקרן  ותדנן, עולה כי השאלות המשותפות הינן ברור במקרה 

מאלי המחייב את כלי התקשורת? מהו יחס ההסדרה בין הפלטפורמות השונות של יהצרכן? מהו הגילוי המינ

וכיצד יש לחלק מהו כימות הנזק הראוי כלי התקשורת? מהו הנזק שנגרם כתוצאה מצריכת הפרסום הסמוי? 

 ?את הנזק בין הניזוקים השונים

 קבוצת התובעים כהגדרתה ברישא של בקשה זו. אתבית המשפט יתבקש להגדיר  - הגדרת הקבוצה .312

פרופ' א. קלמנט  )וראו אצל לחילופין, יתבקש בית המשפט הנכבד להגדיר את הקבוצה בכל דרך שימצא לנכון

 ((2006) 131( 1מט) הפרקליט", 2006-ות הייצוגיות, התשס"ובמאמרו "קווים מנחים לפרשנות חוק התובענ

על אף השוני נדגיש כי  (.המבקשים לשמור על זכותם לתקן את קבוצת התובעים אף בעתידבעניין זכותם של 

עיתון מודפס, אתר אינטרנט, רשת חברתית, ערוץ טלוויזיה( וכפיפות ) בין הנפגעים במדיות השונות

הפגיעה אפיון השאלה והדיון בנוגע לדיני הנזקים ולמדיניות הרצויה בבחינת לרגולטורים שונים, 

 . נותר זהה בין כלל הנפגעים -רשלנות, הפרת חובות, עוולות פרטיקולאריות והפרות חוזיות הציבורית, 

"( התקנות)להלן: " 2010-( לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע6)א()2תקנה לבהתאם  - מספר המבקשים .313

 אלפי חברים מאותנמצאים  ת הנפגעים הישיריםבמאפייני פעילות המשיבות, יש לשער כי בקבוצ בהתחשבו

 ואף מיליונים.

 'ס)וראו  תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין - יעילות התובענה .314
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הליך, בשל רוחב היריעה של זאת בהתחשב במורכבות התביעה, בעלות הלחוק וכן בפרשת עמוסי(  (2)א()8

גם בהיבט של יעילות המערכת . השאלה המשפטית בתיק, בסיכון הכרוך בניהול הליך תביעה עצמאי

המשפטית והחיסכון של זמן שיפוטי היקר, מן הראוי לאשר את התובענה כייצוגית. יתר על כן, מעבר לפן 

ת של בתי משפט שונים באותו ענין בדיוק. היעילות החשוב כשלעצמו, הדבר ימנע אפשרות של פסיקות סותרו

 וראה לעניין זה גם במקורות שהובאו לעיל.

לחוק  17ס' בעניין ייצוג הקבוצה ו( 4)א()8 -( ו3)א()8סעיפים בהתאם ל - ייצוג וניהול בדרך הולמת ובתום לב .315

מייצגים  המבקשיםנציין כי ( לתקנות 8)א()2תקנה וכן בעניין הנאמנות והמסירות של בא כוח הקבוצה קובע 

 נאמנה גם את האינטרס של יתר חברי הקבוצה. 

את העוולות  לתקןמסחרי גרידא, ותביעתם זו מונעת בראש ובראשונה מהרצון -למבקשים עניין צרכני .316

 הנגרמות על ידי המשיבות כאשר הן פוגעות בצרכנים וזאת ללא זכות שבדין. 

כשירים ומתאימים לייצג בדרך הולמת את עניינם של  מנוסים, הח"מ ועורכי הדין ממשרדם, המבקשיםב"כ  .317

עשרות שנים בנושאים משפטיים  המשרד האמון על כך עוסק זההמבקשים ושל חברי הקבוצה המיוצגת. 

שונים ומגוונים, בסוגיות משפטיות הנוגעות לרשויות שונות ובסוגיות ציבוריות וחברתיות העומדות במרכז 

 סדר היום של החברה הישראלית. 

לצד טיפול שוטף בתובענות ייצוגיות עוסקים עורכי הדין במשרד גם בתיקי פירוק גדולים מאד, תיקי ניהול  .318

עזבונות ותיקי ניהול נכסים, בהם מונו עורכי הדין כפקידים מטעם בית המשפט, ושם הם פעלו לטובת כלל 

ו שנעשה בתובענה ייצוגית. הציבור )הנושים, המשתתפים, הבעלים וכו'( ושכרם נפסק ע"י ביהמ"ש ממש כמ

( לחוק ולהורות על החלפת 1)ג()8ככל שיהי בכך צורך יתבקש בית המשפט להשתמש בסמכותו על פי ס' )

 המבקש ו/או ב"כ. 

 הסעדים המבוקשים .כא

עילות התביעה המפורטות לעיל, והנזק הנגרם למבקשים וליתר חברי הקבוצה, בעקבות מעשיהן ומחדליהן  .319

 ,הנכבדמבית המשפט לעניין זה נחזור ונבקש  .ימים לחברי הקבוצה זכות למגוון סעדיםימק - של המשיבות

 את הסעדים הבאים. תביעה זו ברישלהורות כאמור 

 סעד כספי של פיצוי .1.כא

 סמך על ומינימליסטיתכוללנית  שמרנית נזק הערכת מוגשת זה . בשלבכולל של הצרכנים הנפגעים פיצוי .320

של צרכן לכל ₪  200סך  ;לכל צרכן של וואן וערוץ הספורט₪  150סך בהתאם למפתח הבא: בלבד  האומדנה

לכל ₪  300 ;לכל צרכן של אתר קשת₪  300 ;לכל צרכן של שידורי קשת ורשת₪  250של פיצוי  ;10ערוץ 

הפרות לכל צרכן של עיתון ידיעות. סך כל ה₪  450לכל צרכן של אתר ידיעות, ₪  350 צרכן של אתר וואלה;

עשרות  בסך של, לנוכח שיטתיות ההפרות כמותן ואיכותן יסוכמו, על הצד הנמוך ותוך הערכה שמרנית ביותר

 .לכל הפחות מיליוני שקליםואף מאות 

 סעד כספי של השבה  .2.כא

 . של השבת הסכומים ששולמו )בין במישרין ובין בעקיפין( בעד מוצרי המשיבות כספיסעד  .321

 ת כדין ונוהג ןהמשיבות אינ וצו הצהרתי לפי .3.כא

 סעד הצהרתי ליתןבית המשפט הנכבד מתבקש ת בניגוד להוראות החוק והדין ולפיכך ופועל המשיבות .322

אשר במסגרתו יורה בית המשפט למשיבות )ולכלל כלי התקשורת באשר הם!( לפעול מכאן ולהבא  ,בעניין זה

בכל הדרכים העומדות לרשותן ולגבש נורמות וסטנדרטים מחמירים  - למניעת הפרות עתידיות דומות

 מפורט בבקשה.ההכל כפי , למניעת הישנות ההפרות
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 צו עשה לחדילת נורמות הפעילות של המשיבות .4.כא

לחדול מלבצע פרסום סמוי ולהטיל  משיבותעל צו המורה ללהורות בדחיפות הנכבד מתבקש  המשפט בית .323

באמצעות )זאת, כאמור,  תוכן מערכתימובהק את טיב הפרסומים הנחזים לצו לגלות באופן ברור ו ןעליה

 ("פרסומת"והברור: הכיתוב הפשוט 

 כל סעד שבית המשפט לפי שיקול דעתו של בית המשפט .5.כא

)א( לחוק ולהורות על כל 20 עיףו/או לחילופין, בית המשפט הנכבד יתבקש להשתמש בסמכותו על פי ס בנוסף .324

 .כדי להפסיק את הפגיעה בציבור לו צודק וראוי במקרה זה יראהסעד אשר 

 גמול למבקשים ועורכי דינם: .6.כא

משווי  15%( לתקנות, המבקשים עותרות לקביעת גמול למבקשים בשיעור של 12)א()2לתקנה  בהתאם .325

( לתקנות המבקשים עותרות לקביעת שכר טרחה לעורכי 11)א()2ההטבה לציבור. בנוסף, בהתאם לתקנה 

 שמש נ' רייכרט 2046/10לשיעורים שנקבעו בהחלטת בית המשפט העליון בע"א  בהתאםמייצגים הדין ה

(23.05.12:) 

המייצג שכר טרחה  הכחייפסק לטובת בא ₪,  ןמיליו 5 -"על כל סכום שנגבה בפועל עד ל

יפסק שכר טרחה ₪  ןמיליו 10 -ל₪  ןמיליו 5סכום שנגבה בפועל בין  כל; על 25%בשיעור של 

ייפסק שכר טרחה בשיעור של ₪,  ןמיליו 10; ועל כל סכום שנגבה בפועל מעל 20%בשיעור של 

15%." 

 הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים את שכר הטרחה וההוצאות בגין הדיון בבקשת האישור. .326

 

 סיכום .כב

במשך תקופה ארוכה גורמות המשיבות נזק  ,הנה כי כןכי מוגשת בזאת תביעה ייצוגית.  ,של דבר סיכומו .327

העובדתית והמשפטית  המסכת .בישראלכבד מנשוא לקבוצה הרלוונטית ולמעשה, לחלק הארי של הציבור 

שנזכרה משותפת לקבוצה גדולה של צרכנים ומקורה בהתנהגות פסולה של המשיבות. מעשי המשיבות 

 ועובדיהן, ראויים לגנאי ולהוקעה.

קיימת הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה )וכאמור, אליו גם הוגשה כבר לבית המשפט הנכבד  .328

 לכאורה תביעה בנושא(.

לצורך הנוחיות ומכיוון שבתביעות המבקשים מתעוררת שאלה משפטית משותפת, אוחדו תביעותיהם לכדי  .329

 אחד והוא מוגש לבית המשפט יחד עם תביעה זו. טענותכתב 

המשפט הנכבד לקבל את התביעה וכן לחייב את המשיבות בהוצאות ובשכ"ט  לנוכח כל האמור, יתבקש בית .330

 עו"ד בגין הגשת תביעה זו.

 ומן הצדק להיעתר לתביעה זו. הדיןמן  .331

 

 

17.03.2019  _____________ _________________  ______________ 
 מירון, עו"דאלחנן    איתמר מירון, עו"דד"ר   ירין ראובן, עו"ד    תאריך    

      

 ב"כ המבקשים
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 _______________ת.צ.         בית משפט המחוזי 
        תל אביב

 

 בעניין:
  

 039675657שאול ליכטנשטיין ת.ז.  .1
 6745906, ת"א, 6בנימיני 

 022494819ת.ז.  שלומי אטיאס .2
 44814אלקנה  15חוט השני 

 037077492אייל שרמן ת.ז.  .3
 6250717יפו -תל אביב 25הזוהר 

 
 מירון, בן ציון ופריבס ושות'כולם ע"י ב"כ עוה"ד 

 6520102, ת"א 33מרח' מונטיפיורי 
 תובעיםההתובעים או     5604466-03; פקס': 5606868-03טל': 

 
 

 -נגד-
 

  (/510103922ידיעות אחרונות בע"מ )ח.פ  .1
 540181054ידיעות מנויים, שותפות רשומה מס' 

 , ראשון לציון1רחוב נח מוזס 
 03-6082222טלפון: 

 שותפות רשומה-ידיעות אינטרנט  .2
 , ראשון לציון1רחוב נח מוזס 

 03-6082222טלפון: 

 (511786352)ח.פ  שידורי קשת בע"מ .3
  61580אביב -תל 58151ת.ד ,ת"א 12.ראול ולנברג  רחוב

 03-7676007פקס: 03-7676000/1טלפון:

 (511677957)ח.פ. רשת מדיה בע"מ  .4
 אביב -רמת החייל תל 23הברזל ’ רח

 03-7690060פקס: 03-7690000טלפון:

 (513024760ח.פ. ) החדש בע"מ 10ערוץ  .5
  53454גבעתיים  53דרך השלום ' רח

 03-7331040פקס: 077-6101000טלפון:

 (512311598ח.פ. ג'רוזלם פוסט בע"מ ) .6
 , תל אביב 15האחים מסלוויטה רח' 
 03-5613699; פקס: 03-7619027טל' 

 (512338765.פ. ח)ערוץ הספורט בע"מ  .7
 4673337 מיקוד: הרצליה,, 3רח' המדע 

  09-9665055 טלפון:

 (512607433)ח.פ. CITYNET LTD -סיטינט בע"מ .8
 .5257334, רמת גן. מיקוד: 2מרחוב דרך בן גוריון 

  03-7520272פקס  03-7526116טלפון 
 (520041740ח.פ. וואלה! תקשורת בע"מ ) .9

 6203219 :מיקוד 166מרחוב אבן גבירול 
 03-5757019פקס  03-6010601טלפון 

 
 נתבעות או התובעותה    
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 12כתב תביעה

 כספית/הצהרתיתמהות התביעה: 

 ש"ח 400 סכום התביעה האישי:

 פתיחה/פתח דבר .א

ומצביעה  אנומליה שיטתית, מתמשכת ובלתי נתפסת של הטעיית הציבור זו מפנה אלומת אור אלתביעה  .1

הנגרמים שנים ארוכות לכלל הציבור  –הכבדים, השיטתיים, הבלתי מתקבלים על הדעת  -על שלל הנזקים 

 . נתבעותכתוצאה מהפרות הדין מצד ה

ליסודותיה של הדמוקרטיה  תהנוגע סוגיה הרת גורלמסחרי רגיל, אלא -אזרחי ענייןאינו  הנושא שלפנינו .2

החוקיות,  -הפרו את חובותיהן  נתבעותהנאמר בקול ברור וצלול:  המודרנית, חופש הביטוי וחופש העיתונות.

כלפי ציבור הצרכנים, אנשי התקשורת וכלפי החברה  –הציבוריות, הנורמטיביות והתקשורתיות 

  הישראלית בכללותה.

במדיומים ובשלל  נתבעותהת וכתבות שמפרסמא פרסומים, תכנים ושלפנינו הי תביעההעניינה של בתמצית,  .3

מובהק שפורסם עבור תוכן פרסומי  פרסומים הכוללים –כלים תקשורתיים שונים שעומדים לרשותן 

 . , ללא גילוי נאות וברורתוכן אינפורמטיבי או מערכתישקרי ומתחזה לבמסווה תמורה, אולם נחבא 

 נתבעותמפיק ל וכי הואקדם את ענייניהם של גורמים מסחריים נועד ל כפי שנראה, העובדה כי תוכן זה .4

 אינה נגלית כראוי בפני הקוראים ומהווה הטעיה והשפעה בלתי הוגנת על הצרכנים.  - ת הנאהוטוברווחים ו

. הפרסומים האמורים פורסמו בניגוד זו הינה חריגה, רשלנית, מכוונת וחמורה תביעהבההתנהלות שתתואר  .5

. בית המשפט יתבקש לתת משקל רב לעובדה כי נתבעותלדין, לחוק ולחובות נוספות המוטלות על המוחלט 

התבצעה בכוונת מכוון, במשך שנים ארוכות, תוך ידיעת כלל גורמי ההנהלה באופן גלוי הפגיעה בלקוחות 

 וטובת הלקוחות והקוראים והציבור הרחב. תוך 'צפצוף' מוחלט על הוראות החוק 

 התקשורת בעולם ביותר הבוערת הסוגיה, כיום, רבים בעיניי היא הסמוי הפרסום ומר: סוגייתוזאת יש ל .6

מאיימות לכלות את עצמאות התקשורת  – שלמרבה האירוניה מעט סמויות אף הן –והשפעותיה  המסחרי

 לא רקלסוגיית הפרסום הסמוי השפעה מכרעת על אמון הציבור בעיתונות. ואמינותה בחברה דמוקרטית. 

 כי אם בתקשורת כולה.  נתבעותבעצמן פוגעות ה

  לשם מה?! –ובתום הדיונים, ההתפלפלויות והצגת הטיעונים יש לעמוד ולשאול בפשטות  .7

מדוע הן בוחרות )אם בכלל( להשתמש מלציין בפשטות "פרסומת"?  נתבעותמדוע, למה ולשם מה נמנעות ה

מקום לכתוב בפשטות "פרסומת" ולהסביר לצרכן את במינוח מכובס )'בשיתוף', 'במסגרת פרויקט' וכו'( ב

מהות הפרסום?! כיצד נוצרה הפרקטיקה המנוגדת ללשון החוק? האם מטעמי חיסכון בדיו? מורכבות 

דומה כי התשובה הברורה והאינטואיטיבית אינה יכולה להיות נתונה טכנולוגית? אמונות תפלות? 

                                                           
  –מספר הערות טכניות לנוחות בית המשפט הנכבד   1

 במפורש אחרת.  צויןכל הפסיקה מובאת מהמאגר המשפטי נבו, אלא אם   א.

 במפורש אחרת.  צויןכל ההדגשות אינן במקור, זולת אם   ב.
 במפורש אחרת.  צויןתואר השופט מתייחס לתוארו של השופט במועד מתן פסק הדין המאוזכר, זולת אם   ג.
התביעה. מטעמי נוחות  האתרים שמצוינים בתובענה מהווים נספחים לתובענה זו והם נבדקו לאחרונה מספר ימים לפני הגשת . ד

 בו הדבר אפשרי יעיל ונחוץ, מצורפים גם תדפיסים של חלק מהאתרים.  ובמקום
ככל . נתבעותנספחים, כדי לתת המחשה מדגמית להפרות ה-בצירוף עשרות רבות ומאות תתי תובעיםזו 'הסתפקו' ה תביעהב  ה.

 לנוחות בית המשפט.מכים ופירוט לגבי הפרות נוספות בהתאם פו צילומים, מסשיידרש, ובתקווה לא להכביד על בית המשפט, יצור
 

 "העיןבדגש על מערכת  ומבקרי תקשורת, עיתונאיםמספר רב של של מאבקם הממושך נעזרו רבות ב תובעים, התביעההבהכנת   2

 הערכה רבה. ברצוננו לבטא ", שפועלים במשך שנים ארוכות כנגד הפרסום הסמוי והנזקים שנגרמים לציבור ולתקשורתהשביעית
 הדמוקרטיה. ביצור יסודותת ואיעיתונ מען חשיפת האמת, אתיקהלמאבקם העיקש ל
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הגברת אפקטיביות הפרסומת מול הצרכן התמים.  הטעיית הצרכן מטעמים מסחריים ולשם –במחלוקת 

 הנה כי כן, פרקטיקה פסולה זו מחייבת תיקון מהיר ואפקטיבי של הפגיעה בציבור.

זו בפני בית המשפט מעידה על התפוררות נורמות עיתונאיות אשר עולה לכדי  תביעהתמונת המצב שתחשוף  .8

הינו הרסני מובהק לבין פרסום סמוי וממומן  הערבוב המסוכן בין אינפורמציה ומידע עיתונאיאנרכיה. 

 ומסוכן. 

, בירידה הנמשכת באמון הציבור בעיתונאים )גם במנותק למעשה, חוסר האמון בתקשורת כבר ניכר כיום .9

רשתות עוינות גוברת בוב. ירידה זו באה לידי ביטוי בולט במדדי האמון השונים, סקרי דעת קהל מפוליטיקה(

המאיימת לכלות את  ערבוב תכנים מסחריים ועיתונאיים יוצר אנרכיהשורת, כלפי כלי התק החברתיות

 וכתוצאה מכך את שורשי הדיון ותחלופת המידע של החברה הישראלית. -שורשי העיתונות 

דומה כי כמעט  איתנה ומוצקה מאין כמוה. - תביעההתשתית העובדתית אודות ההפרות העומדות בבסיס ה .10

ככל  –והמחלוקת היחידה עצם קיומם של התכנים והניסוחים המסתירים בכוונת מכוון, ואין מחלוקת על 

 הגנת חוק)להלן: " 1981-א"תשמ, הצרכן הגנת חוקהיא משפטית: כיצד יש לפרש את הוראות  –שתהיה כזו 

יישומית בכל -אותו יש לקיים ומהי המשמעות המעשית מהו הסטנדרט המסחרי"(, וכתוצאה מכך, הצרכן

 גע לטיב הגילוי הנדרש )נוסח, עיצוב, גופן, מיקום וכיו"ב(. הנו

מבצעות פרסום סמוי אסור שיטתי ומכוון  נתבעותאם כן, העובדות, כפי שיוצגו להלן, חותכות וברורות. ה .11

 נתבעותבכדי לבסס בצורה קונקלוסיבית את אחריות הדי בתמונת מצב זו  תובעיםלמטרות רווח. לשיטת ה

 ולקבוצה הנפגעת. תובעיםלנזק הכבד והבלתי מעורער שנגרם ל

להורות  תובעיםבית המשפט יתבקש לתקן את העוול ולהורות על הפסקת הפרסום הסמוי. בתוך כך יתבעו ה .12

ולבחון באמצעות בודק את ההיקף המדויק של מקרים  הכספית" עקרון "התמורהעל יישומו של 

בלא הפצתו  או התוכן הפקת לצורך( מסחרי ציבורי או פוליטי) חיצוני מגוף כסף והתקשרויות בהם הגיע

 התקשורת את העברת התמורה ומשמעותה. לצרכני על מנת להבהיר ,ברור שבוצע סימון

. בין היתר, תידרש הנפקת כי הפרות דומות לא יישנו הבטיחשתכליתם להצהרתיים כן יתבקשו צווים  .13

)בדגש על תוכן הגילוי, מיקומו, גודלו, הקשרו וכיו"ב( וכן אילוץ הגדרה מפורטת של טיב הגילוי הנדרש 

לנקוט בצעדי שקיפות פיקוח ובקרה על מנת לאפשר בקרה ציבורית ולמנוע הישנות עתידית של  נתבעותה

 הפרות דומות. 

מעמדם הייחודי התערבות זו מצד בית המשפט חיונית על מנת לשמר חברה דמוקרטית ושיח ציבורי תקין.  .14

, משפטיות תמצד החברה והשלטון )פריבילגיו הגנות רבותיתרונות ו םהעיתונים וכלי התקשורת מקנה לה של

אולם "אוי לה לסמכות שאין סבסוד עקיף וישיר, נגישות למושאי סיקור, ושלל כלים כמו חיסיון וכיו"ב( 

, נערו מאחריותהת נתבעותלמרבה הצער, העם כוח רב באה אחריות כבדת משקל.  יחד - עמה אחריות"

ובחסות האפלה ומטעמים מסחריים הפרו את חובותיהן על פי החוק, הדין וחובת האמון האינהרנטית כלפי 

 . הצרכנים והציבור

מצדיק פוגעני כל כך, הפוגע בקשת כה רחבה של אנשים אשר , כל כךקשה לחשוב על מקרה מובהק הנה כי כן,  .15

לאחר הגדרת הנזק וכימותו על ידי בית כי  -א יכול להיות ספק ול -בנקודה זו אין הגשת תובענה ייצוגית. 

אשר נפגעו בצורה חמורה כתוצאה  כלל הצרכנים הלקוחות והקוראיםלפצות את  נתבעותההמשפט, יידרשו 

 מהפרות החוק וקיומו של הפרסום הסמוי.

 . זו תביעההכל כפי שיפורט ב

 הצדדים  .ב

 תובעיםה .1.ב
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, הינם אזרחים ותושבי ישראל, צרכני תקשורת אשר במשך שנים ארוכות ולעתים קרובות 3-1 תובעיםה .16

ביחד ולחוד, בפלטפורמות מגוונות, יחד עם משפחתם כמפורט  -צורכים, גולשים קוראים ורוכשים 

באופן תדיר פרסום  תובעים, ובכלל זה צרכו הנתבעותתכנים תקשורתיים שפרסמו ה - בתצהירים המצורפים

 עיתונאי. -אשר נעטף במסווה של תוכן מערכתי נתבעותמטעם ה סמוי

 נתבעותה .2.ב

על "(. עיתון ידיעותמפעילה עיתון יומי נפוץ בשם ידיעות אחרונות )להלן: ", , ידיעות אחרונות בע"מ1 נתבעתה .17

"עיתון "ידיעות אחרונות" יצא  -באמצעות אתר מרכז המקרים של קבוצת ידיעות אחרונות  - הפי עדותה של

. במרוצת השנים הפך "ידיעות אחרונות" לעיתון של המדינה, 1939בדצמבר  11-ישראל ב-לראשונה לאור בארץ

והוא מספק במה למגוון רחב של דעות, כותבים ופרשנים מובילים. עם השנים הפך העיתון לחלק מקבוצת 

מעמד, להגדרות להצילומים הרלוונטיים ביחס  התקשורת הגדולה בישראל, קבוצת "ידיעות אחרונות"

 . 11כנספח מצורפים ומסומנים  - נתבעותכלל הולתיאורי 

מפעילה את אתר האינטרנט הנפוץ בישראל בכתובת , , ידיעות אינטרנט שותפות רשומה2 נתבעתה .18

8,00.html-https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L  :להלן("ynet"  על פי עדותה ""אתר ידיעות"וכן .) האתר..

פי עקרונות יסוד אתיים ומקצועיים: מהימנות עיתונאית ותכנית ראשונה במעלה, אמינות ואיכות, -פועל על

הוא אתר החדשות והתכנים המוביל בישראל. מאז  ynet איזון והיעדר כל משוא פנים פוליטי או אידיאולוגי,

, כבש האתר מקום של כבוד בציבוריות הישראלית בכלל ובשדה התקשורת 2000ביוני  6-, בעלייתו לאוויר

 "(.קבוצת ידיעותבצוותא גם: " 2-ו 1 נתבעת" )לשם הפשטות יכונו הבפרט, והפך לגורם משפיע על סדר היום.

-1715 תא תצו בלאישור בעניין דומה אשר נידונה בימים אל תביעהנבהיר בתמצית כי כנגד אתר ידיעות הוגשה  .19

 "עניין עטיה"(( בפני כב' השופט רחמים כהן )להלן: 1.2.2015) ויקטור עטיה נ' ידיעות אינטרנט שותפות 02-15

הסדר פשרה מטעם הצדדים )להלן:  22.3.2018(. במסגרת ההליך הוגש ביום "בקשת האישור הראשונה"או 

הוגשו מספר עמדות מקצועיות והתנגדויות  ( אשר בעניינו"הסדר הפשרה בעניין עטיה"או  "הסדר הפשרה"

 מטעם גורמים רלוונטיים כמפורט:

 (. "התנגדות כרמון"יותם כרמון )להלן:  -הוגשה התנגדות מטעם הפעיל החברתי  2.5.2018ביום  .א

 (. "התנגדות העיתונאים" הוגשה התנגדות מטעם "ארגון העיתונאים בישראל" )להלן: 13.5.2018ביום  .ב

"התנגדות העין  )להלן: "השביעית העין" מערכת חברי מטעם התנגדות הוגשה 21.5.2018 ביום .ג

 "(. השביעית

הגישה  23.5.2016הוגשה התנגדות נוספת מטעם עמותת הצלחה. נציין כי כבר ביום  8.7.2018ביום  .ד

להצטרף  תביעהלחוק תובענות ייצוגיות ולחלופין  15עמותת הצלחה בקשת הצטרפות להליך מכוח סעיף 

 (. "התנגדות הצלחה" להליך כידידי בית המשפט )להלן:

"עמדת  או"התנגדות היועץ" הוגשה התנגדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה )להלן:  6.12.2018ביום  .ה

 (. היועץ"

 ורפיםמצנספחי הסכם הפשרה , זו תביעהב נתבעותה כללהתנגדויות ותוכנן לסכם הפשרה וכן ה חשיבות בשל •

 . 9 - 5 כנספחים מצורפותההתנגדויות השונות  חמש וכן .4 - 3 יםספחכנ ומסומנים

בהמשך לרוח כי בתמצית  נצייןבנקודה זו  כבר, אולם. להלןבהרחבה  ייערך הפשרה הסכם אודות דיון .20

זאת  .בעניין עטיה הפשרה הסדר את לדחות ישסבורים כי שלפנינו  תביעהב תובעיםהההתנגדויות הנ"ל 

ואת באי כוחם בהתאם לחוק  תובעיםלצרף ו/או להחליף את ה יתבעו תובעיםועוד, על אף חלוף הזמן, ה

חשיבות הנושא, הבעייתיות הרבה של הסדר עוצמת האינטרס הציבורי, תובענות ייצוגיות. זאת לנוכח 

  .נעמוד עליהם תביעהבנוגע ליעילות ה נוספים, וטעמים היועץ עמדת, המבוססות ההתנגדויותהפשרה, 
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המצויה  מהותית כבדת המשקל-התוספת הראייתית נוכחאמורים ביתר שאת נציג כיצד הדברים  בהמשך

הנזקים, פירוט המדיות והסרת נוספות, עילות נוספות, הצגת  ראיות, החומר טיב)בדגש על  שלפנינו תביעהב

 יב עם אתר ידיעות(. 'חששות' ששימשו כביכול כבסיס להסכמה להסדר הפשרה הנחות, אשר מיט

מספר פלטפורמות ומדיות ובהן שידורי  היא חברה פרטית אשר מפעילה ומנהלת, , חברת קשת3 נתבעתה .21

"( קשת" או, לשם הנוחות: ""אתר קשת)להלן:  /https://www.mako.co.ilטלוויזיה, אתר אינטרנט בכתובת 

דיגיטלית במספר פלטפורמות ורשתות חברתיות ובהן יישומון, שליחת 'פושים', פייסבוק, טוויטר, וכן פעילות 

 אינסטגרם וכיו"ב.

מספר פלטפורמות ומדיות וכן אתר  היא חברה פרטית אשר מפעילה ומנהלת, , רשת מדיה בע"מ4 נתבעתה .22

( בתהליך מיזוג "רשת"ה החברה )להלן: החל 2018ביוני  13-ב. נציין, כי /.tvhttps://reshetאינטרנט בכתובת 

 , נמסר כי:4.7.2018שהוגשה לרשות להגבלים עסקיים ביום  הודעת המיזוגבכאשר החדש,  10ערוץ עם חברת 

)רשת היא החברה הקולטת וערוץ  10"במסגרת הסכם המיזוג יתבצע מיזוג סטטוטורי בין רשת לערוץ 

מהחברה הממוזגת  60%-ה(. לאחר השלמת העסקה, בעלי המניות בקשת יחזיקו כרחברת המטהיא  10

 ."מהחברה הממוזגת 40%-יחזיקו כ 10ובעלי המניות בערוץ 

 .10כנספח מצ"ב ומסומן  - 4.7.2018שהוגשה לרשות להגבלים עסקיים ביום  הודעת המיזוגהעתק  •
 

)ענת ביין  13ערוץ לפעול במסגרת החל המיזוג  2019בינואר  16-, וב2018בנובמבר  8-אישור המיזוג הושלם ב

 . ((15.1.2018גלובס, " "המשבר נפתר: מיזוג רשת וערוץ עשר יוצא לדרך;לובוביץ', 

ת. כאמור מספר פלטפורמות ומדיו אשר מפעילה ומנהלת ,היא חברה פרטית ,החדש 10, חברת ערוץ 5 נתבעתה .23

לעיל, החברה התאחדה עם רשת ולאחר המיזוג פעילות המדיה של החברות משותפת ומאוחדת. נציין כי בעניין 

 טרם הגיעו לכדי מיצוי. תביעההמיזוג הוגשו התנגדויות אשר נכון למועד הגשת ה

יומיים, משווקת ומוציאה לאור עיתונים מפעילה הינה חברה פרטית ה פוסט,לם וזג'ר חברת, 6 נתבעתה .24

)להלן: אתר האינטרנט ( וכן את "עיתון מעריב": שבועונים וירחונים שונים ובהם העיתון מעריב השבוע )להלן

אתר "באתר:  נתבעתהגדרת העל פי  / https://www.maariv.co.ilובת בכת ("מעריב אונליין" אומעריב" אתר "

מיד לאחר רכישת ""מעריב" על ידי "הג'רוזלם פוסט", הצליח להפוך מאז  2014-אונליין", שהוקם ב"מעריב 

"מעריב אונליין" ממשיך את המסורת העיתונאית  לאחד מאתרי האינטרנט המובילים והייחודים בישראל..

ח העיתונות על ידי ד"ר עזריאל קרליבך ברו 1948-שנות קיום מאז שנוסד ב 70של "מעריב" שחגג השנה 

 ."הבלתי תלויה והחופשית

אתר )להלן: אשר מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט  ,היא חברה פרטית הספורט ערוץ חברת, 7 נתבעתה .25

תכני ספורט  משדרתוצרת ויבתוך כך החברה  /https://www.sport5.co.ilובת בכת (5ספורט או  ערוץ הספורט

אשר משודרים  5SPORT 4K-ו 5STARS ,5LIVE ,5GOLD ,5PLUS , SPORTשישה ערוצי טלוויזיה: ומנהלת  שונים

  .STINGTV-וב TVרמי לוי -, בtvפרטנר -, בNEXT TV-, בtvסלקום -, בyes-, בHOT-מספר פלטפורמות ובהן שידור בב

)להלן יכונו  oneרי טלוויזיה ואת אתר אינטרנט שידואשר מפעילה ומנהלת  ,היא חברה פרטית, 8 נתבעתה .26

 .היא קבוצת ידיעות אחרונות -"(. נציין כי בעלת השליטה הנוכחית באתר וואןאתר " וכן "וואן ערוץבהתאמה: "

)להלן: אשר מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט  ,, היא חברה פרטית, מ"בע תקשורת! וואלה, 9 נתבעתה .27

 . על פי עדותה שלה באתר וואלה, החברהwww.walla.co.ilבכתובת  (וואלה"או, לשם הנוחות: " "אתר וואלה"

 1.3עם "וואלה הוא אתר החדשות המוביל בישראל,  פלטפורמות תקשורתיות כאשרמפעילה ומנהלת מספר 

מיליון חברים בעמודי הפייסבוק.  2-וידאו בחודש ומעל למיליון צפיות  25-, למעלה מםמיליון גולשים ביו

 ".אפליקציות במגוון תחומים עם למעלה ממיליון גולשים בחודש 8לוואלה! 
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 משפטי -עובדתי רקע .ג

 ועובדיהתקשורת ו גוףאת החובה העיתונאית של  מפר סמוי פרסום .1.ג

 מהותי . מרכיב.הדמוקרטיה של אפה נשמת הוא הביטוי חופשעקרון יסוד במשפט הישראלי הוא כי " .28

 2 פסקה, הכנסת' נ אבנרי 5239/11 ץ"בג" )כזו שאיננה לחברה דמוקרטית חברה בין מבדיל אשר, ומעשי

. מכוח עקרון חופש הביטוי, (וכן ראו האסמכתאות שם (15.4.2015)דעתו של כבר השופט הנדל  לחוות

 חיונית עיתונות היא זירה ציבורית. כך, נקבע כי הזכות לחופש העיתונותהתבססה במשטר הדמוקרטי אף 

 מידע אקטואלי לעיני הציבור חוליה קריטית בהבאתומפרה, ובכך היא מהווה  שוק דעות יעילהמאפשרת 

את זכות  -בעיקר  -משקף לא רק את זכותו של העיתונאי להשמיע אלא בקיום דיון ציבורי וביקורתי אשר "ו

לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין  80, פסקה אורבך-דיין' נ פלוני 751/10" )ע"א הפרט לקבל מידע

(8.2.12)) " 

חובה ייאמר כבר עתה כי לצד זכויות, הטבות ופריבילגיות מגוונות, מעמד נכבד זה מטיל על כלי התקשורת  .29

, המורה לעיתונאי ושולחיו לפעול ביושר ובדין לטובת הציבור. מוגברת, המוסדרת באמצעות חקיקה ייעודית

, בניגוד לחובות הפרו את חובתן המקודשת עת ביצעו פרסום סמוי מטעה ואסור נתבעותה ,כפי שנראה להלן

 המוטלות עליהן מכוח עקרונות היושר והוראות הדין הישראלי.

מסדיר בין תקנון ארגון העיתונאים . כך, חובות העיתונאים מוסדרים מכוח עקרונות וכלליים פנימיים .30

וכן פעולה  "טיפוח האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי וחופש העיתונות"תפקידי העיתונאי את 

למען טיפוח ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחירות האזרח, שוויון מגדרי, הגנה על חופש הביטוי וחופש "

 העיתונות, בישראל ומחוצה לה".

אימץ הוועד הפועל של מועצת העיתונות את מסקנותיה של וועדה  4.9.1990ור קונקרטי יותר, ביום במיש .31

בראשות פרופ' זאב סגל, שדנה בעניין פרסום סמוי )למותר לציין, כי בעידן הדיגיטלי גדוש האינפורמציה 

 שמכוחן נקבעו הכללים עומד בעינו ואף רלוונטי יותר מאי פעם(.  תוקף העקרונות

 ו הכללים שנקבעו במסגרת הוועדה:אל .32

של כתבה, מאמר או מודעה בתשלום או סרט או תשדיר, יציין כי  בצורההמפרסם פרסומת מסחרית  •

 .פרסומתהמדור ב

ובהבלטה דומה  -סביב המילה  מסגרתכנ"ל, בתשלום, יצוין "פרסומת" וב פרסומי חומר כל בראש •

 בטלוויזיה וברדיו.

פרסומי יהיה שונה מהעיצוב הגרפי של עמוד מערכתי. השוני יתבטא בשינוי של מדור  הגרפי עיצובה •

מהעמודים המערכתיים הסמוכים ויתבטא, בין היתר, בשוני בשימוש בסוגי האותיות של הכותרת 

 וכותרת המשנה.

בצורה שונה מזו שבה ניתנים  הכותב שםאם הופיע מדור פרסומי בחתימת שמו של כתוב המדור, יופיע  •

  ".פרסומתלל שמות הכותבים בעיתון. שם הכותב יופיע בצמוד למילה "בדרך כ
 

(; וכן 1998) 576כרך ב', עמ'  אתיקה עיתונאית)על נסיבות קביעת הכללים ואופן יישומם ראו: מ' רונן 

 (.להתנגדות ארגון העיתונאים 20-22בסעיפים 

, אשר במסגרת הסדרת חובות 3אלשל מועצת העיתונות בישר תאינותקנון האתיקה העיתעוד נציין, את  .33

. כך, קובע התקנון באופן ברור שימוש בפרסום סמוי ללא גילוי מובהקהעיתונאי וכלי התקשורת אוסר 

"עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום בין פרסומת  מערכתי:-את האיסור להציג פרסומת כחומר תוכני )ה(6בסעיף 

                                                           
3  itonut.pdf-http://mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/takanonim  

- 74 -

http://mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/takanonim-itonut.pdf


 

7 
 

 .כחומר מערכתי" ומר מערכתי, באופן שלא תפורסם פרסומת הנחזיתחל

את הפרסום הסמוי והטעיית הצרכנים.  -במפורש או במישרין  -סעיפים נוספים בתקנון אוסרים ומגבילים 

 בין היתר קובע תקנון כי עיתונים ועיתונאים: 

פרסום מדויק, הוגן ואחראי של "לציבור  ויגישוחופש העיתונות ולזכות הציבור לדעת לנאמנים  יהיו •

  ;(2 עיף" )סידיעות ודעות

 ;)ג((6 סעיף) "וללא הטיהויפרסמו ידיעות "בהגינות  א'(3 עיףבהגינות וללא מורא" )ס פעלו ביושר,"י •

 ;(4 עיף)ס וימנעו מהטעיה בשל לחצים פוליטיים וכלכלייםיהיו נאמנים לאמת  •

 (()א15סעיף בין חובותיהם כעיתון וכעיתונאי לבין כל אינטרס אחר" ) חשש לניגוד עניינים" ימנעו •

סעיף )אודות "אינטרס מהותי" הקיים לעיתון בסמוך לפרסום הנוגע לאותו אינטרס  יבצעו גילוי נאות •

 (;)א(16, וראו עוד בסעיף )ג(15

נדגיש, כי הסדרת כללים 'מגבילים' אלו על ידי העיתונאים היא אך טבעית. אכיפת הכללים, שומרת בראש  .34

רסום הסמוי מהווה פגיעה חמורה בתפקודם המקצועי פרקטיקת הפובראשונה על העיתונאים עצמם באשר 

בהרחבה על חשיבות ההפרדה בין  הפסיקה עמדה ,לכך בהמשךוהמסור של עיתונאים האמנים לשליחותם. 

ידיעות אינטרנט בע"מ )שותפות  59352-10-13סק )ארצי( האינטרסים המסחריים והעיתונאיים. כך, בע

קבע . באותו הליך נ(21.8.2014) ארגון העיתונאים בישראל -החדשהרשומה( נ' הסתדרות העובדים הכללית 

לנוכח  עיתונאים העובדים באתר ידיעות יש אינטרס מיוחד המצדיק הכרה בהם כיחידת מיקוח נפרדתלכי 

 הרציונאלים כבדי המשקל של הגנה על חופש עיתונות ודיווח נקי:

על העיתונאי חובות ייחודיות הנובעות  לצד חובותיו וזכויותיו של העיתונאי כעובד, מוטלות "

. העיתונאי כפוף לתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, המטיל עליו חובות ממקצועו

רבות וביניהן יושר והגינות; לא להימנע מלפרסם מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו בשל 

אובייקטיביות;  לחצים )פוליטיים, כלכליים ואחרים, לרבות חרם או איום בחרם מודעות(;

מטבע הדברים, עלול להיווצר קונפליקט בין .. הימנעות ממצב של חשש לניגוד עניינים ועוד

למלא אחר חובותיו המקצועיות של העיתונאי וזכותו ל"חופש העיתונאי" לבין חובותיו 

הוראות הממונים עליו והבעלים של אמצעי התקשורת. עיתונאי גם עלול להיות חשוף 

מאפיינים הייחודיים של מקצוע העיתונאות דורשים הסדרה של יחסי ה ..םללחצים שוני

העבודה שתאפשר לעיתונאים לקיים את חובותיהם המקצועיות ותסייע לשמור על חופש 

 לפסק הדין(.  77-76" )סעיף העיתונות

 באותו מקום אף נקבע במישרין כי על בית המשפט להגן על העיתונאיים בעקבות החשש מפני ערבוב .35

 אינטרסים מסחריים באינטרסים תקשורתיים:

בין עיתונאי המפרסם מאמרי דעה שיש בהם כדי  עלול להיווצר ניגוד ענייניםכך למשל, "

לבין עובד שהכנסתו נגזרת לפגוע בתפוצה של העיתון או ברכישת שטחי פרסום בעיתון, 

 .(77" )שם, סעיף מהיקף הכנסות העיתון מפרסום

 כפי שהוגשה בעניין עטיה: התנגדות ארגון העיתונאים,נאית תוארה יפה בהפגיעה בפעילות העיתו .36

החשש הוא, שלשם שמירה על מקום עבודתם, ייאלצו עיתונאים להשתתף בכתיבה, עריכה "

בפגיעה בעבודת העיתונאי ופרסום של חומר פרסומי המתחזה לחומר מערכתי. המדובר 

החופשית. ת תונות ובאמון הציבור בעיתונוובמקצוע העיתונות, ואף כמובן פגיעה בחופש העי

 (. 23)שם, סעיף  "במעגל הרחב ביותר, המדובר בלא פחות מפגיעה באושיות הדמוקרטיה

-מפאת החשיבות נשוב ונדגיש בהקשר זה כי במידה רבה גופי התקשורת הגדולים מאופיינים כגופים דו .37

מהותיים. כך, הייעוד הנאצל, התפקיד המרכזי והפריבילגיות המוקנות עקב זיהוי זה )סבסוד עקיף וישיר, 
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בהטלת חובת אמון  אף הן מחייבות ותומכותנגישות, הגנה באמצעות כלים משפטיים כמו חיסיון וכיו"ב( 

אשר  –. יתר על כן, קשה להסכין עם מציאות בה כלי התקשורת מוגברת והחלת שקיפות על טיב הפרסומים

יטעו בשיטתיות את הצרכנים תוך  –פועלים נמרצות להגברת שקיפות בקרב גופים ציבוריים ושלטוניים 

 מד בבסיסם.ביחס לטיב הפרסומים והאינטרס הזר העו הימנעות משקיפות מינימלית

 סמוי פרסום מפני הצרכן על ההגנה חיוניות .2.ג

בין אם הוא צורך את המידע ברדיו, בעיתון,  -פרסום סמוי הוא הונאה של צרכן התקשורת בתמצית,  .38

מערכתי בעוד שלמעשה הוא צורך -אשר מוטעה להאמין כי הוא צורך תוכן עיתונאי -בטלוויזיה או באינטרנט 

 ושל ופורסם בהשפעת אינטרסים מסחריים. חומר פרסומי שנכתב, עוצב ב

 לקיומה פרסומיים קיומם של תכנים לא למותר לציין, כי ההתנגדות לפרסום סמוי אינה מכחישה את חיוניות .39

אף הם סומכים את  תובעיםה (.מנוי מדמי ניזונה אינה זו עוד בפרט, כל) מסחרית ושגשוגה טלוויזיה של

 אין תורה".  -ידיהם על תפיסה בסיסית זו שכן "אם אין קמח 

הרלוונטיים )כאשר מדובר בתחום  יחד עם הרגולטורים המשפט, בתי לצד ההנחה הנ"ל, יש להקפיד כי, ברם  .40

 יםהצופ של מנת לשמור על זכותם על ,גילוי מובהק, ברור ובולט ליאכפו באופן אפקטיבי קיומו שמבוקר(, 

 את מטעים שאינן וכאלו עצמאיים, ברורים, אמינים לתכנים ורק אך להבדיל בין פרסום לידיעה ולהיחשף

 . הצרכן

, אפקטיבי יהיה שפרסום הכרוך בפרסום סמוי. כדיהפסול 'היתרון' האינהרנטי  הספרות עמדה בהרחבה על .41

מפעילים ביקורתיות יחסית כלפי הצופים אשר  בתוכן העיתונאי מבלי להפריע לעיני להשתלב חייב הוא

מוסווה בדמות הפרסום  פרסומי שילוב וכבד משקל ליצור מובנה אינטרס יוצרת זו עובדה. תכנים פרסומיים

"תוכן שיווקי"( המופיע בשלל צורות מוסוות )על תיאור התופעה והתפתחותה  -הסמוי )או בשמו 'הסמוי' 

 הטלוויזיה בשידורי סמוי מיתוג - הקופסה בתוך, באלינט במחקרה הנרחב של ענת 15-46בהרחבה בעמ'  ראו

: להלן) לדמוקרטיה הישראלי המכון, 2012 יוני-ב"תשע סיוון, 95 מדיניות מחקר, בישראל המסחרית

אסדרת פרסום סמוי תובל צ'סלר, ושוורץ אלטשולר  הילהתבמחקר של  35-20"( וכן בעמ' 2012, באלינט"

אסדרת הפרסום להלן:" ((2014, המכון הישראלי לדמוקרטיה )105מדיניות , מחקר בתקשורת הישראלית

 "((. הסמוי

מהפרסומת  יותרהרבה  ,לפרסום סמוי משפיעה על הערכת המותג ועל כוונות הקנייה חשיפהזאת ועוד,  .42

, במסגרתה הצרכן בוחר (intentional exposure theory) המכוונת החשיפה זאת בשלהגלויה המסורתית. 

תכנים פרסומיים שנועדו לשכנע אותו. יצירתיים ולא ב-חדשנייםכדי לצפות בתכנים דווקא למדיה  ףחשלהי

מצריכה רגילה של פרסומות בהפסקה מוגדרת  צריכת פרסום סמוי אפקטיבית פי כמהכתוצאה מכך, 

 (. והאסמכתאות שם 41)אסדרת הפרסום הסמוי, עמ'  המיועדת לכך

 ההגנה חומות את . הצרכן נוטה להסירהמפרסמים הוא יום אסונם של הצרכניםיום ששונם של , כן אם .43

 ,מזיקים צריכת מוצרים, מיותרות רכישות פרסומיות, חשיפה המובילה לביצוע מניפולציות מול הטבעיות

. לכן, הסתרת מהות 'וכד השוק ממוצרי הגבוה בסכום רכישות שכנוע בהנחות כוזבות ושנויות במחלוקות,

ההשלכות החמורות של הפרסום הסמוי מעלה את ערה והופכת אותה לאפקטיבית הרבה יותר )על  הפרסומת

 (.להתנגדות העין השביעית 8-6בעמ'  8-1ראו בהרחבה גם בסעיפים  ומאפייניו בעידן הדיגיטלי

 תידרש אז דווקא, יותר וסמוי' מוצלח' בתוכן הפרסום ששילוב הנה כי כן, כתוצאה ממערכת תמריצים זו, ככל .44

המאפיינים הפרסומיים הטמונים בידיעה או בשידור. ומן  את לחשוף יותר על הצרכן יתקשה גדולה הגנה

הצד השני לזכיינית יש רווח כפול כאשר הפרסום הסמוי מאפשר לה להכניס יותר פרסומות מהמקובל 

 ומהמפוקח ללא ידיעת הרגולטור והצרכנים.
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 ו מזהה פרסום סמוי במבחן התוצאה: צרכן התקשורת הסביר אינ .3.ג

מחקרים רבים עדכניים אשר בחנו את יכולתם של צרכני התקשורת לזהות פרסומים סמויים הגיעו למסקנה  .45

 .הצרכן הסביר אינו מסוגל לזהות פרסום סמוי ללא גילוי מובהק וחד משמעיברורה: 

קבות המודעות בע הסמוי. הפרסום לתופעת מאוד נמוכה מודעות בקרב צרכן התקשורת הממוצע, קיימת .46

אשר מסוגלים לזהות  צרכנים של ביותר נמוך שיעורטכנולוגית ראויה, יש -הנמוכה והעדר אוריינות צרכנית

  מערכתי.-פרסום סמוי הנחזה כתוכן עיתונאי

, "פרויקט "עם בשיתוף)" גם "גילוי נאות" מינימלי ועמוםמסקירת החומרים אף עולה באופן מובהק כי  .47

לזהות  הממוצע לצרכן מסייע גילוי זה אינואינו משנה את התמונה.  - נתבעותידי ה שלעתים מוצג על( של"

 וממילא אינו עומד בדרישות חוק הגנת הצרכן, עליו נעמוד לקמן.פרסומי  בתוכן מדובר כי

 Journal ofאשר פורסם בכתב העת ' 2016במחקר עדכני ומקיף משנת עד כמה ההטעיה אפקטיבית?  .48

Advertising רק שמונה אחוז מהנבדקים )!( הצליחו להבדיל בין פרסום סמוי לתוכן  החוקרים כי' מצאו

לזהות פרסום  הצליחו לא( 92%) נסיינים 11 -נסיינים שהשתתפו במחקר  12מבין כל  במלים אחרות, עצמאי.

 סמוי והניחו כי הוא תוכן 'ברמה עיתונאית', גם כאשר הפרסום לווה ב'גילוי' עמום אודות "שיתוף".

גרסאות כתבות פרסומיות עם אותנטית יחד עם כתבה חדשותית זאת ועוד, במסגרת המחקר הוצגו לנבדקים  .49

 "(פרסומתוהממצאים הברורים הראו כי כשהגילוי אודות פרסומת ברור ומובהק )" גילוי נאותשונות של 

לגילויים לא נאותים ביחס )!(  700%בפרסומת בעלת כיתוב הולם היו גדולים ב להבחיןהנבדקים  יסיכוי

'. לסקירת תוצאות המחקר ומחקרים קודמים נוספים 'בשיתוףהמשולה לכיתוב  ",Presented by)" ועמומים

 Wojdynski, B.W. and Evans, N.J., 2016. Goingאשר הראו תוצאות דומות וחמורות אף יותר ראו בהרחבה,

native: Effects of disclosure position and language on the recognition and evaluation of online native 

advertising. Journal of Advertising, 45(2), pp.157-168. .) 

 לזהות לצרכנים המסייעים המיטיבים והפרמטרים המרכזיים עוד נציין, כי במסגרת זו נסקרו אף התנאים .50

גראפי, טיב הפלטפורמה(.  וסימון עיצובהמסר,  מיקום, המסרים )תוכן הכיתוב של האופי הפרסומי את

)גודל, מיקום, פונט,  של המאפיינים אופטימיזציה, כאשר רק בכיתובמאפיינים אלו יוצרים נדבך שבסיסו 

זו( מביאה לגילוי מספק וברור, אשר ימנע הטעייה ויבהיר  תביעהצבע, אחידות כפי שיוצג ויצורף בנספחים ל

 "לצרכן הסביר" את מהות הפרסום. 

 החוק בישראל אוסר על פרסום סמוי ומחייב גילוי על תוכן פרסומי .4.ג

מתעצם ביחס לחשש הספציפי  –החשש הכוללני מפני פרסום סמוי, המוצא ביטוי בכלל העולם המערבי  .51

לפרסום סמוי בתקשורת הישראלית ובשפה העברית. שהרי, ריכוזיות תקשורתית נוטה לפגוע במידה רבה 

ממילא. כתוצאה מכך, בחברה  מוגבל ומצומצם השוק בהן קטנות במדינות יותר בצרכן התקשורת

 ולסטנדרטים לערכים הישראלית מתקיים חשש מובנה ומתמיד מפני החלשת עיתונאות אחראית המחויבת

 לשם שמואל, גושן ; זוהרMichal Gal, Competition Policy for Small Market Economies (2003) עיתונאיים )ראו:

 ומשפטיים כלכליים היבטים - הישראלי התקשורת בשוק ותחרות שליטה - צולבת בעלות אזרחי וירון

 ((.2003) הישראלית הדמוקרטיה על והשלכותיהם

חוקתית עליה עמדנו לעיל, אף הדין הקונקרטי אוסר על פרסום -יתרה מכך, בהמשך לתשתית הנורמטיבית .52

"בהינתן מידע מלא והוגן, יוכל הצרכן לכלכל את דרכיו  סמוי באופן ברור והחלטי בהתאם לעקרון העל לפיו

 (. (12.1.2000) 12, פסקה אזוב נ' עיריית ירושלים 3613/97ע"א ) ולהתקשר בעסקה מטיבה ורצויה"

 :כדלהלן" פרסומת"חוק הגנת הצרכן הינו מקור הסמכות המרכזי לאיסור על פרסום סמוי. החוק מגדיר  .53

 שהמפרסם או, הפרסום לנושא הקשור מסחרי גורם בידי שנתמך או שמומן פרסום לרבות" 
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 גורם מאת לקבלם התחייבות או, אחרת הנאה טובת כל או תשלום, בדיעבד או מראש, בעדו קיבל

 ".כאמור מסחרי

)ג( לחוק הגנת הצרכן. בשל חשיבותו נביא במלואו 7סעיף החקיקה המרכזי בעניין הפרסום הסמוי הינו סעיף  .54

 את לשון הסעיף:

 בכך יראו, פרסומת אינו בה האמור כי, להניח סביר אדם להביא העלולה פרסומת( 1()ג)7"

 ;מטעה איננו תכנה אם אף מטעה פרסומת

 ברור באופן לציין בלי, עיתונאית ידיעה או מאמר, כתבה של בצורה פרסומת המפרסם( 2)

 ;מטעה אינו תוכנה אם אף ,מטעה פרסומת בכך יראו, בפרסומת המדובר כי

, תקשורת כלי בכל מנחה או קריין, מגיש לרבות, עיתונאי השתתפות, זה קטן סעיף לענין( 3)

 המקצועית עבודתו בין ברורה הבחנה בה אין אם, מטעה כפרסומת אותה יראו, בפרסומת

 ;הפרסומת לבין

 שבהם והדרך הנוסח בדבר כללים לקבוע רשאי, הכנסת של הכלכלה ועדת באישור, השר( 4)

 ".בפרסומת מדובר כי לשדר או לציין המפרסם על

כפי שהוגשה לבית המשפט בעניין עטיה, קבעה  ,המשפטי לממשלהעמדת היועץ כבר עתה כי  דגישבעניין זה נ .55

ומחייבות גילוי נאות וברור.  סמוי פרסום באמצעות הטעיה על נחרץ באופן אוסרותאף היא כי הוראות החוק 

-45זאת, לאחר בחינה מדוקדקת ומאירת עיניים על הוראות החוק, על תכליתן, לשונן והקשרן )ראו סעיפים 

 (. להתנגדות היועץ 27

לציין באופן " ומחייבתמשמעות החוק ברורה נספר בתמצית, כי במסגרת התנגדות היועץ, הדגישה המדינה  .56

תכליתי -, ההדגשה במקור(. לשם קביעה זו ערך היועץ ניתוח פרשני לשוני35)סעיף  "ברור כי מדובר בפרסומת

מלמדת כי  (2)ג()77לחוק להוראה הספציפית שבסעיף  (1()ג()7)"השוואה בין סעיף שבסופו הגיע למסקנה כי: 

רורה תהיה חובת גילוי בהמחוקק ביקש לקבוע כי לגבי פרסום בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית 

 , ההדגשה במקור(. 36" )סעיף כי מדובר בפרסומת

סומת רקובעת באופן ברור שפ ת שהיא הרלוונטית לענייננויפיההוראה הספצהיועץ, בעמדתו, אף הורה כי " .57

39-" )סעיף המובאת כחלק מכתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית חייבת לכלול ציון מפורש שמדובר בפרסומת

(. לסיום, הדגיש היועץ כי אין בעובדה שהשר לא הסדיר כללים ספציפיים בהתאם לרשות המסורה בידיו, 38

לא לבצע פרסום סמוי ולספק בכדי לייתר, להחליש או לאיין את חובת כלי התקשורת אשר ניצבת בעינה: 

 (. 45-40)סעיף גילוי ברור מובהק וחד משמעי לכל תוכן תמורתו התקבלה תמורה 

נציין, כי בעבר קבע בג"ץ, בהקשר דומה, מגבלות פרסומיות שנועדו למנוע הטעיה וערבוב בין מסחרי  .58

 למערכתי:

ראשית, למנוע פגיעה באמינותה של  נועדו למנוע פגיעה כפולה באינטרס הציבור:.. המגבלות שהוטלו"

אף פגיעה בחופש הביטוי; שנית, ¬ התקשורת, שהיא בעקיפין גם פגיעה בזכות הציבור לדעת, ובמובן רחב

למנוע הטעיה של ציבור הצרכנים הנזקק לתקשורת בכל הנוגע למצרכים או לשירותים שהפרסומת 

לפגיעה בתקשורת עצמה יש להוסיף, כאמור, את הפגיעה בציבור הצרכנים. הצריכה  ..מתייחסת אליהם

יבור מוגבל מאוד באפשרויות לברר אדם מן הצשל הציבור מושפעת במידה רבה מן הפרסומת בתקשורת. 

כדי למנוע הטעיה בפרסומת נדרשת מעורבות שלטונית. לצורך זה אף נקבע בחוק את אמינות הפרסומת. 

 .. כי הטעיה בפרסומת היא עבירה פלילית

ההטעיה בפרסומת אינה נעשית בהכרח באופן גלוי ומפורש. היא יכולה להיעשות גם באופן מוסווה 

יש בה יסוד של פרסומת מוסווית היא פרסומת הנעשית בידי אנשי תקשורת, העושים ועקיף. פרסומת ש

שימוש באמינות שרכשו לעצמם בכלי התקשורת כדי להוסיף אמינות למצרכים ולשירותים שהם 
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 זהו ערך מוסף, מבחינת היצרן והמשווק, שאין לו יסוד, ולפיכך יש בו הטעיה מבחינת הציבור. מפרסמים.

תרמוקיר חורשים נ'  15/96בגץ ל 18-17)פסקאות  בפרסומת נועדו למנוע הטעיה כזאת.כללי האתיקה 

 (הלכת תרמוקיר)להלן:  24.7.1996) (397( 3פ"ד נ)הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו , 

לאסור על פרסום להשלמת הסקירה בעניין חובת הגילוי הראויה, נספר כי בית המשפט העליון קיבל החלטה  .59

 7831/02 א"אובייקטיבי )רע-במסגרתו נידון פרסום מסחרי שנחזה להיות פרסום מקצועי דומהסמוי בהקשר 

"((. בפרשת אובייקטיבי התבקש פרשת אובייקטיבי( )להלן: "30.1.2003) בריאות שירותי קר' נ אובייקטיבי

בית המשפט להוציא צו שימנע פרסומים מסחריים אשר הוצגו בפני הציבור כמחקרים בלתי תלויים. בעקבות 

הדין הישראלי ובהתבסס על חוק ההגנה הצרכן, החליט בעבר בית המשפט העליון לחייב את הנתבעים לתייג 

 מידע אינפורמטיבי.דיווחים מסחריים בכסות של  - סביר" אדם של בחושיו להבחנה וקל ברור "באופן -

במסגרת ההחלטה הסדיר בית המשפט את אופן הגילוי המובהק, והבהיר את הרף הגבוה שיש לחצות על  .60

 מנת להביא לידיעת הציבור כי מדובר במודעה פרסומית מאת חברה מסחרית:

 בין, ידן-על המסופקים והשירותים המוצרים או נתבעותה נזכרים בו אחר פרסום כל "לגבי

 כי, סביר אדם של בחושיו להבחנה וקל ברור באופן יצוין, עקיף באורח ובין ישיר באורח

 שמטרתו ציבורי גוף מטעם פועלת שאינה, מסחרית חברה מאת פרסומית במודעה מדובר

, והכתובה האלקטרונית המדיה אפיקי בכל פרסומים על יחול זה צו. צרכנים על להגן או לייעץ

פסקה . )ורדיו טלוויזיה ובתשדירי, באינטרנט, בעיתונות פרסומים, מידע ודפי חוברות לרבות

 בפרשת אובייקטיבי(.  דורנר השופטת' להחלטתה של כב 4

, לשון חוק הגנת הצרכן, תכליתו והקשרו ברורים ומובהקים. החוק אוסר באופן מובהק פרסום סמוי לסיכום .61

לרף שקבע בית  –ואף לא היו קרובות לכך  –לא עמדו  נתבעותומטעה. למותר לציין כי בנסיבות שלפנינו, ה

כי " סביר אדם של בחושיו להבחנה וקל ברור באופןהמשפט העליון בפרשת אובייקטיבי המחייב גילוי "

 כתוצאה מכך, אין כל יסוד או היתר חוקי לשילוב פרסום סמוי תוך הטעיית הציבור.  מדובר בפרסומת.

 סמוי באירופה ובארצות הבריתהאיסור על פרסום  -משפט משווה  .5.ג

כבדי  לחצים עם להארת התמונה המלאה, והרבה מעבר לצורך, נספר בתמצית כי מטבע הדברים התמודדות .62

בתוך כך . ברחבי העולם רבות רגולציה רשויות של נחלתן הפרסום וגופי התקשורת היא משקל של תעשיית

 של סוגים ואלו( ואסור) סמוי פרסום מהו להבחיןו על מנת להגדיר -ועדיין פועלות  -פעלו  שונות מדינות

להתקבל. להלן נציג את עיקר הנורמות המצויות בחקיקה ובפיקוח במסגרת  יכולים בתוכן פרסום שילוב

 .המאבק נגד הפרסום הסמוי

לצד החוקים הספציפיים החלים במדינות, הוחל סטנדרט מינימאלי של חובת גילוי ואיסור  באיחוד האירופי, .63

בעניין פרסם האיחוד האירופי דירקטיבה , 2005על פרסום סמוי לא הגון. בהמשך לכך, בחודש מאי 

- בחקיקה צרכניםהקריטריונים להגנה על ה כדי להגדיר אתפרקטיקות מסחריות לא הוגנות של עסקים 

EC2005/29 " :(. הדירקטיבה" או "הוראות האיחוד האירופי)החקיקה תכונה להלן" 

ללא גילוי  – שימוש בתוכן מערכתי במדיהכל בין היתר, כי פרקטיקה מטעה היא נקבע הדירקטיבה במסגרת  .64

לקדם  אשר מתבצע על מנת –נאות בתמונות, תוכן, צלילים או סימן ברור הניתן לזיהוי על ידי צרכן המדיה 

  או שירות שעוסק שילם בעבורו.מוצר 

, וכלל המדינות החברות באיחוד יכולות לקבוע סטנדרטים מינימוםהנחיית הינה בגדר דירקטיבה זו יודגש ש .65

ההנחיות  מחמירים אף יותר, אולם הן אינם רשאיות לקבוע חוקים ותקנות אשר אינם מתיישבים עם

 ה מטעה.בדירקטיבה, והמבצעים פרקטיקהמינימליות 

 TC ACTF (Federal -הכלל הנוהג נובע מהוראות החקיקה של רשות הסחר הפדרלית, ה גם בארצות הברית, .66
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Trade Commission Act על ביצוע פרקטיקה לא הוגנת או  האוסריםסעיפים (. בין הוראות אלו ניתן למנות

ום לצרכן לרכוש מוצרים מטעה אשר עלולה להשפיע על המסחר, הצגת פרסומות שקריות אשר עלולה לגר

 15-ו 12 ,5סעיפים ) מטעה באופן מהותי את הצרכניםכבהתבסס על טעות וכן הגדרת פרסומת אסורה 

 (. בהתאמה

במשך השנים הרבתה רשות הסחר לדון בהתפתחויות האלקטרוניות הדין האמריקאי אינו קפא על שמריו ו .67

 2016, עד שבשנת סמוי ושימוש בתוכן פרסומי השונות ובחובת כלי התקשורת לספק גילוי נאות על פרסום

המקשיחות ומחדדות את חובת  רטותושורה של עקרונות מנחים והנחיות מפהסחר הפדרלית פרסמה רשות 

 . הגילוי המוטלת כל כלי התקשורת

ויישומן לאורך שנים נקטו באיסור על פרסום סמוי והסדירו את החובה ההנחיות הספציפיות יודגש כי כלל  .68

. במסגרת חיצוניהמוגברת על כלי התקשורת ליידע את הצרכן כי התוכן הנחזה לתוכן מערכתי הוא תוכן 

 כן באופן מובהק.לעשות לספק גילוי וזו אף הטילה רשות הסחר על כלי התקשורת השונים חובה חובה 

כך שהצרכן לא יוכל להימנע או " את הגילוי לקבעת הסחר הורו כי על כלי התקשורת ההנחיות מטעם רשו

 להתנגדות העין השביעית והאסמכתאות שם(.  21ו" )וכן ראו בהרחבה בעמוד להתעלם ממנ

כי עקרונות המשפט המשווה שצוינו, ראויים להתוות מעין 'קריאת כיוון' שידרשו  תובעיםכבר עתה ידגישו ה .69

בעיצוב ההגבלות בעניין הפרסום הסמוי לשם מניעת הטעיית הציבור. כך, בין האמצעים  לשמש אותנו

 שנדרשו על מנת לעמוד בחובה זו בארצות הברית ניתן למנות, בין היתר: 

 ; מובהקת וחד משמעית פשוטה ישירה שימוש בשפה ברורה •

 ; איסור לעשות שימוש במונחים טכניים ומורכבים •

 ; לים וקיצוריםאיסור לעשות שימוש בסמ •

 ;חובה לעצב את הגילוי באופן ברור ובולט לעין •

  , התאמה לרקע;צבעפונט, גודל, גופן, הקפדה על בולטות כלל מאפייני הגילוי: סוג  •

 ;לטפורמותפסוגי מכשירים וכלל להגילוי  תהתאמ •

 שימוש בטרמינולוגיה אחידה ומוסכמת; •

 ,Leviנוספים אודות הוראות החוק באירופה, ארצות הברית וברחבי העולם ראו  ם)לסקירה נוספת ולהיבטי

L., 2015. A faustian pact: native advertising and the future of the press. Ariz. L. Rev., 57, p.647.  וכן בסקירת

 ; וכן ראועץלהתנגדות היו 72-56; סעיפים 119-127, 24-33 בסעיפים, 2012באלינט הפסיקה בתוך 

 (. להתנגדות העין השביעית 31-29המפורטות בעמ'  האסמכתאות הנרחבות

נחותה באופן לא רק שאינה עומדת בדרישות החוק, אלא גם  נתבעותהתנהלות של ה סיכומו של דבר כי .70

מדינות מומלצים בספרות המקצועית ומן ההנחיות והעקרונות הנהוגות במן הקריטריונים ה משמעותי

 .בעולם המערבי המתוקנות

 הפרסום הסמוי מאפשר פרסום מוצרים מזיקים ומקשה על הגנה של אוכלוסיות רגישות .6.ג

שרוך נעל, להחל מחוט ועד  –רף כנגד פרסום סמוי וצד האיסור הכללי והגטרם סקירת ההפרות, נציין כי ב .71

הושרש אף מכוח חוק הגנת הצרכן, פרסום סמוי הנובע  –שירותים משפטיים למתכשיר בסופר פארם ועד 

, הכללים התקנות וחקיקת המשנה אותם הסדיר המחוקק והרשות המבצעת עקרונותב באופן ספציפי

פרסום סמוי פוגע )או למצער, מקל באופן  -זאת ועוד, נוסף על ההוראות הכלליות  ושעליהם נעמוד להלן.

קנות ובחקיקה האוסרת ומסדירה תחומים ספציפיים בהם בכללים, בהנחיות, בת בלתי נסבל על הפגיעה(

ביקשו הגורמים הרלוונטיים להגביל, להקשות ולהבהיר את אופי הפרסום בשל מאפייני התחום )טיב 

 הלקוחות, נטיות להתמכרות, חשש לפגיעה בקטינים, מוצרים מסוכנים וכד'(. 
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ם להגביל ולאכוף אסדרת כללים ותקנות פגיעה מובנית במאמציבעצם הפרסום הסמוי יש  תובעיםלשיטת ה .72

בין היתר הגבלות הנוגעות לפרסום מוצרים מזיקים )עישון, אלימות, אלכוהול(, הנוגעים לפרסומים חריגים. 

מוצרים רגישים )תרופות, מוצרים פיננסיים( וכן כללים והגבלות שנועדו להגן מפני אוכלוסיות רגישות 

המתועדות פגעו באינטרסים מוגנים ובהם פרסום סמוי  נתבעותרות ה)קטינים(. כפי שנראה להלן, חלק מהפ

, תרופות יקרות 'ומצילות חיים' לסרטן, מוצרי הימורים, וכן מוצרים תלצריכת תרופות פסיכיאטריו

 ייחודיים המיועדים במידה רבה לילדים ובני נוער.

כללים אלו משמשים  תובעיםה הפרסומים האסורים יוצגו לקמן ויפורטו בנספחים מצורפים, כאשר לשיטת .73

 המלמד על רף הגילוי המוגבר ביחס למוצרים אלו. פרשני והן כמקור חיוב ספציפי-הן כמקור נורמטיבי

 מאפייני הזיהוי ובחינת השוק –הפרסום הסמוי  .ד

 האם וכיצד ניתן לזהות ולהוכיח פרסום סמוי .1.ד

 שגופי מה את פרדוקס: כיצד ניתן לגלותפירוט ההפרות בנוגע לפרסום סמוי, הינה מלאכה מורכבת הגובלת ב .74

נסקור בעיקר את ההפרות זו  תביעהולטשטש?! על כן ב בכל כוחם להצניע תובעים והמפרסמים התקשורת

)בד"כ באמצעות 'גילויים' מטעים אודות 'שיתוף' תחקירים עיתונאיים, הגלויות שניתנות לזיהוי חיצוני 

 (.דוחות חיצוניים, מידע מטעם הרגולטור וכד'

 -השנייה  ובהם הרשות -באשר לאופן זיהוי הפרסום נבהיר, כי לאורך השנים התקשו גופים רגולטוריים  .75

 וניסיון בתוכניות "מבחן המסך": צפייה על להתמודד עם תופעת הפרסום הסמוי משום שהסתמכו בעיקר

פרשניים והותירה גישה זו הותירה פתח לעימותים . חשודים או" מופרזים" מסחריים אזכורים בהן לאתר

 .תוך הפקרת הצרכנים לפרסומים סמויים ומטעים -הלכה למעשה  -אונים  חסר את המפקח

 התמורה עקרוןצריך להיות " בשאלה להכריע ויחידי באמצעותו יש הברור יטענו כי הקריטריון תובעיםה .76

 התוכן הפקת לצורך (עמותה, ממשלתי משרד, מסחרית חברה) חיצוני מימון מגוף כסף שהגיע ככל: "הכספית

. על כן, לנוכח אופיין של התקשורת צרכני מול אל ברור סימון שמחייבת במעורבות שמדובר הרי, הפצתו או

נטל  –זו ובנספחים הרבים  תביעהההפרות, הנחיתות הראייתית של הצרכנים, ושלל ההפרות המפורטות ב

)על  הראיה מוטל על גופי השידור המפרים , שיידרשו לחשוף את הסדרי התמורה הכספית עבור הפרסומים.

, "עניין שנאבד לפני", באלינט קשיי הרגולטור והגישות השונות בעניין זיהוי ואיתור של פרסום סמוי ראו ענת

 (.25.12.2016, השביעית העין

כי יש לראות  תובעיםבסיס רוח המחוקק והמלומדים בנושא, יטענו ה עוד נציין כי בהמשך לעקרון החוק ועל .77

כדי לקדם  ויש בביחס לכל תוכן שמועבר בדרך מדיה או פלטפורמה זו או אחרת ואשר נרחב, פרסומת באופן 

לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, זאת , שירות, מותג, גוף, דמות ציבורית וכיו"ב. מוצר

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי בהגדרות  )במשמעותן קידום מכירותו לתי מודעתפרסומת ב

 (. חוק איסור פרסומת במוצרי עישון)להלן:  1983-, תשמ"גטבק ועישון

 אל התנהלות כלי תקשורת מקבילים נתבעותהשוואת הפרות ה .2.ד

 עומדות בפני עצמן )לנוכח האיסור המפורש בחוק הגנת הצרכן ובכללים ספציפיים נוספים( נתבעותהפרות ה .78

 תובעיםכך, במסגרת הסקירה שערכו האולם אמורות ביתר שאת לנוכח השוואה לכלי תקשורת מקביליים. 

אשר מנעו בצורה כמעט  סטנדרטים מחמירים בהרבהובאי כוחם נבדקו כלי תקשורת רבים בהם ננקטו 

 ולוטית את הטעיית הצרכנים. אבס

בין כלי התקשורת אשר מנעו )באופן מלא ולעתים יחסי( את זיהום התכנים העיתונאיים באינטרסים  .79

 מסחריים ופרסום סמוי ניתן למנות, בין היתר, את:

 כלל הפלטפורמות וזרועות התכנים של גוף התקשורת 'הארץ'. •
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 כלל הפלטפורמות של העיתון הכלכלי 'דה מרקר'. •

 לל הפלטפורמות של גוף התקשורת 'מקור ראשון'.כ •

 .4כלל הפלטפורמות וזרועות התכנים של גוף התקשורת 'ישראל היום' •

)למצער נמצא  תובעיםוכן מבחר עיתונים, ערוצים, ואתרי אינטרנט נוספים שנבחנו בקפידה על ידי ה •

 כי היקף החריגות וחומרתן נמוך באופן יחסי(.

נוקטים במדיניות שיטתית של פרסום סמוי  אינםמדגם צילומים מתוך כלי התקשורת אשר לשם ההמחשה,  •

 . 12 כנספח "ב ומסומניםמצ -

נוקטות במדיניות גילוי נאותה ן גם הרוח החוק,  נתבעותבפעמים נדירות כשנחה על חלק מהזאת ועוד,  .80

 ."כתבה פרסומית" של חברת מטרנהבעניין גילוי נאות יחסית בעניין  15)ראו לדוגמה בנספח . יחסית

 :פייסבוק רשת מטעם הגילוי למדיניות נתבעותה הפרות השוואת .3.ד

 ניתן ללמוד אף מהשוואות לספקי תוכן מקבילים.  נתבעותעל הליקויים והכשלים בפרקטיקה שנהוגה אצל ה .81

המאבק בפרסום  -על נתח עוגת הפרסום הכוללת  נתבעותמתחרה ישיר ובולט מול ה - ברשת פייסבוקכך,  .82

 הסמוי מהווה חלק מרכזי מפעילות הרשת.

, נתבעותבמסגרת זו קיימת הסדרה ברורה, המבצעת גילוי מקיף ואפקטיבי הרבה יותר ביחס להתנהלות ה .83

 וסימון תוכן פרסומי ככזה. 

 :רה באופן יחסי המכריזהברו כותרתכל חשיפה לפרסום ברשת פייסבוק מופיעה תחת  - הגילוי תוכן .א

 "ממומן". 

 בולט, נפרד, לצד כיתוב ברור של זהות המפרסם.  כיתובהגילוי מתבצע על ידי  - הגילוי עיצוב .ב

בצורה מיוחדת המבדילה אותה מתכנים אחרים  ממוסגרתהפרסומת ברשת פייסבוק  - מבני סדר .ג

 'לגיטימיים'.

נדגיש כי הדברים אמורים בקל וחומר בניגוד לכלי תקשורת בו הצרכן מקבל באופן  – הגילוי הקשר .ד

מודע,  –פסיבי את המידע )ועל כן אינו מסוגל לזהות שינוי בדפוס ונדרש גילוי מקסימלי( הצרכן ברשת 

על פי רוב, לתכנים העיקריים שעליהם הוא 'מנוי' ועל כן מלכתחילה, הצרכן מסוגל לזהות שהקשר 

צריך להיות  נתבעותהוא חריג. זיהוי זה מסייע לו להפעיל ביקורתיות ועל כן רף הגילוי בקרב ה המידע

 .גבוה יותר

בידי הצרכן עומדים כלים מידיים לדווח על פרסומים הנחזים כפרסומים  - חשודים פרסומים על דיווח .ה

סמויים וככל שהתלונה תתברר כנכונה התוכן יוסר ו/או יסומן באופן מיידי. אפשרות זו אף מהווה, 

 למעשה, שיתוף צרכן המידע בהגבלת התוכן לו הוא חשוף.

מלא על טיב הפרסום, הקשרו מאפייניו חברת פייסבוק אף מאפשרת לצרכן גילוי  - הפרסום טיב חשיפת .ו

 ומטרות הפרסום. 

)להמחשה, צילום תוכן פרסומי )בדוגמה, פרסום מטעם משרד הרצוג פוקס נאמן( ברשת פייסבוק והגילוי 

"( המפרט בפני הצרכן את מאפייני הפרסום וכן About This Facebook Adהניתן לו, וכן צילום הסבר פרטני )"

 (. 14כנספח  להלן, מצ"ב ומסומן –ם שהתבקשו על ידי המפרסם את המדדים והמאפייני

מדיניות נוקשה האוסרת על פרסום סמוי ללא הסדרה מתאימה וגילוי זאת ועוד, באתר פייסבוק מקובלת  .84

לצרכנים כי מדובר בפרסומת. כך, תחת מספר הבהרות ותנאי שימוש בנוגע למדיניות תוכן פרסומי  מלא

                                                           
 זו. תביעהונה, במקרים מסוימים, נצפו פרסומים סמויים גם במדיות שונות של ישראל היום, חלקם יפורטו באם כי לאחר  4
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"( והנחיות לצרכן אודות קיומו של תוכן ממומן ואופן סימונו Branded Content Policies)"המיועדות למפרסם 

("What is branded content on Facebook and how do I know if someone is sharing a promotional message?" )

את הטעיית מכתיבה פייסבוק מדיניות אחידה וברורה המבצעת רגולציה עצמית יסודית על מנת למנוע 

החושף את עצם הפרסום, הקשרו ואת האינטרס  מוודאת הסדרת גילוי ברור, בולט,הצרכנים. מדיניות זו 

 המצורף(.  14המסחרי מאחורי התוכן )וראו בהרחבה בנספח 

פרשת ( )להלן: "Facebook Inc (14.12.2017אבי לן נ'  50870-05-15בעניין מדיניות אכיפה ראו בתא )ת"א(  .85

"( בעניין פרסום סמוי של צדדים שלישיים. באותו מקרה הסירה פייסבוק את "סטטוסים סטטוסים מצייצים

מצייצים", אחד מהדפים הפופולאריים ברשת הפייסבוק בישראל שהחזיק במאות אלפי מנויים עוקבים. 

פוסטים שנועדו  הסרתו )הזמנית( של "סטטוסים מצייצים" בוצעה לאחר שנחשף כי מפעיליו קיבלו כסף עבור

לקדם אינטרסים של גופים מסחריים שונים. בין נימוקי ההסרה הדגישה פייסבוק כי פרקטיקה של פרסום 

 מפרה את כללי השימוש ופוגעת באמון הצרכנים וביכולתם לצרוך תכנים אמינים ומבוססים.סמוי 

שקבעה ראו והשוו: יפים המקדי על מנת לאכוף את הכללים  אינה עושהפייסבוק  לסקירת טענות לפיהן)

, 1.2.2015"בהלה המונית: וואלה! הסיר מפייסבוק עמוד ייעודי אשר קידם תוכן שיווקי" דורי בן ישראל, 

 המזבלה(

מציבור  רבות נזעמות תגובות עוררהלהמחשת הפגיעה בציבור נעיר כי חשיפת פרשת סטטוסים מצייצים  .86

, לאחר שהבינו כי באמונםהממושכת בת הדעת והבגידה גניעל  הצרכנים הביעו זעזוע ושאט נפשהצרכנים. 

ספקי המידע הסתירו את נסיבות פרסום המידע לאורך שנים וקראו לנקיטת פעולות צרכנית ופליליות כנגד 

, העין "סמל סטטוס"שוקי טאוסיג, ההפרות )על התגובה הציבורית הקשה ותחושת ה'נבגדות' ראו גם אצל 

 (.18.1.2015השביעית, 

 ביחס למדיניות הגילוי בפרסום שמיישם גוגל נתבעותהשוואת הפרות ה .4.ד

מיישמת הגבלות קפדניות בקשר לטיב הפרסום, הגילוי הנאות  -"גוגל"  -לצד פייסבוק, גם ענקית התוכן  .87

 וההקפדה הנדרשת על מנת שלא להטעות את הצרכן באשר לטיב ומהות הפרסומת. 

האוסרות על קידום פרסום אשר אינו מגלה בצורה הברורה ביותר את לגוגל הוראות קפדניות כך, בין היתר,  .88

להציג  כך גוגל אוסרת על המפרסמיםזהות המפרסם ואת מהות הפרסום והאינטרסים המקודמים בו. 

באופן ברור את שם המפרסם ואוסרת על "הצגת שם עסק  פרסום סמוי דרך מנוע החיפוש, מחייבת להציג

 (14נספח ב של המפרסם או האפליקציה להורדה שאותה מקדמים" )ראו שאינו הדומיין, השם המּוכר

שמבצעת גוגל מקיפה, יסודית ואף מתייחסת למגבלות ביחס למוצרים.  (self-regulationהרגולציה העצמית ) .89

את אופן הגילוי  –ובהמשך אוכפת  –על פי כללי השימוש במהלך ההתקשרות עם המפרסם גוגל מפרטת 

ויידוע הצרכן באשר למהות ולשימוש הייחודי, במספר קבוצות ובולטות של מוצרים רגישים וייחודיים. בין 

הימורים; מוצרים או שירותים המוצרים לגביהם קיימת מדיניות מוסדרת ניתן למנות בין היתר: אלכוהול; 

 "ב. וכיומסוכנים; שירותים פיננסיים; שירותי בריאות ותרופות 

 ביחס למדיניות ספקי תוכן וחדשות נתבעותהשוואת הפרות ה .5.ד

נדרשות לשלב פרסומות  נתבעותאשר בדומה ל ספקי תוכן דיגיטליים מקביליםמקור השוואה נוסף, הינם  .90

 לאתר או לקבוצות התוכן. –באופן עצמאי או בסיוע הגולשים  –בין התכנים שמועלים 

ח ללשיתוף מידע מפוהמשמש מסחרי ( שהינו אתר fxp"אתר ן גם ")להל fxp התכנים אתרכך, לשם ההמחשה,  .91

תכנים וסקירת משמש לשיתוף והוא  מעל חצי מיליון מנויים )משתמשים(, fxpלאתר על פי עדותו  .תוכן

ים מגוונים. סקירה מגלה כי כאשר האתר מפרסם 'כתבות פרסומיות' תמורת כסף הוא פועל באופן בנושא

 מלא בהתאם לחוק הגנת הצרכן. 
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במסגרת זו, האתר מבצע גילוי ברור מובהק וחד משמעי באשר לטיבה הפרסומי של הכתבה. כך, מופיעה  .92

פתח הכתבה(, על מנת שכלל הצרכנים יבינו בכותרת באופן ברור )צמוד לכותרת, בצבע אחר, עם קו מדגיש, ב

 כי מדובר בתוכן פרסומי.

זאת ועוד, הגילוי אינו מתמצה רק בכתבה עצמה. האפיון הפרסומי מודגש אף בסרגל הכלים העליון וב'דף  .93

מגדיר באופן מפורט ומפורש כתבות  -הבית', המפרט את התכנים ומפנה, בין היתר, לכתבות פרסומיות 

. )צא ולמד, לו היו "פרסוםותרת ברורה מודגשת באותיות קידוש לבנה המודיעה על "כפרסומיות תחת 

 שלפנינו לא הייתה 'מוגשת אל אוויר העולם'(. תביעהפועלות כחוק ומספקות גילוי מובהק דומה, ה נתבעותה

 –הפועלים באמצעות אתרים, מייל ופורומים  –ישנם ספקי תוכן רבים  fxpלמותר לציין כי לצד אתר  .94

שמצייתים לחוק הגנת הצרכן ומבדילים בין תוכן מערכתי לפרסומי באמצעות הבהרה ברורה בכיתוב 

 (.14בנספח "פרסומת" )לדוגמאות נוספות ראו 

 השפעת ההפרות על המתחרים וחלוקת נתח הפרסום -המרוץ לתחתית  .6.ד

מקפידים )באופן מלא המצב שנוצר מעורר דאגה ואינו בר קיימא. חלק נכבד מגופי התקשורת וכלי המדיה  .95

המשולבים בכלי התקשורת  םאו יחסי( על יישום הוראות החוק ומתן גילוי נאה על כלל התכנים השיווקיי

 ותמורת הון רב.  שיטתיות הפרות מבצעות נתבעותבעוד ה

לפעול בניגוד  נתבעותמעורר דאגה של "מרוץ לתחתית". נכונותן של ה יבמציאות כזו, נוצר תהליך אבולוציונ .96

מרעה את מצבם היחסי של גופי התקשורת וכלי המדיה שבחרו לפעול כחוק ולאסור על פרסום סמוי. לדין 

כך, מטבע הדברים גופים מסחריים שיפעלו בהתאם לחוק ויספקו גילוי מלא לצרכנים יסבלו מ'נחיתות 

 יעדיפון האפשרות, המפרסמים מסחרית' ביחס למתחרים המוכנים לכופף את החוק. ברי כי ככל שתינתן לה

ואפקטיביים יותר על פני פרסום מוגדר מתוחם וברור, הכפוף לביקורתיות  סמוייםלבחור באפיקי פרסום 

 הצרכן. 

אשר על כן, לגיטימציה משפטית להטעיית הצרכנים ופרסום סמוי ואסור )כפי שבאו לידי ביטוי בהפרות  .97

של פלטפורמות שידור וכלי תקשורת ראויים, שכיום  יפגעו בהכרח גם באיכות העיתונאית( נתבעותה

 'וייאלצו' להתאים את עצמם לשוק במסגרת 'המרוץ לתחתית'. פועלים כשורה

 הליכים תלויים ועומדים כנגד כלי תקשורת בגין פרסום סמוי והטעיית הצרכנים  .7.ד

סום סמוי ומטעה בכלי להשלמת התמונה נציין כי בפני הערכאות השונות מצויות מספר תביעות הנוגעות לפר .98

, יפרטו 2010, התש"ס־לתקנות תובענות ייצוגיות( 13)א()2הוראות תקנה התקשורת השונים בהתאם ל

 בקשות לאישור תלויות ועומדות, אשר מעוררות שאלות דומות בחלקן, של עובדה ו/או של משפט תובעיםה

 : בדגש על פרסום סמוי

 , ויפורט מיד להלן. תביעהכפי שהוצג בראשית ה -כנגד אתר ידיעות )עניין עטיה(  תביעה .א

ייצוגית הוגשה ביום נוספת לאישור תובענה כ תביעה -כנגד עיתון דה מרקר )עניין לוי(  תביעה .ב

העדר גילוי מלא על מוסף פרסומי אשר נכתב כי פורסם על  גיןב ,נגד מערכת דה מרקר 6.4.2018

)להלן:  (16.4.2018)וי נ' הוצאת עיתון הארץ תומר ל 26730-04-18ידי 'המחלקה המסחרית' )ת"צ 

סבורים כי  תובעיםנציין בתמצית כי אף שאין להקל ראש בנסיבות בעניין לוי, ה (."עניין לוי"

הפגיעה בנסיבות שיבוארו לקמן שונה במהותה לנוכח טיב המידע, מיקומו, עיצובו, אפיון 

 .5לי התקשורת(יחסית המתקיימת בשאר תכני כ-הצרכנים, וההפרדה הקשיחה

                                                           
 17.4.2018היה דווקא עיתון ידיעות אחרונות אשר ביום  תביעהי שדיווח בהרחבה אודות ה, מבמאמר מוסגר, נציין כי באופן מעט אירוני  5

תיאר באופן בולט את הטענות בעניין תכנים פרסומיים המופיעים "ללא גילוי נאות ראוי המתריע על טיבם ותוך שהם מוסווים ככתבות בעלות 
, ידיעות( 17.4.2018, יר תוכן שיווקי"לתביעה ייצוגית נגד הארץ: דה מרקר מסת תביעה"מערכתי" )חבצלת דמארי, -תוכן אינפורמטיבי

 הוגשה נגד ידיעות. שכל זאת, מבלי לאזכר כלל תביעה דומה )מטעם אותן עורכות דין( 
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 1.5.2018ביום הוגשה ייצוגית כתובענה לאישור  תביעה –כנגד אתר וואלה )עניין בצרי(  תביעה .ג

כנגד אתר וואלה בטענה כי האתר 'מפר את חוק הגנת הצרכן וכן את תקנון האתיקה העיתונאית' 

 . ("עניין בצרי")להלן:  (1.5.2018) בצרי נ' וואלה תקשורת בע"מ 1650-05-18)ת"צ 

בהערת אגב נציין כי ביום  –בקשות כנגד עיתון ידיעות ואתר וואלה בהקשר לחקירות משטרתיות  .ד

זיצמן נ' ידיעות  31297-01-17ת"צ )מרכז( ב לאישור התובענה כייצוגית תביעההוגשה  15.1.2017

שם , והמבקש אינה עוסקת בפרסום סמויזו  תביעה"(. זיצמן עניין( )להלן: "15.1.2017) אחרונות

טוען להטעיית הצרכנים, בהקשר לסיכומים לכאורה בין מו"ל העיתון מר נוני מוזס לראש ממשלת 

בדומה לכך גם . 6"(2000 פרשת. )במסגרת חקירה משטרתית שכונתה "מר בנימין נתניהו ישראל

יותם כרמון נ' וואלה! תקשורת בע"מ  21858-12-18בתצ )ת"א(  תביעהנגד קבוצת וואלה הוגשה 

( בטענה ש"וואלה", דאגה להטות את הסיקור העיתונאי לטובת ראש הממשלה, וזאת 10.12.2018)

בעל  מר שאול אלוביץולבזק אתר, חברת בתמורה להטבות רגולטוריות שניתנו לבעלת השליטה ב

 השליטה בה. 

 

לבחינת  , נפנהםכעת, משעמדנו על מפת השחקניות בשוק ועל מגמות הפרסום הסמוי ועל ההליכים הרלוונטיי

 . נתבעותהפרות ה

 אתר ידיעות אחרונות: .ה

"ynet  ,הוא חיה שועטת, כמו שדהרנו בתחום המערכתי 

 אנחנו דוהרים דהירה אינטנסיבית בזירות המסחריות"

 (10.06.2010, השביעית העין", המותג את מותחים, "שרון הילה מתוך, ידיעות אתר עורך, פדר יון)

*** 

  ..המועמד של או שלך אישור בלי דבר שום מעלים לא כמובן"

 "הכותרות את וגם האייטם את גם מאשרים אתם

 כמה, "ז"ב איתמר מתוך. האחרונות המוניציפליות בבחירות' מועמדים'ל כתבות מוכר ידיעות אתר נציג)

 ((17.10.2018, השביעית העין", ynet-ב פוליטיקאי עם ראיון לקנות עולה

 וההתנגדויות בעניינו:הסדר הפשרה בעניין אתר ידיעות  .1.ה

שגובש לאחר הליך גישור. בתמצית,  פשרה הוגש הסדר , במסגרת ההליך בעניין עטיהתביעהכמובא בראש ה .99

להסדר  3.1הסכימו הצדדים על הטמעת כללים באתר שיסדירו את טיב הגילוי בשיתוף פעולה מסחרי )סעיף 

( אשר יופיע במופעים iליל ממוסגר )בצורת הפשרה(. עיקרו של ההסדר, נוגע, כביכול, לבידול גראפי וסמ

שונים של הכתבה. על פי האמור בעת מעבר סמן ה"עכבר" על הסמליל יופיע חלון שיציג הודעה לפיה "הכתבה 

במימון של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית" )סעיפים  ynetהופקה בידי המחלקה המסחרית של 

 )ה( להסדר הפשרה(. 3.1 -)ב(3.1

)ד( לחוק תובענות ייצוגיות, הוגשו 18לאישור הסכם הפשרה, ובהתאם להוראות סעיף  תביעהכאמור, לאחר ה .100

מספר התנגדויות מטעם גורמים מקצועיים רלוונטיים: התנגדות כרמון; התנגדות העיתונאים; התנגדות 

הוא הסכם הפשרה  כיבהתנגדויות הללו נטען  העין השביעית התנגדות הצלחה. בתמצית, ובאופן כוללני,

עומד בדרישות הגילוי הקבועות אינו למעשה "הסדר הסתלקות" במסווה של "הסדר פשרה" וכי ההסדר 

                                                           
אינה כתבת  - הכתבת החתומה תחת התוכן ה'עיתונאי' כנגד מתחרה עסקי מיתולוגי של ידיעות - מתברר כי חבצלת דמארי, ואם בכך אין די 

 בעיתון.פרסומים סמויים פרסומים סמויים ושמה מופיע בקביעות לצד ב מתמחהמשפטית אלא כתבת ה
 30נעתר בית המשפט )כב' השופט קינר( לבקשת היועץ המשפטי לממשלה והורה על עיכוב הליכים "עד , 9.10.17נציין כי בהחלטה מיום   6

 סתיימה".ה 2000יום מיום קבלת הודעת היועמ"ש לתיק בית המשפט ולצדדים כי החקירה בפרשת 
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 , אינו מעניק כל פיצויהקבוצה ובציבור הרחב(ביא לפגיעה בחברי )ואף י מיטיב עם חברי הקבוצהבחוק, אינו 

לפרקטיקה הנהוגה כיום. בנוסף, הדגישו מנציח הפרה ממושכת ואף נסוג לאחור ביחס , לחברי הקבוצה

מגישי ההתנגדויות את הצורך הציבורי במינוי בודק ולחלופין להביא את ההליך החשוב לכדי הכרעה 

 משפטית.

כאמור היועץ המשפטי לממשלה, שהביע עמדה דומה. בתמצית  הצטרףאל התנגדויות אלו והנמקותיהן  .101

 .הוגן או סביר בנסיבות העניין, הסדר הפשרה אינו ראויכי  –באמצעות עו"ד שושי נרי  –יתרה, טען היועץ 

ובכלל זאת נוסח הגילוי, אפיונו, גודלו, בהירותו ומתכונת החשיפה  - ההסדרה העתידית המוצעתעוד נטען, כי 

צרכני האתר להגיש מ , תפגע בניזוקים ואף תמנעאינה עומדת בדרישות הוראות חוק הגנת הצרכן –אליו 

 ות בעניין זה.תביעות עתידי

 פירוט הכשלים והפגמים בהסדר הפשרה  .2.ה

סומכים את ידיהם על ההתנגדויות המפורטות ומאירות העיניים שהוגשו  תובעיםהבהמשך לאמור לעיל,  .102

  לעיקר הטענות שעלו במסגרתן. יםומצטרפלבית המשפט 

אינו ראוי הוגן וסביר ההסדר כי  תובעים)א( לחוק תובענות ייצוגיות, ידגישו ה 19בהתאם להוראות סעיף  .103

להכרעה  אינו הדרך היעילה וההוגנתוכי סיום ההליך בהסדר פשרה  בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה

אינו מאזן כראוי את סיכויי ההצלחה  ;. ההסדר אינו מיטיב עם חברי הקבוצהןהענייבמחלוקת בנסיבות 

ניתן ו ;ם הם באי הכוח(יחידיהנהנים הכביכול קבוצת הנהנים אינה זהה לחברי קבוצת הנפגעים ) ;בהליך

  .לאתר את קבוצת הנפגעים ולהעניק להם פיצוי ישיר )בין אם באופן ישיר ובין אם בהגרלה(

 ."פרסומת"כ מוגדרת להיות חייבת פרסומת :פשוטה, נהירה וברורה תובעיםעמדת הלגופה של סוגיה  .104

ות. הטעם הוא פשוט: מכיוון שעלות הגילוי הברור כך, בכלל כלי התקשורת וספקי התוכן וכך באתר ידיע

אתר ידיעות  מדוע יימנע)כיתוב בולט, מודגש סמוך לכותרת, המבשר בפשטות על "פרסומת"( היא אפס, 

 םמניע לאסור את קיול זהההמניע של כלי התקשורת להסתיר את טיב הפרסום מלספק גילוי כזה?! ברי כי 

 הרצון להסתיר את מהות הפרסום ולהטעות את הציבור.  -ה הפרקטיק

צריכה להיות מוגדרת  -באתר ידיעות ובכלל  -לא יכולה להיות מחלוקת כי פרסומת דומה כי בהינתן האמור,  .105

בתוך . ל הפלטפורמות, ברור ובולט לעין המוצב בכותרת או בסמוך אליה בכלמובהקכ"פרסומת" תוך כיתוב 

דגיש אף הם ולמנות את הכשלים והפגמים המרכזיים לשיטתם, כפי שעולים מנוסח לה תובעיםכך, יבקשו ה

 הסדר הפשרה:

הגרפי )ראו  לסימון ביחס עמומות הסדר הפשרה מאפשר יישום של דרישות - סימון גרפי עמום ומטעה .א

וא להסכם הפשרה(. בפועל, הסמליל אינו מסייע באופן אפקטיבי, אינו מהווה גילוי נאות וה 3.1סעיף 

 אף מטשטש בפני הצרכנים את העובדה כי מדובר בפרסומת סמויה.

 ביחס ולא הבית בעמוד לכותרות ביחס רק הסדר הפשרה מאפשר יישום של בידול - בידול חלקי בלבד .ב

 אחרים. בעמודים לכותרות או עצמן לידיעות

שמופיע בהסדר , כפי "עיתונאית עריכה לאחר פורסמה" המונח - הניסוח פוגע במקצוע העיתונות .ג

 העיתונאי. במקצוע מבחינה ציבורית ותדמיתית בעוסקים ואף פוגע בוטה הטעיה הפשרה, מהווה

ואינו עומד במטרתו  בהיר ארוך, לא -בהסדר הפשרה  המוצע נוסח הגילוי - נוסח הגילוי ארוך ועמום .ד

כמפורט )ים המובהקת לגלות לצרכן בפשטות כי מדובר בפרסומת ובתוכן הכפוף לאינטרסים מסחרי

 (. השביעית להתנגדות העין 27-23 'בהרחבה בעמ

אינו רלוונטי לגרסאות להדפסה והגילוי המופיע בגרסה  הסימון - ההסדר אינו רלוונטי לגרסת הדפסה .ה

הרגילה נשמט בגרסת ההדפסה )זאת בניגוד לממשקים מקבילים וגילויים באתרים אחרים. )וראו סעיף 
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 ( והנספחים שם(. זו תביעהל 5 חנספבלהתנגדות כרמון ) 37-40

הסדר הפשרה מאפשר החרגת כתבות פרסומיות בהן הוזמן כתב על ידי  - החרגת התנסויות במוצר .ו

לחוק  1להסכם הפשרה(, על אף הגדרת "פרסומת" בסעיף  3.2גורמים חיצוניים להתנסות במוצר )סעיף 

  .הגנת הצרכן, בעניין מימון ותמיכה באמצעות "תשלום או כל טובת הנאה אחרת"

המופיע בהסדר הפשרה קטן וחלקי לכלל האוכלוסייה  מוןהסי - פגיעה בשכבות חלשות באוכלוסייה .ז

 ואינו מספק פתרון הולם לכלל הצרכנים )וביתר שאת לקוראים לקויי ראייה(.

על אף שסיכויי ההצלחה האמתיים בהליך גבוהים הסדר  - קשיים מופרכים כבסיס להסדר הפשרה .ח

ברור הסדר הפשרה נאמר כי "ל 27-26הפשרה נאחז בקשיים מופרכים ונעדרי בסיס. כך, בסעיפים 

". זאת, כביכול, במידה למבקש כי המשך ניהול בקשת האישור כרוך בקשיים משפטיים משמעותיים

, נתבעתלכתבות באתר המרשתת של ה ףהסיכוי הממשי שייקבע כי אותו ציבור אשר נחשרבה בשל "

". בהקשר זה הסכימו עוסק' לכן אתר ידיעות אינוו ,אינו בבחינת 'לקוח' כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן

ועל כן קיים קושי בהוכחת קיומה של " ידיעותכי המבקש לא "רכש נכס" או "שירות" מאתר הצדדים 

 (.לכתב התשובה 54-23סעיפים הרחבה ב" )על נימוקי אתר ידיעות ראו עסקה עם האתר
 

אין כל . חינת החוק והפסיקה בעניין מראה כי כל יסוד לתפיסה מופרכת זודכאן אין  תובעיםלשיטת ה

גפני נ' עמותת אגודת  4696/08ע"א )וראו ב כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן -' עוסק' אתר ידיעות הינוספק ש

עצם אלא  תשלום ישיר עבור השירות,המבחן הרלוונטי אינו  ממילאו 7((5.8.2010)בעלי מוניות התחנה 

ההופך את אתר ידיעות ל'עוסק', ובפרט לאור המנגנון המסחרי  קיומה של פעילות מסחרית מקצועית

 להתנגדות היועץ(.  16-8סעיפים במסגרתו הצרכן משלם באמצעות צריכת פרסומות. )וראו ב

הסימון המוצע בהסדר הפשרה אינו מספק ביחס לדרישת החוק המגדיר  - אי עמידה בהוראות בחוק .ט

( לחוק הגנת 2)ג()7את סעיף  ההסדר סותר באופן מובהק את הפרסום הסמוי כפרסומת לכל דבר ועניין.

לכלול  חייבתהצרכן, המציין במפורש כי פרסומת המובאת כחלק מכתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית 

ציון מפורש שמדובר בפרסומת אחרת יראו בפרסומת כמטעה אף שתוכנה אינו מטעה. )ראו לעיל וכן 

 (. היועץ להתנגדות 54-47בסעיפים 

הסימון מטושטש  -כפי שהראינו לעיל  - פגיעה ביחס לנוהג בקרב גופי תוכן וכלי תקשורת מתחרים .י

(. 8ומטעה ביחס למקובל אצל אתרים אחרים )ובראשם אתר הארץ, ישראל היום, מקור ראשון וכד'

תביא  -למותר לציין, כי קביעה שיפוטית המעניקה תעודת הכשר לגילוי שאינו עומד בהוראות החוק 

בהכרח ל'מירוץ לתחתית' ולפגיעה ביכולת של גופים אלו להתחרות על לבם של המפרסמים שלאור 

תקדים הרסני זה צפויים להתעקש על פרסום מטעה )ואפקטיבי הרבה יותר(. כאמור, גם מדיות 

 ( אוכפות בהקפדה )יחסית( את איסור הפרסום הסמוי.fxpמקבילות של תוכן )גוגל, פייסבוק, 

 לחלק ביחס כיום הקיים הגילוי אף מסף מוריד ההסדר - למצב הקיים באתר ידיעות פגיעה ביחס .יא

. )וכן ראו 9המקובל כיום בחלק אתר ידיעות יבאתר וביחס לסטנדרט הוולונטאר המסחריים מהתכנים

 בהתנגדות היועץ(. 

מת הסדר הפשרה מנציח ואף מחמיר )תוך הענקת חות - הנצחת הפגיעה העתידית בזכויות הציבור .יב

מעניק לצרכן הסביר כלים  ואינוכשרות מבית המשפט!( פרקטיקה נלוזה של הטעיית הצרכנים 

                                                           
הם צרכנים מובהקים של  תובעיםשלפנינו במסגרתה ה תביעהנציין כי בהמשך נראה, הרבה למעלה מן הצורך, כי אף לשיטה מופרכת זו, ה  7

אשר במסגרת קמפיינים של פרסום סמוי בעיתון מפנה את קוראי העיתון גם לתכני פרסום סמוי המופיעים באתר  –עיתון ידיעות אחרונות 
 ת הצורך להתפשר.א מייתרת בלאו הכי -ידיעות 

לגיטימציה לפרסום סמוי מעודדת דווקא עיתונות נחותה, ובכך 'מסבסדת' הלכה למעשה, על חשבון הציבור הרחב שנפגע  - האבסורד ברור  8
 ובצורה לא יעילה, תכנים עיתונאיים נחותים, מטעים ולא כדאיים מבחינת רווחה חברתית. 

בה הגילוי מודגש בצבע שונה, שורה מתחת לכותרת  17.12.2017כתבה פרסומית בעניין הלוואות חברתיות מיום  וראו, לשם הדוגמה,  9
 . להתנגדות כרמון( 6משנה ומופיע בה בפירוש כיתוב ברור באופן יחסי: "מוגש מטעם בלנדר )תוכן פרסומי(" )נספח 
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אפקטיביים לזיהוי תוכן כפרסומת. בכך, הוא פוגע בזכויותיהם הצרכניות האזרחיות והדמוקרטיות של 

דר ייושם הס –צרכני התקשורת. הסדר הפשרה אף פוגע בחופש העיתונות ובאמינותם של כלי התקשורת 

 הפשרה יהיו חשודים מעתה בעריכה פסולה ומטעה ממניעים מסחריים

ההסדר וההימנעות מפסק דין מונע התמודדות רוחבית  – תיאורטי סביב הסוגיה-פגיעה בדיון הציבורי .יג

 ודיון ציבורי מקיף על מנת לדון בתופעה, באוריינות צרכנית וכלים הציבוריים על מנת להתמודד עמה.

הקבוצה כוללת נפגעים משבע השנים  הגדרת - ההתיישנות בהגדרת הקבוצההתנגדות להחלת  .יד

האחרונות, על אף שעל פי הדין הישראלי במקרים מעין אלה )בהם הנזק נגרם תוך מרמה והסתרת 

 8-ו 7סעיפים אין להתחיל את מרוץ ההתיישנות עד שדבר המרמה וההטעיה פורסם לציבור ) -העוולה( 

 (."ההתיישנות חוק" :להלן) 1958-ח"תשי, ההתיישנות חוקל

הסדר הפשרה אינו כולל פיצוי לניזוקים בעבור נזקי העבר  – העדר פיצוי לניזוקים יוצר 'הפרה כדאית' .טו

והיות הפגיעה פרקטיקה שיטתית מקיפה ומכוונת היטב. למותר לציין, כי מדיניות זו הופכת את הפרת 

מערך התמריצים של ספקיות התוכן )ועיין לקמן, החוק עצמה לכדאית באופן מובהק, הכל תוך פגיעה ב

 בנוגע לתחשיבים כדאיות ההפרה(.

בעניין עטיה, מציין  תביעהל 161סעיף ב –לסכום בהסדר הפיצוי  תביעהפער בין הסכום המופיע ב .טז

אומדני בסך  )כך במקור, א.מ( כי "נזקם הבלתי ממוני של חברי הקבוצה יוערך בשלב זה אופןהמבקש 

הפער בין הסכום המבוקש לסכום האפסי שחברי הקבוצה קיבלו ". כידוע, לכל הפחות 10,000,000של 

תביא אף  "סכומי תביעה מופלגיםהינו גורם כבד משקל ביחס לפסילת הסדר הפשרה כשנקיטת " בפועל

מתו של המבקש שהערכאה הדיונית תביא את הדבר במניין שיקוליה בבואה לקבוע את מידת התאלכך "

מטעם  תביעהלשמש כתובע ייצוגי ואת התאמת בא כוחו לייצגו בהליך כאמור, וזאת עד כדי דחיית ה

חיות וכן הנשיאה  ( לחוק תובענות ייצוגיות4)א()8 -( ו3)א()8)ראו, סעיפים " זה במקרים מתאימים

 ((8.7.2015) פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נ' לילי לוי 2282/15רעא  18בפסקה 

למעלה מזאת, הסדר הפשרה מבקש להחיל מעשה בית דין על חברי הקבוצה תוך  - מעשה בית דין .יז

 שלפנינו(. תביעהחסימת תביעות עתידיות, אשר ימצו כראוי את זכויות הצרכנים )ותוכיח ה

סבורים  תובעיםהפשרה הסכימו הצדדים על הימנעות ממינוי בודק. ה בהסדר - הימנעות ממינוי בודק .יח

די במחדל זה בכדי לפסול את הסדר הפשרה, שכן הימנעות זו אינה מאפשרת לציבור להבין את היקף  כי

 הפגיעה )הסמויה במהותה( ואת הנזק שבגינו נדרש לכאורה הפיצוי. 

לפגמים כשלעצמם, דומה כי לשם  מעבר - אמון ציבורי בהליך הייצוגי לאור משקל ההתנגדויות .יט

משקלן, מספרן, טיבן ומהותן של ההתנגדויות  אית עין ציבורית, ולאורהשמירה על האמון הציבורי, מר

יש לדחות  -מצד גורמים מקצועיים, ללא מניעים זרים )כולל מצד היועץ המשפטי לממשלה( שהוגשו 

סבורים כי ראוי אף לפעול כדי לעדכן את זהות הגורמים, כך שאלו ייצגו  תובעיםאת הפשרה. בתוך כך ה

ת האינטרס הציבורי. זאת, על מנת שהתוצאה המשפטית תזכה בעתיד לאמון ציבורי כראוי ובתום לב א

 רחב.

 המאוחרת תביעהאף מכוח הרכיבים הנוספים המצויים ב –דחיית הסדר הפשרה  .3.ה

סבורים כי ישנם  תובעים)כמפורט לעיל( ובנוסף אליהם, ה מהסכם הפשרה כשלעצמולצד הקשיים העולים  .106

על בית המשפט לדון זו שמכוחם ובהתחשב בהם  תביעההמתווספים במספר חוסרים, גורמים וסיבות 

זו בהקשר לעניינה של אתר ידיעות. במילים אחרות, אף אם היינו מניחים )משום  תביעהבחומר המופיע ב

הפשרה, הכף תיטה לנוכח  מצדיקים את אישור הסדרכשלעצמם מה( שסיכויי ההצלחה בהליך בענין עטיה 

 שלפנינו. תביעההפסילה לנוכח התוספות המופיעות ב
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 התוספות והיתרונות: עיקר להלן .107

זו עילות רבות וכבדות משקל אשר אינן מופיעות  תביעהב - תוספת העילות והסוגיות הכרוכות בכך .א

פרסום סמוי המיועד לקטינים, פרסום סמוי של מוצרים בעיתיים )בדגש על  -בבקשת האישור המקורית 

הימורים, אלכוהול וסיגריות(, מעבר על כללים ותקנות ספציפיות )פרסום עורכי דין, פרסום מוצרים 

ת הן כגורם מחייב בפני עצמו והן כגורם פרשני לחיוב חובת גילוי רפואיים וכד'( וכיו"ב. )העילות משמשו

 מוגברת(

דכאן הרחיבו ועיבו את התשתית ראייתית, אשר תאפשר  תובעיםה - תוספת ראייתית לעילות הקיימות .ב

 להבטיח כי עניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה ביותר. תובעיםל

בהרחבה את הפרסום הסמוי בתחום  תזו מתאר תביעה - יפוליט-תוספת בעניין פרסום סמוי ציבורי .ג

פוליטי. נזכיר כי תפיסות היסוד של המשטר הדמוקרטי לפיהם הגנה על חופש הביטוי הפוליטי -הציבורי

כי אף אם יקבע בית המשפט  תובעיםעומדת בראש הפירמידה של חופש הביטוי. בהמשך לכך, סבורים ה

, עדיין יתבקש בית המשפט בעניינים מסחרייםיים עקב פרסום סמוי כי יש להקל באופן זה או אחר בפיצו

זאת על מנת לאפשר שיח מפרה ולמנוע הטעיה ציבורית,  להגן באופן מיוחד על תקינות השיח הפוליטי.

שטיפת מוחות של הציבור הרחב, וכן לסכל דחיקה לא שוויונית של דעות ושחקנים ציבוריים מיעוטי 

 'לרכוש' תכנים מערכתיים שיפלסו את דרכם לקדמת הבמה העיתונאית.אמצעים, אשר לא יוכלו 

כפי שיפורט לקמן, טענות ההגנה לפיהן, כביכול,  - הפרכת טענת אתר ידיעות על 'שיקולים עצמאיים' .ד

 תביעההופרכו בעת האחרונה. ה -שיקולי הפרסום הסמוי היו עצמאיים ולא נבעו מאינטרסים מסחריים 

. בתוך כך, הפרכה שעמדו במוקד שילוב התכנים הםכי האינטרסים המסחריים ת מוסיפה ממצאים וראיו

בולטת שתובא להלן, תציג כיצד מכר אתר ידיעות כתבות וראיונות למועמדים ברשויות המקומיות, תוך 

 הבטחה לשליטה מוחלטת )ממש כך!!( של המפרסם בתוכן הכתבה. 

זו אף תציג כתבות ותחקירים  תביעהזאת ועוד,  –חשיפת היקף הפרסום הנרחב במסגרת מחירוני ידיעות  .ה

החושפים את ההיקף המשמעותי של הפרסום ואת השיקולים המסחריים המובהקים העומדים ביסוד 

ה נרחב כי היקף התופעהעריך גורם בכיר בענף המדיה בישראל הפרסום. כך, בעניין אתר ידיעות נחשף כי 

על . ובעמודי הפייסבוק של הקבוצהידיעות  מסך התכנים אשר עולים באתר 21-26%-במיוחד ומדובר בכ

 תמורת התשלום זוכה המפרסםש"ח ו 300,000מורחבת עולה סטנדרטית פי הפרסום חבילת תוכן שיווקי 

המחירון ישראל,  בעמוד הפייסבוק של אתר ידיעות )דורי בןסטטוסים שיווקיים סמויים לצד אייטמים ל

)להלן:  ההמזבל, 16.1.2015, "נחשף: עשרות מיליוני שקלים מדי שנה עבור תוכן שיווקי סמוי ynetשל 

  (( . "המחירון של אתר ידיעות"

דכאן רכשו  תובעיםכמפורט בתצהירים ה – שלפנינו תביעהב תובעיםהמעמד המשפטי 'המשופר' של ה .ו

בדרכים שונות ובתשלום מלא את העיתון המודפס. זאת ועוד, הפרסומים בעיתון המודפס אף היפנו 

במפורש את הרוכשים לעיון בכתבות ותכנים פרסומיים באתר ידיעות הדיגיטלי. אם כן, קיומם של 

נוכח החשש ענת הנטצרכנים 'קלאסיים' שנפגעו כתוצאה מהתוכן הפרסומי מייתר את 'קניית הסיכונים' 

להסדר  27-26ממקרה בו יפסוק בית המשפט כי צרכני אתר ידיעות אינם עולים לכדי צרכנים )ראו סעיפים 

 הפשרה(.

כפי שנראה להלן, רבים מההפרות  - בחינת ההפרות בעיתון המודפס בכפיפה אחת עם הפרות האתר .ז

דפס ועל כן יש לבחון אותם בצוותא באתר ידיעות בוצעו במשולב ובסינרגיה מלאה עם הפרות העיתון המו

 חדא.

זו סבורים כי ההשוואה  תביעהב תובעיםה - השוואה רוחבית וקנה מידה לכלי תקשורת מפירים נוספים .ח

מראה באופן ברור כי אתר ידיעות הינו  -זו )לכלי התקשורת ואף למדיומים השונים(  תביעההרוחבית ב

- 89 -



 

22 
 

כן, אין לקבל מצב בו הסדר הסתלקות )תחת הכותרת 'הסדר 'מוביל' בהפרות ביחס לאתרים מסוגו. הנה כי 

בגוף תקשורתי הנחשב 'מכתיב שוק' בתחום  פקטו השחתה כה מזיקה של התקשורת-יכשיר דהפשרה'( 

הפרסום הסמוי. ההשוואה מלמדת ובעל משמעות אשר ישפיע על שוק התקשורת כולו אשר הולך ומקבל 

 .10יעותמאפיינים פסולים כתוצאה מהשחתת אתר יד

הליך זה אף  - חשיבות מדיניות אחידה וחוצת פלטפורמות )רשתות חברתיות, פייסבוק, יוטיוב וכיו"ב( .ט

הפרסומים דרך הרשתות החברתיות וערוצים  –מוסיף נדבך מרכזי ומהותי אשר נעדר בעניין עטיה 

רך שימוש מקבילים. כפי שנראה, לצד עמוד הבית ואתר ידיעות, פרסום סמוי אינטנסיבי מתבצע ד

ידיעות!(, טוויטר, יוטיוב -ברשתות החברתיות ובראשן רשת פייסבוק עם למעלה ממיליון מנויים לאתר

פרסום וכיו"ב. בהקשר זה נציין, כי הצעות להסדרת פרסום סמוי סברו כי יש ליתן דגש ולאסור לחלוטין 

אסדרת ) רסום הסמוילכלול גילוי מספק בצד הפ ולא יאפשרר שמורכבות אסמוי בפלטפורמות מדיה 

(. בהקשר זה נזכיר כי פרסומים אודות הצעות הפרסום הניתנות למפרסמים )כפי 13, עמ' פרסום סמוי

( מגלים כי הצעת הפרסום הינה הצעת משולבת "המחירון של אתר ידיעות"שיפורטו לקמן וכן לעיל בתוך 

 הכוללת בתוכה כתבות סטנדרטיות לצד סטטוסים פרסומיים סמויים.

 נתבעותהצורך בקוהרנטיות ובמדיניות אחידה וכוללת להסדרת הגילוי בפרסומים הסמויים בקרב כלל ה .י

כפי שפורט בהרחבה, זוהי הפעם הראשונה בה מתבקש בית המשפט לחוות דעתו  - הפועלות במדיות שונות

לטלוויזיה  הרשות השנייה -גופי הרגולציה הרלוונטיים ולהסדיר את המציאות הכאוטית השוררת בשוק. 

ד התקשורת, משרד המשפטים וכן ר, הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, משןוהלווייורדיו, מועצת הכבלים 

)וספק רב אם שאפו ברצינות( לטפל באופן כוללני לא הצליחו  –ת מועצת העיתונות כגוף רגולציה עצמי

להוות  צפויהההכרעה בעניין אתר ידיעות, טומנת בחובה משמעות אדירה והיא אם כן, . בסוגיה הנפיצה

. מסיבה זו, יש שסביבו ועל בסיסו תיושם המדיניות של כלל גופי הרגולציה הרלוונטיים נורמטיבי עוגן

הכל תוך בחינה מקיפה ורחבה  –זו  תביעהב נתבעותלשלב את ההכרעה יחד עם ההכרעות בעניין יתר ה

 של כלל שוק הפרסום. ככל האפשר

בהקשר זה נזכיר כי בניגוד לפיצוי ניזוקים מאתר ידיעות, המצריך עבודה  –חלוקת קופת פיצוי וטיוב ייעול  .יא

רבה על מנת להגיע לצרכנים שנפגעו, נדמה כי התחקות אחר הניזוקים שהנם מנויי העיתון המודפס הינה 

אשר חלקם כמובן חופפים  –ם ברשתות החברתיות נוחה ויעילה בהרבה. זאת ועוד, אף איתורם של הנפגעי

מקלה באופן ממשי על חלוקה של יעילה קופת הפיצוי. כך, המשתמשים ברשתות  –לנפגעי האתר 

חברתיות, מזדהים מלכתחילה בשמם המלא, זמינים ליצירת קשר מיידי, וניתנים לאבחנה ומדידה 

ף, תגובה וכיו"ב( אבחון זה מאפשר לעשות בסרטון, לייק, שיתו הצפייבהתאם לרמת המעורבות שלהם )

על פיצוי מעין זה )שימוש בקופת הפיצוי על מנת לנסות ולהגיע לנפגעים בפועל, או לכל הפחות לחלקם. 

עיוני  גלגל המזל: כיצד לחלק את קופת הפיצוי בתובענות ייצוגיות?"ותכליותיו ראו, והשוו שי נ' לביא "

  (.קופת הפיצוי""חלוקת ( להלן: 2017) 321משפט מ 

הוק -יווג הפרסום הסמוי אינו יכול להיקבע אדסבהמשך לאמור,  - הצורך בהגדרה סיווג וסימון אחידים .יב

ביחס להסדר פשרה אנקדוטלי, אשר אינו מייצג את כלל הגורמים והזוויות המקצועיות בתחום. סיווג 

(. זאת ועוד, העברת תמורה)עצם שכזה מוכרח להיקבע באופן אחיד, על בסיס מבחנים ברורים ומובהקים 

                                                           
אף משלל תחקירים, ממצאים, עדויות  –יתון והמדיומים הקשורים בהם האתר הע –במידה פחותה, ניתן ללמוד על ההשחתה של ידיעות   10

ממערכת  ynetפנים, וגילויים אודות ההתנהלות המסחרית כפי שפורטה בכלי התקשורת השונים וראו לדוגמה: "ערן טיפנברון הפך את 
פרסומות סמויות, המון טורים של כאילו  עיתונאית למוקד טלמרקטינג.. המסחור אכל כל חלקה טובה. כל הגישה נהייתה מסחרית, המון

בעלי דעה אבל בעצם בעלי מאה, המון תוכן חינמי, המון דברים שמורידים את המעמד של העיתונאי". )ראו בכתבה נרחבת אודות סקירת 
"( וכן 2013שנת  , העין השביעית )להלן: "סקירת הפרות אתר ידיעות14.1.2013, ערוץ מעורבות"אורן פרסיקו, " - 2013ההפרות בשנת 

לגוף התקשורתי הגרוע ביותר מבחינת הפצת  אתר ידיעותטבלה השוואתית של הפרות הפרסום הסמוי מטעם העין השביעית בה 'זכה' 
 פרסום סמוי והטעיית הצרכנים.
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בית המשפט על פי סיווג אחיד שיקבע באופן סדור ושיטתי, להיעשות מוכרח הפרסום הסמוי  ןימוס

, העקרונות הרלוונטיים בדין הישראלי והספרות בנושא )כאשר יתכן בהחלט בהתבסס על חוק הגנת הצרכן

שימוש בסכמת סיווג העליון(. ה שהסוגיה כבדת המשקל תתברר אף בערכאת הערעור בבית המשפט

תוך  יאפשר מיסוד הכרה והשרשה של סימון הפרסוםאף יקל על כל הגורמים המעורבים ו 11אחידה

שלב הטמעת הנורמות )שם תידרש חובת גילוי מוגברת  –אפשרות חלוקה לשתי תקופות מרכזיות 

שני, לאחר ההטמעה תתאפשר ומפורטת כולל כתוביות הבהרה, באנרים, פעילות הסברה וכיו"ב( ובשלב ה

 (.14-1212, עמ' אסדרת פרסום סמויהצגת סימון מוסכם ובהיר המדווח על "פרסומת" וכיו"ב )והשוו: 

בעניין עטיה  תביעהל 106-95סעיפים ב - בעניין עטיה תביעהתוספת והרחבה לרכיבי הנזקים שנטענו ב .יג

"נזק בלתי ממוני בדמות פגיעה באוטונומיה של הפרט" )סעיף  :מצוינים של הנתבע בהליך, בפירוט הנזק

, אובדן האמון (99-98( וחוסר נוחות )סעיף 97בניגוד לרצונו )סעיף  םמסחריילתכנים  ףלהיחש(, כפייה 95

סבורים כי הנזקים המעשיים מהותיים  תובעים(. ה103( ופגיעה באוטונומיה )סעיף 102בתקשורת )סעיף 

 ר. וחמורים הרבה יות

)ובכללן אתר ידיעות(  נתבעותהראשונה הפרות ה תביעהשלפנינו נראה כי בנוסף לרכיבים שצוינו ב תביעהב

הרחבה עודפת של ההוצאה הצרכנית; פגיעה באיכות ההחלטות  – גרמו לרכיבי נזק רבים נוספים ובהם

ת; פגיעה באכיפת וצריכת מוצרים מזיקים ולא רלוונטיים; פגיעה ספציפית בקטינים וקבוצות מוחלשו

פרסום מוצרים מזיקים; עליית מחיר עקיפה בשל ההטעיה ומצג השווא; צריכה ומימון מוצר עיתונאי 

פגום עקב הטעיה ואי גילוי; כפייה על הצרכנים לבצע תשלום כפול על המוצר העיתונאי; בזבוז זמן ומאמץ 

למוצרים המפורסמים; פגיעה בצריכת התוכן; פגיעה בחופש העיסוק ובתחרות ההוגנת בשוק הנוגע 

מוסדית בפעילות התקשורת הציבורית; פגיעה -בתחרות התקינה בשוק העיתונות ופגיעה כלכלית

 בפלורליזם וריבוי הדעות.

 יבקשו כי בהמ"ש יאפשר להם להחליף ו/או להצטרף להליך תובעיםה .4.ה

ולבאי  תובעיםיש לאפשר ל ובאי כוחם סבורים כי בנסיבות בעניינו תובעיםאם כן, בהתאם לאמור לעיל, ה .108

, חשיבותו תובעים. לשיטת הבעניין עטיהבבקשת האישור  תובעיםכוחם להצטרף ו/או להחליף את ה

הציבורית של ההליך מחייבת עריכת דיון מושכל ומעמיק אשר ישקף באופן אופטימאלי את האינטרס של 

להבטיח כי עניינה של הקבוצה  . זאת, כדי13חברי הקבוצה, שבמקרה הזה כמעט חופף לאינטרס הציבורי

ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר ובתום לב ועל מנת להגשים באופן האופטימלי את מטרות החוק. 

של והוגן ניהול יעיל  וכן הולם לנפגעים מהפרת הדין מתן סעד, מפני הפרתואכיפת הדין והרתעה ובכלל זאת 

 (. תייצוגיו( לחוק תובענות 4)1 -(2)1סעיפים וראו בתביעות )ה

 ( לחוק תובענות ייצוגיות:2)ב()7זו אמורה מכוח סעיף  תביעה .109

בית המשפט רשאי להורות כאמור  –לאישור קודמת שהחל הדיון בה  תביעה( לענין 2)ב()7"

                                                           
כך שיטיל חובת סימון  ,2001-, התשס"אחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקיםכאשר בתוך כך יתבקש בית המשפט להמליץ על תיקון   11

 . (13ראוי בנוגע לפרסום סמוי )אסדרת פרסום סמוי, עמ' 
נציין כי בהתאם לכך, יתבקש בית המשפט להורות לרשות הגנת הצרכן לבצע אכיפה אחידה וחוצת פלטפורמות ולהמליץ למדינה להתאים   12

 . הכשרה וכיו"ב( פעילות למשימה זו )תקצוב, תקנים, מוקד דיווחים,-את הרשות הסובלת מתת
 23.5.2016להצטרף אינה מביעה כל התנגדות או הסתייגות לבקשת ההצטרפות של עמותת הצלחה מיום  תביעהבהערת אגב נציין כי ה  13

תומכים ומעודדים כי בית המשפט יקבל במקביל אף את בקשת ההצטרפות  תובעיםה -ההפך הוא הנכון אותה הצגנו בפתח דברינו. 
כי רק הליך רחב וממצה תוך שיתוף מקסימאלי של גורמים מקצועיים יביא לאופטיזמציה של ההליך  תובעיםכך, סבורים ה של הצלחה.

 האדוורסרי וימזער במידת האפשר בעיית הנציג, וכשלים תמריציים נוספים העלולים לפגוע ביעילות ההליך. 
שהכשלים התמריציים והקשיים יתכן בהחלט  תובעיםלשיטתם של ה, ומבלי לעיין בבקשת ההצטרפות של העמותה, נעיר כי הקשר זהב

אף עולים לכדי קושי 'מהותי' הכרוכים בגיבוש מדיניות כוללת להסדרת הפרסום הסמוי בכלי התקשורת השונים  המקצועיים האינהרנטיים
י יתכן שהקושי התמריצי, באופן מרחיב בנסיבות העניין. דומה כ שיפורש תייצוגיו( לחוק תובענות 3)א()4אשר יענה על הגדרות סעיף 

, יגבשו מסה קריטית אשר תביא למצב בו ישתכנע בית המשפט "כי, בנסיבות ראוי ומפורט המורכבות העצומה והחיוניות בדיון ציבורי
 בידי אדם". )או למצער, בידי אדם בלבד(. תביעה, קיים קושי להגיש את הןהעניי
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לאישור הקודמת או בא  תביעה(, ובלבד שלא יורה על החלפת המבקש שהגיש את ה1בפסקה )

וח המייצג, אלא אם כן שוכנע שהדבר דרוש כדי שענינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הכ

 "לאישור; תביעההטובה והיעילה ביותר, והכל בהתחשב בשלב שבו נמצא הדיון ב

 ( לחוק בעניין אישור תובענה ייצוגית:1)ג()8וכן, בנוסף או לחלופין, בהתאם לסעיף  .110

בענה ייצוגית אף אם לא התקיימו התנאים האמורים ( בית המשפט רשאי לאשר תו1)ג( ) 8"

(, אם מצא כי ניתן להבטיח את קיומם של תנאים אלה בדרך של צירוף 4( או )3בסעיף קטן )א()

תובע מייצג או בא כוח מייצג או החלפתם, או בדרך אחרת; אישר בית המשפט תובענה ייצוגית 

הבטחת ייצוג וניהול ענינם של חברי בהתאם להוראות פסקה זו, יתן בהחלטתו הוראות לשם 

 "הקבוצה בדרך הולמת ובתום לב כאמור באותו סעיף קטן.

לחלופין, ולמעלה מן הצורך נדגיש כי ככל שבית המשפט הנכבד לא ייענה לבקשת המשיבים ו/או באי כוחם  .111

ובאי כוחם כדי להבטיח שעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת  תובעיםלהחליף או לצרף את ה

נפרדת ומשלימה בעניינו  תביעהזו יהוו  תביעהשיובאו ב הנוספיםאזי כלל ההפרות וההיבטים  –ובתום לב 

 של האתר.

 תוספת ראייתית בעניין הפרסום הסמוי באתר ידיעות .ו

פות ראייתיות הנוגעות להפרות שצוינו בתביעה ובהן לצד ההפרות הנוספות המפורטות ישנן גם תוס .112

 הפרסומים הסמויים הנוגעים ל'סופר פארם' ו'מכון אברהמסון'. 

)וכן  המצורף)אודות הפרות עיתון ואתר ידיעות(  15 בנספחלשם הנוחות, תוספות אלו מובאות ומפורטות  .113

 מוצגות בהתנגדות כרמון(. 

מכון  מספר הפרות ופרסומים סמויים שהופיעו באתר ידיעות: כאמור, בבקשת האישור הראשונית, פורטו .114

שלפנינו  תביעה". הגו אקטיבורשת ", "נייל סטודיומכון ", "סימילאק", "סופר פארם"רשת ", אברהמסון"

בין היתר, ניתן עוסקת אף בשלל הפרות נוספות וגופים פרסומיים נוספים שביצעו פרסום סמוי דרך האתר. 

למנות את פרסום סמוי באתר הממוען לחברות "אל על"; "אוסם"; שירותי נדל"ן, "בנק הפועלים" ועוד 

 .(15 בנספחראו  -)לסקירה המדגמית כיו"ב 

 הוספת פלטפורמות מדיות ורשתות חברתיות כחלק מפגיעת אתר ידיעות .ז

, בחינת הפרסום הסמוי של הפרות באופן 2019סבורים כי לאור מאפייני תעבורת המידע בשנת  תובעיםה .115

משול לבחינת מעשי תוקף, תוך בחינת הפגיעה שנגרמה מן האגודל המצומצם העוסק רק באתר האינטרנט, 

 שבאגרוף התוקף. 

המכשירים השונים למעשה, הערבוב בין המדיות השונות ו רחבה וחוצת פלטפורמות.עסקינן בתופעה  .116

)רשתות חברתיות, תכניות, ישומון, כתבות באתר( יוצר תמהיל מזיק במיוחד אשר הופך כמעט בלתי ניתן 

והחתומים מטה שעמלו על פענוח התשתית הראייתית נדרשו  תובעיםלמעקב ולהבנה לצרכן הפשוט. אף ה

מנת להבין את רשת הקשרים על ובחינת אלפים רבים )!!( של כתבות ופרסומים לזמן, מאמץ משאבים 

 האינטרסים ואפיונם האמיתי של התכנים.

להלן נציג, לשם הדוגמה, את הפלטפורמות השונות העומדות לאתר ידיעות לצד האתר הרגיל )נדגיש כי לצד  .117

 (:נתבעותמופנית באשר לכלל הפלטפורמות אצל כלל ה תביעהאתר ידיעות, ה

ידיעות יש מעל מיליון)!( צרכנים אשר 'מנויים' ועוקבים  לעמוד הבית של אתר–פרסום סמוי בפייסבוק  .א

אחר הדף על מנת לקבל דרכו סרטונים, כתבות חדשותיות וקטעים פופולאריים מתוך תכניות טלוויזיה 

כאשר שיעור  כלי עוצמתי המשפיע באופן יוצא דופן על הציבור הרחבנבחרות. למותר לציין, כי מדובר ב
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 . 14בישראל הינו בין הגבוה בעולםהמשתמשים ברשתות חברתיות 

דרך תכנים וסרטונים  פרסומים רביםמסקירת הפרסומים בעמוד הבית מתברר כי אתר ידיעות ביצע 

שהועלו בעמוד הפייסבוק. נציין כי הפרסום הסמוי בפייסבוק אף הוא מכיל פגיעות שונות בעלות 

נה כדי ליידע את הצרכן בעת שיתוף מאפיינים שונים )טקסטים, תכנים, סרטונים, הצורך בגילוי מוב

קאמרי, ידיעות מימון, , אל עלוידאו או תמונה וכו'(. )לסקירת הפרות שונות בעמוד הפייסבוק ובהם 

 , אודות הפרות אתר ידיעות(.15בנספח ואף תרופות פסיכיאטריות ראו  לב עידיעות אלבומים, קולנו

הפרסום הסמוי שמוכר האתר ת וחביל, ר ידיעותהמחירון של אתזאת ועוד, כפי שראינו לעיל במסגרת 

 300,000 כוללות באופן מובנה גם פרסום ברשת הפייסבוק. כך, במסגרת החבילה המורחבת, תמורת

 (לרבות תיוג עמוד המפרסם פרסומיים סמוייםסטטוסים מקבל המפרסם גם ארבעה ש"ח ו

ינטנסיבי ויכול להגיע עד מספר שעות יישומון האתר נפוץ והשימוש בו א –פרסום סמוי ביישומון האתר  .ב

כל יום .מאפייני השימוש בישומון )ממשק, פונט, גודל מסך, פתיחת חלון חדש, מיקום הגילוי, קיומו 

 וכו'(, פוגעים בצרכן באופן שונה )'פושים', חשיפה שונה( ומחייבים התייחסות מתאימה.

לכלל הצרכנים גם באמצעות עמוד התכנים הפרסומיים 'משורשרים'  -פרסום סמוי בדף הטוויטר  .ג

 הטוויטר של האתר. גם כאן, ללא גילוי נאות וברור.

(. יש לעמוד הייעודי של אתר ידיעות YouTubeבאתר שיתוף הווידאו יוטיוב ) -פרסום סמוי ביוטיוב  .ד

והוא עושה שימוש באתר ובסרטונים על מנת לקדם תכנים  עשרות אלפי מנויים רשומים )עוקבים(

מסחריים, תוך כדי פרקטיקות פסולות מטעות ונטולות גילוי. כך, לשם הדוגמה, סרטוני תיירות שנועדו 

 לקדם אתרי תיירות, סרטוני פרסום סמוי לרכבים וכיו"ב. 

 פרסום סמוי בעיתון ידיעות: .ח

 יבורי של ממשהפרסום הסמוי בעיתון שיטתי והפך למפגע צ .1.ח

העיתון המודפס של ידיעות נוקט  –ופעמים רבות תוך שיתוף פעולה הדוק  –לצד האתר, בכרוך אליו  .118

 במדיניות שיטתית של הפרות ופרסום סמוי ומטעה והינו הסמן הרדיקלי ביותר בתחום הפרסום הסמוי. 

כבר לפני למעלה עמדה חריים אודות הטיות מערכתיות בגין אינטרסים מסלחיבת ההיסטוריה נציין כי טענה  .119

, במרד עיתונאי שהובל 1948-ב פרישתם של כמעט כל עובדי "ידיעות אחרונות" -ברקע "הפוטש" שנה  70-מ

. כך, תיאר זאת עזריאל קרליבך במדורו 'איפכא והקמת העיתון המתחרה "מעריב"ע"י עזריאל קרליבך, 

 : 1948מסתברא' בשנת 

זה אינו עוד בלתי תלוי. . שאנחנו עיתונאים ולא לבלרים.אנחנו יצאנו מטעם פשוט: מפני "

זה ביטאונו המשפחתי של איש, שאין אתם מכירים אותו ואת נטיותיו וכוונותיו, זה מודרך 

אתם חשבתם, שהעיתון הניתן לכם, אנחנו  .על ידי אינטרסים שאינם שלכם ושלנו.

מגישים אותו. אתם לא ידעתם, שכל בוקר ישב מישהו במשרד מסחרי ועבר על תוכן 

העיתון ונתן פקודות לדפוס. אתם חשבתם, שזהו עיתון הנלחם לאינטרסים של האדם 

הקטן. אתם לא ידעתם, שמישהו מערב כאן ביקורת מסוימת על עסקים מסוימים ותקיפי 

אתם לא ידעתם שמאחורינו ישב מישהו, שביקש להוציא את הפרוטה מכיסו  .ל וכו'.קה

-למדנו, שגישה עסקית ..של הקורא בכל דרך שהיא. אף בדרכים שבעינינו אינן כשרות

                                                           
 המשתמשים משיעור 10%-ב גבוה והוא)!(  בעולם הגבוה הינו זה שיעור. 77% על עומד בישראל חברתיות ברשתות המשתמשים שיעור  14

connectivity-http://www.pewglobal.org/2019/02/05/digital-. ויפן מגרמניה 75% ובמעל בצרפת מהשיעור 32%, הברית בארצות
economies-emerging-in-rapidly-growing/). 
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י עד למשבר הסופ -פרטית זו אל ענייני ציבור מוכרחה להביא לידי התנגשויות יומיומיות 

"15. 

ואכן, כמאמר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה. אין חדש תחת השמש. כך, גם בימינו אנו הפרסום סמוי כרוך  .120

העין יתקשה להבחין בין תכלת לכרתי ובין -כצמה עם התכנים המערכתיים של עיתון ידיעות. אף הקורא חד

מסגרת זו במשק. ב שיתוף הפעולה הינו נרחב ביותר עם שלל החברות הגדולותפרסום סמוי לכתבה רגילה. 

עתירי מסחריים וציבוריים על ידי גופים  קמפיינים שונים של פרסום סמוי שמומנוביוצא העיתון באופן תדיר 

כמו תנובה, ענף המזון בהתאחדות רבים ומגוונים שילב תוכן מערכתי שמומן על ידי גופים העיתון תקציב. 

שיתוף  קיימת לישראל וגופים מסחריים נוספים. התעשיינים, התעשייה האווירית, הסתדרות המורים, קרן

פעולה בולט ופוגעני במיוחד הוא עם בנק הפועלים, שבמסגרתו הבנק מממן באופן שיטתי פרסום סמוי 

הנחזים כתכנים עיתונאיים )ועוסקים בנושאים 'חיצוניים' כגון עסקים קטנים ותכנון תקציב משפחתי( 

)כאשר לצד הפרסום הסמוי, נציג בנספחים  לאורך שנים רבות.בתקציב המוערך בעשרות מיליוני שקלים 

  לחברה ואף לגב' שרי אריסון שהייתה בעלת השליטה בבנק( מובהקותכתבות יחצניות 

לעתים המסה הקריטית והמכלול של ההשפעה המסחרית על הדיווח, נותרת ככלל בבחינת דק הדק. אולם  .121

בולטת היא סיקור העיתון בעניין תקלה בפס הייצור  דוגמא. מרכיבי ההטיה מאפשרים להתחקות אחריה

הנוגע לקורנפלקס תלמה. ידיעות, שבאותה נקודה היו קשורים בפרויקט אדיר מימדים עם חברת יונילוור 

סיקרו את הפרשה בצורה אינטנסיבית, כולל כותרת ראשית בולטת )"זה הקורנפלקס המזוהם"(, תיאורים 

סיקור הפגיעה במכירות הקורנפלקס, טורי פרשנות )"חטא ההסתרה"( ואף דרמטיים )"האריזות הנגועות"(, 

 הוראות כיצד ניתן להימנע מצריכת קורנפלקס )"לא חייבים לקנות: כך תכינו קורנפלקס בריא בעצמכם". 

כולל העיתון שחשף  –משאר כלי התקשורת  באופן בולטחריג אינטנסיבי והסיקור היה בהקשר זה נטען כי  .122

של ידיעות ואוסם בעוד שחברת תלמה פרסמה פרסומים סמויים המסחרית השותפות בשל  – !את הפרשה

, העין השביעית(. 20.7.2016, "מה הכוונה ב"שיתוף פעולה"אצל המתחרים של ידיעות )שוקי טאוסיג, 

'הבינה את הרמז'  –הפלא ופלא  –לנוכח העובדה שזמן קצר לאחר מכן תלמה  מתיישבים לכאורההדברים 

 .ידיעותקבוצת ברה לנהל קמפיינים של פרסום סמוי בשווי מיליוני שקלים עם וע

בפרסום סמוי פוליטי כלל כלי התקשורת  בתוך 'מוביל'גורם  העיתון המודפס הינו – חמור מכךואולי אף  .123

ממש עם  נציין כיחדשותיים. -תכנים מערכתייםל והטעיית הציבור בתכני תעמולה מסחריים המתחזים

המליץ היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את מו"ל העיתון מר נוני מוזס על שוחד  עהתביהגשת ה

מערכתי בשל אינטרסים מסחריים. בהמשך נעמוד על שיתוף -בעניינים שבהם הובטח להטות תוכן חדשותי

עם משרדי ממשלה, השרים העומדים בראשם וגופים סמי ציבוריים ועל והשיטתי הפעולה הפוליטי 

 .המשחיתות על עולם התקשורת ואף על הפוליטיקאים המסוקרים השלכותיו

כי הפרסום  גורמים בכירים בהנהלת העיתון הודו במשך השניםנציין כי לצד העיוות בפרסום הסמוי עצמו  .124

תוך סיקור מוטה של ענייני  ו"רשימות שחורות"אף מחלחל לדפי העיתון עצמו באמצעות "רשימות לבנות" 

והמו"ל מוזס  .."עורך העיתוןהעיד בעבר כי  ימים" לשעבר ניר בכר 7עורך "ן היתר, ביהחדשות הרגילים. 

ראש מערכת החדשות באתר . במקרה דומה, מעכבים או פוסלים תחקירים הנוגעים לקשרי הון ושלטון"

העיד על קיום הרשימות וקביעתן בהתאם לאינטרסים זרים של הקבוצה והמו"ל. ראש המערכת ידיעות 

"הרשימה השחורה כה ארוכה ומסואבת, שכבר קשה בורן כי נמנכל אתר ידיעות ערן טיפד הודה סיפר כיצ

 .(7.9.2016, דה מרקר הסוד נחשף: הרשימות השחורות של "ידיעות אחרונות"" )נתי טוקר, אפילו לו לזכור

 הפרסום הסמוי בעיתון פוגע ומשחית את העבודה העיתונאית .2.ח

                                                           
15  https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/406/983.html  
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של העיתון וכך מתעצמת  המקצועיים הכתבים ידי על חתומהבהקשר זה יצוין כי במקרים רבים, הכתבה  .125

ההטעיה והפגיעה בקוראים. כך, כפי שיפורט בהמשך, על המוסף הפרסומי שנועד לשווק תרופות מרשם)!(, 

 חתומים הכתב הבריאותי המוביל של העיתון ומנהל מחלקת התחקירים.

עד כמה חמורה הפגיעה הן בצרכנים והן בפגיעה בעבודת העיתונאים וזן ולהמחיש על מנת לסבר את הא .126

 המוניציפליות בבחירות למועמדים הוצע שבהן, בעיתון ידיעות שפורסמו מודעות נציין כי לאחרונה לאחר

 העיתונאים וארגון אחרונות ידיעות של המקומונים עובדי. בבחירות שיעסוק מיוחד בגיליון כתבות לרכוש

 חזרה ההנהלה נגד מעורבותם וחתימתם על פרסום סמוי. נציין כי ככל הידוע בסיום המאבק במאבק פתחו

 המוניציפליות )נתי בבחירות הנוגע למועמדים פרסום סמוי בכתיבת יועסקו לא כי עיתונאים והסכימה בה

 ((.9.8.2018,  מרקר דה, שיווקי בתוכן יועסקו לא עיתונאים: ידיעות מקומוני הנהלת ,טוקר

שנחשף בעבר,  פנימי מכר לכל דבר. ממסמך-שילוב התכנים נעשה על פי אינטרסים מסחריים ומתבצע בסחר .127

ואף לשלב " הנחה עוד לתת "ניתן כתבות מספר של רכישה ועל כתבות לפרסום מחירון עולה כי קיים

 יותר דגש לשים מנת על"קמפיינים רוחביים. לשם ההמחשה, בהקשר של פרסום סמוי למכון היצוא הוצע כי 

 21,250, ז"ב )איתמר "מומחים פאנל של בפורמטים שונים בתחומים מומחים באולפן נארח, היצוא מכון על

 (. 23.5.2017, השביעית העין, (כמות הנחת ויש) לכתבה שקל

 פירוט מדגמי של פרסומים סמויים בעיתון .3.ח

נספח מדגמי מצומצם, אשר בו יוצגו מקצת מן הפרסומים הסמויים שהוצגו  תביעהלשם ההמחשה, יצורף ל .128

של פרסומים בשנים האחרונות. הפרסומים נעים בין  באלפים רביםבעיתון ידיעות. בהערכה גסה מדובר 

העדר גילוי או שילוב בתוכן מערכתי 'קלאסי' לבין פרסום הנחזה ככתבה ובתחתיתו מופיע גילוי מעומעם 

 נערכת 'בשיתוף', 'במסגרת פרויקט' וכיו"ב.  לפיו הכתבה

 בין שלל הפרסומים נמנה את הגופים הבאים: .129

בעשרות פרויקטים שהתפרשו על פני מאות רבות של כתבות, תוך מראית עין של כתבה  - בנק הפועלים .א

 שעוסקת בפיתוח עסקי, כלכלת בית, אתגרים של עסקים קטנים וכיו"ב. 

 בות ומאות כתבות הנוגעות לפרויקטים של קק"ל.עשרות ר - קרן קיימת לישראל .ב

עשרות רבות של דוגמאות לסיקור חיובי ומעצים של חברת התעשייה האווירית  - התעשייה האווירית .ג

 )תוך דגש על קידום צעירות וכיו"ב(. 

 עשרות רבות של פרסומות הנחזות לכתבות תיירות. - החברה הגאוגרפית .ד

ומאות כתבות שנועדו לקדם את האינטרסים המסחריים של חברת מובילאיי  עשרות - חברת מובילאיי .ה

במסווה של סיקור בטיחות בנהיגה בשילוב פרזנטורים, מומחי נהיגה וכיו"ב. תחקירים שנערכו סביב 

ההתקשרות עם מוביליאיי מגלים שערבוב האינטרסים אף גלש לתחום הפוליטי ולכלל סיקור הרכב של 

 .16העיתון

עשרות רבות של פרסומות סמויות למפעל הפיס, הנחזות לכתבות מערכתיות המסקרות  - מפעל הפיס .ו

 פרויקטים חברתיים.

                                                           
-שלטון-בסיס לקשר רחב היקף של עיוות פעילות הרגולטור וקשרי הוןכך נחשף בעבר שעסקאות הפרסום הסמוי עם מובילאיי מהוות   16

. כך נטען כי כחלק מהיחסים בין משרד הפרסום שמטפל בעניין מובילאיי )גיתם( ובין ידיעות והשר האחראי הוטתה רגולציה לטובתה ןעיתו
תחקיר של מובילאיי, משרד התחבורה הסיט תקציבי פרסום ושר התחבורה זכה בפרסום חיובי )אורן דורי שוקי שדה ונתי טוקר, 

TheMarkerעוד נחשף בתחקיר כי במסגרת 24.11.2017, דה מרקר, ועסקת הענק של מובילאיי -, נוני מוזס : הקשר בין ישראל כ"ץ )
שיתוף הפעולה וכחלק מההסדר בין "ידיעות", מובילאיי וגיתם, נוספה בכל מבחני הרכב המפורסמים באתר ידיעות טבלה חדשה ומודגשת 

סגרת האסטרטגיה הפרסומית של מובילאיי בדבר חינוך השוק לרכישת במיוחד, אשר מפרטת מהי רמת 'הבטיחות' של כלי הרכב.הכל במ
אביזרי בטיחות תחום בו מובילאיי מהווה מובילת שוק. למותר לציין כי אף שמדובר בפרסום סמוי מובהק בידיעות אין על כך שום גילוי, 

 אפילו לא מצומצם.
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עשרות רבות של פרסומות סמויות המקדמות את מוצרי החברה ונחזות לכתבות  - יוניברסל מוטורס .ז

 אודות טכנולוגיות 'עתידניות'.

תיים ולפרויקטים ערכיים, שכביכול פרסומים סמויים רבים הנוגעים לערכים חבר - קוקה קולה .ח

 נקשרים למותג החברה.

מאות רבות של פרסומים למוצרי אוסם בחסות של פרויקטים לאכילה משפחתית בריאה  - אוסם .ט

 ומזינה.

ואף מאות פרסומים סמויים הופיעו כדי לקדם את מוצרי תלמה בדגש על דגני הבוקר  עשרות - תלמה .י

 )במסגרת 'פרויקט בוקר'(.

 מצ"ב ומסומן - ידיעות בעיתוןנספח מדגמי מצומצם, אשר בו יוצגו מקצת מן הפרסומים הסמויים שהוצגו  •

 .15 חכנספ

כאמור, קצרה היריעה מלפרט את אלפי הדוגמאות. נציין כי בקרב הגורמים המקצועיים עיתון ידיעות נחשב  .130

לשחקן המוביל והמכתיב שוק ביחס לפרסום סמוי ולהטעיית צרכני התקשורת )ראו לעיל בסקירות המשוות 

 של אתר 'העין השביעית'(. 

 ידיעות אחרונות.פרסום סמוי למותגים ועסקים נוספים השייכים לקבוצת  .4.ח

צד פרסום סמוי כללי הנובע מאינטרסים מסחריים 'רגילים', עיתון ידיעות אף נוהג לקדם על דפי העיתון ל .131

 עסקים, מותגים ואינטרסים נוספים בשל אינטרסים עסקיים של קבוצת מוזס. 

לאינטרסים לשם הדוגמה, העיתון נוהג לקדם דיווח חדשותי של 'אירועים', שחקנים ומותגים הקשורים  .132

. זאת ועוד, העיתון מרבה לבצע פרסום סמוי של  מסחריים הקשורים במשפחת מוזס מבלי לספק כל גילו

ש'סיקר'  4.8.2017הוצאת הספרים הקשורה לקבוצת ידיעות. כך, לשם ההמחשה, בסיקור 'חדשותי' מיום 

יא מחזיק ספרו האוטוביוגרפי פגישה בין הזמר יהורם גאון לנשיא המדינה רובי ריבלין, פורסמה תמונת הנש

-של גאון שיצא בהוצאת 'ידיעות ספרים'. כאשר בתוכן הכתבה מבהיר המו"ל כי "ספרו של יהורם הוא רב

 (.4.8.2017לעיתון ידיעות מיום  12מכר ענק" )עמ' 

האינטרסים המסחריים של הוצאת הספרים מעצבים באופן מובהק אף את סקירת החדשות השוטפת של  .133

, אינטרסים מסחרייםעוזי בנזימן, )ראו סקירה נרחבת,  םדות הפוליטיים, החברתיים והביטחונייהעיתון בש

 (. , העין השביעית18.3.2018

 4.8.2017כך, ביום  על קידום מסחרי של קבוצות משפחתיות של העיתון.האינטרסים הזרים אף משפיעים  .134

 אודותדמארי, כתבת העיתון חבצלת ידיעת תצלום משולשת בחתימת לעיתון סוף השבוע  13מתפרסמת בעמ' 

, חברת ADD זאת מבלי לגלות לציבור הקוראים על האינטרס המסחרי של חברתהסרט "מועדון החנונים" 

)איתמר ב"ז,  בעלת הזכויות בסרט, המקושרת לקבוצת ידיעות ושייכת לבתו של מו"ל העיתון ובעלהההפקה 

 . (4.8.2017ין השביעית, הע ,""מרחשה משטרתית

שרוב לבין העיתון גילה  ADDנציין שתחקיר שנערך בעניין ערבוב בין האינטרסים המסחריים של שחברת  .135

 –מופיעים דווקא בכלי התקשורת של קבוצת "ידיעות אחרונות"  ADDמוחלט של הפרסומים של סוכנות 

"העיתון של )אורן פרסיקו,  העיתון( מוספיבכן "פנאי פלוס" ו"לאשה" ו)בעיתון היומי, במגזינים דוגמת 

(. להמחשת עומק ההשפעה וסבך האינטרסים, באירוע בולט עיתון , העין השביעית28.12.2015המשפחה" 

)!!( כלל לא ראה את המשחק אשר  שייע פיינגבוים, שנכתב על ידי לטור פרשנות למשחק כדורגידיעות פרסם 

)שלמה מן,  'גולסטאר' בסדרת הדגל של החברה המשפחתית בכאשר על פי הנטען עמדה לו זכותו ככוכ

 .(, העין השביעית31.3.2015, "תקראו לשייע"

למותר לציין, כי בניגוד לפרסומים הנוגעים להוצאת ידיעות ספרים )שם הקורא המתוחכם יוכל לפחות  .136
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אין לקורא הביקורתי שום יכולת להכיר להבין או להתגונן מפני סבך  –'לחשוד' בטיב הקשר ובהשפעתו( 

 עסקיים הנוגעים לקבוצת ידיעות ובעליה.-ההקשרים המשפחתיים

 פרסום סמוי פוליטי .ט

 סכנה מהותית לדמוקרטיה ולשיחה הציבור -הפרסום הסמוי הפוליטי  .1.ט

מתבטא, בין היתר, בהיותה גורם לעיתונות החופשית תפקיד קריטי בחברה הדמוקרטית המודרנית. תפקידה  .137

הבסיס העיוני של בדיקה, ביקורת ופיקוח חיצוני על פועלן של רשויות המדינה השונות )ראו גם גיא פסח "

 )תשס"א((. 935, 895( 4" משפטים לא)עיקרון חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של העיתונות

דווקא  הרעיונית של חופש הביטוי ניצב הפירמידה בקודקודבמסגרת זו ראוי לעמוד על ההיררכיה, לפיה  .138

הפוליטי והיכולת לבטא ולקבל עמדות פוליטיות בחופשיות וללא התערבות חיצונית של בעלי  הביטוי חופש

, מהווים, לאזרח המועבר – והמידע, ופעולותיו השלטון של - . בית המשפט העליון קבע בעבר כי חשיפהשררה

 היהלום" הדמוקרטי וכי חופש הביטוי הפוליטי הינו בהליך מהותי תוכן היוצקים חיוניים מרכיבים, יחדיו

 דעתו של כבר השופט הנדל לחוות 24 פסקה, הכנסת' נ אבנרי 5239/11 ץ"בג" ))הביטוי חופש שבכתר

 (. והאסמכתאות שם (15.4.2015)

פרסום סמוי לתכנים  -כלכלית -הנה כי כן, על אף שפרסום סמוי פוליטי אינו קשור במישרין לפגיעה מסחרית .139

ובחופש העיתונות של כלי התקשורת לדווח ולבקר  הפוליטי הביטוי בחופש אנושה פגיעהפוליטיים מהווה 

 את השלטונות. 

בהקשר זה, יפים הדברים של ד"ר ענת באלינט, חוקרת תקשורת ופרסום סמוי, אשר עמדה על תופעת  .140

 שה ביכולתו של הצרכן לצרוך תקשורת הוגנת:הפרסום הסמוי ככזו שבעבור בצע כסף פוגעת פגיעה אנו

 זה, מסחרה הכל. בכסף, בעיתון מקום או, מסך זמן קונים: לשיטה מתופעה הפך הסמוי הפרסום"

 שלא שמי באופן הציבורי השיח את מעוות הזה והדבר - שוק פשוט זה, רעיונות של שוק לא כבר

 למשחק חופשי ממשחק המשחק את הופך זה. להבין יתקשה אותו שמניעים לתהליכים קרוב

 אלו. עסק בעל מול קטן מפיק איזה של מאכעריּות לא זה.. מטריד מאוד-מאוד דבר וזה. מכור

 כנראה שהיא הזכיינית עם, במיליונים, האלו העסקאות את שעושים גדולים ממשלה משרדי

 ". הטלוויזיה בשוק מונופול שהוא, 2 בערוץ מצליחה הכי

ויש בו  המסחריאף מסוכן יותר מזה  הפוליטיבמאמריה ומחקריה מציינת באלינט כי לשיטתה הפרסום  .141

 משום השחתה מהותית של השיח הציבורי: 

 משרדי שבאמצעותו נתיב להיות הפך ..ותאגידים מסחריים גופים של סמוי כפרסום שהתחיל "מה

 מסוכן מאוד חיבור של יצירה תוך אבל, ציבורי ערך בעלי אמנם חלקם, קמפיינים מקדמים ממשלה

 "המסחרית התקשורת לבין, המדיה את שצריכים ופוליטיקאים שרים בין, הפוליטית הזירה בין

 (21.10.2015, השביעית העין ,מכור" "משחק)מתוך 

מונע פיקוח ועמידה בכללים הרלוונטיים בהקשר זה יודגש, כי הפרסום הסמוי הפוליטי הטלוויזיוני אף  .142

בהתאם . כך, ןהנוהגים ברשות השנייה ובשידורי הלוויי על העברת מסרים פוליטיים וציבוריים החלים

חל איסור על שידור  (ערוצי הטלוויזיה הייעודיים בכבלים ובלווייןכן אסדרת ו)לאסדרת הרשות השנייה 

כלי השנוי בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כל שעניינה "העברת מסר ,בטלוויזיה וברדיו של פרסומת

למותר לציין כי ככל שהפרסום סמוי ונחזה כתוכן נערכתי אי אפשר לפקח על טיב המסר במחלוקת בציבור 

(, בטלוויזיה בפרסומת אתיקה) ולרדיו לטלוויזיה השנייה הרשות לכללי 11 עיףסראו ב)ויישום הכללים 

 והודעות שירות תשדירי, פרסומת תשדירי( )ושידורים בזק) התקשורת לכללי 36; סעיף 199417-ד"התשנ

                                                           
 . 1999-ולרדיו )אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו(, התשנ"טלכללי הרשות השנייה לטלוויזיה  5ראו בסעיף  -וכן ברדיו   17
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 (. 2004-ד"התשס, (ייעודי ערוץ בשידורי חסות

" פרסומים ממשלתיים שאינם מסחריים" הוראת תכ"םל .2.4.1.7לשם השלמת התמונה, נציין כי סעיף  .143

אוסר על משרדי הממשלה והשרים לממן פרסומים המתמקדים בעובד הציבור המפרסם ושנועדו  (15.3.0.2)

 דמותו:להאדיר את 

 מודעה או חזותית הופעה, מכתב לרבות אישית פנייה שאינה בדרך מוגש הפרסום תוכן, "ככלל

 בסעיף כאמור, חריגים במקרים למעט, במשרד אחר עובד כל או השר, הציבור עובד של אישית

4.4.1.6" 

"פרשת התפרסם כי במסגרת הפרצה הקוראת לגנב, אף מהווה פתח לעסקאות פליליות של ממש. לאחרונה  .144

במסגרתן עסקאות פרסום הסמוי השלטוניות עם אתר ידיעות, ישראל ביתנו" הפלילית בוצעו על פי החשד 

בכספי שוחד כדי לבצע עסקה פלילית  המפלגה ובהם חברת הכנסת פאינה קירשנבאוםהשתמשו בכירי 

, השר, השוחד והאתר של המדינה""סגנית )איתמר בז,  של קניית פרסום סמוי סיבובית ומוסתרת היטב

 . (בעניין עסקה דומה עם אתר וואלה -וראו בנספחים לקמן  30.8.2017העין השביעית, 

אשר  ספור המבוצעות בפועל,-נציג מספר רב של הפרות, מתוך הפרות איןלהלן, בנספח המדגמי המצורף  .145

בדגש על קבוצת ידיעות אחרונות )הן העיתון והן האתר(, אתר וואלה )אשר יוצג באופן נפרד(  נתבעותביצעו ה

וכן קשת )הן ערוץ הטלוויזיה והן האתר( תוך האדרת פעילות המשרד ו/או השר העומד בראשו. נדגיש כי גם 

נטיים יספק בדיקה קפדנית של הסכמי ההתקשרות הרלוו רק מינוי בודק שיבצעכי  תובעיםכאן סבורים ה

 בביצוע הפרות דומות.  נתבעותתשובה ציבורית מקיפה בדבר מעורבותן המלאה של ה

מצ"ב  -ציבוריים -גופים פוליטייםסקירה מדגמית והצגה של מבחר הפרות ופרסומים סמויים לטובת  •

 .16 חכנספ ומסומן

 סקירת פרסומים סמויים פוליטיים בידיעות .2.ט

 16 בנספח, ראו אודות קבוצת ידיעותסמויים הפוליטיים שנחשפו להצגת סקירה מדגמית של הפרסומים ה .146

 המצורף.

ניתן למנות פרסומים אינטנסיביים  ,מפרסומים סמוייםבין הגופים הפוליטיים לגביהם פורסם כי נהנו  .147

 : בהיקף עסקאות של מיליוני שקלים רבים ,ומקיפים

 . מקומיות לרשויותמספר רב של מועמדים  .א

 . הסתדרות ויו"ר ההסתדרות העומד בראשהסמוי ל פרסום .ב

 'רגילים'של משרד המדע והשר העומד בראש )תוך שילוב תכנים  אינטרסיםוקידום  סמויפרסום  .ג

 . וחיוביים אודות המשרד והשר(

 .וקידום אינטרסים של משרד הרווחה והשר העומד בראשו סמויפרסום  .ד

 .וקידום אינטרסים של המשרד להגנת הסביבה והשר העומד בראשו סמויפרסום  .ה

 .של משרד הכלכלה וקידום השרים שעמדו בראש המשרד סמויפרסום  .ו

של  אינטנסיבישל משרד החינוך וקידום האינטרסים של השר שעומד בראשו )תוך שילוב  סמויפרסום  .ז

 .תכנים 'רגילים' וחיוביים אודות השר(

 לשכת עורכי דין וקידום האינטרסים של העומד בראשה. שלפרסום סמוי  .ח

בהקשר זה נוסיף כי מעבר לפגיעה החמורה הכרוכה באי האמינות בעבודת העריכה, גם כאן ערבוב הכובעים  .148

חשש כבד משקל לפגיעה מתמשכת ורבת זרועות בליבת העבודה התקשורתית ובטוהר המידות של יוצר 

רב של טענות על קשר בין הקמפיינים לפרסום סמוי לבין הסיקור  . כך, בעבר עלו מספרמערכת העיתון

נחשף כי ידיעות , 2014הסטנדרטי ולגבי המדיניות המערכתית הכוללת של העיתון. לשם ההמחשה, בשנת 
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אודות יושב ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה שהשקיע מיליוני שקלים בפרסום סמוי של  גנז תחקיר אחרונות

 . ((30.10.2014, מאקו, "עוד איננו. וראו תחקיר "היה, ביץהור הלשכה )אביב

, ותיק 2000. נזכיר כי לצד פרשיות ציבוריות כמו תיק ציבורי הרחב יותר-אף בהקשר האתיהדברים חמורים  .149

, במהלך השנים עלו טענות כבדות משקל על מאפיינים פסולים בטיב ההתקשרויות בין ידיעות ובין 4000

נטען כי יש לבחון באופן פלילי העברה של מיליוני שקלים על ידי פוליטיקאים  שרים מסוימים. כך,

המקודמים על ידי העיתון במסגרת קמפיינים לפרסום סמוי )בעיקר שרי מפלגת יש עתיד ובהם מאיר כהן, 

 ממערכת פסולה שיטתיתכך, נטען כי הפרסומים הסמויים היו חלק רי; וכן שרים נוספים(. שי פירון, יעקב פ

בלתי נחקר: מדוע לא נבדקים הקשרים בין יאיר לפיד  )ראו: אמיר לוי, של פרסומים וקידומים חיוביים

"בלעדי: מדוע מעבירים שרי לפיד מאות אלפי שקלים וכן דוד אברהם,  ;, מידה18.11.2018, לנוני מוזס?

 . , וואלה((19.8.2013" )לידיעות אחרונות?

 קשת -סקירת פרסומים סמויים פוליטיים  .3.ט

המצורף  16 בנספחלהצגת סקירה מדגמית של הפרסומים הסמויים הפוליטיים שנחשפו בנוגע לקשת, ראו  .150

 )אודות הפרות אתר "קשת"(.

מיליונים שילמו ציבוריים -וסמיגופים ממשלתיים שמספר נציין כי מתחקירים ומסמכים שנחשפו, עולה  .151

בכירים עם אוהדים קמפיינים שלטוניים וראיונות תעמולה, סיקור חיובי, לחברת קשת לשם קידום  רבים

, "הבוקר של "אנשים", "חי בלילה"בגופים הממשלתיים. התכנים שולבו בתוכניות אקטואליה ותוכן )

במסגרת הצגת התכנים  (."האח הגדול", "מאסטר שף", "הבוקר של קשת"קשת"( וכן בתוכניות בידור )

אורן פרסיקו ואיתמר ב"ז, התכנים הם למעשה פרסומות. )נמנעה קשת מגילוי )מלא או בכלל( על כך ש

 (. , העין השביעית14.10.2015, "הערוץ של המדינה"

ניתן עיתונאי -רכישה של תוכן שנחזה כתוכן מערכתי שחתמו עם קשת על חוזי המובהקיםממשל הגופי בתוך  .152

 למנות בין היתר:

 ;מיליון שקל( 2.1בסכום של משרד החינוך ) •

 ;מיליון שקל( 1.4משרד המדע ) •

 ;מיליון שקל( 2משרד התיירות ) •

 ;מיליון שקל( 1.05רשות הטבע והגנים ) •

 ;משרד האוצרכן אלף שקל( ו 255הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ) •

 מיליון שקל( קידום תכנים מערכתיים; 1.2משרד הרווחה ) •

כפי שנחשף  קשת. התחבורה עם שידורי משרדשחתם לשם ההמחשה נציג את מהות הקמפיין החריג  .153

מיליון  3-סכום של כבתחקיר לעיל ובמסמכים הרלוונטיים שפורסמו לציבור הרחב המשרד העביר לקשת 

קיבל  -תמורת מיליוני השקלים שהועברו . "לקידום נהיגה זהירהתוכני שנועד "שקל כחלק מקמפיין 

די באתר, תכניות, סרט )ערוץ ייעו המשרד והשר "נוכחות" במספר רב של פלטפורמות בשייכות לקשת

 תיעודי, וכיו"ב(. 

, באמצעות לפרסום סמוי אישיהתחקיר אף מראה כי לצד הפרסום לתכני המשרד, זכה גם השר המממן  .154

אתר קשת )מקבץ מדגמי של העתק מפרסומים טור אישי בחתימתו שפורסם באישיים ובשלושה ראיונות 

 בין היתר, בעניין אתר קשת(. –, אודות ההפרות הפוליטיות 16כנספח מצורף  אלו

נציין כי במהלך הקמפיין הובלטה דמותו של השר האחראי, ישראל כץ, במספר ראיונות באולפן ובטור אישי  .155

 קשת.  רבחתימתו שהופיע באופן מובלט באת

מופיעה ההתחייבות בעניין הפרסום הסמוי נציגי קשת שבין בחוזה  13 פרסעיף מסואם בכל אלה אין די, ב .156
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המלמדת על מידת העצמאות והשליטה בתכנים ועל ערבוב התחומים המוחלט בין הגוף העיתונאי  הבאה

 : למסחרי

מתחייבת לא אפ ותוכן האייטמים. קשת -"קשת תעשה מירב מאמציה להעביר לאישור לפ"מ את הליין

 פינות לפני שלפ"מ + המשרד ראו את החומרים".עלות לשידור את התוכנית/הל

 בוצת מעריב:ק -סקירת הפרות  .י

 -הפרות מעריב  אודות בנספח ראולהצגת סקירה מדגמית של הפרסומים הסמויים הפוליטיים שנחשפו  •

  .71 כנספח מסומןוה המצורף

גם כתבות  נציין כי במסגרת הטעיית הצרכנים הופיעו לצד הפרסום הסמוי )לעתים באותו עיתון ממש!( .157

הופיעו ללא שום גילוי או ציון העובדה כי מדובר  כתבות אלהואוהדות כלליות לטובת הגוף המפרסם. 

בין הגופים הבולטים שזכו לכתבות מעין, ניתן למנות גם את מפעל הפיס )שאף זכה לראיונות  במפרסם בולט.

 אוהדים עם מנכ"ל המפעל( וקמפיינים אינטנסיביים של בנק הפועלים. 

מספר מדיות השייכות למעריב )בדגש על התכנים הסמויים המופיעים בפרסומים הופיעו על דרך הכלל ב .158

העיתון והאתר(.בהקשר זה יצוין, כי גם אתר מעריב מבצע גילוי חסר, חלקי או ללא גילוי כלל )תוך העדר 

"מעריב מציג",  -יכולת לזהות בין כתבות לפרסומות וערבוב מושגי של מספר מתחמי פרסומות שונים 

 "מעריב בשיתוף", "מעריב פרסומי". 

ניתן למנות את החברות החזקות במשק הישראלי ופים המסחריים והציבוריים שנהנו מפרסום סמוי, בין הג .159

: "בנק הפועלים", חברת "אוסם", חברת "מובילאיי", שהתקשרו בקמפיינים אינטנסיביים של פרסום סמוי

"מלאנוקס"  "תנובה", "קרן קיימת לישראל", "מפעל הפיס", עמותות, חברות תרופות, "מרכנתיל דסקונט",

וכיו"ב. פכי שיוצג בנספח חלק מן הגופים המסחריים התמקדו בפרסום סמוי שהופיע באתר ובהם ערוצים 

 בלוויין, פרסום למופעים, מלון" רמונים", "ביטוח ישיר" ועוד.

 אתר וואלה .יא

 בעניין בצרי תביעהסקירת ה .1.יא

בעניין בצרי בטענה  1.5.2018לאישור תובענה כייצוגית כנגד אתר וואלה הוגשה ביום  תביעה ,כפי שציינו לעיל .160

תקנון האתיקה העיתונאית'. בעניין בצרי מוגדרת הקבוצה 'כי האתר מפר את חוק הגנת הצרכן וכן את 

הרלוונטית כ"כלל צרכני התוכן אשר ביקרו באתר האינטרנט ו/או ביישומון )אפליקציה( אשר מפעילה 

השנים האחרונות ואשר נחשפו לתוכן פרסומי מבלי שניתנה להם הבהרה ברורה ומפורשת כי  7-ב תבעתנה

המדובר בתוכן פרסומי וכן ללא הבחנה נדרשת בין תוכן מסוג זה לתכני אקטואליה עיתונאיים וחדשותיים 

 לתביעה בעניין בצרי(.  226)סעיף  אובייקטיביים גרידא"

סבורים כי בניגוד לעניין עטיה, שם הסדר הפשרה וההתנהלות בנידון מעלה  בעיםתוכי ה ,כבר בשלב זה יודגש .161

 בהירה ומבורכת. ,ראויה ,התקינבעניין בצרי  תביעהה -ולפגיעה בקבוצה  להעדר ייצוג ראוישל ממש חשש 

, ולנוכח השפעות הרוחב והחשש להכשרת פגיעה תביעהיחד עם זאת, מפאת חשיבותה העקרונית של ה

שאינם נכללים  להוסיף רבדים ונדבכים נוספיםדכאן יבקשו  תובעיםצרכנים ובציבור הרחב, המסוימת ב

תקופת הפגיעה; צירוף כלי המדיה השונים; עילות הנוגעות לפרסומים  רחבתה -ובכלל זה  תביעהב

בלאו דלעיל יתכן ויש בהמשך לטענות )נעיר כי ועוד כיו"ב.  אסורים ומזיקים; הוספת רכיבי נזקספציפיים 

 (את התיקים על מנת ליישם פתרון הרמוני וכוללני לטובת הציבורלהשמיע במאוחד או לאחד הכי יש לשקול 

 הרחבת ההתיישנות בהגדרת הקבוצה .2.יא

כלל צרכני התוכן אשר ביקרו באתר האינטרנט לתביעה מתייחסת אל " 226כאמור, הגדרת הקבוצה בסעיף  .162
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 ". תהשנים האחרונו 7-ב עתנתבו/או בישומון )אפליקציה( אשר מפעילה ה
. זאת, על פי הדין הישראלי נסיבות המקרה שלפנינו אינן מאפשרות להחיל התיישנות, תובעיםלשיטת ה

במקרים מעין אלה )בהם הנזק נגרם תוך מרמה, הסתרת העוולה והטעיה הן באופן אקטיבי והן בדרך של אי 

 (. לחוק ההתיישנות 8-ו 7סעיפים שלפנינו ) תביעהגילוי ביודעין של עובדה יסודית בעילת ה

השעיית  , אם לנוכחאין להתחיל במרוץ ההתיישנות עד שדבר המרמה וההטעיה פורסם לציבורהנה כי כן,  .163

לחוק( ואם בשל היעלמות עובדות מן  7)סעיף מרוץ תקופת ההתיישנות עקב התנהגות פסולה של הנתבע 

 לחוק(.  8" )סעיף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותןמסיבות שלא היו תלויות בו ושאף התובע "

 פרסום סמוי למוצרים מזיקים .3.יא

עמדנו לעיל על בעייתיות יתרה בפרסום הסמוי בעניין פרסום הנוגע למוצרים רגישים, מזיקים או אסורים.  .164

 רים.אתר וואלה אף הוא ביצע פרסום סמוי אף למוצרים מזיקים ואסו -לצד הפרסום הסמוי 'הרגיל' 

כידוע,  נציג את המסע הפרסומי והסמוי שהתנהל באתר וואלה לקידום מוצרי עישון.לשם ההמחשה  .165

סיגריות ומוצרי טבק אחרים נחשבים למוצרים מסכני חיים אשר מזיקים במיוחד לבריאות, עד כדי כך שגם 

רה ניכרת פרסום מצמצם בצו חוק איסור פרסומת מוצרי עישוןשימוש מתון בהם עלול לגרום למוות. כך, 

מוצרי עישון במספר היבטים: איסור פרסומת בשבח העישון, איסור פרסומת למוצר עישון, הגבלת פרסומת, 

לחוק מורה כי  2סיווג פרסומת מותרת בעיתון מודפס וכן מתן אזהרה בפרסומת מותרת. בין היתר, סעיף 

נקבע כי "לא יעשה אדם פרסומת המרחיב  3, ובסעיף "לא יעשה אדם פרסומת בשבח העישון כשלעצמו"

למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר" 

 כאשר במהלך השנים החוק תוקן תוך הצגת מדיניות נוקשה במיוחד בכל הקשור לפרסום.

"לא יעשה אדם פרסומת למוצר כי  )א(3כך שכיום קובע ס'  הוחמר החוק עוד יותרנוסיף כי אך לאחרונה  .166

גם טרם תיקון החוק הוחלו  כאשראלא במקרים חריגים )עיתון מודפס תחת כללים מצמצמים(.  עישון"

"לא יעשה אדם פרסומת עקיפה א)א( כי 7הגבלות רבות על הפרסום וכך טרם החוק ציווה המחוקק בס' 

 במסגרת עסקית".

 במפורש את תחולת החוק המחמירה וקובעות כי: בהקשר זה נציין כי הגדרות החוק מציינות .167

פרסומת שיש בה כדי לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג  –פרסומת למוצר עישון " 

של מוצר עישון, לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות 

 –או קידום מכירות; לעניין זה 

 פרסומת המופיעה, לכאורה, כבדרך אגב;  –ת אגב" "פרסומ 

פרסומת המוצגת באופן שבו מועבר מסר פרסומי לצופים, בלי שהם מודעים  –"פרסומת בלתי מודעת" 

 לכך באופן מלא, בתמונות חטופות או בצורה אחרת; 

מוצר; פרסומת המוצגת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסום ל –"פרסומת סמויה" 

פרסומת למוצר שאינו מוצר עישון, שמטרתה בין השאר לקדם שיווק של מוצר  –"פרסומת עקיפה" 

 עישון מסוים; 

בשיתוף חברת למוצרי עישון במשך תקופה ארוכה פרסמה וואלה באתר פרסום סמוי מתברר כי והנה,  .168

זאת ועוד,  ה אלקטרונית.בדמות סיגרי מסגרת השקת מוצרי עישון חדשיםבזאת,  מוריס.-הסיגריות פיליפ

הכל, לצד מספר רב של החברה גם הטיסה לחו"ל עורך בכיר באתר, שסיפק גם הוא סיקור חיובי. מתברר כי 

) ראו עוד בהרחבה, ללא כל אזהרה סייג או גילוי  פרסמו תכנים בשבח הסיגריה האלקטרוניתעיתונאים ש

 העין השביעית( ,30.4.2017"וואלה מעודד עישון ומפר חוק" איתמר ב"ז, 

 . 81 כנספח ומסומן הייעודי בנספח מצורף - וואלהפרסומים לדוגמה מטעם כלל  העתק •
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העמותה לדמוקרטיה מתקדמת נ' שר  2475/17החלטת כב' השופט מזוז בבגץ אף את ראו בעניין זה,   .169

האוסר על שיווק המוצר שלא בהתאם , אשר בעקבות עמדת המדינה הורה על צו (4.4.2017) הבריאות

, בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבקלהוראות החוק החלות על "מוצרי טבק" כהגדרתם 

 .1983-התשמ"ג

מוריס -המקרה של "וואלה" ופיליפבהקשר זה נציין, כי באלינט החוקרת את תחום הפרסום הסמוי, ציינה כי  .170

שכן, הפרסום הסמוי נועד באופן ביותר שהתגלו עד כה בישראל. הוא אחד ממקרי הפרסום הסמוי החמורים 

וכי מעורבות עורך בכיר  ליצור לגיטימציה ציבורית למוצרים ולהשפיע על רגולציה ומדיניות"ישיר על מנת "

פשיטת רגל מוסרית ") פשיטת רגל מוסרית ועיתונאית שאין חמורה ממנה"בפרסום התכנים מהווה "

 .18, העין השביעית(8.5.2017, "ועיתונאית

 פרסומים רגישים אסורים וספציפיים .4.יא

לקמן נעמוד בהרחבה על הסכנה שבפרסום סמוי או חבוי למשחקי  - פרסום סמוי למשחקי הימורים .א

הימורים, אולם כבר עתה נציין כי באתר וואלה, התנהל פרסום שיטתי להימורים, ובהם הימורי סוסים 

(, אולם 18נספח ספורטיבי. העתק כתבות מצורף בנספח הייעודי )-במסווה של תוכן עיתונאי אינפורמטיבי

ו לדוגמה את הרטוריקה הבוטה ואת השידול במסגרת פרסומת הנחזית לכתבה , ראאך לשם ההמחשה

 ספורטיבית:

מטר באולימפיאדה. בכדורסל  100-בכדורגל יש את גמר המונדיאל. באתלטיקה ריצת ה"

, קרם דלה הקרם ,ובטניס ווימבלדון. כשמגיעים לעולם מרוצי הסוסים- NBAזה גמר ה

באוקטובר  17-הנערך ב דיי מפיונס'הצ הוא, השיא רגע, בקיצור או, שבקצפת הדובדבן

צ'מפיונס דיי: גמר המונדיאל שאסור לכם "" )מור מרקוס, במסלול המרוצים אסקוט

 , וואלה(. 13.10.2016 ",לפספס

לאבחנה שתוארה לעיל בין פרסום סמוי מסחרי לפרסום בהמשך  - חברתי-ופרסום סמוי פוליטי תעמולה .ב

חברתי )בדגש על מדרגת חופש הביטוי, ההשלכות, אפשרות הזיהוי וכו'(נדגיש כי כפי -סמוי פוליטי

ציבוריים סמויים תמורת -אף אתר וואלה מפרסם פרסומי תעמולה פוליטייםשמפורט בהרחבה בנספח, 

בפרסום סמוי לגורמים פוליטיים כך, לדוגמה  ציבוריים.לגופים פוליטיים, ציבוריים וסמי  תשלום

 לטובת לשכת סוכני הביטוח וכיו"ב.לשכת עורכי הדין, סיקור 'מקצועי'  שלטוניים,

לשם ההמחשה, נציין תיעוד דרמטי של פרסום סמוי אשר התברר בהקשר ל"פרשת ישראל ביתנו" ולעסקת 

את פועלה  -ור פרויקט חברתי בשם "דרום איתן" בכסות של סיק -כדי לסקר השוחד הלכאורית שנכרתה 

. במהלך המשפט התברר כי בדומה החיובי של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום ולפרסם מאמרים פרי עטה

שכלל כתבות צילומים אלף שקל עבור סיקור חיובי  100-"וואלה" קיבל למעלה מלאתר ידיעות, גם אתר 

על פי העדות  מו באולפן וואלה ושודרו באתר ללא גילוי כלל.סרטונים ואף ראיונות של קירשנבאום שצול

ובהוראת דאוד גודובסקי שפעל מטעמה  במשפט, הפרסום התבצע בתיווך משרד הפרסום גיתםשהושמעה 

 של קירשנבאום וביקש לקדם את מטרותיה דרך האתר. 

תיאר הוא  - ל על טיבונשא ,היה אחראי על הפרסום הסמוי, שכשאיש יחסי הציבורנתברר , במסגרת העדות

 את מהות הפרסום הסמוי בחרדה גלויה:

                                                           

נעיר כי לצד וואלה ישנם כלי תקשורת שנתגלו או נחשדו )בהעדר מידע ברור( בפרסום סמוי ואסור של סיגריות ועישון.  18 .1

ב"ז, אורן פרסיקו ואיתמר בהקשר זה נציין כי בעבר נחשף שגם אתר קשת קידם בסדרת רשת שפירסם עישון סיגריות )

 . , העין השביעית20.6.2014 הפוקר הוא רק תירוץ""
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"עדיף שלא תדע, זה מטריד גם אותי, זה עניין של זמן עד שכתב כמו רביב דרוקר יעלה על מה שקורה 

 .(, העין השביעית12.3.2018 ",זה מטריד גם אותי " )איתמר ב"ז, "פה

 שהוצג כחלק מתכני הערוץ ,יהודים משיחייםקבוצת לסמוי פרסום  - פרסום אסור לתעמולה מיסיונרית .ג

המוטו "מה שחשוב לדעת".. תחת מציג תכנים מעשירים אשר כביכול ", Family Guideאתר המכונה "ב

ראיונות מצולמים בדבר עיקרי  שבמסגרתו הועלוהפרסומים התבצעו במסגרת שיתוף פעולה מסחרי 

יודגש, כי ". בלוג המשיחישיר לאתר בשם " כאשר בתחתית הידיעה הופיע קישור ,אמונה המיסיונרית

נזכיר כי לצד העוולה האזרחית, . )כמוצג בנספח( צרכן סביר יתקשה מאוד להבין כי מדובר בפרסום סמוי

הקובע כי מי שיקבל כסף  לחוק העונשין ב174פרסום זה אף עולה לכדי עבירה פלילית בהתאם לסעיף 

 .לירות" 30,000מאסר שלוש שנים או קנס  -, דינו דתו גרום לכך שאדם אחר ימירל.. תמורת הבטחה"

עמדנו על כך שפרסום לעורכי דין מציב רף מוגבר של גילוי לאור הכללים  - פרסום אסור לעורכי דין .ד

נספח . כפי שיפורט ויוצג בנספח הייעודי )הדין עורכי לשכת לכללי)י( 3סעיף הספציפיים בעניינם ובפרט 

. הפרסום, מתבצע באופן שיטתי פרסום אינטנסיבי לעורכי דין ללא גילוי נאות(, גם באתר וואלה 18

מספר טלפון  המפרסם, לעורך דין ישיר קישור דיגיטליכולל שנחזה ככתבה הסוקרת תכנים משפטיים, 

 או למצער גילוי לא נאות.  'גילוי'העדר  , תוךליצירת קשר, ואפשרות לקבלת ייעוץ מקצועי בתחום

 לטפורמות ומדיותפגיעה חוצת פ .5.יא

, בחינת הפרסום הסמוי של הפרות באופן 2019עמדנו לעיל, על כך שלאור מאפייני תעבורת המידע בשנת  .171

משולה לבחינת מעשי תוקף תוך עיסוק רק בפגיעה שנגרמה מן המצומצם העוסק רק באתר האינטרנט, 

תחולת הפרסום רחבה וחוצת פלטפורמות והערבוב בין המדיות השונות  .האגודל שבאגרוף התוקף

והמכשירים השונים )רשתות חברתיות, תכניות, ישומון, כתבות באתר( מעצים את הפגיעה יוצר תמהיל אשר 

 הופך כמעט בלי ניתן למעקב ולהבנה לצרכן הפשוט.

. כך, לצד האתר ורות ומדיות שונותוואלה הפיצה בשיטתיות פרסומים אסורים בתצגם בנסיבות שלפנינו  .172

גם ברשתות החברתיות בדגש על רשת פייסבוק, במספר  -כמוצג בנספח הייעודי  -והישומון הופצו הפרסומים 

  תצורות שונות ובעמודי פייסבוק שונים )עמוד ראשי, וואלה ספורט, וואלה תרבות וכיו"ב(.

מבצעת ובו מנויים )עוקבים( בעמוד האינטרנט, ה 800,000-פוסט סטנדרטי הממוען לנציג לשם ההמחשה,  .173

קניוני   is withוואלה! חדשות") עמומהוואלה פרסום סמוי בוטה לקניוני עזריאלי. בכותרת הפוסט יש הערה 

 ("בשיתוף קניוני עזריאלי", ובכתבה עצמה מופיע גילוי חסר )גילוי כלל משודר ללא כאשר הסרטון"( עזריאלי

 מידע על מבצעים של קניוני עזריאלי והפניות ולינקים מסחריים.אף כתבה כוללת כאשר ה

 תוספת והרחבה לרכיבי הנזק .6.יא

"השחתת  פורט הנזק בגיןממפורט נזקה האישי של התובעת. בתוך כך  בצריבעניין  תביעהל 230-241סעיפים ב .174

 (232סעיף המצגים" )(, "כניסה לעסקאות עם המפרסמים על בסיס ההסתמכות על אמינות 232סעיף הזמן" )

( 232חפ )כך במקור, א.מ( בלתי ממוניים בין היתר בדמות חוסר נוחות", "עוגמת נפש עצומה" )סעיף "נזקוכן 

-246אף מאזכרת המבקשת פיצוי בגין עשיית עושר ) תביעה(. בהמשך ה241וכן בגין פגיעה באוטונומיה )סעיף 

248 .) 

במסגרת זו, וכפי  הרעה מקיפה רכיבים ראשי נזק נוספים.קשת הנזקים ופגיעתם סבורים כי  תובעיםה  .175

לנזקים ישירים ועקיפים גרמו בעצם ביצוע הפרסום הסמוי  –ובכללם וואלה  –שיפורט בהמשך, המפרסמים 

הרחבה עודפת של ההוצאה הצרכנית; פגיעה ספציפית בקטינים  נוספים אליהם יש ליתן את הדעת ובהם:

יפת פרסום מוצרים מזיקים; עליית מחיר עקיפה בשל ההטעיה ומצג השווא; וקבוצות מוחלשות; פגיעה באכ

כפייה על הצרכנים לבצע 'תשלום כפול' על המוצר העיתונאי עקב ההטעיה; פגיעה בחופש העיסוק ובתחרות 
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ההוגנת בשוק הנוגע למוצרים המפורסמים; פגיעה בתחרות התקינה בשוק העיתונות; וכן פגיעה בפלורליזם 

 הדעות ואובדן האמון בתקשורת.וריבוי 

 אתר קשת .יב

 הדומיננטיות של אתר קשת בשוק הפרסום .1.יב

ועל הדומיננטיות של האתר בקרב ציבור הצרכנים ובני הנוער  באתר קשת )"מאקו"( הפרסום מאפייני על .176

באתר האינטרנט של חברת , כך. באתר פרסום שטחי לרכישת המסייעות עזר, ניתן ללמוד בעזרת חברות

מאוזכר ההיקף העצום של  19המתווכת שירותי רכישת פרסומות לגופים מסחריים "הארצי הפרסום מוקד"

מיליון צפיות וידאו לתכנים  20מיליון דפים נצפים מדי חודש, עד  200כאשר  צפייה ושימוש וצריכה

רב מיליון הורדות לאפליקציה. מוקד הפרסום אף מבהיר שהאתר אפקטיבי  במיוחד בק 4.5פופולאריים, 

צרכנים צעירים ומתהדר כי הפרסום הסמוי באתר אפקטיבי במיוחד, בהתחשב בריבוי הפלטפורמות של 

סמוי הנחזה  כפרסום טבעי באופןבצורה שמשתלבת בתכני האתר  –קשת שהופך קמפיין פרסומי לרב זרועות 

 ככתבת תוכן: 

 קמפיין– קשת מבית פלטפורמות מספר בשילוב במאקו פרסום קמפיין להעלות ניתן, "כיום

 אפשר, בנוסף. הפופולרית באפליקציה פרסום ואף בקשת בטלוויזיה פרסום, MAKO אתר משולב

 ממומנת תוכן ככתבת ומופיעים האתר בתכני טבעית בצורה המשתלבים נייטיב תכני לשלב

 באתר". אינטנסיבית בצורה המקודמת

 קשתהניסיון לטשטש לנרמל ולהכשיר את הפרסום הסמוי באתר  .2.יב

את הפרת  מאמצים על מנת לכסות בשנים האחרונות בדומה לגופי תקשורת אחרים, גם אתר מאקו עושה .177

הכריז האתר בחגיגיות רבת רושם כי יחל לסמן סימון  2015החוק השיטתית באמצעי מסווה. כך, בשנת 

אליו התנגדו להסדר הפשרה 'המושמץ' שבעזרת סמליל מינימאלי, במתכונת מקבילה )ואולי פחותה( ביחס 

 וכן היועץ המשפטי לממשלה. םהגופים המקצועיי

ד"ר ענת באלינט, המומחה הבולטת בישראל בחקר הפרסום הסמוי, תיארה בעבר את נסיונות אתר קשת  .178

שכמו אתר ידיעות, טרח אף הוא לכסות את הפרות האתר והפרסום המטעה האינטנסיבי בעלה תאנה מגוחך 

 לטשטוש ההפרות המזיקות:

 תאנה בעלי עצמם את לכסות מאמצים האחרונה בתקופה עשו ynet-ו mako דוגמת חדשות תרי"..א

 משום, מספק גילוי איננו זהו. ynet-ב שאימצו" עם בשיתוף" המכובס הסימון דוגמת, זעירים

 אדום דגל כמו שיהיה במקום, הקוראים מול אל אותה ולהכשיר התופעה את לטשטש פועל שהוא

, השביעית העין, "עניין שנאבד לפני", באלינט ענת) "לפניכם פרסומת: "להם המאותת

25.12.2016) . 

 סקירה מדגמית של פרסומים סמויים מסחריים באתר קשת .3.יב

על מנת לא להלאות את בית המשפט הנכבד, סקירה מדגמית שתכלול תיאור נרחב של הפרות תצורף בנספח  .179

מדובר באלפים  -מטעם האתר ובהערכה גסה  יומיומית פרקטיקהנפרד. נבהיר שילוב פרסום סמוי הינו 

 רבים של פרסומים מטעים ואסורים.

ופעמים רבות יופיע בחלק  קמפיין פרסום סמוי סטנדרטי הינו רוחבי וחוצה פלטפורמותגם בקבוצת קשת  .180

 שידורים רגילים ערוץ הטלוויזיה, שידורים חוזרים, סרטונים ערוכים –ניכר ממגוון המדיות במקביל 

המועלים לאתר, סרטונים ייחודיים המופיעים באתר, כתבות המופיעות באתר, הפניות בעמוד הבית, בולטות 

                                                           
19  http://www.moked.co.il/mako.php  
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 ביישומון, 'פושים' הנשלחים לצרכנים, פרסומים בעמוד הפייסבוק של האתר ועוד כיו"ב.

אודות פרסום  –"קשת"(  הפרות בעניין 20 בנספח ראובנספח המדגמי ) שיוצגוהגופים המסחריים  ביןנציין כי  .181

 : םובה במשק מותגים הבולטיםוהגדולות  החברות נמצאות –סמוי מסחרי 'סטנדרטי' 

ספרייט, איל מקיאג', חברת סמסונג, טלוויזית סלקום, סוגת, דנונה, מותגי אופנה, פלאפון גלקסי  •

 ועוד. 

 פרסום סמוי ואסור של מוצרי אלכוהול .4.יב

 מיוחד וחריג לערוץ ייעודי המיועד למוצרי אלכוהול.דגש במסגרת הפרסום הסמוי אתר קשת אף מעניק  .182

חוק הגבלת בנציג את הסכנה הרבה בפרסום סמוי של מוצרי אלכוהול כפי שבא לידי ביטוי  תביעהבהמשך ה

במסגרת זו נציין שקשת הרהיבה עוז עד  .2012-, התשע"בהפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים

" המקדם מותגי אלכוהול שונים. גם כאן, BLENDהערוץ המקוון " את בראש עמוד הכניסה לאתרשהציבה 

מאפייני הפרסום מגוונים והן נערכים הן באופן ישיר )סיקור מותג( והן באופן עקיף )סיקור נושא תוך אזכור 

המותג(. בין המותגים המקודמים באופן סמוי בערוץ ניתן למנות את וודקה אבסולוט, יקבי סגל ועוד כיו"ב 

 )בעניין הפרות אתר קשת(.  20 נספחב כמפורט

נציין כי גם בערוץ זה כמעט ואין גילוי נאות, אפילו גילוי עמום. גם במקרים הנדירים בהם מציין האתר גילוי  .183

(, כאשר לצד שלל הטעיות הנוגעות לעצם הגילוי  i " )יחד עם סימוןBLENDנאות הוא משתמש במונח "בשיתוף 

 BLEND)נוסח הגילוי, גודל הגופן, עיצובו, מיקומו, עמעומו( גם זהות הגוף המממן מיוחסת למותג האמורפי 

. סקירת מבנה הכתבה מעלה בבירור כי אף צרכן ערני מקדמת מותגים מסחריים ספציפייםבעוד שהכתבה 

יתקשה להבין שהוא חוזה בפרסומת סמויה  –אוכלוסיות רגישות נוספות ובמיוחד בני נוער ו –וביקורתי 

 ולהפעיל מנגנוני הנדרשים.

 הפרות ופרסום סמוי בשידורי טלוויזיה  .יג

 הפרות טלוויזיוניות לפי החקיקה המסדירה את פעילות הרשות השנייה .1.יג

כללי האתיקה של )להלן:  1994-ד"התשנ(, בטלויזיה בפרסומת אתיקה) ורדיו לטלויזיה השניה הרשות כללי .184

 "( מסדירים באופן ספציפי את האיסור על פרסום סמוי:הרשות השנייה

 פרסומת -" מוסווית פרסומת".. ; אגב כבדרך, לכאורה, המופיעה פרסומת -" אגב פרסומת"

 ;]..[שירות או למוצר פרסום בה יש כי לזהות שלא עלול סביר שצופה באופן המשודרת

 האיסור הברור לשדר פרסומות בדרכים מוסוות או מעומעמות: מגדיר את 9סעיף 

 . פרסומת תשדיר של בדרך אלא פרסומת בגדר שהוא דבר זכיון בעל ישדר לא( ב) 

, מוסווית פרסומת בגדר שהוא דבר זכיון בעל ישדר לא( ב) קטן בסעיף מהאמור לגרוע מבלי( ג)

 .אגב פרסומת או מודעת בלתי פרסומת

מסוים שיופיע בתוכנית יהפוך למפרע לפרסום סמוי ואסור . כך לפי כללי האתיקה של הרשות לעתים תוכן  .185

 השנייה:

 של לתכנים או מסוימת לתכנית קישור בו שיש פרסומת תשדיר זיכיון בעל ישדר לא( .)א31" 

 בעל ישדר לא זה בכלל; תכניתי נושא עם מסחרי ענין של שילוב שייצור באופן, מסוימת תכנית

 למוצר הציבור מודעות את שיגביר באופן מוצר לבין תכנית בין המשלב פרסומת תשדיר זיכיון

 ".המוצר בעזרת לתכנית או התכנית בעזרת

( קובע אף הוא איסורים "חוק הרשות השנייה")להלן:  1990-ן"התש, ורדיו לטלויזיה השניה הרשות חוק .186

( וכך, בעניין הצורך להפריד בין התכנים 82פרסומות )סעיף בעניין פרסום סמוי. כך, בעניין הפרדת תשדירי 

 יכלול לא לשידורים מורשה)א((, תוך הגדרה כי "83ולאסור שידור פרסומות במשדרים עצמם )סעיף 
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 ואשר פרסומת תשדיר ושאינו פרסומי תוכן זה ובכלל מוסווית או גלויה, פרסומת בגדר שהוא דבר במשדריו

 בהתאם שלא, אלו שידורים בגין תמורה קבלת האוסר, (ב)83 בסעיף וכן .כספית" תמורה שידורו עבור קיבל

  .המועצה שקבעה לכללים

איסור ד מסדירים אף "התשנ(, בטלויזיה בפרסומת אתיקה) ורדיו כללי הרשות השנייה לטלויזיהזאת ועוד,  .187

, שבח דברי ייאמרו א)"ל פרסום סמוי והאדרת המוצר המפורסם במסגרת הענקת פרסים בשידורי טלוויזיה

 מבצע של אזכור או פרסומית הסיסמ ייכללו ולא, מתחרים שירותים או למוצרים השוואה או איכותי תיאור

 (. "באלה וכיוצא המפרסם מטעם

במטרה להגן על הצופה  כללים נוספים אשר מגדירים ומגבילים את הפרסוםבנוסף, העמיד המחוקק  .188

אוסרים ומגבילים  29-35מהטעיה ומפרסום סמוי ועקיף המנטרל מנגנונים ביקורתיים של הצרכן. כך, כללים 

 מורה על מאפייני זיהוי 20ערבוב בין פרסומות מוסדרות )!( כאשר הדמות המפרסמת מופיעה בתכנית; סעיף 

למנהל ללוות, במקרים מיוחדים, פרסום מעומעם ואף מגדיר סמכות רחבה  פרסומת ומקבץ פרסומת תשדיר

 בהצהרה פומבית כי "מדובר בפרסומת".

 ורדיו לטלויזיה השניה הרשות לכללי 28-27נציין כי בנוסף להגנות הכלליות המגנות על קטינים, גם סעיפים  .189

 מגבילים(, "כללי שיבוץ פרסומות")להלן:  1992-ב"התשנ (,טלויזיה בשידורי פרסומת תשדירי שיבוץ)

 חן לשאת העשויה או לקטינים מופנית או המיועדת תכנית במהלך" פרסומות תשדירי של שונים סוגים

. על הזהירות המופלגת שיש לנקוט ביחס לפרסום אשר עלול לפגוע בקטינים "בגבולותיה או, בעיניהם במיוחד

 תשדירי שיבוץ בתכנון, בחשבון יביא הזכיון כי: "בעל לכללי שיבוץ פרסומות, הקובע( ג)28 ניתן ללמוד סעיף

 כדי בהן שיש מתוכננות לא לימוד והפסקות לסוגיהן הלימודים חופשות את, שידוריו במהלך הפרסומת

 ". .ילדים של הצפיה הרגלי על להשפיע

 מאפייני ההפרות והפיקוח ברשות השנייה: .2.יג

מורה לעתים כי  השנייה הרשותובעקבות צפייה מדגמית בשידורים שונים,  השידורים, על מהפיקוח כחלק .190

הרישיון והכללים הרלוונטיים על ידי פרסומים סמויים. כך, לאחר הליך הכולל  כתב הזכייניות הפרו את

עררים, נימוקים בירורים ועיון מחדש עלולה הרשות גם להטיל סנקציות. המקרים שיפורטו להלן מהווים 

הרשות דגימה לא מייצגת ממאות הפרות שנפסקו על ידי הרשות השנייה בשנים האחרונות. כאשר ככלל, 

 מתקשה להתמודד עם תופעת הפרסום הסמוי ולאכוף את ההפרות התדירות. השנייה 

ביטול על הרשות השנייה הורתה  2012במקרים יוצאי דופן, אמנם, ננקטים צעדים תקיפים. כך, במהלך  .191

בשידורי "לחיות טוב" ; 10בערוץ  "10"משפחה , " עם פרופ' רפי קרסו10"בריאות ) מספר רב של תוכניות

בשידורי קשת(, בשל פרסום סמוי אינטנסיבי. הרשות הורתה על קנס של כחצי מיליון ל יום" "יופי ש; רשת

"הטעיה  לכל זכיינית, ואף אסרה על שידור חוזר של התוכניות בשל פרסום סמוי אינטנסיבי אשר היווה₪ 

דוד אברהם, ) של ציבור הצופים, גניבת דעת ופגיעה בחופש היצירה ובאתיקה תוכניתית ועיתונאית בסיסיים"

 (. , וואלה30.7.2012, "הרשות השנייה במלחמה נגד תוכניות הבוקר: הורתה להורידן מהאוויר"

במקרה בולט נוסף הורתה הרשות השנייה על הורדה מהאוויר של תוכנית "רשת כלכלית" בהנחיית שרון  .192

לשכת יועצי וי בהן כידון, אחרי שהגיעו ליד הרשות מסמכים פנימיים אשר העידו על עסקאות פרסום סמ

אור -לי) פסגות שילמו מאות אלפי שקלים תמורת אייטמים ותוכן שהוחדר לתוכנית ההשקעות ביתוהמס 

נתי טוקר, ; וכן 1.6.2014, גלובס, "בגלל פרסום סמוי: התוכנית "רשת כלכלית" יורדת מהמסך"אברבך, 

 (1.6.2014מרקר, , דה "התוכנית "רשת כלכלית" יורדת מהאוויר בשל מכירת אייטמים"

איכותית המופיעה בה, עולה כי -אולם על אף האמור, מן הספרות המקצועית בתחום והסקירה הכמותית .193

גובה הקנסות, מספרם, תדירותם וכן הפער שבין כמות ההפרות ואיכותן לבין היקף האכיפה והסנקציות 

ולפרקטיקה משתלמת  כדאיתכל אלו הופכים את הטעיית הצרכנים להפרה  –שננקטות בגין פרסום סמוי 
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 ופופולארית. 

בדוגמא בולטת במיוחד של 'הפרה כדאית, חתמה חברת  עד היכן דברים אמורים? עד כמה הפרה כדאית?! .194

לשם פרסום סמוי שישולב  עם חברת 'קוקה קולה'אדיר מימדים על הסכם תוכן שיווקי  2013רשת בקיץ 

)אחרי שההסכם פורסם מבעוד מועד הרשות השנייה למרות אזהרה מוקדמת מצד תכנית 'אקס פקטור'. ב

יושם ההסכם תוך ערבוב אינטנסיבי בין מוצרי קוקה קולה למשתתפי התוכנית, התפאורה,  -בתקשורת( 

מיליון שקלים, הקנס  3שווי העסקה בין 'רשת' ל'קוקה קולה' עמד על סך של המשימות וכיו"ב. והנה, בעוד ש

הנה כי כן, עסקינן ברווח של שקלים בלבד.  106,000פרות עמד על סך שהטילה הרשות השנייה בעקבות הה

קושיצקי, "סמי -ליאת נטוביץ') של כלי התקשורת גם במקרה חריג בו ההפרה נחשפת 'ומטופלת' %3000

 (. Nrg, 20.12.2013 הפרסום הסמוי משתלט על המסך", צפייה:

כלי הבירור המנהליים של בתוך כך ציינה ד"ר ענת באלינט, המתמחה בפרסום סמוי בשידורי טלוויזיה כי  .195

)אשר  הרשות השנייה הינם צעד מינורי ולא יעיל, אשר מקיף רק מקצה קצהו של הפרסום הסמוי ברשתות

על צפייה רנדומלית (. זאת, בין היתר מכיוון שהוא מתבסס מיליון שקל בשנה 150-לעד  לפי הערכות מגיע

ולא על בחינה מקיפה של התמריצים ומענה פסיבי לדיווח על מופע מופרז של מוצרים )"מבחן המסך"( 

 תובעים והמפרסמים התקשורת )"התמורה הכספית"(. אם כן, לרגולטור קשה לגלות את "שגופי והתמורה

, וכן ראו בהרחבה 25.12.2016, השביעית העין, "עניין שנאבד לפני", באלינט ענת)ולטשטש"  להצניע

 .(2012בבאלינט 

 סקירת ההפרות בערוצי הרשות השנייה .3.יג

)הרלוונטיות( בעניין פרסום סמוי במסגרת  נתבעותעל סקירה מדגמית של ההפרות המיוחסת ללהלן נעמוד  .196

נציין כי בחינה מקיפה של סקירות ודו"חות המקצועיים ותוך שקלול מספר ההפרות, משכן,  השידורים.

הן שמובילות מבחינת הפרות וביצוע פרסום סמוי )על הפרות נקודתיות  נתבעותיכותן והיקפן מגלה כי הא

(. 123עמ' , לדוגמה, ב201420לשנת  ןשל ערוצים נוספים ראו לדוגמה בדו"ח השנתי של מועצת הכבלים והלוויי

סבורים שלאור המאפיינים הרוחביים יש לבחון את ההפרות בראש ובראשונה  תובעיםלצד האמור נדגיש כי ה

 על בסיס הוראות חוק הגנת הצרכן.

 פרסום סמוי בשידורי רשת  .4.יג

להלן סקירה מדגמית של קמפיינים של פרסום סמוי ששולבו בגין אינטרסים מסחריים בשידורי רשת. לשם  .197

הם נקבע הפרות בגין פרסום סמוי ואסור. כך, בין היתר ההמחשה, נציין מבחר קמפיינים לפרסום סמוי, לגבי

נקבעו הפרות בעניין: פרסומים סמויים לחברת הרכב "הרץ", תאגיד קוקה קולה, רכבת ישראל, חברת 

 וכו' "SAMSUNGו" ומוצריהסנו חברת עלית, בזק, חברת 

ראו בפרק א'  – (ושנקבע מאות ואף רבות עשרות מתוך) "רשתהפרות " של הנוחות, הצגה מדגמית לשם •

 )אודות הפרות שידורי הטלוויזיה(. 19נספח המצ"ב והמסומן כ

 התקשרות "רשת" עם "רכבת ישראל"לשם ההמחשה, וכדי לעמוד על כדאיות ההפרה, נסקור בתמצית את  .198

בעבור פרסום סמוי יותר ממיליון שקל פעם אחר פעם,  ,השקיעה רכבת ישראלבה  2013-2014מהלך שנת ב

 בתוכניות הריאליטי של רשת. 

רכבת של  שיווקיים שילוב תכנים בגין, השיתה הרשות השנייה קנס על רשת 2013בחודש מאי כך, למרות ש

 עבור פרסום סמוי גם בתוכנית ₪(אלף  600-למעלה מנחתם הסכם נוסף )ע"ס של  2014במארס  -ישראל 

הושקע  2014ה מטעם הרכבת(. ולמרות ביקורות והליכים בספטמבר )תוך מינוי מפיקה צמוד"אקס פקטור" 

 ".The Voiceתוכנית "בקמפיין פרסום סמוי של הרכבת ב יםחצי מיליון שקלשוב )!!( 

                                                           
20  https://cdn.epra.org/organisations/second_documents/50/original/Annual_report_2014_CCSB.pdf?1480524504  
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כיצד רכבת הפרסום הסמוי דוהרת קדימה וממשיכה הנה כי כן, ההפרות השיטתיות שידורי רשת ממחישות  .199

 בהפרות הכדאיות תוך פגיעה בצרכן. 

 10 ערוץסמוי בשידורי  סוםפר .5.יג

ראו בפרק ב'  – (שנקבעו מאות ואף רבות עשרות מתוך) "10ערוץ הפרות " של הנוחות, הצגה מדגמית לשם •

 )אודות הפרות שידורי הטלוויזיה(. 19בנספח ש

נקבע הפרות בגין פרסום סמוי לשם ההמחשה, להלן מבחר הכרעות בנושאים בעלי מאפיינים שונים לגביהם  .200

: מלונות "רימונים", "אבן קיסר", "תדיראן", "נירלט", "עדן 10לאחר ששולבו במגוון רב של תכניות ערוץ 

 ועוד כיו"ב. טבע מרקט", "הסתדרות המורים", "קק"ל", "ביטוח לאומי", "אור ירוק" 

 פרסום סמוי בשידורי קשת .6.יג

ראו בפרק ב'  – (שנקבעו מאות ואף רבות עשרות מתוך) "קשתהפרות " של הנוחות, הצגה מדגמית לשם •

 )אודות הפרות שידורי הטלוויזיה(. 19בנספח ש

לשם ההמחשה, להלן מבחר הכרעות בנושאים בעלי מאפיינים שונים לגביהם נקבע הפרות בגין פרסום סמוי  .201

, חברת "פלאפון", ", "איקאה"24"בנק הפועלים", "ערוץ לאחר ששולבו במגוון רב של שידורי קשת: 

"גד", מכונית "אופל", חברת "עלית", רשת  "שופרסל", "אוסם", גבינות, "רנואר", "מתחם שרונה"

 ועוד כיו"ב."ללין", רשת "קסטרו", "קוקה קולה" 

להלן נסקור בפרק ייעודי, אף את ההפרות שנגעו לפרסומים סמויים פוליטיים וקמפיינים של תעמולה  .202

 שידורי קשת. ממומנת שבוצעו במסגרת

 פרסום סמוי בערוץ הספורט  .יד

 סקירת הפרות השידורים .1.יד

לשם הנוחות, סקירה מדגמית של קמפיינים של פרסום סמוי ששולבו בגין אינטרסים מסחריים בשידורי  •

ייעודי  בנספחיצורפו  - הבית מעמוד וההפניות הכתבות של מסך צילומי והצגת, הספורט ערוץשל  הטלוויזיה

 . 21 כנספח ומסומן המצורףהפרות פרסומיות בתכני ספורט בעניין  ,ומפורט נפרד

נספר בתמצית, כי במשך השנים נקט ערוץ הספורט בפרסום סמוי שיטתי. ממידע שהתפרסם בזכות בקשות  .203

תוך "עסקת חבילה" שנגעה לכלל המדיות חופש מידע עולה כי הפרסום הסמוי בערוץ, התבצע 

)טלוויזיה, שידור חוזר, פרומואים, פלטפורמות דיגיטל, שיבוץ בעמוד הבית באתר  והפלטפורמות בערוץ

)ליאור אברבך, האינטרנט, באנרים בסלולאר וכיו"ב( ואף תוך פיקוח ישיר של נציג מטעם החברה המפרסמת 

 . , גלובס(28.10.2015, "תוכן שיווקי לרכבת ישראל"

 ניתן למנות את הפרסומים הבאים:בין הפרסומים שדווחו ונבדקו על ידי המועצה  .204

 (. בתכנית "ערב טוב ספורט") לחברת התכשיטים "ה. שטרן"פרסום סמוי  .א

 (. בתכנית "ערב טוב ספורט")לחברת הרכב "לקסוס" פרסום סמוי  .ב

 . (יציע העיתונות"כן בתוכנית בתוכניות "אולפן ליגת האלופות" ו")ווינר" -טוטופרסום סמוי של " .ג

 "הד אנד שולדרס", במהלך שידורי ערוץ הספורט. פרסום סמוי לשמפו  .ד

 . "אדרנלין" בשידורי ערוץ הספורטפרסום סמוי ל .ה

וכן:  2014לשנת  ןלדו"ח מועצת הכבלים והלוויי 114-, ו98-99, וכן בעמ' 21בנספח )על ההפרות הנ"ל ראו 

 , גלובס(. 29.5.2013, אלף שקל" 201"העונש של ערוץ הספורט על תוכן שיווקי: קנס של אור אברבך, -לי

התברר כי הערוץ  -לאחר בקשת חופש מידע שהוגשה בנושא  -פרסום סמוי לטקסים מטעם ה"טוטו"  .ו
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מטעם  בספורט' מצוינותטקס 'של  קידם ממניעים מסחריים וללא כל גילוי אף פרסום סמוי ושידור

 "טוטו". 

טקס  –חופש המידע  בקשת)" לטקס הפרסום לקמפיין בנוגע 17.2.2016 מיום ההוצאות פירוט העתק •

 . 22 כנספח"ב ומסומן מצ -"( מצוינות בספורט

 המחשת קמפיין פרסום סמוי לדוגמה בשידורי ערוץ הספורט .2.יד

( עם רכבת פלוס מע"מ)אלף שקל  300בסכום כולל של לשם ההמחשה, נציג בקצרה קמפיין פרסום סמוי  .205

תוך הצגת מגוון דמויות ספורטיביות  "תחנות"שכונתה  סדרת ראיונות אישייםישראל בעבור תוכן שמוצג כ

 ( משתמשות במתקני הרכבת. שרן ייני, ליאור אליהו ומאור בוזגלו, עודד קטש, עמרי כספימובילות )ובהם 

 על -מסך, אתר וסלולר  -לייצר מהלך כוח בכלל הפלטפורמות של ערוץ הספורט " מטרת הקמפיין הייתה .206

, להדגיש את יתרונות הבחירה ברכבת ישראל והעברת ישראל מנת להגביר את מודעת הנסיעה ברכבת

 רכבת ישראל". "המסרים המרכזיים של 

, נזכה לראות התוכנית במהלך רחבה חשיפהרכבת ישראל תקבל תמורת הכספים התחייב ערוץ הספורט כי " .207

הסכם הכאשר את הרכבת מבפנים ומבחוץ ונוכל להציג שימושים ברכבת שרלוונטיים מבחינת התוכן". 

כתיב את כלל המופעים במדיות השונות של הערוץ )טלוויזיה, שידור חוזר, פרומואים, פלטפורמות דיגיטל, מ

שיבוץ בעמוד הבית, באנרים בסלולאר וכיו"ב. כדי להמחיש את ערבוב היוצרות נציין כי במסגרת ההסכם 

בצמוד לאנשי ערוץ הספורט את הפרויקט ותעבוד מפיקה צמודה מטעם לפ"ם תלווה נדרש שבהפקת התכנים 

 , גלובס(28.10.2015, "אלף שקל לאקס פטור 600תוכן שיווקי לרכבת ישראל: ")ליאור אברבך, 

אומדן עלות לשת"פ אתי פינקלשטיין מנהלת אגף השיווק של רכבת ישראל )" 10.2.2015העתק מכתב מיום  •

 . 23כנספח "ב ומסומן מצ - עם ערוצי הספורט"(

 ערוץ הספורט פרסום סמוי באתר  .3.יד

אתר הערוץ מציג באופן רציף ושיטתי פרסום סמוי, ללא גילוי נאות ובד"כ אף ללא גילוי כלל. הפרסום כה  .208

ערוץ הספורט מציע  -את הפרקטיקה הפסולה  להצניעבוטה עד שבניגוד לגופי תקשורת אחרים המנסים 

מובטח  אפשרויות הפרסום באתר ערוץ הספורט שלו למפרסמים, עד שבראש הפומביתבאופן רשמי בפנייה 

אפשרות לפעילות משולבת אתר, מסך  -תוכן שיווקי "לגורם המסחרי אפשרות לקמפיין אפקטיבי במיוחד: 

 .להלן נציג הפרות מדגמיות אשר התבצעו ללא גילוי כלל:21"וסלולר

", וללא כל רויאלהשליט החדש של משחקי הבאטל " תחת הכותרת - Apex Legends משחק הגיימינג .א

. במסגרת זו מציג האתר בפני צרכני משחקי הווידאו וגילוי נאות, מתבצע פרסום סמוי למשחק הווידא

משחק הבאטל רויאל שכבש את את המשחק, תוך האדרה בוטה של " -רבים מהם ילדים ובני נוער  -

שחקנים בשבוע ההשקה הראשון  ןמיליו 25כי "", כשהוא חותם את הכתבה במסר: הרשת בהפתעה

 "של המשחק לא טועים.

במסגרת הפרסום הסמוי, ללא גילוי נאות כלל, ולאחר שבכותרת התבשרו הקוראים  - טיסות ישראייר .ב

" על תיירות הספורט 5כי ישראייר נכנסת לתיירות הספורט. מדווחת "מערכת ערוץ  19.11.2018ביום 

 בזכות גם, וכן המחירים להנגשת שהובילה פתוחים מייםש מדיניות בזכות"הפורחת ומעדכנת כי: 

 ברחבי ספורט לאירועי שנה מדי להמריא ישראלי אלפי עשרות החלו - בשוק שהתעוררה התחרות

  22מהלקוחות שלנו הם לקוחות חוזרים." 45%.."העולם

                                                           
21  www.sport5.co.il/SIP_STORAGE/FILES/6/177536.pdf  
22  https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=8078&docID=296648&lang=he  
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קמפיין הפרסום הסמוי של "רכבת ישראל" שווק והופץ באינטנסיביות גם באתר ספורט  - רכבת ישראל .ג

על המעבר של יניב קטן וביקורו בתחנות רכבת מהעבר בשילוב  22.5.2015. העתק כתבה בעניין מיום 5

 . 23סרטון בתוך הרכבת

 (:oneפרסום סמוי באתר וואן ) .טו

 בדירוג המוביל מצוין כאתר וואן. האתר באתר השליטה בעלת היא אחרונות ידיעות , קבוצת2007 משנת החל .209

באתר זמן רב  המבלים ביום מבקרים 185,000 -לכ זוכה ולפי נתוני המפרסמים הוא בישראל הספורט אתרי

co-ttp://www.exioma.co.il/media/oneh-ראו ב: ONE)על מאפייני הפרסום והגלישה באתר  .באופו יחסי

il/ ובנספח(. להלן יוצגו, לשם ההמחשה, מספר פרסומים. יודגש כי כלל הפרסומים האסורים של 'וואן' )כאן 

 ללא גילוי כלל.הינם  -בעניין ההפרות באתרי ספורט(  ,21

 סקירה מדגמית של פרסום סמוי באתר וואן :  .210

"ניו תחת הכותרת  10.5.2012מייצגת הינה כתבה מיום  דוגמא - ניו באלאנספרסום סמוי לנעלי  .א

. הכתבה, המפארת את הנעל ומציינת את איכויותיה, 24באלאנס משיקה נעל מיוחדת לאולימפיאדה"

 25)כביכול(זכתה אשר  נעל מיוחדת לאולימפיאדה" והיא מדווחת על השקת Oneחתומה בידי "מערכת 

ה'כתבה' אף מציינת את מחיר הנעל ואת הדרך בכך אין די,  ואם .2012-בנעל הריצה הטובה ביותר ל

לחלוטין, זהה , אשר העלה אף הוא מודעה פרסומית fxp)לשם ההשוואה, אתר התכנים  לרכוש אותה.

 נקט בדרך שונה לחלוטין וביצע גילוי מובהק באשר לטיבה המסחרי של הכתבה הפרסומית(.

 וראיון סמסונג חברת של החברתית התרומה הדגשת ךפרסומת למרתון סמסונג, תו - פרסום לסמסונג .ב

 הליבה מערכי אחד הינה לקהילה תרומה: "כי המספר ישראל סמסונג של השיווק ל"סמנכ, סלם רונן עם

 ומהלל ומשבי את ערכי החברה. " סמסונג של המרכזיים

בנוסף מבצע האתר פרסום סמוי שלל משחקי וידאו המיועדים בעיקרם לקהל יעד,  - פרסום לגיימינג .ג

 עליו נמנים בעיקר ילדים ונוער. 

אתר וואן הוביל במשך השנים בהיקף הפרסום מול טוטו, כאשר חלק ניכר מן הפרסום  - פרסום לטוטו .ד

ו"ידיעות" מכספי  ONEשל חגיגת המיליונים טל וולק, התבצע באמצעות ופרסום סמוי של תכנים )ראו: 

 (. , גלובס20.5.2015, הטוטו

כפי שתיארנו לעיל, במסגרת הקמפיין הלאומי גם וואן פרסמו את  - פרסום סמוי למרוצי סוסים .ה

לרכוש הגרלות תוך הבהרה כמה קל  –רבים מהם ילדים בני נוער  –ההימורים ושידלו את קוראי האתר 

ותיאור  (שקל" 54,375ש"ח וזכה ב 5-"מדהים: שלח רייסר ב)ופשוט לזכות בפרסים במסגרת ההגרלות 

 אוטופי ומזמין של ההגרלה:

.. הסוסים הגיעו לישראל מרוצי"לאחר שנים של ציפייה, מועצת ההימורים הביא את 

. למרות חוסר הידע בישראל, הימורי הסוסים הם לא כל כך קשים ואפילו פשוטים

כל פרט בספורט כדי להצליח ולזכות אין צורך לרדת לעברו של כל סוס ולדעת 

ומבינציות והימורים על מספר סוגי משחקים יכולים להגדיל ק.. בסכומים נכבדים

 אז הזכייה." מגדיל באופן משמעותי את סיכויי Racerplaceהמשחק ".. את הזכייה.

למה אתם מחכים? כנסו והתחילו לבחור את הסוסים המועדפים עליכם. הטירוף רק 

 " התחיל.

                                                           
23  https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=64&docID=190459&lang=HE  
24  https://www.one.co.il/Article/199534.html  
 -ת בכתבה בהקשר זה נציין כי על פניו גם תוכן הפרסום שקרי שכן התואר לא התייחס לנעל המוצג  25

guide/?page=5-sneaker-shoes/2012-https://www.fitnessmagazine.com/workout/gear/running  
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( Racer", one ,21.10.2013-הסוסים התחיל: כך תשחקו ב מרוציטירוף "אסף שלו, )

 ,, העין השביעית"כמה עולה לחנך דור של מהמרים"איתמר ב"ז, וכן ראו אצל 

23.8.2016) 

שידורי וואן עולה כי  אחרים, מפרסומים שונים - פרסומים סמויים ומטעים בניגוד לכללים באתר וואן .ו

 אשר אינן מתבצעות בהתאם לכללים ולתקנות בפרסומות סמויות ואסורות אף הםגדושים השוטפים 

 . (19.4.2016העין השביעית  מועצת הכבלים, הפרס מתנת:שלמה מן, : ראו בהרחבה)

 הפרסום הסמוי כמתקפה משולבת על התודעה .טז

י לתוכן מערכתי. כפי שציינו לעיל, מטרת הפרסום הסמוי היא לערבב בין מציאות ופרסום, ובין תוכן מסחר .211

, לבצע במסגרת זו נוהגים גופים מסחריים גדולים, באמצעות מנהלי יחסי הציבור שפועלים מטעמם

הצרכן אשר פוגש בפרסומים סמויים רבים  "מתקפות פרסום סמוי" המשמשות כמעין מכפיל כוח.

כה מלאה ונטולת ומקבילים משתכנע כי מדובר בתוכן חדשותי, חשוב ולגיטימי ומשקיע זמן ומאמץ בצרי

 ביקורת של התוכן.

כעשרה עמודי פייסבוק )או יותר( מהגדולים לשם ההמחשה, נציג את מתקפת הפרסום הסמוי של חברת ג'ילט  .212

בבת שיתפו אשר וערוץ הספורט,  , מעריבבישראל, אשר רובם משתייכים לגופי תקשורת כדוגמת אתר ידיעות

שלהם תוך חשיפה אינטנסיבית בפני מאות ודי הפייסבוק של ג'ילט בעמ יפרסומאחת באופן סמוי סרטון 

מסחרי בינלאומי בכיכובם של הטניסאי רוג'ר פדרר -כחלק מקמפיין אינטרנטי אלפי צרכנים. הפרסום נכח

צפו: מסי משחק קריקט והוקי, פדרר " והוא נחזה כדיווח ספורטיבי )כך באתר ידיעות: והכדורגלן ליונל מסי

ללא ליוו את הפרסום אף בכתבה חדשותית אף  ,אתר ידיעות מכלי התקשורת ובהם חלקנציין, כי  .("סומו

"חשיפה: כך רני רהב קונה סטטוסים שיווקיים בעמודי הפייסבוק של גופי  ,דורי בן ישראל) 26כל גילוי

  (.4.2.2014, מזבלה, התקשורת מהגדולים בישראל"

בנקים, גופים פיננסיים ל תקציבי עתק של הקצאה משולבת שהמשמעות של נוספת שתבהיר את  המחשה .213

ביום  במאמץ הכולל שהשקיע בנק הפועליםותאגידי ענק מפנים לרכישת תוכן מערכתי. נתבונן, אך דוגמה, 

חיובי על פעילות הבנק והקשר הפיננסי עם הצרכן -בהחדרת פרסום סמוי מערכתי (6.1.2019) בודד אחד

רטו באתר 'העין השביעית' וכן ראו בנספחים השונים(. בין )כפי שפו במספר רב של עיתונים בו זמנית

של !( !)11-המחזור הסביב  ימים" 7" ידיעותעיתון של  מרכזימוסף ההעיתונים נמנים בין היתר, קוראי ה

של הבנק וקוראי עיתון  "4במסגרת פרויקט "חיים בתבונה התרשמו "המודיע" , קוראי עיתון "עסקים קטנים

 פרסומי סמוי בנושא חיסכון פנסיוני.רויקט פהתרשמו מ"מעריב" 

ממאמץ מרוכז  –שנדמה כאילו נשאב מדיסטופיה קולנועית עתידנית  –מתקפות אלו הן רק חלק קטן ומאיים  .214

 צרכנית. -של הגופים המסחריים החזקים במשק להטעות את הצרכן ולעוות את תודעתו המסחרית

 פרסומים סמויים אסורים ומזיקים .יז

. נזכיר כי נתבעותשלל הפרסומים הסמויים המסחריים 'הסטנדרטים' שבוצעו על ידי ה עמדנו לעיל על .215

שימוש בפרסום הסמוי מאפשר לעקוף הגבלות ואיסורים שקבע המחוקק ביחס לפרסום מוצרים שליליים, 

. במקרים רבים העמיד המחוקק )בנוסף ל"צו השכל הישר"( ביחס למוצרים אלה מזיקים מסוכנים ורגישים

של הוראות חוק  מחייבת יישום ואכיפה מדוקדקים ומוגבריםגילוי מוגברת. ממילא, רגישות המוצרים  חובת

 הגנת הצרכן.

 אם כן, להלן נציג מספר סוגים ומתכונות של פרסומים סמויים למוצרים רגישים: 

                                                           
264483824,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
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 פרסום סמוי ואסור למוצרי אלכוהול .1.יז

ות ואיסורים שקבע המחוקק ביחס לפרסום הצגנו לקמן כיצד שימוש בפרסום הסמוי מאפשר לעקוף הגבל .216

 מוצרים שליליים, מזיקים ורגישים ובהם למוצרי אלכוהול באתר קשת. 

בהקשר זה, יודגש כי פרסום זה חוטא פעמיים ושלוש. הן בעצם הפרסום המטעה, והן בפרסום האסור לאור  .217

)חובת הכללת  8 עיףסב, שקובע 2012-, התשע"בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים

נוסח )"לא יפרסם אדם פרסומת למשקה משכר, אלא אם כן כלולה בה אזהרה.." : אזהרה בפרסום(

 (. לחוק 8האזהרה מופיע בסעיף 

פרסומת "בחוק כוללת במובהק גם פרסום באתר, בפייסבוק , ביישומון וכד': "פרסומת" נציין, כי הגדרת  .218

 "באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור לחלקומסחרית בעל פה, בכתב, בדפוס או 

שנקטו בפרסום סמוי, ובפרט אתר קשת אשר הפרותיו פורטו לעיל ובנספח הייעודי, אף  נתבעותאם כן, ה .219

לצריכת ומוצרי אלכוהול מבלי לעמוד  –במישרין או בעקיפין  -קידמו קיומו וטשטושו של פרסום סמוי 

 ב ברף הגילוי המוגבר לאור רגישות המוצר. בהגדרות החוק ומבלי להתחש

 פרסום סמוי ואסור המיועד לקטינים .2.יז

 פגיעה בהגנה על קטינים - סמוי פרסום .א.2.יז

לקטינים, עת  המכוונים השיווק דרכי את השר יקבע בו האופן לחוק הגנת הצרכן הוסדר תיקון במסגרת .220

 לפרסומת ותנאים כללים, עקרונות, הכנסת של הכלכלה ועדת באישור, בתקנות לקבוע רשאי נקבע כי: "השר

 לנצל, קטין להטעות העלולים שיווק דרכי או פרסומת איסור לרבות, לקטינים המכוונים שיווק לדרכי וכן

 או הגופנית בבריאותו או בגופו לפגוע כדי בה שיש פעילות המעודדת או, נסיונו חוסר או, תמימותו, גילו את

 ".מסויים גיל עד או, כלל דרך לקטינים שיתייחסו יכול כאמור תקנות; הנפשית

 תקנות אם כן, בהמשך לחוק הגנת הצרכן, יש בחלק מן הפרסומים )כפי שיוצגו לעיל(, אף משום הפרה של .221

. כידוע, לצד (התקנות"": להלן) 1991-א"תשנ(, לקטינים המכוונים שיווק ודרכי פרסומות) הצרכן הגנת

החוק להגנת הצרכן, המחוקק הסדיר באופן ספציפי ומחמיר, כללים ותקנות המיועדים להגן על אוכלוסיות 

 לקטינים.  המכוונות כללי פרסומות -רגישות ובהם 

 מיוחדת לישיבה הכלכלה וועדת התכנסה, -לתיקון החוק להגנת הצרכן שנועד להגן על הקטינים  בהמשך .222

 : כי קובע לתקנות אלו 2 . סעיף"ו"תשס תיקון" במסגרת התקנות את ותיקנה 05.02.2006 ביום

 : 27לקטינים המכוונים שיווק ודרכי פרסומת לעשיית והכללים העקרונות "אלה

 ;שלהם היעד קהל של והבגרות ההבנה, הידע לרמת מותאמים יהיו שיווק ודרכי פרסומת (1)

]..[ 

 ; שלהם היעד לקהל המובנת בלשון יובא שיווק ובדרכי בפרסומת מידע כל (3)

 ; ואמיתי מדויק באופן יימסר שיווק ובדרכי בפרסומות המידע (4)

 שיש מעשים לעשות מהם כתוצאה עלולים שקטינים הכרה מתוך ייעשו שיווק ודרכי פרסומת (5)

 ;שלומם על או בריאותם על לרעה להשפיע כדי בהם

]..[ 

נתונים על התוצאות האפשריות של שימוש במצרך שהוא מעבר ליכולת ההשגה של קטין או  (7)

 ".רמיזה כי המוצר יעניק לקטין תכונות או יתרונות אשר אינם קשורים במוצר
 

                                                           
עוסק בפרסומת ודרכי שיווק אסורים מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר נסיון. והוא מגביל עשיית פרסומת ודרגי שיווק המכוונים  3סעיף   27

משום  ((, "1)3ם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר נסיונם" סעיף )לקטינים שיש בהם "ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחות
כדי לגרום לכך  (;וכן "5)3עידוד קטינים לשכנע את הוריהם או להפציר בהם או בכל אדם אחר לרכוש עבורם את המצרך או השירות)סעיף 

 .וכשים את המוצר או גורמים לרכישתו עבורם"שקטינים ירגישו מקופחים, נחותים או בלתי מקובלים לעומת קטינים אחרים, אם אינם ר
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 הצגת מקרים לדוגמה -הטעיית צרכנים קטינים בעזרת פרסום סמוי  .ב.2.יז

ום סמוי גם למוצרים ייעודיים המתאימים נוהגות לשלב פרס נתבעותלמרות ההוראות נראה כי חלק מן ה .223

)ראו כתבות הפרסומיות שהתפרסמו במקביל באתר ובעיתון  15בנספח לילדים. מקרה בולט המפורט 

שיועד לילדים ובני נוער ושווק תוך פרסום סמוי אגרסיבי  'אלופים של קורנפלקס'ידיעות(, הינו קמפיין 

כולל, דרך ראיונות מרכזיים במדור הספורט, תוך הבלטת איכויות הקורנפלקס ועל דרך קישור אינטנסיבי 

עמרי כספי( וקשירה אסוציאטיבית בין  NBAבדבריו של מרואיין/פרזנטור נערץ על ידי ילדים ונוער )שחקן ה

 - ממומןה - ראיוןמדי יום להצטיינות ספורטיבית ויכולת להגיע לליגה הטובה בעולם. באכילת הקורנפלקס 

 ".לציין בקצרה שהוא נוהג לאכול "קורנפלקס של אלופיםהמרואיין/פרזנטור הקפיד 

נדגיש כי הפרסום נעשה ללא גילוי נאות והרמז היחיד בראיון שהועלה לאתר, לכך שראיון הוא למעשה  .224

בסוף הכתבה( לפיו:  -א כיתוב )בפונט קטן, לא מודגש, הנבלע בטקסט, ומצוין בעקיפין פרסומת במסווה הי

 .ynet "28הראיון נערך במסגרת פרויקט "בוקר טוב יותר" של חברת "תלמה", "ידיעות אחרונות" ו־"

 

 

 

 

 

 

)ציטוט לדוגמה,  דומהמקביל של הראיון ובו תוכן  סרטוןואם בכך אין די, לצד הכיתוב צירף אתר ידיעות  .225

 מאוד שאניבשילוב חלב ויוגורט  אלופים של קורנפלקסבדרך כלל יושב עם אשתי ואוכלים מתוך הראיון: "

 "(, כאשר הסרטון מופיע בראש הכתבה, ללא שום גילוי בתוך הסרטון. ומשם אני יוצא לאימון בוקר אוהב

 ואתר(.  , אודות הפרות ידיעות, עיתון15בנספח ראו  –]להצגה מפורטת  

                                                           
28  4993919,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
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, והן באתר ובעיתון 5זו, הפרות המיועדות למוצרי גיימינג הן באתר וואן, הן בספורט  תביעהעוד מפורטות ב .226

הנמנים קבוצת ידיעות. לצד האמור, מסמכים ממשלתיים שפורסמו מלמדים על מספר מפרסמים וגופי 

תמר יאי הפרקטיקה, ראו: שידור המתמקדים בפרסום סמוי הממוקד לילדים )לדוגמה בולטת אודות מימד

 . (4.4.2017העין השביעית,  ,"אלף שקל 700-משרד ממשלתי קנה פרסום סמוי לילדים ב"ב"ז, 

הצגנו לעיל את החוקים הרלוונטיים הנוגעים לאיסור פרסום על קטינים. נזכיר, כי בין היתר קבע המחוקק:  .227

 עלולות כאמור השיווק דרך או הפרסומת אם אחרת שיווק דרך ינקוט ולא פרסומת אדם יפרסם ( לא5)"

 ניסיונו".  חוסר או תמימותו, גילו את לנצל, קטין להטעות

 . הצרכן להגנת בתקנות פורטו אלו מאפיינים
 

 פרסום סמוי ואסור הנוגע להימורים .3.יז

 הגבלות על פרסום מוצרי הימורים .א.3.יז

 אוכלים, מן שלמה) במיליוני שקליםבעבר נחשף, כי התוכן השיווקי הנוגע להימורים באתר מידיעות מוערך  .228

והנספחים עמדנו על הפרות ספציפיות שכבר נתגלו, אולם  תביעה. במסגרת ה(18.6.2016, השביעית העין, קש

לעת עתה נעיר כי הפרסום הסמוי מקשה על אכיפה וממילא מאיין אפשרות להגביל את פרסום ההימורים 

, גלילי האמון של המפרסמים וגופי התקשורת )יהודיתבאופן המקובל בהתאם לתקנות, לכללים ולחובות 

 (. 4.8.2003, והמידע המחקר מרכז, השוואתית" סקירה הימורים פרסום של "הגבלות

 בין היתר ישנם מספר סוגי הגבלות אפשריים: .229

 הפרסום. משך, הפרסום מועדי – זמן הגבלות .א

 הפרסום.  תנאי, המודעה גודל, הפרסים מיקום – פיזיות הגבלות .ב

, השתתפות ותמריצים עידוד הגבלת, הזכייה הסתברות ציון, קטינים איסור הצגת - תכנים הגבלת .ג

 אזהרה, התראה מפני התמכרויות. פרסום, מידע מסירת חובת, בפרסום המותרים הפרטים הגבלת

. על היחס לאופן הפרסום הראוי להתחשב בסכנות האפשריות העולות מפרסום כגודל הסכנה, גודל ההגבלה .230

 משתתפים קטינים זה. כך, סכנת ההימורים אמורה ביתר שאת ביחס לקטינים ונוער. כידוע, בישראל

כחוק והמחוקק וגורמי המחקר הביעו מספר פעמים את החיוניות בריסון תופעות אלה, דרך  לא בהימורים

 נוער בני בבקר הימורים" טייכמן ומאיר רהב גיורא, פריד-גבריאל הגבלת פרסום ורגולציה מתאימה )בל

 נוער בני המוני: מדינה מכת" ,דר ליבוביץ ; וכן שרה(2010)198-208, 189, 2 ל ורווחה חברה "בישראל

 .(2.10.2015, מעריב" תחקיר. בווינר כדורגל משחקי על מהמרים

 מסקנות צוותים יעודיים שקראו להגבלת פרסום משחקי הימורים .ב.3.יז

שמונה בהתאם  -משרדי -בין היטב גם עם מסקנות צוותהצורך בגילוי מוגבר במוצרי הימורים מתיישב  .231

 בערוצים פרסום לאסור . במסקנות נקבע כי יש2016 אוגוסט בחודש כפי שאלו פורסמו -להחלטת ממשלה 

 באזהרות בולטות בדבר נזקי ההימורים.  פרסום לקטינים ולחייב ניכרת חשיפה בהם שיש שידור ובשעות

נות מלומדים וועדות מקצועיות וקריאות ציבוריות להעתיק שיטות הצורך בביקורת מתיישב אף עם מסק .232

מסקנות אלה  בדוכני המכירות. במודעות והסתפקות השיווק תוך הפסקה מוחלטת שלמשפט מקבילות, 

 לגיבוש הצוות(; 66-67ראו בעמ' )) הימורים הפרעות להתפתחות להימורים פרסומות שבין הקשר מדגישות

(( ומציעות כי 2016) 63-74 והמלצות וחשבון דין בישראל החוקיים ההימורים על ולפיקוח להסדרה תכנית

לשוב לריסון הפרסום תועלת חברתית אדירה, אשר תצמצם את הגידול החד בהיקף ההימורים על מנת 

 למארגן אסור )לשם ההשוואה בבריטניהחוקיים -תחליף מבוקר ומרוסן להימורים לא -לייעודם המקורי 

 ההימורים(.  לשיווק אחרות שיטות לנקוט או בידור לספק, נלווים שירותים להציע, םלפרס ההימור
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, המועצה להסדר הימורים וספורט עצמה על החילה, לעיל כמפורט הארגון ונהלי ,EL-ה בארגון חברותה נוכח .233

 לנוהל 5.2 סעיף ראו)פגיעים  יעד פרסום המיועד לקהלי על איסור בין היתר, נקבע מגבלות ואיסורים. כך,

((.בהקשר 2013, 1.1)מהדורה " באחריות משחקים" בספורט הימורים להסדר המועצה - באחריות משחקים

 כי: מורה 1967-ז"תשכ, בספורט ההימורים להסדר לחוק( 1( )ג) 1א8 זה נזכיר, כי בין היתר סעיף

 קשר הצגת על איסור לרבות, פרסומות להגבלת כללים בתקנות יקבעו, המשפטים שר בהסכמת, שרים "

 פרסום הגבלת, כשלעצמם הימורים בשבח פרסום על איסור, בחיים משמעותי לשינוי הימורים בין ישיר

 . "אסור פרסום הסרת לעניין הוראות בדבר כללים וכן, לקטינים

מרוסן מוגבל וראוי ליישמו באופן  -כבר נקבע בפסיקה, כי על אף ההיתר הבלעדי של הטוטו לפרסם את עצמו  .234

 ומידתי:

ההיתר הבלעדי שניתן למועצה מהווה פשרה בין הרצון להגן על הציבור מפני התופעות "

השליליות הנלוות להימורים לבין הצורך בגיוס כספים למטרות חיוניות בצורה הוגנת ובפיקוח 

 ד''פ ,בספורט ההימורים להסדר המועצה' נ מ"בע זהב טוטו מנויי מועדון 3559/02 א"בע ראו)ממלכתי" 

 . (שם והאסמכתאות 19 פסקה, 873( 1)נט

כמו כן, מפעל הפיס מוגבל אף הוא, מכוח ההיתר, בשלל הגבלות: מניעת פרסום מקטינים, איסור על שבח  .235

 של פרסום שלט כל גבי על כי נקבע, כן ההימורים כשלעצמם ואיסור שידור בכלי שידור המיועדים לקטינים.

 תכנית לגיבוש טיוטת הדו"ח של הצוותלקטינים )ראו  המכירה איסור בדבר אזהרה תצוין הפיס מפעל

וכן במסקנות הוועדה מטעם  61בעמ'  16-13סעיפים  בישראל החוקיים ההימורים על ולפיקוח להסדרה

 ומודל בישראל החוקיים ההימורים שוק ייעול לבחינת הוועדה ח"דו האוצר, ראו: משרד –משרד האוצר 

 ((2016) לציבור הרווחים הקצאת

 סיכויי את להציג מחויב אינונדגיש, כי על אף שבמצבים מסוימים התירה הפסיקה כי המפרסם הימורים  .236

, ברי כי חובת הגילוי מוגברת נוכח היות הפרסומת סמויה )וכן כאשר מטעמו הפרסומות כללב הזכייה

הררי אברהם נ' מפעל הפיס  8598-09-11ת"צ )חי'( , וראו והשוו: הפרסומת מתייחסת במישרין לסיכויי זכיה

(19.6.2012).) 
 

 נתבעותסקירה מדגמית של פרסום למשחקי הימורים על ידי ה .ג.3.יז

עמדנו לעיל על מספר פרסומים סמויים בכלל האתרים המובילים ובראשם אתר וואלה, וואן, ערוץ הספורט  .237

 מצורפים ומסומנים -של משחקי הימורים  נוספיםוכלי התקשורת מקבוצת ידיעות. העתקי פרסומים 

 .24כנספח 

 לשם ההמחשה, נעמוד בקצרה על היבטים בולטים במסגרת הפרסומים הסמויים להימורים: .238

במסגרת הקמפיינים  התברר כי -בשם חוק חופש מידע שהוגשה בנושא  תביעהמ - פרסום סמוי לטוטו .א

, טקס 'מצוינות בספורט'וקידום סמוי עבור פרסום  -₪  480,000 הרבים של פרסום, סמוי הטוטו שילם

 )ראו לעיל(. עיתון ידיעות ובאתר ידיעותחסות הטוטו בב

להמחשת ההיקף האדיר של הפרסום הסמוי בנושא זה, נזכיר כי,  - היקף פרסום סמוי למרוצי סוסים .ב

 מרוצילשכנע ישראלים להמר על על מנת ₪ מיליון  16-למעלה מ שקיעהטוטו ההפרסום משמעו כי  סך

כמה עולה לחנך דור " ,איתמר ב"זר דרך קבוצת ידיעות אחרונות אתר וואלה ואתר וואן ). בעיקסוסים

עמד במוקד ליין ההימורים המשגשג המתמשך  ,הקמפיין, העין השביעית(. 23.08.2016, "של מהמרים

'רייסר' )מותג של הימורי סוסים שבסופו של דבר נאסר, בשל נזקים ציבוריים שנגרמו בשל ההתמכרות 

כאשר הפרסום למירוצי כלל עשרות כתבות קנויות שפורסמו ברשת, בקרב האוכלוסייה(. המוקד 

ה, מלכת אנגלימרוץ הנקשר ל ם:הסוסים תוך הדגשת פרפראות ומאפיינים עיתונאיים הקשורים בה
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אתר שלפי  ,התחביב המיוחד" של השחיין מייקל פלפס"מסלול שהופיע בסרט מסדרת ג'יימס בונד, 

הדגשה של העניין הרב , הבלטה של השורשים האריסטוקרטיים של הענףמרוץ, מחזיק שני סוסי  ידיעות

  וכיו"ב. שהסוסים מעוררים מעבר לים

 חופש לבקשת מענה)" 15.8.2016 מיוםשל הטוטו היקפי ההתקשרויות של  וטפירהעתק מכתב מענה ובו 

 .24 נספחראו ב -"( מידע

לעיל מוצגות  תביעהבמסגרת ה - הקידום האגרסיבי של משחקי ההימורים .ג

הפרות שיטתיות הנוגעות לקידום הימורים בכלל הגופים. פרסום בולט התבצע 

, השביעית העין, קש אוכלים, מן שלמה) כאמור במסגרת קבוצת ידיעות

, ברקע טורניר היורו 14.6.2018. הדברים הגיעו עד כדי כך שביום (18.6.2016

הקדיש את ה'שער' העיתון  "אחרונות ידיעות" של הספורט שנערך בצרפת מדור

באנגליה  שנפתח סוסים מרוצי )!!( לצורך מודעה הנחזית כתוכן שאין בו הטיות, לקידום פסטיבל

  (.24בנספח  ייסר' )העתק השער, עם כיתוב מיניאטורי בדבר 'מודעה' מצורףבמסגרת 'ר

המחשת היקף המתקפה על הצרכן, נציין כי בעבר נחשף בתחקיר כי  - קידום על ידי רשתות חברתיות .ד

לשם קידום משחקי ההימורים, ובמקביל לפרסום הסמוי האינטנסיבי בידיעות, וואלה וערוצי הספורט 

תוך הצעה סכום של עד אלפי פייסבוק הפעילים ב אישים משפיעים )"אושיות"(לעשרות נערכה פנייה  –

פרסום סמוי במסגרת סטטוסים כדי לקדם את הלגיטימציה והתפוצה בתמורה לכך שיפרסמו  שקלים

הציע אלפי שקלים  TBWA\"משרד הפרסום יהושעדורי בן ישראל,  של משחק ההימורים )ראו:

 (.4.5.2016המזבלה,  לקדם את הימורי רייסר", למשפיעני פייסבוק בשביל

, כי פרסום סמוי של הימורים הינו דוגמא חמורה במיוחד. הפוגעת ביכולת הצרכן, ובפרט סיכומו של דבר .239

בני נוער ואוכלוסיות מוחלשות, להפעיל מנגנוני ביקורת והגנה שיסייעו לצרכן להתגונן מפני התמכרויות 

ות הפרסום סמוי אף מאיין כל אפשרות של רגולציה יעילה וריסון מטעם ומביצוע החלטות פוגעניות. הי

 הרשויות המתאימות.

 פרסום סמוי המפר את כללי לשכת עורכי הדין .4.יז

( אוסר באופן "כללי לשכת עורכי הדין")להלן:  2001-התשס"א (פרסומת) הדין עורכי לשכת לכללי)י( 3סעיף  .240

ספציפי על פרסום סמוי של עורכי דין. הכללים אמנם מתירים, על דרך הכלל, לבצע פרסום באמצעות תשלום 

בעבור "מאמרים מקצועיים ראיונות וניהול פורומים", "ובלבד שייכתב מפורשת במקום הפרסום כי מדובר 

 בפרסומת": 

  - רשאי דין עורך( י)3"

 ם וראיונות וכן לנהל פורומים, והכול בלי שהוא שילם על כך;( לפרסם מאמרים מקצועיי1) 

ובלבד שייכתב מפורשות ( לשלם בעד פרסום מאמרים מקצועיים, ראיונות וניהול פורומים 2)
 "במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת.

 
 ניתן למנות בראש ובראשונה את המדורים המשפטיים באתר ידיעות ואתר קשתבין הפרסומים האסורים,  .241

 בנספחים)וראו  המקדמים עורכי דין, מבלי לכתוב בפירוש במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת

 הרלוונטיים(.

שמפעיל את מדור  האתר המשפטי "פסקדין" עולה כי ידיעות, באמצעות נספר בתמצית, כי מפרסומים בעבר .242

יוכלו עורכי בחודש,  דין כי תמורת תשלום של אלפי שקלים-, מתחייבים בפני עורכיאתר ידיעותהמשפט ב

אורן ) 29ומפאר את הישגיהם המשפטיים המקדם את שמם ,תוכן פרסומי ידיעותבאתר  הדין להעלות

                                                           
, שעבד בשיתוף פעולה מסחרי nrgוכן פעלו בעבר באתר  ,(, אודותיו נעמוד בהמשךMakoנציין כי מדורים דומים קיימים גם באתר קשת )  29

 .LawGuideעם שירות 
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 (.28.4.2014, העין השביעית, "?ynet-רוצה לקנות כתבה ב - דין-עורך"פרסיקו, 

 ,בין היתר ,"חבילות שיווק וחשיפה", שכוללות מציעים החברה, נציגי במסגרת שיתוף הפעולה המסחרי .243

חודש בהתאם מדי ₪  3,000 ליכול להגיע עד סכומים גבוהים ש מחיר החבילהידיעות, כאשר  כתבות באתר

 .הדין המשלם ל"פסקדין" במסגרת "חבילת החשיפה"-נהנה עורךכך, למספר הפרסומים הנדרשים והיקפם. 

ו יופיעו באינדקס עורכי דין, יתר על כן, תמורת התשלום מופיעים מקבל עורך הדין אזכורים, שמו ותמונת

 'מקצועית' תחת שמו באתר ידיעות.לפרסם מאמר דעה ופרשנות המופיע לצד כתבות ובנוסף הוא זכאי 

הינו תוכן פרסומי אשר שהתוכן לא יוכלו לדעת באתר  יםגולשנציגי האתר אף התחייבו בפני הרוכשים כי ה .244

רסומים עולה כי הקורא הסביר יחשוב שמדובר ואכן, מסקירת הפ הדין-מתפרסם בעקבות תשלום של עורך

 (.15בנספח בתוכן מערכתי סטנדרטי ולא בפרסומת. )לסקירת הפרסומים ראו 

 (. 20בנספח )העתק פרסומים לדוגמה מופיע גם העמוד המשפטי באתר קשת נוקט בפרסום סמוי שיטתי  .245

"רוכשים תבעו חברת בנייה אבל אז  -תחת 'קליקבייט' סטנדרטי  15.1.2019לשם הדוגמה, נתאר כיצד ביום 

מופנה הצרכן לכתבה משפטית אשר מפארת הישג משפטי של עורך דין פלוני, אולם למעשה  - השופט הפתיע"

זוג רוכשים תבעו חברת בנייה, אך השופט קבע שהם )"נציין כי גם בגוף הכתבה . 30משמשת כפרסום סמוי )!(

ילוי נאות. הכתבה מביאה בהרחבה את טיעוני המפרסם "( אתר קשת אינו מספק גאלה שהפרו את ההסכם

)בא כח הנתבעת שזכתה בתיק( תוך ציון שמו ותוך אפשרות ליצור קשר מורחב עם דף המשרד ויצירת קשר 

 עסקי. ואם בכל אלה אין די, בתחתית הכתבה פורסמה הערה מטעה במיוחד:

 ופלטפורמה משפטי תוכן ראת הוא פסקדין. פסקדין הישראלי המשפט אתר באדיבות הכתבה" 

 ". בישראל מובילים דין עורכי למשרדי דיגיטלי שיווק שירותי המספקת

וכי דווקא האזכור של אתר פסקדין מבלי לציין את  נוסח ה'גילוי' אף גרוע מהיעדרו -לא נפריז אם נאמר 

 הקשר נוכחות עורך הדין, מעמעם את החשד אף אצל צרכן חריג שמפעיל ביקורת מוגברת.

לסיום נציין כי בעבר עלו טענות רבות אודות פרסום שירותים משפטיים תמורת תשלום, גם בתוכניות בוקר  .246

ובתוכניות מגזיניות בערוצי הטלוויזיה. בהתאם לכך ולנוכח התשתית הנרחבת אודות עצם קיומה של 

קשרויות לחשוף את כלל ההת הטלוויזיוניות נתבעותהפרקטיקה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות ל

  הפרסומיות עם עורכי דין.

 פרסום סמוי עלול להפר כללים ותקנות הנוגעות לבריאות ותרופות .5.יז

 28מספר רב של חוקים תקנות וכליים מגבילים את הפרסום בכל הנוגע למוצרי בריאות ורפואה. )כך סעיף  .247

 תר כי:, קובע בין הי("תקנות הרוקחים")להלן:  1986-התשמ"ו (תכשירים) הרוקחים לתקנות

 כן אם אלא אדם בבני לשימוש רפואי תכשיר מדעית מקצועית בעתונות אדם יפרסם לא( 1()ב")

 תקנה לפי בעלון התכשיר חוייב; ברישום שאושר כפי התכשיר של ההתוויה בהבלטה צוינה

 בעלון חוייב ואם הרפואית האסמכתא של המקום מראה לרבות עלון באותו לאמור יפנה(, 2)20

 ."זה בעלון לאמור גם יפנה, 21 תקנה לפי גם

את הוועדה  ,משרד הבריאות מפעיל, בשיתוף משרד התמ"תבהקשר זה נציין כי לאור חומרת העניין,  .248

בהתאם  ,הוועדה פועלת למניעת פרסום מטעה .31המייעצת לבדיקת הטעיית הציבור בפרסום למוצרי בריאות

 - לצורך כך וממילא אין לה כלים -היא לא יכולה מטבע הדברים וכשהטעיה מוגשת לפתחה. לאופי המוצר 

 . מזוהה כראוי אינולאכוף פרסום סמוי אשר 

הינה מוחשית וחמורה במיוחד, כאשר היא נוגעת  אם כן, הסכנה מפרסום מטעה וחסר בנוגע למוצרי בריאות .249

                                                           
30  -general/Article-law/law-https://www.mako.co.il/finances

8f8c37fec1e2861006.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1149282442  
31  https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Pages/default.aspx.  
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כאשר האופי . התקנות והכללים מחמירים ומגבילים את הפרסום )לפרסום מוצרי בריאות, תרופות ורפואה

הסמוי של הפרסום מאיין את הגילוי ואף מקשה על המאסדר לעקוב אחר הפרסומים( ובתוך כך מלמדים על 

 חובת הגילוי המוגברת המוטלת על כלי התקשורת בשל רגישות המוצרים והצרכנים. 

מפיצות פרסומים סמויים לתרופות ומוצרי  נתבעות, הבניגוד להוראות הדין ולעקרונות השכל הישראולם  .250

בדגש על קבוצת ידיעות, אתר קשת  – נתבעותזו מלמדים ה תביעהבריאות. כך, עדויות ופרסומים שיוצגו ב

מבצעים לעתים קרובות פרסומים סמויים רבים של תכשירי בריאות, רופאים תכשירם וטיפולים.  – 10וערוץ 

 רפואיות מצורפת בנפרד(: לשם הנוחות, סקירה מדגמית של הפרות

במקרים חמורים במיוחד פרסמה קבוצת  – פרסום סמוי לתרופות וטיפולים רפואיים לחולים קשים .א

מיוחדים שנועדו לקדם אינטרסים מסחריים של חברות  מוספים –הן בעיתון והן באתר  –ידיעות 

לת לחץ על מנת לכלול תרופות וטכנולוגיות רפואיות וכדי לעודד רכישת תרופות יקרות ולקדם הפע

. תרופות אלה פורסמו בעיתון ידיעות ולאחר מכן באתר, בהעדר גילוי ולחלופין עם אותם בסל הבריאות

 , בעניין הפרות ידיעות(15בנספח גילוי לקוי במידה קיצונית. )וראו בהרחבה יתרה 

ם טיפולים לטרשת נוסיף כי גם באתר קשת מתנהלים קמפיינים פרסומיים סמויים לשיווק תרופות ובה

 (.20ראו בנספח נפוצה, טיפולי סרטן ומגוון שירותים רפואיים רגישים )

בפרסומי ידיעות, הן במסגרת האתר והן בעתון המודפס משווקים  - תכשירים רפואייםפרסום סמוי ל  .ב

באופן אינטנסיבי תרופות שונות בניגוד לכללים המפורטים לעיל. על מנת לא להלאות את בית המשפט 

עטיה בעניים שלל תכשירים נגד שיעול  ןלסקירה מדגמית שכבר בוצעה בענייאת בית המשפט נפנה 

הכינו  החורף התחיל:תחת הכותרת " ,(28.11.2014( ושלל תרופות )5.12.2014(, מחלות עור )19.12.2014)

 . לעניין עטיה וכן נספחים ו' וז' שם( 7-14)ראו בהרחבה בטבלאות בעמ'  ת הביתי"ואת ארון התרופ

דוגמא בולטת וחמורה במיוחד התפרסמה בעבר, כאשר נחשף כי  - פרסום סמוי של ייעוץ רפואי .ג

מכרה באופן שיטתי אייטמים של רופאים, מטפלים ומוצרי " ששודרה בערוץ 10התוכניות "בריאות 

. כך, במסגרת הליך משפטי שנוהל נגד סים מסחריים של גורמים פרטייםלשם קידום אינטר -בריאות 

 בתכניתו אייטמים "מוכר -פרופ' רפי קרסו, מנחה התוכנית, צוין, כי מנחה התוכנית פרופ' רפי קרסו 

 ..הוא ומוצרו אחד כל קידום לצורך שימוש בהם יעשו רוכשים שאותם מטרה מתוך שבשגרה כדבר

, פרסיקו אורן) "בלבד רווח למטרת אייטמים למכירת מכונה הינה מגיש ואה אותה הבריאות תוכנית

 .(25.11.2015, השביעית העין, "בלבד רווח למטרת אייטמים למכירת מכונה"

)!!(  תאתר ידיעות אף קידם תרופות פסיכיאטריוזאת ועוד,  - תפרסום סמוי לתרופות פסיכיאטריו .ד

כותרת עיתונאי ידיעות חנוך דאום, לצד ידוענים בולטים ), בכיכובם של "חלון לנפש"בסדרת כתבות 

(. במסגרת סדרת הכתבות הופנו "'יותר כותב אני הציפרלקס עם שהתחלתי מאז: 'תורן דן"להמחשה: 

האתר המככב בסדרת הכתבות מבית . ""Goodaysשכונה " לאתרגולשים שסובלים מדיכאון וחרדה, 

 ,. הפנייה"ציפרלקס"חברה תרופות דנית המייצרת את התרופה  ,לונדבקידיעות, הוקם, למעשה, על ידי 

הרשמי  מפנה את המעוניינים לגלוש "לאתר הרפואי" ,אוםדהממוקמת בסמוך לתמונתו של 

(cipralex.co.il)שחשף את הקשר תחקיר נציין, כי בעקבות  אף הוא באינטנסיביות את התרופה.מקדם , ה

. במקרה של כי הסדרה מומנה על ידי החברהשל אתר ידיעות הודה עורך מוסף הבריאות הכלכלי 

סרטון שבו מראיין כך, הסדרת סרטוני "חלון לנפש", התרופה אף מוזכרת באופן בולט בשמה המפורש. 

העין  "גועל נפש",)אורן פרסיקו,  שם התרופה אתבכותרתו דאום את המוזיקאי דן תורן נושא 

 .(19.2.2012השביעית, 
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 הנזק .יח

כי נזק  ,לא למותר לציין .ולא בפגיעה העקיפה בתחרות המסחרית הצרכנים בנזקיזו תעסוק אך  תביעה .251

הוא פגיעה ביצרנים וגורמים מסחריים קטנים  -והטעיית הצרכנים הפוטנציאליים עקיף של הפרסום הסמוי 

של השוק, את חסם הכניסה של מימון התוכן ואף יפגעו כתוצאה מסיקור מוטה  אשר אינם יכולים לחצות

 איכות המוצרים והשירותים הרלוונטיים לצרכן.

 נזק ישיר ועקיף כתוצאה מהפרסום הסמוי ופרקטיקת ההטעיה .1.יח
כלכלי ישיר והן  טבמהלך שנות הפעילות, גרמו ההפרות לנזק ישיר ומקיף לצרכנים הבא לידי ביטוי הן בהיב

 ים עקיפים:טבשלל היב

על דרך הכלל, עניינה של הפרסומת היא להגדיל את ההוצאה  - הרחבה עודפת של ההוצאה הצרכנית .א

הצרכנית על מוצרי צריכה ושירותים. הסתרת טיב הפרסומת תוך פגיעה ביכולת לזהות מסר פרסומי 

יגרמו, כמעט בהכרח,  -ומניעת הפעלת מנגנוני התנגדות וביקורתיות המקובלים בעת צריכת פרסומות 

 לצריכת מוצרים שגויה ומזיקה. 

באופן טבעי, תקציבי הפרסום מגולמים במחירי המוצרים אותם  - כפייה על הצרכנים לבצע תשלום כפול .ב

תשלום כפול על המוצר  -הלכה מעשה  -רוכשים הצרכנים. אספקה לא רצונית של פרסום סמוי כופה 

 11מוד כאשר העלאת המחיר אף יוצרת נזק לצרכן, הסופג עליו את "גלגול" הוצאות הפרסום )וראו בע

 לתגובת העין השביעית(. 

כך, ירכוש הצרכן מוצרים מסוימים  - פגיעה באיכות ההחלטות וצריכת מוצרים מזיקים ולא רלוונטיים .ג

מוצרים ספציפיים, הבנה לקויה של המציאות  תעל חשבון מתחרים זולים ויעילים יותר, יצרוך בצורה עודפ

 צרכנית הרלוונטית.-בריאותית-טכנולוגית-בשוק, לעתים אף תוך כדי חוסר הבנת המטריה המדעית

זקוק  צרכן והאזרחשה סטרילי מרחבהפרסום הסמוי מונע קיום של  - הציבורי המרחב של יתר מסחור .ד

מפני כבד חשש ועוד, מיסחור תכנים תקשורתיים יוצר "זאת : כי נכתב ,ח ועדת כשר"וזכאי לו. בנספח לדו

שוק הרעיונות מדרון חלקלק: עקב השפעתם ההולכת וגוברת של תאגידים מסחריים בעולם המודרני, 

. עקרון זה בא לידי ביטוי מהותי גם (38)עמ'  דבר ל"מחסן של אידאולוגיה מסחרית" ייהפך בסופו של

 בוועדות שחקרו את הנושא:

 של קיומן את להבטיח יש, לכן. הטלוויזיוני התוכן עולם בתוך" ירוקה ריאה"ל זכות יש לצופה"

 אינטרסים לאיתור חשיבה מערך להפעיל מבלי, בשקט לצפות יכול הצופה שבהן תכניות

 לתחום מחוץ שיהיו", טבע שמורות" על להגן מחייב הציבורי האינטרס.. שיווקיות ומניפולציות

 (.35' עמ, 2012 באלינט ידי על מצוטט, כשר ח"לדו בנספח ראו)" למפרסמים

אשר על דרך הכלל נוהג לדלג על הפרסומות )להעביר  -צרכן התקשורת  - בזבוז זמן ומאמץ בצריכת התוכן .ה
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תקן' עיתונאי ולכן משקיע -מוטעה לחשוב כי מדובר במוצר מערכתי עם 'תו -עמודים, להעביר ערוץ וכיו"ב( 

ן קליטתו וניתוחו. ובמלים אחרות, גם אם הצרכן לא הושפע כלל מן הפרסום זמן ואנרגיה בצריכת התוכ

 איפה הזמן שהלך?!"." -נדרשים אנו לשאול, כפי ששאל סטארטר השקט בשירו הידוע של אהוד בנאי 

הצרכנים שילמו ומימנו בהמשך לאמור לעיל,  - צריכה ומימון מוצר עיתונאי פגום עקב הטעיה ואי גילוי .ו

הציגו  נתבעות. העובדה כי ההתיימרו לספק נתבעותכלי התקשורת בתמורה לתוכן איכותי שהאת פעילות 

 14עם  – x 0.7דפי תוכן בעוד שבפועל סיפקו כמות פחותה של דפי תוכן )לשם הדוגמא:  Xמצג שווא של 

( הינה הטעיה, אשר סביר שהייתה משנה את קבלת ההחלטות של חלק 20עמודי תוכן מערכתי במקום 

ול מהצרכנים. כמות הפרסומות, תצורתן והכפייה על הלקוח לצרוך אותן הינו מוטיב מרכזי המשפיע גד

על יוקרת המוצר העיתונאי, על תמחורו ועל החלטת הצריכה )ניתן לבחון לשם ההמחשה את הפער בין 

יר היה האם צרכן סבכמות ותצורת הפרסום בניו יורק טיימס לעומת זו שבמקומונים(. נשווה בנפשנו, 

רוכש חוברת של פרסומות לתרופות? האם מי מאיתנו גלש לאחרונה להנאתו במוספים פרסומיים של 

 בנק הפועלים? האם צרכן סביר היה רוכש מכספו ורצונו החופשי תוכן פרסומי עודף?! 

אף הטעו את הציבור  נתבעותה -אם כן, לצד ההשפעות הנוגעות למוצרים המפורסמים בכלי התקשורת 

מסחרי הוא פגם ואיכות נחותה -מערכתי מוצר פרסומי-גע למוצריהן שלהן. היותו של מוצר עיתונאיבנו

  .מהותית למוצר, שבפני עצמו חייב בגילוי

 ומנויי רוכשי) התכנים עלששילמו במישרין  אלו הןקבוצה זו. -נדגיש, כי כלל צרכני התכנים כלולים בתת

 הצריכה את ששילמו ומימנו בעקיפין אלו והן( ב"וכיו יעודיים טלוויזיה לערוצי מנויים רוכשי, עיתונים

זאת, בהתאם למתכונת המסחרית הרלוונטית . התכנים צריכת תמורת!( תקינות) פרסומות צריכת ידי על

 בשוק התקשורת.

מטבע הדברים, הסכם פרסום סמוי הנחתם עם מפרסם ספציפי אינו  - פגיעה בכללי התחרות ההוגנת .ז

הלכה  –קביל של מותג מתחרה. פרקטיקה זו יוצרת מתחמי מדיה בהם שחקן אחד מקבל מאפשר פרסום מ

מציאות זו עלולה להוביל חשיפה בלעדית מול הצרכנים מבלי שהצרכנים מודעים לאנומליה זו.  -למעשה 

 ולתפיסה שגויה לפיה ישנו רק מותג לגיטימי אחד בשוק הרלוונטי. להטעיה צרכנית רוחבית

מחוץ לכלי התקשורת לדחוק  -הלכה למעשה  -פרסום סמוי אף מאפשר  - בפלורליזם וריבוי הדעותפגיעה  .ח

הטיית השיח פוגעת וקולות ביקורתיים. עסקיים, יריבים אידיאולוגיים מתחרים ותשומת לבו של הציבור 

ת הנספחים . סקירהשיח הציבוריו'משתלטת' באופן לא הגון על  פלורליזם ובריבוי הדעותפגיעה אנושה ב

", "מפעל אוסם" ",בנק הפועליםהמצורפים מראה כי מספר "ריכוזי" קטן יחסית של גורמים מסחריים )"

-מערכתי-חדשותיעל נתח עצום מן הסיקור הבשנים האחרונות השתלטו  "(קק"ל" ",קולה-קוקה" הפיס",

המאפשר שיח  וניתוך הפרת האיזון המקצועי החי אינפורמטיבי של כלי התקשורת המובילים בישראל

 (.18.1.2015, , העין השביעית"פרוטקציה" ,איתמר ב"זציבורי מפרה )

חוקרים והוגים  - דמוקרטי-עידן הפייק ניוז: פגיעה באמון הציבור בתקשורת ובאיכות השיח הציבורי .ט

מתייחסים אל התקשורת כמרחב ציבורי משותף המאפשר לנהל ויכוח ציבורי ולגבש עמדה ביקורתית 

-וגיות רחבות היקף בסדר היום הציבורי. פרקטיקת הפרסום הסמוי והטשטוש בין תוכן חדשותיבשלל ס

ציבורי שמטרתו לתווך מציאות ולאפשר שיח, לבין תוכן מסחרי, שמטרתו היא לשדל את הצרכן להוציא 

 לתוכן חדשותי תוכן בין לאבחן יכולת לו אין כי מבין שצרכן לאחרכסף, פוגעים למעשה בכלל התעשייה. 

 .הציבורי השיח יסודות את מערער הוא ובכך אמון מאבד הוא - מסחרי

, תביעהבהמשך לאמור, וכפי שהובא בתחילת ה - מוסדית בפעילות התקשורת הציבורית-פגיעה כלכלית .י

אף הוא  אלא - צרכניםהאחרים ופוגע ב הסיקור מושאי, רע לעיתונאיםהפרסום הסמוי לא רק מזיק ל

הניתן למוסדות  הציבורי באמוןובטווח הארוך הוא פוגע  העיתונותחותר תחת עצם ההצדקה לקיומה של 

- 120 -



 

53 
 

יש לשער, כי המשך מגמה זו עלול אף לפגוע בשחיקה של  .התקשורת ולאנשי התקשורת הפועלים בהם

יתרה, הגנה  והגנות מוסדיות הניתנות לערוצי התקשורת השונים )עידוד, סבסוד עקיף, נגישות תפריבילגיו

 באמצעות כלים משפטיים כמו חיסיון וכיו"ב(.

העדר גילוי בנוגע לפרסום סמוי, ומיתוגו  - הצרכנית ובהסכמה מרצון של הצרכניםפגיעה באוטונומיה  .יא

כידיעה עיתונאית, גורם לצרכן לצרוך תוכן נחות שלא ברצון אמיתי )והרי זוהי מהותו של פרסום זה!( )על 

( 12.3.2014) דניאל סלומון נ' גורי יבוא והפצה 4333/11ע"א מסחרית ראו בהרחבה בפגיעה באוטונומיה ה

 נתבעותאת ועוד, הנסיבות שלפנינו מעידות על מודעות ה(. ז"עניין גורי"והאסמכתאות שם )להלן: 

בהרחבה בעניין  ,להטיית הקבוצה הרלוונטית ולכוונת מזיד הכרוכה בפגיעה באוטונומיה )וראו בעניין זה

תוך כניסה לתוככי תודעתו של האדם באוטונומיה מתבצעת בנסיבות חמורות במיוחד פגיעה הגורי(( וכי 

 . 'ביקורת טבעיים אל מול התוכן 'העיתונאיוני נונטרול מנג

לפגיעה חמורה במיוחד פרקטיקת הפרסום הסמוי גורמת  - פגיעה ספציפית בקטינים וקבוצות מוחלשות .יב

 ת. קבוצות אלו בעלות הבנה גבולית של המדיה ונעדרי אוריינות דיגיטליכלוסייה מוחלשותבקבוצות או

קבוצות בעלות השכלה  -והבנה כוללת המאפשרת להפעיל מנגנוני הגנה. בין אוכלוסיות אלו ניתן למנות 

ר אש יתקשו במיוחד לזהות מניפולציות נמוכה, אנשים מבוגרים וקשישים, ילדים וכד'. קבוצות אלו

 הוכחו כקשות לזיהוי אף בקרב כלל האוכלוסייה ה'מתוחכמת' יותר. 

פרסום סמוי מקשה באופן אינהרנטי על אכיפה פיקוח ובקרה  - פגיעה באכיפת פרסום מוצרים מזיקים .יג

, אלכוהול, מזונות מזיקים, השקעות פיננסיות, ת מרשםותרופעל מוצרים מסוכנים בעלי הגבלות שונות: 

אני אוהב אותך ענת באלינט, כד' )על פרסום סמוי דומה ראו אצל  אלכוהולגריות, קבוצות רכישה, סי

 (. , העין השביעית14.5.2017, מוריס-פיליפ

)כפי שפורטה בתצהירים  תובעיםמלבד עדותם האותנטית של ה - זק לא ממוני ותחושות שליליותנ .יד

המצ"ב( הספרות הציגה מחקרים רבים ומפורטים, המעידים על התחושות השליליות המובהקות של 

 43שיעור שהגיע עד לכך מחקר שנערך בשנים האחרונות הצביע על  צרכנים שנחשפו לפרסום סמוי.

ווה של דיווח לאחר הבנה כי קראו פרסומת סמויה במס ,אחוזים בתחושות שליליות של צרכנים

. וכן, הרגשת אכזבה של 33. מחקרים נוספים הצביעו על התעוררות תחושות של ספקנות עתידית32עיתונאי

 .34צרכנים שחשו מרומים

נוסיף כי לצד המחקרים הרבים, על התחושות הקשות ניתן ללמוד גם מתגובות ציבוריות של זעזוע ושאט 

( 18.1.2015, העין השביעית, "סמל סטטוס"י טאוסיג, שוקאחרי פרשת סטטוסים מצייצים )ראו בתוך  נפש

הסכמה עקרונית מצד מרבית הגולשים על כך וכן בסקירת אתר פרסום לפיו סקירת התגובות מגלה "

-שמחסור בגילוי נאות או אי יידוע הגולשים בדבר סטטוס או כל תוכן פרסומי סמוי אחר היא עוולה אתית

ומתפקידו של הרגולטור להתחיל לפעול בנושא, לרבות חקיקה, חברתית ואף לעיתים פלילית -צרכנית

  (ראו, "המחירון של אתר ידיעות נחשף"" )אכיפה וענישה

 הטעיה" של מקיומה הנובע הממוני הנזק של נוסף פן - עליית מחיר עקיפה בשל ההטעיה ומצג השווא .טו

. ההטעיה בשל המחיר עליית הינו, השווא-מצג על הצרכנים של הסתמכות ללא אף, ומתקיים", צרכנית

 בתובענות ונזק סיבתי קשר, הסתמכות" ,קלמנט ואלון יה'פרוקצ עמדתם של יובל את נזכיר זה בהקשר

 :(2014-ד"התשע) 7( 1)לז משפט עיוני", צרכנית הטעיה בגין ייצוגיות

                                                           
32  ). Digital Attitudes to Sponsored and Branded Content (Native AdvertisingAustin, S., and Newman, N. (2015). 

news report 2015. Reuters Institute for the Study of Journalism  
33  U. Balt. J. Media  Why and how to regulate native advertising in online news publications.Bakshi, A. C. (2014). 

L. & Ethics , 4 , 4 . 
34  . The Content Strategist , 9Study: Sponsored content has a trust problemLazauskas, J. (2014).  
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 הצרכן של מבטו-מנקודת יותר חיובי באור העסקה את להציג מיועדים הצרכני בתחום שווא-מצגי"...

. במחירו עלייה גם כלל-בדרך נלווית ולכך, למוצר הביקוש את להגדיל מבקש המציג. בפועל שהיא מכפי

 לצרכנים רק לא נגרם זה נזק. המצג עקב סיבתי באופן לצרכן שנגרם" נזק" הינה המחיר עליית

 לא הוא כן-ועל, השווא-ממצג נבעה לא לרכוש שהחלטתו צרכן גם: כולם לצרכנים אלא, שהסתמכו

 ובאופן; המצג אלמלא משלם שהיה זה על העולה מחיר בעבורו שילם אם נזק בכל זאת סבל, עליו הסתמך

 גבוה מחיר בגינו שילם אם נזק סבל, בו האמור על הסתמך לא ולכן, למצג כלל נחשף שלא צרכן גם, דומה

 . וכן בעניין פריניר(. 10' )עמ ".יותר

 אכיפה והרתעהפסיקת הנזק כגורם מרתיע שיקדם  .2.יח

המאבק לתיקון וטיוב שוק התקשורת הינו מתמשך, מקיף וחשוב מאין כמוהו, בדרך לתיקון שוק התקשורת.  .252

, פערי הכוחות והאינטרסים הכלכליים כבדי המשקללמותר לציין כי הקושי העיקרי במאבק האכיפה הוא 

עם זכויות מהותיות "על הנייר"  המהווים תמריץ משמעותי כנגד קיום הוראות החוק. כך, נותרים הצרכנים

"תובענות ייצוגיות צרכניות -סיני דויטש במאמרו החשוב, אותו ציין  ןהעיקרונזכיר את בלבד. בהקשר זה, 

 :(2004) 301, 299, מחקרי משפט כ' קשיים והצעות לפתרון" -

חב של יחסי "מטרת הסעד של תובענות ייצוגיות צרכניות היא להחזיר את מוראה של מלכות בתחום הר

השוויון המהותי שבין ספק -קונה ולהעלות את הסחר ההוגן לרמה נאותה. לא ניתן לאזן את אי-מוכר

אם הזכויות המהותיות לא ילוו בסעדים ידי קביעת זכויות מהותיות. -מקצועי לבין צרכן ביתי רק על

 . "ממשיים שניתנים לאכיפה, תהיה תועלתן מועטת ביותר

 (,1)א()ב()29סעיף  חיית המחוקק לפסיקת פיצויים, כפי שבאה לידי ביטוי בהוראתהפסיקה הבהירה כי הנ .253

ה מטרבמסגרת זו אף נקבע כי הלאלה המונחים בבסיס מוסד התובענה הייצוגית.  תחברת במישריןמ

אין  והתגברות על העדר התמריץ המובנה, שכן הגשת תביעות בעלות "ערך שלילי"עידוד המשותפת הינה 

)ראו,  בידי תובע בודד עולה על התועלת הצפויה מהן השהעלות הכרוכה בניהול התביעשת כדאיות בהג

 . ((4.8.2014) 8בפסקה  אילן חזני נ' שמעון הנגבי  1954/14רעא לדוגמה, ב

ידי אותם גופים המתעשרים שלא -"למנוע עשיית עושר ולא במשפט עלנועדו  אחרות: הסדרים אלו במילים .254

 3126/00; רע"א ייצוגיות תובענות חוקל 1כדין על חשבון היחידים, המצטרפים לציבור גדול" )ראו סעיף 

והאסמכתאות  (2003) 237, 220( 3, פ"ד נד)מדינת ישראל נ' א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ

 (. המופיעות שם

 הטעימה כאשר ,)דהיום( חיות נשיאהבתביעות אלה עמדה ה יעילה הרתעהלתכלית של  המוקדשמשקל ה על .255

 : כי

"האינטרס הדומיננטי מבין האינטרסים העומדים ביסוד ההליך והתכלית העיקרית שאותה אנו שואפים 

 ידי העוסק בהשגת הרתעה יעילה ואפקטיבית מפני הפרת החוק וזכויות הצרכנים עללהגשים מתמקדים 

 . "(השני תנובה עניין:" ולעיל ( )להלן4.12.2011, 50, פסקה תנובה נ' עזבון ראבי 10085/08)ע"א " 

את השיקולים המנויים בחוק יבקשו מבית המשפט לשקול  תובעיםהאם כן, לאור החשיבות הציבורית,  .256

 .גם בקביעת הנזק יעילות( ,שמטרתם להשיג את תכליותיו האמורות )אכיפה, הרתעה ועידוד הגשת תובענות

מהותי, דוקר את העין  -ודוק, בניגוד למקרים אחרים, כאן הנזק אינו תאורטי אלא כרוך בעצם ההפרות 

 ההפרה אינה שולית או אגבית אלא פוגעת פגיעה ממשית בצרכנים ובציבור כולו.ובהחלט "מעיד על עצמו". 

 כימות הנזק .3.יח

הן בהיבט  -מטבע הדברים, בהתאם להיקף הפרסום הסמוי האמיתי קביעת הנזק הינה שונה תידרש לעשות,  .257

 עשיית עושר והן בהיבט הנזק הממשי שנעשה לציבור הצרכנים.
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של הצרכנים שהושפעו ואומדן להערכה  מסלוליים מעשיים לשם כימות הנזק, אומדנו והערכתו יש מספר .258

אלקטרוני, המדידה הנוגעת לשימוש  נזכיר כי בכל הנוגע לשימושראשית, . וכן לחלוקת הנזק ,מהפרסום

באתרים הינה מדויקת וכמותית. המדידה מזהה את המשתמש, מספר הכניסות, זמן השימוש הממוצע, האם 

 הוא עבר ללינקים שהוצעו לו, לחיצה על פרסומות ואף על העושר שנשקף ממנו. 

מטעמו לבחון את העושר שהושג על גבם של הצרכנים,  לבודקבמסגרת הבחינה, יתבקש בית המשפט להורות 

בנוסף, ולאחר מדידות אלו, ייבחנו  לחברות המסחריות. נתבעותבאמצעות חשיפת הסכמי הפרסום בין ה

הפרסומים ביחס להסכמי פרסום 'סטנדרטיים' באוכלוסייה )תוך התחשבות בפרסומים חוזרים, פרסומים 

 ה(, לצורך המחשת עלותם. מקבילים, קמפיינים רוחביים וכן הלא

 ביחס להשוואת מוצרים דומים, עם דפוסי פרסום שוניםניתן לאמוד את ערך המוצר והאומדן יתר על כן, 

 )אתרים הנבדלים בכמות הפרסום וכיו"ב(. 

עוד נציין, כי עמדנו לעיל בפרוטרוט על ניסויים ומחקרים המספקים הערכה מדויקת למדי אודות שיעור 

עו בעקבות פרסום סמוי ועמום )'בשיתוף' וכיו"ב(. יתרה מזאת, הספרות שנסקרה לעיל אף הצרכנים שהוט

 אודות היקף הפגיעה בלקוח, הן בהיבט הצרכני והן בהיבט התחושות. נותנת הערכה טובה למדי

 ןבאופ ןאופן חישובו של הנזק הלא ממוני אינו דרוש לשלב בקשת האישור ויידואף נבהיר כי מעבר לצורך,  .259

 (. לפסק דינו של השופט דנציגר 64פסקה ב בעניין קולך)וראו  העיקרי ךבמסגרת ההליבהמשך הדרך, פורט מ

 ובהם, הפיצויוחלוקת ייבחנו מודלים אפשריים לפסיקת ככל שיתעורר הצורך בהמשך לאמור, נדגיש כי  .260

מוסדרת האפשרות )ג( לחוק תובענות ייצוגיות, במסגרתם 20-( ו3)א()20בסעיפים המודלים המוסדרים 

. ניתן אף לחלק את הפיצוי למשתמשים או הציבור ,לפסוק סעד כספי בסכום כולל וכן סעד לטובת הקבוצה

הידועים על פי כתובות האייפי שלהם או על פי זיהוי ברשתות החברתיות. וכן ביצוע באמצעות הגרלה אשר 

צד לחלק את קופת הפיצוי בתובענות "גלגל המזל: כישי נ' לביא יגשים חלק נכבד מן התכליות )ראו, 

 (.(2017) 321עיוני משפט מ  ייצוגיות?"

בדבר היקף  נתבעותמורכב למדי ומצריך גישה לנתוני ה נתבעותחישוב היקף הנזק המדויק שנגרם בידי ה .261

הפרסום הסמוי הממשי ומספר החשיפות הכולל. מכל מקום, לסיכומו של חלק זה, בנקודת הזמן הנוכחית 

בהתחשב  – נתבעותבמגוון הנזקים החמורים שנגרם לקבוצה הרלוונטית כתוצאה מהתנהלות הובהתחשב 

 ₪.בכל אלה יוערכו הנזקים, על הצד הנמוך, בסך של עשרות מיליוני 

 הקבוצה ושל תובעיםה של התביעה עילות של קיומן .יט

 רשלנות  .1.יט

 הרשלנות עילת של קיומה .א.1.יט

 קבועה הרשלנות תעיל .היטב כאן מתקיימות הרשלנות בחינת נסיבות התביעה שלפנינו מגלה כי יסודות .262

 כתוצאה שנגרם ונזק, התרשלות, זהירות חובת, כידוע, כוללים ויסודותיה, לפקודה 36-35 בסעיפים

ולקמן נציג את בחינת היסודות לפי סדרם ובהתאם למודל  עילה זו מתקיימת בנידון שלפנינו .מההתרשלות

 (. (15.7.2013) 14-13 בפסקאות, פלוני' נ פלוני 4486/11 א"ע: המסורתי לבחינת הרשלנות )ראו והשוו

קונקרטית. היבטים  זהירות וחובת מושגית זהירות היבטים: חובת לשני בפסיקה נחלק הזהירות חובת יסוד .263

 לצפות )"צפיות ואת הצורך( טכנית" לצפות )"צפיות את היכולת הכולל, צפיותה מבחן לפי אלו נבחנים

 (.נורמטיבית"

 את לצפות היה צריך סביר אדם אם לשאול יש, המושגית הזהירות בבואנו לבחון האם התקיימה חובת .264

 האםהנזק. לאחר מכן יש לבחון  וסוג הפעילות סוג, הניזוק סוג, המזיק בסוג בהתחשב, הנזק התרחשות

מקום בו הנזק צפוי ולא . בהתאם לנסיבותיה הפרטניות של המקרה הקונקרטית, הזהירות קיימת חובת
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' נ טרויהפט 878/06 א")ראו, בין היתר, ע תוטל חובת זהירות הולמת -קיימים שיקולי מדיניות ייחודיים 

 .((4.1.2009) 33-30 בפסקאות, עטיה

של חובת זהירות המושרש היטב בפסיקה יומה ק, דומה שאין ספק בדבר לחובת הזהירות בענייננו באשר .265

 . נתבעותבעניין ה מושגית

 האם - דהיינו, האשם יסוד את לבחון יש, תובעיםכלפי ה נתבעותשחבו ה הזהירות חובת את משביססנו .266

 מידה אמות פי-על, סבירים זהירות אמצעי נקטו שלא בכך הזהירות חובת את והפרו נתבעותהתרשלו ה

זאת, בהתאם לדין הנוהג ולפסיקות שהובאו לעיל, בדבר  בחיוב. להשיב יש זו על שאלה גםאובייקטיביות. 

 לוודא שנועד הסביר, הזהירות בסטנדרט עמדו לא נתבעותלביצוע ההפרות. ה נתבעותאחריותן הישירה של ה

 ועל האינטרס הצרכני המובהק. תובעיםמנהל תקין ולשמור על אינטרס ה

עומדות בסטנדרט הזהירות והביצוע  נתבעותשנגרם כתוצאה מהפרת הדין, היה ללא ספק נמנע, לו היו ה הנזק .267

 הסביר, בהתאם להוראות הדין והפסיקה ובדגש על חוק הגנת הצרכן.

מעמדם הציבורי של כלי התקשורת מטיל עליהם חובת אמון מוגברת, ועל כן , תובעיםנוסיף, כי לשיטת ה .268

ירות שלהם, למנוע מצרכניהם הטעיה, גזל זמן, גניבת דעת ופגיעה בשיקול הדעת מגביר את חובת הזה

 מסחרי וציבורי של הצרכנים. -הצרכני

 שנגרם הנזק עם הדוק סיבתי בקשר מצויה זו הפרה. מכוונת ואף, רשלנית הייתה נתבעותה התנהלות, כן אם .269

 .תובעיםל

 עצמו על מעיד הדבר .2.יט

כי אין די בטענות המובאות  – תובעיםבניגוד לטענת ה –וככל שיקבע לחלופין, בכל הנוגע לנטל הראיה,  .270

נוספים  מנגנוניםנסיבות המקרה מקימות  ,נתבעותזו בכדי להקים את חובת הראיה בדבר רשלנות ה תביעהב

חובת הראיה ברשלנות לפקודת הנזיקין מגדיר את  41. נציין כי סעיף "עצמו"הדבר מעיד על  הכללובהם 

להוכיח כי לא  נתבעות. עקרון זה משמעו כי בנסיבות המקרה תהא זו חובת המעיד על עצמו הדברמקום בו 

 נקטו ברשלנות בהתאם לנקודות שפורטו לעיל, בדבר הצעדים והפעולות בהם היה עליהן לנקוט.

 לפקודה כי: 41"הדבר מעיד על עצמו", קובע סעיף  הכותרתתחת  .271

לו יכולת לדעת  הייתהידיעה או לא  הייתה"בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא 

מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס 

שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק  הייתהשלנתבע 

בע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט מתיישב יותר עם המסקנה שהנת

לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות  הייתהעל הנתבע הראיה שלא  -זהירות סבירה 

 שיחוב עליה."

  דנן מתמלאים שלושת התנאים לעיל: המקרהבנסיבות  .272

לו יכולת לדעת  הייתהידיעה או לא  הייתה"לתובע לא  כי לקבוע ניתן במסגרתו - הידיעה העדר תנאי .א

 מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק".

  בפרסום ונסיבותיו. נתבעותה שלהשליטה המלאה  - תנאי השליטה  .ב

עודף ההסתברות אשר מתחזק, לאור פסיקות בית הדין  תנאיוכן בשל  - "תנאי עודף ההסתברות" .ג

נראה כי "אירוע המקרה שגרם לנזק" אכן  -לנזק  נתבעותהמשמעתי בעניין האחריות הכוללת של ה

מסקנה שהן נקטו לא נקטו זהירות סבירה מאשר עם ה נתבעותעם המסקנה שה במובהקמתיישב 

 זהירות כזו.

 עצמן. נתבעותמוטלת בכל מקרה על הלנזק  נתבעותבדבר אחריות ה ההוכחההנה כי כן, נטל 

 הפרת חובה חקוקה .3.יט
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 נתבעותחובות כלליות רבות שבדין כמפורט לעיל, ובכלל זה חובות המוטלות על ה נתבעות, הפרו הבפעילותן .273

 . מכוח כללי הרשות השנייה, חוק הגנת הצרכן, חוקי הפרסום לקטינים וכיו"ב

 זו לשונו:ולפקודת הנזיקין,  63מעוגנת בסעיף  ,של הפרת הוראה חקוקה העוולה .274

 -חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק . )א( מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים 63"

והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר,  -למעט פקודה זו 

וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם 

אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי 

 פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.

)ב( לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי  

-פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני

 אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני."-אדם בכלל או של בני

את העוולה של הפרת חובה חקוקה: קיומה של חובה המוטלת על המזיק  מקימים חמישה יסודותכן, אם  .275

החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק; המזיק הפר את החובה המוטלת עליו; ההפרה  מכוח חיקוק;

הסעיף  מכילבנוסף, )הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים שאליו התכוון החיקוק וכן כי גרמה לניזוק נזק; 

 (.יסוד נגטיבי לפיו החיקוק לא התכוון, לפי פירושו הנכון, לשלול את הסעד בנזיקין

 כי כל היסודות התמלאו באופן ברור בנידון שלפנינו.  לראותנקל, 

)לפחות בנוגע לפלטפורמות השידור המוסדרות  נתבעותחובות ה ,פורט לעילכפי ש - קיומה של חובה  .א

 עלי חוק;מוסדרות  באופן פרטני(

של הוראות החוק שפורטו, הינן להבטיח כי  תכליתן - החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק .ב

 האינטרס הצרכני של צרכני התקשורת לא ייפגע;

לא עמדו בהוראות החוק  נתבעותכפי שפורט לעיל באריכות, ה - המזיק הפר את החובה המוטלת עליו .ג

 והפסיקה הרלוונטית והפרו את חובתם באמצעות הטעיה ופרסום סמוי;

נזקים  , לצרכנים ולכלל הציבורתובעיםגרמה ל נתבעותהפרת חובותיה של ה - ההפרה גרמה לניזוק נזק .ד

 כמפורט לעיל; משמעותיים, וזאת בקשר סיבתי מובהק

נועדה למנוע נזקים מעין אלו  החקיקה - וון החיקוקהנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזקים שאליו התכ .ה

ובפרט פגיעה באינטרס הצרכני, העדר גילוי והטעיה, ונזק ישיר באשר לטיב  תובעיםשבגינם סבלו ה

 המוצר הרלוונטי.

מצויות החוק ההוראות ל בהתאם, כל זאת זכות לפיצוי תובעיםאשר על כן, עוולת ההפרה החקוקה מקנה ל

 ., שעניינו "תרופות לעוולות"הנזיקיןת בפרק ה' לפקוד

 לאבחנהנזכיר כי בדיני הנזיקין יש נפקות  האחריות, הגדרת על והשפעתה החיקוקים הפרת משמעות בעניין .276

בנסיבות מסוימות  מכירה הנזיקין שפקודת בין הפרת חובה חקוקה לבין חיוב הנזק בשל רשלנות. בעוד

 החיקוק (( לפקודה(. בהפרת הוראה חקוקה,1)64בע בסעיף )לדוגמה, עקב פעולת ט הסיבתי הקשר בניתוק

אף במקום בו צדדי ג' כלשהו מנתקים את הקשר  החובה, מפר על מוחלטת אחריות המופר יכול להטיל

 .ועל כן, אין צורך להתמקד בהוכחת הסיבתיות -הבסיס לחיוב הוא הפרת החיקוק  .הסיבתי

 עילות חוזיות  .4.יט

 נתבעותוחובת תום הלב המוגברת של ה -קיום היחסים החוזיים  .א.4.יט

מלבד החובה הבסיסית לקיום הוראות החוק בכל הנוגע ליחסים החוזיים )ובפרט, מקום בו הצרכנים פעלו  .277

בהתאם להסדר שימוש כזה או אחר בספירה האינטרנטית(, כינון היחסים החוזיים והאופן בו הם מחייבים 

 חלה עליהן. נגזר מחובת תום הלב המוגברת ה - נתבעותאת ה
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מוטלת חובת תום הלב.  נתבעותנוסף על הצורך לפרש ולהעמיד את החוזה בהתאם לתקנת הציבור, על ה .278

לחוק וכן  39לחוק( והן בחיוב הנובע בחוזה )סעיף  12חובה זו באה לידי הביטוי הן בשלב המשא ומתן )סעיף 

מן  תובעיםרות' אותה דורשים ה)ב( לחוק( אינה 'דרך חסידות' או איזושהי 'מחווה של אבי61בסעיף 

 . נתבעותה
משפטנו" )ראו  בשיטת דין בעל מכל המצופה ביותר הבסיסית המידה "אמת היא לב תום של המידה אמת

 . ((6.9.2017)בפסקה ל"א  מ"בע אכיפה שירותי. ר.ג.מ.א.ש' נ מ"בע( 2007) תחבורה שלמה  3698/11 ברעא

בדבר החובה של בעל  –אשר כבר הפכו למושכלות יסוד במשפט ישראלי  –יפים לענייננו דברי הנשיא ברק  .279

 אדםדין לנהוג בהגינות, כפי שהיה רוצה שינהגו בו, וכפי שמוכרחים לנהוג בבעל דין ובשותף עסקי באשר "

 297, 289( 3)נו ד''פ, מ"בע והשכרה לבניה רעננה. מ.ר.ע' נ מ"בע בנין קל 6370/00 א"ע..." )אדם -לאדם 

(0220)). 

אף אם התנו אחרת בתנאי  - נתבעותל תובעיםבענייננו, קיומו של החוזה נגזר מעצם ההתקשרות בין ה .280

 לעמוד בהוראות החוק בהתאם לתקנת הציבור.  -השימוש של האתר או המדיה הרלוונטית 

בלתי למותר לציין כי כמקובל בפסיקה תנאי השימוש פוגעניים, נסתרים, לא סבירים ואף בהמשך לאמור,  .281

. כך, לשם ההמחשה, עיון מדוקדק חוקיים של כלי התקשורת השונים לא יהוו הסכם מחייב עם הצרכנים

תובענה בהסכם תנאי השימוש באתר מעריב מלמד כי ההסכם 'מורה' לצרכן שלא ליזום תובענה ייצוגית אלא 

 (35לדף תנאי השימוש באתר מעריב 11בלבד )ס'  אישית

 נתבעותהן ביחס למעריב והן ביחס לתנאים דומים המופיעים אצל  –תנאים מעין אלו אם כן יודגש כי  .282

מהווים תנאי שימוש לא סבירים שאף מנוגדים ללשון החוק. תאנים מען אלו לא יעמדו ויהוו חוזה  –נוספות 

 פסול.

-, התשמ"גםלחוק החוזים האחידי 3על כל אלו נוסיף את היות התנאים הלוו תנאים מקפחים, כמשמעם בס'  .283

1982: 
בשים לב  -בית משפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה, תנאי בחוזה אחיד שיש בו "

משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול  -למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות 

 " להביא לידי קיפוח לקוחות

מאפייני הנסיבות שלפנינו וטיב ההתקשרות שבין הצרכן לכלי הדברים אמורים ביתר שאת, לנוכח  .284

 התקשורת בדגש על כללי הפרשנות, יחסי הכוחות ומאפייני החוזה.

 דיני עשיית עושר שלא במשפט  .5.יט

 -, תשל"טחוק עשיית עושר ולא במשפט, מצוי בנתבעותמרכזי נוסף לחובת ההשבה המוטלת על ה מקור .285

1979 . 

 את התנאים להשבה:)א( לחוק זה קובע  1סעיף 

 שבאו( הזוכה - להלן) אחרת הנאה טובת או שירות, נכס שבדין זכות פי על שלא שקיבל "מי

 בלתי בעין השבה ואם, הזכייה את למזכה להשיב חייב(, המזכה - להלן) אחר מאדם לו

 שוויה". את לו לשלם - סבירה בלתי או אפשרית

, נקבעו העקרונות ליישום של 221( 1) פ"ד מב, ה.ב.מ.ג ג'ונס אנד הרלו' נ מ"בע בנין חמרי אדרס 20/82 בד"נ .286

 דיני עשיית עושר ולא במשפט. בין השאר נאמר שם כך:

התכלית היא, בין השאר, מניעת התעשרות שלא כדין, ועל רקע תכלית זו יש לפרש את "

                                                           
35  Use-of-https://www.maariv.co.il/Terms  
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הוראתו הכללית של המחוקק. ביסוד תכלית זו עומדת התפיסה, שלה נתן ביטוי הלורד 

 לפיה יש להורות על השבה, מקום שתחושת המצפון moses,בפרשת  (mansfieldמנספילד )

 ".מחייבת השבה. "יושר" זה אינו "יושר" טכני (ex aequo et bono) והיושר

 בהמשך, הבהיר בית המשפט כי ניתן לקבל אף פיצויי הסתמכות מכח החוק:

המצב לקדמותו, ובכך הגנה על לעתים יש במניעת ההתעשרות שלא כדין משום השבת "

אינטרס ההסתמכות. בדומה, לעתים, במניעת התעשרות שלא כדין, יש משום העמדת 

מים במצב בו היה נתון לולא ההפרה, ובכך הגנה על אינטרס הציפייה. עם זאת, תהצד ה

הגנה על אינטרסים אלה אינה מטרתם של דיני ההשבה. מטרתה של זו היא מניעת 

 ".דין, והגנה על אינטרסים אחרים היא אך תוצאת לוואי בלתי הכרחיתההתעשרות שלא כ

אמור ביתר שאת, לאור תכליותיו של חוק תובענות ייצוגיות, ובייחוד בנסיבות המקרה שלפנינו  זההיבט  .287

אחת המטרות העיקריות  -לצד מטרות הפיצוי וההרתעה , כי ר. נזכינתבעותבדגש על התנהלותן של ה

נטילת  :מודגשת היטב בפסיקת בתי המשפט בארה"ב ,היא -העומדות בבסיס מוסד התובענה הייצוגית 

. כפי ( ומניעת התעשרות שלא כדיןDisgorgement Of ill-Gotten Gainsחוקיים מידיו של הנתבע )-הרווחים הלא

הן העיקר  - חוקי-והשבת הרווח הבלתיכי המטרות של הרתעה  אף סבורדויטש  שפורט לעיל, המלומד

, שערי סיכום ביניים ומבט לעתיד" –"עשור לתובענה הייצוגית הצרכנית דויטש,  ובתובענות ייצוגיות )רא

 (.32, 21, 9( התשס"ה 1משפט ד)

את יסודות  מקיימת באופן מובהק, שלפנינו ונסיבותיה תביעההתעשרות בגין פרסום סמוי כפי המצוי ב .288

 לזוכה מן המזכה וקבלתה אצל הזוכה ּהלעילה שלושה יסודות: התעשרות, בואסיקה נקבע, כי העוולה. בפ

א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה  5768/94פי זכות שבדין )ראו רע"א -שלא על

 נתבעותה המקרה שלפנינו, התעשרו בנסיבותומכוחן,  (, והאסמכתאות ששם(.1998) 289( 4, פ"ד נב)בע"מ

 שלא כדין.

 זכו להון רב כתוצאה מזכייה, בניגוד מוחלט לדין הישראלי ולחוקי הגנת הצרכן.  נתבעותהנה כי כן, ה

כבר נפסק כי אין רשימה סגורה של מצבים שבהם ייחשב אדם כמי שהתעשר שלא כדין לסיום, נזכיר, כי  .289

את היסוד 'שלא על פי זכות שבדין' די... להראות שההתעשרות הייתה בלתי צודקת" )ע"א  להעמיד"]ו[כדי 

 .(1997) 480, 471( 4+פ''ד נ) אטלנטיק, חברה לדייג ולספנות בע"מ נ' דג פרוסט תעשיות דייג בע"מ, 6126/92

 חוק הגנת הצרכן .6.יט

הפרו את חובות הגילוי אף  נתבעותלצד העילה הפרטיקולארית הנוגעת לחובה לדווח על פרסום מעשי ה .290

 )ב( לחוק הגנת הצרכן. 3)א( ואף 4)א(, 2המוטלות עליהם מכוח סעיף 

כידוע, במסגרת התקשרות מוטלת חובת גילוי על צדדים, זאת כאשר מתקיימים פערי כוחות ומידע ביניהם  .291

 7/81 ; ד"נ595-597, 573( 2)מח ד"פצבאח,  נתן' נ מ"בע לישראל משכנתאות בנק טפחות 5893/91 )ע"א

 (. 696-697, 673( 4)לז ד"פקסטרו,  דוד' נ מ"בע ובנין פתוח להשקעות חברה, פנידר

 יחד עם זאת, במסגרת איסור על הטעיית צרכנים, חוק הגנת הצרכן מטיל איסור מפורש על הטעיה במחדל: .292

 אחרת דרך בכל או פה בעל או בכתב, במחדל או במעשה – דבר עוסק יעשה לא (א) .2"
 בעסקה מהותי ענין בכל צרכן להטעות העלול – בעסקה ההתקשרות מועד לאחר לרבות

 :בעסקה כמהותיים אלה ענינים יראו האמור מכלליות לגרוע בלי(; הטעיה – להלן)
 ;שירות או נכס של והסוג הכמות, המהות, הטיב (1)

... 
 והסיכונים מהם להפיק שניתן התועלת, בשירות או בנכס לעשות שניתן השימוש (4) 

 ";בהם הכרוכים

 פרטים הכולל שווא, מצג של דרך על במעשה הטעיה: צורות שתי ללבוש יכולה לחוק( א)2 סעיף לפי הטעיה .293
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. לגלותם חובה שיש מקום פרטים גילוי באמצעות אי, במחדל וכן הטעיה, המציאות את תואמים שאינם

לפי סעיף וכן ( 1)א()2בהקשרו. נראה גם כי המדובר בסוגיה שיש לראות בה כעניין מהותי בעסקה לפי סעיף 

אלא אסר באופן כוללני כל . למעשה הלכה -הטעיה  דורש איננו בהקשר זה יודגש, כי החוק ( לחוק.4)א()2

( 1)נד ד"פ, מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק' נ ארד 2837/98 א"רע" )צרכן להטעות העלול" מעשה

600 (2000.)) 

 4מעבר לחובות הגילוי הכלליות מכוח עקרון תום הלב, ניתן למצוא גם חובות גילוי שמוטלות מכוח סעיף  .294

מערכתי -היותו של מוצר עיתונאי לחוק הגנת הצרכן ומוטלות גם על אספקת מוצר מעין זה שלפנינו שכן,

 או נחותה איכות או פגם החייבת בגילוי "כל מסחרי הוא פגם ואיכות נחותה מהותית למוצר-מוצר פרסומי

 ((1)א()4הנכס" )סעיף  של מערכו משמעותי באופן המפחיתים, לו הידועים אחרת תכונה

 נכללות בו] ב לפרקים בניגוד מחדל או מעשה דין" כי הקובעת לחוק,( א)31 סעיף הוראת את להוסיף לכך יש .295

 .36["חדש נוסח] הנזיקין פקודת לפי עוולה כדין 1ד או' ד', ג[, לעיל שצוטטו ההוראות

. על כן מתקיימות ההגדרות בסעיף תובעיםמספקות מוצרים לציבור הצרכנים הישראלי, ובכללם ה נתבעותה .296

 (. כן בעמדת היועץו"צרכן". )וראו בהרחבה לעיל ולחוק הגנת הצרכן בדבר היות הצדדים "עוסק"  1

 להחליט שיוכל מנת על, לו המוצע מוצר על אמין מידע יקבל הצרכן כי להבטיח היא אלה, תכלית הוראות .297

 ראבי עזבון' נ שיתופי מרכז – תנובה 10085/08 א"ע)לאו  אם המוצר את לרכוש ורציונאלי אם שקול באורח

 בהתאם למטרה זו נגזרת פעולת החוק. .("עניין תנובה"( )להלן ולעיל: 4.12.11) ל"ז

נציין, כי חוק הגנת הצרכן הוא חוק צרכני, קוגנטי, שנועד להגן על הצרכנים. החוק נוסד במטרה להתמודד  .298

עם פערי כוחות המובנים שבין עוסקים לצרכנים, והוא שם לנגד עיניו את הכשלים הקוגניטיביים שיש לצרכן 

 ואו להחליט אודות המוצרים אותם הוא קונה. החוק נועד להגן עליו מפני ניצול כשלים אלה. בב

, יצרנים דהיינו, עוסקים על החלים ואיסורים חובות בדבר מפורטות הוראות כולל זה חוק"

 התנהגות אורחות העסקי המגזר על להשליט במטרה, שירותים ונותני סוחרים, יבואנים

 של הטעייתו את ולמנוע לצרכן העוסק שבין ביחסים הוגנים משחק כללי לקבוע, ראויות

 לעניין תנובה(. 22)פיסקה  "צורך שהוא לשירות או לנכס בקשר הצרכן

הם כה גדולים מחד,  -ובמקרה הזה כלי התקשורת  -ביחסים בהם פערי הכוחות בין הצרכן לבין העוסק  .299

י מצד הצרכן להכיר ולהבין כראוי את טיב המוצר בפרט בהתנהלות המבוצעת מתחת לפני השטח, בלתי אפשר

בעניין הפרסום הסמוי, מדובר במנגנון דק מן הדק, בעל מורכבות אדירה ואת הליקויים החבויים בו. 

  וייחודיות המקשה על מתבונן מן החוץ להבין את טיב המוצר הרלוונטי.

גזר העסקי' ולהשליט כללי משחק אשר על כן, מסייע החוק ל'צרכן הסביר' ומאפשר לו להסתמך על ה'מ

ברזני נ' בזק החברה הישראלית  ,1977/97הוגנים ומניעת ניצול של פערי כוחות וחולשת הצרכן )ראו גם בע"א 

 .(2001) 598, 584( 4, פ''ד נה)לתקשורת

 תובעיםה באופן כללי את אף הטעו נתבעותלצד ההוראות הספציפיות הנוגעות לפרסום סמוי, ה בענייננו, .300

שלא להבין את מהות המוצר התקשורתי  להם גרמו וכך -והן במחדל  במעשה הן - הקבוצה חברי כלל ואת

 אי לבין הנזק בין סיבתי קשר וישנו( כפי שתואר לעיל) נזק סבלו הקבוצה חברי .והפרסומי שסופק להם

 .הגילוי

 באופן הסיבתי הקשר מדרישת הנובעת ההסתמכות דרישת את לפרש יש צרכניות בעוולות כי נציין, עתה כבר .301

                                                           
 או הנכס בעיצוב הטעיה" לחוק:( א)6' יתכן ובאופן מהותי, ניתן לראות בנסיבות שלפנינו כאילו הן אף עולות לכדי הפרת סע  36

  ".2 סעיף הוראות את כמפירים והמעצב האורז, היבואן, היצרן את גם יראו, לה במצורף או האריזה גבי על, באריזתו
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 שהנסיבות וככל - רשאי המשפט בית, ייצוגית תביעה בעניין, כן על יתר (.ברזני ענייןוראו ב) ועקיף גמיש רחב

 לקיים - ובמקומה התובע לנזק ההפרה בין הסיבתי הקשר הוכחת אופן את רכךל - נדרש אף זאת מחייבות

 .(לעיל גורי ענייןב ראו) קבוצתי״ סיבתי ל״קשר דרישה

 עוולות נזיקיות נוספות .7.יט

בדיווח על אירועים ־ סומכת עצמה, איפוא, בעיקרה, על זכותו של  -זכותו של עיתון " – עוולה חוקתית .א

גם בחובה המוטלת אן, כי זכותו של העיתון כורכת עצמה, על דרך העיקרון, כללמוד מ ןהציבור. נית

מתאר ומביא לידיעת לדווח באורח מלא ושלם על אירועים שהוא  -חובה הנגזרת מאותה זכות  -עליו 

 ןוהטלת חובה עקרונית לדווח באורה מלא ואמיקוראיו. דיווח חלקי על אירועים עלול לעוות אמת. 

 "יה בידי כלי התקשורתנדלית המצו-נועדה למנוע הטעייתו של הציבור וניצול לרעת של עוצמה בלתי

 (("1998) 52, 1( 3, פ"ד נב)ידיעות אחרונות בע"מ נ' קראוס 7325/95בדנ"א  חשין)כב' השופט 

ניתן לתבוע מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה גם על פי הוראות חוק בשיטת המשפט הישראלית כידוע, 

, משפט יות בעידן חוקי היסודעוולות חוקתארז, -)ר׳ ברק יסוד, וזאת מכוח דוקטרינת העוולה החוקתית

העוולה החוקתית הכרוכה במניעת וממשל ט תשס"ו(. המבקש יטען אפוא, כי הוא זכאי לסעד, גם על 

 הזכות של הציבור לדעת, לביטוי אמין וליהנות מחופש עיתונות אפקטיבי.

כולות פוגעת בחופש המתחרות אשר אינן י נתבעותבדומה לכך, התנהלות ה – העיסוק בחופש פגיעה .ב

 בשוק הרלוונטי בשל הפרות אסורות אלו.  נתבעותלהתחרות כראוי עם ה

פגעו בזכות לכבוד  נתבעותבנוסף, וכפי שהרחבנו בחלק הנזק, ה - פגיעה בכבוד ובאוטונומיה .ג

כי האדם מחליט בעצמו כיצד לפעול למען שלומו הנפגעת אשר מהותה היא  הקבוצהובאוטונומיה של 

; 236(, בעמ' 1997) 205( 4, פ"ד נא)המכון למידע רפואי -ברמן ואח' נ' מור  434/94ע"א )ראו ב וטובתו

פגעו  נתבעות(. ה573-571, בעמ' 541, עיוני משפט כד )תשס"ה( "שני מושגים של כבוד"דניאל סטטמן, 

ינו וביכולתם לעצב את חייהם ו'לספר באופן עצמאי' את סיפורם כאשר החדירה בנסיבות שלפנ תובעיםב

הינה חמורה במיוחד ועוסקת בפלישה חשאית לחלקים הפנימיים ביותר בתודעה האנושית וליכולתו 

 -דעקה עקא דא" יעקב אסף אצל את חייו רגשותיו ומחשבותיו )וראו, בין היתר, לעצב באופן מודע

 והאסמכתאות שם(.( 2012) 5 מב משפטים "באוטונומיה פגיעה של גלגוליה

נעשתה בכוונת מכוון ועל של הפרסומים העלמת המידע מהציבור על אודות אופיים האמיתי  - תרמית .ד

לפקודת  56סעיף זאת, בהתאם ל המעמידות את קיומה של עילת התרמית. ,כן עסקינן בנסיבות חמורות

"ֶהֵצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה המתווה עוולה פרטיקולארית שהיא הנזיקין 

ראש, כשלא אכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי -באמיתותה או מתוך קלות

 . ההיצג יפעל על פיו"

תקשורתי -שלפנינו ובשל הפגיעה הקשה בשיח הציבורי בנסיבותיש לקבוע כי  - עוולת מטרד לציבור .ה

 42ת, בהתאם לסעיף זא מכח מטרד לציבור. ביצעו עוולה אף נתבעותהעומד ביסוד הדמוקרטיה ה

מיטרד לציבור הוא מעשה שאינו כדין או מחדל מחובה משפטית, "לפקודת הנזיקין המורה כי: 

, או שהוא הרכוש או הנוחות של הציבורכשהמעשה או המחדל מסכן את החיים, הבטיחות, הבריאות, 

 ".מזכויות הכל מכשול לציבור להשתמש בזכות

 הסעדים המבוקשים  .כ

וליתר חברי הקבוצה, בעקבות מעשיהן ומחדליהן  תובעיםהמפורטות לעיל, והנזק הנגרם לעילות התביעה  .302

מקיימים לחברי הקבוצה זכות למגוון סעדים. לעניין זה נחזור ונבקש מבית המשפט הנכבד,  - נתבעותשל ה

 את הסעדים הבאים. תביעה זו ברישלהורות כאמור 
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 סעד כספי של פיצוי .1.כ

 סמך על כוללנית ומינימליסטית שמרנית נזק הערכת מוגשת זה . בשלבפגעיםכולל של הצרכנים הנ פיצוי .303

לכל צרכן של ₪  200לכל צרכן של וואן וערוץ הספורט; סך ₪  150בלבד בהתאם למפתח הבא: סך  האומדנה

לכל ₪  300לכל צרכן של אתר קשת; ₪  300לכל צרכן של שידורי קשת ורשת; ₪  250; פיצוי של 10ערוץ 

לכל צרכן של עיתון ידיעות. סך כל ההפרות ₪  450לכל צרכן של אתר ידיעות, ₪  350אתר וואלה; צרכן של 

יסוכמו, על הצד הנמוך ותוך הערכה שמרנית ביותר לנוכח שיטתיות ההפרות כמותן ואיכותן, בסך של עשרות 

 ואף מאות מיליוני שקלים לכל הפחות.

 סעד כספי של השבה  .2.כ

 . נתבעותששולמו )בין במישרין ובין בעקיפין( בעד מוצרי ה של השבת הסכומים כספיסעד  .304

 אינן נוהגות כדין  נתבעותצו הצהרתי לפיו ה .3.כ

בעניין  סעד הצהרתי ליתןבית המשפט הנכבד מתבקש פועלות בניגוד להוראות החוק והדין ולפיכך  נתבעותה .305

)ולכלל כלי התקשורת באשר הם!( לפעול מכאן ולהבא למניעת  נתבעותזה, אשר במסגרתו יורה בית המשפט ל

בכל הדרכים העומדות לרשותן ולגבש נורמות וסטנדרטים מחמירים למניעת  -הפרות עתידיות דומות 

 .תביעההישנות ההפרות, הכל כפי המפורט ב

 נתבעותצו עשה לחדילת נורמות הפעילות של ה .4.כ

לחדול מלבצע פרסום סמוי ולהטיל  נתבעותל צו המורה לעלהורות בדחיפות הנכבד מתבקש  המשפט בית .306

עליהן צו לגלות באופן ברור ומובהק את טיב הפרסומים הנחזים לתוכן מערכתי )זאת, כאמור, באמצעות 

 ("פרסומת"הכיתוב הפשוט והברור: 

 כל סעד שבית המשפט לפי שיקול דעתו של בית המשפט .5.כ

)א( לחוק ולהורות על כל 20קש להשתמש בסמכותו על פי סעיף ו/או לחילופין, בית המשפט הנכבד יתב בנוסף .307

 לו צודק וראוי במקרה זה כדי להפסיק את הפגיעה בציבור. יראהסעד אשר 

 ועורכי דינם: תובעיםגמול ל .6.כ

משווי ההטבה  15%בשיעור של  תובעיםעותרות לקביעת גמול ל תובעים( לתקנות, ה12)א()2לתקנה  בהתאם .308

עותרות לקביעת שכר טרחה לעורכי הדין  תובעים( לתקנות ה11)א()2לתקנה לציבור. בנוסף, בהתאם 

 שמש נ' רייכרט 2046/10לשיעורים שנקבעו בהחלטת בית המשפט העליון בע"א  בהתאםהמייצגים 

(23.05.12:) 

המייצג שכר טרחה  הכחייפסק לטובת בא ₪,  ןמיליו 5 -"על כל סכום שנגבה בפועל עד ל

יפסק שכר טרחה ₪  ןמיליו 10 -ל₪  ןמיליו 5סכום שנגבה בפועל בין  כל; על 25%בשיעור של 

ייפסק שכר טרחה בשיעור של ₪,  ןמיליו 10; ועל כל סכום שנגבה בפועל מעל 20%בשיעור של 

15%." 

 הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים את שכר הטרחה וההוצאות בגין הדיון בבקשת האישור. .309

 סיכום .כא

נזק כבד  נתבעותבמשך תקופה ארוכה גורמות השל דבר, כי מוגשת בזאת תביעה ייצוגית. הנה כי כן,  סיכומו .310

העובדתית והמשפטית  המסכת. בישראלמנשוא לקבוצה הרלוונטית ולמעשה, לחלק הארי של הציבור 

 נתבעות. מעשי הנתבעותשנזכרה משותפת לקבוצה גדולה של צרכנים ומקורה בהתנהגות פסולה של ה

 ועובדיהן, ראויים לגנאי ולהוקעה.
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לבית המשפט הנכבד קיימת הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה )וכאמור, אליו גם הוגשה כבר  .311

 לכאורה תביעה בנושא(.

מתעוררת שאלה משפטית משותפת, אוחדו תביעותיהם לכדי  תובעיםלצורך הנוחיות ומכיוון שבתביעות ה .312

 המשפט יחד עם תביעה זו. אחד והוא מוגש לבית טענותכתב 

בהוצאות ובשכ"ט  נתבעותלנוכח כל האמור, יתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התביעה וכן לחייב את ה .313

 עו"ד בגין הגשת תביעה זו.

 ומן הצדק להיעתר לתביעה זו. הדיןמן  .314

 

_____________ _________________  ______________ 
 אלחנן מירון, עו"ד  מירון, עו"דד"ר איתמר  ירין ראובן, עו"ד 

          
 תובעיםב"כ ה
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 התקשורת.

ות והפגיעה בקבוצה כפי שתפורט להלן, ובהתחשב בייעוץ משפטי שקיבלתי אודות ההפרות התנהלות המשיב לנוכח .10

י מבקש להצטרף לבקשת אנ ,לקבוצה המפורטת להלןשביצעו המשיבות וגרמו לנזק הנזיקיות החוזיות והעוולות 

ת המשיבות משותפוכתוצאה מהפרות  ושנגרמ ותהעוול ,שקיבלתיהתאם לייעוץ משפטי בהמשך לכך, ב .האישור

 ולפיכך אני מעוניין לשמש כתובע ייצוגי של קבוצה המוגדרת כדלקמן: ותשל המשיברבים לצרכנים 

"כל אזרח אשר נחשף ו/או צרך במדיות השונות של המשיבות תכנים אשר פורסמו בגין אינטרסים מסחריים 

סמוי ו/או אסור ומקבלת תמורה בקשר לפרסום( מבלי לגלות באופן ברור של המשיבות )ובפרט מפרסום 

ומובהק כי מדובר בפרסומת. )ובפרט מוצרים אסורים רגישים ומזיקים ובהם סיגריות, הימורים, אלכוהול, 

 תרופות, מוצרים המיועדים לקטינים וכיו"ב("..."

המקורות המופיעים ברשת וכן מידע בות, , העתקי כתסקירת הנספחיםבהתבסס על  –כן, אבקש להצהיר  כמו .11

 .על שורה של עניינים – שהועבר לי על ידי באי כוח המבקשת

 הנושאים הבאים: לבין עניינים אלה ניתן למנות את כל

 חייב הוא, אפקטיבי יהיה שפרסום כדי 'היתרון' האינהרנטי הכרוך בפרסום סמוי.  הספרות עמדה בהרחבה על .12

 .הצופים אשר מפעילים ביקורתיות יחסית כלפי תכנים פרסומיים מבלי להפריע לעיניבתוכן העיתונאי  להשתלב

האפשר אשר יצר את תופעת  ככל ומוסווה סמוי פרסומי שילוב וכבד משקל ליצור מובנה אינטרס יוצרת זו עובדה .13

ות סטנדרטיות נע בין פרסומ -מנעד הפרסום המשולב תוכן . ה"פרסום הסמוי" )או בשמו הסמוי: "תוכן שיווקי"(

עיתונאי )על תיאור התופעה והתפתחותה  המתוחמות ככאלו, חסויות והענקת פרסים ועד לעיצוב והשפעה על תוכן

 הטלוויזיה בשידורי סמוי מיתוג - הקופסה בתוך, באלינט במחקרה הנרחב של  ענת 15-46בהרחבה בעמ'  ראו

, באלינט: "להלן) לדמוקרטיה הישראלי המכון, 2012 יוני-ב"תשע סיוון, 95 מדיניות מחקר, בישראל המסחרית

אסדרת פרסום סמוי בתקשורת תובל צ'סלר, ושוורץ אלטשולר  הילהתבמחקר של  35-20"( וכן בעמ' 2012

 "((. אסדרת הפרסום הסמוילהלן:" ((2014, המכון הישראלי לדמוקרטיה )105, מחקר מדיניות הישראלית

 מהפרסומת הגלויה המסורתית. יותר ,הערכת המותג ועל כוונות הקנייה על לפרסום סמוי משפיעה גם חשיפה .14

למדיה כדי לצפות  ף, לפיה הצרכן בוחר להיחש(intentional exposure theory) המכוונת החשיפהתאוריית זאת בשל  .15

להערכה רבה תכנים פרסומיים שנועדו לשכנע אותו. לכן, צריכת פרסום סמוי תביא ולא בדווקא בתכנים יצירתיים 

 41)אסדרת הפרסום הסמוי, עמ'  פי כמה מצריכה רגילה של פרסומות בהפסקה מוגדרת המיועדת לכך

 (. והאסמכתאות שם

 במידה רבה תקוותם של המפרסמים היא אסונם של הצרכנים. דווקא בשילוב סמוי נוטה הצרכן להסיר, כן אם .16

 – הפרסומים של יותר רבה להשפעה נתון להיות צפוי אוהו פרסומיות מניפולציות מול הטבעיות ההגנה חומות את

. לכן, כלי תקשורת 'וכד השוק ממוצרי הגבוה בסכום רכישות, מזיקים מוצרים, מיותרות רכישות ביצוע זה ובכלל

יעדיפו לעמעם את טיבה של הפרסומת ולא לכתוב בפשטות "פרסומת" כדי להטעות את הצרכנים ולהעלות את 

'ערך' הפרסומת שתהפוך לאפקטיבית הרבה יותר )על ההשלכות החמורות של הפרסום הסמוי ומאפייניו בעידן 

 (.עין השביעיתלהתנגדות ה 8-6בעמ'  8-1הדיגיטלי ראו בהרחבה גם בסעיפים 

 גדולה הגנה תידרש אז דווקא, יותר וסמוי' מוצלח' בתוכן הפרסום ששילוב כתוצאה ממערכת תמריצים זו, ככל .17

מן והמאפיינים הפרסומיים הטמונים בידיעה או בשידור.  את לחשוף שיתקשה, הקהל על והן היוצר על הן -יותר 
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מאפשר לה להכניס יותר פרסומות מהמקובל ומהמפוקח  הצד השני לזכיינית יש רווח כפול כאשר הפרסום הסמוי

 ללא ידיעת הרגולטור והצרכנים.

מחקרים רבים עדכניים אשר בחנו את יכולתם של צרכני התקשורת לזהות פרסומים סמויים הגיעו למסקנה  .18

רת בקרב צרכן התקשו .הצרכן הסביר אינו מסוגל לזהות פרסום סמוי ללא גילוי מובהק וחד משמעיברורה:  

בעקבות המודעות הנמוכה והעדר אוריינות  הסמוי. הפרסום לתופעת מאוד נמוכה מודעות הממוצע, קיימת

אשר מסוגלים לזהות פרסום סמוי  הנחזה כתוכן  צרכנים של ביותר נמוך שיעורטכנולוגית ראויה, יש -צרכנית

  מערכתי.-עיתונאי

אותו מציגות "( עם בשיתוף)" נאות" מינימלי ועמוםמסקירת החומרים אף עולה באופן מובהק כי גם "גילוי  .19

 הממוצע לצרכן  מסייע גילוי זה אינואינו משנה את התמונה.  -המשיבות )גם הוא, במידה משתנה של יישום( 

 )וממילא אינו עומד בדרישות חוק הגנת הצרכן, עליו נעמוד לקמן(.פרסומי  בתוכן מדובר לזהות כי

' מצאו Journal of Advertisingאשר פורסם בכתב העת ' 2016ר עדכני ומקיף משנת במחקעד היכן דברים מגיעים?  .20

מבין במלים אחרות, )!( הצליחו להבדיל בין פרסום סמוי לתוכן עצמאי. רק שמונה אחוז מהנבדקים החוקרים כי 

א תוכן 'ברמה לזהות פרסום סמוי וחשבו כי הו הצליחו לא( 92%) נסיינים 11 -נסיינים שהשתתפו במחקר  12כל 

 עיתונאית', גם כאשר הפרסום לווה ב'גילוי' אודות שיתוף.

גרסאות שונות כתבות פרסומיות עם אותנטית יחד עם כתבה חדשותית זאת ועוד, במסגרת המחקר הוצגו לנבדקים  .21

הנבדקים  יסיכוי "(פרסומתוהממצאים הברורים הראו כי כשהגילוי אודות פרסומת ברור ומובהק )" גילוי נאותשל 

 ",Presented by)" ביחס לגילויים לא נאותים ועמומים)!(  700%בפרסומת בעלת כיתוב הולם היו גדולים ב להבחין

)את תוצאות המחקר ומחקרים קודמים נוספים אשר הראו תוצאות דומות וחמורות .'('בשיתוףהמשולה לכיתוב 

 Wojdynski, B.W. and Evans, N.J., 2016. Going native: Effects of disclosure position andאף יותר ראו בהרחבה,

language on the recognition and evaluation of online native advertising. Journal of Advertising, 45(2), pp.157-168. .) 

 את לזהות לצרכנים המסייעים המיטיבים והפרמטרים המרכזיים עוד נציין, כי במסגרת זו נסקרו אף התנאים .22

גראפי, טיב הפלטפורמה(. מאפיינים אלו  וסימון המסר, עיצוב מיקום, המסרים )תוכן הכיתוב של האופי הפרסומי

של המאפיינים )גודל, מיקום, פונט, צבע, אחידות כפי שיוצג  אופטימיזציה, כאשר רק בכיתוביוצרים נדבך שבסיסו 

 ויצורף בנספחים לבקשה זו( יכולה להביא לגילוי מספק וברור, אשר ימנע את הטעיית הצרכנים. 

יש שיפור  fxpמסקירת הפרקטיקה עולה כי גם בספקי ומפיצי תוכן מתחרים כמו פייסבוק, גוגל ואתר כמו כן,  .23

הסמוי של המשיבות מבחינת תוכן הגילוי, עיצובו, המבנה, הקשר הגילוי, אפשרות דיווח,  משמעותי ביחס לפרסום

 טיב הפרסום וכו'

בין כלי התקשורת אשר מנעו )באופן מלא מסקירת המדיות השונות של קבוצות התקשורת עולה כי באופן כוללני  .24

 :אתפרסום סמוי ניתן למנות, בין היתר, ונמנעו מאו יחסי( 

 רמות וזרועות התכנים של גוף התקשורת 'ישראל היום'.כלל הפלטפו •

 כלל הפלטפורמות וזרועות התכנים של גוף התקשורת 'הארץ'. •

 '.דה מרקרכלל הפלטפורמות של העיתון הכלכלי ' •

 '.מקור ראשוןכלל הפלטפורמות של גוף התקשורת ' •

אינטרנט שנבחנו בקפידה על ידי המבקשים ונמצאו תקינות )או וכן מבחר עיתונים, ערוצים, ואתרי  •

 למצער נמצא כי היקף החריגות וחומרתן נמוך באופן יחסי(.
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הפרסומים במסווה של תוכן גרמה לי לנזקים רבים. ובהם בזבוז זמן, העדר יכולת לאפשר ביקורתיות כנגד 

עם מפרסמים על בסיס ההסתמכות  –במישרין או באופן לא מודע  –כניסה לעסקאות ומות, אפשרות של פרס

תוכן, תשלום יתר על מוצרים שהתפרסמו, צריכת יתר של כלי תקשורת  )בתשלום או באמצעות על אמינות ה

ובעיצוב  הפוליטיתפגיעה בתודעה כן ו מתוך אמונה מוטעית כי מדובר בתוכן מערכתי צריכת פרסומות(

 .חברתיות-צרכניות-התפיסות הכלכליות

זאת ועוד, כאמור ברישא של הבקשה משפחתי מונה חמישה ילדים אשר בצר להם צורכים אף הם תכני פרסום  .11

סמוי דרך המשיבות. בהקשר זה דומה כי הפגיעה קשה במיוחד לאור הוראות החוק ורגישותם של הילדים 

תר לציין כי ההשפעה על הצריכה המסחרית של מותגים ומוצרים על ידי הילדים למניפולציות מעין אלו. למו

 )צריכת יתר ובמחירים גבוהים( פוגעת בי כלכלית בצורה ישירה.

)כמפורט בנספחי הבקשה, בתחקירים התנהלות המשיבות מלוא התמונה על כי לאחר שנחשפה בפני  וסיףא .12

ותחושות  תחושת כעס גדולההתעוררה אצלי ות השנייה( העיתונאיים הרלוונטיים וכן בדוחות מועצת הרש

בשל אינטרסים מסחריים ודאגו להעשרת קופתן באופן שיטתי ת הטעו אותי ובשליליות ביותר על כך שהמשי

, הרגשה כי תחושות קשות, עוגמת נפשל במקום למלא את שליחותם העיתונאית.  כאמור, הגילוי הוביל אותי

 אמון קשה באמינות התקשורת. ואובדן יניצעשו בי שימוש 

ות והפגיעה בקבוצה כפי שתפורט להלן, ובהתחשב בייעוץ משפטי שקיבלתי אודות התנהלות המשיב לנוכח .13

י מבקש אנ ,לקבוצה המפורטת להלןשביצעו המשיבות וגרמו לנזק הנזיקיות ההפרות החוזיות והעוולות 

כתוצאה מהפרות  ושנגרמ ותהעוול ,שקיבלתיהתאם לייעוץ משפטי בהמשך לכך, ב .להצטרף לבקשת האישור

ולפיכך אני מעוניין לשמש כתובע ייצוגי של קבוצה המוגדרת  ותשל המשיברבים ת לצרכנים המשיבות משותפו

 כדלקמן:

"כל אזרח אשר נחשף ו/או צרך במדיות השונות של המשיבות תכנים אשר פורסמו בגין אינטרסים מסחריים 

סמוי ו/או אסור ומקבלת תמורה בקשר לפרסום( מבלי לגלות באופן ברור של המשיבות )ובפרט מפרסום 

ומובהק כי מדובר בפרסומת. )ובפרט מוצרים אסורים רגישים ומזיקים ובהם סיגריות, הימורים, אלכוהול, 

 תרופות, מוצרים המיועדים לקטינים וכיו"ב("..."

המקורות המופיעים ברשת וכן מידע בות, , העתקי כתסקירת הנספחיםבהתבסס על  –כן, אבקש להצהיר  כמו .14

 .על שורה של עניינים – שהועבר לי על ידי באי כוח המבקשת

 הנושאים הבאים: לבין עניינים אלה ניתן למנות את כל

 חייב הוא, אפקטיבי יהיה שפרסום כדי 'היתרון' האינהרנטי הכרוך בפרסום סמוי.  הספרות עמדה בהרחבה על .15

. הצופים אשר מפעילים ביקורתיות יחסית כלפי תכנים פרסומיים מבלי להפריע לעיניבתוכן העיתונאי  להשתלב

האפשר אשר יצר את תופעת  ככל ומוסווה סמוי פרסומי שילוב וכבד משקל ליצור מובנה אינטרס יוצרת זו עובדה

ות סטנדרטיות נע בין פרסומ -מנעד הפרסום המשולב תוכן . ה"פרסום הסמוי" )או בשמו הסמוי: "תוכן שיווקי"(

עיתונאי )על תיאור התופעה והתפתחותה  המתוחמות ככאלו, חסויות והענקת פרסים ועד לעיצוב והשפעה על תוכן

 הטלוויזיה בשידורי סמוי מיתוג - הקופסה בתוך, באלינט במחקרה הנרחב של  ענת 15-46בהרחבה בעמ'  ראו

, באלינט: "להלן) לדמוקרטיה הישראלי המכון, 2012 יוני-ב"תשע סיוון, 95 מדיניות מחקר, בישראל המסחרית

אסדרת פרסום סמוי בתקשורת תובל צ'סלר, ושוורץ אלטשולר  הילהתבמחקר של  35-20"( וכן בעמ' 2012

 "((. אסדרת הפרסום הסמוילהלן:" ((2014, המכון הישראלי לדמוקרטיה )105, מחקר מדיניות הישראלית

 מהפרסומת הגלויה המסורתית.  יותר ,הערכת המותג ועל כוונות הקנייה על לפרסום סמוי משפיעה גם חשיפה .16
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למדיה כדי לצפות  ף, לפיה הצרכן בוחר להיחש(intentional exposure theory) המכוונת החשיפהתאוריית זאת בשל 

להערכה רבה תכנים פרסומיים שנועדו לשכנע אותו. לכן, צריכת פרסום סמוי תביא ולא בדווקא בתכנים יצירתיים 

 41)אסדרת הפרסום הסמוי, עמ'  פי כמה מצריכה רגילה של פרסומות בהפסקה מוגדרת המיועדת לכך

 (. והאסמכתאות שם

 את במידה רבה תקוותם של המפרסמים היא אסונם של הצרכנים. דווקא בשילוב סמוי נוטה הצרכן להסיר, כן אם .17

 – הפרסומים של יותר רבה להשפעה נתון להיות צפוי אוהו פרסומיות מניפולציות מול הטבעיות ההגנה חומות

. לכן, כלי תקשורת 'וכד השוק ממוצרי הגבוה בסכום רכישות, מזיקים מוצרים, מיותרות רכישות ביצוע זה ובכלל

יעדיפו לעמעם את טיבה של הפרסומת ולא לכתוב בפשטות "פרסומת" כדי להטעות את הצרכנים ולהעלות את 

'ערך' הפרסומת שתהפוך לאפקטיבית הרבה יותר )על ההשלכות החמורות של הפרסום הסמוי ומאפייניו בעידן 

 (.עין השביעיתלהתנגדות ה 8-6בעמ'  8-1הדיגיטלי ראו בהרחבה גם בסעיפים 

 גדולה הגנה תידרש אז דווקא, יותר וסמוי' מוצלח' בתוכן הפרסום ששילוב כתוצאה ממערכת תמריצים זו, ככל .18

המאפיינים הפרסומיים הטמונים בידיעה או בשידור. ןמן  את לחשוף שיתקשה, הקהל על והן היוצר על הן -יותר 

מאפשר לה להכניס יותר פרסומות מהמקובל ומהמפוקח  הצד השני לזכיינית יש רווח כפול כאשר הפרסום הסמוי

 ללא ידיעת הרגולטור והצרכנים.

מחקרים רבים עדכניים אשר בחנו את יכולתם של צרכני התקשורת לזהות פרסומים סמויים הגיעו למסקנה  .19

רת בקרב צרכן התקשו .הצרכן הסביר אינו מסוגל לזהות פרסום סמוי ללא גילוי מובהק וחד משמעיברורה:  

-בעקבות המודעות הנמוכה והעדר אוריינות צרכנית הסמוי. הפרסום לתופעת מאוד נמוכה מודעות הממוצע, קיימת

-אשר מסוגלים לזהות פרסום סמוי  הנחזה כתוכן עיתונאי צרכנים של ביותר נמוך שיעורטכנולוגית ראויה, יש 

  מערכתי.

אותו מציגות "( עם בשיתוף)" נאות" מינימלי ועמוםמסקירת החומרים אף עולה באופן מובהק כי גם "גילוי  .20

לזהות  הממוצע לצרכן  מסייע גילוי זה אינואינו משנה את התמונה.  -המשיבות )גם הוא, במידה משתנה של יישום( 

 )וממילא אינו עומד בדרישות חוק הגנת הצרכן, עליו נעמוד לקמן(.פרסומי  בתוכן מדובר כי

' מצאו Journal of Advertisingאשר פורסם בכתב העת ' 2016ר עדכני ומקיף משנת במחקעד היכן דברים מגיעים?  .21

מבין במלים אחרות, )!( הצליחו להבדיל בין פרסום סמוי לתוכן עצמאי. רק שמונה אחוז מהנבדקים החוקרים כי 

א תוכן 'ברמה לזהות פרסום סמוי וחשבו כי הו הצליחו לא( 92%) נסיינים 11 -נסיינים שהשתתפו במחקר  12כל 

 עיתונאית', גם כאשר הפרסום לווה ב'גילוי' אודות שיתוף.

גרסאות שונות כתבות פרסומיות עם אותנטית יחד עם כתבה חדשותית זאת ועוד, במסגרת המחקר הוצגו לנבדקים  .22

הנבדקים  יסיכוי "(פרסומתוהממצאים הברורים הראו כי כשהגילוי אודות פרסומת ברור ומובהק )" גילוי נאותשל 

 ",Presented by)" ביחס לגילויים לא נאותים ועמומים)!(  700%בפרסומת בעלת כיתוב הולם היו גדולים ב להבחין

)את תוצאות המחקר ומחקרים קודמים נוספים אשר הראו תוצאות דומות וחמורות .'('בשיתוףהמשולה לכיתוב 

 Wojdynski, B.W. and Evans, N.J., 2016. Going native: Effects of disclosure position andאף יותר ראו בהרחבה,

language on the recognition and evaluation of online native advertising. Journal of Advertising, 45(2), pp.157-168. .) 

 את לזהות לצרכנים המסייעים המיטיבים והפרמטרים המרכזיים עוד נציין, כי במסגרת זו נסקרו אף התנאים .23

גראפי, טיב הפלטפורמה(. מאפיינים אלו  וסימון המסר, עיצוב מיקום, המסרים )תוכן הכיתוב של האופי הפרסומי
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 תצהיר
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, ואם לא אעשה כן אהיה צפוי  037077492 .ז.ת ,אייל שרמןאני הח"מ, 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

חברות המצורפת, כנגד בקשה לאישור תובענה ייצוגית באני עושה תצהירי זה בתמיכה לטענות העובדתיות הנטענות 

 "(.ותהמשיב)להלן: "אליה מצורף תצהיר זה  בקשהב שיבותכלי התקשורת המ

 בבקשת האישור.אני מאשר את כל העובדות  .1

אני אזרח בוגר ונוהג לצרוך באופן קבוע מידע ותוכן מערוצי תקשורת שונים, מספר שעות מדי יום. זאת ביחס  .2

 וכלכלה וספורט.לתכנים מגוונים ועיקרם חדשות, פנאי, בריאות, משפט 

)בימים כתיקונם, ובהעדר ארועים ספורטיביים עולמיים איני צורך  one-ו 5חוץ מהאתרים ספורט יובהר כי  .3

ובהן אתר ידיעות, עיתון ואתר מעריב, מדי פעם בפעם המשיבות  כללאת תכני  אני נוהג לצרוך  תקשורת ספורט(

במשך )ו .וכן במחשב ובסמארטפון במגוון מדיות דיגיטליות שונות זאת, 10אתר קשת, שידורי קשת רשת וערוץ 

 שבוע(האת עיתון ידיעות, בעיקר לקראת סוף  מספר פעמיםאף לרכוש השנים 

חיפושים בגוגל, קישורים  –מדיות השונות אף באמצעים עקיפים ומגוונים משיבות בבנוסף, אני נחשף אל ה .4

תכנים המועברים אליי באמצעים שונים, חברים משותפים  אינטרנטיים הנשלחים אליי ממשפחה וחברים,

 ומשפחה וכיו"ב(

להם אני נחשף באופן טבעי וכמעט אוטומטי, אני נוהג לדלג על הפרסומות והתכנים הפרסומיים כי אציין  .5

במסגרת צריכת התכנים. כמו כן, במהלך בחירת התכנים אני מעדיף באופן מובנה תכנים בהם כמות החשיפה 

ת נמוכה ו'נסבלת' ככל האפשר. למותר לציין כי מעולם לא רכשתי או צרכתי מרצוני ובזמני החופשי לפרסומו

 מגזין פרסומות להנאתי האישית.

באופן במהלך השנים נחשפתי מדי פעם השונים, המשיבות מוצרי של במהלך צריכת התוכן כי בהקשר זה אדגיש  .6

וכינויים אמורפיים  בשיתוף' פרויקט, 'תוכן מערכתי', 'מעומעם לתכנים בהם מופיע הכיתוב 'בשיתוף'אגבי ו

 דומים. 

ואף עורך דין בעל תפיסה ביקורתית ונגישות לתחום הפרסום. , וביקורתי על אף היותי אדם משכילאדגיש כי  .7

לי המהות המסחרית של פרקטיקה זו )כמבואר בתביעה  העד שהובהר –לא הבנתי והפנמתי בעבר עדיין 

המורכבת ואת המניפולציה הנ"ל מובהק של התכנים מלא והה מסחרי-את טיבם הפרסומי  – תצהיר(ובהמשך ה

עד  . כל זאתשמבוצעת עליי כצרכן באמצעות העדר גילוי נאות בדבר היות התוכן פרסומת סמויהוהמתוחכמת 

 . וכן לעמדת היועץ בעניין הודות לגורמים חיצונייםומהותה שנחשפתי להטעיה זו 

יכול להתייחס לכל חומרת הפגיעה, מעצם טבעו של פרסום סמוי, אולם בכל אופן צריכת אציין כי איני  .8

הפרסומים במסווה של תוכן גרמה לי לנזקים רבים. ובהם בזבוז זמן, העדר יכולת לאפשר ביקורתיות כנגד 

ההסתמכות עם מפרסמים על בסיס  –במישרין או באופן לא מודע  –כניסה לעסקאות פרסומות, אפשרות של 

תוכן, תשלום יתר על מוצרים שהתפרסמו, צריכת יתר של כלי תקשורת  )בתשלום או באמצעות על אמינות ה

ובעיצוב  פגיעה בתודעה הפוליטיתכן ו צריכת פרסומות(מתוך אמונה מוטעית כי מדובר בתוכן מערכתי

 .חברתיות-צרכניות-התפיסות הכלכליות
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)כמפורט בנספחי הבקשה, בתחקירים התנהלות המשיבות מלוא התמונה על כי לאחר שנחשפה בפני  וסיףא .9

ותחושות  תחושת כעס גדולההתעוררה אצלי העיתונאיים הרלוונטיים וכן בדוחות מועצת הרשות השנייה( 

בשל אינטרסים מסחריים ודאגו להעשרת קופתן באופן שיטתי ת הטעו אותי ובשליליות ביותר על כך שהמשי

, הרגשה כי תחושות קשות, עוגמת נפשל שליחותם העיתונאית.  כאמור, הגילוי הוביל אותי במקום למלא את

 ואובדן אמון קשה באמינות התקשורת. יניצעשו בי שימוש 

ות והפגיעה בקבוצה כפי שתפורט להלן, ובהתחשב בייעוץ משפטי שקיבלתי אודות התנהלות המשיב לנוכח .10

י מבקש אנ ,לקבוצה המפורטת להלןשביצעו המשיבות וגרמו לנזק הנזיקיות ההפרות החוזיות והעוולות 

       .להצטרף לבקשת האישור

רבים ת לצרכנים בפעילות המשיבות משותפו ושנגרמ ותהעוול ,התאם לייעוץ משפטי שקיבלתיבהמשך לכך, ב .11

 ולפיכך אני מעוניין לשמש כתובע ייצוגי של קבוצה המוגדרת כדלקמן: ותשל המשיב

אשר נחשף ו/או צרך במדיות השונות של המשיבות תכנים אשר פורסמו בגין אינטרסים מסחריים "כל אזרח 

של המשיבות )ובפרט מפרסום סמוי ו/או אסור ומקבלת תמורה בקשר לפרסום( מבלי לגלות באופן ברור 

כוהול, ומובהק כי מדובר בפרסומת. )ובפרט מוצרים אסורים רגישים ומזיקים ובהם סיגריות, הימורים, אל

 תרופות, מוצרים המיועדים לקטינים וכיו"ב("..."

המקורות המופיעים ברשת וכן מידע , העתקי כתבות, סקירת הנספחיםבהתבסס על  –כן, אבקש להצהיר  כמו .12

 .על שורה של עניינים – שהועבר לי על ידי באי כוח המבקשת

 הנושאים הבאים: לבין עניינים אלה ניתן למנות את כל

 חייב הוא, אפקטיבי יהיה שפרסום כדי 'היתרון' האינהרנטי הכרוך בפרסום סמוי.  עמדה בהרחבה עלהספרות  .13

. הצופים אשר מפעילים ביקורתיות יחסית כלפי תכנים פרסומיים בתוכן העיתונאי מבלי להפריע לעיני להשתלב

האפשר אשר יצר את תופעת  לככ ומוסווה סמוי פרסומי שילוב וכבד משקל ליצור מובנה אינטרס יוצרת זו עובדה

נע בין פרסומות סטנדרטיות  -מנעד הפרסום המשולב תוכן . ה"פרסום הסמוי" )או בשמו הסמוי: "תוכן שיווקי"(

עיתונאי )על תיאור התופעה והתפתחותה  המתוחמות ככאלו, חסויות והענקת פרסים ועד לעיצוב והשפעה על תוכן

 הטלוויזיה בשידורי סמוי מיתוג - הקופסה בתוך, באלינט של  ענתבמחקרה הנרחב  15-46בהרחבה בעמ'  ראו

, באלינט: "להלן) לדמוקרטיה הישראלי המכון, 2012 יוני-ב"תשע סיוון, 95 מדיניות מחקר, בישראל המסחרית

אסדרת פרסום סמוי בתקשורת תובל צ'סלר, ושוורץ אלטשולר  הילהתבמחקר של  35-20"( וכן בעמ' 2012

 "((. אסדרת הפרסום הסמוילהלן:" ((2014, המכון הישראלי לדמוקרטיה )105קר מדיניות , מחהישראלית

זאת מהפרסומת הגלויה המסורתית.  יותר ,על הערכת המותג ועל כוונות הקנייה לפרסום סמוי משפיעה גם חשיפה .14

למדיה כדי לצפות  ף, לפיה הצרכן בוחר להיחש(intentional exposure theory) המכוונת החשיפהתאוריית בשל 

תכנים פרסומיים שנועדו לשכנע אותו. לכן, צריכת פרסום סמוי תביא להערכה רבה ולא בדווקא בתכנים יצירתיים 

 41)אסדרת הפרסום הסמוי, עמ'  פי כמה מצריכה רגילה של פרסומות בהפסקה מוגדרת המיועדת לכך

 . (והאסמכתאות שם

 את א אסונם של הצרכנים. דווקא בשילוב סמוי נוטה הצרכן להסירבמידה רבה תקוותם של המפרסמים הי, כן אם .15

 – הפרסומים של יותר רבה להשפעה נתון להיות צפוי והוא פרסומיות מניפולציות מול הטבעיות ההגנה חומות

. לכן, כלי תקשורת 'וכד השוק ממוצרי הגבוה בסכום רכישות, מזיקים מוצרים, מיותרות רכישות ביצוע זה ובכלל

יעדיפו לעמעם את טיבה של הפרסומת ולא לכתוב בפשטות "פרסומת" כדי להטעות את הצרכנים ולהעלות את 
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'ערך' הפרסומת שתהפוך לאפקטיבית הרבה יותר )על ההשלכות החמורות של הפרסום הסמוי ומאפייניו בעידן 

 (.עין השביעיתלהתנגדות ה 8-6בעמ'  8-1הדיגיטלי ראו בהרחבה גם בסעיפים 

 הגנה תידרש אז דווקא, יותר וסמוי' מוצלח' בתוכן הפרסום ששילוב הנה כי כן, כתוצאה ממערכת תמריצים זו, ככל .16

המאפיינים הפרסומיים הטמונים בידיעה או בשידור.  את לחשוף שיתקשה, הקהל על והן היוצר על הן -יותר  גדולה

הפרסום הסמוי מאפשר לה להכניס יותר פרסומות מהמקובל ןמן הצד השני לזכיינית יש רווח כפול כאשר 

 ומהמפוקח ללא ידיעת הרגולטור והצרכנים.

מחקרים רבים עדכניים אשר בחנו את יכולתם של צרכני התקשורת לזהות פרסומים סמויים הגיעו למסקנה  .17

 .הצרכן הסביר אינו מסוגל לזהות פרסום סמוי ללא גילוי מובהק וחד משמעיברורה:  

בעקבות המודעות הנמוכה  הסמוי. הפרסום לתופעת מאוד נמוכה מודעות בקרב צרכן התקשורת הממוצע, קיימת .18

אשר מסוגלים לזהות פרסום סמוי   צרכנים של ביותר נמוך שיעורטכנולוגית ראויה, יש -והעדר אוריינות צרכנית

  מערכתי.-הנחזה כתוכן עיתונאי

אותו מציגות "( עם בשיתוף)" כי גם "גילוי נאות" מינימלי ועמוםמסקירת החומרים אף עולה באופן מובהק  .19

לזהות  הממוצע לצרכן  מסייע גילוי זה אינואינו משנה את התמונה.  -המשיבות )גם הוא, במידה משתנה של יישום( 

 )וממילא אינו עומד בדרישות חוק הגנת הצרכן, עליו נעמוד לקמן(.פרסומי  בתוכן מדובר כי

' מצאו Journal of Advertisingאשר פורסם בכתב העת ' 2016במחקר עדכני ומקיף משנת מגיעים?  עד היכן דברים .20

מבין במלים אחרות, )!( הצליחו להבדיל בין פרסום סמוי לתוכן עצמאי. רק שמונה אחוז מהנבדקים החוקרים כי 

י וחשבו כי הוא תוכן 'ברמה לזהות פרסום סמו הצליחו לא( 92%) נסיינים 11 -נסיינים שהשתתפו במחקר  12כל 

 עיתונאית', גם כאשר הפרסום לווה ב'גילוי' אודות שיתוף.

גרסאות שונות כתבות פרסומיות עם אותנטית יחד עם כתבה חדשותית זאת ועוד, במסגרת המחקר הוצגו לנבדקים  .21

הנבדקים  יסיכוי "(פרסומתוהממצאים הברורים הראו כי כשהגילוי אודות פרסומת ברור ומובהק )" גילוי נאותשל 

 ",Presented by)" ביחס לגילויים לא נאותים ועמומים)!(  700%בפרסומת בעלת כיתוב הולם היו גדולים ב להבחין

)את תוצאות המחקר ומחקרים קודמים נוספים אשר הראו תוצאות דומות וחמורות .'('בשיתוףהמשולה לכיתוב 

 Wojdynski, B.W. and Evans, N.J., 2016. Going native: Effects of disclosure position andאף יותר ראו בהרחבה,

language on the recognition and evaluation of online native advertising. Journal of Advertising, 45(2), pp.157-168. .) 

 את לזהות לצרכנים המסייעים המיטיבים והפרמטרים המרכזיים עוד נציין, כי במסגרת זו נסקרו אף התנאים .22

גראפי, טיב הפלטפורמה(. מאפיינים אלו  וסימון המסר, עיצוב מיקום, המסרים )תוכן הכיתוב של האופי הפרסומי

של המאפיינים )גודל, מיקום, פונט, צבע, אחידות כפי שיוצג  אופטימיזציה, כאשר רק בכיתוביוצרים נדבך שבסיסו 

 ה להביא לגילוי מספק וברור, אשר ימנע את הטעיית הצרכנים. ויצורף בנספחים לבקשה זו( יכול

יש שיפור  fxpמסקירת הפרקטיקה עולה כי גם בספקי ומפיצי תוכן מתחרים כמו פייסבוק, גוגל ואתר כמו כן,  .23

משמעותי ביחס לפרסום הסמוי של המשיבות מבחינת תוכן הגילוי, עיצובו, המבנה, הקשר הגילוי, אפשרות דיווח, 

 פרסום וכו'טיב ה

בין כלי התקשורת אשר מנעו )באופן מלא מסקירת המדיות השונות של קבוצות התקשורת עולה כי באופן כוללני  .24

 פרסום סמוי ניתן למנות, בין היתר, את:ונמנעו מאו יחסי( 
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 3:

נספח 3 - הסדר פשרה אחרי גישור - עניין 
עטיה

(עמודים 147 עד 186)
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מרחוב אחד העם 31, תל אביב 6520204
טל.- 03-5670629 פקס: 03-5660974

המשיבה

בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליד גישור

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן - ''חוק תובעגות ייצוגיות" או "החוק")
ותקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 [להלן - "תקנות תובעגות ייצוגיות או "התקנות"), מתכבדים
המבקש, מר ויקטור עטיה (להל( - "המבקש"), והמשיבה, ידיעות אינטרנט שותפות רשומה (להלן -
"המשיבה"), להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם ביום (להלן - "הסכם
הפשרה'') במסגרת הליך גישור שנערך, בהמלצת בית המשפט הנכבד, בפני המגשר עורך הדין ד"ר נמרוד

קוזלובסקי (להלן - "המגשר").

תצלום הסכם הפשרה על נספחיו (מלבד הבקשה דנא המהווה גם היא נספח לסכם הפשרה), מצורף
לבקשה זו ומסומן כנספח "!".

בהתאם לחוק ולתקנות, מתבקש, אפוא, בית המשפט הנכבד, כדלקמן:

(א) להורות על פרסום מודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה (להלן - "הבקשה") לפי

סעיף 25(א)(3) לחוק, בנוסח המצורף כנספח "2" להסכם הפשרה, כשני עיתונים יומיים (להלן -

; "המודעה הראשונה"), על חשבונה של המשיבה
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(ב) להורות על משלוח המודעה הראשונה, בצירוף העתק של בקשה זו והעתק של הסכם הפשרה
ליועץ המשפטי לממשלה ולמגהל בתי המשפט;

(ג) להורות כי בשל הטעמים המיוחדים המפורטים בבקשה, מתייתר הצורך במינוי בודק;

(ד) להורות, בכפוף לאמור בהסכם הפשרה וכחלוף 45 ימים ממועד פרסום המודעה הראשונה, על ?.

(ד)(1) אישור ומתן תוקף להסכם הפשרה, אשר יהווה פסק דין בתובענה הייצוגית, וזאת ללא
; צו להוצאות

(ד)(2) פסיקת גמול למבקשים ושכ"ט באי כוחם, בהתאם להמלצת הצדדים בהסדר זה -,

(ר}(1) פרסום מודעה על חשבונה של המשיבה, לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, בתוך
14 יום מיום אישור הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט הנכבד, בדבר אישור הסכם
הפשרה ומתן פסק הדין, והכל כנוסח שיאושר על-ידי בית המשפט הנכבד ובמתווה

; שיקבע

(ה) להורות על כל סעד ו/או צו אחר אשר ייראה נכון ודרוש בנסיכות העניו,

למען הסדר הטוב יובהר, כי כל ההדגשות בציטוטים שלהלן אינן במקור, אלא אס נאמר במפורש אחרת.

ואלה נימוקי הגקשה:

א- רקע, טענות הצדדים בתמצית והשתלשלות ההליך

1. ההליך שבכותרת נפתח ביום 1.2.2015, על-ידי המבקש, מר ויקטור עטיה, בהגשת כקשה לאישור
תובענה ייצוגית נגד ידיעות אינטרנט שותפות רשומה (להלן - "הבקשה לאישור"}.

2. עניינה של הבקשה לאישור בטענת המבקש כי המשיבה פעלה בניגוד לסעיפים 7(ג)(1), (2) לחוק
1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בפרסומן של כתבות שבהן נכללו תכניס הגנת הצרכן תשמ"א -

פרסומיים תוך מעורבות גורמים מסחריים ללא הגילוי הנדרש בחוק.

3, בסעיפים 7 (ג) (1) ו- 7 (ג) (2) לחוק הגנת הצרכן, נקבע כי "פרסומת העלולה להביא אדם סביר

להניח כי האמור כה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה איננו מטעה",
ו"המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית מבלי לציין כאופן ברור כי
המדובר בפרסומת יראו בכך פרסומת מטעה, אף אס תוכנה איננו מטעה" והכל כהגדרת המבקש

בבקשה לאישור, באתר האינטרנט 01x0.11 מ'1י, המצוי בבעלות המשיבה (להלן - "64ת¥"}.

4. אתר 61ו¥1 הוא אתר חדשות ופורטל תכנים ישראלי, לטענת המבקש, המשיבה נמנעה מלבצע
גילוי נאות בעת פרסום כתבות אשר כללו תוכן שמומן על ידי גורם מסחרי, באופן כזה בו הוטעו
הגולשים לסבור כי מדובר כתוכן מערכתי-עצמאי. לבקשה לאישור צורפו מספר דוגמאות
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לכתבות אשר פורסמו כאתר ¥1101, אשר לטענת המבקש קומנו בידי גורם מסחרי, מכלי שבוצע
לגביהן גילוי נאות הולם.

; הפרת 5. עילות התובענה שנטענו בבקשה לאישור חן חפרת סעיפים 2, 3, 4 ו-7 לחוק הגנת הצרכן
; סעיף 6 לתקנון האתיקה העיתונאית; עילות מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979
עילות מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש] בשל עוולות נזיקיות של פגיעה באוטונומיה של הפרט
ועוולת הרשלנות, והפרת. חובה חקוקה כאמור כפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בגין הפרת הוראות

סעיפי חוק הגנת הצרכן ותקנון האתיקה העיתונאית, כאמור לעיל,

6. הסעדיס שנתבעו במסגרת הבקשה, הם סעד כספי וצו הצהרתי לפיו המשיבה הפרה את הוראות
חוק הגנת הצרכן, תקנון האתיקה העיתונאית, חוק עשיית עושר ולא במשפט וכן את פקודת

הנזיקין (בפרט הפרת חובה חקוקה ועוולת הרשלנות).

7. כמו כן התבקש סעד של צו עשה אשר יורה למשיבה לחדול מהטעיית הציבור בפרסומות, להמנע
מפרסומות סמויות וליתן גילוי נאות מפורש לצרכן אודות תכנים פרסומיים ממומנים.

8. מנגד, דחתה המשיבה, בתגובתה לבקשה לאישור, את טענות המבקש, וטענה כי היא פועלת
בהתאם להוראות הדין והקפידה לבצע גילוי נאות באופן סביר, וכי קיימת אי בהירות חקיקתית,
הנוגעת, בין היתר, לאופן הגילוי הנאות הנדרש, בפרט כאשר חוק הגנת הצרכן הסמיך את השר

הרלבנטי לקבוע בתקנות כללים לגילוי - אך השר לא מימש את סמכותו.

9. עוד הבהירה המשיבה כי הדוגמאות אליהן הפנה המבקש כלל אינן פרי שיתוף פעולה מסחרי עם
גורס מממן, וכי באשר לדוגמא אחת בלבד דובר בטעות נקודתית שאירעה בשגגה.

10. כמו כן, טענה המשיבה כי הוראות הדין אליהן מפנה המבקש כבקשתו לא זכו לפירוש וליבון
בפסיקה מחייבת של בתי המשפט כישראל, ובפרט - בכל הנוגע לאופן יישומן של הוראות דין
שאינן עדכניות בעידן אינטרנט והתמורות הטכנולוגיות המשמעותיות שחלו בענף העיתונות

והפרסום.

11. בנוסף, טענה המשיכה כי התובענה אינה מתאימה להתברר כייצוגית ממגוון טעמים נוספים
שפורטו בתגובת המשיבה לבקשה לאישור, וכי גס אילו היו מתקבלות טענות המבקש במלואן,

הבקשה עצמה אינה מפרטת תשתית ראייתית בדבר "נזק" שנגרם למאן דהו.

12. המבקש הגיב לטענותיה של המשיבה ובתוך כך טען בין היתר כי המשיבה הנהיגה שיטת פרסום
להחדרת תכנים מסחריים, שכן אותן כתבות בעלות תוכן פרסומי ו/או מסחרי מקודמות לרוב
ברישא של דף הבית, המוצג לראשונה עם הכניסה לאתר, על תקן הוכן עיתונאי כחלק מאותן
ידיעות אקטואליות - חדשותיות, וזאת מבלי שהמשיבה דאגה משך שנים ליצור בידול מספק
לדעת המבקש על דרך מתן גילוי נאות טקסטואלי או גרפי במופע הקידום לכתבות באשר להיות
התוכן מעורב עם גורמים מסחריים ושיווקיים, וזאת כאמור בכל תצורות המדיה ופלטפורמות

האתר אשר מופעלות על ידי המשיבה.
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13. עוד טען המבקש כי התכנים שפורסמו תוך מעורבות מימונית של גורמים מסחריים באתר
המשיבה, הוצגו ככל כתבה עיתונאית רגילה ללא שניתן גילוי נאות לקורא בדבר טיבם של
התכנים החל ממופען הראשון של כותרת הכתבה בעמוד הבית והמשך בכתבה גופה, ולשם כך

צרף צילומי דוגמאות של כתבות המעידים על כך לטענתו.

14. ביום 24.5.2016 הגישה עמותת "הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברת כלכלית הוגנת" (להלן
- "הצלחה") בקשה להצטרפות לדיון לפי סעיף 15 לחוק תובענות ייצוגיות (להלו - "בקשת

ההצטרפות"),

15. ביום 16.6.2016 הגישה המשיבה את התנגדותה לבקשת ההצטרפות של עמותת "הצלחה", וביום
19.7,2016 הגישה המשיבה השלמת טיעון מטעמה לבקשת ההצטרפות- ביום 10.8.2016 הגישה
"הצלחה'' את תגובתה להשלמת הטיעון שהגישה המשיבה. טרם ניתנה החלטה כבקשת

ההצטרפות של "הצלחה".

16. בהמלצת בית המשפט הנכבד שמתנה במסגרת דיון קדם המשפט שהתקיים ביום 27.6.2016, פנו
הצדדים להליך של גישור כפני עורך הדין ד"ר נמרוד קוזלוכסקי.

17. ד"ר נמתד קוזלבסקי מתמחה בתחום דיני האינטרנט טכנולוגיית מידע וחדשנות, וכעל ידע
וניסיון עשיר כתחומים אילו.

18. לאחר שהתקיים כין הצדדים הליך גישור ארוך אשר ערך תקופה של למעלה משנה, המגשר הציע
לצדדים עקרונות להסכם פשרה, ולאחר מספר שיחות ותכתובות נוספות בין הצדדים וחמגשר,
וכן דין ודברים שניהלו באי כוח הצדדים, הסכימו הצדדים לייתר הכרעה עובדתית בתיק

ולהתקשר בהסכם הפשרה מבלי שצד מודה בטענות משנחו,

ב. עיקרי הסכם הפשרה והשיקולים המצדיקים את אישורו

ב(1), הסדרה עתידית בנוגע לגילוי נאות בעת פרסום תוכן ממומן

19. טבלי שהדבר יהווה הודאה בטענות המבקש, החל מ - 50 ימי עבודה לאחר "המועד הקובע",

יחולו על כל ידיעה שהיא תוצר שיתוף פעולה מסחרי חיצוני עם גורס מממן כלשהו (מסחרי,
ארגוני או ממשלתי) הכללים אשר יוטמעו אצל המשיכה ואשר מפורטים במסגרת הסכם זה

כדלקמן:

א. כותרת ידיעה כאמור בסעיף 3.1 להסכם המופיעה בעמוד הבית תאופיין בסמטן גראפי,
אשר יבדל אותה ויקנח לה חוזי שונה מידיעות אחרות שאין בהן נגיעה מסחרית, כגון

צבע או גוון רקע, גופן ו/או כל בידול גראפי אחר;

ב. כתחום שטח כותרת הידיעה המופיע בעמוד הכית של האתר ואשר בלחיצה עליו עוברים
למסך המאפשר את קריאתה של הידיעה עצמה ' יופיע סמליל אייקוני ממוסגר, כאופן
- /7] (האות 10111)1£1ו1�ז0*10). יובהר כי גודלו של הסממן הגראפי, לא יפחת מגודל הבא
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אותיות הטקסט הצמוד, המוצג לשם ההמחשה והדוגמא בסקיצה המכונה נספח "א"
להסדר זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ג. במעבר של סמן העכבר על הסמליל (במחשבי דסקטופ) יוצג חלון [המוצג לשם ההמחשה
והדוגמא בסקיצה המכונה נספח "ביי] המסביר לקורא את מהותו ואופיו של שיתוף

הפעולה המסחרי הקשור בידיעה, (להלן: "מנגנון 61ע101186-0ז1") למשל כלהלן ??

1. "תוכן בשיתוף עם.." - "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של
ז16!ץ בהשתתפות מימונית של גורס חיצוני ופורסמה לאחר עריכה

ן או- עיתתאית"

2. "חסות" - "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 01תץ במימון
של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית".

ד. בפלטפורמת הניידים (טאבלט וסלולר), יופיע אותו סמן [מוצג לשם ההמחשה והדוגמא
], כאשר בנגיעה תופיע הפניה לביאור אשר מסביר לקורא את בסקיצה המכונה נספח "<"
אופיו ומהותו של שיתוף הפעולה המסחרי, כאמור לעיל [מוצג לשם ההמחשה והדוגמא

בסקיצה המכונה נספח "ד"].

ה, הסמליל הנ"ל יופיע בכל מופע של הכתבה טרם נכנסים לכתבה, בין אם הכתבה נמצאת

כעמוד הבית ובין אם במדורים השונים של האתר.

ו. בגוף הידיעה עצמה, יבוצע גילוי באשר לזהותו של הגורם המממן כלהלן .-

א. תחת כותרת הידיעה, לפני הכתבה גופה, ובמידת האפשר כסמוך לשם
הכתב (מעליו או מתחתיו) תופיע התיבה "בשיתוף עם ". עוד יופיע
שם הגורם אשר חייתה לו נגיעה מימונית לידיעה. בנוסף יופיע אותו
סמליל גראפי 1~�1~| אשר הופיע בשטח כותרת הידיעה [מוצג לשם

ההמחשה והדוגמא בסקיצה המכונה נספח יירו" (פלטפורמת הדסקטופ)
ונספח 'יי" (פלטפורמת הניידים)], בגגיעה כסמליל יופיע חלון ההסבר

כאמור לעיל.

ב, אותיות התיבה יהיו בגודל גופן שלא יפחת מהאותיות המשמשות בגוף

הכתבה.

20. למען הסר ספק, הסדר זה לא יחול על מצבים בהם גורמים חיצוניים אפשרו, הזמינו או יזמו

לימוד מוצר או התנסות בחוויה לשם הערכת הנושא מושא הכתבה, באופן שנדרש כחלק מהפקת
הכתבה ואינו משיא רווח כספי למשיבה; לשם הדוגמא, הסדר זח לא יחול על מצב שבו כתכ
מוזמן להתנסות בחוויה כלשהי או לעשות שימוש בכלי כלשהו לצורך פרסום ביקורת על

אודותיהם.

21. המשיבה לוקחת על עצמה ליישם את הכללים שלעיל גם בפלטפורמות טכנולוגיות עתידיות
מתקדמות שאינן הפלטפורמות נשוא ההסדר בגמישות המתחייבת ממגבלות טכנולוגיות.
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11. מאחר והסדר זה צופה פני עתיד - אך ניסיון העבר מלמד כי ההתפתחויות הטכנולוגיות
והשיווקיות בעידננו רבות ומהירות, אזי ככל שהמשיבה תעשה שינויים הנובעים מצרכים
גראפיים או טכנולוגיים היא מתחייבת להקפיד על עקרונות הגילוי הנאות כמוסכם לעיל ככל

שסביר וניתן טכנולוגית לעשות כן.

23. ככל שהמחוקק יקבע בעתיד הוראות שמאפשרות גילוי נאות בהיקף שונה מזה המעוגן בהסדר
זה, אזי יגבר ההסדר החוקי על הוראות ההסדר.

ב(2).הפער ביו הסכום הנתבע לביו הסעד המוצע - ההסדר המוצע ראוי,
הוגו וסביר בהתחשב בעניינם של חגרי הקבוצה, והינו הדרד היעילה

וההוגנת להכריע במחלוקת בנסיבות העניין

24, לאחר שהביאו בחשבון� את מכלול השיקולים, וכן את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול
ההליך, הצדדים סבורים, וכך סבור גם כבוד המגשר, כי הסדר הפשרה הינוי ראוי, הוגן וסביר

לטובת הקבוצה אותה מייצג המבקש.

25. בית-המשפט הנכבד, במסגרת הדיון שנערך בפניו, גילח דעתו כי מדובר במקרה אשר מתאים

להסתיים בהסדר גישור/ פשרה. זאת לאחר שהצדדים הגישו כתבי טענות ארוכים ומפורטים,
אשר ניתחו באופן מקיף את מכלול הטענות העובדתיות והמשפטיות העומדות להם.

16. בהסדר הפשרה הסכימו הצדדים כמוסבר לעיל ובעצת המגשר, כי סעדי הפשרה יתמקדו בהטבה
תקדימית לעתיד ולא בפיצוי לעבר, זאת משוס שבין היתר ולאור הערותיו של כבוד המגשר
במהלך הגישור, ברור למבקש, כי המשך ניהול כקשת האישור כרוך בקשיים משפטיים
משמעותיים, לרבות קשיים ניכרים בביסוסה של הקבוצה כפי שהוגדרה בבקשת האישור
ובהתאםתה של התובענה להתברר כתובענה ייצוגית, לרבות לעניין הוכחתו לכאורה של נזק
שנגרם כביכול למי מחברי הקבוצה, והסיכוי הממשי שייקבע כי אותו ציבור אשר נחשף לכתבות
באתר המרשתת של המשיבה, אינו בבחינת "לקוח" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן וכפועל יוצא

מכך כי המשיבה אינה מהווה "עוסק".

17. יוער, כי המבקש לא ''רכש נכס" או "שירות'' מאתר £1א7 ועל- כן, קייס קושי בהוכחת קיומה
של "עסקה'' עם האתר.

28. מכל מקום, ברור לצדדים, כי המשך ניהול ההליך יחייב בירור שאלות משפטיות רבות, וכי

אישורו של הסדר הפשרה בשלב זה של ההליך המשפטי, יש בו בכדי להביא לתועלת ממשית
לציבור, כמו גם לחסכון בזמנו השיפוטי של בית- המשפט הנכבד.

29 בהתאם להסדר הפשרה, המשיבה נאותה לשנות את הפרקטיקה הנהוגה על ידה, וליתן גילוי

נאות לציבור הקוראים באופן תקדימי, על אודות כל ידיעה שחיא תוצר שיתוף פעולה מסחרי
חיצוני עם גורס מממן כלשהו (מסחרי, ארגוני או ממשלתי).
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30. יצויין כי מדובר כבקשת אישור חדשנית, תקדימית והראשונה מסוגה בארץ, אשר הוגשה על- ידי
המבקש בזכות ערנות רבה ובזכות חוש צרכנות מחודד. תוך השקעה ניכרת, הוא וכאות כוחו

הצליחו להביא לשינוי פרקטיקה שהייתה נהוגה משך השנים.

31. כן, בהגשת הבקשה טמון אלמנט הרתעתי ראוי, העולה בקנה אחד עם התכליות שנקבעו כחוק
התובענות הייצוגיות, ובראשן "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו"- לדעת המבקש אין ספק כי

הסדר זה גם יהפוך לאבן בוחן להתנהלות עתידית של גופים דוםלם ואחרים בתחום,

32. על פי ההלכה הפסוקה, הסכמי פשרה, ככלל, מבטאים "קניית סיכון". הסכם הפשרה ביו
הצדדים משקף בצורה הנכונה ביותר את סיכויי התביעה וסיכוניו! על ידי הצדדים להסכם
הפשרה, באופן אשר יש בו כדי לשקף תנאים הוגנים לדעת שני הצדדים להסכם. על טבעה של
ההתקשרות בהסכם פשרה כ"קניית סיכון" על ידי הצדדים, עמד כבוד השופט בדימוס יי טירקל
(יי טירקל, 'אחד לדין ואחד לפשרה' - על פשרה ועל פסק הדין על דרך הפשרה", שערי משפט ג

(תשס"ב).- 23 ,13

"על השיקולים העומדים מאחורי הסכם הפשרה ועל כך שהפשרה היא יישובו
הסופי של הסכסוך נאמר גס באחד מפסקי הדין! "מחי פשרה' בלי למצות,
נראה לי, כנקודת מוצא נוחה לדיון, כי ניתן להגדיר פשרה כ"הסכם ליישוב
סכסוך כין שני צדדים בתנאים אותם הצדדים רואים כחתנים, אשר נעשה מתוך
מודעות לאי וודאות עובדתית או משפטית, ואשר יש בו ויתורים הדדים של כל
אחד מן הצדדים על חלק מטענותיהם''... באופן דומה, אומרים פרידמן וכהן כי
"בפשרה יש משום יקנית סיכוך או יקניית דיף. סיכון זה יכיל שיתייחס
לעובדה השנויה במחלוקת, להלכה משפטית או להתפתחות אפשרית בעתיד.
טבעי הדבר שבתי המשפט נוטים לקיים פשרה שהושגה כתום לב ובמגמה לסיים

את הסכסוך...".

33. באופן דומה, גם במסגרת הסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות "קונים" הצדדים, על ידי התקשרות

בהסכם פשרה, את הסיכון כי טענותיהם לא יתקבלו, ראו לעניין זה את הדברים שנאמרו בת"צ

(מחוזי-ת"א) 26912-02-14 יוסף שביט ני קבוצת חגיגי ייזום נדל'ץ בע"מ (פורסם בנבו,
294.2015), כדלקמן (בסעיף 2.6}:

"...הסכם פשרה, כל הסכם ולא רק בתביעה ייצוגית, הוא הסכם של "קניית
סיכון". בהסכם פשרה מטיבו, אין לצדדים ידיעה מלאה ביחס לתוצאה
האפשרית של ההליך ביניהם, ובשל כך הם מוכנים לקנות את הסיכון
שטענותיהם - כולן או חלקן - יידחו. במסגרת הסכם הפשרה, הצדדים
מוותרים על טענותיהם לאור הסיכון חזה, כדי לקגות ודאות ושליטה על

ההליך"-

ראו, גם: בש"א (ת"א) 23972/08 אבי זילברפלד נ' בנק דיסקוגט סניף פרדס כץ (פורסם בנבו,
10.5.2010), בסעיף 11.

34. לאור האמור, יטענו הצדדים כי ההטבה המוצעת אשר מהווה הסדרה עתידית הינה ראויה
וסבירה ובעלת תרומה משמעותית להצבת אמות מידה ראויות בתחום התקשורת והמדיה

בישראל, ואף מגלמת לדעתם את הסיכויים והסיכונים הגלומים בטענותיו של כל צד.
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35, המבקש רואה חשיבות מרכזית בהסדרה של התנהלות המשיבה כיחס לאותו גילוי נאות אשר
נדרש עלי פי הדין. לפיכך, אף הקבוצה יוצאת נשכרת מסיומו של ההליך כבר כשלב זה, תוך

קבלת הגילויים הנדרשים לאחר אישורו של הסדר זה בידי כית ' המשפט הנכבד.

36. כנוסף, הסכם הפשרה הושג לאחר קיום הליך גישור בפני מגשר שחינו בעל מומחיות כתחום
הנמצא בבסיס המחלוקת בבקשה לאישור, כאשר תוכנו של הסכם הפשרה גובש בהתאם
להמלצה שניתנה על ידי המגשר לאחר שבחן לעומק את טענות הצדדים, בנסיבות אלה, חזקה על

הסכם זה שהוא ראוי, הוגן וסביר.

37. משכך, הצדדים סבורים כי מדובר בהסדר ראוי והוגן, אשר מביא לידי ביטוי את הסיכונים
והסיכויים הכרוכים בהמשך ניהול ההליך, וכי יש לאשרו,

ב(3). העדר צייד במינוי בודק בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות

38, הצדדים מבקשים כי בית המשפט לא ימנה בודק בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות,
מטעמים מיוחדים, וזאת, בין היתר;

39. מתכונת הסכם זה נבחנה על ידי המגשר עוה"ד ד"ר נמרוד קוזלובסקי, במהלך הליך הגישור
שנערך בין הצדדים, וזאת בהתאם להמלצתו של כית-המשפט. המגשר הנכבד, שהיא בעל
מומחיות בתחום בו עוסקת הבקשה לאישור, אף ציץ כי הסדר הפשרה נראה בעיניו ראוי והוגן
בהתחשב בסיכונים ובסיכויים של כל צד, כפי שהתבררו בפניו במהלך הגישור. חזקה על הסכם
גישור זה, כי הוא עבר את "מסננת הסבירות" על ידי המגשר הנכבד, וכי אין מקום בנסיבות
העניין למינוי גורם נוסף לצורך בדיקתו (ראו� ת"מ 101/07 דורי{ לו* נ' רשות השידור, סעיף 20

(פורסם בנבו, 4,1.2012}).

40. כמו כן, ההסכם אינו מתבסס על עניינים חשבונאייס מורכבים הדורשים מומחיות מיוחדת שבה
שיקול דעתו של בודק עדיף על שיקול דעתו של בית המשפט.

41. כפי שנקבע בפסיקה, מינוי בודק יעשה כאשר הבדיקה הנדרשת טעונה מומחיות ייחודית, כמו
למשל בנושאים כלכליים-חשבונאיים, כאשר הבחינה הנדרשת היא, כבענייננו, הערכת סיכוני
וסיכויי התובענות ובחינת סבירותו והגינותו של הסכם הפשרה אל מול טענות הצדדים, הרי

שעניינים אלה מסורים לבחינת כית המשפט הנכבד, ולא מתקיים הצורך במינוי בודק (ראו,
למשל: ת.א. (מחוזי ת"א) 1953/04, בש"א 12607/07 שכטף נ' כרמל אגוד למשכנתאות והשקעות
; ת"צ (מחוזי - מרכז) 9237-02-10 שלום ג' יפאורה-תבורי בע"מ, ס' 7-6 (פורסם כנבו, 15.7.07)
בע"מ, סעיף 8 ( פורסם בנבו, 2.8.2012), שם אף לא הוגשה תגובה לבקשה לאישור דנובענה
כייצוגית, ובית המשפט קיבל החלטתו שלא למנות בודק על בסיס טיעוני הצדדים כפי שעלו
מהסדר הפשרה עצמו; ות"צ (מחוזי � מרכז) 11284-11-09 כהן נ' בזק החברה הישראלית

לתקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 25.7.2011)).

42. בת"צ (מחוזי מרכז) 4713-09-09 טל נ' שיפר סל בע"מ, סי 7 (פורסם בנכו, 31.1,2011) חזר בית
המשפט על הכלל, שלפיו אין צורך למנות בודק במקרה שהסדר הפשרה איננו הסדר כספי
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המבוסס על חישובים או כימות, אלא כורך טיעונים עובדתיים גלויים לעין וטיעונים משפטיים,
והערכתו אינה מצריכה מומחיות מלבד זו של בית-המשפט. כלל זה יושם גם בת"צ (מחוזי מרכז}

21185-07-09 סודרי ני פלאפון תקשורת בע"מ, כסי 10 (פורסם בנבו, 7,9.2011).

43. כמו כן, לאור החשיבות המיוחדת שיש כהבטחת יעילות המנגנון לאישור הסדר פשרה בידי בית
המשפט, סבורים הצדדים כי מינוי בודק - כנסיבות אלה, במקום בו אינו נדרש - עלול לסרבל

ולהאריך שלא לצורך את הדיון כבקשה לאישור הסדר פשרה ראוי.

ב(4). המלצה מוספמו? לעמיו שיעור גמול ישפר טרחה

44. העקרונות המנחים לפסיקת שכר טרחה לבאות כוח התובע המייצג וגמול לתובע המייצג קבועים
בסעיפים 22-23 לחוק. השיקולים בהם בית-המשפט צריך להתחשב הם, בין היתר, הטרחה
שטרח התובע הייצוגי ובא כוחו ובסיכון שלקחו על עצמם בניהול התביעה; במורכבות ההליך;

כמידת החשיבות הציבורית שבתובענה וכיוצבי.

45. זאת ועוד, יש לשקול שיקולים הנוגעים לתמריצים להגשת תובענה ייצוגית ראויה ולמנוע תביעות
סרק ולהתנהלותו של בא כוח המייצג.

46. בהלכת רייכרט (ראו, ע''א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט (23.5.12) להלן�: ''הלכת
רייכרט") נקבע כי יש לאמץ את שיטת האחוזים, אחוז מסוים מתוך הסכום שנפסק לטובת
הקבוצה בפסק דין או במסגרת הסדר פשרה, כשיטה מובילה לחישוב שכר הטרחה בתובענות
ייצוגיות בהן הסעד הסופי חינו סעד כספי. בעוד ששאלת השיטה העדיפה לפסיקת שכר טרחה
בתובענות ייצוגלות, בהן הסעד המבוקש הוא צו מניעה או סעד שאינו כספי, היתרה בצריך עיון.

47. לפיכך, המליצו הצדדים, לפסוק לבאות הכוח המייצגות שכר טרחה בסך 160,000 ¤ בתוספת
מע"מ כדין, וזאת כנגד חשבונית מס כדין, אשר ישולם בתוך 30 ימים מהמועד שבו יינתן תוקף

של פסק דין להסדר הפשרה.

48. הגמול הממולץ עכור המבקש, על- ידי הצדדים, הינו בסך של 15,000 ¤, אשר ישולם בתוך 30
ימים מהמועד שבו יאשר בית- המשפט הנכבד את הסדר הפשרה ויתך לו תוקף של פסק דין.

49. הצדדים סבורים כי המלצתם זן הינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין וזו בית היתר, מהטעמים
המפורטים להלן;

א. המבקש העלה בבקשת האישור סוגיה בעלת חשיבות.

ב. בניסוח הבקשה לאישור ובניהול ההליך עד לשלב זה, כמו גם בהגעה להסכם פשרה זה,
השקיעו המבקש ובאות כוחו שעות עבודה רכות ועמל רב על מנת להביא לכדי הישג

ציבורי ראוי.

ג. ההליך שבכותרת ארך למעלה משלוש שנים, במסגרתו הוגשו על- ידי הצדדים כתבי בי
דין ובקשות בהיקף עמודים רב.

9
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ד. כנוסף, התקיים בין הצדדים הליך גישור אשר ערך למעלה משנה, במסגרתו התקיימו
מספר ישיבות גישור וכן פגישות גישור טלפוניות עם המגשר שמונה על-ידי ככ' בית-

המשפס.

ה, כן, מדובר בתובענה מורכבת וחדשנית, אשר משך הכנתה ע"י ב"כ המבקש ארך כמחצית
השנה, תוך התייעצויות עם גורמים שונים המעורים בנושאי המדיח והתקשורת.

ו. מכאן, כי המבקש ובאות כוחו השקיעו בניהולו של התיק מאות רבות של שעות עבודה.
באות כוחו של המבקש מעריכות כי הושקעו עד כה בתיק כ- 350 שעות, כאשר עלותן

מסתכמת בסך של 175,000 ¤ כולל מעמ.

ז. ההמלצה לוקחת כחשבון את הסיכון אותו נטל המבקש על עצמו, לאור המגמה לחייב
תובעים מייצגים שבקשתם נדחתה בשכ"ט והוצאות משפט בסכומים גבוהים, ואת
התועלת הרבה שצמחה לציבור חברי הקבוצה באופן המסדיר את הגילוי הנאות המחוייכ

בדין, באופן הצופה פני עתיד.

50. ההמלצה לגמול ושכר הטרחה נעשו בהתאם להמלצת המגשר, בשים לב לשלב הדיוני בו מצוי
ההליך, טרם ההכרעה בבקשה לאישור; החשיבות הציבורית של הסדרת הסוגיה נשוא הבקשה
הנכונות של המבקש ובאי כוחו להשקיע זמן וטרחה במטרה להביא את המחלוקות לאישור, ו
לסיום מוסכם, מבלי לברר את כקשת האישור בפגי בית המשפט הנכבד, תוך חיסכון ניכר בזמן

שיפוטי יקר ובעלות הכרוכה בהתדיינות.

51. באשר לחשיבות ההסדרה העתידית כםגשימה את מטרות התובענה הייצוגית, מופנה בית המשפט
הנכבד גם אל אשר נפסק בפסק הדין בת"צ 5763-09-11 אמוץ חורג ני שופרסל בע"מ ואח'

(פורסם בנבו, 29.9,2013).

ב(5). מעשה בית דיו וויתור וסילוק

51. הצדדים הסכימו כי אישור ההסכם על ידי בית המשפט ומהן פסק הדין יהוו מעשה בית דיך

כעילות המפורטות בבקשה לאישור, וזאת כנגד המבקש, כנגד כל קבוצת התובעים וכנגד כל אחד

מהם (למעט מי שיוצא מן הקבוצה על-ידי בית המשפט בהתאם להוראת סעיף 18(0 לחוק), וכן

יהוו וויתור וסילוק מצד המבקש ומצד כל אחד מחברי קבוצת התובעים, כלפי המשיבה, כך
שלחברי קבוצת התובעים לא תעמוד עוד כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/אי וכות מכל מין
ו/או סוג שהוא הנוגעים לתובענה ו/או לבקשת האישור, לאחר אישור הסכם הפשרה כאמור

לעיל.

53. בהתאם לנסיבות העניין, ההסדר הינו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה.

54. היתרונות של ההסדר הינס בכך שההסדרה העתידית אשר נקבעה במסגרתו, בנוגע לדרך בח
יבוצע גילוי נאות בעת פרסומו של תוכן ממומן, מהווה מענה הולם לצווים שהתבקשו במסגרת

הבקשה לאישור, והיא מתיישבת עם מודלים מתקדמים המיושמים במדינות אחרות בעולם.

10
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ג. סור דבל
.י
1

55. לאור המפורט לעיל בבקשה זו, הצדדים סבורים, כי הסכם הפשרה חנו ראוי, הוגן וסביר
בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה.

י

56. נוכח האמור והמפורט בבקשה זו ובהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, מתבקש בית המשפט
הנכבד להורות כאמור ברישא לבקשה

57. לבקשה זו מצורפים תצהיריהם של הצדדים ובאי-כוחם. -י

58. לאור המפורט לעיל בבקשה זו, כמו גם לאור הסכם הפשרה/ גישור עצמו, יהא זה נכון, ראוי
וצודק להיעתר לבקשה.

̂, עו"ד ̂יץ', ע^'ד^/חגי ד1ד טלי לוגו, עו"ד שתן ענבר פדלמ, עו"ד תמיר גליק\17''*^€רה בריק-ית^
הורביץושות' ב"כ המבקש י ליבליך - מוזר ושות' / *

ב"כ המשיבה / ב"כ המשיבה
/

תל-אביב, היום 20 בחודש מרץ שנת 7018

11
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1
תסכם 0שרה

̂ מרץ 2018 שגעדן וגחתם גתל אב<ג גיוט י

ו

מגיש כקשת האישור: ויקטול עטי*ה
ו

ע"י ב"כ עו"ד ש, ענבר פדלין ו/או ט, לופנ
_ מרחוב הנופר 4/17 נתניה

0לי; 4283ג054-33 054-3116123
2קסי: 072-2329097

- ד ג נ  -

המשיגת: *דיעות אינטרנט שותפיו* רשומה (ש.ר. 540202462>

'ג"יב"כ ת.-גל*ק ועלידיב"כעוה"דח. דורון ו/או א.פרי נץ י/או נ.
ו/או *. בריק - ח"מוביץי אוגוקניק

ממשרדלינליך-מ"י,עייכידיך מטשיי ש. הורוביץ ושימי, עורג1 יין
מרחוב נמל תל-אניב 40 בית-יואל ת.ד. 300ת"א 002ג4 מרחוב אחד העם 31, תל אביב 6520204- ט5י�

טל� ל 2370!>$4-3ס, פקט ? 03-5442375 29*01-5670 3ק0 ל 03-5660974

הסזר פשרו? געקבית הליך גישור

הואיל ו והמבקש הגיש ביום 1.2.2015 בקשה לאי&ור תביעה כתובענה ייצוגית שמספרה 1715-02-15
לביה-חמשפט המחוזי כתל-אביב - יפו.

והואיל: והמבקש טען בי חוק הגנת הצרכן קובע כסעיף ההגדרות את מהותה של פרסומת כלהלן:
"פרסומת" - לרבות פרסום שמומן או נתמך בידי גורס מסחרי הקשור לנושא הפרסום, או
שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או טובת הנאה אחרת, או התחייבות

לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור''.

והואיל! ולטענת המבקש, כהתאס לסעיף 7 (ג£ (1), (2) לחוק הננח הצרכן, 1קכע בין היתר כי ''פרטוטת
העלולה להביא אדם סביר להניח כי האמור בה אינו פרסומת, <ראו בכך פרסומת מטעת, אף
אס תוכנה איננו מטעה", ו"המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית
מבלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת יראו בבן פרסומת מטעה, אף אס הוכנה איננו

מטעה''.

וחוא*ל: ולטענת המבקש המשיכה הפרה את סעיף 7 (ג) (1), (£2 לחוק הגנת הצרכן נפרסומן של בתבות
שבהן נכללו תכניס שיוזקייכו או פרסומיים תוד מעורכות גורמים מסחריים ללא הגילוי

הנדרש בחוק. <

2x1^4 **" ו
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והואיל ?. והמשיבה טענה שפעלה כדין ודחתה מכל וכל את הנטען בבקשת האישור, חן כפן העובדתי
והן בפן המשפטי, ואף טענת כי ממילא התובענה אינה מתאימה להתברר כייצזגית ממגוון

טעמים, נין השאר כי לא הוכח בבקשת האישור נזק קונקרטי למבקש!

והואיל: וכית-המשפט המליץ לצדדים לקיים הליך גישור, ומעת שהסכימו הצדדים למתווה המפורט
בהסכם וה התייתר הצורך להכריע בתיק;

והואיל ? וחרף העובדה שמי מהצדדים לא הסכים לטענות משנהו - מטעמים של רצון טוב משותן'
להסדרת נושא הסדרי גילוי ראויים ונאותים הסכימו לפנות להליך של גישור שהתנחל עפ"י

הסלצת בית-המשפט הנכבד גפגי המגשר עוה"ד ד"ר נמרוד קתלוכסקי;

והוא<ל: ובדין הזר אין אחידות באשר לחובות בילוי של שיתופי פעולה מסחריים הקשורים בידיעות
עיתונאיות, ואופן מימושן תלוי בתקינה שונה בכל מדינה ומדינה או ברגולציה עצמית של כלי

תקשורת עולמיים בכלל ואתרי חדשות אינטרנטיים בפרט .-

והואיל: ולאתר הגשת בקשת האישור ובעקבותיה, המשיבה ערכה שינו"ם מהותיים באופן מתן גילוי
נאות אודות שיתופי פעולה מסחריים לרבות עדכון של הפלטפורמה הסלולרית ,-

והואיל; והמשיבה הביעה נכונות כנה לערוך שינויים באתרה המקוון, כולל בפלטפורמת הטלפונית
הניידת, הטאבלטיס ובמחשכי הדסקטופ (נייחים וניידים) באופן בו יקבע הסדר בדבר אופן
גיליי קיומם של תכנים עיתונאיים שהפקתם נעשית בהשתתפות מימונית של צדדיס

שלישיים;

והואיל: ועסקינן בבקשת אישור ייחודית, אשר לא הוגשה בעבר, כנגד אחד מגופי התקשורת
המובילים והמשפיעים בספירה העיתונאית בארץ;

והואיל: והסדרת הסוגיות העולות במסגרת בקשת האישור עשויה לשמש אמת מידה להתנהלות
עתידית של גופי תקשורת אחרים הפועלים בענף, לעניין האבחנה בין תכנים מערכתיים ומתן

גילוי לעניין שיתופי פעולת מסחריים.

אשר על כן הוסכט הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מנוא וטישנות

1,1. המבוא להסכם זה ונספחיו, מחווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם (להלן ביחד: "ההסכם" או
"הסכם הפשרה"}.

1.2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש כפרשנות ההסכם. כל
האמור בלשון יחיד בהסכם, תהא לו גם משמעות בלשון רב<ם. כל האמור בלשון זכר, תהא לו

משמעות נס בלשון נקבה.

1.3. לכל המונחים המפורטים להלן כהסכם תהא המשמעות, כדלקמן .•

1.4. "הקבוצה המיוצגת": כל אזרח אשר נחשף ו/או ביקר באתר החדשות ופירטל התכנים האינטרנטי
של המשיבה £1זי<7 כ- 7 השניס אשר קדמו להגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

: מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה על- ידי בית- המשפט. ~, ** 1ך0 1.5. "המועד הקובע"
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1.6. "אישיר ההסנם": אישור ההסכם על כל מרכיביו על-ידי בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין
חלוט להסכם, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות.

1
2- אישור ההס<:ם

2.1. הצדדים יגישו לבית המשפט בקשה בה הם מודיעים אודות כריתתו של הסכם פשרה זה (להלן:
"הבקשה11), ימבקשימ כדלהלן:

2.1.1, כי כיה המשפט הנכבד יורה על גרסוס מודעה, כנוסח מוסכם, בעיתונות י ואת בהתאם י
לדרישת סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, (להלן ו "ההודעה הראשונה"),

במודעה ירומו כל אדם הנכלל בקבוצה המיוצגת להודיע בהון 45 יום מיום פרסום
המודעה ובדרך שתצוין במודעה, אס אין ברצונן להיכלל בקבוצת התובעים (להלן;

"הודעת הפרישה'�) או להמש לבית המשפט התנגדות מנומקת להסכם.

2.1.2. כי בית המשפט הנכבד יורה על משלוח ההודעה הראשונה כאמור, בצירוף העתק מכתבי
הטענות כתיק דנא ומהסכם הפשרה ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט.

2.1.3. ג< בכפוף לאמור בהסכם זה ולהחלטת בית המשפט, בחלוף 45 ימים ממועד פרסום
ההודעה הראשונה בית המשפט יתבקש על ידי הצדדים לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף
של פסק-דין (להלן: "פסק-דין"}, ובמקביל להורות על פרסום הודעה שנייה, בעיתונות,

בנוסח מוסכם, וזאת בהתאם לדרישת סעיף 25(א)(4} לחוק תובענות ייצוגיות.

2.1 פרסום ההודעות כאמור יבוצע על ידי המשיכה ועל חשבונה.

2.3. חסכס פשרה זה לא יתול על כל חבר קבוצה שמסר הודעת פרישה, בהתאם לאמור בסעיף 18(0
לחוק תובענות ייצוגיות.

3. הוסנם ניו הצדדים כדלקמן.:

5.1. מבלי שהדבר יהווה הודאה בטענות המבקש, החל מ - 50 ימי עבודה לאחר "המועד הקובע",

יחולו על כל ידיעה שהיא תוצר שיתוף פעולה מסחרי חיצוני עם נורם מממן כלשהו (מסחרי,
ארגוני או ממשלתי) הכללים אשר יוטמעו אצל המשיבה ואשר מפורטים במסגרת הסכם זח

כדלקמן:

א. מהרת ידיעה כאמור כקעיף 3.1 להסכם המופיעה בעמוד הבית תאופיין בסמטן גראפי, אשר

יבדל אותה ויקנה לה חווי שונה מידיעות אחרות שאין בהן נגיעה מסחרית, כגון צבע או גוון
. רקע, נופו ו/או כל בידול גראפי אחר

כ. בתחום שטח כותרת הידיעה המופיע בעמוד הבית של האתר ואשר בלחיצה עליו עוברים

למסך המאפשר אה קריאתה של הידיעה עצמה - יופיע סמליל אייקתי ממוסגר, באופן הבא:

[1] (האות 1 ת10ז13ות10ח1). יובהר כי גודלו של הסממן הגראפי, לא יפחת מגודל אותיות
הטקסט הצמוד, המוצג לשם ההמחשה והדוגמא בסקיצה המכונה נספח "א'' להסדר זה

ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1/ . ז**6* 4£, 0111)
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ג. במעבר של סמן העכבר על חסמליל (במחשבי דסקטופ) יוצג חלון [המוגג לשם ההמחשה
ביי] המסביר לקורא את מהותו ואופיו של שיתוף הפעולה והדוגמא בסקיצה המכונה נספח "

המסחרי הקשור בידיעה. ;להלן י "מנגנון 61'\0-0118€מ1") למשל כלהלן ?-
'? - "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 61מ'< נ) "הוכן כשיתזף עם.,
; או כהשתתפות מימונית של גורס חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית"

1} "חסות" - "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 61מ'< במימון של
, גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית"

ד. בפלטפורמת הניידים (טאבלט וסלולר), יופיע אותו סמליל נמוצג לשס ההמחשה והדוגמא
בסקיצה המכונה וספח "ג"], כאשר בנגיעה תיפיע הפניה לביאור אשר מסביר לקורא את
אופיו ומהותו של שיתוף הפעולה המסחרי, כאמור לעיל [מוצג לשם ההמחשה והדוגמא

בסקיצה המכונה נספח "ד"].

ה. הסמליל חנ"ל יופיע בבל מופע של הכתבה טרם נכנסים לכתבה, כין אס הכתבה נמצאת
כעמוד הבית ובין אם בםדוריס השוניס של האתר.

ו, בגוף הידיעה עצמה, יבוצע גילוי כאשר לזהותו של חנירם המממן כלהלן י

1) תחת כותרת הידיעה, לפני חכתבה גופה, ובמידת האפשר בסמוך לשם הכתב
(מעליו או מתחתיו) תופיע התיבה "בשיתוף עם ,". עוד יופיע שם הגורם
אשר הייתה לו נגיעה מימונית לידיעה. בנוסף יופיע אותו סמליל גראפי []]
אשר הופיע נשטח כותרת הידיעה [מוצג לשס ההמחשה והדוגמא בסקיצה
המכונה נספח "ה" (פלטפורמת הדסקטופ) ונספח "ו" (פלטפורמת

הניידים)]. בנגיעה בסמליל יופיע חלון ההסבר כאמור לעיל.

2) אותיות התיבה יהיו בגודל גופן שלא יפחת מהאותיות המשמשות בגוף
הכתבה.

3.2. למען הסר ספק, הסדר וה לא יחול על מצבים בהם גורמים חיצוניים אפשרי, הזמינו או יזמו
לימוד מוצר או התנסות בחוויה לשס הערכת הנושא מושא הכתבה, באופו שנדרש כחלק מהפקת
הכתבה ואינו משיא ו�ו1ח כספי למשיבה; לשם הדוגמא, הסדר !ה לא יחול על מצב שבו כתב
מהמן להתנסות בחוויה גלשתי אי לעשות שימוש בכלי כלשהו לצורך פרסוט ביקורה על

אודותיהם.

3.3. המשיבה לוקחת על עצמה ליישם את הכללים שלעיל גם בפלטפורמות טכנולוגיות עתידיות
מתקדמות שאינן הפלטפורמות נשוא ההסדר בגמישות המתחייבת ממגבלות טכנולוגיות.

3-4, מאחר והסדר זח צופה פני עתיר - אך ניסיון וזעבר מלמד בי ההתפתחויות הטכנולוגיות
ורזשיווקיית בעידננו רבות ומהירות, אוי ככל שהמשיבה תעשה שינויים הנובעים מצרכים גראפיים
או טכנולוגיים היא מתחייבת להקפיד על עקרונות הגילוי הנאות כמוסכם לעיל ככל שסביר וניתן

טכנולוגית לעשות כן.
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3.2. ככל שהמחוקק יקבע בעתיד הוראות שמאפשרות גילוי נאות בהיקף שונה מזה המעוגן בהסדר וה,
איי יגבר ההסדר החוקי על הוראות ההסדר.

ן;

4. ויתור על תביעות

קיוס התחייבויותיה של המשיבה על פי הסכם זה יחוורו סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה או
טעגה של כל אז�ם כלשהו הכלול בקבוצה המיוצגת (למעט כל מי שהגיש הודעת פרישה כאמור בסעיף

2.1.1 לעיל), בגין ו/או בקשר עם התובענה והבקשה. נ
ר

5. חמלצה מוסכמת נדבר קניעת בית-ז?משפל\ את גמול חמנקש ושכר טרחת עויכ*-7י<ו

הצדדים יפנו לבית-המשפט הגכבד בבקשה לאשר את הפשרה המגולמת בהסדר גישור זה בפסק-דין
שיהא בו משום מעשה כ<-דץ כלפי כול< עלמא, ובמסגרתה <בקש1 את בית-המשפט לאשר את הסכום
אשר יפורט להלן ואשר הוסכם בין הצדדים כסכום שישולם על-ידי המשיבה למבקש ולבאות כוחו

; בחלוקה כדלקמן

א. גמול למבקש כסך 15,000 ¤.

ב. שכ"ט לבא כוחו בסן ס0ס,160 ¤ בצירוף מעי'מ (כנגד המצאת חשבונית מס כדין ואישור בדבר
פטור מניכוי מס במקור).

*- תנא* מתלה
6,1 אישור החסכס על כל מרכיביו (ככפוף לסמכות בית-המשפט ולשיקול דעתו על-פי דין), מבלי שייערכו
בו שיבוייס שלא יזכו להסכמת כל הצדדים, על ידי בית-המשפט בפסק דין חלוט, יהווה תנאי מתלה

לתוקף ההסכם.

6.2 נמשך ההליך המשפטי נקשר עם התובענה ו/או הבקשה, מכל סיבת שהיא (למעט דיון והכרעת בית

המשפט כבקשה לאישור הסכם פשרה זה), ההסכם יחשב לכל דבר ועניין כאילו לא נערך מעולם, ולא
ניהן יהא להגישו ו/או להסתמך עליו ו/או לעשות בו או בתוכנו שימוש כלשהו בין במסגרת הליך
שיפוטי כלשהו ב<ן במסגרת הלק� מעין שיפוטי כיו במסגרת הליך מנהלי ובין בכל הליך אחר, ובכלל זה
לא ניתן יהא להשתמש בנתונים ו/או במצגים ר/או בטיוטות ההסכם ככל שהגיעו לידיעתו של מי מן
הצדדים ו/או באי מחם ו/או צדדים שלישיים במהלך המו"מ לקראת הסכם זה ו/או בקשר אליו והס

לא יחייבו את הצדדים, בכלל זה כלפי צד ג' ולא ילמדו על הסכמותיהס בעניינים דומיס או אחרים.

3.$ יובהר. כי ככל שהסדר פשרה זה לא יאושר על-ידי בית-חמשפט הנכבד או יבוטל, הצדדים שומרים על

מלוא טענותיהם וזכויותיהם כתיק דנן על כל המשתמע מכן ולא יראו בהסדר המוצע ותוכנו כהוראה

בכל טענה שנטענה כנגד מי מהצדדים במסגרת הבקשה לאישור על כל המשתמע מכך וככל האמור
בהסכם הפשרה ככלל.

̂*1�-]�י0 *" 7 5ללנ *
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7.1 אין בהסכם זה כל הודאה של מי מהצדדים כאיזה מטעמה הצד האחר להסכם, לרבות הטענות
הנזכרות בבקשה ובתובענה.

7.2 ההסכס בולל את כל ההסכמות שבין הצדדים והוא מבבש וטמצה באופן בלעדי וסופי את כל
ההסכמות בקשר עם האמור בו,

7.3 לא יחיה כל הוקף לכל שינוי או תוספת להסכם, אלא אס כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים \
להסכם. לא תישמע טענה של שינוי ההסכם בעל פה, כמוכן, לא יהיה הוקף לכל מצג ו/או מו"מ, ככל

_ שנוהל בי( הצדדים, קודם לחתימת חהסכם. ,

7.4 הצדדים מתחייבים לפעול בתום לכ לק<ומו של ההסכס ולבצע את כל הפעולות ולחתום על כל
המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש, ושיהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות

ההסכם.

7,5 ביה המשפט הנכבד יתבקש ליתן הוקף של פסק דין להסכם ללא חיוב הצדדים בתשלום הוצאות ו/או
תשלום אחר ו/או נוסף כלשהו, למעט הקבוע בהסכם זה.

7.6 ההסכם יעמוד לעיון לכל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות כמשרדי באי כוח הצדדים.

7.7 כתובות הצדדים בכל הקשור למסירה הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסכם >ה, הן כמפורט
במבוא להסכס.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ראי כוחם של הצדדים חותמים על הסכם זה מטעם הצדדלם על פי הסמכה מפורשת שניתנה להם:

̂יץי/ ח. 1ץר\ך ו/א̂ו ג. אוגו'למק / ̂ןו ו/או ט.ליפו, עו"ד ת. גליק י/או ש. גו�יק-חיימו ש. ענגו� פד
ב"כחמבקש ממשרד עו''ז� ליבליד - מוזר / ממשדד/ץ̂ט�וביץ' ושות',ע1?'7

ב"כ ה6ש*בה

חתימת קיוס גידי מ<שר;

אני הח"מ, עו"ד ד"ר נמרוד קוזלובסקי, מאשר בזה כי ההסדר הנ"ל משקף את ההסכמות אליהן
ה1יעו הצדדים במסגרת הליך הגישור אשו��'קקקיים כפני יכהמלצתי.

תאריך ד"ר נמריד קוז5וב0קי, עו"ד
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מי הראשון שגר בבית הלבן, מי הגרוש היחיד^

1 שנבחר לתפקיד, מאיזה גזע הכלבים של אובמ...
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מדיניות תוכן בשיתוף
61חץ | 11:11

$*̂* 

?

תוכן בשיתוף - הכתבה ה91קה בידי המחלקה המסחרית
של 61חץ בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה

לאחר עריכה עיתונאית.

0111011*727110
אייוע ר.-ז*1יע0 הגדול שר נלמוניי טר"י איו
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לינה לאור הכוכבים: כל
המשפחה באוהל אחד

ן הקמפינג המועדף עליך - ו י חנ אמור לנו מהו 
ונספר לך מי אתה. אז היכן מסתתר חניון הלילה

הכי פסטורלי, איפה תמצאו את אווירת סעי
הנוסטלגית, מהיכן רואים את הכי הרבה כוכבים

ון שהכי מחובר ל0בע הפראי? כל י ומהו החנ
התשובות בכתבה

אל' סגלןפורסמ 54 08

© 0  0
בשיתוף רשות ה0בע והגנים ש
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הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
(ת"צ 17x5-02-15- ויקטוו עטייה ני ידיעות אינטרנט ש.ר.)

מובא בזה לידיעת הציבור כי כיום , הוגש לאישורו של בית-המשפט המחוזי בתל אביב-יפו {כבי
השופט רחמים כהן) הסכם פשרה בתביעה ובבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי מר ויקטור
עטייה (להלן - "התובע המייצג") ני ידיעות אינטרנט ש.ר. (להלן - "ידיעות אינטרנט"), במסגרת ת"צ -1715

02-15 (להלן/ בהתאמה - "הסכם הפשרה" ו-"התובענה"),
(1) ו-(£2 לחוק { >) עניינה של התובענה הוא בטענות התובע המייצג כי ידיעות אינטרנט פעלה בניגוד לסעיפים 7
הגנת הצרכן תשמ"א'1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן"), בפרסומן של כתבות שפורסמו באתר האינטרנט
, שבהן נכללו תכניס פרסומיים תוך מעורבות גורמים מסחריים !!.11£1.00'{ (להלן - "61מ¥" מאו "האתר")
ללא הגילוי הנדרש בחוק הגנת הצרכן. טענות אלו הוכחשו על-ידי ידיעות אינטרנט, והסדר הפשרה אשר
עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שכל הצדדים הצהירו, כי פשרה זו נעשית לפנים משורת הדין, וכי אין
בהתקשרותם בהסכם הפשרה משוס הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו
שנטענה בכתבי בי-הדין שהוחלפו במסגרת הבקשה לאישור. מבלי לגרוע מן האמור בהסכם הפשרה, הפרטים

הנוגעים לעניין הינם, כדלקמן:
1. עיקרי הסכמ הפשרה:

1.1. הסכם הפשרה יחול על כל ידיעה שתפורסם באתר 01ו¥1 שהיא תוצר שיתוף פעולה מסחרי חיצוני עם
גורם מממן כלשהו (מסחרי, ארגוני או ממשלתי), החל מ-50 ימי עבודה לאחר ה"מועד הקובע",

כהגדרתו בהסכם הפשרה.
1.2. בהתאם להסכם הפשרה, הסכימה ידיעות אינטרנט להטמיע כללים לבידול ידיעה כאמור בסעיף 1.1,

כמפורט להלן.
1.3. כותרת ידיעה כאמור בסעיף 1.1 המופיעה בעמוד הבית באתר 01מ¥ תאופיין בסממן גראפי, אשר יבדל
אותה ויקנה לה חוזי שונה מידיעות אחרות שאין בהן נגיעה מסחרית, כגון צבע או גוון רקע, גופן ו/או

כל בידול גראפי אחר.
1.4, בתחום שטח כותרת הידיעה המופיעה בעמוד הבית של האתר ואשר בלחיצה עליו עוברים למסך
המאפשר את קריאתה של הידיעה עצמה - יופיע סמליל אייקוני ממוסגר, באופן הבא: [1] (האות

"/" י ו101ז3ומ01*חו). גודלו של הסמליל הגראפי לא יפחת מגודל אותיות הטקסט הצמוד.
1.5. כמעבר של סמן העכבר על הסמליל (במחשבי דסקטופ) יוצג חלון המסביר לקורא את מהותו ואופיו
של שיתוף הפעולה המסחרי הקשור בידיעה, למשל: "תוכן בשיתוף עם.." - "הכתבה הופקה בידי
המחלקה המסחרית של 161ז'< בהשתתפות מימונית של גורס חיצוני ופורסמה לאחר עריכה
עיתונאית"; או - "חסות'' ' "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 1101ץ במימון של גורם

חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית".
1.6. בגלישה בפלטפורמת ניידים (טאבלט וסלולר), יופיע אוהו הסמליל הגראפי, כאשר בנגיעה תופיע

הפניה לביאור אשר מסביר לקורא את אופיו ומהותו של שיתוף הפעולה המסחרי, כאמור לעיל.
1.7- הסמליל הנ"ל יופיע בכל מופע של הכתבה טרם נכנסים לכתבה, בין אם הכתבה נמצאת בעמוד חבית

ובין אם במדורים השונים של האתר.
1.8. בגוף הידיעה עצמה, יבוצע גילוי באשר לזהותו של הגורס המממן כדלהלן: תחת כותרת הידיעה, לפני
הכתבה גופה, ובמידת האפשר בסמוך לשם הכתב (מעליו או מתחתיו) תופיע התיבה "בשיתוף עם
 ". עוד יופיע שם הגורם אשר הייתה לו נגיעה מימונית לידיעה. בנוסף יופיע אותו סמליל גראפי
(1) אשר הופיע בשטח כותרת הידיעה, כאשר בנגיעה בו יופיע חלון ההסבר כאמור לעיל. אותיות

התיבה יהיו בגודל גופן שלא יפחת מהאותיות המשמשות בגוף הכתבה.
1.9. למען הסר ספק, הסדר זה לא יחול על מצבים בהם גורמיס חיצוניים אפשרו, הזמינו או יזמו לימוד
מוצר או התנסות בחוויה לשם הערכת הנושא מושא הכתבה, באופן שנדרש כחלק מהפקת הכתבה
; לשם הדוגמא, הסדר זה לא יחול על מצב שבו כתב מוזמן ואינו משיא רווח כספי לידיעות אינטרנט

להתנסות בחוויה כלשהי או לעשות שימוש בכלי כלשהו לצורך פרסום ביקורת על אודותיהם.
1.10. במסגרת הסכם הפשרה לוקחת על עצמה ידיעות אינטרנט ליישם את הכללים שלעיל גם בפלטפורמות
טכנולוגיות עתידיות מתקדמות שאינן הפלטפורמות נשוא ההסדר, בגמישות המתחייבת ממגבלות

טכנולוגיות.
1.11. הצדדים המליצו לבית המשפט לקבוע גמול מיוחד לתובע המייצג בסך של 15,000 ש"ח, ושכ"ט לב"כ

התובע המייצג בסך של 160,000 ש"ח בתוספת מע"מ, המלצת הצדדים כפופה לאישור בית-המשפט.
1.12. עם מתן תוקף של פסק-דין להסכם הפשרה, תאושר התביעה בכל הקשור עם עילות התביעה כייצוגית,
והתובע המייצג וחברי קבוצת התובעים מוותרים על כל טענה, דרישה, זכות או עילה בכל הקשור

למתואר לעיל, ופסק הדין יהווה מעשה בית דץ כלפי התובע המייצג וחברי הקבוצה.
; הגשת התנגדויות ופרישה מו הקבוצה

^/366005/8740/2724742/1

- 179 -



-2-

1.13, חבר קבוצת התובעים, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת
בקשת האישור או התביעה, ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי
לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות

מנומקת להסכם הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה.
1.14. חבר קבוצת התובעים אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסכם הפשרה, רשאי להודיע לבית המשפט,
בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות כאמור בסעיף 18(ו) לחוק כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה

יחול עליו.
1. עיוו בהסבכז הפשרה

2.1. הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב, ברחי ויצמן 1,
בתל אביב, וכן במשרדו של ב"כ התובע המייצג, ברחי הנופר 4/17 בנתניה.

3. שונות
3.1. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין

האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
3.2. תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

- שרון ענבר פדלון, עו"ד תמיר גליק, עו"ד
ב"כ התובע המייצג בי'כ ידיעות אינטרנט

ב
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תצהיר מטעם המבקש, מר ויקטור עטייה

אני הח"מ, מר ויקטור עטייה, נושא ת.ז. 029681475, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האטת וכי אחיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן .•

1. הנני המבקש בהליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ 1715-02-15 עטייה נ' ידיעות אינטרנט
, בבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלן- "הבקשה לאישור"). שותפות רשומה

2. הנני נותן תצהיר זה בהתאם לסעיף 12(ב) לתקגות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, כתצהיר המוגש בתמיכה
לבקשה לאישור הסכם הפשרה המצורף לתצהירי זח ןלוזל( - "הסכם הפשרה"),

3- אכי מצהיר כי כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסכם הפשרה בין הצדדים לבקשה לאישור הם אלח
המפורטים כהסכם הפשרה. אני מצהיר כי אין פרטים מהותיים אחרים אשר לא פורטו בהסכם הפשרה.

4. אני מאשר את אמיתות העובדות המשמשות יסוד לבקשה לאישור הסכם פשרה, ככל שהן נוגעות אלי.

5. מלבד ההמלצות הכלולות בהסכם הפשרה לעניין תשלום גמול עבורי ושכר טרחה לבאי כוחי, כמפורט בסעיף

5 להסכם הפשרה, לא ניתנו או הובטחו מטעם המשיבה לי או לבאות כוחי כל תשלום או טובת הנאה כלשהי,
במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם הפשרה,

6. זהו שמי, זוהי חתימתי ורנוכן תצהירי אמת.

2

\/(!465295י,29/29900\55/.1

- 182 -



[
1? /

ו

הכני מצהיר כי והו שמי, זו חתימתי וכל האמור דלעיל אמת,

! / 1 י-^

ו<קט1ר-עטיה"�י

אישור

הנמ מאשרת בזאת כי ביום הופיעה בפני עו"ד שרון ענבר פדלון מר ויקטול- עטיה ת.ז
029681475 ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק

\ . ̂יל--' באם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפ

̂לון, עו"ד ̂'פ שדון עט

 —/ן ט5י 3116123-ג5ם,0ק7ז'7'ג9ם9ג072-23
עו"ד פללון, רוןענבר-  _ , _ , ,. .ש
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תצהיר ב"3 המבקש

אני הח"מ, עו''ד שרון ענבר פדלון, מרחוב הנופר 4/17, נתניה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אחיה
צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת בכתב, כדלהלן:

, בהליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית 1. אני משמשת כבאת כוחו של מר ויקטור עטייה (להלן - "המבקש")
ת"צ 1715-02-15 עטייה נ' ידיעות איגטרגט שותפות רשומה בבית-המשפט המחוזי בתל אביב (להלן

בהתאמה - "הבקשה לאישור" ו-"ידיעות אינטרנט").

2. אני עושה תצהירי זה, בהתאם לסעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, כתצהיר המוגש בגדרי
בקשה לאישור הסכם הפשרה בין הצדדים (להלן - "הסכם הפשרה"),

3. כלל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לבקשה לאישור מפורטות כהסכם הפשרה, קראתי את הסכם הפשרה

החתום, בטרם חתימתי על תצהיר זה, והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי.

4. למיטב ידיעתי, מלבד ההמלצות הכלולות בהסכם הפשרה לעניין תשלום גמול למבקש בבקשה לאישור ושכר

טרחה לבאי כוחו, כמפורט בסעיף 5 להסכם הפשרה, לא ניתנו או הובטחו מטעם ידיעות אינטרנט למבקש

בבקשה לאישור או לבאי כוחו כל תשלום או טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם
הפשרה.

)<1זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי4?מת. !
שרון ענבר פדלון/ו"ד

אישור

, הופיע לפני גב' שרון ענבר פדלון, עו"ד, אני הח"מ, טלי לופו, עו''ד, מ.ר. 46214, מאשרת כי כיום 20 במרץ, 2018
המוכרת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת ואם לא תעשה כן תהיה צפויה לעונשים הקבועים

1

1
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תצהיר מטעם נציג המשיבה

̂* *~#, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את זן הח"מ,אמ בן טלנושא ת#££ <0$ ,מרחוב י^
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן ו

1. הנני מכהן בתפקיד מנכ"ל *6ח¥ בידיעותאינטרנטש.ר. 02462 5402(להלן - "ידיעות איגטרנט") בהליך
בקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ 1715-02-15 בבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלך - "הבקשה

לאישור").

2 הנני מוסמך ונותן תצהיר זה בשמה ומטעמה של ידיעות אינטרנט, בהתאם לסעיף 12(ב) לתקנות תובענות
ייצוגיות, התש''ע'2010, כתצהיר המוגש בתמיכה לבקשה לאישור הסכם הפשרה המצורף לתצהירי זה

(להלן -"הסכם הפשרה"),

3. אני מצהיר כי כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסכם הפשרה בין הצדדים לבקשה לאישור הם אלה
המפורטים כהסכם הפשרה. אני מצהיר כי אין פרטים מהותיים אחרים אשר לא פורטו בהסכם הפשרה.

4. אני מאשר את אמיתות העובדות המשמשות יסוד לבקשה לאישור הסכם פשרה, ככל שהן נוגעות לידיעות
אינטרנט.

5. מלכד ההמלצות הכלולות בהסכם הפשרה לעניין תשלום גמול למבקש בבקשה לאישור ושכר טרחה לבאי
כוחו, כמפורט כסעיף 5 להסכם הפשרה, לא ניתנו או הובטחו מטעם ידיעות אינטרנט למבקש בבקשה

לאישור או לבאי כוחו כל תשלום או טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם הפשרה.

6. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

^ 1 הופיע לפני1<י יין < המוכר לי ^/ י ^ אני הח"מ,^<< £**0עו"ד, מ.ר. 00-0^ , מאשר כי ביום
באופן אישי/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. מסי , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת

ואס לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר בפני אמיתות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

מלכה/טחמי*!
עורכת^דע

רשיון מס7(>4106 ? עי"ד

1

1755129/29900/4652950/1

- 185 -



תצהיר ב"כ המשיבה

אני הח"מ, עו"ד תמיר גליק, מרחוב נמל תל אביב 40, תל אביב, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלהלן;

1. אני משמש כבא כוח ידיעות אינטרנט ש,ר. 540202462 (להלן - "ידיעות אינטרגט") בהליך בקשה לאישור

תובענה ייצוגית תי'צ 1715-02-15 עטייה נ' יד<עות אינטרנט, בבית המשפט המחוזי בתל אביב {להלן -
"הבקשה לאישור"),

2. אני עושה תצהירי זה, בהתאם לסעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, כתצהיר המוגש בגדרי

בקשה לאישור הסכם הפשרה בין הצדדים (להלן - "הסכם הפשרה").

3. כלל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לבקשה לאישור מפורטות בהסכם הפשרה, קראתי את הסכם הפשרה

החתום, בטרם חתימתי על תצהיר זה, והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי.

4. למיטב ידיעתי, מלבד ההמלצות הכלולות בהסכם הפשרה לעניין תשלום גמול למבקש בבקשה לאישור ושכר

טרחה לבאי כוחו, כמפורט בסעיף 5 להסכם הפשרה, לא ניתנו או הובטחו מטעם ידיעות אינטרנט למבקש

בבקשה לאישור או לבאי כוחו כל תשלום או טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם
הפשרה.

זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת,

אישור

, הופיע לפני מר תמיר גליק, ̂ במרץ, 2018  
, מאשרת כי ביום אני הח"מ, שירה בריק - חיימוביץי, עו"ד, מ,ר. 25157

עו"ד, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת ואס לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק, אישר בפני אמיתות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

ו
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 4:

נספח 4 - הודעה לעיתונות - הסדר פשרה - 
עניין עטיה

(עמודים 188 עד 188)
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 5:

נספח 5 - התנגדות יותם כרמון - עניין עטיה

(עמודים 190 עד 286)
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 6:

נספח 6 - התנגדות ארגון העתונאים - עניין 
עטיה

(עמודים 288 עד 333)
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בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ת.צ. 1715-02-15
בפני כבי השופט רחמימ בהו

בעניין: ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה
באמצעות ב"כ עוה"ד ד"ר מורן סבוראי או אמיר בשה או גלעד זבידה
2), בני ברק, או בוריס מריאקרי, מרחוב מצדה 7 (מגדלב.ס.ר 4, קומה 3

;5126112

טל: 03-7743000 { פקס � 03-7743001 ,? דוא"ל: !€0.1./*5213ג*@06ו?01 ,?

ה^וזנגד

ן \^^

£^ 
^ 

\$\ עטיה   ויקטור
^1$*̂ ; \י§\ י  ^ באמצעות שרון ענבר פדלון ר^או טלי לופו מרחוב הנופר 4/17 נתניה

טל: 054-3334282, 054-3116123 ? פקס: 072-2329097; \?\ ^ **0
̂ ו ( י המבקשת \\ \ 

ידיעות אינטרנט שותפות רשומה (ש.ר. 540202462)
באמצעות ב"כ עוה"ד ת. גליק ו/או ש. בריק חיימוביץ' מרחוב נמל תל

אביב 40, בית-יואל, ת.ד. 300 תל אביב 61002;
טל: 03-5442370; פקס: 03-5442375;

ובאמצעות עוה"ד ח. דורון ו/או א. פרינץ ו/או נ. אוגולניק ממשרד ש.

; הורוביץ ושותי, עורכי דין, מרחוב אחד העם 31, תל אביב 6520204
; פקס: 03-5660974 טל = 03-5670629

המשיבה

התנגדות להספמ פשיה בהליד שבכותרת

המתנגד שפרטיו להלן מתכבד להגיש לבית המשפט המחוזי הנכבד התנגדות להסכם הפשרה בתיק
שבכותרת, וזאת בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן י. "חוק תובענות

ייצוגיות"} ובהתאם לפרסומים בתקשורת לעניין "בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליך גישור" בין
המבקש לבין המשיבה (להלן .? "הבקשה לאישור הסדר פשרה"}.

1
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מעמדז ואופיו של המתנגד - ארגון העיתונאים בישראל

1. המתנגד, ארגון העיתונאי© בישראל, הוא הסתדרות מקצועית הפועלת במסגרת הסתדרות העובדים

הכללית החדשה (להלן � "ארגון העיתוגאים בישראל" או "ארגון העיתונאים"}. הארגון הוא איגוד

ארצי, פרופסיונאלי, ענפי, בדומה לאיגודים פרופסיונאליימ אחרים בהסתדרות, והוא קולט

לשורותיו עובדים בכל מקצועות העיתונות, כמעוגן בתקנון הארגון. בעניינים הפרופסיונאליים של

עיתונאים, נקבע על ידי בית הדיו הארצי לעבודה בהלכה חלוטה, כי הארגון הוא אוטונומי כיחידת
מיקוח נפרדת בתוך ההסתדרות.1 בראש הארגון עומד העיתונאי מר יאיר טרצ'יצקי.

 העתק תקנון הארגון מסימן כגספיז1, מצורף להתנגדות זו.

•
2. ארגון העיתונאים פועל לשמירה על זכויותיהם ועל ייצוגם של עובדים בכל מקצועות העיתונות, הן

במישור הקיבוצי והן במישור הפרט, ולרבות במישור הפרופסיונאלי. הדבר בא לידי ביטוי בתקנון

הארגון, הקובע בגדר תפקידי הארגון הן הגנה ארגונית (איגוד-מקצועית) על העיתונאים בכל ענפי

התקשורת,2 והן טיפוח האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי ועל חופש העיתונות.3 הארגון

הוא ארגונם היציג של למעלה מ- 3,000 עיתונאים ועיתונאיות בכלי תקשורת שונים, ובכלל זה, חברת

; גלובס; חברת חדשות החדשות הישראלית, ידיעות אחרונות; ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה)
10 ן "טייס אאוט" * הארץ/דה מרקר; וואלה! ועוד. ארגון העיתונאים הוא כיוס הגוף המרכזי והגדול

ביותר העוסק בייצוג העיתונאים במעמדם כעובדים וכמי שנושאים בשליחות ציבורית הכרוכה
בעבותות בחופש הביטוי ובחופש העיתונות.

3. הארגון שם לו למטרה, בין היתר, לעשות שימוש בכלים איגודיים (יוניוניסטיים), כדי להגן על חופש

 העיתונות ועל העיתונאים כעובדים בהקשר זה. מטרה זו באה לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית
^

^ במסגרת הגנה על עובדים וכן בפעילות ציבורית כגון ימי עיון וכדומה. הארגון חבר במועצת העיתונות

ותקנון הארגון מפנה, בין היתר, לנורמות המעוגנות בתקנון מועצת העיתונות כנורמות המחייבות

את הארגון.4 לא למותר לציין עוד, כי התקנון קובע, כאחד מתפקידי הארגון, גם טיפוח ערכי
הדמוקרטיה, זכויות האדם וחירות האזרח.5

..... העתק תקנון האתיקה של מועצת העיתונות מסומן כנספח 2, מצורף להתנגדות זו.

1 עסק (ארצי) 59352-10-13 ידיעות אינטרנט בע"מ (שותפות רשומה) ני ארגון העיתונאים בישראל, 21.8.2014 (להל0
"עניין ווי-נט"£ - הליך בעניינה של המשיבה בהליך שבכותרת.

2 ר' למשל סעיפים 4.1.1 - 4,1.12 לתקנון הארגון.
9.1 לתקנון הארגון. 4.2.7 ו- ,4.2.3 3 ר' למשל סעיפים 4.2.1,

" סעיף 9.1 לתקנון הארגון,
5 סעיף 4.2.7 לתקנון הארגון.
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•4. בנוסף, במסגרת פעולותיו כארגון פרופסיונאלי, פועל הארגון לשמירה על מעמדו של העיתונאי

ושמירה על חופש העיתונות, וזאת מתוך מטרה לשמור על עיתונות חופשית ועצמאית, הראויה לאמון

הציבור. הארגון רואה עצמו כשליחם של העיתונאים בישראל בסוגיות אלו ופועל בהתאם בזירות

השונות בציבוריות הישראלית, ולרבות ועדות הכנסת, בתי המשפט ובתי הדין לעבודה,6 ופעילות

שוטפת. אפילו במרוצת חודש זה, נוטל ארגון העיתונאים חלק פעיל בארגון שני ימי עיון רבי
משתתפים בנושא אתיקה עיתונאית וחופש העיתונות,7 ועוד היד נטויה.

5. זאת ועוד. במסגרת המשאים ומתנים הקיבוציים שהארגון מנהל עם כלי התקשורת הוא פועל להביא

לידי ביטוי את נושא האתיקה המקצועית, כחלק מההסכם הקיבוצי ומערכת יחסי העבודה במקום
העבודה, ועל מנת לשמור על העיתונות החופשית ועל מעמד העיתונאים כעובדים פרופסיונאליים.8

6. הארגון אף רואה עצמו כמי שמייצג לא רק את ציבור העיתונאים אלא גם את האינטרס הציבורי
9 הרחב בכל הקשור לחופש עיתונות.

7. ארגון העיתונאים סבור, כי קולו כמי שאמון, ביחד עם מועצת העיתונות בישראל, על הנושאים

הרלבנטיים להליך התובענה הייצוגית, ראוי שישמע במסגרת ההליך לפשרה, שכן הנושא של תוכן
שיווקי סמוי אינו נוגע רק להגנת הצרכן אלא גס ליסודות הדמוקרטיה הישראלית, ובהם חופש
הביטוי וחופש העיתונות (על כך, להלן). בהקשר זה, מעמדו כמתנגד להסכם הפשרה, וזאת בהתאם

לסעיף 18{ד£ לחוק תובענות ייצוגיות.

8. זאת ועוד. ארגון העיתונאים סבור, כי האמירות הכלליות במסגרת הסכם הפשרה, לפיהן אין צורך

במינוי בודק, מוסד הקבוע בסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות אינן מדויקות בענייננו. הוראות הדין

הרלבנטיות בסעיף 19 (ב)(1) קובעות כלל לפיו ימונה בודק ורק במקרים חריגים לא ימונה, ואין בהן
 כדי ללמד כי הבודק הנחוץ הוא דווקא בעל מומחיות כלכלית-חשבונאית. וזו לשון החוק:

^

"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא לאחי שקיבל חהת דעת מאדם
שמינה לשם כד. שה1א בעל מימטיות בתח1ם שבו עוסקת הבקשה לאישור א1
התובענה הייצוגית (בסעיף זה - בידק), אלא אם כ; סבר בית המשפט שחוות

6 בימים אלה, פתוחים בערכאות מספר הליכים הנוגעים ישירות לחופש הביטוי ולחופש העיתונות, ובראשם: בג"ץ
2996/17 ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ראש הממשלה ואחי <? בגץ 6192/17
ארגון העיתונאימ בישראל - הסתדרות העובדים הכללית היזרשה ני השר לביטחון פנים; עע (ארצי) 60463-09-17
ארגון העיתונאים בישראל; הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' - "שבע" תקשורת בע"מ; ס"ע -47499-11
17 ארגון העיתונאימ בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מדינת ישראל, משרז* הביטחון, גלי צה"ל,
7 יום עיון בנושא "חדל קשקשת ברשת" - על חופש הביטוי של עיתונאים ברשתות החברתיות שעתיד להתקיים
באוניברסיטת בר אילן ביום 28.5.2018. כנס ציבורי שיתקיים ביום 5.6.2018 בנושא החשיפה של התיעוד בארכיונים

הממשלתיים בישראל.
; 8 ר' למשל הסכמים קיבוציים שנחתמו עם חברת חדשות המזרח התיכון בע"מ (הידועה בשמה המסחרי "אי 24")

גלובס; ידיעות הקיבוץ,
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הדעת אינה נדרשת, מטעמים מיוחדים שיירשמו שכי1 והוצאותיו של גודק,
וכן אופן תשלומם, ייקבעו בידי השל".9

9. מכאן, כי טענות הצדדים לפשרה (בסעיפים 43-38 לבקשה לאישור הסדר פשרה), כי אין צורך בבודק,

אינן מדויקות, לעמדת ארגון העיתונאים, יש צורך במומחה לאתיקה עיתונאית וחופש העיתונות,

כדי לבחון את ההסדר המוצע, גם מהיבט זה ותוך התייחסות להיבטים טכנולוגיים שונים הנוגעים
לדרך סימון חד-משמעית של תוכן שיווקי.

חופש הביטוי, תופש העיתונות ואתיקה עיתונאית

10. ראוי עוד לציין, כי הנושא בו עוסק הסדר הפשרה אינו נושא אזרחי-מסחרי רגיל, אלא נושא הנוגע

 ליסודותיה של הדמוקרטיה המודרנית. ודוק ל הגם שהמדובר בעניין בעל מאפיינים הנוגעים לחוק
^

הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וההגנות הכלולות בו, הרי שהנושא רחב הרבה יותר, ונוגע - כאמור -

ליסודותיה של הדמוקרטיה המודרנית, חופש הביטוי וחופש העיתונות. לא בכדי ציין גס התובע

המייצג בהליך שבכותרת כי עניינה של התובענה הייצוגית נוגע גס לאתיקה העיתונאית, המופקדת

ואמונה על השמירה על חופש העיתונות (ר' האמור בסעיף 6 להסדר הפשרה). ואולם אין די בהכרה

בכך, שכן הגורמים שעסקו בהסדר הפשרה מכל היבטיו אינם אמונים על חופש העיתונות ועל

האתיקה העיתונאית וההסדר אינו מביא בחשבון שיקולים חשובים וכבדי משקל אלה.

11. חופש הביטוי הוכר זה מכבר כזכות יסוד חוקתית, שמקורה בכבוד האדם. "הזכות לחופש הביטוי

במשפט החוקתי הישראלי, היא זכות משתמעת תמית מהזכות לכבוד בחיק יסוד: כבוד האדם

וחירותו, בבחינת זכות-בת של הזכות לכבוד האדם. זאת מתוך התפישה לפיה ימהו כבוד האדם

ללא החירות היסודית הנתונה לאדם, לשמוע את דברי זולתו ולהשמיע את דבריו שלו; לפתח את

 אישיותו, לגבש את השקפת עולמו ולהגשים את עצמו! !"י.10 בבג"ץ קול העם נתן כבי השופט שמעון
^

" אגרבט שלושה רציונאלים למעמדה הרס של זכות זו, ובהם� (א) הקשר האמיץ לתהליך הדמוקרטי;

(ב) יסודו של בירור האמת בזכות זו; (ג) האינטרס הפרטי בחופש הביטוי כחלק מהדרך לביטוי מלא

של תכונותיו וסגולותיו האישיות.11 הזכות המגולמת בחופש הביטוי היא זכות של הציבור, "שכל
12 שצריד להיאמר - ייאמר".

9 הדגשות הוספו, חח"מ.

10 בג"ץ 5239/11 אגני< ני הכנסת, סעיף 4 לפסק דינו של השופט עמית, 15.4.2015. ההפניה היא לדברי השופט מצא

.(199# 153 בע"א 4463/94 אבי חנניה גולן ני שייות גת* הסוהר, פ"ד נ(4) 136,
11 בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" ני שי הפנים, פ"ד ז 871 (1953) (להלן.- "בג"ץ קול העם").

12 אילנה דיין-אורבך "המודל הדמוקרטי של חופש הביטוי" עיוני משפט כ 377, 382 (תשנ"ו).
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12. כחלק מחופש הביטוי גס חופש העיתונות13 וזכות הציבור לדעת.*1 חופש העיתונות מהווה נדבך

מרכזי של חופש הביטוי והוא מאפשר לממש את זכות הציבור לדעת.15 כלי התקשורת משמשים

"כיכר העיר" המודרנית - הס הבמה לתיאור עובדות וחדשות, הבעת עמדות, החלפת דעות, וליבון

מחלוקות - ובכך הס מגשימים את חופש הביטוי של הפרטים בחברה16 - חירות שזה מכבר הוכרה
כבעלת מעמד חוקתי.

13. בהקשר זה, גם לא למותר יהא לציין, כי מקצוע העיתונות, מקצועם של העיתונאים המיוצגים על

ידי ארגון העיתונאים, הוא מקצוע מיוחד, הקשור בחובות ציבוריות מגוונות, כרוך ביסודות המשטר
הדמוקרטי ובערכי היסוד הבסיסיים של שלטון החוק, ובהם גילוי האמת, חופש הביטוי וכדומה.17

14. חופש העיתונות הוא אגד של חירויות, חסינויות וחובות. הוא הוכר בשיטת המשפט שלנו כיסוד

חשוב ביותר של המשטר הדמוקרטי. כך למשל בעניין קראוס מפי בית המשפט העליון, בדברים

18 דברים אלה באו לידי ^ העומדים על חשיבותו הייחודית של חופש העיתונות במשטר דמוקרטי.
19 ביטוי גם במסגרת התייחסותו של בית המשפט העליון בהליך בדיון נוסף בעניין אילנה דיין.

15. חופש העיתונות הוא זכות ציבורית לכך שתהא עיתונות חופשית במקומותינו. אכן � "העיתונות היא

גט זרועו הארוכה של הציבור, המופעלת לצורך איסוף המידע שידיעתו ופרסומו חיוניים לציבור,

לצורד קיום משטר חברתי מתוקן, חירות ביטוי וממשל תקיף/20 וכאמור לעיל בפרשת אילנה דייו:

"חופש העיתונות מגלם בתוכו לא רק את זכותו של העיתונאי, אלא גט את זכותו של כל פרט ופרט
בחברה ליהנות מפירותיה של עבודת העיתונות ואת אינטרס הציבור בעצמ קיומה".-2

16. העקרון הכללי המשליך על ענייננו - אט כן - הוא כי לצד הצורך להגן על חופש הביטוי והעיתונות

החופשית מפני התערבות אסורה של השלטון, יש להגן עליה גם מפני התערבות אסורה של ההון.

בכל הנוגע לעיתונות, שהיא כיכר העיר המודרנית למידע אליו חשוף הציבור, יש לשמור על הבחנה

£ חדה - בבחינת חומה סינית - בין השפעות של גורמים פוליטיים לבין השפעות של גורמים

13 חופש הביטוי "ניצב בראש החיתיות שעליהן מבוססת הדמוקרטיה" (רע"א 3007/02 יצחק ני מוזס, פ"ד נו(6) 592,

; הוא נתפס כנשמת אפה של הדמוקרטיה ו"ציפור הוא מהווה "זכות עילאית" (בג"ץ קול העם, עמי 878) } {(1998) 598
.((1968) 435 נפשה" (עי'פ 255/68 מדיגת ישראל ני בן משה, פי'ד כב(2) 427,

1)1 ר' למשל� עע"ם 6013/04 מדינת ישראל, משרד התחבורה ני חברת החדשות הישראלית בע"מ, פ"ד ס(4) 60, 75
.(1962) 2426 ,2415 ; בג"ץ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' גרי, פ"ד טז 2407, (2006)

15 ר' למשל: משה נגבי חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל: דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית (2011).

; בג"ץ (1984) 239-238 16 בג"ץ 372/84 קלופפר נווה ני כבוד גשיא בית חמשפט שר החינוך והתרבות, פ"ד לח(3) 233,

.(1987) 269 399/85 כהנא ני הוועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3) 255,
17 עניין ווי נט.

84-82 (1998) (הדגשות הוספו, הח"מ). 18 דנ"א 7325/95 ידיעות אחרונות ואחי ני קראוס ואחי, פ"ד נב(3) 1,

19 דנא 2121/12 פלוני ני ד"ר אילנה דיין א1רבך, סעיפים 54-52 לפסק דינו של הנשיא (כתוארו אז) גרוניס, 18.9.2014
(הדגשות הוספו, הח"מ) (להלן: "דנ"א אילנה דיין").

20 ב"ש 298/86 ציטרין גי בית הדין המשמעת* של לשכת עורכי הדין במחוז חיפה, פי'ד מא(2) 337, סעיף 13 לפסק דינו

של כבי הנשיא (בדימ') שמגר (1987) (להלן: "עניין ציטרין").
21 דנ"א אילנה דיין, סעיף 52 לפסק דינו של הנשיא (בדימ') גרוניס (הדגשה הוספה, חח"מ).
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מסחר<י0-עסקייפ (השפעת ההץ כי; א0 הוא קשור בשלטון ובין אם בנפרד). מש01 כך, המקובל
הוא, כי מי שעוסק בעיתונות אינו עוסק בשיווק ומסחר וההיפד�

17. נדגיש: התנגדות זו אינה נוגעת למקרה בו כלי תקשורת עוסק באופן לגיטימי בפרסום גלוי, שיכול
להיות גס הענף העיקרי - אם לא היחיד לפרנסתו. התנגדותו זו עוסקת בפרסום סמוי, מחלה קשה

ביותר, שמערבת באופן אסור בין תכניס עיתונאים של ממש לבין תוכן שיווקי.

תונו שיווקי סמוי ופגיעתו תרעה

18. תוכן שיווקי אסור אינו דדן התפרנסות לגיטימית של כלי תקשורת, משום שהוא מערב באופן אסור
 בין מין לשאיט מינו, בין מידע לגיטימי ואמיתי לבין מה שרק מתחפש ונחזה לכזה. במקרה של תוכן

^
" שיווקי סמוי, הכתבה העיתונאית נחזית לחיות ככזו, ואולם הלכה למעשה היא אינה מושתתת על

יסודות של אמת, אלא על גורם שלישי, שמספק מידע אינטרסנטי ומגמתי שכל תכליתו היא לשווק
מוצר כלשהו לציבור.

19. במקרה האחרון ברור כי כלי התקשורת מחויב באינדיקציה ברורה וחד משמעית כי כך נעשה, וכי
ניסיון להעסיק עיתונאים בפעילות זו, הוא ניסיון להציג יהלוס מזויף כאילו היה יהלום של ממש.
המדובר בפגיעה קשה ביותר בחופש הביטוי ובחופש העיתונות - חתירה תחתיהם על דרך של

הפיכתם לבדיחה רעה, למראית עין של אמת על פני האמת.

20. נגע הפרסום הסמוי פוגע באתיקה העיתונאית זה כמה עשרות שנים. ככל שחולפים הימים, אנחנו
עדים ליותר פרסומים בתקשורת הישראלית שמאחוריהם מממנים - וחלק ניכר מהם מתחזה
 לכתבות עיתונאיות לגיטימיות שפורסמו מטעמים עיתונאיים-מערכתיים. הקושי האמיתי הוא עם

^
אותם כלי תקשורת שפיתחו מודל התפרנסות המבוסס על תוכן שיווקי סמוי, ומאיימים בכך
להשפיע הן על אמון הציבור בתקשורת (שממילא נמצא בכי רע) והן על הנטייה הגוברת של כלי

תקשורת רבים יותר ויותר לשקוע במודל מימון ןה.

21. ב- 4.9.1990 אימץ הוועד הפועל של מועצת העיתונות את מסקנותיה של ועדה בראשות פרופ' זאב
סגל ז"ל, שניסחה כללים בעניין פרסום סמוי. הכללים, שהיו נכונים לעידן שלפני האינטרנט, נכונים

22 עקרונית גם כיוס. ואלה הס :

• המפרסם פרסומת מסחרית בצורה של כתבה, מאמר או מודעה בתשלום או סרט או תשדיר,
יציין כי המדובר בפרסומת.

12 ר' בעניין זה: מי רונן אתיקה עיתוגאית כרך ב', עמי 576 (1998).

6

- 293 -



• בראש כל חומר פרסומי כנ"ל, בתשלום, יצוין "פרסומת" ובמסגרת סביב המילה ~
ובהבלטה דומה בטלוויזיה וברדיו.

• העיצוב הגרפי של מדור פרסומי יהיה שתה מהעיצוב הגרפי של עמוד מערכתי. השוני יתבטא
בשינוי מהעמודיס המערכתיים הסמוכים ויתבטא, בין היתר, בשוני בשימוש בסוגי

האותיות של הכותרת וכותרת המשנה.

• אס הופיע מדור פרסומי בחתימת שמו של כותב המדור, יופיע שם הכותב בצורה שונה מזו
שבה ניתנים בדרך כלל שמות הכותבים בעיתון. שם הכותב יופיע בצמוד למילה "פרסומת"

כאמור, הכללים נוסחו בעידן תקשורתי אחר - אבל העקרונות תקפים גם היום. פרסום סמוי הוא
הונאה של הקורא, המאזין, הצופה והגולש, הפןשו^ה להאמין כי המדובר בחומר מערכתי, בעוד

שמוגש לו חומר פרסומי.

22. הסדר הפשרה בהליד שבכותרת עומד בסתירה לכללים אלה של אתיקה עיתונאית. אם יתקבל, עלול
צרכן כלי התקשורת לצרוך חומר פרסומי, הנקרא כיום "תוכן שיווקי" בלי שיובהר לו בצורה בולטת
וברורה, כי הוא צורך פרסומת ולא תוכן עיתונאי, שפורסם משיקולים עיתונאיים-מערכתייס-נקיים.
לא למותר לציין בהקשר זה, את שצוין גם על ידי המתנגד הנוסף להסדר הפשרה, מר יותם כרמון,
והוא כי ההסדרה העתידית הכלולה בהסדר הפשרה אינה משקפת גילוי נאות מלא (רי סעיפים -29
23 להתנגדותו של מר כרמון) וכי ההחרגה שבסעיף 3.2 להסדר הפשרה עלולה להיות פתח מילוט נוח

ביותר, רחב ביותר, שאין בו כל הצדקה לכתחילה (רי סעיפים 36-30 להסדר הפשרה).

23. ארגון העיתונאים חושש במיוחד מההשלכות ההרסניות שתהיינה להסדר הפשרה בתיק זה על
עבודתם של עיתונאים מקצועיים. החשש הוא, שלשם שמירה על מקום עבודתם, ייאלצו עיתונאים
להשתתף בכתיבה, עריכה ופרסום של חומר פרסומי המתחזה לחומר מערכתי. המדובר בפגיעה
 בעבודת העיתונאי ובמקצוע העיתונות, ואף כמובן פגיעה בחופש העיתונות ובאמון הציבור בעיתונות

^
החופשית. במעגל הרחב ביותר, המדובר בלא פחות מפגיעה באושיות הדמוקרטיה.

24. גס לא למותר לציין, כי בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסיקה חד משמעית בעניין ווי גט, כי יש
לשמור על יחידת מיקוח נפרשת של עיתונאים על מנת לשמור על עצמאותה של עבודת העיתונאים:

"עיתונאות הוא מקצוע בעל מאפייני© ייחודיים* בבסיס מקצוע העיתונאות
עומד עקרון וביסוד של חופש הביטוי. לעיתונות, הכתובה והמשודרת,
תפקיד מרכזי וחשוב במשטר דמוקרטי, הן בביקורת על רשויות השלטון
והן במתן במה למגוון דעות יחב בציבור. לצד חובותיו וזכויותיו של
העיתונאי כעובד, מוטלות על העיתונאי חובות ייחודיות הנובעות ממקצועו.
העיתונאי כפוף לתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, המטיל עליו
חובות רבות וביניהן יושר והגינות; לא להימנע מלפרסם מידע שקייס עניין
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ציבורי בפרסומו בשל לחצי© (פוליטיים, כלכליים ואחרים, לרבות חרט אי
איום בחרט מודעות); אובייקטיביות; הימנעות ממצב של חשש לניגוד
עניינים ועוד [תקנון האתיקה המקצועית של העיתוגות, מפורסם באתר
האינטרנט של מועצת העיתונות]. מטבע הדברים, עלול להיווצר קונפליקט
בין חובותיו המקצועיות של העיתונאי וזכותו ל"חופש העיתונאי" לביו
חובותיו למלא אחר הוראות הממונים עליו והבעלים של אמצעי התקשורת.
עיתונאי גם עלול להיות חשוף ללחצים שונים, לרבות לחצים להימנע
מדיווחים או דברי ביקורת שעלולים לפגוע באינטרסים של מפרסמים
גדולים באמצעי התקשורת או באינטרסים של העיתון או של הבעלים של
העיתון. [ראו בעניין זה, לרבות השלכותיו על חופש העיתוגות: מי נגבי,
חופש העיתוגאי וחופש העיתונות בישראל - דיני תקשורת ואתיקה
עיתונאית, עי 255 - 286 (2011) האוניברסיטה הפתוחה. לשאלת היקפה
 של זבות העיתונאי לחופש הביטוי ולאיזון בינה לבין זכות הקניין של

^
" הבעלים/המו"ל של העיתון ראו: תב"ע (י-ם) שג/1000 - 3 גיואנה יחיאל

- פלסטיין פוסט בע"מ {פורסם בגבו] (25.4.1993); דב"ע (ארצי) גג /223 -
3 פלסטיין פוסט בע"מ - גיואגה יחיאל (17.10,1994); בג"צ 6218/93 ד"ר
שלמה בהן ג' לשכת עורכי הדין, 0"ד מט(2) 529]. מאפיינים ייחודיים אלה
של מקצוע העיתונאות באים לידי ביטוי גם בתקנון ארגון העיתונאים אשר
בין היתר כלל ברשימת תפקידיו וסמכויותיו תפקידים אלה: "טיפוח
האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי וחופש העיתונות"; "לפעול
למען טיפוח ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחירות האזרח, שוויון מגדרי,

הגנה על חופש הביטוי וחופש העיתונות, בישראל ומחוצה לה".

אנו סבורים, כי מאפיינים ייחודיים אלה של מקצוע העיתונאות הם
"אינטרס ייחודי" המצדיק התארגנות של העיתונאים ביחידת מיקוח
9 נפרדת. המאפיינים הייחודיים של מקצוע העיתונאות דורשים הסדרה של
יחסי העבודה שתאפשר לעיתונאים לקיים את חובותיהם המקצועיות
ותסייע לשמור על חופש העיתוגות. קביעה כי העיתונאים הם יחידת מיקוח
נפרדת תביא למניעה או לפחות לצמצום חשיפתם של העיתונאים ללחצים
שיש בהם כדי לפגוע ביכולתם לקיים את חובותיהם המקצועיות. זאת ועוד.
עקב מאפייניו הייחודיים של מקצוע העיתונאות עלול להיווצר ניגוד
ענייגים בין העיתונאים לבין עובדים אחרים בעיתון. כן למשל, עלול
להיווצר נ*גוד עניינים בין עיתונאי המפרסם מאמרי דעה שיש בהם כדי
לפגוע בתפוצה של העיתון או ברכישת שטחי פרסום בעיתון, לבין עובד

שהכנסתו נגזרת מהיקף הכנסות העיתון מפרסום".23

23 עניין ווי-גס, סעיף 77,

8
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מכאן שהעסקת עיתונאים במסגרת פעילות של המחלקה המסחרית (תוך עירוב אסור של התחומים)
היא פגיעה ביחידת המיקוח הנפרדת, שלפי בית הדין לעבודה מביאה לצמצום חשיפתם של

העיתונאים ללחצים ומתחייבת על מנת לשמור על העצמאות העיתונאית. דבר זה אין לאפשר שכן

המדובר בחתירה אסורה תחת פסיקת בתי המשפט, לערכאותיהם, ותחת אושיות העיתונות
החופשית, על כל המשתמע מכך.

25. בנוסף, יש לבקר גס את האמירה המכובסת, מכבסת מילים ומכבסת מידע כאחד, כי הטקסטים

נוצרים אמנם במחלקה המסחרית ואולם עוברים עריכה על ידי עיתונאים. כל ניסיון להציג את

הדברים כך הוא ניסיון מטעה ומוטעה - טקסט מסחרי שזו ראשיתו זו גם אחריתו, לא ניתן להפוך

טקסט שנוצר למטרות מסחריות לטקסט עיתונאי. כמו חבית יין טובה שנמהלה בה טיפה של רעל,

כך גם כאשר נכנסים שיקולים ותכנים מסחריים לתוך העבודה העיתונאית הם - בהכרח - פוגמים
ומכתימים בצורה אנושה את העבודה העיתונאית.

סוח ד3ר ומסקנות

16. הסדר הפשרה בתיק שבכותרת מסוכן ובעייתי שכן הוא עוצב תוך התעלמות כמעט מוחלטת, אם לא
ממש מוחלטת מחופש הביטוי ומחופש העיתונות שהם יסוד מוסד בדמוקרטיה המודרנית. ההסדר
המוצע אינו לוקח בחשבון שיקולים כבדי משקל אלה ומביא אותם תחת הפריזמה של זכויותיו

הצרכניות של המבקש. אין די בכך.

27. קבלת הסדר פשרה כזה עלולה להיות בכייה לדורות, שכן היא עלולה להשליך גם על כלי תקשורת

אחרים ולקבע נורמות התנהלות החורגות בצורה בוטה מהנדרש מעיתונאי כבעל מקצוע ומהעיתונות
החופשית.

£ 28. מובן כי ארגון העיתונאים מברך על עצם העלאת הנושא למודעות הציבורית (הנושא הועלה כבר לא
פעם על ידי ארגון העיתונאים בנסיבות שונות כמפורט מעלה), ואינו סבור כי יש למטע כליל את

הסדר הפשרה. ואולם ארגון העיתונאים סבור, כי על בית המשפט הנכבד למנות בודק חיצוני ואמין,
בעל מומחיות בנושאים של אתיקה עיתונאית, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת ובעל היכרות עם
תחומי המדיה השונים, על מנת שיביע דעתו הפרטנית על ההסדר המוצע ולרבות בהתאם ובהקשר

להלכה הפסוקה הרלבנטית ולמסקנות ועדת סגל המפורטות מעלה.

29. ואלה הס - אס כן - העניינים הדורשים תיקון בהסדר הפשרה:

• ראוי לבדל באופן ברור פרסום מטקסטים עיתונאיים - לשם כך חיוני למנות בודק חיצוני שייבחן
את ההסדר המוצע לפרטיו ויוודא כי נשמרת ההבחנה ברוח הנחיותיה של ועדת סגל;

• ראוי לאסור הצגת טקסטים פרסומיים למיניהם (ביו אס פרסום מסחרי גרידא ובין אס פרסום
מטעם השלטון) באופן שבו נאמר שהם עברו עריכה עיתונאית או בכל אופן אחר המסתיר את זהותם

^ האמיתית כפרסומיים

9
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• ראוי ליצור הסדר שימנע העסקת עיתונאים בהכנת טקסטים מסחריים - גם כי יש בזה ממד של
הטעיית הציבור (ברגע שעיתונאי מוכר חותם על טקסט כזה הוא מסייע לטשטוש) וגם כי יש בזה
ממד של צמצום החופש העיתונאי והאתיקה העיתונאית, תוך פגיעה אפשרית באמון הציבור

בעיתונות החופשית.

ד"ר מחץ סב1ראי, ע1"ד אמיר בשה, עו"ד

ג"פ המתנגד

היום, 13 במא* 2018
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י יי!

בניו* המשפט המחוזי גתל-אניבייפו ת.צ, 1715-02-15

תצהיר

אני הח"מ, יאיר טרצ'יצקי, נושא ת.ז. שמספרה 040037137, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

: 1, הנני עיתונאי ויו"ר ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן
"ארג1( העיתונאים גישראל" או "ארגון העיתונאים").

2. ' הנני עושה תצהירי זה כתמיכה בהתנגדות להסכם הפשרה בתיק שבכותרת, וזאת בהתאם
להוראות סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן� "חוק תובענית ייצוגיות")
 ובהתאם לפרסומים בתקשורת לעניין "בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליך גישור" בין

~ המבקש לבין המשיבה באותו הליך (להלן � "ההתנגדות").^

3. המתנגד, ארגול העיתונאים גישראל, הוא הסתדרות מקצועית הפועלת במסגרת הסתדרות
העובדים הכללית החדשה. הארגון הוא איגוד ארצי, פרופסיונאלי, ענפי, בדומה לאיגודים
פתפסיונאלייס אחרים בהסתדרות, והוא קולט לשורותיו עובדים בכל מקצועות העיתונות, כמעוגן
בתקנון הארגון. בעניינים הפרופסיונאליים של עיתונאים, נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה

בהלכה חלוטה, כי הארגון הוא אוטונומי כיחידת מיקוח נפרדת בתוך ההסתדרות.

 העתק תקנון הארגון מסומן פנספה 1 להתנגדות.

4. ארגון העיתונאים פועל לשמירה על זכויותיהם ועל ייצוגם של עובדים בכל מקצועות העיתונות, הן
במישור הקיבוצי והן במישור הפרט, ולרבות במישור הפרופסיונאלי. הדבר בא לידי ביטוי בתקנון
התקשורת, והן טיפוח האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי ועל חופש העיתונות.2הארגון, הקובע בגדר תפקידי הארגון הן הגנה ארגונית (איגוד-מקצועית) על העיתונאים בכל ענפי
הארגון הוא ארגונם היציג של למעלה מ- 3,000 עיתונאים ועיתונאיות בכלי תקשורת שונים, ובכלל
זה, חברת החדשות הישראלית, ידיעות אחרונות; ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה); גלובס;
"טייס אאוט"; הארץ/דה מרקר* וואלה! ועוד. ארגון העיתונאים הוא כיום הגוף  חברת חדשות 10 {

" המרכזי והגדול ביותר העוסק בייצוג העיתונאים במעמדם כעובדים וכמי שנושאים בשליחות^
ציבורית הכרוכה בעבותות בחופש הביטוי ובחופש העיתונות.

5. הארגון שם לו למטרה, בין היתר, לעשות שימוש בכלים איגודייס ניוניוניסטייס), כדי להגן על חופש
העיתונות ועל העיתונאים כעובדים בהקשר זה. מטרה זו באה לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית
במסגרת הגנה על עובדים וכן בפעילות ציבורית כגון ימי עיון וכדומה. הארגון חבר במועצת
העיתונות ותקנון האתון מפנה, בין היתר, לנורמות המעוגנות בתקנון מועצת העיתונות כנורמות
ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחירות האזרח.4המחייבות את הארגון.3 לא למותר לציין עוד, כי התקנון קובע, כאחד מתפקידי הארגון, גס טיפוח

 העתק תקגיו האתיקה של מועצת העיתונות מסומן כנספח 2 להתנגדות.

1 ר' למשל סעיפים 4.1.1 - 4.1.12 לתקנון הארגון.
4.2.7 ו-9.1 לתקנון הארגון. ,4.2.3 1 רי למשל סעיפים 4.2.1,

5 סעיף 9.1 לתקנון הארגון.
4 סעיף 4.2.7 לתקנון הארגון.

1
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6. בנוסף, במסגרת פעולותיו כארגון פרופסיוגאלי, *ועל הארגון לשמירה על מעמדו של העיתונאי
ושמירה על חופש העיתונות, וזאת מתוך מטרה לשמור על עיתונות חופשית ועצמאית, הראויה
בזירות השונות בציבוריות הישראלית, ולרבות ועדות הכנסת, בתי המשפט ובתי הדין לעבודה,5לאמון הציבור. הארגון רואה עצמו כשליחם של העיתונאים בישראל בסוגיות אלו ופועל בהתאס
ופעילות שוטפת. אפילו במרוצת חודש זח, נוטל ארגון העיתונאים חלק פעיל בארגון שני ימי עיון

רבי משתתפים בנושא אתיקה עיתונאית וחופש העיתונות,6 ועוד היד נטויה.

7. זאת ועוד. במסגרת המשאים ומתנים הקיבוציים שהארגון מנחל עם כלי התקשורת הוא פועל
להביא לידי ביטוי את נושא האתיקה המקצועית, כחלק מההסכם הקיבוצי ומערכת יחסי העבודה
פרופסיתאליים.7במקום העבודה, ועל מנת לשמור על העיתונות החופשית ועל מעמד העיתונאים כעובדים

8. הארגון אף רואה עצמו כמי שמייצג לא רק את ציבור העיתונאים אלא גס את האינטרס הציבורי
הרחב בכל הקשור לחופש עיתונות.

ק^ 9. הנני מצהיר כי זהו שמי ותוכן תצהירי אמת. 1 1/ ו

יאיר טרצי*צקי

אישור עורדידיו

אני הח"מ, עריד£^..5.4^0., מאשר/ת בזאת כי ביום $..].}.£ ].3) הופיע בפני מר
יאיר טרצ'יצקי, נושא ת.ז. שמספרה 040037137, המוכר לי אישית / שהזדהה בפני באמצעות תעודת
 זהות ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

" יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר וחתם עליו בפני. 3^

±.., עו"ד .̂(±/ ( *<לגישט<<1, עו"* ^י  ) \*ל*
מ.ר. 1786#

כה המוחית לאג"0 .̂�

5 בימים אלה, פתוחים בערכאות מספר הליכים הנוגעים ישירות לחופש הביטוי ולחופש העיתונות, ובראשם � בג"ץ
2996/17 ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה ני ראש הממשלה ואחי � בגץ 6192/17
ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה ני השר לביטחון פנים; עע (ארצי) 60463-09-17
ארגון העיתונאים בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואחי - יישבע" תקשורת בע"מ,- ס"ע -47499-11
17 ארגון העיתונאים בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מדינת ישראל, משרד הביטחון, גל< צה"ל.
6 יום בנושא "חדל קשקשת ברשת" - יום עיון על חופש הביטוי של עיתונאים ברשתות החברתיות שעתיד להתקיים
באוניברסיטת בר אילן ביוס 28.5.2018. כנס ציבורי שיתקיים ביום 5.6.2018 בנושא החשיפה של התיעוד

בארכיונים הממשלתיים בישראל.
7 רי למשל הסכמים קיבוציים שנחתמו עם חברת חדשות המזרח התיכון בע"מ (הידועה בשמה המסחרי "אי 24");

גלובס; ידיעות הקיבוץ.
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נספח!

תקנון ארגוו העיתונאים
בישראל
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1. * /לי
£**< תקנת איג11 תע<תונא<13 בישראל -

1.1, כל המילים בתקנון זה, הבאות ביחיד תכלולנה את חרבים, ולהפך, הכל לפי
חעגיין. האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גס לנקבה ולהפך, הכל לפי העניין.

1.2; לארגון יחיו התפקידים והסמכויות כמפורט להלן, והכל בהתאם ובכפוף
ובמסגרת סמכויותיו של הארגון כהסתדרות מקצועית במסגרת ההסתדרות ועל

פי חוקתה ותקגוניה.

2. המסגית תאי1ג1נ*ת
^ 2.1.אךגון העיתונאים בישראל (להלן: "הארגון") פועל במסגרת הסתדרות העובדים הכללית
החדשה (להלן� "ההסתדרות") כהסתדרות מקצועית, ומיצג את חבריו, עניינית,
בכל התחומים ברמה הארצית והמקומית, בהתאם לחוקת ההסתדרות (להלן:

"וצחוקו;1').

12.2 הארגון מהווה הסתדרות מקצועית של העיתונאים במסגרת -ההסתדרות,
כמשמעותה בחוקה ובמשפט העבודה והוא מופקד על מערכת יחסי העבודה

שבין העיתתאיס למעסיקיהם.

3* מטלות הארגון
3.1. לארגן ולייצג את כל חברי הארגון במישור הארגוני, המקצועי, הציבורי
, כמפורט בסעיף 4 לתקנון זה. המוסדות המוסמכים של הארגון יפעלו והחברתי

בכל הדרכים הדרושות לשם השגת מטחת הארגון והגשמת תפקידיו.

£ 4* תפקידים וסמכויות
ג**. או'גינ*

4.1.1. לאגד את העיתונאים בכל ענפי התקשורת, מתוך מגמה
לפעול ולשפר תנאי העבודה ותנאי השכר של
העיתונאים, הבטחת זכויותיהם וקידומם המקצועי

במקומות העבודה.

4.1.2. לפעול, הן ברמה הענפית והן כרמה המקומית
באמצעות ועדים שיוקמו בכלי התקשורת בישראל.

4.1.3. לחתום על הסכמי עבודה קיבוציים עם מעקייקיס ו/או
ארגוני מעסיקים בענף התקשורת.

4.1.4. לבצע הסכמי עבודה עס מעסיקים וארגוני מעסיקים.

4.1.5. להכריז ולטפל בסכסוכי עבודה ושביתה, הכול בנוגע
לציבור העיתונאים, בהיקף ארצי ובהיקף מקומי,
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1,6.*. לייצג את חבריו ולטפל בענייניהם הארגוניים, לשפר
את תנאי העבידה ותנאי שכרם, הבטחת זכויותיהם
וקידוממ המקצועי במקומות העבודה, בנושאים שונים

דוגמת:

של עיתונאים כגון 4.1.6.1. תנאי עבודתם.
שכר, נלוות, תנאיס סוציאליים,

דרגות וכד'.

4.1.6.2. פיטורי עיתונאים.

4.1.6.3. ייצוג עיתונאים בנושאים
הקבועים בהסכמים והסדרים

שהארגון צד לו.

4.1.6.4. כל נושא נוסף עליו מחליט ארגון�
העיתונאים.

^ 4.1.7. לתת סיוע משפטי וייעוץ לחברי הארגון לשם מימוש
והבטחת זכויותיהם במקומות העבודה השונים.

?

4.1.8. לשמור על זכויות הגמלאים ולפעול לקידום הזכויות
תפגסיוניות והביטוחיות של העובדים והגמלאים.

" הסברה בקרב העיתונאים בעניין 4.1.9. לקיים פעולות
זכויותיהם כעיתונאים.

4.1.10. לייזום ולהפעיל הליכי תיוון וישוב חילוקי דעות לרבות
ועדות פריטטיות ובוררויות, ולייצג העיתונאים כצד
להליכים כאלה מול מעסיקים מקומיים וארציים,

ארגוני מעבידים וארגוני עובדים.

4.1.11. לטפח קשרים ושיתופי פעולה עם איגודי עיתונאים
ומוסדות מקצועיים וממלכתיים בארץ ובעולם לשם

שיפור וקידום תנאי העבודה והשכר.

4.1.12. ליזום ולהגיש תביעות והליכים, בכל עניין הנוגע
^ ולהיות צד להליכים כאלת, ככל שימצא לנכון�.^4 לעיתונאים, בכל ערכאה שיפוטית ומעין שיפוטית,

4.2. 8ק*וע<; ציבורי וחביתי

4.2.1. טיפוח האתיקה העיתונאית ושמירה על חופש הביטוי
וחופש העיתונות.

4.2.2. לפעול להעמקת הידע וההשתלמות במקצוע
העיתונאות, במטרת להעשיר את סדר חיום העיתונאי-
תמקציעי. ליזום דיונים מקצועיים בנושאים שונים

בתחומי המקצוע.

2�4� לפעיל לקי011 והטמעת נורמות מקצועיות ואתיות �3 
כ1/# בקרב עיתונאים.$) 7'^/ *

${ * 4.2.4. לפעול לקידום הסטודנטים במקצועות העיתונאות.

- 302 -



3

4.2.5. לפעול לקידום זכויות העיתונאים כעובדים והגנה
עליהן.

של עיתוגאים פעילים וגמלאים, לרבות ארגון פעילויות ?4.2.6, לפעול ולדאוג להענקת שירותים לרווחתם ולקידומם
חברה, תרבות וספורט,

4.2.7. לפעול למען טיפוח ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם
וחרות האזרח, שיווין מגדרי, הגט? על חופש הביטוי

וחופש העיתונות, בישראל ומחוצה לה.

4.2.8. לקיים שיתוף פעולה וקשר הדדל עם איגודי עיתונאים
ומוסדות מקצועיים וממלכתיים בארץ ובעולם לשם

החלפת מידע והשגת יעדים מקצועיים.

4.2.9. לנהל כרטסת מעודכנת של החברים ולהנפיק תעודות
חבר לעיתונאים חברי הארגון.

" 4.2.10. , לבצע משימות מיוהדות המחייבות פעולה מקצועית או
ענפית בהיקף ארצי או משימות אחרות, הכול בנוגע

לציבור העיתונאים.

4.2.11. לפעול לקידום הזכויות והתנאים הפנסיוניים
והביטוחיים של העובדים והגמלאים.

4.2.12. לעודד מחקר, לייסד קרנות, מפעלים וגופים וליתן
פרסים, מלגות, ומענקי מחקר ההולמים את הארגון

ומטרותיו.

4,3. גללי

\.4.3 לעשות את כל אותן הפעולות הקשורות ו/או הכרוכות
במטרות הארגון, במפורש או מכללא.

4.3.2. לפעול ככל שיידרש להשגת מטרות הארגון, כולן או
 מקצתן, ו/או העשויות להביא תועלת לארגון.

^
4.3.3. לחתום על כל הסכם או מסמך להבטחת מימוש יעדי

הארגון.

4.3.4. לשכור שיחתים להפעיל ולנהל פעולות ושירותי עזר
מכל סוג, העשויים לקדם, במישרין, או בעקיפין, מטרה
כלשהי מבין מטרות הארגון., הכל בהתאם לתקציב

הארגון ולתקנוני ונהלי ההסתדרות

4.3.5. הטיפול בנושאים המוסדרים בפרק זה ברמה הארצית
והמקומית מופקד בידי הארגון. בנושא זה מייצג

הארגון את ההסתדרות ופועל בשמה, בכפוף לחוקה.
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ן

$? חברות

5.1. בתקנ1( זת-

5.1.1. "כלי תקשוית" או <'מע1כו1" - עיתון ו/או סוכנות
ידיעות ו/או רדיו ו/או טלוויזיה ו/או אתר אינטרנט בו
יוצרים תוכך עיתונאי, ו/או כל כלי תקשורת אלקטרוני
אתר המעסיקים עיתונאים, ואשר תדירות הופעתם או
שידורם סדירה או רציפה, ומוקדשיס ברובם המכריע

להעברת מידע לציבור, שהושג בעבודה עיתונאית.

5.1.2. "ע<תונא<" - לרבות כתבים, פרשנים, פובליציסטים,
עורכים, תחקירנים, קריינים, שדרנים, מפיקים,
?י תקשורת וכדי., צלמים, גרפיקאים, ארכיבריס במערכות ובכלי

^ 5.2. ה3ד באומ; יתי\ז-
חבר הסתדרות ומשלם דמי חבר להסתדרות, ואשר עומד בכל התנאים

המצטברים להלן:

5.2.1. אזרח ישראל או תושג: קבוע מגיל 18 ומעלה. או
עיתונאי זר הפועל בישראל - רק למשך תקופת
פעילותו בישראל, ללא הבדלי דת, גזע, מין ולאוס, אשר
יביע את רצונו להצטרף לארגון מתוך הזדהות עם

מטתתיו.

5.2.2. עיקר עיסוקו ו/או הכנסתו הוא בעבודה עיתונאית
בכלי תקשורת או מערכת או העובד בארגון.

5.2.3. המקבל על עצמו לנהוג בהתאם לכללי האתיקה
המעוגנים בתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות.

 5.3. לא *ו?<ה יובר גאיג1{-
^

5.3.1. עיתונאי העוסק בקידום מכיתת ו/או בפרסום ו/או
בדוברות ו/או ביחסי ציבור.

5.3.2. עיתונאי העוסק בעבודה נוספת, שאינה הולמת את
מעמדו כעיתונאי, או שיש בה ניגוד אינטרסיכז עם
עבודתו כעיתונאי, או שאינה עולה בקנה אחד עם

תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות.

5.3.3. מי שועדת חברים קבעה שלא עמד בתנאים בהתאם
להוראות הסעיפים לעיל ולהלן.
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5.4, השעיית חברית או ביטול חבת**

5.4.1. ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת רשאית לדחות
בקשת חברות בארגון, להשעות או לבטל את חברותו
של העיתונאי בארגון, אס נמצאו סיבות מוצדקות לכך

על פי תקנון האתיקה.

5.4.2. לא תבוטל חברות או יושעה חבר בלא שניתנה לו
הזדמנות נאותה לטעון נגד ההשעיה.

5.4.3. ערעור על החלטות ועדת האתיקה ניתן להגיש בפני
רשות השיפוט של ההסתדרות.

5.4.4. הופסקה או בוטלה חברותו של חבר בארגון, עליו
להחזיר למזכירות בתוך חודש ימים את� התעודות

והמסמכים המעידים על השתייכותו לארגון.

 5.4.5. חבר שהושעתה או בוטלה חברותו בארגון, תופסק
"י חברותו גם בכל מוסדותיו, ולא תהיה לו עוד סמכות^

לפעול בשמו ו/או מטעמו בכל תפקיד שהוא.

5.5. בללי

5.5.1. הארגון ינהל כרטסת מעודכנת של החברים ויעניק
לחבריו כרטיס חבר.

5.5.2. חבר הארגון לא יהיה חבר בכל ארגון עובדים אחר
בחברות כפולה ונוגדת.

5.6. זפ1י<ו* יחובוזו חבי<3ז

5.6.1. הוראות תקנון זה והחלטות מוסדות הארגון מחייבות
כל חבר.

9 5.6.2, הכריז הארגון על סכסוך עבודה או על צעדים ארגוניים
חייב כל חבר, בארגון - לכבדן ולפעול על פיהן. הפרת
החלטות מוסדות הארגון ו/או להוראות תקנון זה -

מהווה משום עבירת משמעת.

6. מבנה הארגון

6.1. כלל<

6.1.1. הבחירות למזכירות הארגון ולמוסדותיו הנבחריס
בוועידה ייערכו לפי תקנון הבחירות של האיגוד.
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6.2. יעידו! ו1ארג1(

6.2.1. הוועידה נבחרת אחת לארבע שנים וחיכה המוסד
העליון של � ההסתדרות המקצועית

בהתאם לחוקת הבחירות.

6.2.2. הועידה תביא לייצוג מרבי ככל האפשר את כלל
מקומות העבודה בהם עובדים חברי האיגוד.

2.3.$. הועידה תמנה צירים שיבחרו על בסיס יחידות בחירה
וכפי שתקבע ועדת הבחירות, באישור האגף לאיגוד

מקצועי.

6.2.4. בנוסף יצורפו כחברי המוסדות יו"ר האיגוד, ובעלי
תפקידים נוספים כפי שיקבע בתקנון הבחירות.

"! 6.3. המרכז

6.3.1- המרכז יורכב מכל חברי הוועידה, ורק מחברי הוועידה.

6.3.2. בנוסף לחם יצורפו כחברי מרכז מתוקף תפקידם וכל
עח� הס מכהנים בתפקידם, יו"ר האיגוד ובעלי

תפקידים נוספים כפי שיקבע בתקנון הבחיתת,

*,6. מזכירי הארגון

6.4.1. כללי-

6.4.1.1. מזכירות הארגון (להלן:
"המזכירות") נבחרת, אחת
לארבע שנים, על ידי ועידת
הארגון, כאמור בתקנון

הבחירות.

" 6.4.1.2. המזכיתת היא הסמכות העליונה
של הארגון בתקופה שבין ועידה

לוועידה.

6.4.1.3. המזכיתת היא הגוף המבצע
והמנהל את עבודת הארגון
בהתאם להנחיות והחלטות

רעידת הארגון.

6.4.2. תפקידים -

6.4.2.1. התווית המדיניות הארגונית
והמקצועית.

6,4.2.2. בחירת ג*"מ יו"ר הארגון מבין
חבריה, ובלבד שהוא לא יהיה
^- חבר באותה מערכת בה מועסק ג  > ?

5̂ **, יי"י הארגון, *•§/ ל
* >^
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6,4.2.3. בחירת יעדו* כספיט מבין
חבריה, ובלבד שיו"ר חועדה לא
יהיה חבר באותה מערכת בה
מועסק יו"ר הארגון או מ"מ יוי'ר

מארגון,

6.4.2.4. בחירת ועדו* חגיי© מבין חבריה.

6.4.2.5. בחירת יעז-ו* יחסי עגידו? מבין
חבריה

6,4.2.6. בחירת ועדת אתיקה ומשמעת
מבין חבריה.

6.4.2.7, בחירת יו"ר ועדו? מקצועי* מבין
חבריה, וחברים בוועדה מבין

חברית ומקרב חברי הארגון.

" 6.4.2.8. מינוי ועדת בחירות לפני קיום
בחירות למוסד . ממוסדות

הארגון.

6.4.2.9. ביצוע כל תפקיד או הכרעה בכל
נושא שועידת הארגון הסמיכה

אותה לטפל בו.

6.4.2.10. הכרזת סכסוכי עבודה ו/או
צעדים ארגוניים.

6.4.2.11. המזכירות רשאית להקים
ולהפעיל ועדות ארציות ולקבוע
את סמכויותיהן, תפקידיהן

ופיזורן�

6.4.2.12. ליזום הקמת ועדות אחרות
ופורומים בהתאם לצורך.

 6.4.2.13. חבר מזכירות חייב להיות פעיל
 ̂

" באחת מהוועדות או הפורומים.!

6.4.2.14. הועדות או הפורמים יהיו
אחראים בפעולתם בפני

המזכירות.

6.4.2.15. המזכירות תמנה מבין חבריה, או
מבין חברי הארגון, חברים בכל
פורום אחר, שהאתון יהיה שותף
לו, או שהתבקש לשלוח אליו

נציב/ים.

£ £=** 6.4.3. דרכי פעולה

.̂ ח
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6.4.3.1. המזכירות רשאית להסדיר
בעצמת את מועד ישיבותיה,
ההזמנה להן ודרך ניהולן, ובלבד

שתתכנס אחת לחודש לפחות.

6.4.3.2. ישיבת המזכירות תתקיים בכל
מספר חברים שיגיעו לישיבה

והחלטותיה מחייבות.

6.4.3.3. החלטות במזכירות מתקבלות
ברוב רגיל של החברים הנוכחים,
למעט בעניין כינוס � שלא מן
המנייך של הוועידה שתתקבל

.2/3 של ברזב

,6.4. יו"ר הארגון חייב לכנס ישיבת 3.4
מזכירות שלא מן המניין, לבקשת

 2/3 מחברי המזכירות בכתב.
^

. פרוטוקול 6.4.3.5. המזכירות תנהל
מישיבותיה והחלטותיה,

6,5, *1"ר בארגון

6.5.1. יו"ר הארגון ייבחר בבחירות ישירות על ידי חברי
הארגון, כמפורט בתקנון הבחירות ותפקידיו יהיו

כלהלן/

6.5.2. מרכז את הפעילות השוטפת של הארגון,. בהתאם
להחלטות שמתקבלות במזכירות בין ועידה לוועידה.

6.5.3. מזמן את ישיבות המזכירות.

6.5.4. משמש כיו"ר המזכירות ומנחל ישיבותיה .? ?

6.5.5. מייצג את הארגון במגעים עם גורמים שתים בהתאם
להנחיות המזכירות.

" 6.5.6. אחראי לדווח לוועידה על פעילות מוסדות הארגון.

7. ו*דחו*0וג0קיד
7.1 יושב ראש הוועידה יקיים דיון בהדחת בעלי תפקידים בארגון או של המזכירות באם

קיבל פנייה בכתב החתומה על ידי 33 צירי ועידה. הודעה על כינוס ישיבת הדחה תפורסם
בין חברי הוועידה לא יאוחר מ-10 ימים לפני כינוס ישיבה כאמור. באס נדחתה הצעת

הדחה - לא תדון הוועידה בהצעה נוספת להדחה של אותו בעל תפקיד או של המזכירות
בהתאמה למשך ארבעה חודשים.

7.1 הוועידה מוסמכת להדיח את יושב ראש הארגון בהצבעה של 76 מחבריה. אם הודח יושב
הראש, תמנה הוועידה יו"ר זמני במקומו לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים. באס יתרת

> "יד *£)*
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הקדנציה ארוכה מ-18 חודשים - יתקיימו בחירות כלליות בקרב חברי הארגון ליז"ר
בלבד, והיו"ר הנבחר ישמש בתפקידו עד הבחירות הכלליות הבאות.

7.3 הוועידה מוסמכת להדיח את המזכירות כולה בהצבעה של 6$ מחבריה. אם הודחה
המזכירות, תקיים הוועידה בחירות חדשות למזכירות מקרב חבריה, כפי שמתואר בסעיף

5 לפרק יאי לתקנון הבחירות.
7.4 הוועידה מוסמכת להדיח חבר יחיד במזכירות ברוב מבין חבריה באס מצאה רשות
השיפוט הארצית של ההסתדרות כי עברו עבירות משמעת או כי גרמו לפגיעה בזדון�

בארגון העיתונאים. הוועידה תבחר מתוכה חברי מזכירות חדשים תחת אלה שהודחו.
7.5 חבר מזכירות שלא הגיע לחמש ישיבות מזכיתת רצופות או לישיבות מזכירות במשך חצי

שנה (הארוכה מבין שתיהן), יודח באופן אוטומטי על ידי יו"ר הארגון. החבר המודח
יוחלף בבא אחריו בתוצאות הבחירות למזכירות שהתקיימו בוועידה, בכפוף לכללי הייצוג

 המוזכרים בפרק ד* לתקנון הבחירות.
^

8 ועדות האיגץ

8.1 ועדו*י?ב<קייי*
8.1.1 יו'�ר הוועדה וחבריה נבחרים על-לדי הועידה.

8.1.2 יו"ר הוועדה וחבריה ל# יהיו חברים במזכירות
הארגון.

8.1.3 הוועדה תמנה לפחות 5 חברים כולל יו"ר.

8.1.4 חבר ארגון המעוניין להגיש מועמדתו לתפקיד יו"ר
ועדת ביקורת, יעשה זאת בכתב, ויגיש מועמדותו
לוועדה המכינה, לא יאוחר משבעה ימים שלפני מועד

כינוס הוועידה הבוחרת.

8.1.5 הגישו יותר ממועמד אחד את מועמדותם לתפקיד יו"ר
ועדת ביקורת תתבצע הצבעה בועידה אודות
 המועמדות. המועמד שיקבל את מירב הקולות הוא

המועמד הנבחר.^

8.1.6 הצבעה ליו"ר ועדת ביקורת תהיה גלויה, אלא אס
לפחות 1/3 מהנוכחים יבקשו אחרת,

8.1.7 אם יוחלט על הצבעה חשאית, תתמנה ועדת בחירות
אד-הוק על-ידל הועידה שתנהל הליך בחירות ליו"ר

ועדת הביקורת.

8.1.8 תפקידי ועדת ביקורת -

8.1.8.1 תבחן את תקינות פעולות הארגון
ומוסדותיו בכפוף לתקנון

הארגון.

̂י"*^ //יי 
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8.1.8.2 תדון' ותטפל בתלונות חברי
הארגון כלפי מוסדות הארגון.

8.1.8.3 תיזום בדיקת דרכי קבלת
החלטות של מוסדות הארגון

ואופן ביצוען.

8.1.8.4 תדווח על פעילותה השוטפת
למזכירות, בהתאם לצורך.

8.1.8.5 תדווח בכתב, אחת לשנה, על
פעולותיה למזכירות ולחברי

הארגון.

8.1.8.6 רשאית לדרוש מהמזכירות כינוס
מיוחד של הוועידה.

8.2 ועדת האתיקה המקציע** והמשמעת

8.2.1 יו"ר הוועדה וחבריה נבחרים על-ידי המזכירות.

8.2.2 יו"ר הוועדה וחבריה לא יהיו חברים במזכירות
הארגון.

8.2.3 יו"ר ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת חייב להיות
בעל וותק של 7 שנים בפועל לפחות במקצוע העיתונות.

?8.2.4 חבר בוועדת האתיקה המקצועית והמשמעת חייב
להיות בעל וותק בפועל של לפחות 5 שנים במקצוע

העיתונות.

8.2.5 המזכירות תבחר לפחות 5 חברים כולל יו"ר.

8.2.6 חבר ארגון המעוניין להגיש מועמדתו לתפקיד יו"ר
ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת, יעשה זאת בכתב
 . ויגיש מועמדותו לוועדה המכינה, לא יאוחר משבעה

" ימים שלפני מועד כינוס המזכירות הבוחרת..^

8.2.7 תגישו יותר ממועמד אחד את מועמדותס לתפקיד יו"ר
ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת תתבצע הצבעה
במזכיתת אודות המועמדות. המועמד שיקבל את

מירב הקולות הוא המועמד הנבחר.

8.2.8 הצבעה ליו"ר הוועדה תהיה גלויה. אלא אס לפחות 1/3
מהנוכחים יבקשו אחרת.

8.2.9 אם יוחלט על הצבעה חשאית, תתמנה ועדת בחירות
אד�הוק על-ידי המזכירות שתנהל הליך בחירות ליו"ר

ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת.

8.2.10 תפקידי ועדת האתיקה המקצועית והמשמעת -
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8.2.10.1 עריכת תקנון אתיקה לחברי
האתון אשד יהווה נספח לתקנון

זה ויאושר בהתאם.

8.2.10.2 מטפלת בביתר חריגות מקוד
האתיקה המקצועית.

8.2,10.3 מטפלת במקרים של הפרת
הוראות והנחיות מוסדות הארגון

על-ידי חבריו.

8.2.10.4 לוועדה סמכות לדחות את פנייתו
של עיתונאי להתקבל כחבר
בארגון, להשעותו ואף לסייס
חברותו בארגון בהתאם

להוראות תקנון האתיקה..

8.3.1 מזכירות- האתון תבחר את יו"ר הוועדה מבין חבריה
ואת חברי הוועדה מבין חבריה ומקרב חברי הארגון.

8.3.2 מספר החברים בוועדה יהיה לא פחות משבעה כולל
יו"ר הוועדה.

8.3.3 ועדת החברים רשאית במקרים בהם קיימות נסיבות
המצדיקות זאת, לבחון, אם חבר עומד בתנאים

בהתאם להוראות הסעיפים לעיל

8.3.4 ועדת חברים רשאית, אס תמצא לנכון, לזמן את חבר
לראיון ו/א1 לדרוש ממנו כל מסמך או אישור או

פרטים אתרים שתמצא לנכון.

 8.4 ועדו! <חס< עגודה
^

8.4.1 ועדת יחסי עבודה מופקדת על מערכת יחסי עבודה
שבין העיתונאים למעסיקים ובין הארגון למעסיקים

וארגוני המעסיקים בכפוף למזכירות..

8.4,2 מזכירות הארגון, תמנה את יו"ר הוועדה ואת חברי
הוועדה מבין חבריה ומקרב חברי הארגון.

8.4.3 מספר החברים בוועדה יהיה לא פחות משבעה כולל
יו"ר הוועדה.

8.5 ועדה בגקציעית

8.5.1 ועדה מקצועית מופקדת על העמקת הידע וההשתלמות
במקצוע העיתונאות, ליזום דיונים מקצועיים בנושאים
7/**- שונים בתחומי המקצוע וקידום והטמעת נורמות
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מקצועיות ואתיות בקרב עיתונאים, טיפוח ערכי
הדמוקרטיה, זכויות האדם וחרות האזרח, שיווין
מגדרי והגנה על חופש הביטוי וחופש העיתונות,

בישראל ומחוצה לה.

8.5.2 מזכירות הארגון, תמנה את יו"ר הוועדה מבין חבריה
וחברי הוועדה מבין חבריה ומקרב חברי הארגון.

8.5.3 מספר החברים בוועדה יהיה לא פחות משבעה כולל
יו"ר הוועדה.

8.6 כללי

8.6.1 בנוסף לגופים הנבחרים יפעיל הארגון ועדות ארציות
בנושאי פעולה שונים.

0 8.6.2 יו"ר ועדה ארצית וחברי ועדה יבחת מבין חברי
המזכיתת וחברי הארגון.

8.4.3 בחירת יו"ר ועדה ארצית תיעשה על-ידי .המזכירות
ברוב רגיל ובהצבעה גלויה אלא אם 1/3 מהנוכחים

יבקשו אחרת.

•8.6.4 החלטות ועדה ארצלת המחייבות נקיטת פעולה על�ידי
הארגון תובאנה לאישור המזכירות. המלצות אחתת

תימסרנה במסגרת דו"חות שנתיים.

8.6.5 לא ייבחרו חברים לועדות הארגון, אם הורשעו בבית
משפט בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון למקצוע

העיתונות, ב -5 השמם שקדמו לבחירתם.

8.6.6 התפטר חבר בוועדת, תיבנס התפטרותו לתוקף רק
לאחר 72 שעות ממועד הודעתו בכתב, ובתנאי שלא

הודיע החבר על ביטול ההתפטרות.

9 יייזילו בתיאום ובהסכמה עם יו"ר הארגון, ובהתאם^ 8.6.7 כל ועדה תסדיר את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן ודרך
לתקנון זה.

8.6.8 החלטה על הפסקת כהונת יו"ר ועדה או חבר בוועדה
תתקבל במזכירות.

8.6.9 חלה חובת רישום פתטוקול של דיוני הוועדה והעברת
העתקס לחברי הוועדה, ליו"ר ועדת ביקורת של

הארגון וליו"ר הארגון.

8.6.10 ועדה תמנה לפחות 5 חברים (כולל היו"ר).

8.6.11 החלטות בוועדה יתקבלו ברוב רגיל,

8.6.12 אחת לשנה יוגש דו"ח תקופתי בכתב על�ידי יו"ר
הוועדות אל יו"ר הארגון לצורך הגשתו והצגתו לדיון

בפני ועידת האתון.

/7/ י-* י**" /

*""**57 /
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8.6.13 ועדת ביקורת תערוך ביקורת על עבודת הוועדות.

8.6.14 כל ועדה תמשין לכהן בתפקידה גם אס הרכבה חסר,
עד אשר תיבחר ועדה אחרת תחתיה.

8.6.15 חברי כל ועדה, ימשיכו לכהן בתפקידם עד אשר יוחלפו
באחרים.

8.6.16 עד מינוי חברי ועדה חדשים במקום חברים יוצאים,
רשאים ומוסמכים חברי הוועדה הנותרים להמשיך

לפעול.

7*8 הוועדה המכינה

פרק זו? יעוגן בתק11{ הבחיו'ות*

8,8 פורומים מקצוע"ם

8.8.1 מזכירות הארגון רשאית להקים פורומים מקצועיים,
העוסקים בתחום המבוקש.

8.8.2 פעולות הפורומים תהיינה בכפיפות לתקנון
ולמוסדותיו.

9 ש1נ1ת

9.1 אתיקה
י

9.1.1 הארגון ינהג בהתאם לנורמות המעוגנות במסגרת
 תקנון האתיקה של מועצת העיתונות.

^
9.2 ערעורים

9.2.1 ערעורים על החלטות הארגון וגורמיו ידונו בפני רשות
השיפוט,

9.3 שיגוי זגקגון

9.3.1 הצעות ובקשות לשינוי תקנון מטעם הארגון, יוגשו אך
ורק לפי החלטת הועידה, אשר שינוי התקנון מצוי

במפורש על סדר יומה, שנקבע מראש.

9.3.2 החלטה בדבר הצעה ובקשה לשינוי התקנון תיערך
בהרמת ידיים בלבד. ההחלטה תהא בעלת תוקף אך
ורק אם נתקבלה בתב של שני שלישים לפחות

מהמשתתפים בוועידה

59^?
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ההצבעה על סעיפים בהצעה, שלגביהם אין הצעותהצעות חלופיות, יועמדו להצבעה לפי סדר, אך לפני9.3.3 סעיפים בהצבעה לשינוי התקנון, שלגביהס הוגשו
חלופיות.

דרשו לפחות רבע מהנוכחים להצביע על כל סעיףחלופיות, ניתן להעמידם להצבעה בגוש אחד, אלא אס9.3.4 סעיפים בהצעה לשינוי התקנון, שלגביהם אין הצעות
בנפרד.

לתוקפם מיד לאחר אישורם כאמור.9.3.5 שינויים בתקנון יאושרו, בהתאם לחוקה, וייכנסו

אישר 3יעדז? לתיאום וניציע 25 ליינ* 2015
 *0-?|ר#ק 68$?

0
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נספח 2

תקנת האתיקה של
מועצת העיתונות

ערד 150£ בשה ובידה סבוראי17) 12 סשרד
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הקדמה
השופטת (בדימי) דליה דורנו�

נשיאת מועצת העיתונות בישויאל

למעלה מארבעים וחמש שנים הלפו מאז אושר על ידי מועצת על העיתונות, כמטרה למנוע זליגת מידע שלא אושר על יד
העיתונות תקנון האתיקה הראשון, שכלל מספר מצומצם הצנזורה, מחייבים סיקור שוויוני ונאמן על המתרחש בעורף

של כללים. זאת מתוך הבנה כי מדובר בגיר0ה בסיסית, והקפדה מיוחדת על כבודם של נפגעים ומשפחותיהם,
 שתהיה נתונה לשינויים, לתוספות ולעדכתים. ואכן, במהלך

^
השנים הורחב התקנון ונוספו לו כללי אתיקה רבים ששיקפו הגם שמועצת העיתונות היא גוף וולונטרי ולתקנון אץ מעמד
את השינויים שחלו בתקשורת ובחברה בישראל. התקנון של דץ, הכיר נ? בית-המשפט העליון כמשקף את האתיקה
המעודכן משקף את "האר מאמץ" של התקשורת בימי שלום העיתונאית, ובהפרת כלליו כעבירות אתיקה. אף התקנון עצם.י
כבימי מלחמה. הוא חל על התקשורת לסוגיה - המודפסת, קובע כי בית-הדץ לאתיקה של מועצת העיתונות מוסמך לדון
האלקטרוניתוהאינםרנטית. ולפסוק בתלונות על הפרת כללי האתיקה העיתונאית גם נגד

עיתונאים ועיתונים שאינם חברים במועצה העיתונות.
הנוגעים לתפיסות יסוד של עיתונות בצד עקרונות הצהרתיים,

חופשית - נאמנות לאמת, אומץ לב, אחריות, יושר והגינות כללי האתיקה אינם משקפים אפוא הסדרים פרטיקולארייפ
- התקנון כולל כללי התנהגות מפורטים של אסור ומותר. החלים על חברי מועצת העיתונות בלבד, אלא עניינו של

מהם הדרושים לפעולה תקינה של העיתונות, כגון חובת התקנון הוא בנורמות מקצועיות של העיתונאות,
בדיקת הנכונות של הידיעה, אפשרות הוגנת לתנובה וחיסיון

המקורות; מהם המיישמים את דרישת ההגינות, כגון איסור אכן לנוכח האופי של מקצוע העיתונאות, שבבסיסו חופש
 ניגוד עניינים והבחנה בין פרסומת לידיעות ודעות; ומחם הביטוי, ותפקידו במשטר דמוקרטי לבקר את רשויות השלטון

האוסרים פרסומים הפוגעים בפרטיות שאץ בהם עניין ציבורי ולתת במה לדעות שונות, ההוק לא הסדיר מקצוע זה ולא הקים^
או שפגיעתם בפרטיות עולח על העניץ הציבורי בחם, כגון גוף המוסמך לאכוף את כללי האתיקה המקצועית. וכך ראוי.
איסור פרסום שמוה, תםונות ופרטים מזהים אחרים של קטינים שכן, השמירה על עיתונות חופשית מהתערבות השלטון היא
(איסור שיסודו בחוק),של חשודים בעבירה עד להתייצבותם תנאי לקיומה של דמוקרטיה. אלא שלנוכח כוחה של העיתונות
בבית המשפט ושל חללי ופצועי מלחמות ואסונות אחרים לפני ופגיעתן הרעה של הפרות כללי האתיקה מוגשות מדי פעם
שהידיעה על הפגיעה הגיעה למשפחותיהם, לאחרונה נוספו בכנסת הצעות חוק שמטרתן לרסן כוח זה ולהטיל בחוק

איסורים מפורטים המבטיחים קיום כלל אחרון זח. מגבלות שונות על התקשורת.

לאחר מלחמת לבנון השנייה נקבעו כללי אתיקהלימי חירום, כיבוד כללי האתיקה העיתונאית נדרש אפוא למניעת התערבות
המשתלבים בעקרונות של עיתונות חופשית,הנדרשת גם בעת שלטונית מזיקה בחופש העיתונות, והוא חיוני לקיומה של

שיג חופשי ואף ביקורתי, מתוך אחריות. תקשורת חופשית, אחראית והוגנת. חירום לנהל שיח ו
הכללים המיוחדים החלים בעת חירום מטילים חובות נוספות

ספטמבר 2010
א תשרי תשע"
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נשיאות מועצת העיתונות מליאת מועצת העיתונות

נשיאת המועצה נציגי ציבור
דורנר פרופי שולמית אלמוג אודי הירש השופטת (בדימוס) דליה

עו"ד אילן בומבך דני זקן .
מ"מ נשיאת המועצה

 פרופי אחרון בן-זאב סוהיל הדד
 ̂
ער7 אךנה

פרופי חדרה נישל יצחקטאוב
מזכ"ל המועצה פרןפ, ךמ ג(ע"," משחטימור

אריק בכר
דייר אםל גימאל יהודית יהזקאלי
פרופי שודמית אלמוג (נציגת ציבור), , , ד"ר הנרייט דהאן כלב בן-דרור ימיר

השופטת דליה דורנר ברוך מאירי ורד ברמן (נציגת העיתונאים) יעו"ד אופיר טל ציפי רומן^ יוסי בר-טוהא (נציג העיתונאים)^4 ז"ל םוחםד ותד אבי פז^ פרופי אהרון בןיזאב (נציג ציבור)
פרופי רבקה כרמי ה"פשיבי

דני זקן (2ציג7!עיחונאים)
הרב משה חיים לאו ד"ר מוהמד ותד (נצע ציבור)

פרופי דן לאור
יצחק טוניק (נצעהעורכים והמרילים)

פרופי יחיאל לימור נציגי העורכיפ והמו"לימ
משהטימור (נציג העיתונאים)

מתתיהו טננבאום (נציג העורכים והמרילים). , עו"ד ארנה לין גליתאלטשט"ן (גלי צה"ל)
יצחק מאיר <ו0י אל^טוב (משפחה)

בן-דרור ימיני (נציגהעיתונאים)
מן דב אלפון (הארץ) סוהיל בראם (נציגהעורכים והמו"לים) י. , אל&נ"

עו"ד אורי סלונים זוהיר בחלול (רדיו אשמס) רימון לר (נציג העורכים והמו"לים)
, , פרופי נחום פינגר אשר בחרב (ישראל היום) פרופי יחיאל לימור (נציגציבור)^
פרופי יהודה פרידלנדר עו"ד מאיר בליק� (מעריב)

אבי פז (נציג העיתונאים)
, , , , , ד"ר יהודית ריכטר דוד בן-בסט (רדיוס, רדיו לב המדינה)

אלי פלאי (נציג העורכים והמו"לים)
, , , פרופי עמוס שפירא עוזי בנדמן (העין השביעית)

פרופי יהודה פרידלגדר (נציג ציבור)
אבצךר (נציגהעורכים והמו"לים)... , הרב יובל שרלו בסאם גיאבר (פנורמה) _ יו

¤ , , ד"ר יעקב הכס (איגוד האינטרנט עמוס רגב (נציגהעורכים והמרילים). , הישראלי)^ דיר יהודית ריכטר (נציגתציבור)^
עמוס שוקן (נציגהעורכים והמו"לים),, , יצחק טוניק (גלי צה"ל)

נציגי העיתונאים מתתיהו םננבאום (המודיע) ערד חייםשיבי (נציג העיתונאים)
יעקבאהימאיר סוהיל בראם (רדיו א-שמס) פרופי עמוס שפירא (נציגציבור)

מרדכי שקלאר (נציגהעורכים והמו"לים)_, , ^ אורי בינדר רימון לר (איגוד האינטרנט הישראלי)
. , , , גד בן יצחק אלי פלאי (משפחה)

הרב יובל שרלו (נציג ציבור)
יוסי בר-מהזא יואבצור (מעריב)

ורד ברמן עמוס רגב (ישראל היום)
אחיה גינוסר עמוס שוקן (הארץ)

משקיפים בנשיאות חיותה דביר במבי שלג (ארך אחרת)

(0ק< אלישע שפעלמן (רשות השידור) עו"ד עמיהוד בן-פורת רק10ר*ן? זזלי

(רשןת הש^1ר) ̂זר 7ר-7רזנר מר7כ< שק?>אר  עו"ד יעל גרוסמן א
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� תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות 1

הגדרות: (תיקון 7.1.03)

ם ועיתונים ג. לא יובאו דברים בשמו של אדם אלא אם הם מובאה לרבותאמצעי תקשורת אלקטרת" 1. "עיתון" -

£ מקוונים ולרבות הבעלים,המרל והעורך האחראי של ישירה ומדויקת מפיו או ממסמך בכתב. מכתב למערכת
אמצעי התקשורת. מותר לפרסם שלא כלשונו אם כותבו לא אסר זאת

לרבות עורך. מראש ואם בעריכה לא היה משום שינו* מהותי בתוכן עיתונאי" - "

"אדם" י לרבות תאגיד ,חבר בני אדם מואגד א7 בלתי המכתב או במשתמע ממנו.

מואגד וגוף ציבורי.
בדיקת העובדות

יבדקו העיתון והעיתונאי חו8ש העיתונות ואחריותה המקצועית *• א- ל^י 2י*ם ***** בלש7,י,
2. עיתון ועיתונאי יהיו נאמניםלהופש העיתונות ולזכות את נכונותה במקור המהימן ביותר ובזהירות הראויה

̂  נסיכות העניין. הציבור לדעת בהגישם לציבור שרות מקצועי ובפרסום
מדויק,הרגך ואהראי של ידיעות ודעות. ב. דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת נכונות הידיעה

כאמור.

יושף והגיגןת ג. העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את

7̂ ע�ליל, בפרסום מבדיקת מהימנות הידיעה. 3. א. עיתון ועיתונאי יפעלו ביושר, בהגינות וללא מורא. ייבא ל7יס

בהבטיחו עיתון או עיתונאי למקור שהידיעה שמפר או
הדעה שהביע לא יפורסמו, לא יימסרו אלה לפרסום אף אוביקטיביות

אם יש בהם ענץ לציבור. 5. א. עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום בי; ידיעות לבין דעות.
ב. ידיעה המתפרסמת במסגרת של הבעת דעה יחולו

באמנות לאמת ^לי7י כללי ליא"יל/לי בנוגעים לידיעות.
יעותיהיד, הוגן וללא הטיה. פר0ום י7 4. א. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ביודעין או ברשלנות דבר *•

אינו מדויק, מטעה או מסולף. 7 ? ליטלע�מ' לא תהיה מטעה. שאינו אמת,

0ומת לחומר ̂י תונאד יבחינן בפרסןם ביו < ךעי עיתן? ב. לא יימנעו עיתון ועיתונאי מלפרסם מידע שקיים עניין 7י�
שלא תפךר0ם פרסו*ה ^חזית כחומר באןפ? , לרבות בשל לחצים פוליטיים, מערכת* < ציבורי בפרסומו

כלכליים או אחרים וכן בשל חרם או איום בחרם מערכתי.

מודעות.
5
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לפני שווידא תיקון טעויות, התנצלות ותגובה חמור במלחמה,בתאונה או באסון אחר,

7. טעויות, השמטות או אי דיוקים שהם מהותיים בפרסום שהידיעה על מותו או פגיעתו של אותו אדם הובאה

עובדות, יש לתקן במהירות, בהגינות ובהבלטה הראויה לידיעת בגי משפחתו הקרובה מפי גורם מוסמך.

ביחס לפרסום המקורי. בנוסף לכך תפורסם במקרים 7. (תיקון 15.6.10) לא יתקרב עיתתאי למקום הימצאם

המתאימים גם התנצלות. במקרים המתאימים תינתן של בני המשפחה הקרובה של אדם שנספה אך נפגע

לאדם שנפגע אפשרות הוגנת להגיב על טעות,השמטה באופןהפור במלחמה, בתאונה או באסון אחר, לפגי

רות ובהבלטה הרארה ביחס שווידא שהידיעה על מותו או פגיעתו של אותו אדם או אי דיוק מהותיים במהי

לפרסום המקורי. הובאה לידיעת בני משפחתו הקרובה מפי גורם םוסםך.

^ ה. (תיקון 15.6.10) לא יפרסם עיתון תמונות של בני
 פרטיות וש8 טוב משפחתו הקרובה של אדם שנספה או נפגע באופן

~

8. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ללא הסכמתו של אדם דבר חמור במלחמה, בתאונה או באסון אחר, שצולמו ב-24

אלא השעות הראשונות לאחר שנודעלהםעל האסון,אלא הנוגע לפרטיותו או לשמו הטובוהעלול לפגועבו,

אם קייםעניין ציבורי בפרסוםובמידה הראויה. פרסום בהסכמת המצולמים.

דבר כאמור מצריך ברגיל בירור מוקדם עם הנוגע בדבר ו. בקבלת החלטה בעניין פרסום שם, צילום או פרטים

יתחשבו העיתון ופרסום הוגן של תגובתו. מזהים אחרים של קורבן פשיעה,

והעיתונאי בבקשת הקורבן שלא ליתן פרסום לפרטים

קורבנות אל7/ <"טל/ל?יי כנגד העניין הציבורי בפרסומם. הפרסום

במידח ברגישות הראויים. 9. א. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי שם,צילום או פרטים <7י*7י ט*5* <

צילום או פרטים ועין/ן3אר ל מזהים אחרים של אדם שנספה או נפגע באופן חמור ז- יא רפרסמן ***/

אלא בה0כ*תו ? במלחמה, בתאונה או באסון אחר, לפני שהידיעה על םזה*ם אחד*ם של ?ךרכ? עכ*רת *י?

לא רפר0מו *"< "*""* ידיעה בדבר מצב עת משפחתו ח- 0 מותו או פגיעתו של אותו אדם באה לי7*

בן *שיעד, אן עבירת מין אלא ,קיי הקרובה מפי גורם מוסמך ,אלא אם קיימות נסיכות בריאןתו של̂ 

הריגות של עניק ציבורי בפרסום לאלתר. בהסתמך על מקור רפואי מוסמך.

-<תי?ו? 16.3.03) לא יפרסמו עיתון ועיתונאי כל דבר ב. בקבלת החלטה בעניין פרסום שם, צילום או פרטים 0

בעביר" בר המ^ של *תלתנת אן מתלת?
מזהים אחרים של אדם שנספה או שנפגע באופן חמור ה?שור̂ 

עםהנילון. יתחשבו העיתון מ?<ל*עט ס^ל ?*י איש* ̂ק במלחמהגבתאונה א/ באסון אחר,

^^דרותעל העיתון ̂) מי^^ל̂  והעיתונאי בבקשת בני משפחת הקורבן שלא ליתן י� <**? 08י9

פרסום לפרטים אלה וישקלוה כנגד העניין הציבורי "�*""* לנ-ל̂ י^רת בהירות,ובדרך כלל ראוי

^=7ות.  ̂̂ ה באופן, במידה וברגישות ללי*** *עיס?פ פרטים̂  ש בפרסומם. הפרסום יהי

הראויים.

ק1ן 26.3.97) ̂י0 ̂( ג. (תיקון 15.6.10) לא יפנה עיתונאי בדבריםאל בני 

צילוםאו פרטים המשפחה הקרובה של אדםשנספהאו נפגע באופן *<• *?ל*יפי0מו עיתון ועיתונאי שם,

6
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מזהים אחרים של מי שטרםמלאולו 14 שנה, בנסיבות הליכים פליליים

העלולות לפגוע בשמו, בפרטיותו או ברווחתו, אלא 12א:א. עיתון ועיתונאי יכבדו בפרסומיהם את העיקרון

בהסכמת הוריו או אפוטרופסו ואם קיים עניין ציבורי 7יס77י שכל *7ם הוא בהזקת חף מפשע אלא אם נמצא

̂ין. בפרסום המזהה ובמידה הראויה. אשם 
קןן 07^25) ל* ,5לסע? שה1ן ת,תונא, צילום או פרטים ב. (1) (ת, ב. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי שם,

מזהים אחרים של מי שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו שם, צילום או פרטים מזהים אחרים של חשוד בעבירה

לו 18 שנה, בנסיבות העלולות לפגוע בשמו, בפרטיותו שנעצד אך טרםהובאבפני בית משפט, אלא אם הסכים

 אם קיים עניין ציבורי בפרסום המזהה ל^ אן אם קיים עניין ציבורי הקשור לעיתוי הפרסום,
אלא או ברווחתו,

 ובמידה תראויה. נסיבות העבירה,אופיה,חומרתה או מעמדו הציבורי של
^

^ ג. (תיקון 15.4.10) אי פרסום צילום ופרטים מזהים החשוד.

פירושו הסתרה או טשטוש מוחלט של כל פרט העלול (2) (תיקון 25.6.07) לא יפרסמו עיתון ועיתונאי שם,

ם אהר,0 של השן7 בעכיךח בטרם להסגיר את זהותו של הקמץ, ובכלל זה טשטוש היקף צ^ום אן פרמ# מזח<

אלא אם הסבים כל הפנים של הקטין וטשטוש קולו כך שלא ניתן יהיה נעצר ובטרם הובא בפני בית משפט,

- החשוד לפרסום או אם התקיימו התנאים הבאים: ל;7גלע

ד. (תיקון 15.4.10) כדי להבטיח את ביצוען של (א) 7,ללעל7/^7 מבעוד מועד דבר החשד וניתנה לו

̂ ל7/ג,נ בטרם חפרס1ם. הוראות סעיף זה, תיבדק כל כתבה או ידיעה הנוגעת שחןת̂ 

̂ימדי הקשור לעיתוי הפרסום,נסיבות לקטין והעלולהלפגוע בשמו,פרטיותו וברווחתו,לפני (ב) ק*םע?ק 

פרסומה,על ידי העורך חמוסמך של כלי התקשורת, העבירה,אופיה,חומרתה או מעמדו הציבורי של

החשוד.
קךן 13.2.02) בכיסוי ההליך הפלילי אץ ליצור חולים ותורמי אברים ב (2) ̂(

0 11. לאיפרסמו עיתון ועיתונאי שם, צילום או פרטים מזהים מראית עץ מובהקת של כוונה להשפיע על תוצאות

אץ ל5לס5 בעל/ל7 הםשפמ הערכח ̂ בכלל זה< אחרים של חולה נפש, מכור לסמים או לאלכוהול, תורם הםשפ

או נתרם של אברים וחולה סופני ללא הסכמתם או נחרצה של העדויות או העמדות של הצדדים או עמדה

הסכמת בני משפחתם, לפי המקרה, אלא אם קיים עניין לןבי תוצאה מסוימת של ההליך.

אץ מניעה ציבורי בפרסום ובמידה הראויה. (2) (תיקון 13.2.02) על אף האמור לעיל ,

לפרסם פרשנות משפטית של הדין, משמעותו

פסקדיןאו הליכים משפטיים (תיקון 13.2.02) והשלכותיו, בבל שלב שהוא, ולאחר מתן

̂<ם _ ד/ת*ח0ות ב,קורת,תלגבי הכרעות 12. א. סיקור משפט יתמקד בהליך המשפטי וישקף את 7/7/לט7/ ב

ההליך באופן נאמן לאמת, הוגן ואחראי. משפטיות או עובדתיות שניתנו בהם.

<חגשן! כהב אישום או ב. יש להבחין בבירור בין סיקור ההליך לבין התייחסות 7. פןר0ם בע,תון 7בר חש7

לנושא הקשור במשפט, פרשנות ותחקיר עיתונאי הרשעת אדם, ונודע לעיתון ולעיתונאי באופן מוסמך כי

שבפרסומם יש עניין ציבורי. הוסר חהש7 א{ לא הןגש כהב ך,אישןם אן בוטל אן זוכה
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ת או נפשית,אמתה או השקפה ן, מחלה או נכות גופני הנאשם בדין או נתקבל ערעורו של מורשע, לפי העניי

יפרסם זאת העיתון בהבלטה הראויה. פוליטית ומעמד חברתי<לכלי.

לא יציעו עיתון ועיתונאי אביונים אלה אלא אם הם

משפטים אזרחיים נוגעים עניינית לנושא הפרסום.

13. א. בפרסום שעניינו הליכים משפטיים אזרחיים, יציגו

העיתון והעיתונאי את עמדות כל הצדדים. אם הוגש :יגו7 עניינים

כתב הגנה, יינתן לן פרסום הולם. אם טרם הוגש כתב 15. א, לא יעמידו עצמם עיתון ועיתונאי במצב בו קיים השש

הגנה, תינתן ברגיל לנתבע אפשרות לפרסום הוגן לניגוד עניינים כין חובותיהם כעיתון וכעיתונאי לבץ כל

לעמדתו. אינטרס אחר,

^^ ב. נדחתה או נמחקה תגיעה בעניין אזרחי, יינתן לכך ב. מו"ל של עיתון ובעליו יפרסמו בעיתון אחת לשנה
פרסום באופן דומח ככל האפשר לפרסום בדבר הגשת גילוי נאות של האינטרסים העסקיים והכלכליים

התביעה. המהותיים שיש להם בתחום התקשורת ומחוצה לו.

ג. לא יפורסם דבר הנוגע לתביעה שנדחתה או שנמחקה ג. היה לעיתון אינטרס מהותי - כלכלי א; אחר, בתחום

כאמור אלא אם צויין דבר דחייתה או מחיקתה. התקשורת או מחוצה לו - בנושא של פרסום מסוים,

ד. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי שאלות מתוך שאלון יפרסם בצמת לאותו פרסום גילר נאות של האינטרס

אלא שלו. או פרטים כלשהם מתוכנו, בהליך משפטי אזרחי,

הבעלים והעורך של העיתון בצמוד לתשובות שניתנו לשאלותאלה. ד.שםותיחםשל המו"ל,

תיקון 16.3.03) האמור לעיל בסעיף יופיעו בכל גליון שלו. ה. (תיקון 6.9.99,

זה יחול,בשינויים המחויבים,על פרסום שעניינו עתירה

לבג"ץ וגם על פרסום שעניינו הגשת תלונה למועצת שימוש לרעה

^ העיתונות. 16. א. לא יעשו עיתון ועיתונאי שימוש לרעה במעמדם,
בתפקידם אן בכוחם לפרסם א/ להימנע מפרסום.

הצלת חיים (תיקון 16.3.03) ב. לא יעשו עיתון ועיתונאי שימוש פסול במידע שהניע

. החרבה המוסרית והחוקית החלה על כל אדם להושיט לידיהם עקב עבודתם. 13אי

עזרה לאדם חמצוי לנגד עיניו כסכנה חמורה ומיידית

חלה גם על עיתונאי בעת עיטוק נוסך לחייו או לשלמות גופו,

פעולתו העיתונאית. 17. א. לא יעסוק עיתונאי בכל עיסוק,עבודה, שרות,יחסי

ציבור, פרסומת ואיסוף מודעות המעוררים השש או

אפליה וגזענות מראית עין לניגוד אינטרסים או להטעיית הציבור.

14. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי דבר שיש בו משום הסתה או ב. (תיקון 26.3.97) רואים כעיסוק נוסף המעורר חשש

עידוד לגזענות או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, או מראית עין לניגוד אינטרסים או להטעיית הציבור,

צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מבלי למעט מדרכי עיסוק נוסף אחרות-
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רות דומה אחר הפרט,האזנת סתר שלא כדין וכל אמצעי� אחר להשגת (1) תשדיר*1 פרסום, יחסי ציבור או שיי

לפגוע באופן חמור באמון הקשורים בתחום עיסוקו או מומחיותו של העיתונאי מידע העלול, בנסיבות העניין,

המגיש שירותים אלה; הציבור בעבודה העיתונאית.

(2) תשדירי פרסום,יחסי ציבור אן שירותדוםה אחר

המוגשים על ידי עיתונאי העוסק בחדשות, באקטואליה, ציון מקור הפרסום

יציגו עיתון ועיתונאי כלשהם את עבודתם של בפרשנות, בתחקירים או בראיונותעל מיגוון משאים; 21. לא

(3) יחסי ציבור, פרסום או איסוף מודעות הנעשים על עיתון ועיתונאי אחרים. ככל מקרה של ציטוט מידע

ידי עיתונאי על דרך קבע. שככר פורסם באמצעי תקשורת אחר או על ידי סוכנות

יציינו העיתון והעיתונאי את זהות המפרסם  חדשות,
^

^ * חוות לעת מייעצת ג37ר תחולת סעיף 17: המקורי.

עיתונאי רשאי לפנות לוועדה של מועצת העיתונות בבקשה

ליתן חוות דעת מייעצת בדבר הלותו של סעיף 17 על העיסוק חסיון עיתונאי

הנוסף שהוא מבקש לעסוק בו. הסמכות ליתן הוות דעת 22. לא עלו עיתון ועיתונאי מידע שנמסר להם בתנאי

מייעצת בשאלה הנדונה תוקנה לוועדת האתיקה שנקבעה שישאר חסוי ולא יחשפו זהותו של מקור חסוי אלא

בסעיף 23 לתקנון האתיקה או לוועדה מיוחדת שתוקם על ידי בהסכמת! של המקור.

המליאה או הנשיאות למטרה זו, בהתאם לסעיף 32 לתקנון

מועצת העיתונות. אתיקה בעיתון

23. א. עיתון ידאג להכשרה מתאימה של העיתונאים

טוגת הנאה העובדיםבו בתחום האתיקה המקצועית של העיתונות.

ם התנאים 18. לא יבקש ולא יקבל עיתונאי טובתהנאהבקשר לעניין ב. מו"ל של עיתון ובעליו יבטיחו אתקיו

9 הכרוך בעבודתו העיתונאית זולת מכלי התקשורת בו המאפשרים לכל עבודה עיתונאית הנעשית בעיתון
הוא מועסק. להתבצע על פי העקרונות של האתיקה המקצועית של

העיתונות.

אי תלות ג. עיתון ועיתונאי רשאים לפנות לוועדת האתיקה של

19. לא יונחו עיתון ועיתונאי במילר תפקידם על ידי כל גורם מועצת העיתונות בבקשה לחוות דעת בעניין עקרוני

חיצוני שאינו גלוי ובמיוחד לא על ידי מפרסמים וגופים מתהום האתיקה המקצועית של העיתונות. ועדת

שלטוניים, כלכליים ופוליטיים. האתיקה תפעל כגוף מייעץ.

אמצעים פסולים עורך ועיתונאי
20. לא ישתמשו עיתון ועיתונאי לשם השגת מידע באמצעים 24. א. לא יפרסמו בשמו של עיתונאי כתבה או מאמר

פסולים שיש בחם קלון למקצוע העיתונאות ובכלל זה שתוכנם שונה באופן משמעותי על ידי עורך ללא

אלימות, סחיטה, איום, פיתוי, חדירה שלא כדין לרשות הסכמת העיתונאי.
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ב. עורך שפסל לפרסום מאמר שחיבר עיתונאי לא יפגע אתיקה בימי לחימה (תיקיו 25.6.07)

בזכותו של העיתונאי לפרסם את המאמר בעיתון אחר. 26. א. תקנון האתיקה כולו חל גם בעת לחימה. לכללים

,9 ,5 ,4 הבאים חשיבות מיוחדת בעת לחימה.-

,23 השעיה מעבודה עיתונאית והפסקתה 13 א/14,

25. א. עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל ב. עיתון ועיתונאי יקבלו, כמידת הצורך, אישור

עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של הצנזורה הצבאית לפרסום ידיעה.

מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת ג. עיתון, מו"ל של עיתון ובעליו יפעלו לסיקור הוגן,

לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה אמץ ושוויוני של המתרחש כעורף, בצד הדיווח על

יהיה המתרחש בחזית הלחימה.  שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות,
^

^ רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי 7. בנוסף לאמור בסעיפים 9,א. ו-9^., יכבדו עיתון

ת ועיתונאי את כבוד האדם והפרטיות של נפגעי לחימה, מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בי

הדין לאתיקה על 0* העבירה ועל פי מכלול הנסיבות, לא יצלמו צילומי תקריב של פצועים או חללים ולא

האת עד להכרעת הדין הסופית. ידווחו במישרין או בעקיפין (תוך שימוש ב"קודים") על

ב. עיתונאי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שבית הדין חללים ונפגעים קודם שנמסרה הודעה למשפחות.

יהיה ה. בנוסף לאמור בסעיפים 23א. 125-7" ידאגו עיתון, לאתיקה קבע שיש בה קלון למקצוע העיתונאות,

רשאי בית הדין לחייב את העיתון להפסיק את העסקתו מו"ל של עיתון ובעליו, ביחד עם מועצת העיתונות

של העיתונאי במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין ורשויות הצבא,להכשרה מקצועית ואתית ראויה של

לאתיקה על פי העבירה ועל פי מכלול הנסיבות. עיתונאים המסקרים את החזית והעורף בעת לחימה.

ג. בדונו בהשעיה ובהפסקת ההעסקה כאמור, ינהג בית

הדין לאתיקה לפי סדר הדין שבתקנון מועצת העיתונות,

0

\^ ג10ת̂. 3̂ €̂0.0 
 העיתונות בכתובת

 מועצת
 בתקנון האתיקה מפורסמים באתר האינטרנט של

עידכונימ
עורך: אריק בכר • גרפיקה: גלי שמיר

ניתן להוריד את התקנון בקובץ 1ס? מאתר האינטרנט של המועצה
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\ - מגיא
 ̂ 1 , . >" - .

̂י לקיום משטר דמוקרטי, שלט7; תקין והוגן, והברה נאורה ה2וטל1ז הלק גע&וב גןרלה. ̂ ז/?5שי?/ היא תט ^ ^ 2 י עיזעע

דע וביקורת בגו#א*ם שיש בהםענץציבורי באופן אמין, אחראי והוגן. בת לשרת את ההברה בא0פקת מי י- , - עיתונות טובה ה"

תונות מופקדת על שמירת ערכי עיתונות חופשית וטובה ובכללם חופש המידע, חופש הביטוי והופש הבעת י טןשג/. העי

 " הח3ה טשדא"ל, ומייצגת את. העיתונות ואת הציבור במאבק למען ערכים אלה מועצת. העיתונות תפעל להבטחת נאמנות
^

י 1 לעקרונות האתיקה העיתונאית מצד כל העוסקים בעיתונות ותשקוד על קביעתן ואכיפתן של אמות מיחז מקצועיות

המושתתות על מחוטבות מוחלטת לאמת, לדיוק, להבנות, להגנה על כבוד האדם ויצירתו ולכיבוד צינעת הפרט.

/ מועצת העיתונות מאשרת את האמנה אשר נחתמה ביום 93 5 27 בין נציגי הציבור, נציג חמרלים והעורכים ונציגי העיתונאים
*י 5 * \ במועצת העיתונזת. האמנה מצורפת לתקנון זח ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. *,.£^,*

;?"�
י ? י

י-" -  י
 י יי

>.?;???
/• - �- .:י-. --,; ?� , , *�

. -, / י 1; . י-
. י.-� - �?

?
/. . ?; . ::. . , . , ;̂ -4 

. .  
: •:?*- - -יי

^ * -י

4 
י
$- י י יי < " """̂ ""^י ̂, � |̂̂ י ז?מועצז| ?'[" זוברי - ̂  י :" ותפקיזיימ " 1 . מטרית

חבר* מועצתהעיתונות חם אלה: האיגוד הארצי של נות 3\. י" י 2 ואלה המטרות והתפקידים של מועצת העיתו

א. לשמור על חופש העיתונות ועל זכות הציבור לדעת; עיתונאי ישראל, כל העיתוניםהיומיים היוצאים לאור

 ב. להאבק נגד מגמות שיש בהן כדי להגביל הספקת בישראל ,0וכנות עת"ים,:רשן11 השידור, הרשות השניה
^

מידע בעל עניין ציבורי ולהבטיח גישה חופשית אל לטלויזיה ולרדיו ,הטלוירח החינוכית, שידורי חטלויזיה

מקורות מידע וחיסר מקורות המידע של העיתונאי; בכבלים וגלי צה"ל, ובלבד שקיבלו על עצמם, בכתב,

ב לקבוע כללי אתיקח לעיתונות, לשקוד על קיומם את תקנון המועצה, את תקנון האתיקה של המועצה ואת

ולטפל בתלונות על הפרתם; מרות המועצה ומוסדותיה.

ד.לפעול למען קידום הרמה המקצועית של העיתונות 4. מליאת המועצה רשאית לקבל כחבר במועצהכל

ובכלל זה ליזום ולארגן השתלמויות, כנסים, ימי עיון כתב עת או תחנתשידור אשר ביקשו ככתב להצטרף

והרצאות,ולפרסם מידע וחומר הדרכה, באופן עצמאי למועצה והודיעו בכתב כי הם מקבלים על עצםם את

או בשיתוף פעולה עם אחרים-, תקנון המועצה, את תקנות האתיקה של המועצה ואת

ה. לפרסם דו"הות על עבודת המועצה,ובכלל זח מרות המועצה ומוסדותיה וכי הם מאפשרים לעובדיהם

החלטות עקרוניות שהתקבלו במוסדותיה; חופש התארגנות והתאגדות.

ו. לנקוט בכל הפעולות שיש בהן בדי לקדם את מטרות 5. א. הבר במועצה, במשמעותו כבסעיף 3 לתקנון זה,

המועצה. רשאי לפרוש ממנה במתן הודעה בכתב 15 יום לפני
11
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הפרישה. ייי""י ? העיתונאים במליאה. מועד

לוק 12. נציגי הציבור יבחרו ע"< המליאה. המועמדים יוצעו ב. פרישתחבר מן המועצה אינה פוטרת אותן מסי

חם לתקופה שלפני פרישתו. ע"י הנשיאות או ככתב ע"* שבעהחברי מליאה.נציג חיובכספי למועצה המתיי

אה רשאית,בהחלטה של שני שלישים םן ציבור העומד לבחירה.לתקופת כהונה נוספת לא ישתתף ?:/6. א. המלי

?.* ,-. משתתפיםבהצבעה, להוציא0/7� מן המועצה, אם בה&ה. , ';.>, :;' , *. ,?

..$ פעל בניגוד לתקנון או למטרות של המועצה או חפר את 13. חבר המליאה ייבחר לתקופה של שלוש שנים ויוכל
•? �-?' --:�. ^ ג':.-

?
? ?

?

"
?;?- �?�* 

י
̂י -

 י
 ̂.י*-££�-£�-*

?�*? � יי� ?
�:?£?"•*��: 

י
^- י - ?י ?? ? � � 

: 
י$

-?י̂� ; ^?� לשובגלהבחר לתקופה או לתקופות נוספות. ? : . ..̂ , ,̂ ר ? :יח$!$£$$ מרותהמועצח. �/... ,^.,י -י " : ,,-

פחות שלוש פעמים בשנה ע"י נשיא /'�. 44. המליאה תכונ0 ל
המועצח תובא בפני המליאה יי א הבר מן ̂""י ב. ההצעה להוצי "י^ . .̂ ?

? � , 
�. י �• ? ? ? �; - , . ? � ? \ . ;?� - . ? 

. . •� ? י - ?  - - � -. -^ ?� .!?;"-<? י!
* :-• ? ?? -�?

?�-�- �';  .- , ? - ?  ? ?
> . '? .? ?•?.??;- -? . *?: �- 

"? �*? *?
?..-* ?.."'

?;? 1 ̂;* .י-.-.̂:�^**"�! - 1̂.1^^,
י י "י " י  י

"י-"1 :"�"?!! :
!;י יי1

י י י "
,ל. י '

<י -* ,>- .;>?;�.-:;.:-̂  -• ? : -..� ?�:.? - ? ?..., .^:- ̂י?:�-;';- � �   .?;.:-:?/,..{>;
,->.נ;.-

:�.�.;?

£?$£:$??£$,*? 0 המועצה או, אם נבצר ממנולעשות זאת ע"י ממלא "? " 
^^§§ ̂•?י&י .9 על ^.הנשיאות, -^̂(

, ;^^ - £!$ $ מקומו. היא.תכונ0 לישיבה מ&ךת על פי החלטה של
 ולא

 מן המועצה
 הבר

אות להוציא 1̂!; 4 <א 7^2ליץ הנשו 0;|1;|̂ §;
4

^ :- " הנש^וו!או עלפידרישה בכתבשל לפחות שליש < ̂"י" תח^טד^יאה להוציא חכר 0המח^ה,אלאלאחר ̂י ^?. ן

� .̂ ̂ן; ̂ן ̂ן ^̂ י י 
^

: ::י מחבריהמליאה. י ̂י י:;?�" י שניתנה לו הזדמנות להופיעי בפני הנשיאות ארבפני | ~? 3 :̂̂ 5 ;̂ �•^^
כנסאת הישיבה יקבע את סדר יומה: נשיא ?-$;? לפי העניין. ולה&מיע טענותיו. י 1;1<>316 " י^15.0. מיש& ̂?;0;/$0י המליאה^ ? י

.̂
 -- ? • י 'י"

 י
� י ? : -.: �. י� - : 
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?י '. -  ? י "^-י
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.
? ? ?� - ?  � ? ? ? � ?

- -4. ;?- "? �
? ?? ?? - * ;"-י.

?
>�
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:�£~

|נ 7^ע^7; י7<ה* ק$ב 7לאש המליאה, בהעדרו ישב בראש || " ;/;; א1ת,הנשיא, י""י ,. ?י*:"י ?||:̂| י 7. י; אלה מוסדות המועצה: המליאה,הנש*

ח^ או מקןמו ^המ$$ה1^
י
 ̂

̂ ועדת הביקורת ובית הדק לאתיקה. 88̂ ממלא מקום הנשיא  
י
:£!)י

88̂ ש:יהבקש ע"י הנשיא או ע"י ממלא מקומו למלא תפקיד ;� ? ^8  ̂ '- י�^^^^ןון^^^ל י� "" ?-?^^^^^^ן

.$|̂  ̂ ©1/ , :̂? . ימ�/̂. . ..* -̂ 5̂^?  ̂ -. ? . ? •/"̂ £?- - המליאה 1�,.1 ":4,| {

^3^.. : ?
1 

 , 16; סמכויות המליאה ותפקידיה הם: 1
^ 

עשל מועצת העיתונות. אההיא המוסד העלי ": ך&לי •?•�? � ^1
;
^1,

י 9. המליאה: תורכב םסלוש חטיבות: נציגי ציבור שיחיו �י ^ א.לקבל דיווח על פעילות המועצה ועל תוכניותיה. : , י ^

̂  '§ ולאשר את תכניותיה ככל שהללו ידרשואת^ישור 30 מחברי ̂י* 400/0 מחברי המליאה, עיתונאים שיחיו̂  :

^ המליאה ועורכים וםו"ליםשיחיו 360/0 מחברי הפליאה. המליאה.
10. העיתונאים חברי המליאה יבחרו על ידי האיגוד הארצי כ. לבחור את נשיא המועצה ואת ממלא מקומו.

של עיתונאי ישראל. ג. לאשך את התקציב השנתי של המועצה.

11. העורכים וחמו"לים חברי המליאה ייבחרו באופן הבא: ד. לדון ולהחליט בכל עניין אשר יועלה בפניה ע"י

א. רשת ידיעות אחרונות, רשת מעריב ורשת הארץ הנשיאות, חנשיא או עשרה מחברי המליאה.

ימנו, כל אחת מהן, שלושה נציגים. ה. להתקין את כללי האתיקה של המועצה.

ב. כל כלי תקשורת אחר חבר במועצה ימנח נציג אחד. ו. לקבוע את דמי החבר של חברי המועצה כמשמעותם

ג. עם הצטרפותו של בל כלי תקשורת נוסף כחבר בסעיף 3 דלעיל על פי הצעה של נשיאות המועצה,

במועצה הוא ימנה נציג אחד עד שלושה כפי שתחליט בכפוף לאמור בסעיף 34 להלן.

הנשיאות באישור המליאה. בכל מקרה כזה יישמר ז. להחליט על התקשרות עם גופים בישראל ומחוץ

הייצוג היחסי של כל אחד ממרכיבי המועצה במליאה לישראל.

ויגדל בהתאם לכך מספר נציגי הציבור ומספר נציגי ח. להקים קרנות ולקבוע פרסים בשם המועצה.

12
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ט. למטת את המזכיר הכללי, הגזבר והיועץ המשפטי לשובולהבחר לתקופה או לתקופות נוספות. י,

כחת לתקופה של של המועצה. היתה המשרה בשכר יהא המינוי ע3"י ב. הנשיא וממלא מקום הנשיא "

הליכי מכרז שיאושרו ע"י הנשיאות. שלוש שנים ויוכלו לשוב ולהבחר לתקופה נוספת.

?<. לבשר את ועדת הביקורת של המועצה. ג. ממלא מקום הנשיא יהיה כשיר להבחר כנשיא אף

יא. להחלים על שינויים בתקנון המועצה. בתום שתי תקופות רצופות כממלא מקום הנשיא ולכהן

כנשיא עוד שתי תקופ7ת רצופות.

הנשיאות ד. הבר הנשיאות שנפסקה חברותו במליאה, תיפסק גם

-4 .|5:: -:_ ̂ 17. הנשיאות תנהל אתענייני המועצה ותפעל לקידום ,1 חברותו בנשיאות. .

 מטרות המועצה בכפיפות לתקנון המועצה (להחלטות 20. הנשיאות תכונס ע"י הנשיא או ,אם ;ב2י ממנו לעשות
^

 זאת או עפ"י בקשתו,ע"י ממלא מקום הנשיא או עפ"י
^ 

" _ המליאה /ג "*

18 א. הנשיאות תמנה שבעה עשר חברים ותורכב משבעה דרישה בכתב של לפחות שליש מחברי המליאה, מי

א ל נציגי ציבור, חמישה עיתונאים וחמישה עורכים * - שמכנס את הנשיאות יקבע את סדר היום שלה. כל הבר 
:
^1 

 י מחברי הנשיאות דשאי להוסיף נושא לסדר היום של
̂  י ומו"לים, כדלהלף

1) שבעה נציג* ציבור ייבחרו על ידי נציגי הציבור חברי . ;*שלב7;.7,;.שי*7?/ל!:לב7 שהודיע על כך בכתב לנשיא או

המליאה ובתוכם נשיא המועצה £#7לא מקום הנשיא; " לממלא מקומו לפחות? ימים קודם למועד הישיבה.
- ; ? ' " : *�'-'?"?? � . 

1-1 י , לי^יל ך-' -�

2') קטושל# עיתונאים ייבחרו על ידי האינהי הארצי של 21. הנשיא יהיה יושב ראש הנשיאות, אם נבצר מ$נ7 לשבת

ישב בראש ישיבות , עיתונאי ישראל מבין חברי המליאה. ^ בראש הישיבות או אם ביקש. זאתג
-י ! י יי 3) חמישה עורכים ומרלים מבין חברי המליאה ייבחרו הנשיאות ממלא מקום הנשיא.

באופן הבא. 22. עיתון יהיה חייב בפרסום הודעות לציבור מטעם מועצת

א) רשת ידיעות אחרונות, רשת מעריב ורשת הארץ ; העיתונותעל פי ^חלטת הנשיאות.̂/ "'
9 יבחרו, כל אחת מהן נציג אהד,.

ב) כל כלי התקשורת האחרים שהם חברי המועצה הנשיא וממלא מקומ הנשיא

יבחרו ביחד שני נציגים שיתחלפו מדי שנה תוך רוטציה 23. א. נשיא הםועצה עומד בראש המועצה ומייצג אותה

בין כלי תקשורת אלה לפי הסדר המוסכם. בלפי חוץ.

ב. עם הצטרפותו של כל כלי תקשורת נוסף כהבר ב. הנשיא ימלא את התפקידים המוטלים עליו לפי

ווגולאחת התקנון, ידווח למליאה ולנשיאות על פעולותהמועצח במועצה, הוא יבחר נציג לנשיאות על כי סי

משתי הקבוצות הנזכרות בפסקאות 3) א) ו-ב) לעיל, ותכניותיה, יהיה אחראי מטעם הנשיאות לניהול ענייניה

כפי שתחליט הנשיאות באישור המליאה. בכל מקרה של המועצה רפעל לקידום מטרותיה, והכל בכפיפות

כזה יישמר הייצוג היחסי של כל אחד ממרכיבי המועצה לתקנון המועצה ולהחלטות המליאה והנשיאות.

בנשיאות ויגדל בהתאם לכך מספר נציגי הציבור ומספר 24. א.הנשיא וממלא מקום הנשיא יהיו נציגי ציבור. הנשיא

נציגי העיתונאים בנשיאות. יכול שיבחר מקרב נציגי הציבור במליאה או מקרב

19. א, חבר הנשיאות ייבחר לתקופה של שלוש שנים ויוכל אישי ציבור שאינם חברים במליאה; ממלא מקום הנשיא

13
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 חחברוה.
; י יבחר מקרב נציג* הציבור במליאח. :

ב. הגופים השותפים במועצת העיתונות - נציגי הציבור, ב. המליאה תדון בהצעת הנשיאות, ן/יתן לאותו הבר

ם ונציגי העיתונאים - ימעלו הזדמנות להופיע ולהשמיע את-טענותיו בפני המליאה נציגי העורכים והמו"לי

? והחלים אם לאמץ את הצעה הנשיאות. א ומועמד _ במשך 45 יום להצגת מועמד מוסכם לנ&י

": ג. החליטה הנשיאות לאמץ את חחצעח להפסיק את מוסכם למ"מ נשיא. אם בתוך 45 יום לא תושג הסכמה �

- ; כין הגופים השותפים*יחיה כל אהד מחבר? המועצה _ החברות, תועבר החלטה המליאה לדיון בגוף שמינה ? <$

̂  .- #| אותו הבר וגוף זה יחליט אם להפסיק אההחברות \,> . 31§§-..;. ישאי להציע מועמדים לנשיא ולממלא מקומו,

..  ". כמוצע,י0 .
 ̂ <\ • : ג.המליאהתבהראתהנשיאוממלאמקומו.ההצבעה ^

. גוף להפסיק את החברות כמוצע, תופסק  .3^0^- ד: החליט אותו
̂  מועמד שאינו מוסכם תחיה חשאית, והבחירה ג

?> ?$ 
;!?1?1̂ ,*

̂|$ החברות וחבראחר יבחר כמקומו למשך התקופה � <^;̂ |#  ̂ ^:$^^^^7 -. הק^בר7̂ ,8̂  
י
^1/ ^-

4̂ . 7. מועמדות לממלא מקום הנשיא תוצג על דעת הנשיא י _8ל*" שנותרה לסיום כהונתו 1{181̂

^;0$^ ה.חחליט אוהו גוף שלא להפסיק את החברות כמוצע,
^0^ ^י ^י נ;^^^0:  אוך -ל̂נ {.,. ^1^}$^ או המועמד

-. ע מלההזייט בהצעה במשך חודש ימים, תובא. נ מ נ ו א  :^ / י "̂ . ̂ שנבחרו לתפקידם יחיו ̂םה!  ומ^
 הנשיא

.25 
י:;4;41;|: ^

̂| ההצעה לדיון חוזך במליאה והמליאח רשאית להחליט יי. ני- ,^, ̂  
י:;י;!| חברים במל^ח במקום הנשיא.וממלא מקום הנשיא . ̂,^#י  . .....

י ... י ; ~י1 על הפסקת החברות.̂  "-. -;4;. <
^- 

̂י יי""י י ..:: �.;;1י "* י 1נ 1* שסיימו; אה, כהונתם, ל3י העניין, 1 .,|||,

::^;(¥ 26, הנשיא וממלא מקום הנ^יאשסיימואה כהונתם :,::0 31; נתפנה מקומו שלחבר במוסד ממוסדות המועצה, או

. הגוף ;,: ̂\;בנע1^*̂ת י:^ " נבצר ממנ71רך,קבע למלא את תפקידו, יוכל !•̂ ^
פ מסיום / ..}0$~.., שבקל .מ לק/;ל לעשן התקופה שנותרה לסיום כהונתו 15^ בדיזנים ללא זבות-הצבעה, במשך המש שני  ̂ 133

1̂ חבר אחר כמקומו. }"י ̂י / . 4 ^ .^ 1̂
י \̂ הכהונה: ^^-^^^

: 
.- 27. הנשיא רשאי לך&ציל מתפקידיו לממלא מקום הנשיא.̂  ..<"

בצרמן הנשיא למלא את תפקידו, ימלא ממלא מקום. :ך מינוי ועדות נ  .2* ^
ם למנות ועדות קבועות הנשיאאתהפקידי הנשיא, 32. א.חמליאהאו הנשיאות רשא*

או ועדות לעניינים מסוימים.

חברות במוסדות המועצה ב.בכל ועדה יהיה לפחות עיתונאי אחד, עורך או מו"ל

גציבור אחד. 29. כל חבר במוסד ממוסדות המועצה רשא* לפרוש אחד ונצי

מחברותו במתן הודעה בכתב ליושב ראש הגוף בו הוא ג. אפשר שחלק מחברי הוועדה לאוהיו חברי המליאה

מכהן כחבר. ובלבד שרוב חברי הוועדה יהיו חבר3 המליאה.

30. א. סברה הנשיאות כי יש להפסיק את חברותו של חכר ד. הגוף הממנה יקבע אה סמטת הוועדה.

במוסד ממוסדות המועצה משום שפעל בניגוד לתקנון

או למטרות של המועצה,הפר אה מרות המועצה או ועדת ביקורת

התנהג באופן שאינו הולם את חברותו באותו מוסד, 33. א. ועדת הביקורת הבדוק את ענייניה הכספיים

רשאית הנשיאות להעלות בפני המליאה הצעה להפסקה והמשקייםשל המועצה ואה פנקסי החשבונות שלה
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והביא �אחת לשנה בפני- המליאה את המלצותיה לענ"ן ביו* הדיו לאתיקה

אישור הדין וחשבון הכספי של המועצה. י 39. בית.הדק לאתיקה של מועצת העיתונות (להלן בית

ב. לא יכהן אדם הן כחבר הנשיאות והן כוזבר (עדת הדין) מוסמך לדון ולפסוק בתלתותעל הפרת כלל*

נים ועיתונים (לרבות הביקורת. האתיקה העיתונאית ע"* עיתו

כתבי עת למיניהם ו כלי תקשורת אלקטרוניים), אף אם

כספימ א*נם הברים במועצת העיתונות. :

4 34 כל חבר המועצה ישלם דמי הבר שעור דמי החבר יקבע 40. המליאה רשאית לקבוע כללים כדבר הדרך להגשת

ועל ן: ,.. תלונות נגד עיתונים או עיתונאים ובדבר התנאים לטיפול על פ� הצעת הנשיאות, מזמן לזמן ע"י המליאה,
: ,-

�;: .
�
 י

? ?.>? ; ^: . '-- . ,-> ? .-. -- .- , -: ; -, ;  � �;,-" . - � ?
?

? �:• ??!
? �? 1

?'ו*;^
? 2י<:י "? י � י

̂י ; - "" ,י.

^ 4 * דעתהאיגוד הארצישל העיתונאיםושל ועדו! העורכים בתלתות;כאלה, ולהבחין לעניין זה בין עיתונים שהינם
.^ 

י ^ 55 ^ התקציב השנתי של המועצה יערך ע"י הנשיאות ועל *# חברים במועצו/ העיתונות לבץעיתונים אחרים.

נאיםושל נציגי העורכים י 41. המליאהתבחראתהברי בית 7,1ץ בשלוש ר שימות, _ עתהאיגת הארצי של העיתו ד

^;3 
י
" י והמו"לים ויאושר ע"י המליאה * שוות בגודלן, במספר שיקבע מעת לעת ע"י המליאה,

̂�� יי ,:?ז ;/1-; , . ^ \, 
ב כדלקמן * , ב כל פעולה מפעולות המועצה תהיה במסגרת התקצי י" .

�:-
י �ייי י י  י �י

י - ?י ? ?" "
י'':-1

 י
,
י ̂י י� - *̂ ^ י

 ^ ^ ג י א רשימת של נציגי ציבור, מהם תבחר המליאה את
המאושר

{"! ביתהדץ ואת#משנה ליו"ר בית הדין. 36. הנשיאות רשאית להסמיך מורשי חתימה אשר יחיו >?

רשאים לחייב את המועצה בהתחייברות כספיות ברשימה שלעיהונאים.

ובהתחייבויות אחרות. לכל התחייבות כספית מעל ג. רשימת של עורכים ומו"לים. <:�
?
,'? ? י^ ?? ./ ;

"
"? *? ?

? ;-1.-
י
י �?0

י
�- 
יי
י

** י
לסכןם אשר יקבע ע"י הנשיאות מזמן לזמן,תידרש • אפשל שחברי בית הדין לא יהיו חברים במליאה, #

שלוש שנים תיתן חתימת. מורשח חתימה מנציגי הציבור, מורשה חתומה 42\ חבר בית הדין ייבחר לתקופה של

\̂  
מנציגי העיתונאים ומורשה חתימה מנציגי העורכים _ לשוב ולבחור אוח7 מחדש ,? .

�יי 43. הבר בית הדין שהיה חבר המליאה כזמן שנבחר כחבר י" 9 7המו"לים. יי

בית הדין ושחדל לכהן כחבר המליאה, תסת"ם כהונתו

אך <משיך ויסיים את הדיון בכל תלונה סלרי עבודה כחבר בית הדין,

אות וכל שהחל לדון בה קודם שנסתיימה כהונתו, אלא אם חת ישיבה של המליאה, הנשי 37. מנין חוקי לפתי

גוף אחר של המועצה, הוא שליש ממספר החברים, המליאה החליטה להוציאו מן המליאה ולהורות שלא

ובלבד שיהיו נוכחים לפחות עיתונאי אחד, עורך או ימשיך בדיון,

מו"ל אהד ונציגציבור אחד. 44. נתקבלה במועצת העיתונות תלתה נגד עיתוןאו עיתונאי,

38. המליאה,הנשיאות וכל סף אחר של המועצה רשאים תפעל המועצה כדלקמן:

לקבוע לעצמם את סדרי עבודתם, במידה שלא נקבעו א. 1) היתה התלונה מופרכת בעליל - תידחה התלונה

בתקנון. על הסףוהודעהעל כך תישלח למתלונן. הסמכות

לדחות תלונה על הסף מן הטעם שהיא מופרכת בעליל,

תהא נתונה לנשיא או למי שהוסמך לכך על ידו.
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2) חלפו במועד הגשתהתלונה למעלה משנים-עשר נציגי הציבור (שיוכל להיות גם יו"ר בית הדין לאתיקה

חדשים מאז שנעשה הפרסום או אירע האירוע נשוא או המשנהלירר בית הדין לאתיקה), אשר יהיה יו"ר

התלונה, תידחה התלונה על הסף אלא אם החליט בית הדין (ישב בראש המותב, אחד מרשימת העיתונאים

בות ואחד מרשימתהעורכים והמו"לים. המותב יהא רשאי הנשיא, או מי שהוסמך על ידו, כי בשל נסי

מיוהדות,ראוי לברר אתהתלונהעל אףהלוףהזמן. לנסותלטפל בעניין, בהסכמת המתלונן זהנילון, שלא

ב. מועצתהעיתונות לאתברר תלונה שהוגשה לה על דרך השיפוץ. לא נסתיים הטיפול ב7דן # בתוך 14

̂שור יו"ר בית הזין לאתיקה, תוך 21 ימ?ם,. ובמקביל ג$לגוף שיפוטי או מעין שיפוטי א7 למשטרה ימים, או ב
- של מועצת העיתונות כי י £ :| יחןהמותב בתלונה ויחליט בה. י אלא אם קבע היועץ המשפטי ^

{;: -ניתןלהפריד את נושא התלונה מההליכים האחרים וכי ?$ 47, יו"ר בית הדין לאתיקה והמשנה ליו"ר ביתהדק :*£; י *

 ^^ לאתיקה, באישור הנשיאות,רשאים לקבוע >1ת נהלי
/:: ראוי לקייםאת ההליך במועצת העיתונות במקביל, ץי ~

?* : . . _ ג. לא {דחתה התלונה על הסף, תישלח התלונה לנילון י הדיון בבית הדין ולשנות אותם מעת לעת. /

. 1^£^ 48. בית הדין לאי היה גמל לסדרי הדין ולדיני הראיות ה ל ̂קש   ית
 ז^לון

:̂ ק  ̂ .^12^-^11 תוך 48 ^ות מ^ום בו ..^, -
45̂ בבי?/ המשפט רהיה ר&אי לנהוג בדרך *"י י:י 5̂ ̂^;0:^ ;�1- 1 ז §^̂ ^ / על התלונה בתוך 10 ימים. £י £ ?? 

 ̂
£•£

י  הנראית לוטובהר^להלעשיית צדק.
;;̂ נה (תגובת  (ם10 הימים האמורים תיבדקנה זןתלו ̂: "?'� ז, ד. בת " ?:

̂ ד*נילון (אם התקבלה): ע"י היועץ המשפטי או ע"י מי £�| -? 49. החלטת בית הדין. תתקבל ברוב קולותחבריו. £^;-(0 ??

4 י שהוסמך לכך על ידו, באישורו. של הנשיא. הבודק $ " י 50. החליט בית הדין כי עית1ן או.עיתונאי הפר כלל מכללי ל : , ,|̂  ^
̂: האתיקה של מועצת בעיתונות, רשאי בית הדין לנקום עך 21. יום מיום שנתקבלה התלונה, אם חתלונר, :.י.  -י יחליט ו - ייי

_ נגד העיתון או העיתונאי,א ו שניהם, בהתחשב בנסיבות ..$^^'
מצביעה לכאורה על הפרה של כלל מכללי האתיקה י

אחד אר אחדים מצעדים אלה: , העיתונאית ואם הוגשה על פי הכללים שנקבעו לענ"ן המקרה,

זה י א. אזהרה- ,;:

^ ה. החליט הברדק האמור כי התלונה מצביעה לכאורה ב. מיפה;
תועבר ג. פרסום התנצלות ע"י העיתון בנוסה ובמקום שייקבע על הפרה של כלל מכללי האתיקה העיתונאית,

התלונה בהקדם האפשרי ליו"ר בית הדין לאתיקה או, ע"י בית הדין-,

לבקשתו או בהעדרו, למשנה ליו"ר בית הדין לאתיקה. ד. השעיית עיתון מן המועצה לתקופה קצובה.

45. עד להעברת התלונה אל יו"ר בית הדין לאתיקה או אל בין הדין רשאי להורות שההחלטה תפורסם גם

המשנה ליו"ר בית הדין לאתיקה, רשאי הנשיא,או אדם בעיתונים אחרים, בנוסח מלא או מקוצר כפי שייקבע

לפעול להסדרת ע"י בית הדין. אחר אשר הוסמך לשם בך על ידו,

חעניץ, בהסכמה המתלונן והנילון, שלא על דרך 51. א. בכל מקרח בו החליט בית הדין כי עיתון או עיתונאי

השיפוט. חפר כלל מכללי האתיקה העיתונאית,יורה על פרסום

ן החלטת בית הדין בעניין בעיתון הנוגע לעניין, בהקדם 46. יו"ר בית הדין לאתיקה או המשנה ליו"ר ביתהדי

לפי העניין, ימנה מותב אשר ידון בתלונה. האפשרי ובהבלטה הראויה. לא ינתן להחלטה פרסום לאתיקה,

המותב יורכב משלושה חברים, מהם אהד מרשימת לפני עבור תקופת הערעור עפ"י סעיף 52 בי להלן או
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אק 8137 עלע?י - ע7 לעז;; החלטת הערעור. 7. ידי ב*מ, 777*; קגחמל יחיה משפטן. במותכ כן

ב, רשאי בית הדק שלא להורות על פרסום כאמור, או חמישה הכרים יהיו שנים מרשימת נציגי הציבור,

ן, ולסירוגין- שני הברים להורות על פרסום חלקי או פרסום בהשמטת פרטים שאחד מהם יהיה ירר בית הדי

מת. בעיתונאים וחבר אחד מרשימת העורכים מסויימים, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. מרשי

גאו שני חברים מרשימת העורכים והמו"לים ג. עיתון יהיה חייב לנהוג לפי הוראות פרסום שניתנו והמו"לים

ביתחדין, ל. _ וחבראחד מרשימת העיתונאים, במוחב בן שבעה ע"י

7. סרב עיתון לפרסום על פי סעיף 50 או-על פי סעיף חברים יהיו שלושה הברים מרשימת נציגי הציבור,

זה,.תורה נשיאות המועצה על פרסום החלטת בית הדין שני הברים מרשימת העיתונאים ושני חברים מרשימה

_ י והסרוב האמור בעיתון או בעיתונים אחרים פרסום זה העורכים והמו"לים המנין החוקי במותב של חמישה

^ • ימל שילווה כגינוי מטעם המועצה לסרוב אי פרסום יהיה ארבעה חברים והמנין ההוקי במותכ של שבעה

ה חמישה חברים ההחלטה בכל מוהכ תתקבל כרוב תוך זמן סביר, כמוהו כסירוב לפרסום , יהי
1 יי

... 52. א. החלטת בית הדין ניתנת לערעור , י של חברי המותכ

ב. כתב ערעור יו1ש למזכירות המועצה תוך 10 ימים < ח בדיון בערעור לא יובאו כפני ביתהדין ראיות נ7ספות

מיום שהודעה ההחלטה ע"י ביתהדין ירר ביתהדין * על אלה שהובאו בחלק- נשוא הערעור, לבד אם התיר

ית צדק לאתיקה או המשנה ליו"ר ביתהדין לאתיקה רשאי זאתירר ביתהדין מטעמים מיוחדים של עשי

להאריך תקופה זו אם ראה טעמים מיוחדים לכך. שירשמו -1^ / ̂:

} כפי ז החלטתביתדין בערעור הינהסופית\^^ 7 חברים, 5או ן תבב מו ג הערעור ידון בפני 

ת לשנות את התקנון, על פיחצעהשל שיקבעע"י יו"ר בית הדין לאתיקה או המשנה ליו"ר 53 המליאה רשאי

ב אתהמותב מתוך הנשיאות_או.הצעה חתומה ע"י שבעהחברי המליאה בית הדין לאתיקה,והואשירכי

̂יי לפחות, בהחלטה-שנתקבלה ע"י רוב של שני שלישים ̂י דלעיל. י הרשימות האמורות בסעיף 41

^ חבר במותבשעל החלטתו נסב הערעור, לא יכהן מן המשתתפים בהצבעה שבתוכו רובחברי המליאה,
במותבשל ערעור על החלטה זו.

17
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ה נ & א

ים כמועצת העיתונות כישראל חותמים על אמנה אני החתומים מטה, נציגי הציבור ג נציגי המו"לים {העורכים ונציגי העיתוי
זו לאמור-.

לשמור על ערכי עיתונות חופשית-ובכללם חופש /..?א. מועצה העיתונות מופקדת ומוסמכת מטעם הגורמים המיוצגים בה,

ועל שמירת התנאים לקיומם. האינפורמציה, חופש הביטוי וחופש הבעתהדעה בישראל ,

ב.י מועצת העיתונות מופקדת ומוסמכת, מטעם הגורמים המיוצגים בה, להבטיח נאמנות לעקרונות האתיקה העיתונאית, מצד

^|; ¥:3. כל העוסקים בעיתונות, ועל קכיעתןשל אמות מידה המושתתות על מחוייבותמוחלטת לאמת,לדיוק, להגינות,להגנה על

^...."
 י "

/
י" ��=|�:- ^̂ ;1 .\י:י 1 ^ ה^ ולכיבוד צינעת הפר? ואכיפתן\:! ^כבחי  י5§י

�$(

 ך 2. מועצת עיתונות תוסיף לפעול לקליטה במסגרתה של אותם אמצעי תקשורת מתאימים אשר טרם הצטרפו אליה רשמית
̂י"י §?

̂י *~#§^ י י:י י יי ̂י?:^;||? י י *?"*? י"יי ?ג0; (לרבזת מקומונים וכלי התקשורת האלקטרונית): :י| 

̂נ77 ^6'4 מג'לל 7;ב7�*7/< ̂ יל^/טני^ ^^כגי נג£ג^צ^7^7ע ̂י*3^ל^ר;יש^ 7^זלעע7^ל^^77<*7^ ̂ 7 ^-^ ?3<ג7<7?7̂�'15 >/77 ?2ל ^^§|̂
^י 1?�'̂ א^ח8$^  ז  ? "§י ;- ?£ י

- 4* המועמד לנשיא מועצת העיתונות יהיה אךםחמו6כםעל שלן&ו! מרכיבי חמוע£הו*בהך ע"י המועצוז\י ^010^
:?

1̂באו לידיעת המועצה על מנת שתשקול טיפולה בנדון. עניינים שהם בגדד סמברותיתויתפקידיה של מועצת העיתתו \5 . .  
?י ."יי י

_3ציגי הערלים ועורכים ונציגיהעיתונאים חוזרים ומאשרים את_הובתם של וזמן"לים, העורכים והעיתונאים הקשורים :6 ?1^1

.̂ � 1 ^$, ̂  
ת, לקי$ את החלטות מועצת העיתונות ומוסדותיה המוסמכים. ת העיתונו ^^ - במח&

:

?9^ >? ? 7. ההל&ות מועצת העיתרנותומוסדותיה רדיעות הקשורות אליה המיועדותעלידם לפרסום, תפורסמנה בעיתונותבםקום

$ץ "" קבועךבולט.7תהת?ותרתמיוחדת. . נ ?', . י \

8, החל כתאריך אמנה זו, חומך פרסומי לא יפורסם בעיתונות בצורה הדומה לפרסום חומר מערכתי והמלצות ועדת סגל

�  ̂
? ;? ., . 1?̂ " �"? ,?.5: "^ בנדון תיושמנה באופו מלא וקפדני. ? ? 1 "י  ? 

^ 
? - .. . .;?

? ^^^ -�. . - ?�-/, .-י,.- ^ "

" 9. זציז,* ?7/ש"לי3 קע2דט0 והעיתונאים מתחייבים בשם שולחיהם ששולחיהם יעמידו לרשות מועצת העיתונות את האמצעים

הדרושים לפעולתה,במסגרת תקציב אשר יאושר על ידי נשיאות מועצת העיתונות, מפעם לפעם. התקציב לשנת 1992 נקבע
בהסכמה במקביל לחתימה על אמנה זו.

נות יתוקן באופן שיתן ביטוי לאמור באמנה זו ללא דיחוי. 20, תקנון מועצת העיתו

11. תקנון האתיקה (לרבות הקמת ביתדץ לאתיקה) יושלם תוך שלושה חודשים מיום חתימת אמנה זו.

ולראיה הננו חותמים על אמנה זו כתל אביב היום 27 כחודש מאי 1993

נציגי הציבור •. נציגי העורכים והמו"לים �. נציגי העיתונאים י.
פרופי עמוס שפירא אמנון נדב אריחאכנרי

ד"ר ניצה 'טעילא-לינאי שבתאי הימלפרב משה פרידמן
רפאל ורדי אלתר ולנר שרה פרידמן

משה ורדי רד גוטרמן
ד"ר יורםפרי י.קרני - מזכ"ל מועצת העיתונות

18
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 7:

נספח 7 - התנגדות העין השביעית - עניין 
עטיה

(עמודים 335 עד 366)
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1 בבית המשפט המחוזי ת.צ. 1715-02-15

| בתל אביב כבי השופט רחמים כהן

< ̂ו5̂!  \
ן #1י^ 1
המבקש; ויקטור עטייה \(907} י4 " * \

^@ד>̂' \  ̂ ע"י ב"כ עו"ד שרון ענבר פדלון ו/א1 עו"ד טלי לופו

מרח1 הנופר 4/17 נתניה

054-3116123 טל: 054-3334282 ,

פק0: 072-2329097

נגד

המשיבה: ידיעות אינטרנט ותקשורת דיגיטלית (ש.ר. 540202462)

ע"י ב"כ עו"ד ת. גליק ו/או ש. בריק�חיימובי'ן1

ממשרד ליבליך-מוזר עורכי דין

מרחי נמל תל אביב 40 בית יואל

טל:03-5442370 פק0: 03-5442375

1ע"ן ען"ד ח. דורון ו/או א. פרינץ 1/או נ. אוגולניק

ממשרד ש. הורוביץ ושותי עורכ1 דין

מרחוב אחד העם 31, תל-אביב

טל': 03-5670629 פאק0: 03-5660974
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התנגדות חברי מערגת "העין השביעית" להסכם פשרה בבקשה לאישור

תביעה ייצוגית

(ת"צ 15�02"1715 ויקטור עטיה ני ידיעות אינטרנט ותקשורת דיגיטלית

(ש.ר. 540202462)
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מבוא

1. התנגדות ז1 לאישור הסכם הפשרה שהוצג לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בעניין

הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ידיעות אינטרנט 1תקשורת דיגיטלית (ש.ר.

540202462) מוגשת בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-

2006. ה0עיף קובע כי חבר קבוצה יכול להגיש התנגדת מנומקת להסכם פשרה

בתובענות ייצוגיות ובנוסף רשאים להתנגד גם היועמ"ש, אדם, ארגון או רשת הפועלים

לטובת חברי הקבוצה, גם אם אעם חבר1 הקבוצה,

2. ההתנגדות מתייחסת להסכם הפשרה כפ1 שה!בא לידיעת הציבור בפרסום בעיתון

"גלוב0"ב�29.3.2018.

3. המתנגדים, כפי שיוצגו להלן, הינם חברי הקבוצה, קר1 נמנים על קוראיו הקבועים של

האתר 61חץ, ובנוסף פועלים במסגרת ארגון השם לו למטרה לפעול לטובת חברי

הקבוצה.

4. ההתנגדות להסכם הפשרה מוגשת בזאת על ידי חברי מערכת אתר "העין השביעית"

לעיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית - שוקי טאוסיג, אורן פרסיקו, איתמר ב"ז וד"ר ענת

באלינט - זאת בתוקף היותם חברי הקבוצה הנפגעת, וכן פעילותם המתמשכת למען

ח1פש העיתונות בישראל 1שמירה על האתיקה העיתונאית באופן כללי ועיסוקם המתמשך

בסוגיית הפרסום הסמוי בתקשורת הישראלית [מומחיותם בסוגיה, באופן ספציפי. שוקי

טאוסיג הינו העורך הראשי של "העין השביעית" ומי שעוסק בסוגיית הפרסום הסמו*

במסגרת עבודתו כעורך וכותב כבר למעלה מעשור. אורן פרסיקו ואיתמר ב"ז, כתבי

"העין השביעית", עוסקים בסוגיית הפרסום הסמוי מזה כעשור במסגרת עבודתם

כעיתונאים-חוקרים המתמחים בתקשורת הישראלית. פרסומיהם העיתונאיים והתחקירים

שערכו בנושא חשפו את הסוגיה על היבטיה הכלכליים והאתיים, הציפו אותה לסדר היום

והשפיעו על הדיון הציבורי וקבלת ההחלטות בנושא זה. ד"ר ענת באלינט היא חוקרת

תקשורת המתמחה בתופעת הפרסום הסמוי ועוסקת בה מאז ראשית שנות ח-2000,

מרצה במכללה למנהל ובאוניברסיטת תל-אביב. ספרה "בתוך הקופסא" (2012, הוצי

המכון הישראלי לדמוקרטיה) עסק בתופעת הפרסום הסמוי בטלוויזיה המסחרית

בישראל. עבודת הדוקטורט שלה (גולדסמית', אוניברסיטת לונדון, 2016) עוסקת

בת1פעת הפרסום הסמוי בעידן הדיגיטלי בישראל ובריטניה והשלכותיה על השיח

הציבורי.

5. אנו מבקשים מבית המשפט המחוזי, בתיק שהובא לפני כבוד השופט רחמים כהן:

א. לדח1ת את הסכם הפשרה כפי שהוצג בפני בית המשפט משום שאינו משרת את

חברי הקבוצה ואף מעמיק את הפגיעה בהם.

ב. להכניס בהסכם הפשרה תיקונים משמעותיים, כפי שיוצגו בהמשך.
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ג. לפסוק לחברי הקבוצה הנתבעת סכום פיצוי משמעותי המשקף את הנזק שנגרם

להם כתוצאה משימוש בפרקטיקת הפרסום ה0מ1י באתר *6חץ לא1רך השנים.

ד. לחילופין, אנו מבקשים להביא את התביעה להכרעה שיפוטית.

6. בקצרה, אנו מבקשים לפ0ול את הסכם הפשרה שהוצג מהטעמים הבאים:

א. הפרקטיקה שעומדת במרכז הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הנה פרסומת לכל

1 (תיקון 9 תש"ס - דבר לפי הגדרתה בחוק הגנת הצרכן תשמ"א -1981 אי 1

1) בחוק הגנת הצרכן 2000). לפיכך היא עומדת בניגוד גמור לסעיף 7 גי (2,3,

תשמ"א -1981 העוסק באחריות להטעיה בפרסומת.

ב. הסכם הפשרה שהוצג ממשיך ומנציח את הטעיית הצרכנים הקיימת כי!ם בהצגת

מה שהוא פרסומת לכל דבר כתוכן עיתונאי. בחלק מסעיפיו, הסכם הפשרה אף

מחמיר את הטעיית הצרכנים בכך שמציג רף נמוך יותר בהשוואה לזה שכבר ממילא

, כפי שיפורט להלן. הוא פוגע בחברי נהוג לאחרונה באתר 61חץ באופן וולונטרי

הקבוצה הן בזהותם כצרכנים והן בזהותם כאזרחים.

ג. בנוסף, ההסכם המוצע, בעצם אישורו על ידי בית המשפט, צפוי להעמיק את

ההטעיה המתמשכת הקיימת כיום בהעניקו תע1דת "כשרות" רשמית, בחסות בית

המשפט, להסדר סימון שאינו מספק גילוי נאות לצרכני התקשורת בדבר היותן של

"כתבות" דבר פרסומת לכל דבר כהגדרתו בח1ק הגנת הצרכן תשמ"א -1981 סעיף

1). בכך בעצם צפוי ההסכם לתת לכלי תקשורת מרכזי ובעל ע!צמה ,2 7 גי (3,

"פטור" ממחויבותו לחוק הגנת צרכן, ובאותה נשימה לאותת לכלי תקשורת אחרים

בהם נפוצה פרקטיקה דומה של הטעיה כי הם רשאים להמשיך ולנהוג באופן דומה.

ד. נוסח הגילוי הנאות כפי שמוצע בהסכם הפשרה2 מכתים את העיסוק העיתונאי כולו

בכך שהינו מציג הגדרה בלתי נכונה ומטעה לתהליך העריכה העיתונאית. הפגיעה

הטמונה בנוסח הסכם הפשרה בעיסוק העיתונאי יש בה איום מהותי על חופש

העיתונות בישראל.

, כפי שעולה מהמחקר שיובא להלן, אינו מעניק בידי הצרכנים ה. הסכם הפשרה כולו

, מה שהוסכם כ"גילוי נאות" איננו כלי יעיל לזיהוי התוכן אליו נחשפו כפרסומת. קרי

נאות כלל וכלל.

1 תיקון 9 תש"ס - 2000 לחוק הגנת הצרכן קובע: " פרסומת" - לרבות פר0ום שמומן או שנתמך

, מראש או בדיעבד, תשלום א1 בידי גורם מסחרי הקשור לנושא הפרסום, א1 שהמפרסם קיבל בעדו
כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור".

1: "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 61חץ 2 סעיף 3.1 גי להסכם הפשרה, סעיפים 2,

בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית" א1 "הכתבה הופקה בידי
המחלקה המסחרית של 61חץ במימון של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית".
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ו. הסכם הפשרה איננו כולל כל פיצו1 כ0פי לקבוצה הנפגעת, זאת על אף שבסכום

התביעה הוערך הנזק שנגרם לחבר' הקבוצה ב-10,000,000 שקלים. זוהי פשרה

בלתי סבירה בעליל לאור גודלה של הקבוצה (האתר המדובר הינו אחד משני אתרי

החדשות הפופולריים ביותר בישראל ומקור מרכז' לחדשות בעברית בזירה

הדיגיטלית), ונוכח העובדה כי מדובר בפרקטיקה מתוכננת, שיטתית ומכוונת

שנמשכה שנים, תוך השקעת משאבים רבים בתפעולה, וזאת על אף פרסומים

חוזרים ונשנים אודות ההטעיה הטמונה בה והנזק הנגרם לצרכנים. היא מעלה סימני

שאלה באשר לתום הלב שבו פעלו נציגי הצדדים בבואם להגיע לפשרה ביניהם.

7. על הסכם הפשרה כפי שהוא לעבור שינוי מהותי, תוך השענות על עמדתו של בודק-

מומחה לסוגיית פר0ום הסמוי, כך שהפרסומים המדוברים י10מגו באופן ברור מכאן

והלאה כ"פרסומת" ולציבור שנפגע מפעילות המטעה של *6חץ "נתן פיצוי הולם לנזק

שנגרם. לחלופין, ראוי לדחות את הסכם הפשרה ולהביא את התביעה להכרעת בית
המשפט.

8. הסכם פשרה זה המובא לאיש1ר השופט והיועמ"ש הינו בעל חשיבות מיוחדת מכמה

טעמים:

א. התביעה המדוברת חינה ראשונה מסוגה בישראל בסוגיית הפרסום הסמוי בעידן

הדיגיטלי3. המדובר בתופעה מרכזית 1מעוררת מחלוקת בשוק התקשורת בישראל

ובעולם. הפרסום הסמוי הינו תופעה מזיקה המזהמת את השיח הציבורי במסרים

מניפולטיביים שהציבור אינו מסוגל לזהות ללא סימון ברור כפרסומת, כפי שמראה

המחקר. ככזו, היא ה1פכת את תעשיית התקשורת לכזו שיש בפעילותה היבטי נזק

לציב1ר - בדומה לתעשיית הטבק, הרכב, המזון המזיק והאלכוהול. פרקטיקת

הפרסום הסמוי מטעה את ציבור הצרכנים ואינה מאפשרת לו לעבד מסרים

מסחריים באופן ביקורתי, הגנה המעוגנת בחוק הגנת הצרכן. פרקטיקת הפרסום

הסמוי זורעת בציבור האזרחים חוסר אמון במידע הזורם בערוצי התקשורת השונים

ובכך היא מאיימת לשתק את השיח הציבורי המתקיים מעל במות אלו, מאיימת על

חופש הביטוי וחופש העיתונות ועל יסודות המשטר הדמוקרטי. לפיכך ההכרעה בה

צפויה להיות בעלת השפעה מכרעת על איכות המידע העובר לציבור בישראל, הן

בזהותם כצרכנים והן בזהותם כאזרחים, הן בכלי התקשורת המסורתיים והן

בפלטפורמות חדשות (למשל, רשתות חברתיות).

3 קדמה לכך בקשה לתובענה ייצוגית בגין פרסום 0מ1י בקלטות ילדים שהוגשה על ידי המועצה

לצרכנות נגד חברת הד ארצי ושורה של מפרסמים: ת"צ 09-06-20330 המועצה הישראלית לצרכנות
ל הד ארצי בע"מ 1אחרים. בקשה זו הוגשה בשנים המוקדמות של הזירה הדיגיטלית והתייחסה

בעיקר לפרקטיקה של "שילוב מוצרים" - ביטוי פשוט וגל1י יחסית לתופעה שמאז אותן שנים התרחבה
מאוד והפכה מורכבת הרבה יותר. הבקשה הסתיימה בפשרה שהושגה באישור בית המשפט העליון

1חייבה את חברת הד-ארצי בגילוי נאות על גבי קלטות המכילות תוכן פרסומי.
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5 1
1 ג. גופי הרגולציה הרלבנטיים4 נכשלו עד היום בקביעת מדיניות בחרה, משותפת
1 ואחידה בסוגיה, זאת כבר למעלה מעשור5 6. מלבד כשלונות אלו, בית המחוקקים
1 נכשל גם הוא עד כה בהעברת תיקון חקיקה מתאים בחוק הגנת הצרכן7. לפיכך,
1 להחלטה בתביעה זו יש משמעות החורגת מהמקרה הספציפי והיא עשויה להניח

1 תשתית לקביעת מדיניות מקיפה בסוגיה זו מכאן והלאה.
1 ג. הגוף הנתבע - ידיעות אינטרנט ותקש1רת דיגיטלית ש.ר. - הינו חלק מתאגיד
1 תקשורת מרכזי ובעל עוצמה בישראל המפעיל גוף עיתונות דיגיטלי שהוא הפופולרי
1 ביותר עבור קהל קוראי העברית8 ומהו1ה מקור מידע מרכזי לציבור בישראל. בנוסף,
1 האתר המדובר, 61חץ, יחד עם היותו מקור מידע מרכזי, נמצא גם ככזה שמוביל

בהיקפי הפרסום הסמוי שפשו בו ביחס לאתרי חדש1ת אחרים9.

4 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, מועצת הכבלים והלוויין, הרש1ת להגנת הצרכן ו0רור הוגן, משרד
התקשורת, משרד המשפטים וכן מועצת העיתונות כגוף רגולציה עצמית.

בי) ן 2012 (באלינט, 5
6 במסגרת תיקוב1 החקיקה שנעשו ב 2018 במטרה להעביר את הערוצים הייעודיים לפיקוח הרשות
השנייה ("חוק ערוץ 20"), הוכנס לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תיקון חקיקה המתיר לזכייני

הרדיו והטלוויזיה לשלב פרסום סמוי בחלק מהשידורים ואוסר על שילובם באחרים (תכניות חדשות,
ענייני היום, תכניות וסרטי תעודה, תכניות ילדים). רניקון החקיקה קבע כי הרשות השנייה תקבע את

ההוראות לסימון תכנים מסחריים מסוג זה ויידוע הציבור, אולם הוראות כאלה לא פורסמו עד הי1ם
ולפיכך הפרקטיקה אושרה בחוק, אך הלכה למעשה לא נוסף לה סימון ויידוע. ראה: סעיף 83 (איסור

פרסומת במשדרים) גי (1,2) לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן -1990.
7 הצעתו של ח"כ מיקי רוזנטל להכניס תיקון חק'קה בחוק הגנת הצרכן תשמ"א -1981 כך שתוכן

במימון חיצוני, בכל פלטפורמה, יחויב בסימון המספק גילוי נא1ת לא אושרה בקריאה טרומית במליאת
הכנסת.

8 לפי נתוני חברת כ61/\/^13ווחו5, נכון לחודש אפריל 2018, כפי שיפורט להלן.

(באלינט, ב"ז, פר0יקו2015). 9
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6 ?
? הפרסום הסמוי ומאפייניו בעידו הדיגיטלי

? 1. המונח פרסום 0מוי מתייחס למודל כלכל1 שבו גורם מסחרי (או גורם אתר, למשל, משרד

1 ממשלתי או עמותה) משלם כסף או מעניק תמורה חומרית אחרת לגוף או אדם

1 המשדרים או מפיצים תוכן, בתמורה לשילובם בתוכן המדיה באופן שאיננו מזוהה ומסומן

. זה! המודל העומד גם במרכז הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד 1 במפורש כפרסומת10

| ידיעות אינטרנט ותקשורת דיגיטלית בע"מ.
2. בעשורים האחרונים, בעיקר מראשית שנות ה-2000, מודל כלכל1 זה, המכונה בזירגון

תעשיית התקשורת והפרסום בישראל "תוכן שיווק1"11, הפך להיות דומיננטי ומרכזי

בתעשיית התקשורת, הן ז1 ה"מסורתיתיי (ערוצי טלוויזיה, תחנות רדיו ועיתונות מודפסת

י), ודיגיטלית) והן זו ה"חדשה" (למשל, פלטפורמות של רשתות חברתיות, בלוגים וכו

ולבש פנים חדשות בתכלית12.

3. יש קושי באומדן מדויק של ההיקפים הכלכל"ם של שוק זה בישראל וגם בעולם, מאחר

והוא מתנהל באופן לא שקוף ולא רשמי, נסתר באופן מכוון מהעין הציבורית, נשען על

הגדרות וכינויים מרובים 1חופפים, ומתקיים מחוץ למסגרת החוק 13, תוך חיכוך מתמיד

בגופי הרגולציה (בישראל וגם במדינות אחרות). עם זאת, הדיווחים בעיתונות ומחקרי

שוק שנעשו על היקף התופעה בתקשורת בישראל14 ובעולם15 בניסיון לאמוד את היקף

התופעה, חושפים שוק שהיקפיו צומחים 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 העמוק והמהותי המתחולל במקורות המידע והבידור שלהם. עדות לכך

עלתה, בין השאר, במסגרת תצהיר שה1גש מטעם המשיבה בתגובה לבקשה לאישור

תובענה ייצוגית זו, כאשר סמנכ"ל השיו1ק של האתר 61חץ ברק קלמנוביץי הצהיר כי:

"מנסיוני אני יכול להעיד על כך ששיתופי פעולה מסחריים מהווים מקורות הכנסה

,*ח8311) 2016) 10

11 הכינויים המקובלים בשימוש באנגלית בתעשיות אלו הינם 1ח18ח00 01601ח813 ככינוי כללי, ובאופן

.1̂ 131176 >\€ 1̂ ספציפי ביח0 לפלטפורמות דיגיטליות - 9ח51ו1ו6
12 הרצון של מפרסמים להיטמע בא1פן בלתי מורגש בתכני מדיה פופולריים, איננו חדש מנקודת מבט

היסטורית: תופעות של "חסות מסחרית" (ק1ר51�301ח0ק3) וכן "שילוב מוצרים" ^סו^ס�וק) 1
(1ח6וח1306ק מלווים את תקשורת ההמונים מראשיתה, עם תחילת ימי הקולנוע בסוף המאה ה-19

ובהמשך עם הופעת הררי! והטלוויזיה בראשית ואמצע המאה העשרים. אך כפ* שיובהר בהמשך, 1
בעידן הדיגיטלי התופעה לבשה ממדים ומאפיינים חדשים בתכלית המחייבים התייחסות מחודשת 1
1978 ,/*ת01ח831) 1 למקים הטמונים בפרקטיקה זו. על ההיסטוריה של המדיה בהקשר זה ראה: (
1 (1̂ וגם: (2006 ,611^6
13 חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (התש"ן - 1990), חוק הגנת הצרכן (תשמ"א -1981), ח1ק 1

התקשורת (בזק ושידורים) (תשמ"ב - 1982). 1
14 (באל'נט, 2012 בי), (באלינט, ב'יז, פר0יק1 2015), (יפעת מחקרי מד'ה, 2017). 1
15 (2015 ,חח1ג01 ;2012 ,חח!ג01 ;2010 ,חח1ו01 ;2008 ,חח0111 ;2006 ,חח!ט0 ;2005 ,חח001) 1
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1 פגיעה אנושה"16.

1 4. כדי להבין את שורשי תופעת הפרסום ה0מ1י בגלגולה העכשווי יש להתייחס קודם כל

לתהליכי-העל המתרחשים בשוק התקשורת: הופעתן של טכנולוגיות דיגיטליות, החל

1 משנות ה-50 וביתר שאת עם הופעת האינטרנט באמצע שנות ה-90 ובהמשך עם עלייתן

של הרשתות החברתיות לאורך העש1ר הראש!ן של שנות ה-2000, הביאה ל"מפץ" של

ערוצי תקשורת ומידע ולשימי 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. הוא פגע באופן אנוש בכוחם, הבלתי מעורער כמעט עד אז, של

, הערוצים המרכזיים שהיו! את ה'ישדרה המרכזית" לתקשורת ולפרסום: ערוצי טל!ויזיה

רדיו ועיתונים.

, בי) השאר, על עליית חשיבות המושג "מותג17" בתעשיית השיווק 5. תהליכים אלו השפיעו

, לא נועד ל0מן את המוצר עצמו , במופעו בעש1רים האחרונים . המותג והפרסום18

ולזהותו עם היצרן המקורי כפי שהיה בעבר, אלא מבקש ליצ1ר בתודעתם של הצרכנים

דימוי מסוים המייצג מוצר או שירות (או שורה של מוצרים / שירותים)19. לאור זאת,

מבקשים מפרסמים "לעטוף" את הצרכנים בדימוי המסחרי בכל אשר ילכו ומנסים לפגוש

אותם בצמתים רלוונטיים מבחינת קשב, אמינות והזדהות רגשית, באופן "טבעי" כביכול

ובחיי היום-יום שלהם. כתוצאה מכך, אופני השיווק והפרסום השתנו באופן יסודי:

, ממוקד מוצר, המופיע בערוצי ושטחי מדיה מזוהים (שלטי חוצות, מודעות מפרסום גלוי

ן בעיתונים, פרסומות בטלוויזיה) הפרסום הפך להיות בעל אופי מופשט הפוגש את הצרכ

יום (במדיה או גם בחיים "האמיתיים")20. זהו פרסום המתמקד בנקח�ות שונות בחיי היום-

בדימוי של המוצר או השירות, לאו דווקא במוצר או השירות עצמם, כזה שמדגיש מסרים

מופשטים: "ערכים" או "סגנון חיים", ומבקש, כאמור, לפגוש את הצרכנים בנקודות מפגש

רבות ובעלות משמעות רגשית גבוהה עבורם.

, בשל פיזור , נכנסה למשבר כלכלי 6. ממש במקביל, תעשיית התקשורת על ענפיה השונים

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

מקורות הכנסה חדשים.

16 (בייז, 2005) |

17 אך לא רק בגללם. עליית חשיבותם של מותגים קשורה בהתפתחות תהליכי הייצור ההמוניים 1

, וקצרה היריעה מלהתייחס לכך במסגרת זו. 1 נהתפתחות השווקים החופשיים
18 (2007 ,1001^), (2004 ,ץזו1_1) 1
19 ראה למשל: (1998 .061161) 1

1 (*/1001, 2007) 20
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8 ?
8 7. מנקודת חולשה זו, ומתוך הצרכים של שנ' הצדדים - המפרסמים ובמות התוכן השונות -

? נפתחה הדרך לשילוב המאסיבי של המפרסמים בתכני המדיה עצמם, על 10גיהם

? השונים: כתבות עיתונאיות, תכניות בידור וכן מסרים ברשתות החברתיות. באופן פשוט,

1 תעשיית התקשורת, זו המסורתית 111 החדשה, עברה תהליך מסחור עמוק ומהיר, מבלי

1 שהצרכנים ערים לתהליך 1להשתנות מקורות המידע שלהם ותוך הפרה בוטה של

1 החוקים !התקנות הקיימים, בישראל וכן בעולם, ביחס לגופי תקש1רת ולהגנת הצרכן.

1 8. לפיכך, בבואנו לבחון את תופעת הפרסום הסמוי וביטוייה כיום, יש לשים לב למאפיינים

1 החדשים שלה:

א. זהו פרסום שנוטה לייצג את המותג בשלל אמצעים שהינם מופשטים, לא ממוקדים

במוצר עצמו כפי שנהוג לייחס לפרסום רגיל, למשל: קידום מסרים הנוגעים לערכים

ולסגנון חיים המתאים לערכי המותג, הצמדת המותג לדמ1יות ידועות המקדמות את

הערכים המז1הים עם המותג, שיל1ב סיסמאות המותג באופן אגבי בשפה המדוברת

על ידי דמויות מוכרות או דווקא אנשים "רגילים", שימוש באמצעים חזותיים התואמים

את השפה החזותית המסחרית של המ1תג (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 בא1טובו0 או פוסע בשדרה) בחיי היום-יום

שלו, באופן המצטייר כ"טבעי". קרי, האסטרטגיה היא ליצור סביבה הרוויה בנוכח1ת

המותג, באופן בלתי מורגש וכזה שאינו נחווה כ"פרסום".

ג. כתוצאה משני המאפיינים שתוארו כאן, התגבש פרסום שנשען באופן מרכזי על

טשטוש עמוק בין "פרסום" ו"תוכן" באופן שכבר קשה עד בלתי אפשרי להבחין בין

השניים21, זאת למרות ההבדל המהותי הקיים בין שני סוגי הפעולות - פר10ם ויצירת

תכני מדיה; ולמרות ההפרדה הברורה שהייתה ק"מת בין הדברים בעבר, ברמה

הנורמטיבית והאתית22, והמחויבות להפרדה וסימון ברור של פרסום הקבועה

בחקיקה בישראל, גם בחוקים המסדירים את פעולת התקשורת האודיו-ויזואלית

(טלוויזיה ורדיו) וגם בחוקי הגנת הצרכן כפי שצוינו לעיל.

21 (2016 ,1ח!831), (באלינט, 2012 ב1) 1

22 סעיף 15 אי בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות בישראל אוסר על עיתון לפעול בא1פן שיש ב/ 1

ניגוד עניינים: "לא יעמידו עצמם עיתון ועיתונאי במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בץ חובותיהם 1
כעיתון וכעיתונאי לבין כל אינטרס אחר". (תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, 1997). 8
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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 רו1ח נוסף, עומדים

צרכני התקשורת.

עבור צרכני התקשורת בפלטפורמות השונות המודל הכלכל1 של הפרסום הסמוי ("תוכן

שיווקי") ה1א 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 לזהות שני סוגים של נזק העולים מפרקטיקת הפרסום הסמוי: כאלו שפוגעים בחבר1

הקהל בזהותם כצרכנים וכאלה הפוגעים בחברי הקהל בזהותם כאזרחים.

1. הנזקים של פרקטיקת הפרסום הסמוי עבור הצרכנים:

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 תקש1רתיים, ובכך לטשטש את

ההבדל בין "תוכן" לבין "פרסום", נוטל מהצרכנים והצרכניות את היכולת לזהות את

המסר הפרסומי, להבין את טיבו ובהמשך להתייחס אליו באופן ספקני (ביקורתי כמסר

שנועד לשכנע ולהניע לצריכה.

היכולת לזה1ת מסרים פרסומיים הינה מרכיב מרכזי בהגנת הצרכן בישראל ובכלל. לפי

הוראת סעיף 7(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן תשמ"א -1981 "פרסומת העלולה להביא אדם

סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת, יראו בה פרסומת מטעה, אף אם תוכנה אינה

מטעה". קרי, גם אם ידוען או עיתונאי מציג מידע שהינו נכון בעיקרו (למשל: "חברת

התעופה X מציעה את הכרטיס הזול ביותר בקו זה"), עצם העובדה כי מי שנחשף

לדבריו אינו מודע לכך שהמידע נמסר תמורת תשלום ובהוראת המפרסם, תיחשב

כהטעיה.

חוסר היכ!לת לזהות מסר פרסומי הינה 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. הפרקטיקה לפיכך חותרת תחת האוטונומיה ויכולת הבחירה של

הצרכנים.
יש לציין כי חלק מפלטפורמות התוכן - גופי תקשורת מרכזיים כמו 61חץ וכן

פלטפורמות של רשתות חברתיות - החלו לנקוט בשנים האחרונות במדיניות של
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///0ו קוו]613ח1ו3כן ח1"), אולם כפי הוספת גילוי נאות חלקי (למשל: "בשיתוף עם", יין

שיפורט בהמשך, המחקר מראה כי היכולת של צרכנים לזהות ולהבין גילוי נאות מסוג

זה הינה נמוכה מאוד ולפיכך מהלכים אלו א'נם מציידים את הצרכנים בכלים ראויים

לזיהוי פרסומות מסוג זה.

ב. פרקטיקה הפרסום הסמוי מאיימת לפגוע בכללי התחרות ההוגנת. הסכמי פרסום

סמוי נחתמים באופן טיפוס1 עם מפרסם מסוים וכחלק מהסכמה זו, באופן רשמי או

בלתי-רשמי, נאסר על פרסום מקביל של מתחרים באותה קטגוריה23. כך למשל, אם

אתר חדשות מסוים יחתום על "שיתוף פעולה מסחרי", עם מותג דגנים מוכר, הוא לא

יפעל במקביל לפרסום דומה למותג אחר וכך הגולשים באתר יחשפ! באופן ד1מיננטי

, לתכנים המקדמים את המותג הספציפי. הדבר נכון גם לתכניות טלוויזיה, תחנות רדיו

משפיענים המפרסמים ברשתות החברתיות וכוי. 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.

ג. פרקט יק ת הפרסום הסמוי היא פוגענית במיוחד עבור קטינים וכן עבור קבוצות

אוכלוסיות חלשות בעלות אוריינות מדיה נמוכה, במיוחד אוריינות דיגיטלית (כגון:

י). היכולת לזהות את המסר אנשים מבוגרים, אנשים בעלי השכלה נמוכה וכו

המניפולטיבי כפרסומי, ככל שהדבר אפשרי, נשענת על רמזים כמו השפה החזותית של

המותג, הסימון העמום הנהוג באותו אתר, ההטיה השיווקית בטקסט וכוי. פענוח רמזים

כמו אלו מחייבים 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 קבע לקטינים הגנה מיוחדת24) האוסר לנצל את

הטעייתם של קטינים בשל גילם, תמימותם או חוסר ניסיונם.

ד. פרקטיקת הפרסום הסמוי נותנת פתח לפרסום מוצרים שהיבם אסורים בפרסום,
כאלה שיש בהם היבט של נזק או כאלה שהם שנו"ם במחלוקת. המחקר וכן דיווחים

בעיתונות חושפים פן נוסף של התופעה שראוי לתשומת לב מי1חדת: הפרסום ה0מ1י,
בשל היותו כשמו - סמוי - הפך מפתה במיוחד לפרסום מוצרים שפרסומם אסור או
מוגבל על פי חוק, למשל סיגריות25 26, אלכוהול27, או תרופ1ת מרשם28 וכן מוצרים שיש

(באלינט, 2012 ב'). 23
24 (0עיף 7(א)(א,ב) בחוק הגנת הצרכן (תשמ"א- 1981).

25 (חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תשמ"ג - 1983)).

26 (ב"ז, 2017) (באליבט, 2017).
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1 בהם היבט של נזק, כגון מזונות מזיקים (עתירי שומן, סוכר ומלח) לילדים, או כאלו

ו שהם שנו"ם במחלוקת וכרוכים בנטילת סיכונים, למשל השקעות פיננסיות מסוימות

ו (מטייח, מטבעות וירטואליים וכדומה)29 או קבוצות רכישה של נדל"ן30. במקרה זה

גניבת הדעת וההטעיה חמורים אף יותר, הן משום שלכאורה הם מפירים כמה הוראות

חוק ש1בות והן משום שהם מכוונים להתנהגות צרכנית שיכול להיות בה היבט מק

ממשי עב1ר הצרכנים, במי!חד הקטינים שבהם או אל1 המתאפיינים באוריינות מדיה

נמוכה.

כפול". כאמור, כלי תקשורת ה. פרקטיקת הפרסום הסמוי כופה על הצרכנים תשלום "

שנשענו בעבר על פרסום מסורתי כמודל העסקי העיקרי לקיומם הם גם אלו שפנו

באופן משמעותי לנתיב ההכנסה החדש הנשען על פר10ם המוצג כ"תוכן" ואינו מזוהה

באופן ברור כפרסומת. על אף הנטייה לכנות במות אלו כ"חינמיות" (משום שהן פתוחות

לציבור ללא חסם תשל1ם) הן אינן כאלה כלל ועיקר. תקציב* הפרסום הגדולים שמפנים

מפרסמים לבמות התקש1רת השונות - טלוויזיה, אתרים חדשותיים או רשתות

חברתיות - מגולמים במחיר1 המוצרים אותם רוכשים הצרכנים מהחברות המפרסמות.

בעולם ללא פרסום, מחירי המוצרים הי1 זולים יותר. מי שמקיים את גופי התקשורת הם

הצרכנים, בעצם התנהגותם הצרכנית. כאשר גופי תקשורת המתקיימים מפרסום

מסורתי מוסיפים עליו פרסום סמוי, הם למעשה כופים על הצרכנים תשלום "כפול",

לשם הגדלת תוחיהם, וזאת תמורת תכנים שחלקם לפחות מאופ"ן כעת בהטיה

מסחרית עמוקה ובלתי שקופה ונושא אופי מניפולטיבי. הדבר דומה ליצרן חלב שהחליט

להעלות את מחיר! של קרטון חלב ואז להוסיף סיליקון לחלב עצמו, מבלי ליידע את

הציבור על כך: הצרכנים כעת משלמים מחיר גבוה יותר עב1ר מ1צר שטיבו השתנה ויש

בו היבט של נזק עב1רם, מבלי שהם מודעים לכך. יש בכך פגיעה כלכלית 1מהותית

חמורה בצרכנים, ולענייננו - בצרכני התקשורת.

2. הנזקים של פרקטיקת הפרסום הסמוי עבור האזרחים

פרקטיקת הפרסום הסמוי ט1מנת בחובה סכנה גדולה עוד יותר מאלו שצוינו עד כה

והיא קשורה לתפקיד החיוני המקיימות במות התקשורת השונות בשיטה

הדמוקרטית. תקשורת ההמונים, בעבר זו המסורתית (למשל, ג1פי העיתונות

המרכזיים) וכיום גם הבמות החדשות בזירה הדיגיטלית (הרשתות החברתיות

הש1נות הן המרכזיות שבהן) מאפשרות שיח ציב1רי חופשי שבו הציבור נהנה

27 (חוק הגבלת הפרסומת זהשיווק של משקאות אלכוהוליים (התשע"ב - 2012)). 1

28 (באלינס, 2012 אי) (פר0יקו, 2012). 1

(בייז, 2016). 1 29

1 .(2016 (כץ, (2016 (באלינט, 30

- 346 -



12

, מזרימת מידע על הנעשה סביבו ומסוגל, על ב0'0 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", כפ1 שהיטיב לנסח ההוגה יורגן

האברמס31. היכולת של המרחב הציבורי לתפקד 1לאפשר קיום של חיים דמוקרטיים

נשען על אמון בסיסי שרוחשים האזרחים למסרים העוברים דרך התקש1רת.

, שנועד! לייצר שיח פרקטיקת הפרסום הסמוי י1צרת טשטוש בין מסרים תקשורתיים

, וחילופי דעות, לבין מסרים אסטרטגיים32, שתכליתם 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 מאח1ריהם מטרה אסטרטגית. ה0כנה

המהותית יותר היא זו של אובדן אמ!ן מצד האזרחים: ברגע שחלק מהמסרים אליהם

, , קרי פרסומת המוצגת כ"כתבה עיתונאית" נחשף הקהל הינו בעל אופי מניפולטיבי

תנטיים לבין כאלה שהם ולחברי הקהל אין יכולת להבחין בין מסרים תקש1רתיים-או

, הם עלולים בהדרגה להפוך לספקנ"ם מניפולטיביים משום שהם מהווים פרסום סמוי

1לדחות את כלל המסרים אליהם הם נחשפים. במובן זה, כתבה עיתונאית אחת שיש

בה פרסום סמוי מטילה צל של ספק גם על תכנים אחרים, גם אם הופקו כתוכן

מערכתי עצמאי. הלכה למעשה, פרקטיקת הפרסום הסמוי מכרסמת בחופש הביטוי

וחופש העיתונות בישראל, בכך שבאמצעות מסרים פר10מיים מניפוליטיביים היא

מכתימה את העבודה הטובה שעושים עיתונאים ועיתונאיות רבים ומערערת את אמון

הציבור בהם. התופעה ניכרת היטב בשנים האחרונות דרך הדיון הציבורי הער

במסרים מניפולטיביים העוברים בפלטפורמות הדיגיטליות חכו לכיבוי "פייק בית".

משבר האמון בתקשורת, לפיכך, איננו רק חזון קודר, הוא מציאות המתרחשת מול

עינינו ומערערת את יסודות הדמוקרטיה במדינות מרכזי1ת וחזק1ת.

לאור הנזקים שפורטו לעיל, הן בהיבטים הצרכניים והן בהיבטים האזרחיים, נכון לראות את

הפרסום הסמוי כ"זיהום" הפוגע ביכולת לייצר סביבת תקשורת ברת קיימא בעידן הדיגיטלי.

זהו תהליך המחייב התייחסות רצינית של מערכת החוק והמשפט כמו גם מערכת החינוך כך

שייוצר מערך הגבה המשרת את הצרכן ומאפשר לו לשמור על זכויותיו בסביבת המדיה

החדשה. במ1בן זה, הסכם הפשרה המדובר המונח כעת על שולחנ! של כבי השופט כהן, אינו

רק עוד הסכם פשרה בסוגיה צרכנית, אלא כזה הנוגע להכרעה ראשונה מסוגה בסוגיה

ציבורית כבדת משקל שיש לה השפעה על זרימת המידע והאקלים הדמוקרטי בישראל.

31 (1989 ,83וזזו6ג91^).

,35רודו6ג1-131). 1984) 32
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13 ?
? על אף שמודל הפרסום הסמוי הפך להיות בגדר "בשורה" חדשה לבמות תקשורת, ישנות
, עבור חלק מהן - קרש הצלה של ממש - הרי שהוא מזהם את 1 וחדשות מבחינת שורת הרווח
, , מ"צר נזק רב-מימדי לצרכנים ולאזרחים 1 השיח הציבורי במסרים בעלי אופי מניפולטיבי
1 מאיים על אמון הציבור במסרים העוברים באותן במות וככזה - איננו בר-קיימא, גם עבור
1 במות התקשורת עצמן, שקיומן תלוי בראש ובראשונה באמון שמעניק להם הציבור. במובן זה
| תעשיות התקשורת והפרסום בעידן הדיגיטלי מצטרפות לתעשיות אחרות, כגון תעשיות
הרכב, המזון המזיק, הטבק או האלכוהול שבפעילותו יש היבט של נזק ציבורי משמעותי

| המחייב תגובת נגד וקביעת כללים ברורים.
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1 המקרה של אתר החדשות 61ו¥1 וחשיבותו הציבורית

ו הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין פרסום סמוי נגד ידיעות אינטרנט 1תקשורת דיגיטלית ש.ר.,

1 המפעילה את אתר החדשות 61חץ, הינה בעלת חשיבות ציבורית יוצאת דופן האת

מהנימוקים הבאים:

1. האתר 61חץ הינו זרוע החדשות הדיגיטלית של תאגיד "ידיעות אחרונות" המחזיק

בבעלות על כלי תקשורת רבים בישראל (עיתון מודפס "ידיעות אחרונות", עיתון כלכלי

מודפ0 ודיגיטלי "כלכליסטיי, מגזינים רבים, בהם המגזין הנפוץ "לאישה" ומגזין הגברים

"בלייזר", רשת מקומונים, "ו0טי" עיתון בשפה התסית ועוד שורה של מיזמי תקשורת

אחרים וגם הוצאת ספרים). העיתון "ידיעות אחרונות" החזיק בעבר בשליטה

מונופוליסטית בשוק עיתונות הדפוס (בשנים 1995-2010) וכן היה מבעלי זכיינית ערוץ 2

"רשת" ובעל מניות בחברת הכבלים 107< מדובר לפיכך בתאגיד רב עוצמה שהינו בעל

השפעה דומיננטית על זרימת המידע לציבור בישראל. התאגיד כבר הגיע בעבר לעמדה

מונופוליסטית 1פעילותו אף נדרשה לצמצום במסגרת החקיקה המגבילה בעלות צולבת

על כלי התקשורת בישראל33.

2. האתר 61חץ עצמו הינו אתר החדשות הפופולרי ביותר בישראל. נתון זה עולה בבירור

מנתונים עדכניים של חברת כ761/ח13!רח31 המספקים מידע גלוי א1דות נתוני הגלישה

במדינות שונות (איור 1). כך, במהלך חודש אפריל 2018 נרשמו ב-*6חץ 51 מיליון

כניסות גולשים ולפיכך החזיק האתר בנתח שוק של 16.70/0 מאתרי החדשות בעברית34.

אחריו נמצא האתר "1ואלה" עם 33 מיליון כניסות גולשים ונתח שוק של 10.80/0 ובמקום

השלישי נמצא האתר 0>31רח עם 20.7 מיליון כניסות גולשים ונתח שוק של 6.80/0. *6חץ

לפיכך, הוא לא רק אתר החדשות הפופולרי ביותר בישראל, אלא שהוא נמצא בפער גדול

אל מול מתחריו ונהנה מעמדת כוח משמעותית בזירה הדיגיטלית בעברית, ובכך משעתק

במידה רבה את כוחו של תאגיד "ידיעות אחרונות" מה"מדיה הישנה" אל הזירה החדשה.

33 התיקון חייב את "ידיעות אחרונות" למכור את אחזקותיו בזכיינית ערוץ 2 "רשת". ראה ח1ק

התקשורת (בזק (שידורים) (תשמ"ב - 1982) סעיף 6 חי 4.
̂ח113רח31 1̂ :וח00.כ61 ̂ 3ו64רח 0רז3 3*16 61381165 ,131361 ח 1 /\6ה*6�ו 1351 34 ,17.05.2018 ח0̂ 

113̂וח!3.¥/\/*\¥/\//:3כן1*ר1 /וח00.ג61
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113תו31 אודות נתוני הגלישה באתרי החדשות 1המדיה בישראל איור 1: נתונ1 האתר כ761̂/
לאפריל 2018, 17.05.2018: 51 מיליון כניסות לאתר61חץ, 0/ס16.7 מנתח השוק.

, במחקר שנערך על ידי כותב1 שוחת אלו במסגרת "העין 3. למרות עמדת כוח זו

השביעית"35 נמצא כי אתר 61חץ הוא הנגוע ביותר בפרקט'קת הפרסום הסמוי (איור 2).

המחקר כלל מעקב של חצי שנה אחרי פעילות אתרי החדשות הדיגיטליים המרכזיים

בעברית 1ניתוח מופעים של פרסום סמוי בהם. תוצאותיו הראו באופן בתר כי על אף שכל

אתרי החדשות נגועים במידה כזו או אחרת בתופעה, הרי שאתר *6חץ היה זה שהוביל

בבירור במידה שבה הפרסום הסמוי פשה בתכניו בהשוואה לאתרים אחרים בעברית

, "הארץ"). כך נכתב על הנעשה , 0>31רח, ""אלה", "כלכליסט", "דה-מרקר'י ("גלובס"

באתר בסיכום תוצאות הבדיקה:

"61חץ הוא דוגמה למערכת עיתונאית שבשנים האחרומת נשטפה באופן

גורף בתכנים שיווקיים: תוכן פרסומי מקודם בדף הבית על תקן תוכן

גילוי נאות1 כלשהו בנוגע , גם כשמשובץ י עיתונאי; בתוך העמודים

לא1פ"ם של התכנים, הוא בדרך כלל גילוי חלקי בלבד, המקשה על

הגולשים להבין את פשרו; על-פי כל קנה-מידה, האתר עמוס בערוצים

מסחריים המוצגים כערוצי תוכן מערכתיים, ודרך אלה מקבלים הגולשים

הטפות בתחומים שונים - מדפוסי הצריכה המומלצים עבורם ועד אורח

ראוי שיאמצו. החיים ש

, ב"ז, פרסיקו 2015). 35 (באלינט

- 350 -



16 1

1 "[...] על אף שבמערכת *6חץ נעשה מאמץ להרחיק את התכנים

י), ו השיווקיים מתחומי הליבה החדשותיים (פוליטיקה, ביטחון, פלילים וכו

ו בפועל איפשר דרג העריכה הבכיר באתר החדרה של פרסום סמוי גם

לתח1מים חדשותיים יקשים1 ד!גמת מדור הכלכלה !מדור הבריאות, על

תתי-הערוצים שלהם. מנהלי האתר, בדומה לדפ01 שפיתח עיתון האב

'ידיעות אחרונות1, אינם מגבילים עצמם לחתימה על עסקאות פרסום

סמוי עם גורמים מסחריים, וחותמים על עסקאות מסוג זה גם עם גופים

ללא כוונות רווח וגופים ממשלתיים.

"[...] במקרה של 61חץ, לעתים קרובות מקיימים עובדי המערכת יחסים

של תל1ת ישירה עם מתני החסות ורוכש1 התכנים הפרסומיים, מאחר

שתקציביהם של הערוצים מושפעים גם מהיקף ההכנסות המגיעות

מכיוונם של השותפים השיווקיים. מציאות שבה האתר משמש מצד אחד

מקור חדשות מרכזי לחלק עצום מהאוכלוסייה בישראל, ומצד שני מגיש

להם מוצר המתפקע מאינטרסים זרים ופסולים, כשלצרכנים אין כלים של

ממש להבחין בכך, היא מציאות מטרידה מהסוג שראוי להפעיל בגינו

צפירת אזעקה של ממש".

^ב ונץ השביעית

8̂ גיובס <*"! *ואיה0

̂^0 י*88**169 הנר�  8̂  ̂ 00̂ יך��יי^^0 9  ̂ 9^^  ̂1^̂  ̂ 1?^̂

14 ^3 *10 12 12 13 2^

דירוג הפרסום הסמוי 1רשת

איור 2: מדר הפרסום ה0מ1י באתרי החדשות בעברית, "העין השביעית", 1

18.01.2015; 61חץ נמצא כאתר המוביל בשילוב פר0ום 0מוי. |
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4. סוגיה נו0פת שיש לתת עליה את הדעת ה'נה השימוש בפרסום סמוי לצורך פרסום

מזצרים שאסורים או מוגבלים בפר0!ם על פי חוק, או שימוש בפרסום הסמוי כדי לטשטש

את היבטי המק של המוצר, לשתק שיח ביקורתי על המוצר ולקדם את "הלבנת" הדימוי

, כפי שלו אל מול ציבור הצרכנים. זהו אחד ההיבטים המזיקים של תופעת הפרסום הסמוי

שהוזכר לעיל בסקירת היבטי הנזק של התופעה, והיא התקיימה בשנים האחרונות באתר
61חץ יותר מפעם אחת. כך למשל, הופיעו באתר סדרה של כתבות "דוקומנטריות"

בהגשת עיתונאי "ידיעות אחרונות" חנוך דאום שהתגלו ככאלה שנועדו לקדם תרופה

פסיכיאטרית נגד דכאון שפרסומה אסור על פי חוק36. במקרה אחר נחשפו קוראי 61חץ

לכותרת כתבה "כדאי לשתות בירה לפני אימון? 5 סיבות", פרי הסכם מסחרי עם חברת

מבשל1ת בירה לישראל המשווקת מותגי בירה מוכרים37.

.(2012 , 2012א|) (פרםיקו , (באלינט 36

.(2015 (ב"ז, 37
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? סקירת מחקר: מהו "גילוי נאות" לפרסום סמוי?
? בעקבות התפשטות תופעת הפרסום הסמוי בפלטפורמות שונות של תכני מדיה בשנים
1 האחרונות - תקשורת מסורתית כמו אתרי חדשות לצד בלוגים ורשתות חברתיות - פנו
1 חוקרים בתח!מים שונים במדעי החברה לעס1ק בשאלת יכ1לתם של צרכני התקשורת לזהות
1 את התופעה38. הם בדקו את יכולתם של צרכנים לזהות תכנים כאלו כפרסום (ללא גילוי נאות
1 ועם 10גים שונים של גילוי נאות) וכן את התנאים המיטביים המסייעים לצרכנים לזהות את
1 הטיב הפרסומי של המסרים, הן מבחינת שימוש בשפה, הן מבחינת מיקום על המסך והן
1 מבחינת עיצוב וסימון גראפי. המחקר מת"חס לתופעה בפלטפורמות שונות וגם סוגות שונות
ו של תכנים. להלן תובא סקירה עדכנית של ממצאי המחקר העוסקים בסימון וזיהוי של פרסום

1 סמוי.
1. מודעות 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 המ1פקים במודל
זה. כך למשל, במחקר שפורסם השנה39 ומנה למעלה מ-800 נבדקים, גילו החוקרים כי
רק כ-90/0 מן המשתתפים הצליחו לזהות פרסום סמוי אליו נחשפו כפרסומת. במחקרים
דומים אחרים, שנערכו במגוון דיסציפלימת אקדמיות, אחוז המזהים נכונה היה אף נמוך
יותר40. במחקר שנערך בישראל בשנה שעברה41 נמצא כי למעלה מ-600/0 מהקוראים
באתרי חדשות בעברית לא הצליחו לזהות כתבות מסחריות ככאלה שהינן קנויות, זאת
גם כשהופיע "גילוי נאות" בדבר שיתוף הפעולה המסחרי. רק כ 500/0 מהקוראים מודעים
בכלל לקיומו של "תוכן שיווקי". מכאן כי כמחצית מן הציבור הישראלי כלל אינו מודע
לקיומו של פרסום סמוי באתרי האינטרנט החדשות"ם והאפשרות להיתקל בתוכן ממומן
המתחזה לתוכן מערכתי כלל אינה עולה על דעתם של צרכני התקשורת. חמור מכך,
שיעור גבוה מהנבדקים זיהו בטעות כתבה צרכנית-מערכת'ת כ"תוכן שיווקי", זאת משום
שהייתה בעלת עניין נמוך. הנבדקים הסתייעו במידת העניין שגילו בתוכן כ"רמז" מסייע
בשאלה האם התוכן הוא פרסומי או לא. זהו כמובן "רמז" שגוי לחלוטין ועדות נוספת
לאוריינות המדיה הנמוכה והעדר כלים לזיהוי התופעה. כתוצאה מכך, יכולתם של
הצרכנים לזהות נכונה פרסום סמוי כשהם נתקלים בו, כך עולה מהמחקרים, הינה נמוכה

ביותר.

(̂ 38 למשל: ,!>!8חץ3>[0/\/\ ;2017 ,5ח3/\£ ;2013 ,611כ*כןוח03 ;2015 ,1*60611113; 2018 ,ח3266וח

3ח^[0/\/\ 01ח3 2015 ,̂ 2016).
(2018,ח3766רח\<). 39

40 (2016 ,.16131>81ווץ1>|¥0/\ ;2016 ,510ח^[0/\/\ ,2017 ,ח3266וז£1).

41 (יפעת, 2017).
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י) 2. הגילוי הנאות שבו משתמשים גופ1 תקשורת באופן וולונטרי (כגון "בשיתוף עם" וכו

אינו מסייע בזיהוי האופי הפרסומי של המסר. מן המחקר הק"ם עולה כי יכולת זיהוי

פרסום סמוי אצל צרכנים נותרת נמוכה למדי גם כאשר נעשה שימוש בגילוי נאות מהסוג

המקובל כיום באתרים מסוימים, וכן ברשתות חברתיות. טיבו של גילוי נאות כזה שהוא

/ץ* ק1ר106131ו3כ1 רו1" (6 3̂כ1 31€1ק" ," חלקי ומעורפל. למשל: "בשיתוף עם"י ק1ו06131

7///0ו. כך, מחקר מ-422016 מראה כי גם כאשר נלווה ל"תוכן שיווקי" סימון בדבר היותו יי

תוכן מקודם או ממומן, לעתים קר1בות מתקשים הצרכנים לזהותו ככזה. מחקר שפורסם

השנה43 הראה כי לנוסח הגילוי הנאות יש השפעה על שיעורי הזיהוי אבל לא בהכרח

לטובה. כך לדוגמא, הנוסח "תוכן בשיתוף" ("*ח16ח00 311061?") הוריד את שיעורי

הזיהוי ל-3.40/0. הנוסח "תוכן בחסות" ("0001601 3016€1ח0כן5") שמר על שיעור הזיהוי

הממוצע - 0^9 בלבד ואילו הנוסח "מודעה בתשלום מטעם - שם המפרסם" (" 313ק

3000301 - וחסז! 601רח1156ז6/ץ01") העלה את שיעורי הזיהוי רק במעט - 120/0 בלבד.

נתון דומה נחשף גם במחקר שנערך ב-2017 על-ידי חברת 'יפעתי בישראל. המחקר

בדק 400 איש שחלקם נחשפ! לפר10ם 0מ1י ללא כל גילוי נאות ואחרים לפרסום סמוי עם

גילוי נאות בנוסח "בשיתוף עם". לפי המחקר 660/0 מן הנבדקים שנחשפו לכתבות שלא

סומנו כלל לא הצליחו לזהות את התוכן כפרסומת. הוספת הגילוי הנאות שיפרה את

המצב רק במעט: רק 610/0 לא זיהו כעת את התוכן כפרסומת. משמעות הממצאים האלו

היא כי גילוי נאות מסוג זה ("בשיתוף עם" או נ'סוח דומה) אינו מהווה כלי יעיל עבור

הצרכנים בזיהוי האופי הפרסומי של התוכן אליו נחשפו,

3. הקושי בזיהוי איננו מקרי, 44ח£103161 טוענת שבעל1 פלטפורמות הפרסום מצמצמים

באופן מכוון את הבולטות והבהירות של הסימון של התוכן הממומן, זאת בשל רצון

המפרסמים להותיר את הטשטוש ולהקשות על זיהוי התוכן כממומן. 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

1פר0ומת וכך לרצות את המפרסמים. הם נוהגים במדיניות זאת למרות שהדבר ככל

הנראה פועל לרעתם לטווח הארוך: 1>31חץ^[0/\/\ 81 32660ר£0 (2018), מצאו כי 0ימ1ן

ברור של פר10ם סמוי מגביר את ההערכה החיובית של הצרכנים כלפי כלי התקשורת,

בעת� שחשיפה לתוכן ממומן ללא גילוי נאות פוגעת במידת האמון שלהם ב1. 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 שונים45

,1>81חץ01[0/\/\). 2016) 42

ח3266רח\/). , 2018) 43

,ח5161ח£1). 2016) 44

ח8161ח¤ ;2016 ,11וח00). , 2016; (381116101, 2016) 45
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גורסים כי היעדר סטנדרטיזציה של חובת הגילוי הנאות בתעשיית התקשורת מצמצם את

יכולתם של הצרכנים לזהות פרסום סמוי, מאחר וישנה שונות גדולה מדי באופן הגילוי

הנאות בין פלטפורמות פר0ום שונות, מדיה שונים ופרקטיקות הסימון מגוונות 1משתנ1ת

בא1פן תכוף.

4. גילוי 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 בביקורתיות46. הדבר נכון ללשון הגילוי הנאות,

שצריכה להודיע בבירור כי מדובר בפרסומת, לבולטות החזותית של הגילוי הנאות וכן

למיקומו.

א. נו0ח הגילוי הנאות הינו מרכיב קריט1 ביכולתם של צרכנים לזהות את המסר

כפרסומת. ניסוחים מסוימים המתלווים לפרסום הסמוי 1מזהים את התוכן באופן

פשוט וברור כפרסומת, כגון "מודעה" או "פרסומת" (£6 ,1ח6יזו1156ו6/ץ|€\/), הוכחו

כבר1רים יותר 1כאלה המשפרים את יכולת הזיהוי של התוכן על-ידי הצרכנים, מאשר

ני10חים עמ1מים כ"תוכן מק1דם" (1ח16ח00 601*0וח0זק), "תוכן בשית1ף" ( ח!

1510119̂) "בחסות" ( 6̂�ו50ח0כן3 ו¥1#/\ ח3330013110), "מ1גש על-ידי" (ץ6 עסץ 10 

ץכ1) וכדומה, המביאים לשיעור זיהו1 נמוך הרבה יותר47.

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 מוסווה, הנטמע בתוכן

המערכתי, ומאמץ את הטון והנראות האופיינים לתכנים המערכתיים העצמאיים

המופיעים בכלי התקשורת48. באופן דומה, תקנות רשות הסחר האמריקאית מנחות

מפרסמים להקפיד על סימון בולט ומובחן מספיק של פרסום המוסווה בתוכן, באופן

שאינו "נבלע" במסר עצמו, ושיהיה ניצב ביחס ראוי לגודל, לצבע ולשאר התכונות

הגרפיות (הויזואליות של התוכן באתר בו הוא מופיע49.

. על אף התפיסה המסורתית לפיה יש למקם את ג. מ'קום הגילוי הנאות הוא משמעותי
הגילוי הנאות בכותרת התוכן או סמוך לתחילתו50 קרי: בראש הדף, מחקר מ-2016 י5

(̂ 46 ;2017 ,ח6156/\1 ;2013 ,611כ1כןוח03 ;2016 ,ח3וזד6061 ,2018 ח3266רח\/ ;2017 ,ת3266רח

ט/\/\ ,2016 ,.31 *6 !>81ו1ץ¥¥0# ;2016 ,וח1>1 , 2016).
ח3266ווו£). ¤ ;2016 ,11!ח00 ;2018 , 47 (2016 ,.6131 1>51חץ*)[0/\/\ ;2016 ,ח5161ח

.(̂ ,ח3266ךת 2018) 48

.(̂ 10, 2013) 49

50 (2016 ,0ד=\).

,.31 61ו*5חץ€1[70/\). 2016) 51
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מראה כ* המיקום היעיל ביותר למיק1ם גילוי נאות בתוכן מקוון הוא בגוף התוכן, בין

ראשיתו לאמצעו.

(̂ ד. ה-70? קבע תקנות מחמירות לגילוי נאות. רשות הסחר האמריקאית (70

נדרשה לסוגיית הפרסום הסמוי בשנים האחרונות בעקבות שורר, של מקרים שהגיעו

לבחינתה וזכו לאכיפה נקודתית. ב-2016, לאחר עבודה מקיפה והתייעצות ציבורית

בנושא, פרסמה הרשות שורה של עקרונות מנחים והנחיות מפ1רטות בדבר הצורך

לזהות "תוכן שיווקי" כפרסומת52. מהלך זה מאותת על ההכרה האמריקאית בכך

שהדרך לטפל בסוגיה היא באמצעות חוקי הגנת הצרכן, שאינם מוגבלים למדיה

מסוימת ורואים בסוגיה בעיה עקרונית וחוצת פלטפורמות (קרי: הטעיית הצרכנים

בעייתית במידה שווה באתרי חדשות "מסורתיים" כמו גם בפלטפורמות חדשות

המבוססות על שיתוף חברתי, כמו אינסטגרם, פייסבוק או טוויטר). העקרונות

המרכזיים שצוינו בנייר העמדה של הוועדה מנחים את המפרסמים לצרף לפרסום

סמוי גילוי נא1ת 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 (2016 ,ז6ז111�1).

עוד מורה מסמך ההנחיות של הרשות האמריקאית להעדיף עיצ1ב 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)

.(1̂ 70, 2013)

5. לסיכום;

א. המחקר העכשווי בעולם ובישראל מראה כי לצרכנים יש יכולת נמוכה ביותר לזהות

, הן כשהוא מופיע ללא גילוי נא1ת והן כשמופיע עם גילו1 נאות שבו נוהגים פרסום סמני

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 הגילו1 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

ומת�עות והטעיה מתמשכת.

ב. המחקר מראה כי גילוי נאות במילים בתחת המבהירות כי מדובר בפרסומת ("מודעה

בתשלום", "פרסומת") מגביר את יכולת הזיהוי של הצרכנים, אך יש חשיבות גם

.(1=70, 2016) 52
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לאוריינות מדיה על מנת שהזיהוי ישפיע על עמדות הצרכנים כלפי מכורים

מניפ1לטיב"ם מסוג זה.
ג. 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 (6/\11ק0606) וקבעה 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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הבשלים בהסכם הפשרה שהוצג לבית המשפט והשינויים הנחוצים

הסכם הפשרה שהושג בין הצדדים והובא לאישור בית המשפט ולעמדת היועץ המשפטי

לממשלה בעייתי משני היבטים.

1. ה0כם הפשרה בכללותו ועל סעיפיו השונים אינו מ0פק גילוי נאות לגולשים בדבר
העובדה שהם נחשפים לפרסומת, זאת בהסתמך על ממצאים העולים מן המחקר

העכשווי ביחס ליכולתם של צרכנים, בשפה האנגלית והעברית, לזהות גילוי נאות

לפרסום סמוי ולהבין את משמעותו. הסכם הפשרה הלכה למעשה מציג מערך סימון
(הן מבחינה גרפית והן מבחינת שימוש בשפה) שפועל להנציח מציאות של בלבול,

טשטוש והטעיית הצרכנים, במקום להציע להם כלים פשוטים המסמנים את התוכן

המדובר כפרסומת.
2. הסכם הפשרה שהושג אינו מציע כל פיצוי כספי לחברי הקבוצה הנפגעת, זאת על

אף שהפרקטיקה המדוברת שבמוקד בקשת אישור התביעה נמשכה לאורך שנים,
נעשתה באופן מכוון ומחושב, ונמשכה על אף ביקורת ציבורית מתמשכת בסוגיה זו.

זוהי החלטה בלתי סבירה בעליל, המעלה שאלות של תום לב ביצירת הסכם
הפשרה. יש לפיצוי כספי משמעות שהינה מעבר למתן הטבה חומרית לחברי
הקבוצה והיא נוגעת לתיקון העוולה בעתיד, מכאן 1הלאה, הן על ידי המשיבה והן על
ידי כלי תקשורת אחרים הנוהגים באותה פרקטיקה. אם אין כל "קנס" על מדיניות
מתמשכת ומכוונת של הטעיה וזיהום מקורות המידע בידי אתר החדשות המוביל
בישראל, מדוע שהמשיבה וגופי תקשורת אחרים יקבלו עליהם שינוי דרך משמעותי

שעלול, בטווח הקצר, לכרסם בהכנסותיהם?

1. הכשלים בהסכם הפשרה ביחס לסימון תוכו מסחר1 (גילוי נאות)
נפרט להלן את הפגמים שנפלו בהסדר הגילוי הנאות כפי שהוצג בהסכם הפשרה שפורסם

וכן את הצעתנו לשינוי מתאים כך שישרת את הגולשים ב-61חץ וימנע את הטעייתם.

א. סימון גרפי: סעיף 3.1 א1 מחייב סימון גרפי שונה של כותרות המופיעות בדף הבית
נגועות בפרסום סמוי (למשל באמצעות צבע, רקע או גופן שונה מידיעות של האתר ו

שהן מערכתיות).

הכשלים:
א. סעיף זה איננו כולל כל התחייבות ספציפית מצד *6חץ (למשל: תוכן מסחרי יופיע
בגופן שונה באופן ברור מזה שנעשה בו שימוש בתוכן מערכתי) וככזה הוא נותר

עמום ואינו מחייב סימון אחיד היוצר "שפה" גרפית ברורה אל מול חברי הקבוצה.
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ב. הסעיף מתייחס רק לכותרות המופיעות בדף הבית ולא מעבר לכך. יש בכך שתי

בעיות: הראשונה היא שה0כם הפשרה אינו מת"חס לבידול גרפי של הידיעות

עצמן, רק לכותרות המפנות לידיעות. השנייה היא שההסכם מת"תס לבידול גרפי

רק ביחס לכותרות המופיעות בדף הבית, בעוד שבפועל צרכנים כיום פוגשים

הפניות לידיעות בדרכים שונות, לא רק דרך דף הבית. דף הבית הינו רק נתיב

אחד לכניסה לאתר 61חץ ובדומה למתרחש בשאר כלי התקשורת - מעמדו ה1לך

1נחלש. ניתן להגיע לתכנים ישירות דרך חשבונות ברשתות חברתיות שמנוהלים

על ידי *6תץ, דוגמת פייסבוק, טוויטר, וכן דרך הודעות "פוש" במכשירים הניידים.

השינוי הנדרש:

, כל ת1כן מסחרי שיופיע באתר יקבל עיצ!ב גרפי עקבי, מובדל וברור מהתוכן המערכתי

לא1רך כל המופעים שלו (כותרת המפנה לכתבה, הכתבה עצמה) 1על גבי פלטפורמות

שונות. ראוי להסכים על שימוש בפונט מסוים וצבע רקע מסוים שיהיו אחידים לכל מה

שה1א תוכן מסחרי באתר. העיצוב הגרפי נועד ליצור יכולת זיהוי ברורה ומהירה אצל

הגולשים כי התוכן המסחרי שונה באופן מהותי מזה המערכתי.

, די, הי, וי בהסכם הפשרה קובעים כי סמליל 1
ב. סימון כפרסומת: סעיפים 3.1 ב)

ממוסגר יופיע לצד כותרת התוכן המסחרי טרם הכניסה לכתבה עצמה, וכן גם מתחת

לכותרת בכתבה עצמה. בהפניה לכתבה וגם בכתבה עצמה, מעבר על הסמליל 1 עם

העכבר, או הקלקה עליו, יפתחו לגולשים מידע נוסף אודות הגורמים המממנים.

הכשלים:

א. הסמליל ו איננו מהווה כל גילוי נאות בדבר האופי המסחרי של התוכן ויתרה מכך -

זה1 סמליל מטעה. הוא מרמז על כך שכביכול מעניק האתר 61חץ שירות "מידע

נוסף" לגולשים וככזה - הוא משרת את הצורך של המשיבה להמשיך ולטשטש את

העובדה כי מדובר בפרסומת לכל דבר.

ב. הבחירה בסמליל זה עומדת בניגוד לכל ממצאי המחקר בתחום זה המצביעים על

כך שהצרכנים אינם מסוגלים לזהות תוכן מסחרי באמצעות סימון שאינו מצהיר

בבירור כי מדובר בפרס1מת..

ג. יש לציין כי המשיבה עצמה החלה לאחתנה לנקוט במדיניות סימון של חלק

מהתכנים המסחריים תחת הגילוי "תוכן פרסומי" בהפניות מדף הבית (איור 3).

מדיניות הסימון איננה עקבית אמנם, אך לשון הגילוי הזאת ברורה יותר מזאת

המוצעת בהסכם הפשרה - האות 1. לפיכך, במ1בנים מסוימים, הסמליל המוצע
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בה0כם הפשרה מהווה ה1רדת הסף מהגילוי הנאות שבו בחרה המשיבה בעצמה

מאז הגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגדה.

11ו. ? � _ 490/0 * 9 4 14:52 �.' 46 רח061100

28 61ח© =

*

8̂ 1̂1990̂ 1010̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂10̂  ̂- -�̂ 3̂^̂ 98י�   ̂ *090̂ *1

̂מ ̂ו^ ^̂ ^ 0מ¤מומ1 ? ? ? ו* 3* מ וונ8<מ¤

̂.—^^ הרוצח 0*פר: "למי שאהבת1 ̂?|20ם5מ נתת> לברוח"^—ך ^
 דמי טרי 01 9ג1רצ'0 בן הי17 רצח אמש

$^^^^^ 8£^~ 10 בנ< אדם בייי בתיכו1 בטק00. ח...^^^^^? 6̂68^^

איור 3: דף הבית של האתר61חץ, 19.05.2018: הכותרת השלישית מלמעלה כוללת הפניה
לידיעה הכוללת את הגילוי הנאות "תוכן פרסומי".

השינוי הנדרש:

על התוכן להיות מסומן בפשטות כ"פר0ומת". זהו טבעם של התכנים המדוברים על
פי הגדרת חוק הגנת הצרכן. כפ1 שצוין, מן המחקר עולה כי רק זיהוי פש1ט וברור

כזה מאפשר לחברי הקבוצה לזהות כי אכן מדובר בפרסומת.

ג. גילוי נאות אודות זהות המפרסמים: סעיפים 3.1 ג1 וכן ו1 בהסכם הפשרה מתייחסים
לנוסח של הגילוי הנאות ביחס לזהות המפרסמים. סעיף גי מתייחס לנוסח הגילוי
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הנאות כפי שיופיע מתוך הסימון 1 שיוצמד להפניות לכתבות ובכתבות עצמן. 0עיף ו1

. מתייחס לבו0ח הגילוי הנאות שיופיע בנו0ף בגוף הכתבות, מתחת לכותרת.

בסעיף 3.1 גי נקבע כי במעבר עכבר על הסמליל 1 "חשף לגולשים אחד מהנוסחים

הבאים:

"תוכן בשיתוף עם )000(. הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 61חץ

בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עית1נאית"

או:

"חסות - הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 61חץ במימון של גורם חיצוני

ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית".

י נקבע ביחס לכתבות עצמן כ1 מתחת לכותרת ולפני גוף הידיעה תופיע בסעיף 3.1 ו

התיבה "בשיתוף עם... (שם הגורם המממן)", זאת לצד הסימון 1 (שבמעבר עכבר חושף

גילוי אודות הגורם המממן) כפי שהוזכר קודם.

הבשלים:

י) ונפתחים א. נוסחי הגילו1 הנאות המוצעים בשני הסעיפים ( 3.1 ג1 וכן ו

במילים"בשיתוף עם..." או "חסות", אינם מהווים גילוי נאות כלל ועיקר ואינם

מאפשרים לצרכנים להבין את האופי הפרסומי של התוכן, כפי שעולה בביתר

ממחקר עכשווי בנ1שא. לפיכך השימוש בהם יהווה המשך ההטעיה של הצרכנים,

הפעם באישור בית המשפט.

ב. בנוסף, הביטוי "בשית!ף עם" אינו נאמן לאמת מאחר והתכנים המדוברים כפופים
באופן הד1ק למחויבויות שעוגנו בהסכמים מסחריים ובכך אין כל "שיתוף פעולה"

, אלא עבודה של צד אחד (האתר *6חץ על חלקיו הש!נים) עבור בי) שני צדדים

הצד המשלם (המפרסמים השונים).

ג. הנוסח "פורסמה לאתר עריכה עיתונאית" הוא שקרי במהותו ומהווה הטעיה בוטה

של הצרכנים שיש בה כדי לפגוע בעוסקים במקצוע העיתונות, להכתים את הדימוי

של העיתונות כולה בעיני הציבור ובכך, בהמשך לפגוע בחופש העיתונות וביכולתה

לתפקד כאחד מיסודות המשטר הדמוקרטי. ביסוד העריכה העיתונאית מונח שיקול

דעת עצמאי באשר למה "חדש, חשוב ומעניין" וראוי שיבוא לידיעת הציבור. לא

בכדי נתפס תפקידם של העוסקים במקצוע העיתונות כ"שומרי סף" הבוררים את

המידע שראוי להביא לידיעת הציבור. שיקול דעת זה נעדר לחלוטין מתוכן שהוא

פרס1מי. תוכן כזה כפוף למחויבויות שעליהן ה01כם עם המפרסם, המעוגנות על פי

רוב בחוזר. רשמי. סוג כזה של גילוי נאות הוא פגיעה משמעותית בעיתונאים

בעוסקים במקצוע העיתונאי - 61חץ ובאופן גורף י1תר ובעיתונאיות העובדים באתר
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בכלל. יתכן שהתוכן עובר הגהה לשונית, עניין טכני בעיקרו שהוא בגדר המובן

מאליו, אולם הציון כ' התוכן עבר "עריכה עיתונאית" מה1וה הטעיה מכוונת של

הציבור ורצון לצבוע את הפרסומת כאילו הייתה תוכן מערכתי עצמאי. בכך משרת

הסכם הפשרה באופן מובהק את המשיבה 1ממשיך את הפגיעה בחברי הקבוצה.

ד. הגילוי הנאות המוצע הוא ארוך, מסורבל ולא בהיר ולא בכדי. הוא אינו מסייע

בהבהרת האופי הפרסומי של התוכן ומנציח מציאות של הטע"ה, טשטוש ובלבול.

השיבו1 הנדרש:

יש צורך בגילוי נאות פשוט ובהיר המעיד על האופי הפרסומי של התוכן. קרי: יש לציין

בפשטות "פרסומת ל- XXX (הגוף המפרסם)".

2. העדר פיצוי לחברי הקבוצה הנפגעת

הסכם הפשרה תמוה במיוחד לאור העובדה כי מדובר בקבוצת צרכנים גדולה

שלאורך שנים רבות, יום אחר יום, נחשפה למוצר מטעה ומזיק מב'ת 61חץ ולמרות

הפרסומים החוזרים ונשנים בנושא ולמרות מורת רוח של עיתונאים מבית,

הפרקטיקה נמשכה באופן מודע ותוך הטעיה מכוונת וזדונית של הקוראים. מדובר

באתר שהוא מקור מידע מרכזי ולעתים בלעדי למידע חדשותי של ישראלים רבים

ולפיכך הנזק שנגרם להם עצום, בזהותם כצרכנים וכאזרחים. המסר שעולה מהסכם

הפשרה הוא כי מד1בר בעניין שולי וחסר חשיבות שלא היה לצידו מק של ממש ולא

כך הדבר. נראה כי התובעות העדיפו לעשות לביתן והותירו מאחור את חובת הייצוג

של הקבוצה שבשמה ביקשו לדבר. הסדר פשרה שבו אין כל פיצו* להתנהלות

עבריינית שנמשכה שנ'ם רבות שומט את אפקט ההרתעה מכאן והלאה ולגבי גופים

אחרים הנגועים אף הם בפרקטיקה זהה.

לאור כל זאת, יש להכניס שינויים מהותיים בהסכם הפשרה כפי שפורט להלן, זאת לאחר

בדיקה של בודק-מ1מחה לסוגיית הפרסום ה0מ1י. לחילופין, יש להביא את התביעה להכרעה

משפטית.
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סיכום הדברים

בפני בית המשפט מ1נח הסכם פשרה שקשה להפריז בחשיבותו: ההסכמה, ראשונה מסוגה,

נוגעת בסוגיה שהינה "תפוח אדמה לוהט" בעולם התקשורת. הפרסום הסמוי מציף את

הזירה הציבורית במסרים מניפולטיביים. בכך הוא פוגע הן באוטונומיה של הצרכנים והן

ביכולת של התקשורת, במיוחד של גופ1 העיתונות, לשמש במה להחלפת מידע ודעות על

בסיס אמון הציבור ביושרת המסרים שעוברים בפל0פ1רמות השונות. לא ניתן לקיים תקש1רת

ח1פש'ת ללא אמון בסיסי של הציבור במסרים העוברים בה.

לפיכך, תופעת הפרסום הסמוי גורמת מזה שנים לפגיעה מתמשכת בצרכני התקשורת,

במיוחד בכל מי שמבקר באתר 61חץ - אתר החדשות הפופולרי בישראל ומקור מידע מרכזי

בעברית. הפרסום הסמוי, כפי שבא לידי ביטוי באתר, הינו פרסום מטעה המייצר זיהום חמור

של השיח הציבורי ומאיים על חופש העיתונות והאקלים הדמוקרטי בישראל.

כל הסדרה בסוגיה זו יכ1לה להביא לשינוי משמעותי - הן ביחס להגנת הצרכנים מפני הטעיה

מכ1ונת והן כן ביחס להגנה על חופש הביטוי והעיתונות ושמירה על איכות המידע אליו נחשף

הציבור.

אנו פונים לבית המשפט וכן ליועמ"ש בדרישה לדחות הסכם פשרה זה שמשרת את הנתבעת

!את שתי באות-כוחו של התובע ומותיר את הציבור הנפגע מאחור. יש להכניס בהסכם

הפשרה שינויים מהותיים כך שישרת את חברי הקבוצה ויאפשר להם לזהות פרסום ככזה.

יש לשנות את נוסח הגילוי הנאות המוצע ולהחליפו בנוסח הפשוט והבהיר "פרסומת". כמו כן,

יש להמנע מהנוסח "עבר עריכה עיתונאית" שחוטא לאמת באופן חמור. בנוסף, יש לפסוק

סכום פיצוי משמעותי לחברי הקבוצה הנפגעת. סכום הפיצוי איננו רלבנטי רק לפגיעה בקוראי

61חץ עד היום. הוא מהווה איתות ברור ומשמעותי לכלל הגופים הנגועים בתופעה גם מכאן

והלאה יכול להיות משמעותי ואפקטיבי לשינוי המציאות. ההסכמה על אופן הגילוי הנאות

צריכה להיעשות בפיקוח של בודק-מומחה לסוגיה.

לחילופין, יש לדחות את הסכם הפשרה ולהביא את התביעה להכרעה בפני בית המשפט.

על החתום: חברי מערכת "העין השביעית"

שוקי טאוסיג אורן פרסיקו איתמר ב"ז ד"ר ענת באלינט

^̂   ̂ )   ̂
 י-

_ י ^ 
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 1715-02-15ת"צ       בבית משפט המחוזי                 

 בפני כבוד השופט ר' כהן                  יפו -אביב  -בתל 

                    

 בעניין:

 029681475ויקטור עטיה ת.ז. 

 ע"י ב"כ עו"ד שרון ענבר פדלון ו/או טלי לופו

 נתניה 4/17מרחוב הנופר 

 המבקש          072-2329097; פקס': 054-3116123, 054-3334282טל': 

         

 -נ  ג  ד      -     

 

  540202462ידיעות אינטרנט שותפות רשומה, ש.ר. 

 ע"י ב"כ עוה"ד ת.גליק ו/או ש.בריק חיימוביץ' ממשרד עוה"ד ליבליך מוזר

  61002ת"א  300אביב, בית יואל, ת.ד. -מנמל תל

    03-5442375; פקס: 03-5442370טל': 

 וע"י ב"כ עוה"ד ח. דורון ו/או א.פרינץ ו/או נ.אוגולניק

 ממשרד עוה"ד ש. הורוביץ ושות' עורכי דין

 , תל אביב31מרחוב אחד העם 

  המשיבה                                                03-5660974; פקס': 035670629טל': 

 

 ובעניין:

  580490902הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת, ע.ר. עמותת "הצלחה" התנועה 

 ע"י ב"כ עו"ד אלעד מן, וע"י ב"כ מהקליניקה לתובענות ייצוגיות: 

 תמיר,-עו"ד פרופ' אלון קלמנט ו/או עו"ד הדס הולצשטיין

 אשר כתובתם לצורך המצאת כתבי בית דין: 

 הקליניקה לתובענות ייצוגיות, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

 6997801וניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב א

   המתנגדת            03-6407422; פקס': 03-6407408טל': 

 

 התנגדות מטעם עמותת "הצלחה" להסדר פשרה

, מוגשת בזאת התנגדות מטעם עמותת 8.7.18ומיום  26.3.18בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד מיום 

 .להסדר הפשרה המוצע "הצלחה"

 ההדגשות שלהלן אינן במקור, אלא אם צויין אחרת.כל 
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 פתח דבר  .א

" המשיבה)להלן: "ynet הליך בטענת המבקש לפיה המשיבה, המפעילה את פורטל החדשות העניינו של  .1

, בכך שפרסומיה באתר כוללים 1981-הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –" בהתאמה( האתרו"

 פרסומות מבלי לגלות זאת באופן הנדרש על פי הוראות החוק.

בטרם ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הגישו הצדדים בקשה  .2

 לאישור הסדר פשרה.

 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנתמותת "הצלחה", עכפי שיפורט בהרחבה בהתנגדות זו,  .3

 הצלחהבתמצית טעמי להלן . אין מקום לאשר את הסדר הפשרה המוצעסבורה כי  "(הצלחה)להלן: "

 להתנגדותה לאישור ההסדר:

מעשה  מקיםהוא  אולםק כל פיצוי לחברי הקבוצה המיוצגת, אינו מעניהמוצע , הסדר הפשרה ראשית .3.1

להם כתוצאה מהתנהלות שנגרמו לתבוע בגין נזקים לממש את זכותם  ההמונע מחברי הקבוצ בית דין

 :עולים מספר קשייםמכך . המשיבה

הגנה מפני תביעות  להמקנה ית דין המעשה ב הסדר שעלותו עבור המשיבה היא אפס, היוצר .3.1.1

של  הרתעהולכן גם אינו יוצר  על ידה להפנמה נכונה של הנזקים שנגרמו אינו מביאנוספות, 

 מפני הפרת הוראות הדין. המשיבה 

משורה של נזקים שנגרמו לחברי הקבוצה כתוצאה  מתעלםלקבוצה, יצוי העדרו של פ .3.1.2

הן  של דעות, הציבורי וביכולת לשמור על פלורליזםבמישור השיח  הןסמוי, הפרסום המ

מלא הפרסום הסמוי; ביקושים צרכני: רכישת מוצרים שלא היו נרכשים אל-במישור הכלכלי

נזקים שאינם ממוניים ובקריאת כתבות;  השחתת זמןמנופחים שהביאו לעליית מחירים; 

מתחדד העדרו של פיצוי י בשהקובעקבות פגיעה באוטונומיה ובאפשרות הבחירה החופשית. 

  . הפסולה רווחים שהפיקה המשיבה כתוצאה מהתנהלותהההכנסות וה נוכח

או שהוא  :העדר כל פיצוי לחברי הקבוצה מייצג אחת משתייםבשוויו הנמוך של הסדר הפשרה  .3.1.3

מייצג את סיכוייה הנמוכים של התביעה, אולם אז, לא ניתן לאשרה כתובענה ייצוגית וממילא 

)א( לחוק תובענות 19גם לא ניתן לאשר את הסדר הפשרה בה לפי הסיפא להוראות סעיף 

; או שהוא אינו מייצג "(החוק" או "חוק תובענות ייצוגיות)להלן: " 2006-, התשס"וייצוגיות

את סיכוייה האמתיים של התביעה, ואז בוודאי אינו ראוי הוגן וסביר ואינו עומד בדרישות 

 )א( לחוק. 19הרישא לסעיף 

לחוק  (2)-( ו2)ג()7עיפים ההסדרה העתידית המוצעת במסגרת ההסדר, אינה עומדת בדרישות ס, שנית .3.2

, ואינה מעניקה גילוי מספק וברור לכך שהידיעות נשוא ההסדר מהוות 1981-, התשמ"אהגנת הצרכן

לפעול  מתחייבת המשיבה במסגרתו הסכם לאשרמבקשים מבית המשפט  להליך הצדדים"פרסומת". 

דרישות הדין ב הקובעת התנהגות שאינה עומדתבהסדרה עתידית  הבעייתיותבניגוד להוראות הדין. 

 והןמצד מי שאינו חבר קבוצה  הןמתעצמת לאור החשש כי הסדר הפשרה יחסום תביעות עתידיות 

. בנוסף, עולה החשש תתגבש לאחר אישור ההסדר )הנוספת( עילתוהוא חבר קבוצה אולם מצד מי ש

אחרים, שלא היו צד  על גופי תקשורת אחרים ומפרסמים כזה הסדרשל  תיותיהבעי מפני השלכותיו

  להליך.

- 369 -



3 
 

נימוקיה  בהרחבה זאת, לעמדת הצלחה, יש לדחות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה. להלן יפורטונוכח  .4

 של הצלחה לעמדתה זו.

 כה עדההליכים  תיאור .ב

 . הבקשה לאישור תובענה ייצוגית1ב.

, על ידי המבקש, מר ויקטור עטיה, נגד 2015פברואר ב 1ביום הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה  .5

הנכבד  ניתנה החלטת בית המשפט 15.3.18ידיעות אינטרנט ותקשורת דיגיטלית בע"מ )ביום  חברת

 . (ידיעות אינטרנט שותפות רשומה -המשיבה ל הנעתרת לבקשת הצדדים לתיקון שם

בגין הטענה כי המשיבה מפרסמת ומקדמת את ענייניהם של גורמים מסחריים "תוך  בקשת האישור הוגשה .6

תוך ם ופרסומיים, במסגרת כתבות הנחזות ככתבות בעלות מידע אינפורמטיבי" השתלת תכנים שיווקי

 .לבקשת האישור( 1-2הפקת טובות הנאה וללא גילוי נאות )ס' 

גין ב ,לבקשת האישור( 110לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות )ס'  1פרט  מכוחבקשת האישור הוגשה  .7

 7-ו 3-4, 2לפקודת הנזיקין, בטענה כי המשיבה הפרה את סעיפים  63הפרת חובה חקוקה לפי סעיף  עוולת

 בגין עוולתלבקשת האישור(;  115-130לתקנון האתיקה העיתונאית )ס'  6לחוק הגנת הצרכן, וכן את סעיף 

עשיית מכוח חוק ת ועיל; ובגין לבקשת האישור( 134-137לפקודת הנזיקין )ס'  35-36הרשלנות לפי סעיפים 

 לבקשת האישור( . 131)ס'  1979-, התשל"טעושר ולא במשפט

פורטל התכנים האינטרנט קבוצה הוגדרה באופן הבא:" כל אזרח אשר נחשף ו/או ביקר באתר החדשות וה .8

)ס' ב' לבקשת  "שנים אשר קדמו להגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 7-ב  ynetשל המשיבה

 האישור(.

' ח-, על פי הטענה, פרסום סמוי )נספחים ד'צורפו מספר כתבות שפרסמו באתר המשיבה שכללוה לבקש .9

 נאות לות מתוכן מערכתי אחר ואינן כוללות יידועדאינן נב . לטענת המבקש כתבות אלולבקשת האישור(

גרת במסהכתבות שהובאו  לפי הטענה,לבקשת האישור(.  41-42שיווקי )ס' התוכן אודות השל הקורא על 

  לבקשת האישור(. 38ת כתבות רבות במתכונת דומה )ס' ודוגמאות בלבד וקייממהוות הבקשה 

בבקשת האישור נטען כי למבקש, אשר נוהג לצפות ולהתעדכן בתכניה של המשיבה המפורסמים באתר  .10

מיה, ופגיעה באוטונ , ובין היתר,נגרם נזק בלתי ממוני ,לבקשת האישור( 78החדשות האינטרנטי שלה )ס' 

סכום ב . המבקש העריך את נזקולבקשת האישור( 95-98)ס' חוסר נוחות רה ותחושת יכולת הבחי שלילת

  .לבקשת האישור( 104)ס'  ש"ח 1,000 של

ו צ ;צו הצהרתי לפיו המשיבה הפרה את הוראות הדין :כדלקמן בבקשת האישור הם שהתבקשוהסעדים  .11

להימנע מפרסומות סמויות ולכלול גילוי נאות המציין , בפרסומות עשה המורה למשיבה לחדול מהטעייה

פיצוי כספי של חברי הקבוצה המיוצגת  ;לבקשת האישור( 143-145מפורשות כי מדובר בתוכן שיווקי )ס' 

בגין הנזק הלא ממוני שנגרם להם בשווי מלא טובות ההנאה שצמחו למשיבה בגין פרסומות וקידום עניינים 

לבקשת  160-161מיליון ש"ח )ס'  10של  כולל סכוםב ,השנים האחרונות 7 -ב ןשלא כדי של גופים מסחריים

 האישור(.  

 

- 370 -



4 
 

 . תגובת המשיבה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית2ב.

ה את הטענות שהועלו על , במסגרתה דחת("התגובה")להלן:  תגובתה לבקשת האישור את המשיבה הגישה .12

רק ביחס לאחת מהדוגמאות שצורפו לבקשת האישור, לא בוצע גילוי נאות המשיבה טענה כי  .ידי המבקש

אינו פרי של שיתוף פעולה עם חלקן  טענה כי ביחס ליתר הדוגמאות. בשגגה ובשל היעדר תשומת לב נאותה

המשיבה טענה כי פרסומיה תואמים את  לתגובה(. 2האחר נעשה גילוי נאות מספק )ס'  ןובחלקגורם מממן 

 לתגובה(.  14-19עמדת מועצת העיתונות בישראל בנושא )ס' 

( לחוק הגנת הצרכן, המחוקק לא קבע תקנות או כללים בדבר הנוסח 4)ג()7המשיבה טענה כי בניגוד לסעיף  .13

המשיבה;  לתגובה(; כי המבקש אינו "לקוח" של 20-22והדרך שעל המפרסם לפרסם דבר פרסומת )ס' 

להגשת בקשת האישור  םהמבקש אינו "צרכן" וכי המשיבה איננה "עוסק" ומכאן שלא מתקיימים התנאי

  לתגובה(. 23-54לתוספת השנייה לחוק )ס'  1לפי פרט 

 55-57נזק )ס' ולא ארע כל לא הייתה הסתמכות המשיבה טענה כי לא הייתה הטעיה בעניינו של המבקש,  .14

לתגובה(. ביחס לדוגמאות שהובאו בבקשת האישור וכללו פרסומים של חברה מסחרית, טענה המשיבה כי 

"פרסומת" כהגדרתה בחוק אלא "ייצור כלאיים", ובמנעד בין פרסומת לתוכן עיתונאי,  תאינן מהוו הן

עוד טענה המשיבה כי שיתופי פעולה מסחריים  לתגובה(. 58-64הידיעות קרובות יותר לתוכן עיתונאי )ס' 

או  "אנושות"מהווים מקורות הכנסה מהותיים למדיות התקשורת החינמיות ובלעדיהם התקשורת תפגע 

  לתגובה(. 63שהקוראים יפסיקו לקבל תכנים איכותיים בחינם )ס' 

מנכ"ל מכירות באתר המשיבה תמכה את תגובתה בחוות דעת המומחה פרופ' יחיאל לימור, ובתצהירו של ס .15

ynet ,ברק קלמנוביץ'. בהתאם לחוות דעתו של פרופ' לימור, מקור ההכנסה המרכזי של אמצעי התקשורת ,

כגופים עסקאיים, הינו פרסום, בייחוד נוכח המשבר הכלכלי בתחום העיתונות והתחרות הקשה בין אמצעי 

ים שונות באמצעי התקשורת השונים הינה ; כי שילוב תוכן שיווקי בדרכלחוות הדעת( 8-10)עמ'  התקשורת

בשנים האחרונות "החומה הסינית" בפועל ; כי לחוות הדעת( 15-16)עמ'  נורמטיבית עה שכיחה וכמעטתופ

הם תוצאה  "משולבים", וכי חומרים נשחקתכלכלי הולכת ו-עיתונאי לבין הצד המנהלי-בין הצד המערכתי

; לחוות הדעת( 18)עמ'  ת כדי להבטיח את קיומם הכלכלישל המציאות החדשה המחייבת את גופי התקשור

( ככזה התואם את ימנו, כך שהכיתוב "בשיתוף 2)ג()7וכי יש לפרש את חוק הגנת הצרכן ובפרט את סעיף 

 . לחוות הדעת( 19-20)עמ'  עם" לכתבה אשר נעשתה בשיתוף גורם מסחרי, תהווה גילוי נאות

 לבקשת האישור. תגובת המבקש לתשובת המשיבה 3ב.

הטענה  כי , בין היתר,המבקש ( טען"תגובת המבקש")להלן:  תגובתו לתשובת המשיבה לבקשת האישורב .16

, צויין קשר מסחרי בין המשיבה לאחת החברות הינה שגויה, ולראיה באחת הכתבות מתקייםלפיה לא 

ה של המילה "בשיתוף" כדי אין ביכולת כמו כן טען כילתגובת המבקש(;  18-24)ס'  המונח "בשיתוף"לגביה 

להוות גילוי נאות וליצור בידול ראוי בין ידיעה עיתונאית, כתבה, מידע לקידום אינטרסים מסחריים או 

 לתגובת המבקש(.  57פרסומת )ס' 

כי בניגוד לטענת המשיבה, אין מדובר בתקלה נקודתית, ולראיה הוצגו דוגמאות נוספות שלא כללו כן נטען  .17

; לתגובת המבקש( 25-31המונח "בשיתוף" )ס' לכתבות גילוי נאות, ורק לאחר הגשת בקשת האישור נוסף 

רק , ורשל האתכי המשיבה מודה כי לא נעשה כל גילוי נאות בכתבות המשיבה בפלטפורמה הסלולרית ו

לתגובת  35-44)ס' בעקבות בקשת האישור עודכן הכיתוב ביחס לשיתוף הפעולה גם בפלטפורמה זו 

 .המבקש(
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המבקש טען כי חוות דעתו של המומחה מבטאת אסכולה עיתונאית, והיא אינה בוחנת את הסוגיה לפי דיני  .18

לתגובת המבקש(. עוד  75-78הגנת הצרכן, ומכל מקום היא אינה מציגה "עמדה חד משמעית מבוססת" )ס' 

נטען כי עמדת מועצת העיתונות כפי שהובאה בתגובת המשיבה, מהווה פשרה של המועצה מול באי כוחה 

-84של המשיבה, ואינה מהווה החלטה שיפוטית שבחנה את הסוגיה אל מול הוראות חוק הגנת הצרכן )ס' 

נות אשר הקימה ועדה לבחינת סוגיה זו )ס' לתגובת המבקש(, וכי הנושא תלוי ועומד בפני מועצת העיתו 89

 לתגובת המבקש(. 86-87, 79

 בקשת הצטרפות מטעם עמותת "הצלחה" 4ב.

, לחוק תובענות ייצוגיות 15הגישה עמותת "הצלחה" בקשה להצטרף להליך מכוח סעיף  23.5.16ביום  .19

עמדה העמותה על השאלות  במסגרת הבקשה. 'ולחלופין התבקש צירופה בהליך כ'ידידת בית משפט

 ועל החשיבות העקרונית בבירורן. ביחס לפרסום סמוי ותוכן שיווקי העקרוניות המתעוררות בהליך

ומעורבותה בתחום האכיפה האזרחית בישראל, ובפרט בנושא הנדון בהליך הרב העמותה עמדה על ניסיונה  .20

ותה על התנאים לאישור השתתפותו של זה, כמו גם ניסיונה בתחום התובענות הייצוגיות. עוד עמדה העמ

קיימים ת, והראתה כי תנאים אלו מובין כידידת בית משפט לחוק 15לפי סעיף  , בין אםארגון בהליך

 במלואם.

, ואף אינו מתנגד המבקש הגיש תגובה מטעמו לפיה הוא אינו מתנגד לצירופה של העמותה להליך .21

בהליך של המבקש או  תכוח מייצג תדין בהליך או באשהיא לא תהווה בעלת ובלבד  להשתתפותה בדיונים,

המשיבה הגישה תגובה מטעם המתנגדת לצירופה של הצלחה, והוגשו מטעם  כל מבקש אחר מטעמה.

 .זה בעניין נוספים הצדדים מספר כתבי בי דין

להצטרפותה מסגרתו נשמעו עמדות הצדדים ביחס בהתקיים דיון בפני בית המשפט הנכבד,  27.6.16ביום  .22

  של עמותת הצלחה להליך.

לחוק, הודיעו הצדדים כי הם פונים  15בטרם ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בבקשת הצלחה לפי סעיף  .23

 להליך גישור במטרה להגיע לפתרון מוסכם בניהם.

 הוגשה מטעם הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה. 22.3.18ביום  .24

 בקשה לאישור הסדר פשרה ה 5ב.

ד"ר נמרוד  הפשרה והבקשה לאישורו הוגשו לאחר שהתקיים הליך גישור בפני המגשר עורך הדיןהסדר  .25

קוזלובסקי. ההסדר כולל חתימת קיום של המגשר לפיה ההסדר משקף את הסכמות הצדדים בגישור 

 שהתנהל בפניו ואת המלצתו.

החדשות ופורטל הגדרת הקבוצה המיוצגת בהסדר הפשרה: "כל אזרח אשר נחשף ו/או ביקר באתר  .26

השנים אשר קדמו להגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית."  7-ב  ynetהתכנים האינטרנטי של המשיבה

 להסדר(. 1.4)ס' 

ע לגילוי נאות בפרסום כל ידיעה שהיא תוצר בנוגו אצל המשיבה, מעשיוט כלליםעיקרו של ההסדר בקביעת  .27

. להסדר( 3.1)ס'  ו )מסחרי, ארגוני או ממשלתי(של שיתוף פעולה מסחרי חיצוני עם גורם מממן כלשה

 :שהוסכמו הם הכללים
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 )ה((:-)א(3.1)ס'  כותרת הידיעהלכללים ביחס  .27.1

כותרת הידיעה תופיע בעמוד הבית עם סממן גראפי אשר יבדל אותה מידיעות אחרות, כגון  .27.1.1

  (.)א( להסדר(3.1)ס'  צבע, גוון רקע, גופן או כל בידול גראפי אחר

 .("הסמליל הגראפי")להלן:  i  גרוסממ כותרת הידיעה יופיע סמליל אייקוניבתחום שטח  .27.1.2

הסמליל יופיע בכל מופע של הכתבה טרם נכנסים אליה, בין אם הכותרת בדף הבית ובין אם 

 הסדר(.ל)ה( 3.1)ב( וס' 3.1)ס' באתר היא ממוקמת במדורים אחרים 

חלון המסביר את אופיו של  יוצג ,במחשבי הדסקטופ במעבר של סמן העכבר על הסמליל .27.1.3

"הכתבה הופקה  -תוכן בשיתוף שיתוף הפעולה המסחרי, השתתפות מימונית או מימון מלא:

בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר  ynetבידי המחלקה המסחרית של 

במימון של  ynet"הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של  -חסות   או ;עריכת עיתונאית"

(. )ג(3.1)ס'  ("חלון ההסבר")להלן:  גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית."

)ד( 3.1בפלטפורמות הניידים )טאבלט וסלולר( נגיעה על הסמליל תפתח את חלון ההסבר )ס' 

 להסדר(.

 )ו( להסדר(:3.1)ס'  לגוף הידיעהכללים ביחס  .27.2

)הגורם  הכתב, תופיע התיבה "בשיתוף עם תחת כותרת הידיעה ובמידת האפשר בסמוך לשם .27.2.1

 ו נגיעה מימונית לידיעה(".ה לתשהי

 בנוסף יופיע הסמליל הגראפי. .27.2.2

  בנגיעה בסמליל יופיע חלון ההסבר. .27.2.3

"לימוד מוצר" או "התנסות בחוויה" לשם  הזמינוים חיצוניים מהסדר הפשרה לא יחול על מקרים בהם גור .28

 3.2הערכת נושא הכתבה, באופן שנדרש כחלק מהפקת הכתבה ושאינו משיא רווח כספי למשיבה )ס' 

 להסדר(.

המשיבה מתחייבת ליישם את הכללים גם ביחס לפלטפורמות טכנולוגיות עתידיות "בגמישות המתחייבת",  .29

 להסדר(. 3.3-3.4שהוסכם בהסדר )ס' דה על עקרונות הגילוי הנאות כפי קפתוך ה

כי  הסבירובבקשה לאישור הסדר פשרה הצדדים  הסדר הפשרה אינו כולל פיצוי לחברי הקבוצה הנפגעת. .30

נוכח קשיים משפטיים משמעותיים בבקשת  דים בהטבה לעתיד ולא בפיצוי לעברסעדי הפשרה מתמק

האישור, לרבות ביסוס הקבוצה, התאמתה של התובענה להתברר כייצוגית, קשיים בהוכחת הנזק, ובשל 

הפשרה  דרהסלעמדתם, לבקשה לאישור ההסדר(.  26-28לקוח )ס' -הסיכוי שייקבע כי אין יחסי עוסק

 לבקשה לאישור ההסדר(. 32ה על ידי הצדדים )ס' מבטא קניית סיכון ומשקף את סיכויי התביעה וסיכוני

לבקשה  38-43)ב( לחוק תובענות ייצוגיות )ס' 19הצדדים ביקשו להימנע מהצורך למנות בודק לפי ס'  .31

 לאישור ההסדר(.

הסדר הפשרה יוצר מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה המיוצגת ביחס לכל עילה, תביעה או טענה בקשר  .32

 להסדר(. 4לתובענה והבקשה )ס' 

ש"ח ושכר טרחה לבאות כוחו של המבקש בגובה של  15,000הצדדים המליצו על גמול למבקש בגובה של  .33

 להסדר(. 5ש"ח )ס'  160,000

- 373 -



7 
 

ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד המורה על פרסום הודעה על הגשת הבקשה לאישור הסדר  26.3.18ביום  .34

 פשרה.

 התנגדויות להסדר הפשרה  6ב.

, חבר הקבוצה המיוצגת, להסדר הפשרה )להלן: התנגדותו של מר יותם כרמוןהוגשה  2.5.18ביום  .35

בהתנגדותו כי בניגוד לטענת המשיבה בכתבי הטענות מטעמה, הדוגמא  טען"(. כרמון התנגדות כרמון"

שהובאה בבקשת האישור להעדר גילוי נאות אינה דוגמא בודדת שארעה בשל טעות, אלא קיימות דוגמאות 

(, וכי ביחס 1-3להתנגדות כרמון, נספחים  9-15נוספות לידיעות עם אותו גורם חיצוני ללא גילוי נאות )ס' 

ביהן טענה המשיבה כי מתקיים גילוי נאות, קיימות דוגמאות נוספות לכך שלא מתקיים כל גילוי לכתבות לג

 (.4-5להתנגדות כמון, נספחים  14-15)ס' 

( לחוק לפיו בהחלטה על אישור הסדר פשרה על בית המשפט לבחון את הפער בין 2)ג()19 כרמון הפנה לסעיף .36

לו בית המשפט היה מכריע לטובת הקבוצה, וטען כי הסעד הניתן בהסדר לבין הסעד שהיה מתקבל אי

להתנגדות כרמון(. כרמון הפנה  16-19בהעדר כל פיצוי לחברי הקבוצה, אין התאמה בין סעדים אלו )ס' 

למספר פסקי דין בהם בתי המשפט נטו שלא לקבל בקשות לאישור הסדר פשרה, שאינו כוללות סעד כספי 

 להתנגדות כרמון(. 20או סעד בעין לחברי הקבוצה )ס' 

עוד טען כרמון כי ההתחייבות העתידית של המשיבה אינה תואמת להוראות הדין והיא אף מהווה נסיגה  .37

תנגד להחרגת הכתבות בהן גורמים הכרמון  להתנגדות כרמון(. 22-29הפרקטיקה הנהוגה הקיימת )ס' מ

גדרת "פרסומת" בחוק הגנת הצרכן ללשון ה תואמתחיצוניים הזמינו התנסות מוצר, וטען כי ההחרגה אינה 

על כך שהגילוי הנאות לא חל גם על הגרסאות להדפסת  גם להתנגדות כרמון(. כרמון הלין 30-36)ס' 

 להתנגדות כרמון(. 37-40הכתבות )ס' 

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה –מטעם ארגון העיתונאים בישראל  התנגדותהוגשה  13.5.18ביום  .38

"(. בהתאם לאמור בהתנגדות, ארגון העיתונאים כאיגוד ארצי, פועל לשמירה העיתונאיםהתנגדות )להלן: "

להתנגדות העיתונאים(. לעמדת העיתונאים קיים צורך  1-7על חופש העיתונות ועל העיתונאים כעובדים )ס' 

תנגדות לה 8-9במינוי בודק, מומחה לאתיקה עיתונאית וחופש העיתונות, כדי לבחון את ההסדר המוצע )ס' 

 10-15העיתונאים עומדים על חשיבות חופש העיתונות כחלק מהגשמת חופש הביטוי )ס' העיתונאים(. 

להתנגדות  18-20להתנגדות העיתונאים(, וטוענים כי הפרסום הסמוי מהווה פגיעה קשה ביסודות אלה )ס' 

 העיתונאים(.

פני עידן האינטרנט, ביחס לגילוי הנאות לעמדת העיתונאים, הכללים שהיו נכונים ביחס לעידן שהיה קיים ל .39

הכללים שאומצו בהסדר הפשרה עומדים בסתירה לכללים . לעמדתם, הנדרש בפרסומת, נכונים גם כיום

להתנגדות העיתונאים(. העיתונאים הביעו חשש להשלכות האפשריות להסדר זה על  21-22אלה )ס' 

ות ובאמון הציבור בעיתונות החופשית, ואף פגיעה עבודתם של עיתונים מקצועיים, ובכלל זה בחופש העיתונ

בהסדר  לתוכן "חלון ההסבר" המוצעלהתנגדות העיתונאים(. העיתונאים מתנגדים  23רטיה )ס' בדמוק

וטוענים כי מדובר בערבוב שאינו ראוי בין המחלקה העיתונאית והמסחרית וכי לא ניתן להציג טקסט 

 ות העיתונאים(.להתנגד 24-25מסחרי כטקסט עיתונאי )ס' 

העין חברי התנגדות )להלן: " התנגדות מטעם חברי מערכת "העין השביעית"הוגשה  21.5.18ביום  .40

 3-4בארגון הפועל למטרת חברי הקבוצה )ס' כעיתונאים פועלים ה ,"(, חברי הקבוצה המיוצגתהשביעית

העין השביעית, הסדר הפשרה המוצע מנציח את הטעיית חברי שביעית(. לעמדת העין החברי להתנגדות 
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הצרכנים בהצגת פרסומות כתוכן עיתונאי, ואף מציג רף נמוך יותר בהשוואה לסטנדרט שמונהג היום על 

עשוי "להכשיר" פרקטיקה שאינה מספקת גילוי  של ההסדר, כך נטען, אישורוהמשיבה באופן וולונטרי. ידי 

, הסדר הפשרה אינו מעניק בידי הצרכנים כלי ם; לעמדתהעין השביעית( חברי )ג( להתנגדות-)ב(6)ס'  נאות

)ו( -)ה(6' )ס והוא אינו כולל כל פיצוי לחברי הקבוצה הנפגעת יעיל לזיהוי התוכן אליו נחשפו כפרסומת

 העין השביעית(.  חברי להתנגדות

על היבטים יני הפרסום הסמוי בעידן הדיגיטלי, על מאפי חברי העין השביעית עמדו ,םבמסגרת התנגדות .41

העין השביעית( ועל חברי להתנגדות  6-13שונים של הנזק שהוא גורם עבור הצרכנים ועבור האזרחים )עמ' 

העין חברי  העין השביעית(.חברי להתנגדות  14-17)עמ'  ר הפשרה המוצעהחשיבות הציבורית בהסד

הגילוי הנאות צרכנים יש יכולת נמוכה לזהות פרסום סמוי וכי ל שהראו כי שונים מחקריםל הפנוהשביעית 

מספק של התוכן בו משתמשים גופי התקשורת באופן וולנטרי )"בשיתוף עם.."( אינו מסייע בזיהוי 

 .העין השביעית(חברי להתנגדות  18-22הפרסומי )עמ' 

: דרישות לסימון התוכן המסחריביחס המוצע ין השביעית מפרטת את הכשלים בהסדר העחברי התנגדות  .42

עמומות ביחס לסימון הגרפי; בידול רק ביחס לכותרות בעמוד הבית ולא ביחס לידיעות עצמן או לכותרות 

בעמודים אחרים; הסמליל לרבות נוסחי הגילוי הנאות, אינם מהווים גילוי נאות מספק ומטשטשים את 

הקיים כיום ביחס לחלק מהתכנים המסחריים גילוי ההעובדה כי מדובר בפרסומת; ההסדר מוריד מסף 

 ופוגעה בוטה ; המונח "פורסמה לאחר עריכה עיתונאית" מהווה הטעיהמפורסמים באתר המשיבה

העין חברי להתנגדות  23-27משמעותית בעוסקים במקצוע העיתונאי; הגילוי המוצע ארוך ולא בהיר )עמ' 

  השביעית(.

מומחה לסוגיית פרסום הסמוי, לערוך שינוי מהותי בהסדר  –דק העין השביעית יש למנות בוחברי לעמדת  .43

 העין השביעית(.חברי להתנגדות  27ועמ'  7המוצע, ולחילופין להביא את ההליך לכדי הכרעה משפטית )ס' 

 ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה להיותהסדר פשרה על  .ג

לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, צריך לבחון האם הסדר הפשרה שהוגש  בקשההמשפט הבוחן  בית .44

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע אמת 19ראוי, הוגן וסביר, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. סעיף 

מידה המדריכה את בית המשפט לבחון באופן ביקורתי את הסדר הפשרה, ולהגן על עניינם ועל זכויותיהם 

 הקבוצה אשר אינם נמצאים בפני בית המשפט.  של חברי

: אלון העל ההגנה שיש ליתן לחברי הקבוצה בעת אישורו של הסדר פשרה בתובענה ייצוגית רא

קלמנט, פשרה ( )להלן: "2011) 41-38, 5מא משפטים "פשרה והסתלקות בתובענה ייצוגית"  קלמנט

עלי "(; גיל אוריון וזיו שוורץ "מנגנונים לפיקוח על מימושה של הפשרה בהליך הייצוגי" והסתלקות

קרן נ'   1834/07"(; ע"א אוריון ושוורץ, מנגנונים לפיקוח( )להלן: "2011) 160, בעמ'  147ט  משפט

 ((.12.8.12השופט דנציגר )פורסם בנבו, כבוד לפסק דינו של  26, בפסקה  גוש דן  פקיד שומה

רשימת השיקולים המפורטים בסעיף  לאור להיבחן צריכה, פשרה הסדר דחיית או אישור על החלטה .45

 :היתר ובין, לחוק (2)ג()19

הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה עשויים היו לקבלו אילו היה בית  .45.1

 משפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה; 
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: יש משמעות לשאלה באיזה שלב מוגשת הפשרה בתובענה הייצוגית. פשרה ההליךהשלב שבו נמצא  .45.2

שמוגשת לאישור בית המשפט לפני אישורה של התובענה כייצוגית דורשת פיקוח משמעותי יותר 

( לחוק קובע, כי במקרה שבקשה לאישור 1)א()19. סעיף פשרה המוגשת לאחר שאושרה כייצוגיתמ

בענה כייצוגית, על בית המשפט לבחון תחילה האם התביעה הסדר פשרה הוגשה לפני אישור התו

סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך עומדת לכאורה בתנאים לאישור התובענה כייצוגיות, וכי 

 .יןיהיעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענ

ל הסדר שוחסרונותיו הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו  .45.3

 הפשרה. 

העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי  .45.4

הקבוצה שעליהם חל ההסדר: על בית המשפט לפקח באופן הדוק על הסדרי פשרה אשר פוגעים בזכות 

 הגישה החוקתית של חברי הקבוצה לבית המשפט.

רה במתכונתו הנוכחית אינו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב כפי שיפורט להלן, לעמדת הצלחה, הסדר הפש .46

 )א( לחוק. 19ת סעיף ובעניינם של חברי הקבוצה, ולפיכך אין הוא עומד בדריש

 העדר פיצוי לחברי הקבוצה הנפגעת .ד

 ת הפיצוי וההרתעהוהסדר פשרה שאינו מעניק פיצוי ומקים מעשה בית דין פוגע בתכלי. 1.ד

לחוק, החלטת בית המשפט האם לאשר הסדר פשרה או לדחותו,  ()א(2)ג()19 סעיףבהתאם לכמפורט לעיל,  .47

תהא מבוססת בין היתר על: "הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו 

 עשויים לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה".

 ( בע"מ1988אלון אנרגיה בישראל )-גור נ' דור  17852-10-09חי'( מחוזי ת"צ ): בהקשר זה הרא

קיכל נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת    5731-08-07מרכז( מחוזי , וגם ת"צ )(4.3.12בנבו,  פורסם)

 (.31.7.11)פורסם בנבו,  בע"מ

 בוצה הנפגעת., הסדר הפשרה אינו מעניק כל פיצוי לחברי הקבענייננו, כאמור .48

קבוצה, הסדר הפשרה המוצע קובע מעשה בית דין ביחס לקבוצה רחבה חברי הפיצוי לכל חרף העדרו של  .49

השנים שקדמו להגשת  7-המשיבה בהאינטרנט של כל אזרח שנחשף או ביקר באתר  –מאוד של צרכנים 

את  חברי הקבוצהמהמשמעות היא כי הסדר הפשרה המוצע מונע  להסדר פשרה(. 1.4בקשת האישור )ס' 

רעו להם בעקבות הפרסום הסמוי, וזאת מבלי לתת להם ינזקים שייתכן שא בגיןהזכות לתבוע את המשיבה 

 .או פיצוי בתמורה כל סעד

לחברי הקבוצה מבלי לתת כל פיצוי עבור הנזקים שנגרמו ביחס הסדר פשרה המבקש להקים מעשה בית דין  .50

  פיצוי והרתעה. -ותלהם, פוגע בשתי המטרות המרכזיות של התובענה הייצוגי

יפת הדין והרתעה ( לחוק תובענות ייצוגיות לפיו מטרות החוק הינן, בין היתר: "אכ2)1: סעיף הרא

, ה"ח 2006-בהצעת חוק: תובענות ייצוגיות, התשס"ו 1בדברי ההסבר לס'  ראה גםמפני הפרתו"; 

: "מטרת החוק המוצע היא ליצור מסגרת אשר תאפשר לציבור או לקבוצה של 257, 256 הממשלה
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מתן סעד  כדי להבטיח אכיפה יעילה של הדין,פרטים ]...[ מימוש של זכות הגישה לבית המשפט וזאת 

 ". ויצירת הרתעה מפני הפרתומהפרתו  הולם לנפגעים

( 5, פ"ד מט)טצת נ' זילברשץ 4556/94רע"א : למשל העל תכליותיו של מוסד התובענה הייצוגית רא

, 312( 2, פ"ד נא)מגן וקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ 2967/95(; ע"א 1996) 785-783, 774

לפסק דינה של כבוד הנשיאה  9, פסקה 437( 2, פ"ד סב)רייכרט נ' שמש 345/03(; ע"א 1997) 323-322

-324, 301לד משפטים (; אלון קלמנט "גבולות התביעה הייצוגית בעוולות המוניות" 2007ד' בייניש )

317 (2004.) 

)א( לחוק, על בית המשפט הבוחן הסדר פשרה לבחון האם ההסדר ראוי, הוגן 19כאמור, בהתאם לסעיף  .51

ם של חברי הקבוצה המיוצגת. הסדר פשרה אשר אינו מעניק כל פיצוי לחברי וסביר בהתחשב בעניינ

הקבוצה ויחד עם זאת כובל אותם בבחינת מעשה בית דין וחוסם את זכותם לממש עילת תביעה ולתבוע 

 בגין הנזק שנגרם להם, אינו הסדר הוגן מבחינת חברי הקבוצה.  

בתיה כהן נ'     39234-09-12 מרכז( מחוזי) ת"צב שטמרהשופטת  כבוד את פסק דינה של ראה למשל

 הסדרבקשה לאישור שדחתה , (24.11.2014)פורסם בנבו,  28, פסקה סמארט קלאב אחזקות בע"מ

שוויו הנמוך של ההסדר "הולם לחברי הקבוצה המיוצגת:  פיצוינוכח העדר  ייצוגית בתובענה פשרה

את החלטת  עוד ראה "הולם לחברי הקבוצה.מוביל אף הוא למסקנה כי הקמפיין אינו מהווה פיצוי 

מערכות תקשורת  –בן סימון נ' הוט  44751-03-10כבוד השופטת מיכל נד"ב בת"צ )מחוזי מרכז( 

( עת דחתה בקשה לאישור הסדר פשרה, בין היתר, נוכח 8.7.12)פורסם בנבו,  17.10סעיף בע"מ 

 העדרו של פיצוי לחברי הקבוצה.

בהקשר של בקשה הסתלקות אולם רלוונטית  נאמרה, שאמנם נכבד זה מותבראה גם את קביעתו של 

הדין  לפסק 3-4, עמ' אופיר לב נ' לאומי קארד בע"מ 28622-05-16בת"צ )מחוזי ת"א(  גם לענייננו

, הוראות 2006 –, תשס"ו ייצוגיותחוק תובענות ל 10לאחר תיקון מספר "(: 13.12.16)פורסם בנבו, 

)א( לחוק קובעות, שבטרם יאשר בית המשפט טובת הנאה למבקש או לבא כוחו, עליו לשקול 16סעיף 

האם הבקשה לאישור הראתה עילת תביעה לכאורה וכן את התועלת שהביאה הבקשה לחברי 

נוע מצב של פסיקת גמול הוא למנוע ניצול לרעה של ההליך ולמ 10הקבוצה. הרציונל של תיקון מספר 

בקשת ההסתלקות  ..ושכר טרחה לתובע המייצג ובא כוחו, מבלי שהביאה תועלת לקבוצה המיוצגת.

מהתובענה, תוך קביעת הסדר פיצוי שאין בו תועלת של ממש לחברי הקבוצה, עשויה להטיב עם 

 "ל ושכר טרחה.המבקש והמשיבות דווקא, ולא עם הקבוצה. בנסיבות אלה, אין הצדקה לפסיקת גמו

, אשר אינו מעניק פיצוי לחברי הקבוצה אולם יוצר מעשה בית דין המקנה הגנה לנתבע מפני זהמסוג הסדר  .52

ראה למשל ביחס לכל עילה, תביעה או טענה בקשר לתובענה והבקשה )של חברי הקבוצה תביעות נוספות 

אינו מרתיע את הנתבע מהפרת  ולכן, שנגרמו על ידושל הנזקים  מביא להפנמתם אינו ,להסדר( 4ס' ב

  .הוראות הדין

אשר להרתעה, היא נגזרת מגובה הסנקציה שהנתבע : "12, בעמ' קלמנט, פשרה והסתלקות :ראה

נדרש לשלם. כדי להרתיע את הנתבע באופן ראוי עליו לשאת בנזקים שגרם כשהפר את חובותיו 

החוקיות. פשרה שבה הנתבע משלם רק חלק קטן מהנזקים שגרם מדללת את תמריציו לקיים את 

חר שהוגשה תביעה נגדו אינה משמשת : "אכיפת הדין על הנתבע לא24ובעמ' על פי דין".  חובותיו

להרתעה מהפרת הדין בעתיד. אם נתבעים יצפו שבכל מקרה שבו ייתבעו יצטרכו רק להפסיק 
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להמשיך להפר את החוק ולא ישלמו בגין הפרות שקדמו להגשת התביעה, לא יהיה להם שום תמריץ 

 הפרות שנעשה בעבר." לקיים את החוק. לכן, הרתעה מפני הפרת החוק דורשת הטלת סנקציה בגין

יצחקי נ'  30028-04-11בת"צ )מחוזי מרכז( השופט פרופ' גרוסקופף כבוד החלטתו של את  ראהעוד 

( )בקשת רשות ערעור על ההחלטה עומדת בפני בית המשפט 21.11.16)פורסם בנבו,  67, פסקה מגדל

 –מביצוע עוולות צרכניות הרתעה " :"(עניין מגדל)להלן: " (4011/17העליון וטרם הוכרעה )רע"א 

ת של התובענה הייצוגית בכלל, והתובענה הייצוגית הצרכנית בפרט, היא ואחת ממטרותיה היסודי

ש"הפשע לא ישתלם", קרי למנוע היווצרותה של מציאות במסגרתה ביצוע עוולה צרכנית  להבטיח

רטי, פיצויי הוגן לכל היא פעולה רווחית מבחינת העוסק. לפיכך, הסדר פשרה המבטיח, באופן תיאו

אחד מיחידי הקבוצה, אולם אינו מבטיח הרתעה של העוסק, מהטעם שהסיכוי שהזכאים יממשו את 

הפיצוי הוא נמוך, עלול להיות הסדר פשרה בלתי ראוי. לפיכך, יש לבחון לא רק את הגינות ההסדר 

התמריצים של  כלפי כל אחד מחברי קבוצת הזכאים, אלא גם את ההשלכות של הסדר הפשרה על

 "עוסקים אחרים לבצע עוולות צרכניות.

כי בהגשת הבקשה טמון "אלמנט הרתעתי ראוי"  טועניםבמסגרת הבקשה לאישור הסדר פשרה הצדדים  .53

קיים מקום בו המשיבה לא משלמת  לבקשה לאישור הסדר פשרה(. לא ברור איזה אלמנט הרתעתי 31)ס' 

 . עם זאת חוסמת תביעות עתידות בגין התנהלותהויחד דבר לחברי הקבוצה המיוצגת שנפגעו 

 אפס שוויו לחוק לא ניתן לאשר הסדר פשרה ש )א(19הוראות סעיף נוכח  .2.ד

ר , בקשיים המשפטיים הקיימים בבקשת האישובהסדר הפשרה פיצויהאת אי מתן מצדיקים הצדדים  .54

 לבקשה לאישור הסדר פשרה(.  26-34)ס' ובקניית סיכויים וסיכונים מטעמם 

או שהוא מייצג את  –שוויו הנמוך של הסדר הפשרה מייצג אחת משתים  מנימוק זה של הצדדים עולה כי .55

 לא ניתן לאשרה ,)א( לחוק19בהתאם לסיפא להוראות סעיף אז, אולם סיכוייה הנמוכים של התביעה, 

של  האמתייםה בה; או שהוא אינו מייצג את סיכוייה וממילא גם לא ניתן לאשר את הסדר הפשר כייצוגית

 . )א(19ואינו עומד בדרישות הרישא לסעיף  התביעה, ואז בוודאי אינו ראוי הוגן וסביר

לחוק תובענות ייצוגיות,  10תוקן במסגרת תיקון מספר ייצוגיות  )א( לחוק תובענות19סעיף כאמור,  .56

, בית הוגש לפני אישורה של התובענה כייצוגיתשרה שהוסיף לו את הדרישה כי במקרים בהם הסדר הפ

"כי התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית, הקבועים המשפט יידרש למצוא 

)א( וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות 8ו 4, 3בסעיפים 

 ".העניין

הייתה לצמצם את התופעה הלא רצויה  10ו של תיקון מספר מטרתש עולה  החוקמדברי ההסבר להצעת  .57

טיבים עם ישמסתיימות בהסכמי פשרה שאינם מ ראויותתביעות ושל של תביעות סרק מן הצד האחד, 

. על כן נקבע כי בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אם התובענה אינה , מן הצד האחרהקבוצה המיוצגת

 ים לאישור תובענה ייצוגית.עומדת לכאורה, בתנא

, 2016-( )הסדרי פשרה והסתלקויות(, התשע"ו10)תיקון מס' חוק: תובענות ייצוגיות  הצעת: ראה

 .117, בעמ' 537ה"ח הכנסת 
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לעומת זאת, כאשר ": מגדלבעניין השופט פרופ' גרוסקופף כבוד של  להחלטתו 65פסקה  :כן ראה

כייצוגית, נדרש בית המשפט גם לבחון האם התובענה בטרם אושרה התובענה נכרת הסדר הפשרה 

עומדת, לכאורה, בתנאים לאישורה כייצוגית. הטעם לדרישה זו, אשר נוספה לאחרונה במסגרת 

סגרת , הוא לוודא כי אין מדובר בפשרה שהושגה במחוק תובענות ייצוגיותמשנת תשע"ו ל 10תיקון 

הליך סרק, דהיינו הליך ייצוגי שאין הצדקה לקיימו, ושהמשיבה מוכנה לסיימו בפשרה רק בשל 

 "הטרדה הכרוכה בהמשך ניהול התובענה.

 ,לכאורה ,עומדתהתובענה פשרה המוצע, על בית המשפט לבחון האם בבחינת אישורו של הסדר הלפיכך,  .58

( על בית המשפט 1)א()8בפרט, מכוח הוראת סעיף  .)א( לחוק תובענות ייצוגיות8הוראות סעיף בתנאי 

שהשאלות המהותיות של עובדה או משפט אשר משותפות לחברי אפשרות סבירה  למצוא כי קיימת

 . יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה הקבוצה

 1993פופיק נ' פזגז  2319/03בת"צ )מחוזי ת"א(  השופטת אחיטובפסק דינה של כבוד את  ראה

ה בקשה לאישור הסדר פשרה תדח (, אשר31.1.2010)פורסם בנבו,  14 -, ו5-11 פסקאותבע"מ,  

מצא כי אין שאלה משותפת לכלל חברי הקבוצה נשהוגשה בטרם אושרה התובענה כייצוגית, לאחר ש

מן האמור לעיל עולה כי לעמדת המבקשת הטעם העיקרי : "למבקשת אישיתבהעדר עילת תביעה ו

התביעה  אם יש ביכולתם לבסס בראיות את עילותהסדר הפשרה והגשתו הוא הספק שעולה, בעריכת 

 דרול שר נ' עלית ממתקים 1729/06ת"א )מחוזי ת"א( : הוראהעומדות לכלל חברי הקבוצה." 

בו נדחתה בקשה לאישור הסדר פשרה שהוגשה בטרם אושרה התובענה (, 24.05.09)פורסם בנבו, 

 .השופטת ברון כבוד לפסק דינה של 14ה כייצוגית, בפסק

זו. כך  תביעהבהערכת הצדדים ביחס לסיכויי פיצוי עבור חברי הקבוצה  של והעדר הצדדים הצדיקו את .59

לבקשה לאישור הסדר פשרה, טענו כי "בהסדר פשרה הסכימו הצדדים... כי סעדי הפשרה  26למשל, בס' 

יתמקדו בהטבה תקדימית לעתיד ולא בפיצוי לעבר; זאת משום שבין היתר ולאור הערותיו של כבוד 

ים המגשר במהלך הגישור, ברור למבקש, כי המשך ניהול בקשת האישור כרוך בקשיים משפטי

משמעותיים, לרבות קשיים ניכרים בביסוסה של הקבוצה כפי שהוגדרה בבקשת האישור ובהתאמתה של 

הימנעות מפיצוי חברי הקבוצה בתובענה שהסכום שנתבע בה, על . התובענה להתברר כתובענה ייצוגית..."

מדת הצדדים, מעידה על כך שלע לבקשת האישור(,  160-161מיליון ש"ח )ס'  10פי בקשת האישור, היה 

סיכויי ההצלחה של התביעה אפסיים. אם זה אכן המצב, לא ניתן לאשר את הסדר הפשרה, לאור הוראת 

 )א( סיפא.19סעיף 

בקשה לאישור יתכן שהמקור להערכת הסיכויים הנמוכים על ידי הצדדים, ובפרט על ידי המבקש, הוא ב .60

לא חוות דעת, וניתוח עילות התביעה במסגרת בקשת האישור הוגשה ל אשר הוגשה על ידו. תובענה ייצוגית

ת התביעה ועיל על אף בקשת האישור החסרה, לעמדת הצלחה,יחד עם זאת, הבקשה נעשה באופן חלקי. 

 ותמקימ והןת חשיבות עקרונית מבחינה ציבורית, ו, בעלותראוי ותעיל ןת בבסיס הבקשה הינוהעומד

סכום הפיצוי  ווחי המשיבה.שנגרם להם ואם בשל ר אם בשל הנזק - לחברי הקבוצה זכות לקבלת פיצוי

המינימלי המגיע לחברי הקבוצה, בתמורה להקמת מעשה בית דין ביחס לעילות אלה, אינו יכול להיות 

הסדר אשר חוסם את אפשרות התביעה של חברי הקבוצה בעילות התביעה הללו, ללא פיצוי, אינו אפס. 

 )א( רישא.19עיף יכול להיות ראוי הוגן וסביר, כדרישת ס
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יצויין כי אין באמור להלן כדי למצות את מלוא הטענות  נימוקי הצלחה לטענתה זו.בתמצית להלן יפורטו  .61

העומדות לחברי קבוצה המיוצגת, והוא מעיד רק על חוסר הסבירות באישור הסדר הפשרה שאינו נותן 

 להם שום פיצוי.

 הנזק שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת .3.ד

נגרמים כתוצאה מהפרקטיקה של פרסום הים העוסקת בתחום, מתארת נזקים שונ התיאורטית הספרות .62

 צרכני. -כלכליוגם במישור ה השיח הציבורי גם במישור נגרמיםבספרות  המוזכריםנזקים ה סמוי.

 פלורליזם על לשמור וביכולת הציבורי הדיון מרחבב לפגיעה הסמוי הפרסום מביא ציבורי השיח במישור .63

 גורמים של מסחריים-כלייםכל אינטרסים עם רק אחד בקנה שעולים לתכנים צרכנים חשיפת :דעות של

 התוכן של יתר מסחורו רממסח נקי מרחב קיום מניעת ;בתקשורת תכנים של בפלורליזם פוגע מממנים

 ופוגעת ,על השיח הדמוקרטי שמורל םובתפקיד התקשורת במוסדות הציבור אמוןב פוגעת ,במדיה הקיים

  .עיתונאיתה אובייקטיביותב

לחשוב כי  מוטעה ציבור הצרכנים. גורם להטעיה , הואהפרסום הסמוי טיבו שלמעצם במישור הצרכני,  .64

 עוקף את ההתנגדות הטבעית שקיימת הפרסום הסמוי בדרך זו, .פרסומת התוכן אליו הוא נחשף אינו בגדר

 כלפי פרסום גלוי. אצל צרכנים 

 ,EVR L. .EXT Ellen P. "Stealth marketing and editorial integrity."Goodman. : למשל ראה

("Goodman": להלן);125-99 (2006)83 :

 .1כנספח  מצורף בזאת ומסומן ,Goodman של מאמרהעותק  -"1"

 :ובין היתר, ההטעיה מפרסום סמוי עשויה לגרום לצרכנים נזקים שונים .65

שלא היו  הסתמכו על הנאמר בו ככתבה עיתונאית, רכשו מוצריםו נחשפו לפרסום הסמוישצרכנים  .65.1

 פרסום. רוכשים אלמלא נחשפו ל

הביקושים המנופחים למוצרים אלה הביאו להעלאת מחירם, באופן שפגע גם באותם צרכנים שהיו  .65.2

 .רוכשים את המוצרים ממילא

יובל פרוקצ'יה ואלון קלמנט "הסתמכות, קשר סיבתי ונזק בתובענות ייצוגיות בגין הטעיה  ראה

"נזקם של הצרכנים שלא הסתמכו על המצג נובע, בעיקרו של (: 2013) 10, 7עיוני משפט צרכנית" 

שווא בתחום הצרכני מיועדים להציג את -דבר, מן ההשפעה שיש למצג על מחירו של המוצר. מצגי

מבטו של הצרכן מכפי שהיא בפועל. המציג מבקש להגדיל את -באור חיובי יותר מנקודתהעסקה 

שנגרם לצרכן  "כלל גם עלייה במחירו. עליית המחיר הינה "נזק-הביקוש למוצר, ולכן נלווית בדרך

באופן סיבתי עקב המצג. נזק זה נגרם לא רק לצרכנים שהסתמכו, אלא לצרכנים כולם: גם צרכן 

תמך עליו, סבל בכל זאת נזק אם שילם כן הוא לא הס-השווא, ועל-וש לא נבעה ממצגשהחלטתו לרכ

בעבורו מחיר העולה על זה שהיה משלם אלמלא המצג; ובאופן דומה, גם צרכן שלא נחשף כלל למצג, 

 ולכן לא הסתמך על האמור בו, סבל נזק אם שילם בגינו מחיר גבוה יותר."
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זוהר  7217-01-14בת"צ )מחוזי מרכז(  ראה למשל בהקשר זה, ם של פרוקצ'יה וקלמנטמאמר םיישול

. בקשת (29.3.17פרופ' גרוסקופף )פורסם בנבו, כבוד השופט לפסק דינו של  31, פסקה נ' כמיפל בע"מ

כמיפל בע"מ נ'  4114/17רשות ערעור על ההחלטה נדחתה בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 

חרוש ואח' נ' מלונות פתאל בע"מ,  43376-05-13(; ת"צ )מחוזי ת"א( 2.11.17)פורסם בנבו,  זוהר

-2351-10(; ת"צ )מחוזי ת"א( 15.12.16)פורסם בנבו,  השופטת אלמגורכבוד להחלטתה של  6פסקה 

)פורסם בנבו,  השופטת אלמגורכבוד להחלטתה של  8פסקה שור נ' אסם תעשיות מזון בע"מ,  12

22.4.15.) 

עצמאי ונטול  הנחה כי מדובר בתוכן עיתונאיהכתבות, רק מתוך  את זמנם בקריאתהשחיתו צרכנים  .65.3

  .פניות

פגיעה באוטונומיה ובאפשרות הבחירה גרמו נזקים לא ממוניים שונים בעקבות ההטעיה: נ צרכניםל .65.4

 .הגילוישונות שנבעו מעצם כגון כעס, תסכלו ועלבון ברמות  וכן תחושות שליליותהחופשית 

לפסק דינה  40פסקה מרכז שיתופי נ' עזבון המנוח תופיק ראבי ז"ל,  –תנובה  10085/08ע"א  :ראה

  . "("עניין תנובה)להלן:  (4.12.11השופטת )כתוארה אז( חיות )פורסם בנבו,  כבוד של

שיבה אשר נחשפו לפרסום סמוי באתר המ -חברי הקבוצה המיוצגת  -לצרכנים לסיכום הדברים עד כה,  .66

קושי באומדן הנזק שנגרם לכל אחד שקדמו להגשת בקשת האישור נגרם נזק. גם אם קיים  בשבע השנים

בעניין זה  .אפסעומד על  אינולהם מחברי הקבוצה ובקביעת הסכום ההולם לפיצוי, ברור כי הנזק שנגרם 

בית המשפט רשאי כי גם אם פיצוי כספי לחברי הקבוצה הנפגעת אינו מעשי בנסיבות העניין,  ,יצויין

 .)ג( לחוק20לטובת הציבור לפי סעיף  פיצוי להורות על

: עוד ראההשופטת )כתוארה אז( חיות; כבוד לפסק דינה של  49-50, בפסקאות תנובהעניין : ראה

 לפסק דינו של כבוד השופט מלצר 103פסקה ( בע"מ, 1987ברזילי נ' פריניר )הדס  8037/06ע"א 

 (.4.9.14פורסם בנבו, )

 עשיית עושר ולא במשפטלחברי הקבוצה עומדת זכות לפיצוי בעילה של  .4.ד

 ,עשיית עושר ולא במשפטחוק  שלם פיצוי במסגרת הליך זה הואמקור נוסף לחובתה של המשיבה ל .67

 לבקשת האישור(. 131 )כפי שנטען בס' 1979-התשל״ט

   :כדלקמן קובע במשפט ולא עושר עשיית לחוק 1 סעיף .68

 מאדם לו שבאו( הזוכה - להלן) אחרת הנאה טובת או שירות, נכס שבדין זכות פי על שלא שקיבל מי(  א)"

 - סבירה בלתי או אפשרית בלתי בעין השבה ואם, הזכיה את למזכה להשיב חייב(, המזכה - להלן) אחר

 שוויה. את לו לשלם

 "אחרת בדרך או המזכה מפעולת, הזוכה מפעולת הזכיה באה אם היא אחת(  ב)

 טובתהפקת  – התעשרות :יסודות מצטבריםשלושה כדורש התקיימותם של  הסעיף את פירשה הפסיקה .69

על הזכייה לבוא לזוכה מן המזכה, בין אם  – על חשבון המזכהנאה כלשהי, לרבות חיסכון בהוצאות; ה

שלא על פי זכות כאשר מדובר באינטרס ציפייה גרידא; הלה ספג נזק, בין אם הופק רווח מקניינו, ואף 
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באופן הנעשית התעשרות וכן הוראת דין, הוראה בהסכם או ביצוע עוולה, התעשרות תוך הפרת  –שבדין 

 .לתי צודקאשר נתפס כב

(; ע"א 1990) 321-324, 309( 2, פ"ד מד)ליבוביץ נ' א. את י.אליהו בע"מ 371/89רע"א  :למשל אהר

-478, 471( 4, פ''ד נ)אטלנטיק, חברה לדייג ולספנות בע"מ נ' דג פרוסט תעשיות דייג בע"מ 6126/92

, פ"ד א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ 5768/94"א רע ;(1997) 482

 .(1998) 358-362, 289( 4נב)

דיני עשיית אור -פרידמן ואלרן שפירא בר דניאל: לחוק עשיית עושר ראה 1לניתוח יסודות סעיף 

  .(2015)מהדורה שלישית,  96-105, כרך א עושר ולא במשפט

, יסודות הסעיף מתקיימים במלואם. המשיבה הודתה כי קיבלה טובות הנאה בעקבות חלק בענייננו .70

ד לתגובת המשיבה לבקשת האישור(, ואף הצהירה כי שיתופי 2-ג2מהפרסומים נשוא בקשת האישור )ס' 

לתגובת  62-64פעולה מסחריים אלה מהווים מקור הכנסה מהותי למדיות התקשורת ה"חינמיות" )ס' 

טובת  ביןניתן להצביע על זיקה ברורה בין חברי הקבוצה המיוצגת ל. כמו כן, המשיבה לבקשת האישור(

מסחריים הסכומים אותם היו נכונים להשקיע גופים קיים יסוד סביר להניח כי . המשיבהההנאה שקיבלה 

בפרסום הסמוי הּוצאּו לשם הגברת הביקוש למוצריהם מצד חברי הקבוצה המיוצגת, וכי כנגד הוצאה זו 

הכנסה זו   נמעני הפרסום.מכיסם של בשיעור גבוה יותר, אשר תתקבל במישרין או בעקיפין הכנסה לצפו 

 י.פרסום סמו נוכח הוראות הדין האוסרות עלנצברה שלא כדין, 

אשר על כן, בהעדר פיצוי לחברי הקבוצה המיוצגת, אשר יגלם את הנזק שנגרם לחברי הקבוצה או את  .71

הרווחים שהפיקה המשיבה כתוצאה מהתנהלותה, ההסדר המוצע אינו ראוי הוגן או סביר בהתחשב 

 של חברי הקבוצה ואין לאשרו. בעניינם

 שאינה עומדת בדרישות הדין קובע הסדרה עתידית פשרהההסדר  .ה

 פשרה על תביעות עתידיותההשלכותיו של הסדר . 1.ה

בין אם ניתן בהכרעה שיפוטית ובין אם ניתן במסגרת  -לחוק קובע כי פסק דין בתובענה ייצוגית  24סעיף  .72

 :המיוצגת הקבוצה לחברייהווה מעשה בית דין רק ביחס  -אישור הסדר פשרה 

פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה שבשמם נוהלה התובענה "

לפסק דינו של  64בפסקה  ברעניין  למשלוראה  "אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.הייצוגית, 

רואים אנו, כי בהתאם לפשוטם של דברים, הסדר הפשרה נושא "ענבר:  סגן הנשיאה )כתוארו אז(

התובענה המוקדמת יכול ליצור מעשה בית דין רק לגבי חברי הקבוצה שבשמם נוהלה אותה 

 ".תובענה

קובע כי הסדר פשרה לא יכלול חברי קבוצה אשר לא נכללו בבקשה לאישור תובענה לחוק ( 1())ז18סעיף  .73

 ייצוגית או בהחלטת האישור:

 –הסדר פשרה לא יכלול "
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בהחלטה על  עילות תביעה, בעלי דין או חברי קבוצה, אשר לא נכללו בבקשה לאישור או (1)

בעל דין לבקש מבית המשפט רשות  מזכותו של אישור התובענה הייצוגית; ואולם אין בכך כדי לגרוע

 "לתקן את הבקשה לאישור או את התובענה הייצוגית, לפי כל דין;

, בין וקובעפשרה בבוחנו האם לאשר הסדר  ל( לחוק מונה את השיקולים שעל בית המשפט לשקו2)19סעיף  .74

ית דין כלפי חברי יתר השיקולים, כי על בית המשפט לשקול את העילות והסעדים היוצרים מעשה ב

 ()ו( לחוק: 2)19הקבוצה עליהם חל ההסדר. וכך קובע סעיף 

העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי "

 "הקבוצה שעליהם חל ההסדר.

הנה כי כן, הוראות חוק תובענות ייצוגיות מגדירות את גבולותיו של מעשה בית דין במסגרת הסדר פשרה,  .75

בעילות ובסעדים היוצרים מעשה בית האם לאשר הסדר פשרה, ומורות לבית המשפט להתחשב בהחלטתו 

 דין במסגרת ההסדר.

כל אזרח  – המיוצגת לחברי הקבוצה לכאורה, הסדר הפשרה המוצע קובע מעשה בית דין רק ביחסבענייננו,  .76

 1.4השנים שקדמו להגשת בקשת האישור )ס'  7-ב ynet של המשיבהשנחשף או ביקר באתר החדשות 

 להסדר(.

לא רק על ידי חברי  לחסום תביעות עתידיותעלול המוצע הסדר הפשרה  כפי שיפורט להלן, בפועל, ,ואולם .77

הוא מי ש מצדאו מצד מי שאינו חבר קבוצה , אלא גם הקבוצה בגין עילות שהתגבשו טרם אישור ההסדר

 . עילתו תתגבש לאחר אישור ההסדרחבר קבוצה ו

שקראו באתר המשיבה  – ynetקוראי אתר החדשות  –ראשית, ביחס לחברי הקבוצה המיוצגת  .77.1

ועתידים להמשיך לקרוא באתר גם לאחר אישור  ,ונחשפו לפרסום הסמוי עובר להגשת בקשת האישור

שלהם בגין פרסומים האם הסדר הפשרה חוסם את עילת התביעה עולה השאלה , הסדר הפשרה

 .בעתיד

, אולם עתידים ynetשנית, ביחס למי שלא היו חברי קבוצה ולא נחשפו לפרסום הסמוי באתר  .77.2

מונע מהם את האפשרות לתבוע בגין האם הסדר הפשרה עולה השאלה  ,להיחשף לתוכן הסמוי בעתיד

גדרי הפרסום הסמוי, ולטעון, למשל, כי הגילוי הנאות עליו הוסכם במסגרת ההסדר אינו עומד ב

  .הוראות החוק

מעשה בית דין ביחס למי שאינם חברי הקבוצה  החשש הוא כי על אף שהסדר הפשרה המוצע אינו קובע .78

הסדר עלול למנוע דיון הרק לאחר אישור ההסדר, בפועל, אישור  וביחס לעילות תביעה שהתגבשוהמיוצגת 

 על ידי ערכאה שיפוטית. , לכאורה,בתובענות עתידיות הואיל והנושא כבר הוכרע

( בע"מ נ' 2007שלמה תחבורה ) 3698/11ברע"א  אותו הביע בית המשפט העליון ראה חשש דומה

(, עת דחה על הסף בקשה לאישור תובענה 6.9.17)פורסם בנבו,  ש.א.מ.ג.ר שירותי אכיפה בע"מ

השופט כבוד פסקה נ' לפסק דינו של ם של התובע המייצג ובא כוחו )ייצוגית מחמת התנהלות

את  למחוקהשופט פוגלמן שהציע בדעת מיעוט כבוד לפסק דינו של  23 -ו 13רובינשטיין, ופסקאות 

ינשטיין הציע, כי בתי משפט הבקשה תחת דחייתה(. על מנת להפיג חשש זה, כבוד השופט רוב

מלהכריע  ימנעוהמחליטים לדחות תובענה ייצוגיות מטעמים הקשורים בהתנהלות בא כוח המייצג, 

 .בטענות לגופן, על מנת שלא ליצור, דה פקטו, מעשה בית דין עתידי
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 בר נ' כלל 13982-05-13השופט ענבר בת"צ )מחוזי ת"א( כבוד את החלטתו של  ראה לעניין זהעוד 

(, בה נדונה השלכתו של הסדר פשרה "עניין בר"( )להלן: 30.8.15, )פורסם בנבו, חברה לביטוח בע"מ

קודם שאושר על ידי בית המשפט ואימץ את עמדת המשיבות לעניין פרשנות הדין הנכונה )ת"צ 

יין לענ 62-68( )ס' 20.3.10)פורסם בנבו, מסיקה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ  1409/08ת"א(  מחוזי)

השופט ענבר, מקום בו התנהלותו של נתבע הוסדרה בהסדר פשרה בתובענה כבוד (. לגישתו של בר

ייצוגית מוקדמת, אין מקום לחשוף אותו לתובענה נוספת בגין אותה התנהלות אלא אם ישנם 

(. זאת, נוכח הליך אישור הסדר הפשרה הקבוע ברלעניין  68"טעמים ממשיים ומשמעותיים" )פס' 

 התנאים לאישור כמו גם המנגנונים שנועדו להחליף את ההליך האדוורסרי. בחוק,

את פסק דינה של כבוד השופטת חיות )כתוארה אז( בבית המשפט המחוזי, ת"א )מחוזי  וראה גם

( עת 24.10.02)פורסם בנבו,  רוזנפלד נ' הארגון למימוש האמנה על ביטחון סוציאלי 1043/00ת"א( 

דחתה תובענה ייצוגית נוכח קיומו של פסק דין שדחה תובענה ייצוגית באותו עניין, אף על פי שפסק 

לפסק הדין(. פסק דין זה אושר על ידי  9הדין אינו מקים מעשה בית דין ביחס לחברי הקבוצה )פס' 

)פורסם  סוציאלימוש האמנה על ביטוח רוזנפלד נ' הארגון למי 10688/02בית המשפט העליון בע"א 

ינה ראויה, ואין יסוד הסתמכותו של בית המשפט על פסק דינו של הנשיא וינוגרד ה: "(27.3.03בנבו, 

 ".להתערבותנו

 דרישות הדיןעומדת באינה  עתידית עליה הסכימו הצדדים להסדר. ההסדרה ה2ה.

ת ולקיומו של פרסום סמוי בניגוד להוראטענה עומדת ה ,ייצוגיתכתובענה ההבקשה לאישור בבסיס  .79

 . לבקשת האישור( 127-129, 34-35 'למשל בס) לחוק הגנת הצרכן (2)-( ו1)ג()7 סעיפים

לחוק הגנת הצרכן שכותרתו "אחריות להטעיה בפרסומת" מגדיר את גבולות האחריות לפרסומת  7סעיף  .80

ה להביא אדם סביר להניח כי האמור בה העלוללחוק הגנת הצרכן קובע כי פרסומת  (1)ג()7 סעיף מטעה.

פרסומת המובאת בצורה של ( לחוק הגנת הצרכן קובע כי 2)ג()7, הינה פרסומת מטעה. סעיף אינה פרסומת

 , הינה פרסומת מטעה:מדובר בפרסומתנאית, מבלי לציין באופן ברור כי כתבה או ידיעה עיתו

, יראו בכך פרסומת פרסומת אינו בה האמור ילהביא אדם סביר להניח, כ העלולהפרסומת  (1))ג(7"

 מטעה אף אם תכנה איננו מטעה; 

כי  באופן ברורהמפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי לציין  (2))ג(7

 "המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה;

אובייקטיבי מחקרים עולמיים  7831/02השופטת דורנר בע"א כבוד  את קביעתה של בהקשר זהראה 

לצמצם עת החליטה ( 30.1.03)פורסם בנבו,  4פסקה  שירותי בריאות בע"מ, –לישראל בע"מ נ' קר 

ייאסר  המבקשיםעל  : "תלויים-צו מניעה שניתן ביחס לפרסומים מסחריים שהוצגו כמחקרים בלתי

לגבי כל פרסום אחר בו נזכרים המשיבות או נה העיקרית. התובע-לפרסם כל פרט הנוגע למחקר נושא

יצוין באופן ברור וקל ידן, בין באורח ישיר ובין באורח עקיף, -המוצרים והשירותים המסופקים על

להבחנה בחושיו של אדם סביר, כי מדובר במודעה פרסומית מאת חברה מסחרית, שאינה פועלת 

  ."על צרכניםמטעם גוף ציבורי שמטרתו לייעץ או להגן 

פ )שלום פ"ת( "עניין בתאת קביעותיו של בית המשפט השלום בהליך הפלילי ביחס לאותו  עוד ראה

)פורסם בנבו,  31-62, מדינת ישראל נ' אוביקטיבי מחקרים עולמיים בישראל בע"מ 1326/02

- 384 -



18 
 

אין ספק כי התלות שבין הפרסום לתשלום היא פרט מהותי בעסקה, ובחשיפתו יינתן " (:7.9.2005

לצרכן כלי נוסף להערכת אמינות הפרסום והזדקקותו לו ויבדיל על פי כישוריו בין הלל ותשבחות 

, וכאלו "התלויים בדבר", היינו: יחשף למלוא המידע ההוגן והנאות. כמו כן, חשיפת אובייקטיביים

תשלום" יבהיר לצרכן כי לא מדובר בעניין אובייקטיבי גרידא אלא בעניין  –ם הקשר "פרסו

סובייקטיבי, בו למפרסם עניין מסחרי בפרסום ולא יטעה לחשוב שהפרסום נטו למענו, פרי מחקר 

רציני ומדעי ועל פי נוהלים וקריטריונים אובייקטיביים מובנים בלבד, היינו: ינתן מלוא המידע על 

 כן לכלכל צעדיו ולגבש החלטתו בתנאי וודאות מלאים. פיו יוכל הצר

]...[ 

כאמור, בהעדר חשיפה, אדם סביר יכול בהחלט להניח שאין המדובר בפרסומת, ויותר מכך בהעדר 

תשלום" וגם אם התוכן אינו מטעה, תחשב הפרסומת למטעה מכוח  –מידע על הקשר שבין "פרסום 

ת עובדת קבלת התשלום, ולא הציגו עבודתם כפרסום , ודי בכך משנמנעו הנאשמים לחשוף אחוק

אלא כמחקרים מדעיים שנעשו על פי קריטריונים אובייקטיביים. לפיכך, חלות במקרה דנן הוראות 

  "( לחוק.2))ג( 7( וכן 1))ג( 7הסעיפים 

לחוק  (2)-( ו1)ג()7 דר הפשרה אינה עומדת בדרישות סעיפיםת הצדדים במסגרת הס, הסכמפני הדבריםעל  .81

 גורם עם מסחרי פעולה שיתוף של תוצר פרי הןשהידיעות  כך על גילוי נאות מהווה אינה, הגנת הצרכן

 חרף, הצלחה לעמדת"פרסומת".  בגדר הן שהידיעות לכך ברורה אינדיקציה נותנת שאינה ובוודאי, מממן

, וזאת בניגוד פרסומת מהווהבהסדר, אדם סביר עלול להניח כי האמור בכתבות אינו  המוצע הגילוי

 :המוצע בגילוי המרכזיים הכשלים ואלו. הצרכן הגנת לחוק( 2)-( ו1)ג()7 לסעיפים

צבע, גוון רקע, או  -המאפיינים  אחדשל רק –הבידול הגראפי עליו הסכימו הצדדים  –בידול גראפי  .81.1

אויה בין הידיעות אינו מספק. בידול הנוגע לצבע הרקע בלבד, לשם הדוגמא, אינו יוצר אבחנה ר–גופן 

 האחרות באתר לבין הידיעה הפרסומית.

 ולא לידיעות עצמן.בלבד ת והבידול הגראפי נוגע לכותר .81.2

על אופיו של שיתוף  חלון ההסבר, אינו מגלה כי מדובר בפרסומת. העובדה כי iהסמליל האייקוני  .81.3

ם לא ייחשפו כי רבים מהקוראי במעבר של העכבר על הסמליל, מלמדתהפעולה המסחרי יוצג רק 

 .להסבר

בהשתתפות מימונית של  ynet"הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של  -תוכנו של חלון ההסבר  .81.4

הינו מסורבל, משלב מונחים מסחריים עם  –גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית" 

של האמרה  לא ברור מה משמעותה עיתונאיים ואינו מספק אינדיקציה ברורה לכך שמדובר בפרסומת.

האם היא לא נועדה להסוות את היותו עולה השאלה , ו"עריכה עיתונאית"כי הכתבה פורסמה לאחר 

 של התוכן פרסומי.

מספק  אינוגם הוא לכתבה עצמה,  סת הקוראהמופיע רק לאחר כני" ...המונח "בשיתוף עם .81.5

יכולתה של המילה גם המבקש עצמו טען כי "אין ב)י פרסומתוכן אינדיקציה ברורה לכך שמדובר ב

לרפא את מערך הפרסום הסמוי והמתוחכם לשל המשיבה ואין ביכולתה של אותה  "בשיתוף" כדי

 לתגובת המבקש לתשובה לבקשת האישור(. 57ס'  ,מילה סלקטיבית כדי ליצור את הבידול הראוי..."
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הצדדים הסכימו לכך שהסדר הפשרה לא יחול על מקרים בהם גורמים חיצוניים הזמינו "לימוד  .81.6

כתבות אלו אינן מוצר" או "התנסות בחוויה", מבלי לתת כל הסבר לפשר ההסתייגות ולשאלה מדוע 

 פרסומת.מהוות דבר 

ת "בגמישות התחייבותה העתידית של המשיבה ליישם כללים של גילוי נאות בפלטפורמות העתידיו .81.7

 ואינה ברורה. בלתי מסוימת,, המתחייבת" הינה כללית

של הצרכן  יכולותוהשפעה מובהקת של צורת הגילוי על מראים  המופיעים בספרותאמפיריים מחקרים  .82

 לזהות את התוכן הפרסומי.

  Amazeen, Michelle A., and Wojdynski, Bartosz W. "The effects of disclosure: למשל ראה

on native advertising recognition and audience perceptions of legacy and online news  format

1464884918754829 (2018):  OURNALISMJ publishers." :להלן("Amazeen and Wojdynski("  

:13בעמ' 

Hancock, 2016; ike other recent scholarship (Iversen and Knudsen, 2017; Kim and "L

Wojdynski, 2016; Wojdynski and Evans, 2016), our study also showed that effectively 

designed disclosure labels facilitate the recognition of native advertising. Recognition 

ual prominence (see was significantly more likely with disclosures that were high in vis

Figure 2), that used explicitly clear language, and that were used in conjunction with a 

sponsor's logo. Rather than using typeface that blends in with the content and ambiguous 

plementing visually striking language, best practices for disclosures should include im

features that highlight the label (such as enclosing it in a contrasting colored box) along 

 ’paid advertisement from [name of sponsor]‘with easily understandable words like

with their logo" 

 .2כנספח  ומסומן מצורף בזאת , WojdynskiAmazeen and של מאמרםעותק  -"2"  

 הסתמכות על הספרות התאורטית הינה שאלה מורכבת, הדורשת  ואפקטיבי השאלה מהו גילוי נאות .83

בוודאי לא ניתן לקבל החלטה בעניין זה והאמפירית בתחום, תוך הסתייעות בחוות דעתם של מומחים. 

  בהתבסס אך ורק על הסכמת הצדדים להסדר. 

 נטל כן על. פשרה הסדר לאישור בקשה הנכבד המשפט לבית הגישוש הם להליך הצדדים כי להדגיש ראוי .84

 . כתפם על מונח השכנוע

אליהו , וגם: 2010-, התש"ע( לתקנות תובענות ייצוגיות1)ב()12)ב( לחוק וכן תקנה 18סעיף  :ראה

הוא, כי כל בעל דין, הטוען טענה החשובה  ן(: "העיקרו1985) 200)חלק ראשון(  דיני ראיותהרנון 

)חלק רביעי,  על הראיותיעקב קדמי השכנוע להוכחת אותה טענה";  לעמדתו במשפט, נושא בנטל

( 2מג ) , פ"דולך' נ ארגון מושבי הפועל המזרחי בע"מ 533/87א "ע; 1724-1723מהדורת תש"ע( עמ' 

בעיקרון הבסיסי של דיני הראיות, שלפיו בעל דין (: "חובת שכנוע זו מעוגנת 1989) 870, בעמ' 864
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במשפט אזרחי, הטוען טענה משפטית התומכת בעמדתו או המבססת אותה, יישא בנטל להניח את 

 357/72א התשתית העובדתית, הנחוצה לביסוס טענתו, ולשכנע, כי זו אכן מתקיימת"; ע"

ען טענה חשובה לעמדתו המשפטית, נושא טוה(: "1973) 744, בעמ' 741 (1כז) , פ"דבצלציוני 'נ עזיז

 בנטל השכנוע להוכחת העובדות הנחוצות לביסוס טענתו".

, שמשמעותו הבאת ראיות אשר יוכיחו כי הסדר נטל הבאת הראיותבהתאם לכך, על הצדדים להליך מונח  .85

הוכיח הפשרה אכן ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. בין היתר, היה על הצדדים ל

בהסדר מהווה גילוי נאות עליה הסכימו באמצעות חוות דעת של מומחה בתחום, כי ההסדרה העתידית 

שתתמוך בטענת הצדדים כי מספק מבחינת ציבור הקוראים. זאת לא נעשה, ולמעשה לא הוצגה כל ראיה 

 .ההסדרה העתידית המוצעת הינה ראויה מבחינתם של חברי הקבוצה

 25)בס'  במסגרת ההסדר שהושגה "תקדימית" לאישור הסדר פשרה בהסדרה בבקשההצדדים מתהדרים  .86

לבקשה לאישור הסדר פשרה( ובגילוי נאות של כל תוצר שיתוף פעולה מסחרי עם גורם מממן. אולם  29-ו

בפועל, ההסכמה המתוארת יוצרת סטנדרט גילוי נמוך ואינה מספקת אינדיקציה ברורה להיותן של 

 . הידיעות תוכן פרסומי

כפי שנעשה  למעשה, האינטרס העיקרי בקביעת הסדרה עתידית אשר יוצרת סטנדרט נמוך של גילוי נאות, .87

 הוא של המשיבה אשר עשויה לעשות שימוש בהסדר הפשרה כדי לחסום טענות ביחס לפרסום סמוי כאן,

 .בעתיד

 בת"צות את פסק דינו של כבוד השופט פרופ' גרוסקופף המאשר בקשת הסתלק ראה לעניין זה

ודוק, : "(28.04.2014)פורסם בנבו,  12, פסקה משה לוין נ' נטוויז'ן בע"מ 31799-03-12)מחוזי מרכז( 

הסדרה עתידית ראויה עשויה לקדם בצורה ממשית את אינטרס הקבוצה, ולהצדיק תשלום  לעיתים

המועצה הישראלית לצרכנות  33492-09-11ת"צ )מרכז(  ,גמול ושכר ראוי בשיעור נכבד )השוו, למשל

ההסדרה העתידית ((. לא זהו המצב בענייננו. 20.5.2013 -ניתן ב) נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

הוא  עליה סיכמו הצדדים לא משפרת את רמת השירות לו תזכה הקבוצה, והאינטרס המרכזי בה

של נטוויז'ן, אשר תבקש מן הסתם להסתייע בה כדי להדוף טענות עתידיות של לקוחות כנגד איכות 

 ."השירות שהיא מספקת

בענייננו, נוכח השפעתו האפשרית של הסדר הפשרה המוצע על גופי תקשורת  תוקף משנה מקבל זה עניין .88

אחרים ומפרסמים אחרים, שלא היו צד להליך. כפי שמציינים הצדדים להסדר הפשרה, הסדרת הסוגיות 

להתנהלות עתידית של גופי תקשורת אחרים הפועלים  מידה אמתבמסגרת בקשת האישור עשויה לשמש 

לפחות שתי בקשות אישור  הוגשו פשרה הסדר לאישור הבקשה הגשת מאז, למשל כך להסדר(. 2בענף )עמ' 

נ' וואלה! תקשורת  בצרי 1650-05-18פרסום סמוי נגד וואלה ונגד הארץ: ת"צ )מחוזי ת"א(  בנושאנוספות 

 "מ.בע הארץ עיתון הוצאת' נ לוי 26730-04-18"צ )מחוזי ת"א( ותבע"מ 

 המוצע הפשרה להסדר, לעיל כמפורטנה פחותה מדרישות הדין, שמדובר בהסכמה להסדרה שהי ככל .89

 אמון על, האינטרנט באתרי המתפרסם העיתונאי התוכן של טיבו על לכת מרחיקות השלכות להיות עלולות

 פרסומות לציבור יוצגו בו האופן ועל בישראל העיתונות של המימון דרכי על, העיתונות במערכת הציבור

 .מסחריים גורמים ידי על הממומנות

 53033-12-12ת"צ )מחוזי מרכז( ב גרוסקופףאת פסק דינו של כבוד השופט פרופ'  לעניין זה ראה

(, שאישר הסדר פשרה ועמד על פוטנציאל 11.05.2014)פורסם בנבו,  מיכאל לוי נ' זאפ גרופ בע"מ
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"ההסדר שלפני צפוי להביא לשינוי מידי ההשפעה הרוחבית הטמון בהסדר כשיקול לאשרו: 

בהתחשב בכך שהנתבעת פועלת של הנתבעת, עם אימוץ ההתחייבויות המפורטות לעיל.  בהתנהלותה

בשוק תחרותי, אשר היא שחקן מרכזי בו, ניתן לצפות ולקוות כי יהיה בשינוי זה בהתנהלותה 

ם בהסדר הפשרה מבחינת להשפיע על כלל השוק, באופן שיעצים וימנף את ההישגים הגלומי

 ".הציבור

יש פוטנציאל להשפעה לטובה על  -לדרישות הדין  מעבר עתידיתשלהסדר פשרה ראוי, שיש בו הסדרה  כפי .90

מדרישות   נמוכההתנהלות השוק, כך להסדר פשרה שאינו ראוי, אינו הוגן או סביר, הקובע הסדרה עתידית 

 יד את סטנדרט ההתנהגות הקיים.הדין יש פוטנציאל לעשות בדיוק את ההיפך ולהור

  שרה הקובע הסדרה עתידית. הסדר פ3ה.

יש לדחות את הבקשה לאישור הסדר פשרה. יחד עם זאת, ככל שבית לעמדת הצלחה, אור האמור לעיל, ל .91

 : אפשרויות משתיהמשפט הנכבד סבור כי ניתן לאשר את ההסדר, הרי שלעמדת הצלחה, עליו לבחור באחת 

נו או נתמכו בידי גורם וממ כתבותהעובדה כי ה לקבוע מהו האופן הראוי לגילויאפשרות אחת היא  .91.1

האופן שבו לקבוע האם , ולאחר מכן על פי דין ולהיותן "פרסומת" מסחרי הקשור לנושא הפרסום

יודגש, כי אין לאשר במסגרת הסדר הפשרה גילוי עומד בדרישות הדין. הוסדר הגילוי בהסדר הפשרה 

על פי דין, בהסתמך על הטענה שגילוי חלקי כזה משקף את סיכויי התביעה לעמדת הנופל מהדרישות 

הצדדים. המבקש אינו יכול במסגרת הסדר פשרה להסכים לכך שהמשיבה תעמוד בסטנדרט גילוי 

את גם , או ימנע בדרך אחרת, הנמוך מדרישות הדין. נוכח האפשרות כי הדבר ייקבע מעשה בית דין

 .שיפוטית הכרעה מחייב ידיות, הדברתביעות עתבירורן של 

היא שלא לקבל הכרעה שיפוטית כאמור, ויחד עם זאת להבהיר כי אישור הסדר האחרת אפשרות ה .91.2

 .בעתיד הפשרה אינו מהווה מעשה בית דין ואינו מונע הגשת תביעות בעילה דומה

על , העתידית המוצעתבנוגע להסדרה הכרעה שיפוטית  בית המשפט יקבלהראשונה, לפיה  ביחס לאפשרות .92

מהו  להכריעווהמתנגדים,  היועץ המשפטי לממשלה בית המשפט לבצע הליך ראייתי מלא, בהשתתפות

 . דיןדרש מהמשיבה על מנת לעמוד בחובת הגילוי הקבועה בהגילוי הנאות הנ

זליגמן נ' הפינקס חברה לביטוח  7488/16בית המשפט העליון בע"א של  הערתואת  בעניין זה ראה

אעיר רק, בזהירות " (:31.5.18לפסק דינה של כבוד השופטת וילנר )פורסם בנבו,  29פסקה , בע"מ

המתחייבת, כי לטעמי ישנה חשיבות מיוחדת בתובענות ייצוגיות לקבלת עמדת המאסדר מקום בו 

כפי שיפורט עוד להלן". יצויין כי פסק הדין העיקרי עסק בשאלת המעמד קיימת עמימות נורמטיבית, 

 שיש לתת לעמדת הרגולטור ביחס לפרשנות הנחיותיו. 

מנגנון ההתנגדות כתחליף  לעניין ,56-58, בעמ' של קלמנט, פשרה והסתלקות גם במאמרוראה 

מתן תמריצים להגשת התנגדויות בהחשיבות בהרחבת מעגל המתנגדים האפשרי ו, האדוורסרילהליך 

  ראויות.

כי ההסדרה המוצעת במסגרת ההסדר הינה ראויה בניגוד לעמדת הצלחה,  ,בית המשפט ימצארק אם  .93

מקום לאשר את ההסדר  יהיהיינתן פיצוי לחברי הקבוצה כמתואר לעיל, ורק אם ועומדת בדרישות החוק, 

ההסדרה המוצעת אינה , לרבות אם יקבע שולהקים מעשה בית דין מכוחו. ככל שבית המשפט יסבור אחרת

  .את הסדר הפשרה , יש לדחותהדיןמספק בהתאם להוראות  מהווה גילוי נאות
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)פורסם בנבו,  אמיר יעקבי נ' עיריית גבעתיים 40550-12-10ת"צ )מחוזי ת"א( את  לעניין זהראה 

(. באותו מקרה המשיבות ביקשו לסלק על הסף את התובענה מחמת הסדר פשרה קודם 28.5.12

. בית המשפט (2.7.08, )פורסם בנבו עיריית גבעתייםכץ נ'  108/06שאושר בת"מ )מחוזי ת"א( 

בהיר כי יש לפרש את דחה את הבקשה לסילוק על הסף וה המחוזי, מפי כבוד השופטת ד"ר אגמון גונן

על החלטה זו . הסדר הפשרה כ"מתווה עתידי" ולא כמקור הסמכה חיצוני המנוגד להוראות החוק

עיריית גבעתיים נ'  5006/12אשר נדחתה )בר"ם העליון רשות ערעור לבית המשפט  הוגשה בקשת

ביחס לשאלה  טורעמדת הרגול בקשת רשות הערעור הוגשה. במסגרת ((25.6.13)פורסם בנבו,  יעקבי

לא הייתה מוסמכת לגבות  . משרד הפנים הביע את עמדתו בהליך כי העירייהשעלתה בהליך הפרשנית

הפנים שככלל אין בכוחן של הוראות בהסדר פשרה כמו כן ציין משרד "נשוא התובענה:  את האגרה

וכי  ;העוקפות את הדין או כובלות את שיקול דעתה של הרשות כדי לגרוע מתוקפן של הוראות חוק

 כמו כן ראה(. בעניין יעקבי לבר"ע 5בפסקה  ראה" )הוראות החוק יחולו על אף הסדר פשרה שאושר.

ע בעניין זה בהחלטת האישור בת"צ )מחוזי ת"א( המאשר את אשר נקביעקבי את פסק הדין בעניין 

ערעור על פסק הדין  .(9.8.17)פורסם בנבו,  15-16, עמ' אמיר יעקבי נ' עיריית גבעתיים 40550-12-10

 .יעקבי נ' עיריית גבעתיים 9273/17עע"מ וי ועומד בפני בית המשפט העליון, תל

להבהיר כי ההסדרה העתידית בד, היא העומדת בפני בית המשפט הנכ ,חלופיתה ,האפשרות האחרת .94

הכרעה  בהחלטת בית המשפט המאשרת את ההסדר כלאין כי , היא תוצאה של פשרהבהסדר המוצעת 

למנוע תביעות או כדי שיפוטית ביחס לקיום הוראות החוק, ומכאן שאין בה כדי להקים מעשה בית דין 

הצלחה, יש לנקוט בדרך זו רק אם בית לעמדת  עתידיות ביחס לעילות שיתגבשו לאחר אישור ההסדר.

שלא לבחון האם ההסדרה העתידית  מחליט, אולם בוחר שלא לדחות את הסדר הפשרה הנכבד המשפט

 .שהוסכמה עומדת בדרישות הדין

טלטריקס בע"מ נ' סלקום ישראל  7602-09-12ת"צ )מחוזי ת"א( ב מותב זההצלחה מודעת לפסק דינו של  .95

, , בו היועץ המשפטי לממשלה הביע את עמדתו(טלטריקס"עניין )להלן: " (15.02.2018)פורסם בנבו,  בע"מ

לעניין  9-10)עמ'  כי ההסדרה הקבועה בהסדר הפשרה מנוגדת לדין בהתבסס על עמדת משרד התקשורת,

עדר לממשלה וקבע כי בהבית המשפט הנכבד דחה את עמדת היועץ המשפטי באותו עניין . (טלטריקס

הכרעה שיפוטית לפיה המשיבות פועלות בניגוד לדין, הסדר הפשרה הוא תוצאה של משא ומתן בין 

 (.טלטריקסלעניין  12הפרשנויות השונות )עמ' 

בחרה בעמדת ביניים, שכן לא נקבע בה מפורשות  טלטריקס ענייןב נדמה כי החלטת בית המשפט הנכבד .96

האם התנהלותה של המשיבה עומדת בדרישות הדין אם לאו, ומכאן שלא ניתנה הכרעה דומה ביחס להסדר 

הפשרה. לעמדת הצלחה, בנסיבות דכאן מן הראוי להכריע באופן מפורש האם ההסדרה העתידית עליה 

שאחרת, טרם בית המשפט הנכבד יכריע בהסדר הפשרה. הסכימו הצדדים עומדת בדרישות הדין, וזאת ב

אישור ההסדר עשוי להנציח התנהלות שאינה בהתאם להוראות החוק, ובה בעת לחסום תביעות בנוגע 

   לאותה התנהלות בעתיד.
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 ויש לדחותו הסתלקות הסדר מאשר יותר אינו המוצע הפשרה הסדרלסיכום:  .ו

ומאחר שההסדרה העתידית המוצעת בהסדר הפשרה אינה עומדת  בהעדר פיצוי לחברי הקבוצה הנפגעת, .97

 לדחות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה. יש  בדרישות הגילוי הקבועות בחוק,

אולם הם כמפורט לעיל, לחברי הקבוצה המיוצגת בהליך נגרמו נזקים שונים, ממוניים ושאינם ממוניים,  .98

ההסדר חוסם בעדם את האפשרות לתבוע ם זאת, יחד ע .אינם מקבלים כל פיצוי במסגרת הסדר הפשרה

, וגם בהסדר כזה, יש להבהיר את זאת אין לאפשר, אלא בהסדר הסתלקות את המשיבה בגין נזקם.

האם היא עומדת בדרישות הדין, אינה מקימה ר לא נערכה לגביה בחינה שאמפורשות שהסדרה עתידית 

 .מחסום בפני תביעות עתידיות

איגרא  13883-10-13ת"צ )מחוזי מרכז( גרוסקופף ביו של כבוד השופט פרופ' את דבר ראה לעניין זה

הסדרה " , עת אישר בקשת הסתלקות:(10.02.2015)פורסם בנבו,  9, פסקה נ' פז חברת נפט בע"מ

)ככל שהיו כאלו(.  הקבוצה על נזקי העבר חבריעתידית מועילה בעיקר לכלל הציבור ואינה מפצה את 

, סברתיעם זאת, בשים לב לכך שבקשת הסתלקות אינה יוצרת מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה, 

  ."כפי שסברה ב"כ היועמ"ש, שאין מניעה לאשר את הסדר ההסתלקות

 46885-07-13ת"צ )מחוזי מרכז( השופט פרופ' גרוסקופף בבפסק דינו של כבוד  עוד ראה את האמור

ויובהר, הסדרה עתידית ": (05.02.2015)פורסם בנבו,  13, פסקה כלל חברה לביטוח בע״מקובה נ' 

במקרה כגון זה בו עסקינן מועילה, בעיקרה, למי שאינם חברי הקבוצה )מבוטחים שלהם יגרמו 

צלקות אסתטיות בעתיד ]...[ אך לא למבוטחים להם נגרמו צלקות אסתטיות בתקופה שקדמה 

ולם, בשים לב לכך שלפני בקשת הסתלקות, שאיננה שוללת מחברי הקבוצה לא להגשת התובענה(. וא

את האפשרות לפנות לועדת החריגים ולא את אפשרות התביעה )ככל שעומדת להם עילת תביעה(, 

ם של אלה. לפיכך, סברתי, כפי שסברה ב"כ לת שיפיקו אלו אינה באה על חשבונהרי שהתוע

 ר ההסתלקות".היועמ"ש, שאין מניעה לאשר את הסד

 את הסדר הפשרה המוצע. לדחותבית המשפט הנכבד מתבקש בהתנגדות זו, לאור האמור  .99

 

 

 

 /ב                         
 אלעד מן, עו"ד  , עו"דהדס הולצשטיין תמיר  פרופ' אלון קלמנט, עו"ד

     

 "התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנתבאי כוח עמותת "הצלחה, 

 
 

 2018 יולי 08 אביב, -תל
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  1715-02 -15 צ"ת  יפו-אביב-בית המשפט המחוזי בתלב

  לפני כבוד השופט רחמים כהן  

  

    029681475ז " תויקטור עטייה    :התובע

  או טלי לופו/פדלון וד שרון ענבר "הכ עו"י ב"ע  

  4256546,  נתניה4/17הנופר ' מרח  

   054-3116123, 054-3334282: 'טל  

  072-2329097: פקס  

    

  -   נ  ג  ד   - 

  

  מ"אינטרנט ותקשורת דיגיטלית בעידיעות   :הנתבע

  ליבליך.או ט/מוזר ו. ד מ"הכ עו"י ב"ע  

  'בריק חיימוביץ. או ש/מוזר ו. או פ/גליק ו.או ת/ו  

  שלמי. או י'חנין ו.או י/אשכר ו. או ע/ו  

  פרידנרייך. או ר/פדר ו.או ר/הוכהויזר ו. או ח/ו  

  רבינוביץ.או ל/פרליס ו. או א/ו  

  61002א " ת300ד .בית יואל ת, 40א "מל תנ' מרח  

   03-5442375: פקס ;03-5442370: 'טל  

  

  

  היועץ המשפטי לממשלה   : ובעניין

  ) אזרחי(א "מפרקליטות מחוז תד "עוכ "י ב"ע    

  , 33051ד "ת, )בית קרדן (154מדרך מנחם בגין     

   6133001אביב - תל    

  02-6468005:  פקס;073-3736320: 'טל    

  

  מטעם היועץ המשפטי לממשלהת להסדר פשרה התנגדו

  

-ו"תשס, לחוק תובענות ייצוגיות) ד(18בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד והוראת סעיף 

מוגשת בזאת התנגדות להסדר פשרה מטעם היועץ , )"חוק תובענות ייצוגיות: "להלן (2006

  :המשפטי לממשלה
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  פתח דבר

 שמפרסמת כתבותבטענת המבקש לפיה  הואדון בעניין הנעניינה של התובענה הייצוגית  .1

 של במסווה פרסומי תוכן כוללות ,השונים במדורים, שלה האינטרנט באתר המשיבה

נטען . מסחריים גורמים של ענייניהם את מקדםשבאופן  ,מערכתי או אינפורמטיבי תוכן

 םפרסו – שיווקי בתוכן מדוברש מפורשות הקוראים ציבור את ליידע מבלי הדבר נעשהכי 

 . והכל בניגוד לדין משמעותית הנאה טובתהמפיק למשיבה 

 מפרהי היא וכ הוגנת בלתי והשפעה הטעיה  בפרסומיה מבצעתהמשיבה כי עןט מבקשה .2

: להלן (1981-א"התשמ, הצרכן הגנת חוק הוראות לפי בהן חייבת שהיא גילויה חובות את

 )."חוק הגנת הצרכן" או "החוק"

דון הוגש לבית המשפט הנכבד עוד בטרם אושרה התובענה הסדר הפשרה בעניין הנ .3

 הקבוצה המיוצגת היא כל אזרח אשר נחשף , להסדר הפשרה1.4על פי סעיף . כייצוגית

 השנים 7-  ב YNETאו ביקר באתר החדשות ופורטל התכנים האינטרנטי של המשיבה /ו

 .אשר קדמו להגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית

 מממן גורם עם חיצוני מסחרי פעולה שיתוף של תוצר שהן בות כת,בהתאם להסדר .4

  :הבא באופן יסומנו) ממשלתי או ארגוני, מסחרי (כלשהו

 מידיעות אותה שיבדל גראפי בסממן תאופיין הבית בעמוד, הידיעה של כותרתה  .א

 ).אחר רקע או גוון, צבע באמצעות (מסחרית נגיעה בהן שאין אחרות

 הטקסט אותיות של בגודלן i באות סמליל יופיע עההידי של הכותרת שטח בתחום  .ב

 .לפחות הצמוד

 שיתוף ואופי מהות יוסבר ובה חלונית תפתח) רגיל במחשב (הסמליל על עמידה  .ג

 המחלקה בידי הופקה הכתבה -  עם בשיתוף תוכן "למשל, הידיעה בכתיבת הפעולה

 עריכה לאחר ופורסמה חיצוני גורם של מימונית בהשתתפות ynet של המסחרית

 ynet של המסחרית המחלקה בידי הופקה הכתבה -" בחסות "הביטוי או "עיתונאית

 .עיתונאית עריכה לאחר ופורסמה חיצוני גורם של במימון

 על הסבר ו ובלביאורתפנה  יופיע אותו סמליל כאשר נגיעה עליו הניידים בפלטפורמת  .ד

 .עילל כאמור, הידיעה בכתיבתהמסחרי  הפעולה שיתוף ואופי מהות

 הכתבה אם בין, אליה נכנסים טרם הכתבה של מופע בכל יופיע כאמור הסמליל  .ה

 .האתר של השונים במדורים אם ובין הבית בעמוד

, הכתב לשם בסמוך האפשר ובמידת הכתבה לפני, הידיעה כותרת תחת, הידיעה בגוף  .ו

 כןו, מימונית נגיעה לו שיש הגורם שם, ..."עם בשיתוף "נכתבה הידיעה כי יצוין

 כאמור הסבר לחלון תוביל בסמליל נגיעה כאן גם. הידיעה בכותרת שהופיע i הסמליל

 .הכתבה גוף מאותיות יפחת לא האותיות גודל. לעיל

 חיצוני גורם בהם מצבים על יחול לא הוא הסדר הפשרה מבקש לקבוע כי, ועוד זאת  .ז

 ושאמ  הנושאהערכת לשם בחוויה התנסות או מוצר לימוד יזם/הזמין/פשריא

  . למשיבה כספי רווח משיא ואינו ,הכתבה מהפקת כחלק שנדרש באופן, הכתבה

 160,000 לפסוק לבאות כוח המייצגות שכר טרחה בסך פי ההסדר הצדדים ממליציםעל  .5

 .ח"ש 15,000 –  בסך לתובעגמולמ ו" בתוספת מעח"ש
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,  הצלחהעמותת,  חברי מערכת העין השביעית–להסדר הפשרה הוגשו מספר התנגדויות  .6

 .ארגון העיתונאים בישראלו, קבוצה מר יותם כרמוןהחבר 

 מתנגד להסדר הפשרה המוצע יפורטו להלן הטעמים שבגינם היועץ המשפטי לממשלה .7

  :תמציתבומובאים כאן 

 באופן ברור את ים וסותריםמנוגד, המוצעתוההסדרה העתידית , הסדר הפשרה המוצע •

 המובאת פרסומת הקובע כי, לחוק) 2)(ג(7עיף ובמיוחד את ס ,הוראות חוק הגנת הצרכן

, בפרסומת שמדובר מפורש ציון לכלול חייבת עיתונאית ידיעה או מאמר, מכתבה כחלק

  הפשרהסדרה .אחרת יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תוכן הפרסומת אינו מטעה

והוא אף מצמצם את הגילוי , החוק שדורש כפי נאות גילויבדרך שאינה מהווה  בוחר

 עת היא מציינת בעמוד הבית במקרים מסוימים , כיוםבו נוהגת המשיבה" הוולנטרי"

 ."פרסומת"את המילה 

 חברי על מחיל בבד ובד ,העבר נזקי בגין הקבוצה לחברי פיצוי כל כולל אינו ההסדר •

 את בעיקר משרת המוצע ההסדר,  הדבריםפני על, כלומר .דין בית מעשה הקבוצה

 .נגדה עתידיות תביעות סימתבח, המשיבה של האינטרס

בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה לאחר בחינת הסדר הפשרה ו, זאת ועוד •

לצורך בחינת היקף הנזק ראוי שימונה בודק  לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(19לסעיף 

 .וכימותולציבור שנגרם 

 

  הנורמטיבית המסגרת

   עוסק וצרכן יחסי– לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות 1פרט 

 בהתאם מוגשת אינה התובענה כי המשיבה טוענת תשובתה לכתב 23-54 בסעיפים .8

תובענות   לחוקהשנייה לתוספת 1 פרטש כיון ייצוגיות תובענות בחוק הקבועות להוראות

 בעוד – לקוח לבין שבינו לעניין בקשר עוסק כנגד כאמור תובענה הגשת מאפשרייצוגיות 

 איננההיא  כי טוענת המשיבה. שירות קיבל או נכס רכש אל המשיבה לטענת, מבקשהש

לעמדת היועץ המשפטי . צרכן אינו מבקשה וכי  הגנת הצרכןבחוק כהגדרתו עוסק

 .כפי שיפורט להלן, אין לקבל את טענת המשיבה לעניין זה, לממשלה

 ךדר שירות ונותן נכס שמוכר מי – עוסק" :עוסק מיהו מגדיר, הצרכן הגנת לחוק 1 סעיף .9

 שירות מקבל או נכס שקונה מי – צרכן"  :כי הסעיף קובע כן כמו". יצרן כולל, עיסוק

 ".משפחתי או ביתי, אישי שעיקרו לשימוש עיסוקו במהלך מעוסק

 מאפשר הגשת תובענה ייצוגית במקרה של ייצוגיות תובענות חוק לתוספת השניה ל1פרט  .10

 אם בין, לקוח לבין שבינו לענין רבקש, הצרכן הגנת בחוק כהגדרתו, עוסק נגד תביעה"

 שואל את ההגדרה של עוסק מחוק הגנת 1פרט , כלומר" .לאו אם ובין בעסקה התקשרו

אין בסעיף דרישה לכך שהתביעה תוגש בקשר לענייין שבין העוסק , עם זאת. הצרכן

 .  כהגדרתו בחוק הגנת הצרכןלצרכן
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הגדרת הצרכן כפי שהיא מופיעה חוק תובענות ייצוגיות לא כולל התייחסות ל, דהיינו .11

 גםהמשמעות היא ש. "לקוח "– ובאופן מכוון נוקט במונח רחב יותר בחוק הגנת הצרכן

 משפחתי או ביתי, אישי לצורך שלא שירות מקבל או מוצר הרוכש לקוח שהינו לקוח

 .לאו אם ובין בעסקה התקשר אם בין וזאת, חוק תובענות ייצוגיות ל1פרט ייכנס בשערי 

די בהגדרה של אלא ,  לא נדרשת דווקא הגדרה של צרכן1בכדי לבוא בגדרי פרט , מרכלו

שם , 284' בעמ, )26.1.06 (234יצוגיות ח תובענות י"ראו גם בדברי ההסבר לה .לקוח

כל התחום הצרכני הוא נושא להגשת תובענות "שבהתאם להוראות החוק , מוסבר

   :ראו שם, "ייצוגיות

באופן שהוא מאפשר , הקבוע בחוק הגנת הצרכןהפרט מרחיב על ההסדר "

הגשת תובענה ייצוגית נגד עוסק כהגדרתו בחוק האמור בקשר לענין שבינו 

הפרט אינו מצמצם את הגשת התובענה הייצוגית לעילות ... לקוחלבין 

מבהיר כי כל התחום ... ההסדר המוצע... הקבועות כיום בחוק הגנת הצרכן

הגבלות נוספות בהסדר הקיים . ענות ייצוגיותהצרכני הוא נושא להגשת תוב

שרק צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן היה רשאי להגיש תובענות , נבעו מכך

מוצע להסיר גם הגבלה זו ולאפשר ניהול תובענות כאמור בידי . ייצוגיות

  )נ.הדגשות ש (1."לקוח

' גפני נ 4696/08א "ע: ראו. ש העליון עמד על עיקרון זה באופן ברור ונחרץ"גם ביהמ

  ):5.8.2010(עמותת אגודת בעלי מוניות התחנה 

 בקשר שבין –היקף הפרט רחב . החוק אינו דורש שהצדדים יתקשרו בעסקה"

ו כהגדרת" עוסק"ההגדרה המצמצמת היא כי מדובר ב. העוסק לבין הלקוח

 יסייע בהגדרת השאלה מיהו חוק הגנת הצרכן, ודוק.  הצרכןחוק הגנתב

נושא התביעה אינו מוגבל לעילות המפורטות בחוק הגנת הצרכן ברם , "עוסק"

 1פרט  ...ולא בכדי החוק מנוסח כפי שנוסח, המחוקק בחר להרחיב. בלבד

 אלא ,חוק הגנת הצרכןאינו מפנה לעילה ספציפית המנויה ב... ת השנייהלתוספ

מאפשר הגשתה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין כל קשר הנוגע ליחסי 

כרתו לא אפילו אם הצדדים , הגנת הצרכןכמשמעות האחרון בחוק , לקוח ועוסק

כי אם גם כוונת , הרי שלא רק שזוהי לשונו של החוק, ואם בכך לא סגי. חוזה

במסגרת זו  ...המחוקק כפי שעולה היא מדברי ההסבר להצעת החוק ולתזכירו

 לתוספת 1תובענות ייצוגיות על פי פרט , בהתאם לחוק ולשונו, מאושרות

ילות מתחום עשיית עושר הנזיקין וע, השנייה שעניינן הפרות בגין דיני החוזים

  ". עוסק–ולא במשפט בתחום יחסי לקוח 

 

                                                           
1

 6' בסע, )2009] (פורסם בנבו [מ"ארץ בעעיתון ה' בארי נ 4309/05) ש"מחוזי ב(א "עוד ראו בש 
  .ק הדיןלפס
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 מתן של שירות נותןהאתר  .עוסק ואה ynet החדשות אתר כי ספק אין, במקרה דנן .12

 מתמשך באופן קרי, עיסוק כדרך שונים בנושאים וכתבות מאמרים, חדשותיות ידיעות

, האתר פועל,  על כךנוסף. ושל מסחרית- מקצועיתה מהפעילות חלקוכ) פעמי חד ולא(

 .למען מטרות מסחריות ולמען השאת רווחים, לפחות בין היתר

 לראות ניתן אם אלא, המסחרית הפעילות בגין תמורה ניתנה אם אינוהרלבנטי  המבחן .13

 ). 242-243 עמודים א כרך הצרכן הגנת דיני דוטש' ס (מקצועית מסחרית פעילות בה

 של לקוח הוא המשיבה לאתר שנכנס מי כל כי אין ספק, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה .14

 שירות ממנה לקבל כדי כן עושה והוא ,המשיבה  שלצרכן המשיבה ובמרבית המקרים גם

,  וזאת לשימוש אישישונים בנושאים וכתבות מאמרים, חדשותיות ידיעות קבלת של

ציין   בהבבקשת האישורהדבר בא לידי ביטוי גם . משלח יד/להבדיל משימוש לצורך עסקי

התובע כי הוא תושב ואזרח מדינת ישראל אשר כחלק משגרת חייו האקטואליים 

נוהג לצפות ולהתעדכן בתכניה של המשיבה המפורסמים באתר החדשות , והתקשורתיים

  .האינטרנטי בתחומי הידע השונים

ביתי או ,  לשימוש אישי–חוק הגנת הצרכן מגדיר את מושג הצרכן לפי הייעוד של העסקה  .15

בין אם הצריכה היא במשק הבית (בספרות נטען כי את מבחן הייעוד לצריכה . חתימשפ

יש לבחון לא רק על רקע העסקה הקונקרטית אלא על רקע השימוש הנוהג ) או בעסק

מעמד הצרכן במשפט (ר אורנה דויטש "על פי ד. בדרך כלל לגבי אותו סוג של נכסים

אין הצדקה , ראשית. קטיבי וסובייקטיבי אוביי,המבחן הוא מבחן מעורב) 66-73עמודים 

בהקשר זה המבחן הוא . להגנה צרכנית אם לא היתה לרוכש כוונה לשימוש צרכני

יש לבחון את , שנית וכתנאי מצטבר. על פי תכלית הרכישה אצל הרוכש, סובקייטיבי

מטרת הרכישה על פי השאלה מה היה על העוסק להניח לעניין תכלית זו מבין העובדות 

 שהוא מתן מידע חדשותי ,מכאן כי לאור אופי השירות שנותנת המשיבה. ועות לוהיד

הרי שהן על פי המבחן הסובקייטיבי והן על פי המבחן , ומאמרים וכתבות בנושאים שונים

ביתי או ,  צרכן העושה זאת לצורך אישיואהאובייקטיבי ברי כי מי שצורך אותם ה

עולם ועל מנת להעשיר את ידיעותיו בנושאים על מנת להתעדכן בנעשה בארץ וב, משפחתי

, מבחינה אובייקטיבית, אתר המשיבה אינו מתיימר. שונים באופן בלתי תלוי במשלח ידו

, להיות אתר המספק מידע מקצועי עסקי מדעי אשר מכוון לבעלי מקצוע לצורך עיסוקם

 ואף ,ושב כךמי שנכנס לאתר לא ח. יהיה משלח ידו אשר יהא, הוא פונה לכל הדיוטאלא 

 םעיסוקובמסגרת  שהשירות שהיא נותנת מיועד לצורך ,המשיבה מן הסתם אינה חושבת

 .   של הגולשים

, לאתר המשיבה על מנת לקבל ידיעות חדשותיותבמי שנכנס יש לראות , ור האמורלא .16

  .צרכנים –לשימוש אישי , מאמרים וכתבות בנושאים שונים

  

  צעות פרסומת סמויהחוק הגנת הצרכן אוסר על הטעיה באמ

ישנם פערי כוחות  כי – האחת :עיקריות הנחות שתי על מבוסס חוק הגנת הצרכן של ליבו .17

נדרשת שקיפות והגנה נוספת מעבר להגנות הקבועות  כי – והשנייה .לעוסק הצרכן בין

  . בין עוסק לצרכןהוגנים יחסים של קיומם לצורךבחקיקה כללית 
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 אלו הוראות. הוגנת לא והשפעה הטעיה אוסרותו, ויגיל מחייבות החוק של הוראותיו .18

 לרכישת באשר החלטה קבלת טרם המידע מלוא את לקבל יוכל צרכן כי להבטיח נועדו

 את שמנצלת כזו תהיה לא מולו העוסק של התנהלותו וכי ,השירות לקבלת או הטובין

 כניותצר עסקאות כי להבטיח במטרה הכל. הצרכן של לרעתו הטבעיים הכוחות פערי

 ומתוך יכולתו של הצרכן לקבל החלטה מושכלת ,הוגנים יחסים בסיס על יתבצעו

 . האם לכרות את העסקהתוחופשי

 תיירות גוליבר' נ רז ישי 3429/13 א"רעב לעניין זה יפים דבריו של בית המשפט העליון .19

  :13.4.2014, בנבו פורסם (מ"בע

 היא, לענייננו החשובה, הצרכן הגנת חוק של המרכזיות ממטרותיו אחת"

 המגשימה מושכלת החלטה קבלת לצורך לצרכן הנדרש המידע מלוא מסירת

 עניין; 25 פסקה, תנובה עניין (בחוזים ההתקשרות חופש עיקרון את במלואה

 801, 787) 2(נו ד"פ, ירושלים עירית' נ אזוב 973613/ א"ע ;398' בעמ, ברזני

 פערי על לגשר שונים הסדרים באמצעות החוק מנסה זו במסגרת)). 2002(

   ).נ.הדגשות ש(." הצרכן לבין העוסק בין הקיימים המובנים המידע

 בתחו, הטעיה על איסור: הצרכן הגנת בדיני הצרכן הגנת של יסודותיה ,בקליפת אגוז .20

 .הוגנת בלתי השפעה או מצוקה ניצול על ואיסור גילוי

  :פרסומת מהי מגדירנת הצרכן הג לחוק 1 סעיף .21

 לנושא הקשור מסחרי גורם בידי נתמך או שממומן פרסום..."

 כל או תשלום, בדיעבד או מראש, בעדו קיבל שהמפרסם או, הפרסום

  ".ורכאמ מסחרי גורם מאת םלקבל התחייבות או, אחרת הנאה טובת

, מימון תמורת, שירות או מוצר של פומבי מסחרי קידום היא התבהגדר פרסומת כי מכאן .22

  ). בעתיד ובין בעבר בין (אחרת הנאה טובת כל או תמיכה

 :  כיקובע לחוק) א(2 סעיף .23

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

 להטעות העלול – בעסקה ההתקשרות מועד לאחר לרבות אחרת דרך

    )נ.הדגשות ש ()".הטעיה – להלן (בעסקה מהותי עניין בכל צרכן

 אחת את ומבטא בחוק ביותר והחשובים המרכזיים האיסורים אחד את קובע זה סעיף .24

 עיריית' נ אזוב 3613/97 א"ע הדין בפסק שנקבע כפי, ביותר החשובות מתכליותיו

  ):2002 (787) 2(נו, ירושלים

, מרמה מעשה מפני הצרכן על להגן היא הצרכן גנתה חוק של מטרתו"

, מידע הצרכן לרשות יעמדו עסקה בעשותו כי ולהבטיח והטעיה עושק

 שעמדה ההנחה. פרטיה ועל העסקה טיב על, האפשר ככל מלא

 הצרכן יוכל, והוגן מלא מידע בהינתן כי הייתה החוק של בבסיסו

 נכללה כך שםל. ורצויה מטיבה קהסבע ולהתקשר דרכיו את לכלכל

 או מעשה לעשות עוסק על איסור בו ונקבע, רחבה גילוי חובת בחוק

  )נ.הדגשות ש (".הצרכן את להטעות העלול "מחדל
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 בפרט מהותי הצרכן את להטעות העלול מחדל או מעשה כל על חל ההטעיה איסור .25

. בפועל הטעיה מתקיימתמתקיימת גם כאשר לא  לחוק 2 סעיף לפי הטעיה. בעסקה

 להטעות חשש משום בו שיש מעשה כי להבהיר נועד" להטעות עלול "במילים שהשימו

 .הטעיהגם כן  מהווה

. אובייקטיבי מבחן הוא כאמור חשש של קיומו לבחינתהלכה פסוקה היא כי המבחן  .26

 של מבטו מנקודת נבחנת להטעות עלול מסוים עניין האם השאלה כיהיא  הדבר משמעות

 .הסביר  הצרכן– האדם

 .פרסומת על גם יחולו הסעיף הוראות כי קובע לחוק) ג(2 סעיף .27

 :קובע לחוק) א(7 סעיף .28

    – 2יראו כמפירים את הוראות סעיף , היתה הטעיה בפרסומת"

את מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האדם שהביא את הדבר    )1(

  ;לפרסום וגרם בכך לפרסומו

 -  מטעה אם היתה הפרסומת מטעה על פניה או שהם ידעו שהיא   )2(

  ."אף את המפיץ או מי שהחליט בפועל על הפרסום

 כאמור הטעיה בגדר הוא שאף קונקרטי במקרה עוסקת , בעניין הנדוןהייצוגית התובענה .29

הפרת גם מ נובעתבמקרה שלפנינו ) במחדל הטעיה (ההטעיה, ואולם . לחוק2 בסעיף

 נאות גילויים כך שלא מתקי, )2()ג(7ק "ס  מהפרתובפרטלחוק ) ג(7הוראות סעיף 

    . הוא למעשה פרסומתבפניו המבהיר לצרכן כי התוכן המוצג 

 .סמויה בפרסומת מדובר בוש מקום הטעיה באיסור בכללותו עוסק לחוק) ג(7 סעיף .30

     : קובע כי הסעיף

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

    ;כנה איננו מטעהיראו בכך פרסומת מטעה אף אם ת, אינו פרסומת

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

, יראו בכך פרסומת מטעה, בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת

  ;אף אם תוכנה אינו מטעה

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

אם , ראו אותה כפרסומת מטעהי, בפרסומת, מנחה בכל כלי תקשורת

  ;אין בה הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לבין הפרסומת

רשאי לקבוע כללים , באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, השר   )4(

בדבר הנוסח והדרך שבהם על המפרסם לציין או לשדר כי מדובר 

    .בפרסומת
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 אותה לקרוא צרכןל מאפשר בפרסומת שמדובר הגילוי עצם כי ,להבין היטיב המחוקק .31

 מתוך ,המידע את לבחון בבואו שלו הטבעיים הבקרה מנגנוני את ולהפעיל ביקורתית בעין

דבר הגילוי שמדובר , בנוסף. מסחרי אינטרס קיים התוכן  אוהמסר העברת לצד כי הבנה

לבחור ולהחליט האם ברצונו , הקורא, בנסיבות מסויימות לצרכן, מאפשר, בפרסומת

 5431/96) א"ת(בתק שנזכרו הדברים זה לעניין יפים. פרסומי או לאלהיחשף למידע ה

  ):31.08.1996פורסם בנבו ( זהב גלגלי' נ אביגיל אירמ

 אודות מלא גילוי נותנת אינה למטרתה ביחס המתעתעת פרסומת"

 שמתכוונים הממשי השימוש בהעלמת חוטאת היא. ומהותה טיבה

, ניסיון לשפני רכניםהצ ציבור את להפוך מאפשרת ובכך בה לעשות

 מהוראת גם עולה כזו פרסומת של המטעה טיבה. ענק מעבדת בתוך

 מוסווה בו במצב מדובר: "ובהמשך" הצרכן הגנת חוק של) ג(7 סעיף

 הכוונה. ברורה הסעיף תכלית ואולם. הפרסומת של הפרסומי האופי

  ".הפרסום של זיהויו לעצם והטעיה ערפול למנוע היא

 :קובע לחוק) 2)(ג(7 סעיף, כפי שפורט לעיל .32

 ברור באופן לציין בלי, עיתונאית ידיעה או מאמר, כתבה של בצורה פרסומת המפרסם"

  ."מטעה אינו תכנה אם אף, מטעה פרסומת בכך יראו, בפרסומת המדובר כי

 :קרי ,לחוק) 1()ג(7סעיף שב כללית הוראה בקביעת הסתפק לא המחוקק, כלומר .33

יראו בכך , כי האמור בה אינו פרסומת, סביר להניחפרסומת העלולה להביא אדם "

 הוראה לקבוע מקום יש כי אלא הכריע, "פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה

 וידיעה מאמר, ככתבה המופיעהסמויה  פרסומת לעניין) לחוק) 2)(ג(7סעיף ( ספציפית

 .עיתונאית

 או כזו לטכנולוגיה וא אחר או כזה לפורמט ההוראה את מגביל אינו המחוקק כי יובהר .34

 ידיעה או מאמר, כתבה של בצורה פרסום כל על חלה ההוראה למעשה כן ועל ,אחרת

 . דיגיטלית במדיה אם ובין נייר על מופיע הכתוב אם בין, עיתונאית

, מימון תמורת, שירות או מוצר של פומבי מסחרי קידום קיים בו מקום, אומר הווה .35

 ידיעה או מאמר, כתבה של מסווהב נעשים ולוא אחרת הנאה טובת כל או תמיכה

 . בפרסומת מדובר כיבאופן ברור  לציין חובה קיימת, עיתונאית

 שבסעיף הספציפית להוראה, )"הכללית ההוראה": להלן(,  לחוק)1)(ג(7 סעיף בין השוואה .36

 או מאמר, כתבה של בצורה פרסום לגבי כי לקבוע ביקש המחוקק כי מלמדת) 2)(ג(7

 . בפרסומת מדובר כי ברורה גילוי חובת תהיה איתעיתונ ידיעה

 פרסומי לתוכן הנוגעת הוראה  המחוקקייחדלחוק ) 2)(ג(7בסעיף , אחרות במילים .37

 תלות בפורמט שבו הם לאל (עיתונאית ידיעה או מאמר, כתבה של בצורה המועבר

ראה כי נ. בפרסומת מדובר כי ברור באופן לציין יש כי במפורש קבע ולגביהם) מתפרסמים

המחוקק סבר כי נדרשת הגנה מיוחדת על קורא סביר שמבקש להתעדכן במידע 

ועל פי רוב לא יניח על דעתו שהמידע שמועבר אליו במסגרת הזאת , אינפורמטיבי חדשותי

 .כולל גם מידע שיווקי
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 ככל ולפיו תוצאתי במבחן הסתפקהלחוק ) 1)(ג(7 בסעיף הכללית ההוראה, זאת לעומת .38

 של תוכנה אם גם ,בהטעיה מדובר – בפרסומת מדובר  שלאלהניח עלול רהסבי שהצרכן

 על להשפיע עשוי אשר הגילוי באופן עוסקת אינה הכללית ההוראה. מטעה אינו הפרסומת

 . לפרשנות זאת ומותירה הסביר הצרכן של הנחתו

 ומותירה הסביר האדם של מבטו נקודת לפי נבחנת הכללית שההוראה בעוד, מעתה אמור .39

 קובעת ,שהיא הרלוונטית לענייננו, הספציפית ההוראה, לפרשנות הגילוי אופן סוגית תא

 לכלול חייבת עיתונאית ידיעה או מאמר, מכתבה כחלק המובאת שפרסומת באופן ברור

 .בפרסומת שמדובר מפורש ציון

 הצרכן הגנת לחוק 9  מספרבתיקון וספונש נוספים קטנים סעיפים שני זה בהקשריצוינו  .40

 בפרסומת העוסק הסעיף (זה סעיף לעניין כי קובע לחוק) 3(ג7 סעיף, הראשון. 2000 נתבש

 מנחה או קריין, מגיש לרבות, עיתונאיפרסומת תחשב כמטעה אם השתתף בה , )סמויה

של העיתונאי  המקצועית עבודתו בין ברורה הבחנה מבלי שנעשתה, תקשורת כלי בכל

 . הפרסומת לבין

 הנוסח בדבר כללים לקבוע רשאי השר כי קובעה, לחוק) 4)(ג(7 סעיף הסעיף השני הוא

 .בפרסומת מדובר כי לציין המפרסם שעל והדרך

 הוראות את מפרה איננה המשיבה, כאמור תקנות מאחר שלא הותקנו ,המשיבה לטענת .41

 .החוק

 משנה בחקיקת לקבוע  רשאיהשר, בהתאם לסעיףהיועץ המשפטי לממשלה יבהיר כי  .42

, חובהבאין המדובר ,  כלומר.הראשית בחקיקה הקבועות להוראות תמשלימו הוראות

 .סמכות שברשותבאלא 

 ומדויקתנהירה , גלויה זו כוונה. המחוקק של כוונתו ברורה) 2)(ג(7 סעיף של מנוסחו .43

 מדובר כי ברור באופן לציין יש עיתונאית ככתבה הנחזות תולפרסומ הקשור בכל ולפיה

כי  הכתבה את אופן סימוןהמפרסם רשאי לבחור , בהעדר תקנות כאמור .בפרסומת

אין להסיק בוודאי ש, ויודגש). 'צבע אחר וכו,  על ידי גופן שונהלמשל(מדובר בפרסומת 

את הכתבה שמומנה לסמן כי לא נדרש , הסימוןאופן  בעניין  בתקנותמהעדרה של הוראה

  .כפרסומתעל ידי גורם מסחרי 

 להחליש, לייתר בכדי קין תקנות בעניין הנוסח והדרך להתבהסמכה הכוונה אין, בכל אופן .44

 לפיהן קיימת חובה לציין באופן ברור בחוק הקבועות בהוראות האמור את לאיין שכן וכל

התקנת התקנות אינה מכניסה לתוקף את החובה וגם בהיעדר . כי מדובר בפרסומת

 .חובת הגילוי עומדת בעינה, התקנות

 המפרסם: "כי לקבוע הסבר לתיקון החוק הוצע תחילה כי בדברי ה,יצויין זה לעניין .45

 באופן, לציין מבלי, עיתונאית ידיעה או מאמר, כתבה של בצורה מסחרית פרסומת

 אם אף, מטעה פרסומת בכך יראו, בפרסומת המדובר כי בתקנות השר שקבע ובנוסח

 ".מטעה אינו תכנה

 בתקנות השר שקבע סחלנו התניה ללא חוקק הסעיף נוסח יום של בסופו כי העובדה .46

 של קיומה את להתנות מקום יש האם לשאלה דעתו נתן המחוקק כי בהחלט מלמדת

 .כן לעשות שאין והכריע כאמור נוסח שיקבעו בתקנות הספציפית החובה
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  :נימוקי ההתנגדות להסדר הפשרה

  –הוגן או סביר בנסיבות העניין , הסדר הפשרה אינו ראוי

   בדרישות הוראות חוק הגנת הצרכןת עומדאינה ההסדרה העתידית המוצעת. א

  .ההסדרה העתידית אינה עומדת בדרישות החוקהיא כי היועץ המשפטי לממשלה עמדת  .47

והוא אף מצמצם , החוק שדורש כפי נאות גילויבדרך שאינה מהווה  בוחר המוצע הסדרה .48

ת במקרים עת היא מציינת בעמוד הבי ,כיוםבו נוהגת המשיבה " הוולנטרי"את הגילוי 

  ."תוכן פרסומי" או "פרסומת"מסוימים את המילה 

 הופקה הכתבה" לפיו, המלל שנקבע בהסדר הפשרה לצורך הבהרה כי מדובר בפרסומת .49

 לאחר ופורסמה מסחרי גורם של מימונית בהשתתפות, ynet של המסחרית המחלקה בידי

 .  לצרכןארוך ואינו ברור כללהינו מלל , " עיתונאית עריכה

 ורק אך נחשףשהגילוי בנוגע לכך שמדובר בתוכן פרסומי  אין זה ראוי ,זו אף זולא  .50

מידע שמשמעותו הסמליל , כמו כן. "i" המתואר באות הסמליל על לחיצהב

)information( תגלה לצרכן כי ישנם גורמים יושלחיצה עלועל כך תוכנו  אינו מעיד על 

בה יכולה לייצג כל מידע שהוא ואין  iהאות . מסחריים המעורבים בהפקת הכתבה כאמור

עשוי לפרט מהותי שאת הקורא חשוף נדרשת על מנת ללחיצה עליה לרמז שבהכרח כדי 

קיימת בעייתיות , זאת ועוד. שפיע על החלטתו אם להיכנס לכתבה ולקרוא אותהלה

 ית תוכנו מותנחשיפתושעל תוכנו שכאמור אינו מרמז , בהסתרת הגילוי תחת סמליל

, כמו כן .גילוי נאותנמנע צרכן שלא ילחץ או יעמוד על הסמליל  שכן מה,ליועבלחיצה 

 הוא קורא את הכתבה וכאשר חשיפה ישנה חשיבות שהגילוי יהיה זמין לקורא עוד בטרם

  .רק בסיום הקריאה, אם בכלל, יתכן שילחץ עליו, לגילוי מצריכה לחיצה על הסמליל

 תוכן "במלל ,הפשרה להסדר קשר  כלוללא, Ynet אתר משתמש מדי פעם כי ,יודגש .51

כתבות  לצד, חיצה על סמליל כלשהוצורך בבעמוד הבית וללא כל " פרסומת"או " פרסומי

 על שיעור לאין עולה זהבאופן  גילויה בהירות. שונים שיווקיים תכנים או ותיפרסומ

ברור  והיא זו שעונה על הוראות החוק באשר לציון הפשרה דרבהס המוצע הגילוי בהירות

 . כי מדובר בפרסומת

ומידת  ייםחמגלה טפח ומכסה טפ, מסורבל, ארוך הוא הפשרה דרבהס המוצע הגילוי .52

כיום קיים שלעיתים , "הוולנטרי" שהגילוי בעודזאת . בספק מוטלת לצרכן בהירותו

 בפעולה לנקוט יצטרך שהוא מבליו ,הצרכן לעיניבבירור  מוצג, באתר המשיבה

     .)המלא הגילוי את לראות כדי iiii הסמליל על העכבר העברת למשל (כלשהיא אקטיבית

על ידי המשיבה הן תת הכשר עתידי להפרת החוק  מבקש ל כי ההסדר,מן המקובץ עולה .53

על ידי אחרים שיראו לנכון לאמץ את הקריטריונים העולים מהסדר הפשרה הן ו

  .ככל שזה יאושר, שלפנינו

,  מנוגד להוראות החוקרה המוצע שכן הואלא ניתן לאשר את הסדר הפש, בנסיבות אלו .54

הסדר פשרה בתביעה ייצוגית אינו יכול לעמוד בסתירה  וברי ששהינן הוראות קוגנטיות

  .להוראות הדין
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הוגן , אינו ראוי הסדר הפשרה המוצע היועץ המשפטי לממשלה סבור כי,  על כךנוסף .55

 . כפי שיוסבר להלן, וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה

  

  ב" המצב המשפטי באיחוד האירופי ובארה– משפט משווה

 בנוגע דירקטיבה האירופי האיחוד פרסם, 2005 מאיחודש ב – האיחוד האירופי .56

 מינימליים קריטריונים לקבוע במטרה ,עסקים של הוגנות לא מסחריות לפרקטיקות

: הלןל (ECECECEC////2005200520052005/29/29/29/29 – תקינה בצורה השוק להתנהלות להביאכדי ו צרכנים על להגנה

 . )"הדירקטיבה"

 פרקטיקה  כי,בין היתר, תקובע הוגנות בלתי מסחריות פרקטיקות בעניין הדירקטיבה  .57

 עבור שילם עוסק כאשר מוצר לקדם כדי במדיה מערכתי בתוכן שימוש היא מטעה

 הניתנים צלילים, תמונות באמצעות או, כאמור בתוכן זאת לגלות מבלי, המוצר קידום

   .הצרכן דיי על בבירור לזיהוי

" Using editorial content in the media to promote a product where  Using editorial content in the media to promote a product where  Using editorial content in the media to promote a product where  Using editorial content in the media to promote a product where 

a trader has paid for the promotion without making that clear in a trader has paid for the promotion without making that clear in a trader has paid for the promotion without making that clear in a trader has paid for the promotion without making that clear in 

the content or by images or sounds clearly identifiable by the the content or by images or sounds clearly identifiable by the the content or by images or sounds clearly identifiable by the the content or by images or sounds clearly identifiable by the 

consumer (advertorial).consumer (advertorial).consumer (advertorial).consumer (advertorial).""""        

 היא אם מטעה תחשב מסחרית פרקטיקה ולפיו במחדל הבהטעי דן לדירקטיבה 7 סעיף .58

 שלא יכול אשר מושכלת החלטה לקבל כדי הממוצע לצרכן נדרש אשר מידע משמיטה

 .מסחרית פרקטיקה אותה אילולא מקבל היה

, זאת עם. באיחוד החברות המדינות כלל על חלה האירופי האיחוד של זו דירקטיבה .59

 אחד בקנה עומדים שאלו ובלבד יותר מחמירים ותוהנחי חוקים לקבוע רשאיות המדינות

  . האירופי האיחוד י"ע שפורסמו המינימליות ההנחיות עם

של רשות  )FTC ACT   )Federal Trade Commission Act-החל , בארצות הברית .60

שמטרתו להגן מפני פרקטיקות הפוגעות בתחרות והן , ב"הסחר הפדרלית של ארה

 .  המהוות מסחר לא הוגן

 מטעים או הוגנים לא פרקטיקות או מעשים על איסור 5 בסעיף קובע  FTC ACT-ה .61

 לגרום העשויות שקריות פרסומות ספציפי באופן אוסר 12 סעיף .המסחר על המשפיעים

  . מהותי באופן שמטעה ככזו שקרית פרסומת מגדיר 15 סעיף .מוצרים לרכוש לצרכן

   – בשם מדיניות מסמך FTC – ה הוציאה 2015 בשנת  .62

""""Enforcement Policy Statement on Deceptively Formatted AdvertisementsEnforcement Policy Statement on Deceptively Formatted AdvertisementsEnforcement Policy Statement on Deceptively Formatted AdvertisementsEnforcement Policy Statement on Deceptively Formatted Advertisements""""  

 שפרסומות היא מטעה לפרסום בנוגע הפדרלית הסחר רשות עמדת, לפי מסמך זה  .63

 גורמים הם אם מטעים הינם, לצרכנים כפרסומות מזוהים שלא שיווקיים ומסרים

 של המקור ידיעת. מממן גורם טעםמ ולא תלויים בלתי, עצמאיים שהם להאמין לצרכנים

 עשוי כזה מידע. בו הצרכנים של והאמון המשקל על משפיעה שיווקי מסר או פרסומת
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 מסר המכיל תוכןעל הצרכן לבצע בחירה מושכלת על אף שהוא יודע כי מדובר ב להשפיע

 .שיווקי

 מודעות לרבות המטעה הפרסום סוגית את לבחון ת רשות הסחרנדרש השנים לאורך  .64

, הדיגיטלית העיתונות לפני הרבה ,1967 בשנת כבר. עיתונאיות ככתבות נחזות אשר

 היתה המסקנה. עיתונאיות ככתבות נחזו אשר מודפסות במודעות ה רשות הסחרטיפל

 להיות מצרכנים למנוע מנת על הכרחי הינו פרסומת איה כתבהש ומובלט ברור שגילוי

  .בפרסומת מדוברש בולט באופן לציין דרישה והיתה ,מוטעים

 Native – ל בנוגע לעוסקים ספציפיות הנחיות ה רשות הסחרהוציא 2015 בשנת .65

Advertising – במונח הכוונה Native Advertising כחלק שמשולב פרסומי לתוכן היא 

  . )עיתונאיות כתבות כגון (מפורסם הוא בו במקום אינטגרלי

 העובדה של נאות לגילוי להביא כיצד כלליות הנחיות כולל, המדריך של השלישי החלק  .66

 במונחים שימוש ללא משמעית וחד ברורה בשפה שימוש ועומד על ,פרסומי תוכן ישנוש

 שקל ובצבע בגופן שימושוכן על , למודעות בסמוך גילויעל , וקיצורים בסמלים או טכניים

 לבכ ומובלטים ברורים להיות הגילויים על .הרקע פני על שבולט בגווןו, לקרוא

 .native ads-ב לצפות מנת על בהם להשתמש יםשויע שצרכנים והפלטפורמות המכשירים

 סבירים צרכנים אם לבחון תמבקש רשות הסחר כאשר, הדיגיטלית במדיה שמדובר ככל .67

 הפרסומות הפצת של הספציפיות הנסיבות את נתבוח איה, בפרסומת מדובר כי יזהו

 מופיעה הפרסומת בה המדיה עם הקודם הניסיון בסיס על, הצרכנים ציפיות לרבות

 כסיפור מופיע  Natively Formated Ad אם, למשל כך .מותיר שהפורמט והרושם

 עלולים סבירים שצרכנים הרי, ומאמרים חדשות מציע שבשגרה כדברש באתר חדשותי

 בכדי משמעית וחד פשוטה בשפה להיות צריך הגילוי, לפיכך. כפרסומת אותו לזהות שלא

 .שאין מדובר בכתבה עיתונאית יבינו יםשהצרכנ

 האתר של העיקרי העמוד על הגילוי חובות את להניח יש,  למשל–מבחינת מיקום הגילוי  .68

 יש , בנוסף. אליו מתייחסת הגילוי שחובת התוכן את בקלות ויזהו בו יבחינו צרכנים בו

 .הפרסומי התוכן של לכותרת מעל או לפני הגילוי חובות את להניח

 ובצבע פונט בגודל להיות טקסטה תוויות עלת הבולטות של הגילוי נכתב כי מבחינ .69

 צריך הטקסט צבע, קריא שיהיה מנת על. המסך על בקלות לקרוא יכולים שצרכנים

 לא לתוכן native ads בין להבדיל מנת על בו שמשתמשים רקע גוון כל. לרקע מנוגד להיות

בשוני וידעו לזהות כי  יבחינו שהצרכנים יכד ושונה מנוגד מספיק להיות צריך, שיווקי

 בנוסף, ויזואליים ברמזים שימוש לעשות לשקול גם מפרסמים על .מדובר בפרסום מסחרי

, אותו הסובב מהתוכן native ads -ה את המבדילות בולטות מסגרות כמו, רקע לגווני

  .הצבעים הבדלי את רואים לא שצרכנים למקרה

 אינה הגילוי חובת. לצרכנים מובן להיות הגילוי עלב שם כי נכת, מבחינת בהירות הגילוי .70

 על. מסחרי פרסום הם native ads -ש ממנה מבינים הצרכנים כן אם אלא אפקטיבית

 חובות את לכתוב המפרסם על. האפשר ככל וישירה פשוטה בשפה להיות הגילוי חובות

 להימנע רסמיםמפ על. בה מוצגת שהפרסומת השולטת השפה של שפה באותה הגילוי

 הדבר אותו את להגיד כדי שונה מינוחמשימוש ב, תעשייתית או טכנית שפהב משימוש

משימוש , באתר שונים דברים להגיד כדי דומה מינוחמשימוש ב, באתר שונים במקומות

- 403 -



13  
 

 או אייקוניםמשימוש ב, אחרים במקרים שונה משמעות להם יש כללי שבדרך מונחיםב

 מלווים שלא מותגים שמות או חברות של מסחר סימניש ב ומשימומוכרים לא קיצורים

 .ברור בטקסט בגילוי

 ad", "advertisement", "paid" :הם יבינו שצרכנים להניח שניתן המונחים, המדריך פי על .71

advertisement", "sponsored advertising content"  לעשות לא המפרסמים על. וכדומה 

 הטוב במקרה הם זה שבהקשר  ,"promoted", "promoted stories"כמו במונחים שימוש

 . האתר ידי על מומלץ השיווקי שהתוכן לחשוב צרכנים להטעות ויכולים משמעיים דו

 פרסומות לזהות כדי אחידה בטרמינולוגיה שימוש לעשות ישעל פי המדריך , בנוסף .72

, כן על יתר. כפרסומי התוכן את יבינו לא שצרכנים הסיכויים את ולהפחית אתר באותו

 שהתוכן לסמן מנת על מספקים לא לרוב, לבד שעומדים ושמות חברות של מסחר סמלי

 .מסחרי פרסום הוא

 

 ,סדר הפשרה אינה עומדת בדרישות החוקהסדרה העתידית בהומאחר שה, לאור האמור לעיל

 סבור שלא ניתןהיועץ המשפטי לממשלה  ,ובקריטריונים המקובלים במדינות המובילות בעולם

ואינו ,  ההסדר אינו ראויהיועץ המשפטי לממשלה סבור כי,  יתרה מזו. המוצעלאשר את ההסדר

וגם מטעם זה , מהטעמים הנוספים שיפורטו להלןהוגן בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה 

  .היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לאישור ההסדר

  

  הנזק שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת

 : רים בפרסום סמוי וההשלכות שעשויות להיות לצרכן עקב הטעייתוהנזקים הקשויפורטו להלן 

  הצרכן ותפיסות התנהגות על הגילוי השפעת

כי מדובר , מפרסמים שונים מעוניינים בטשטוש גבולות ואי מתן גילוי מפורש וברור .73

דבר , )באופן התואם את דרישות החוק כאמור(בכתבה הכוללת בתוכה תכנים פרסומיים 

 . רכנים את הזיהוי כי התוכן אליו הם נחשפים הינו תוכן פרסומיהמקשה על הצ

 בהשוואה ומהימן אמין כפחות נתפס פרסומי תוכן כי מעידים רבים מחקרים תוצאות .74

 הגורם של ההסוואה ,המפרסם של ומבט מנקודת ,לכן .פרסומי שאינו עיתונאי לתוכן

 ידי על הנתפס המסר ינותאמ את להגביר על מנת רצויה הפרסום מאחורי העומד המסחרי

  .23(Cameron, 1994; Pornpitakpan, 2004) הצרכן

                                                           
2 Cameron, G. T. (1994),  Does Publicity Outperform Advertising? 

An Experimental Test of the Third-party Endorsement,  Journal of Public Relations Research, 6 (3), 185-

207. 
3 Pornpitakpan, C. (2004),  The Persuasiveness of Source 

Credibility: A Critical Review of Five Decades’ Evidence,  Journal of Applied Social Psychology, 34 

(February), 243-81. 
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 מפעילים הם ,כפרסומי תופסים הם אותו למסר נחשפים צרכנים כאשר כי עולה עוד .75

 נגד נימוקי של מנגנון הפעלת, המצוין מהמלל מחלק התעלמות כגון שונים הגנה מנגנוני

 הנטולה כעיתונאית תופסים הם אותה לכתבה נחשפים הם כאשר אולם. יוצא בזהוכ

 & ,Van Reijmersdal, Neijens) מופעלים אינם אלו הגנה מנגנוני ,שיווקיים מסרים

Smit, 2010(4 . 

 כיצד מסבירות המסר בהעברת ובשכנוע המסר מקור במהימנות העוסקות תיאוריות .76

 פי לע. המסר של הנתפסת המסחרית ברמה כתלות צרכניים למסרים מגיבים צרכנים

 כמסחרי תופסים שהם למסר יותר מועטה לב תשומת מקדישים צרכנים אלו תיאוריות

 אותם תופסים הם אשר לתכנים בהשוואה וזאת ,יותר מצומצם באופן אותו ומעבדים

 . שיווקיים מסרים ללא עיתונאים ידי על הנכתבים כמאמרים

ליות יותר לגבי המסר אותם תכנים המכילים מסרים שיווקיים מובילים גם לתפיסות שלי

עצמו וזאת בהשוואה לאותם תכנים אשר נחזים ככאלו שנכתבו באופן עצמאי על ידי 

 ;Friestad and Wright 1994; Lord and Putrevu 1993)עיתונאים

Pornpitakpan 2004; Schwarz, Kumpf, and Bussmann, 1986.(5   

 

   הצרכן על הסמוי הפרסום של השפעתו 

 אמצעי של בתכנים משולבים פרסומיים מסרים שבה שיטה הוא סמוי פרסום ,ככלל .77

 מסרים של העברתם עובדת של מלאה או חלקית הסתרה תוך, תשלום תמורת תקשורת

 התכנים תוך אל מותגים של מכוונת החדרה "– בספרות מוגדר הסמוי הפרסום. 6אלו

 כתבות שילוב היא מהן כשאחת רבות צורות ללבוש יכול הסמוי הפרסום. 7"המערכתיים

 בין מסחרי פעולה שיתוף מהסכם כחלק, עיתונאי או מערכתי כמוצר המוצגות תדמית

  .המסחרי הגורם לבין תקשורת אמצעי

                                                           
4

 Van Reijmersdal, E. A., Neijens, P. C., & Smit, E. G. (2010). Customer magazines: Effects of 

commerciality on readers' reactions. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 32(1), 59-67.  
5
 Friestad, M. and Wright, P. (1994),  The Persuasion Knowledge 

Model: How People Cope with Persuasion Attempts, Journal of Consumer Research, 22 (June), 62-74.
  

Lord, K. R. and Putrevu, S. (1993), Advertising and Publicity: An Information Processing Perspective, 

Journal of Economic Psychology, 14, 57-84. 

Pornpitakpan, C. (2004),  The Persuasiveness of Source 

Credibility: A Critical Review of Five Decades’ Evidence,  Journal of Applied Social Psychology, 34 

(February), 243-81. 

Schwarz, N., Kumpf, M. and Bussmann, W. (1986), Resistance to Persuasion as a Consequence of 

Influence Attempts in Advertising and Non-Advertising Communications,” Psychology, 

 23, 72-76. 
 
 

 
6
 סמוי פרסום בין הקשר על? העין מן הסמוי בדבר אלא מצויה הברכה אין", טירי וינשטוק וחנה מאירי חליר אפרת 

  2' עמ ו"תשע ח משפט שערי" כלכלי לרווח ילדים בקלטות
7
 וכלים המשולבת השיווקית התקשורת בעידן בטלוויזיה הסמוי הפרסום) "2012 (אלטשולר ותהילה הררי תאני טלי 

 . 27-58,  8 מדיה מסגרות" סמוי פרסום של יביתאפקט לרגולציה
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 את לכלכל הצרכן יוכל, והוגן מלא מידע בהינתן "כי ההבנה על מבוסס הצרכן הגנת חוק .78

 . 8"ורצויה מטיבה בעסקה ולהתקשר דרכיו

 שלו ביכולת שמכרסם באופן, הצרכן לא מלאהודעותו של מכאשר  פועל סמוי פרסום .79

 .שלו ההחלטות קבלת תהליך עוותתמ ובכך 9וספקנות סינון, בקרה מנגנוני להפעיל

 מעצם הקיימת השכנוע לכוונת מודע הואכש טבעי באופן מפעיל שצרכן במנגנונים מדובר .80

 הבקרה נונימנג הפעלת את מבטלשהפרסום הסמוי  לכך בנוסף. פרסומי המסר היות

 להערכה בהשוואה (המותג כלפי הצרכן שרוכש ההערכה את להגביר ביכולתו, הטבעיים

 הקובעת המכוונת החשיפה תיאוריית על נשענת זו תובנה ).גלוי בפרסום שנחשף למותג

  :כי

. בפרסומות ולא יצירתיים בתכנים לצפות כדי למדיה נחשף הצופה"

 ומעדיף אותו לשכנע נועדו לאש בתכנים לצפייה עצמו את מכוון הצופה

 בתכנית צופה אדם כאשר, לכך אי. פרסומיים בתכנים מצפיה אותם

 עשויה בעלילה שיופיעו מותגים כלפי הערכתו, סמוי פרסום בה שיש

 חשיפה לאחר אותם להערכתו בהשוואה יותר חיובית להיות

  .10"הפרסומות בהפסקת גלויות לפרסומות

 שמתוך הסיכוי את מעלה וכך המותג של הזכירה שיעור את מגביר הסמוי הפרסום, בנוסף .81

 .11סמוי פרסום באמצעות נחשף אליו במותג דווקא הצרכן יבחר המותגים סך

 אך, שירות או מוצר של מסחרי בקידום יעיל לכלי הסמוי הפרסום את הופכים האל כל .82

 תרמוקיר 15/96 ץ"בבג זמיר' הש של דבריו יפים זה לעניין. מסוכן לכלי אותו הופכים גם

  ):1996 (397) 3(ד נ"פ, ורדיו לטלוויזיה השנייה הרשות' נ חורשים

 יכולה היא. ומפורש גלוי באופן בהכרח נעשית אינה בפרסומת הטעיה"

 מתחת המדברת, כזאת פרסומת .ועקיף מוסווה באופן גם להיעשות

 גם זאת עם ויחד, יותר יעילה להיות אפילו עשויה, התודעה לסף

  ).נ.הדגשות ש" (מודעת מפרסומת ריות מסוכנת

 פורסם (השידור רשות' נ מ"בע השקעות אסם 1858/96 ץ"בבבג שנזכרו הדברים יפים וכן

  : כי נקבע שם) 21.10.1999 בנבו

 הצופה של המודע תת על הוא שפועלה, ]ש"א-סמויה [כזו פרסומת"

 כיון, זאת. גלויה מפרסומת, מסוכנת ואף יותר יעלה להיות עשויה, בה

 מנגנוני מפעיל ואינו שבה המסחרי לאינטרס מודע אינו בה שהצופה

 צופה שהוא בעת עושה שהוא כפי, אינפורמציה וסינון ביקורת

   "גלויה בפרסומת

                                                           
8
 .בנבו פורסם ,ירושלים עיריית' נ אזוב, 3613/97 א"ע 
9
 .1295' עמ' ב כרך 2015 בורסי, צרכני אלקטרוני מסחר דיני, וברין'ג אמל 
10
, 2015 ומדיניות מחקר, הישראלית בתקשורת סמוי פרסום אסדרת ,)2015 (לסר'צ תובל, אלטשולר שוורץ תהילה 

  .101' עמ, לדמוקרטיה הישראלי המכון
11
 15 ש"ה 
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 נוגע נזקה. זה פרסום בשל לצרכן הנגרם הנזק את ולהדגיש לסכם חשוב זה בעניין .83

  :מימדים למספר

 מדובר ,ראשית. מאפיינים ממספר נובע לצרכן שנגרם הכלכלי הנזק:  כלכלי נזק  .א

 מוצרים על הבית משקי של הכספית ההוצאה את להגדיל שמטרתה פרסומתב

 . מסוימים

 מפעיל אינו הצרכן, עיתונאית לכתבה הנחזית פרסומת קריאת בעת, לעיל כאמור

 מחלקים התעלמות כגון (בפרסומות צפייה בעת מפעיל הוא אותם מנגנונים

 שהצרכן היא המשמעות). וכדומה נגד נימוקים של מנגנון והפעלת מהכתבות

  . מבחינתו יעילה ולא מיותרת לרכישה יותר חשוף

 מוצרים חשבון על מסוימים מוצרים ברכישת להתבטא עשוי היעילות חוסר

 של ממומנת פרסומת למשל. מסוים מוצר של עודפת בצריכה לחלופין או, אחרים

 אובייקטיבית לכתבה המתחזה, מסוים מסוג מזון של בייצור העוסקת חברה

 זו כתבה קורא אשר צרכן. מזון אותו באכילת התזונתיים היתרונות את המציגה

 חשבון אף על זה ממזון צריכתו את להגביר יכול בפרסומת שמדובר מבין ולא

 המשמעות ,הכתבה מאחורי עומדת זה מזון לייצור חברה כאשר. אחרים מזונות

 עשויה שהיאו,  המפורסם ככתבההנוכחי מחקרה את מימנה שהיא ,למשל ,היא

 מזון לגבי שונים ממצאים מצאו אשר רבים מחקרים, הצרכן לידיעת להביא לא

  . הבריאותיים ביתרונותיו ספק למשל ומטילים זה

" מימון "או" שיתוף "של המשמעות את מבין היה הצרכנים ציבורככל ש

 לא הפחות לכל או, מוצרה מצריכת להימנע יכול היה חלקם לפחות, זה בהקשר

   .צריכתו את מגדיל היה

   :הצרכן של באוטונומיה פגיעה  .ב

 ולצרוך לקרוא צרכן למעשה מוביל עיתונאית לכתבה הנחזה הסמוי הפרסום

 לתכנים, הטעיה של בצורה החשיפ היא באוטונומיה הפגיעה. ברצונו שלא תוכן

. האמיתי טבעם מהו יודע היה אם לצרוך מעוניין היהבהכרח  לא הצרכן אותם

 של לגילוי בהקשר הצרכנים בקרב שעולות שליליות ותחושות ממוני לא נזק אותו

 Austin, 2015 (2015 בשנת שנערך במחקר הודגם, סמוי לפרסום חשיפה

Newman(12 .ובאנגליה צות הבריתבאר נבדקים בקרב נערך אשר זה במחקר 

 או מאוכזבים חשו כי ודיווח) בהתאמה (הנבדקים מכלל 33%-ו 43% כי נמצא

. סמויה פרסומת למעשה הייתה שקראו כתבה אותה כי שהבינו לאחר מרומים

גם  עולים, צרכנים בקרב סמוי פרסום של שליליות תחושות לגבי דומים ממצאים

 תוכן של בדיעבד הגילוי כי נמצא למשל כך. נוספים מחקרים של ממצאיהם

13 תגוננותוה ספקנות של תחושות לעורר עלול כפרסומי
(Nelson, Wood, and 

                                                           
12

Austin, S., and Newman, N. (2015).  Attitudes to Sponsored and Branded Content (Native Advertising).  

Digital news report 2015. Reuters Institute for the Study of Journalism.    
13

 Nelson, M. R., Wood, M. L., & Paek, H. J. (2009). Increased persuasion knowledge of video news 

releases: Audience beliefs about news and support for source disclosure. Journal of Mass Media 

Ethics, 24(4), 220-237.  
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Paek 2009) מרומים הם כי הצרכנים בקרב תחושות וגם (Bakshi, 2014; 

Lazauskas,2014)
1415.   

אישור , בנסיבות אלו.  נזק רב לצרכןעשוי לגרוםברור כי פרסום סמוי , לאור האמור לעיל .84

סביר הוגן ו, הסדר פשרה שאינו מעניק לציבור כל פיצוי אינו הסדר פשרה ראוי

  .כפי שיפורט להלן, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה

   על אף שנגרם נזק– הסדר הפשרה אינו כולל פיצוי .ב

 ובוודאי לא מטיב עם חברי ,הסדר הפשרה לא ראוי ואינו הוגן, בנסיבות המקרה דנן .85

 סעד כספי בגין הנזק שנגרם לחברי  כל פיצוי אוההסדר לא מעניק. הצרכנים, הקבוצה

 הזמן לאורך זאת בעוד שהמשיבה נהנתה מקבלת כספים וטובות הנאה . בעברהקבוצה

שלא רק שלא ניתן כל פיצוי משמעות הדבר היא  .אשר מנוגדת לחוק, מהתנהלותה זו

מהתנהלותה , הסדר הפשרה מכח, תמשיך להרוויח שהמשיבה אף אלא, לחברי הקבוצה

 .זו

לתקנות ) 4)(א(12תקנה לוכן ,  ייצוגיותלחוק תובענות) א)(2)(ג(19יצוין כי בהתאם לסעיף  .86

 ט הנכבד להתייחס במסגרת ההחלטה לאשרעל בית המשפ, 2010-ע"תובענות ייצוגיות תש

פיצוי שהקבוצה הייתה בין הפשרה להסדר הבין הסעד המוצע בשהסדר פשרה לפער 

 . עשויה לקבל במידה והתובענה הייתה מוכרעת לטובת הקבוצה

הסברים או נתונים כמותיים , ה אינה כוללת כל התייחסותהבקשה לאישור הסדר הפשר .87

 בין הסעד הכספי שהתבקש במסגרת הבקשה לאישור התובענה לפער כלשהם ביחס

 לעומת הפיצוי הכספי שמוצע במסגרת ח"ש 10,000,000כייצוגית אשר הוערך בסך של 

כי ,  עולה לחוק תובענות ייצוגיות20סעיף בהתאם ל, כידוע! 0הפשרה ועומד על  דרהס

וכי רק באותם מקרים שבהם , ככלל יש להעדיף פסיקת סעד כספי לנפגעים חברי הקבוצה

 רשאי להורות על הוא יהיה, או אינו מעשי, מצא בין המשפט כי פיצוי כספי אינו אפשרי

 מטעם הצדדים לאי מתן הפיצוי בהסדר הפשרה טמון המרכזיהנימוק . מתן סעד אחר

לרבות עניין הוכחתו של ", הקיימים בבקשת האישור" ייםבקשיים משפטיים משמעות"

 כי אי מתן פיצוי כספי במקרה ,מבקש להבהיר בענין זההמשפטי לממשלה היועץ  ."נזק

   .זה אינה עולה בקנה אחד עם הרציונל הבסיסי בתובענות יצוגיות

 

הוא על אף שהסדר הפשרה אינו מעניק כל פיצוי לחברי הקבוצה כי , עוד יצוין בהדגש .88

 .מחיל עליהם מעשה בית דין

                                                           
14

 Bakshi, A. C. (2014). Why and how to regulate native advertising in online news publications. U. Balt. 

J. Media L. & Ethics, 4, 4.  
15

Lazauskas, J. (2014). Study: Sponsored content has a trust problem. The Content Strategist, 9.   

- 408 -



18  
 

.  אשר מתייחס לקבוצה רחבה ביותר של צרכניםההסדר המוצע קובע מעשה בית דין .89

או ביקר /ו להסדר הפשרה מונה כל אזרח שנחשף 1.4כפי שהוגדרה בסעיף , הקבוצה

 השנים שקדמו 7- בYNETבאתר החדשות ופורטל התכנים האינטרנטי של המשיבה 

 המוצע מאיין ומונע מכאן שהסדר הפשרה. התובענה כייצוגיתלהגשת הבקשה לאישור 

 בעילה של הטעיה YNETאתר  כנגד  עתידיתתביעהלהגיש אפשרות ה מחברי הקבוצה את

 .מבלי שניתן להם כל פיצוי או סעדוזאת , בפרסומת סמויה

בגין נזק שנגרם במקרה , פשרה אשר מחד גיסא לא מעניק כל סעד כספיהסדר , בענייננו .90

 ומאידך גיסא כובל את חברי הקבוצה במעשה בית דין כך שהם מנועים מלהגיש ,דנן

 .אינו הסדר ראוי או הוגן, תביעה עתידית באותו עניין

 –של התובענה הייצוגית מטרותיה המרכזיות פוגם בהסדר מהסוג האמור אף , יתרה מזו .91

ות ייצוגיות לחוק תובענ) 3(1ו  )2(1 ראו סעיפים.  ומתן סעד הולם לנפגעיםהרתעה

מתן ו "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו", בין היתר,  כי מטרת החוק הינהיםקובעה

 . סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין

 המגן על המשיבה  באופן ,הסדר שיוצר מעשה בית דיןהיועץ המשפטי לממשלה ידגיש כי  .92

אינו , הקבוצהולצד זה לא מחייב אותה במתן פיצוי כלשהו לחברי , מפני תביעות נוספות

שכן הוא אינו מעניק סעד , הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, הסדר ראוי

לעניין זה ראו במאמרו של אלון  .ה וכן אינו מקדם את תכלית ההרתעהבוצלחברי הק

 את בוחן המשפט בית כאשר": 19 בעמוד, "ייצוגיות בתובענות והסתלקות פשרהקלמנט 

. הנתבע עבור עלותה ואת המיוצגת הקבוצה עבור שווייה את יךלהער עליו הפשרה הסדר

 סעד מתן"-לחוק) 3(1 בסעיף הקבועה המטרה את תמלא שהפשרה כדי, גיסא מחד

 שניתן הסעד כשווי רק אותה לאשר צריך המשפט בית - "הדין מהפרת לנפגעים הולם

 שהתובענה כדי, גיסא מאידך. משפטית בהתדיינות הצפוי מהערך גדול הקבוצה לחברי

 מפני והרתעה הדין אכיפת "-לחוק) 2(1 בסעיף הקבועה המטרה את תקיים הייצוגית

 המשפט שבית הרלוונטי הערך ולכן, שגרם נזק כל עבור ישלם שהנתבע צריך -"הפרתו

 ".הנתבע עבור הפשרה הסדר של העלות הוא לבדוק צריך

 החברה - בזק ' יכל נק 5731-08-07) מרכז(צ "תלעוד יפנה היועץ המשפטי לממשלה  .93

עמד בית המשפט על שם ) 31.7.2011, פורסם בנבו (מ"הישראלית לתקשורת בע

 : שםשתי התכליות שבבסיס הסדר פשרה בתובענה צרכנית וכך נקבע

כגון זה , בבוא בית המשפט לאשר הסדר פשרה בתובענה צרכנית

  :מן הראוי לבחון האם ההסדר מגשים שתי תכליות מרכזיות, שלפני

שומה על בית , לחוק) א(19 על פי סעיף –ינות כלפי חברי הקבוצה הג

, בבואו לאשר הסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית, המשפט לבחון

הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי , ראוי"האם ההסדר 

הניסוח מקפל בחובו דרישה להעריך האם הסדר הפשרה ". הקבוצה

 ההתדיינות הצפויה מהשלב משקף תוצאה ראויה ביחס לפיצוי ההוגן

    . בו הופסקה

 אחת ממטרותיה היסודית של –הרתעה מביצוע עוולות צרכניות 

היא , והתובענה הייצוגית הצרכנית בפרט, התובענה הייצוגית בכלל
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קרי למנוע היווצרותה של מציאות , "הפשע לא ישתלם"להבטיח ש

. עוסקבמסגרתה ביצוע עוולה צרכנית היא פעולה רווחית מבחינת ה

פיצויי הוגן לכל אחד , באופן תיאורטי, הסדר פשרה המבטיח, לפיכך

מהטעם , אולם אינו מבטיח הרתעה של העוסק, מיחידי הקבוצה

עלול להיות הסדר , שהסיכוי שהזכאים יממשו את הפיצוי הוא נמוך

יש לבחון לא רק את הגינות ההסדר כלפי , לפיכך. פשרה בלתי ראוי

אלא גם את ההשלכות של הסדר , זכאיםכל אחד מחברי קבוצת ה

    ."הפשרה על התמריצים של עוסקים אחרים לבצע עוולות צרכניות

ההסדר לא מטיל על המשיבה סנקציה ואין בו כל השלכה שתביא להפנמת הנזק , בענייננו .94

 –המשיבה נהנית מהטבה , למעשה וכפי שפורט לעיל. ההיפך הוא הנכון. שהיא גרמה

  ".פשרה"כסות של הקלה בדרישות החוק ב

יצוין כי פרסום סמוי המשולב בכתבות שנחזות להיות כתבות עיתונאיות , יתרה על כך .95

 מוריד תוכן הפרסומיה .תקשורתי בדיווח הצרכנים ציבור של כללי באמון פגיעהגורם ל

.  ולפרסומים עיתונאיים ככללכולו לעיתון מייחס שהצרכן האמון מידת את כללי באופן

בקש להזכיר כי בחברה דמוקרטית קיימת חשיבות ועץ המשפטי לממשלה יהי, בהקשר זה

, המאפשרת לציבור להשכיל ולדעת על המתרחש, לקיומה של עיתונות חופשית ומתפקדת

מעשי השלטון אך גם , ובכלל זה על אירועים בעלי חשיבות ברחבי המדינה והעולם

הם וחסרונותיהם של מוצרים כגון חשיפה בעניין יתרונותי, תופעות חיוביות ושליליות

בכך מסייעת העיתונות לציבור לממש באופן מלא ואפקטיבי יותר את . ושירותים שונים

א "ע(ד אילנה דיין "בהקשר זה ראו את דברי השופט ריבלין בפס. חופש הביטוי שלו

  :47 ודעמ, )8.2.2012ניתן ביום (אילנה דיין '  פלוני נ751/10

עת ביקורת על מעשי לעיתונות תפקיד חשוב בהב"

השלטון ובחשיפת תופעות שליליות והבאתן לידיעת 

העיתונות היא הזירה הציבורית שבה מתאפשר . הציבור

יש לה תפקיד מפתח בהבאת מידע . שוק דעות יעיל

אקטואלי לעיני הציבור ובהעלאת המודעות לסוגיות 

תפקיד זה משקף לא רק את . בעלות חשיבות ציבורית

 את זכות – בעיקר –נאי להשמיע אלא זכותו של העיתו

    ". הפרט לקבל מידע

  

 מוענקות לעיתונאים הגנות מיוחדות , של העיתונות בחברה דמוקרטיתתפקיד זהבשל  .96

למשל בעניין חסיון עיתונאי או הגנה של עיתונות אחראית בהוכחת הגנת , בדינים שונים

יד זה יכול להיעשות רק מימוש תפק. 1965-ה"תשכ, תום הלב לפי חוק איסור לשון הרע

הפועלת לשם מילוי תפקידה של יידוע הציבור באופן , באמצעות עיתונות אחראית וזהירה

 פוגע , חדשותיבמסגרת עיתון, של פרסומות הנחזות להיות כתבותפרסום . מלא ומקצועי

  . גם באינטרס זה
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ה הפשרהסדר  גם מהבחינה הזאת מתנגד היועץ המשפטי לממשלה לאישור ,לפיכך .97

שכן כפי שמתואר לעיל יש בו כדי לאשר פרקטיקה שאינה מבחינה באופן ברור , שהוגשה

 כאמור אף עלול לתת דראישור הס. וגלוי לקורא בין כתבות עיתונאיות לבין פרסומות

 .הכשר להתפתחות פרקטיקה בעייתית זו

 

    א לחוק תובענות ייצוגיות27הקרן מכוח סעיף מתן פיצוי באמצעות 

 נראה כי נימוק נוסף לכך שהסדר הפשרה נעדר ,שה לאישור הסדר הפשרהכעולה מהבק .98

 כפי .) לבקשה26' ס(ושי בביסוסה של הקבוצה עבר טמון בקנזק שהתרחש בכל פיצוי ל

 גם אם קיים קושי באיתור חברי הקבוצה הרי שעדיין ניתן לפסוק פיצוי ,שיוסבר להלן

. לחוק תובענות ייצוגיות א27סעיף ח וקמה מכו וזאת באמצעות הקרן שה,בגין נזקי העבר

 .)"הקרן": להלן(

   : קובעות כילחוק תובענות ייצוגיות) 2(-)1)(ג(20 המפורשות של  סעיף יוהוראות .99

  אינו,כולם או חלקם,  לחברי הקבוצהכי פיצוי כספימצא בית המשפט "

 ולבצע את התשלום בין משום שלא ניתן לזהותם, מעשי בנסיבות הענין

 רשאי הוא להורות על מתן כל סעד, רה ובין מסיבה אחרתבעלות סבי

כפי שימצא , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, אחר לטובת הקבוצה

 ";לנכון בנסיבות הענין

יורה על העברת , הורה בית המשפט על מתן סעד כספי לטובת הציבור 

בית המשפט ; א27הכספים המיועדים לכך לקרן שהוקמה מכוח סעיף 

; הכספים לתחום הקרוב לנושא התובענה הייצוגית שהוגשהייעד את 

נוכח בית המשפט כי העברת הכספים לתחום קרוב כאמור אינה 

רשאי הוא להורות כי הכספים ייועדו , מתאפשרת בנסיבות העניין

  ".הקרוב ככל האפשר לנושא התובענה, לתחום אחר

למקרה מענה תן ושהחוק נ הרי ,כאמורבאיתור חברי הקבוצה קיים קושי  אם אף, כלומר .100

 . כגון דא

שכן , סוטה מעקרונות הפיצוי המקובלים, כאמורלחוק ) ג(20הכלל הקבוע בסעיף אכן  .101

 הקבוצה אלא ניתנים לטובת, כספי הפיצוי אינם מועברים ישירות לידי הניזוקים

נועד על מנת לאפשר הגשת תובענות  כלל זה, עם זאתיחד . בכללותה או לטובת הציבור

בהם אין אפשרות לזהות את הניזוקים וכדי למנוע הצבת מכשול שגיות גם במקרים ייצו

באמצעות (פסיקת פיצוי לטובת הציבור , בנוסף .בלתי עביר בפני הגשת תביעות כאלו

 התכלית בדבר מתן  אםוגם, את תכלית ההרתעה מפני הפרת הדיןלפחות מממשת ) הקרן

 סעיף שבהתאם להוראות, יוזכר. ן מלאסעד לנפגעים מהפרת הדין אינה מושגת באופ

לתחום הקרוב לנושא "עד את הכספים המועברים לקרן ילחוק על בית המשפט לי) ג(20

לפחות חלק מחברי הקבוצה כן , פעמים רבות, ובאופן זה, "התובענה הייצוגית שהוגשה

 ,כך שגם התכלית בדבר מתן סעד לנפגעים מהפרת הדין תתממש, ייהנו מהפיצוי שייפסק

 .ולו באופן חלקי

 ראבי תופיק המנוח עזבון' נ שיתופי מרכז - תנובה 10085/08 א"ע בראו גם, בהקשר זה .102

 :)04.12.2011, בנבו פורסם (50פסקה , ל"ז
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 סוטה סטיה של ממש מעקרון נות ייצוגיותחוק תובע ל)ג(20סעיף "

הקורלטיביות העומד ביסוד עקרונות הפיצוי הרגילים לפיו אמורה 

כספי . להתקיים חפיפה מלאה בין מעגל הניזוקים למעגל המפוצים

הפיצויים אינם מועברים לידי הניזוקים והשימוש שייעשה בהם הוא 

נחה כי הניזוקים מתוך ה" לטובת הציבור"ככזו או " לטובת הקבוצה"

האינטרס של הנפגעים לקבל פיצוי בגין . יפיקו מהם הנאה עקיפה

אולם האלטרנטיבה לפיה . הנזק שנגרם להם אינו מושג על כן במלואו

לא יתקבל סעד כלשהו תומכת גם מנקודת המבט של הנפגעים בפסיקת 

הנאה חלקית ועקיפה עדיפה על אי סעד לטובת הקבוצה או הציבור שכן 

  )נ.הדגשות ש (." סעד כלשהוקבלת

יועץ המשפטי לממשלה עומד על ה, בנסיבות הפרטניות של מקרה זה, לאור האמור לעיל .103

אין בכך כדי לייתר ,  שגם אם ישנו קושי מעשי לפצות באופן אישי את חברי הקבוצה,כך

את הסעד הכספי במסגרת ההסדר ויש לערוך שימוש במנגנון שקבע החוק ואשר מיועד 

באמצעות הקרן , שיינתן לטובת הציבורולפסוק פיצוי בגין נזקי העבר , כגון דאלמקרים 

בהתאם . את תכלית הפיצויגם  ובאופן עקיף יממש את תכלית ההרתעהבאופן ש, כאמור

לתחום הקרוב לנושא "על בית המשפט לייעד את הכספים , כאמור, להוראות החוק

 ".התובענה הייצוגית שהוגשה

   

  קצורך במינוי בוד

בטרם יאושר הסדר הפשרה יש למנות , לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(19בהתאם לסעיף  .104

נראה כי לא , במקרה דנא. אלא אם כן מתקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, בודק

 מינוי ,לעמדת היועץ המשפטי לממשלה.  שלא למנות בודקמתקיימים טעמים מיוחדים

צורך בחינת הסדר פשרה מנקודת המבט של ל,  לחברי הקבוצההביא תועלת לבודק עשוי

חברי הקבוצה ושל הנזקים שנגרמו להם בעקבות ההתנהלות של המשיבה ובכך להביא 

 .וצעמהסדר פשרה מטיב יותר מהסדר הפשרה הבסופו של יום ל

גורם , בין היתר, זאת בשל היותו. לא פעם עמדה הפסיקה על חשיבות מינויו של בודק .105

 של חברי םר ביכולתו להאיר את עיני בית המשפט לאינטרסיאש, חיצוני אובייקטיבי

" בעיית הנציג" מתעוררת, פשרההסדר בסיטואציה של .  קולם אתולהשמיע, הקבוצה

שהרי התובע המייצג והמשיבה נמצאים באותה חזית ומבקשים יחדיו (במלוא תוקפה 

 לא צהחברי הקבו האינטרסים של ,א אחתל .)הפשרההסדר  לאשר את ת המשפטמבי

אחת  זוהי .ולא מקבלים את ביטויים במסגרת הפשרה המתגבשת, מיוצגים באופן מלא

 להסדרי פשרהעמדתו ביחס ע את מייועץ המשפטי לממשלה להשו של ה לסמכותהסיבות

נחוץ לקבל במקרים המתאימים גם חוות דעת מטעם , כך .המובאים לאישור בתי המשפט

אף  ולעיתים , מידע שלא הוצג על ידי הצדדיםטאשר יוכל להציג לפני בית המשפ, בודק

) א"ת (צ"תגונן ב- של כבוד השופטת מיכל אגמוןה יפים דברי,לעניין זה. אינו ידוע גם להם

 :)30.8.2011, בנבו פורסם (מ"בע בריאות שירותי מכבי' נ ישראלי 2786/07

 

 החשיבות את ולהדגיש לשוב מבלי זו החלטה לסיים ניתן לא"

 מינוי באמצעות ייצוגית בתובענות פשרה הסדרי של יקהמעמ שבבחינה
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 קבלת ובאמצעות, המוצע הפשרה הסדר לגבי דעת חוות שייתן, בודק

 חיצוניים גורמים .להסדר לממשלה המשפטי היועץ עמדת

 את ולהעמיד, ההסדר על אור לשפוך יכולים אלו ואובייקטיביים

 במצב, המשפט תבי עיני לנגד המיוצגת הקבוצה של חברי האינטרסים

 את שמגישים הצדדים בין מלאה אינטרסים זהות יש שבו המיוחד

 – והנתבע המייצג התובע הם – המשפט בית לאישור הפשרה הסדר

 הקבוצה חברי של קולם ואילו תאושר שהפשרה מעוניינים ושניהם

 אינו כלל, זכויותיהם מכריעה הייצוגית בתובענה שהפשרה, המיוצגת

, קלמנט אלון ראו ייצוגית בתובענה בפשרה נציגה בעיית על( נשמע

 הפרוצדורות של ודווקני מלא קיום. )הייצוגית בתובענה פשרה

 קבלת ובפרט פשרה הסדר לאישור ייצוגיות תובענות בחוק שקבועות

 הסדר יישום בשלב והן הפשרה הסדר אישור בשלב הן הבודק עמדת

 הולם פיצוי תןיינ אכן ההליך של שבסופו לכך שהביאו הם, הפשרה

  ".הקבוצה לחברי

  

אסם ' עמר אשר נ 16615/06א " להחלטת בית המשפט בבשיפנה היועץ המשפטי לממשלהעוד 

 :שם נקבע בזו הלשון) 13.3.2008, פורסם בנבו (מ"תעשיות מזון בע

, המשפט באישור תובענה ייצוגית-דלעיל של בית" חריג"לנוכח תפקידו ה"

- הורה המחוקק לבית,  מובנה כמבואר לעילולאור החשש לניגוד אינטרסים

 בתחום יותבודק שהוא בעל מומח, כעניין שבחובה, המשפט למנות

והיוצא מן ,  לחוק)1)(ב(19 בסעיףכאמור , זה הכלל. שהתובענה עוסקת בו

ועליו ,  אינה נדרשתהמשפט שחוות הדעת-הכלל הוא המקרה בו סבור בית

מן הסמכויות . לנמק מהם הטעמים המיוחדים שהביאו אותו למסקנה זו

ניתן ללמוד ָמהם יתרונותיו ,  לחוק)4(–)3)(ב(19 סעיףפי -המוקנות לבורר על

דק מוסמך לקבל מן בעוד שהבו. המשפט-פני בית-של הבודק החיצוני על

, מן הסתם, והוא גם מוסמך, שרה כל החומר הנוגע להסדר הפתהצדדים א

, לדרוש מן הצדדים להגיש לו כל חומר הדרוש לו לשם בחינת הסדר הפשרה

כח המשיבים טוענים כי -באי. המשפט איננו יכול לבצע בדיקה זו-הרי שבית

המשפט - שגם בית,הערכת הנזק והפיצוי לקבוצה מבוססת על חישוב פשוט

. אלא אימות בסיס הנתונים לחישוב, אך הבעיה איננה החישוב. יכול לעשותו

המשפט יבחן בעצמו את הנתונים -הצדדים בוודאי אינם מצפים שבית

לא היו , כך- לו היה העניין פשוט כל. הכלכליים שהחישוב מבוסס עליהם

ינת בצדק כפי שמצי. טורחים ומגישים חוות דעת כלכלית של מר רוזנטל

 הפשרה מבוסס בדרך כלל על סדרה, כח היועץ המשפטי לממשלה- באת

חשוב . המשפט- ואלו אינם מוגשים לבית, מסמכים שהצדדים הגישו זה לזה

לזכור כי בשלב זה של הדברים קיימת תמיד האפשרות שהסדר הפשרה לא 

 לדוןואז יהא על השופט שהתבקש לאשר את ההסדר להמשיך ו, יאושר

ולבחון ,  לכן הוא איננו יכול לעיין בחופשיות בכל מסמכי הצדדים.בתובענה

לשם כך נדרש בודק ֵניטרלי . עם הצדדים את נקודות התורפה של כל צד
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 מטובתם האישית של ת הפשרה בחינה שהיא מנותקרשיבחן את הסד

  ".ואשר נעשית לטובת חברי הקבוצה בכללותה, כוחו- התובע ובאי

, לטענתם.  בודקו של כי במקרה דנן אין צורך במינוי סברו להסדר הפשרההצדדים .106

ההסכם אינו מתבסס על עניינים חשבונאיים מורכבים הדורשים מומחיות מיוחדת שבה "

כי , בהקשר זה יובהר." דעתו של בית המשפטשיקול דעתו של בודק עדיף על שיקול 

צונית ובלתי טעמה של דרישת החוק בדבר מינוי בודק נעוץ בצורך בבדיקה חי, כאמור

 ההסדר עולה בקנה אחד עם האינטרסים כדי לבחון אם, תלויה של הסדר הפשרה המוצע

בעיית הנציג , אמור לעילכ). בעיית הנציג(קולם אינם נשמע לא פעם  ש,של חברי הקבוצה

כאשר קיימת זהות ,  הסדר פשרהעלולה להתרחש במיוחד במסגרת בקשה לאישור

ומכאן הדרישה למינוי בודק , לבין הנתבעת, בא כוחואינטרסים בין התובע המייצג ו

 .חיצוני

מקו את היעדר הצורך בבודק נוכח הליך הגישור שנערך בין הצדדים יהצדדים נ, זאת ועוד .107

בהקשר זה יש  .על ידי מגשר שהוא בעל מומחיות בתחום בו עוסקת הבקשה לאישור

את המנגנונים הקבועים כי אין בניהול הליך גישור כדי לעקוף או להחליף , להדגיש

שמטרתם הגנה על חברי הקבוצה מהסדרי פשרה שאינם , בחוק תובענות ייצוגיות

וזאת על ידי מינוי בודק על ידי בית המשפט , הוגנים וסבירים בהתחשב בעניין, ראויים

  .כמצוות המחוקק ובהתאם לתכליות החוק, ובפיקוחו ההדוק

מכיוון שלטענת הצדדים קיים , ברי הקבוצההסדר הפשרה לא מציע כל פיצוי לח, כאמור .108

בין ,  במסגרת בחינתו דווקא מסיבה זו ראוי כי הבודק יבחן,אולם. קושי להוכיח נזק

יבדוק שהבודק , עוד ראוי. כתוצאה מהתנהלות המשיבה לקבוצהאת הנזק שנגרם , היתר

 , למשלכך .ויעריך את היקף הפיצוי הנדרש, קהאפשרויות השונות לכימותו של הנזאת 

ין של י ניתן לפסוק פיצוי על בסיס קורלציה בין שוו,מבלי לקבוע מסמרות ומבלי למצות

 .סמויות לבין סכום הפיצוי שיינתןהפרסומות מהטובות ההנאה שהופקו למשיבה 

 הבודק גם .ראוי שייבחנו על ידי בודק, הצעות נוספות או כל דרך אחרת לכימות הפיצוי

ת ומתווים שונים לאופן תשלום הפיצוי לחברי הקבוצה או אפשרויות שונו יוכל להציע

וכמובן (ולמטרה שאליה ייעד בית המשפט את סכום הפיצויים שיועבר לקרן , לציבור

להחליט על היעדים ,  לחוק20בהתאם להוראות סעיף , מבלי לגרוע מסמכותה של הקרן

 ). המדויקים שאליהם יועבר הפיצוי

היא שבענייננו לא מתקיימים טעמים  המשפטי לממשלה  היועץעמדת, לאור האמור לעיל .109

 .וכי תהיה תועלת רבה למינויו של זה, מיוחדים המאפשרים את אי מינויו של בודק

  

  סוף דבר

 הוא שכן, זה בהליך הפשרה הסדר לאשר את לא ניתן כי עולה לעיל האמור מכל .110

 הפשרהשהסדר , היועץ המשפטי לממשלה סבור, בנוסף. חוקהוראות הל מנוגד

 ואינו מתיישב עם האינטרסים של חברי הקבוצה עם מטיב אינו ,אינו ראוי

גם מטעם זה היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לאישור הסדר הפשרה . הקבוצה

 . המוצע
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 כי ההסדר אינו כולל כל פיצוי ואף מהווה מעשה בית דין כלפי קבוצה  העובדה .111

 את בעיקר משרת ההסדר כי למסקנה המביא ,סביר בלתי באופן רחבה נהיהש

 .  עתידיותתביעות בחסימת, המשיבה של האינטרס

 או ידיעה, כתבה של בצורה פרסומות שמפרסם מי וכל המשיבה כי הראוי מן .112

 אחידה, ברורה בצורה לצרכן ויגלה החוק הוראות פי על יפעל, עיתונאי מאמר

 מלילס על ללחוץ צורך ללא, פרסומי בתוכן או בפרסומת מדובר כי ופשוטה

 הגילוי יהיה נגיש לצרכן עוד .באמת שהם כפי הדברים את להסתיר ומבלי כלשהו

 .לפני קריאת הכתבה

 הכתבה כי ידיעהה את מהצרכן למנוע, מובהק מסחרי אינטרס יש כאמור  .113

 כתבה ואינה מוטה וממילא היא, פרסומת למעשה היא שאותה הוא קורא

 . עיתונאית אובייקטיבית

 נתן והמחוקק מסוכן שימוש הינו כפרסומת העיתונאית הכתבה בכלי השימוש .114

 . בפרסומת מדובר כי ברור באופן לציין יש כי במפורש וקבע זו לפרקטיקה דעתו

 לגבולות מחוץ גם נפוצה זו פרקטיקה כי מלמדת, הבינלאומית ההשוואה גם .115

 קיימת וכי בפרסומת מדובר כי לצרכן לגלות חובה חלה שם וגם ישראל מדינת

 כאשר מסמנים משמעיים וחד פשוטים, אחידים במונחים שימוש לעשיית חשיבות

 . על מנת להקל על הקורא לזהות אותן, כתבות פרסומיות

ההסדרה . כנדרש בחוק נאות גילוי מהווה אינו הפשרה בהסדר עהמוצ הגילוי .116

חושפת ש, העתידית המוצעת מצריכה נקיטת פעולה אקטיבית מטעם הצרכן

     . משמעותוספק אם יביןאשר  ,ומסורבלרוך אלמלל מעורפל  ותוא

היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לאישור הסכם , מכל הטעמים האמורים .117

 בית המשפט הנכבד מ היועץ המשפטי לממשלה יבקש, ועל כן,  המוצעהפשרה

   .במתכונתו הנוכחית, הפשרה דרהסשלא לאשר את 
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 10:

נספח 10 - הודעת המיזוג מיום 4.7.18 - 
ערוץ 10 ורשת

(עמודים 417 עד 417)
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 10נספח 
 

 ורשת 10ערוץ  - 4.7.18הודעת המיזוג מיום 
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 11:

נספח 11 - תיאורים רלוונטיים אודות 
המשיבות

(עמודים 419 עד 422)
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 11נספח 

 צילומים רלוונטיים אודות תיאור המשיבות 

 :, ידיעות אחרונות בע"מ1המשיבה  .1

 
 

 :, ידיעות אינטרנט שותפות רשומה2המשיבה  .2
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 החדש: 10, חברת ערוץ 5המשיבה ו , רשת מדיה בע"מ4המשיבה  .3
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 השבוע: מעריב חברת, 6 המשיבה .4

 

 : מ"בע תקשורת! וואלה, 9 המשיבה .5
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 12:

נספח 12 - דוגמאות מתוך אתרים אשר 
אינם נוקטים במדיניות שיטתית של פרסום 

סמוי

(עמודים 424 עד 428)
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 21נספח 

 

מדגם צילומים מתוך כלי התקשורת אשר אינם נוקטים 
 במדיניות שיטתית של פרסום סמוי

   מקור ראשון"צילום לדוגמא, של דף הבית  באתר" : 
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2 
 

 

  ישראל היום"צילום לדוגמא, של עמוד שער של עיתון" : 
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  ,הארץ" אתרמתוך כתבות פרסומיות לדוגמא": 
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  דה מרקר לשם ההמחשה, מתוך: 
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 13:

נספח 13 - פרוטוקול ועדת המכרזים של 
לפמ מיום 25.6.2014

(עמודים 430 עד 430)
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 14:

נספח 14 - נספח השוואת מדיניות פרסום

(עמודים 432 עד 436)
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 14 נספח

 מדיניות תוכן פרסומי   -נספח השוואתי 

 מדיניות תוכן פרסומי בפייסבוק .א

צילום תוכן פרסומי )בדוגמה, מטעם משרד הרצוג פוקס נאמן( ברשת פייסבוק והגילוי הניתן 
 .4.11כנספח להלן ומסומן  - לו

 

 

מאפייני הפרסום "( המפרט בפני הצרכן את About This Facebook Adצילום הסבר פרטני )" •
 .4.21כנספח להלן ומסומן  - וכן את המדדים והמאפיינים שהתבקשו על ידי המפרסם

 

 

  

- 432 -



2 
 

 

 Branded)"מספר הבהרות ותנאי שימוש בנוגע למדיניות תוכן פרסומי המיועדות למפרסם  •

Content Policies"1 )-  4.31כנספח להלן ומסומן.  

 

 What is branded content on"ממומן ואופן סימונו )הנחיות לצרכן אודות קיומו של תוכן  •

Facebook and how do I know if someone is sharing a promotional message?"2 )-  להלן ומסומן
 .14.4כנספח 

 

 

 

                                                           
1  https://www.facebook.com/policies/brandedcontent?ref=hc  
2  https://www.facebook.com/help/233665870791913?ref=learnmorebc    
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 מדיניות הגילוי של קונצרן גוגל .ב

 המותג או החברה של המוכר השם את העסק כשם להציג לחובה באשר גוגל הנחיותהעתק  •
 .54.1כנספח להלן ומסומן  - המפורסם

 

 

 

 תרופות לפרסום ביחס גוגל חברת של וההגבלות התקנות ,הנהלים קובץ כותרת מתוך העתק •
 ..614כנספח להלן ומסומן  -
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 לנוסח - שווא מצג לבצע מפרסם על לאיסור הנוגע החלק מתוך קטן חלק של מסך צילום •
 .14.7כנספח להלן ומסומן  -  3בלינק ראו המלא

 
 

 

 

  fxpמדיניות הגילוי של אתר  .ג

כנספח להלן ומסומן  - וברור מלא גילוי עם "באלאנס ניוהמותג " פרסום של מסך צילום •
814.. 

 

                                                           
3  com/adspolicy/answer/176031?hl=iw&ref_topic=1626336support.google.https:// 
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 .4.91כנספח להלן ומסומן  - דוגמאות לגילוי אצל ספקי תוכן מקבילים  •
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 15:

נספח 15 - סקירת הפרות ידיעות עיתון 
ואתר

(עמודים 438 עד 509)
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 15נספח 

 ידיעות  -נספח מדגם הפרות

 הפרות של פרסום סמוי בעיתון ידיעות: .א

כפי האמור בבקשה, המשיבות נוקטות מדי פעם בפעם במדיניות גילוי נאותה באופן יחסי. כך, בתוכן  .1

מצורף גילוי נאות למדי "מוגש מטעם  8.6.2017ידיעות ביום  שיווקי מטעם מטרנה שפורסם באתר

 .15.1כנספח להלן ומסומן  -  מטרנה )כתבה פרסומית("

  

  

 להלן יובאו מקבץ דוגמאות לפרסום סמוי בעיתון ידיעות:

 :פרסום סמוי לבנק הפועלים .2

עסקי. התוכן מפורסם , פורסמה כתבה ובה פרסום סמוי של בנק הפועלים בעניין ליווי 4.1.2019ביום  .1.1

מתקיים בשיתוף עסקים קטנים' ללא גילוי מספק ולצד אמירה מינורית ומעורפלת לפיה "פרויקט '

 ".בנק הפועליםפעולה עם 

 . 15.2כנספח להלן ומסומן  -"( שחקני נשמה)"  4.1.2019מיום   צילום כתבה פרסומית •
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 של בנק הפועלים.   פרסום סמוי – 22.1.2019ביום  .1.2

 15.3כנספח "( להלן ומסומן לא רק לטבעונים)"  22.1.2019כתבה פרסומית מיום  צילום •
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 של בנק הפועלים.   פרסום סמוי - 14.1.2019ביום  .1.3

 .15.4כנספח "( להלן ומסומן פועלים למען ילדי וראייטי)"  14.1.2019מיום   צילום כתבה פרסומית •

 

 

רסום לפ גב' שרי אריסוןככל הנראה, כחלק ממלאכת שיווק הבנק זכתה גם בעלת השליטה בבנק,  .1.4

ישנן עוד שלל ידיעות שאינן חתומות ע"י כתב כלשהו של לטובת ספר אותו כתבה. יוער שבעמוד הנ"ל 

 "Wefix" , האפליקציה"בירה היינקן", "REEBOK"למותגים  )לדוגמא ת כפרסום שיווקיוהעיתון הנחז

 (. וכד'

 

 ..515כנספח  נים"( להלן ומסומהבייבי החדש של שרי אריסון)"  5.3.2019צילום כתבה פרסומית מיום  •
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ספר של בעלת השליטה בבנק הפועלים זכה גם לכתבת אינטרנט )לא חתומה( ואף למבזק )!( ה םרסופ .1.5

 באתר. 

  ynetוההפניה אליה כחלק ממבזקי  5.3.2019מיום  ynetצילום מתוך הכתבה פרסומית המקבילה באתר  •

 .15.6כנספח "( להלן ומסומנים ספר ילדים מאת שרי אריסון –"המסע של אור" )"
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לא למותר לציין כי הכתבה באתר האינטרנט דומה דמיון מופלא לכתבה )הלא חתומה( שפורסמה באתר  .1.6

 פרה הקודם של בעלת השליטה בבנק הפועלים... על ס

להלן   -"( לילדים -ספר חמישי   "שרי אריסון מוציאה)"  3.3.2016מיום   העתק כתבה הפרסומית •

 .15.7כנספח ומסומן 
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פרסום סמוי בו במסגרת ליווי עסקי מצד הבנק עסקים קטנים נפגשים עם המנטורים  - 15.1.2019ביום  .1.7

 שלהם על מנת לקבל תובנות עסקיות. 

 .15.8כנספח "( להלן ומסומן להפיץ את הבשורה)"  14.1.2019מיום   צילום כתבה פרסומית •
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פורסם בעיתון המודפס "יום המילה הטובה" כמודעה  21.1.2019ביום   :סמוי לרשת אורט פרסום .3

 . פרסומית סמויה של רשת אורט

מסומן ולהלן "( אני מורידה לאט לאט א חומות הניכור)"  21.1.2019מיום   צילום כתבה פרסומית •

 ..915 כנספח
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סיקור פעילויות תכנים וראיונות,  מגוון פרסומים סמויים באמצעות –פרסום סמוי לקרן קיימת לישראל  .4

לערך המותג. ערכים חיוביים )פמיניזם, פילנטרופיה, מעורבות, טבע, תרומה לקהילה( קק"ל תוך קשירת 

 מתוך עשרות ומאות דוגמאות:הצגה מדגמית 

 ..1015 כנספחמסומן ולהלן "( החופשה הכי שווה)" 3.7.2018מיום   פרסומיתצילום כתבה  •
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 ..115 כנספחמסומן ולהלן   ("מהבית הרחק בית") 29.5.2018צילום כתבה פרסומית מיום  •
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 ..2115כנספח מסומן ולהלן ( "הירוק היום ירוק מאוד") 9.5.2018צילום כתבה פרסומית מיום  •
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 ..3115כנספח מסומן ולהלן ( "הכוח הנשי") 20183.4.פרסומית מיום צילום כתבה  •

 

לשם הדוגמא נסקור של עמותות ציבוריות. מרבה בפרסום סמוי  ידיעות -  ציבוריותת ופרסום סמוי לעמות .5

מתוך עשרות רבות של דוגמאות שפורסמו , 2000עמותת ציונות מספר פרסומים הסמויים הנוגעים ל

 ידיעות במשך השנים:במדיות השונות של 
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כנספח מסומן ולהלן "( במשרד תרמתי)" 8.7.2018מיום  2000צילום כתבה פרסומית לעמותת ציונות  •

4115.. 
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להלן "( האחריות בעל הוא המאה בעל)" 16.1.2019מיום  2000צילום כתבה פרסומית לעמותת ציונות  •

 . .5115כנספח מסומן ו
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להלן "( עובדים של גוונים חמישים)"  1.7.2018מיום  2000  לעמותת ציונותצילום כתבה פרסומית  •

   ..6115כנספח מסומן ו

 

פרויקט "מהנדסות על  פרסום סמוי אינטנסיבי של החברה )בדגש -  פרסום סמוי לתעשייה האווירית .6

 :וזוויות סקירה מדגמית מתוך עשרות רבות של דוגמאותתצורות רב של במגוון   (העתיד"
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 כנספחומסומן  להלן  "('מהנדסות העתיד' פתח לי דלתות בצה"ל)"  15.1.2019מיום  צילום הכתבה •

7115..  

 

-במסווה של סיקור עולמיעשרות רבות של פרסומים סמויים לחברה  -  לחברה הגאוגרפית  פרסום סמוי .7

 תיירותי, כאשר הכתבות חותמות על ידי מנכ"ל החברה.

 . 815.1 כנספחומסומן  להלן"( גדול קטן עולם)" 16.4.2018 מיום הכתבה צילום •

 . .9115כנספח להלן ומסומן "( המושלם המחבוא)" 23.4.2018 מיום הכתבה צילום •
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  (..."בחסות)"..  כ"שירות לציבור" פרסומים סמויים המתוארים -  פרסום סמוי לטיפול רפואי בסוכרת .8

- 457 -



21 
 

 רמות את להוריד הבטחהובה ( "הלב את להציל, בסוכרת לטפל)" 13.1.2019מיום העתק הכתבה  •

 ..2015כנספח להלן ומסומן  - אחוזים בעשרות יםימוח ואירועים לב מאירועי התמותה
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פרסומים סמויים לחברה ובהן אזהרות אודות סכנות על הכביש מאות  - פרסום סמוי לחברת מובילאיי .9

-נטען כי הפרסום מהווה לעסקה רחבת היקף של הון אשר בעבר ,בנחיצות של מוצרי מובילאייושכנוע 

עם חברת  פעולה שיתוף במסגרת מתפרסמת הכתבה"לצד הכתבה גילוי לא נאות לפיו  .1עיתון שלטון

ובעטיפות שונות ומגוונות )ראיונות עם אגביים במסווה של נושאים ". הפרסומים מופיעים מובילאיי

' כיצד עוקפים באופן בטוח, שינה בנהיגה, ישראל כמעצמת אינפורמטיביות-נפגעים, הדרכות 'לימודיות

 כך, לשם הדוגמה: פטנטים, הדגמות עם כוכבי בידור, 'מומחים' לנהיגה בטוחה וכד'(.

 ..1215כנספח להלן ומסומן  -"( לילה עם כוכבת)" 8.11.2018צילום כתבה פרסומית מיום  •

  

                                                           
 פעילות עיוות של היקף רחב לקשר בסיס מהוות לידיעות מובילאיי בין השיווקי התוכן עסקות בעבר נטען בעיתונות כי 1

ובין ידיעות והשר האחראי הוטתה ( גיתם) שמטפל בעניין מובילאיי הפרסום משרד בין מהיחסים כך נטען כי כחלק. הרגולטור

 דורי שוקי אורן) פרסום ושר התחבורה זכה בפרסום חיובי  רגולציה לטובתה של מובילאיי, משרד התחבורה הסיט תקציבי

, מרקר דה, מובילאיי של הענק ועסקת - מוזס נוני, ץ"כ ישראל בין הקשר: TheMarker תחקיר, טוקר שדה ונתי

 וגיתם, נוספה בכל מובילאיי", ידיעות" בין מההסדר נחשף בתחקיר כי במסגרת שיתוף הפעולה וכחלק. עוד ( 24.11.2017

 כלי של 'הבטיחות' רמת מהי אשר מפרטת, במיוחד חדשה ומודגשת טבלה  באתר ידיעות המפורסמים הרכב מבחני

בטיחות תחום בו מובילאיי  אביזרי לרכישת השוק של מובילאיי בדבר חינוך הפרסומית הכל במסגרת האסטרטגיה.הרכב

 מובהק בידיעות אין על כך שום גילוי, אפילו לא מצומצם.  בפרסום סמוי שמדובר למותר לציין כי אף. מהווה מובילת שוק
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לצד  –"( אל תהיו הגורם הראשי בתאונה)" באתר ידיעות 15.11.2018פרסומית מיום צילום כתבה  •

 ..2215כנספח להלן ומסומן  -הפרסומים בעיתון המודפס 
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 .23.15כנספח להלן ומסומן  -  "(לראות ניתן שלא הסכנות)" 22.11.2018 יוםצילום כתבה פרסומית מ •
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  הקשרים המתווכיםבמגוון פרסומים סמויים רבים  -  2סמוי ליבואנית הרכב יוניברסל מוטורס פרסום .10

על איכות הסביבה, השוואת מכוניות,   הכתבים המקצועיים של העיתון )הצגת מכוניות חשמליות, דיונים

  ותחת גילוי מעומעם על שיתוף פעולה עם חברת  בטיחות וכד'(  דיוני

 ..4215כנספח להלן ומסומן  -"( הכביש על זורמות)" 2.10.2018צילום כתבה פרסומית מיום  •

 

  

                                                           
מעבר להעדר הגילוי הראשוני. כך הגילוי הלא מספק הראשוני )בניסוחו, במיקומו,  .כפול ומשולשכאן הטעיה הניסיון   2

לועזי -הקשרו( מעומעם עוד יותר בעזרת זיהוי מטעה ומעומעם של 'הגורם המשותף' והצגתו בשמו המסחריבעיצובו, ב

,  UMI"( כאשר ברי לכל כי הצרכן הממוצע אינו יודע מיהי UMI חברת עם פעולה שיתוף במסגרת מתפרסמת )"הכתבה

 .כתבהה ומה המהות האמיתית מאחורי ההחבר מה האינטרסים של
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קהילתית של מפעל הפיס -התרומה הציבוריתאודות כתבות ומאות עשרות  -  פרסום סמוי למפעל הפיס .11

 חיוביים )קידום בני נוער, מעורבות חברתית, פמיניזם(:וקשירת המותג לערכים 

  ..5215כנספח להלן ומסומן  -"( חדש תיכון)"  4.9.2018 מיום פרסומית כתבה צילום •
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   .615.2כנספח להלן ומסומן  -"( שינוי רוצים הצעירים)" 2.4.2018פרסומית מיום צילום כתבה  •

 

  

- 464 -



28 
 

חשיבות הטוטו וקהילתית של -בדבר התרומה הציבוריתעשרות ומאות כתבות  - פרסום סמוי לטוטו .12

 המיליונים "חגיגת, וולק טלעל העיוות החלוקתי היחסי ראו גם מתקנים ציבוריים שנבנו בידי החברה )

  (.20.5.2015, גלובס, "הטוטו מכספי" ידיעות"ו ONE של

 ..7215כנספח להלן ומסומן  -"( במגרש מהפכה)" 28.10.2018כתבה פרסומית מיום לדוגמה של צילום  •
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  נוער בני של לקהילה ותרומה התנדבות על יוזמותהמדגיש   ,פרסום סמוי רב -  פרסום סמוי לקוקה קולה .13

 :בהקשר למותג החברה

   ..8215כנספח להלן ומסומן  -"( אמריקה תפסו)" 15.8.2018צילום כתבה פרסומית מיום  •
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   ..9215כנספח להלן ומסומן  -"( אמריקה ותופסים מתנדבים)" 8.5.2018צילום כתבה פרסומית מיום  •

 

 

 קמפייןפרסומים סמויים חוצי פלטפורמות במסגרת עשרות ואף מאות  - פרסום סמוי לחברת אוסם .14

 :נאות ומספקלערכי החברה. כל זאת ללא גילוי " "אורח חיים מאוזן ובריאתוך קשירת  "משפחתי שולחן"

   ..3015כנספח להלן ומסומן  -( " שלישי משפחתי)" 18.3.2014 מיום פרסומית כתבה צילום •
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 כנספחלהלן ומסומן  -"( אחת וקוסמת קוסמים חמישה)"  14.1.2019 מיום פרסומית כתבה צילום •

3115..   
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   ..3215כנספח להלן ומסומן  -"( הסלט את תעביר אבא)"  8.4.2014 מיום פרסומית כתבה צילום •
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 -" משותף פרוייקט"כ הכתבה מוגדרת בו, 11.1.2019 מיום"( מנצח שולחן)" פרסומית כתבה צילום •

   ..3315כנספח להלן ומסומן 

 

פרסום סמוי, במסגרת התוכן ל נוספת דוגמא - חדשותי לקורנפלקס תלמה )ילדים(במסווה פרסום סמוי  .15

החלה מערכת העיתון לשלב   3. בשלב מסוים"ס תלמהקקורנפל"את 'החדשותי' בעיתון, שנועד לקדם 

 באופן כמעט יומיומי כתבות חדשותיות שנועדו לקדם את האינטרסים המסחריים של חברת יוניליוור

 וקורנפלקס תלמה.

 עד איפה הגיעו הדברים?

עומרי כספי. לצד הנערץ  NBA –ופיע ראיון חגיגי עם שחקן ה מ, 25.7.2017עיתון הספורט מיום ב

אינפורמציה ספורטיבית )ממוצעי נקודות, קבוצות בהן שיחק, חוזים ומעבר בין קבוצות( ושאלות 

מקצועיות )התאמות משחקיות, סגנון משחק( הראיון משלב אזכורים וקומפלימנטים של ספורטיביות 

סגולותיו של בדבר הרחבה ו כספי, שהוא פרזנטור של חברת תלמה, התייחסות חיובית לקורנפלקס תלמה

  :המוצר

"קורנפלקס של אלופים זה מותג שאני מלווה כבר שבע שנים, זאת תקופה יוצאת דופן 

אלה, ואני מאוד גאה בזה. אני גם אוכל אותו בבוקר בשילוב עם חלב או בהתקשרויות כ

 "יוגורט, בננות ופירות אחרים

כל זאת תוך הטעיית הקוראים, רבים מהם בני נוער להם מחולקים עיתונים בחינם בתחבורה ציבורית, 

 וללא גילוי הולם ומספק על היות הכתבה פרסומת.

                                                           
ר  3 ף, הזמנים סרגל לפי כי נעי בי הפעולה שיתו ן האגרסי ן תלמה קורנפלקס בי עות לעיתו די  התנהל י

עות לאחר די פן תקפו שי ו בזמן תלמה חברת את חריג באו י פרסום בעסקת שהי  חברת עם סמו

סיג בכתבת להלן ראו) אסם .פעולה בשיתוף הכוונה מה" טאו ) " 
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להלן  - 25.7.2017 מיום"( כספי: השנים בסקרמנטו לא עזרו לי)"  ynetמראיון הפרסומי באתר  העתק •

   ..4315כנספח ומסומן 
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כנספח להלן ומסומן  - 25.7.2017 מיום"( אב תוכנית)"  כתבה פרסומית דומה בעיתון ידיעות העתק •

5315..   
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התנהגות,  )תזונה,  שונים בהקשרים סמויים פרסומים מגוון -  4תלמהבוקר  דגניכללי ל סמוי פרסום .16

 :הקושרים ערכים חיוביים למותג מתכונים, דילמות משפחתיות וכד'(

כנספח להלן ומסומן  -  15.8.2018 מיום"( הבוקר את לכם שיעשו המתוקים)" פרסומית כתבה העתק •

6315..   

 

 

                                                           
ווח את להזכיר כדאי  4 ן הדי עית בעי כול השבי לי שי  תלמה של בחירתה על נוסף אור לשפוך או

עות עם להתקשר די נות י    :אחרו

דיעות" של הראשית הכותרת היא" המזוהם הקורנפלקס זה"  נות י  בגדול שמודפסת", אחרו

זות" של מטושטש צילום גבי על ובאדום  ולצדה", אתמול, בערד' תלמה' במחסני הנגועות הארי

 שהסעיר הזיהום" הסופרלטיב". תלמה" הכיתוב עם קורנפלקס קופסת של וחד בהיר תצלום

לי –" ההסתרה חטא" הפרשנות לטור הפניה לצדו, המשנה כותרת את פותח" המדינה את  ואו

יבים לא: "הכיתוב ובה רצועה, כואב הכי נו כך: לקנות חי  ".בעצמכם בריא קורנפלקס תכי

דיעות על פעם לא שחתומה מי בעצמה) קליגר-ליפשיץ איריס כן י קי תו וו  כותבת(, בעיתון שי

ד) אליזרע רותם עם יחד"(, בקערה סערה)" הראשית הידיעה את  על שחתום בו-כל כתב עו

דיעות מעט לא כן י קי תו וו  את הבוחנת ידיעה על חתומים כתבים משלושה פחות לא(. שי

 גם יש, מאתמול הכותרת של לאזכור מוקדש מיוחד צילום, הקורנפלקס במכירות הפגיעה

."חגיגה – ובקיצור מתכון דיעות. נות י פן יוצא" אחרו נים בנוף היום דו .העיתו ום ישראל". " הי

נית כותרת בקורנפלקס לסלמונלה מקדיש נו , הסיפור את שחשף", מרקר-דה"ו" הארץ, "בי

 המתחרה (..בתחתית קטנה הפניה משובצת" מעריב" ובשער, בשער אותה מזכירים לא כלל

ור של הצמודה ו לי ני ק יו ד, אוסם-נסטלה היא הבוקר דגני בשו ד עו ן תאגי  אבל, בינלאומי מזו

דיעות" קבוצת עם הדוקה שותפות לו שיש כזה נות י נים" אחרו כן של בקמפיי קי תו וו . שי

ור ו לי ני ו נה גם, זאת לעומת, י כן ואת גדולה מפרסמת אי קי התו וו  עם עושה היא שלה השי

 ."המר המתחרה
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   ..7315 כנספח ומסומן להלן -"( שלכם הבוקר טוב כמה)" 11.7.2018 מיום פרסומית כתבה העתק •

•  
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 (:ynet) ידיעות אתר הפרות מדגמית סקירה .ב

 חיזוק הפרות שנטענו בבקשה המקורית: –ראייתית  תוספת .א

 :שנטענו להפרות ראייתית תוספת להלן .2

המאדירות את המכון ותרומותיו הבריאותיות והתזונתיות לאורח  תוכניות כתבות - ןאברהמסו מכון .2.1

 . חיים בריא )וכן בהתנגדות כרמון(

 1נספח שצורף כ) 24.1.2012" מיום קילו 14 רזה דץ משה איך: ללחם מכור  הייתיהעתק הכתבה " •

  ..8315כנספח  ניםלהלן ומסומ -( (לבקשה 5)נספח  להתנגדות כרמון
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 המתארת"( לואיז וקפה אברהמסון מכון בין פ"שת: הבריאות בשביל)" 25.5.2014 מיום כתבה העתק •

 ..9315כנספח  ניםלהלן ומסומ - (כרמון להתנגדות 2 נספח)  אברהמסון מוצרי יתרונות את
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 15.3.2016מיום  ("?בהדרגה או מיד - ןלעש להפסיק היעילה הדרך: מצא מחקר")  הכתבהצילום  •

 . .4015כנספח  ניםלהלן ומסומ - (כרמון להתנגדות 1 נספח)מצ"ב ומסומן כנספח 
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 :ידיעות באתר פארם לסופר נאות ולא סמוי לפרסום נוספות ראיות - פארם סופר .2.2

)נספח  "(ביותר הזולים נהיה: החיתולים את משדרגים פארם-סופר)" 26.4.2017מיום  כתבהצילום ה •

    ..4115כנספח  ןלהלן ומסומ - להתנגדות כרמון( 4
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- 487 -



51 
 

 בסרטון מופיע  "(לילדים תרופות לתת הנכונה הדרך :וידאו מדריך)" מתן תרופות כתבה אודותל הפניה •

 :פארם סופר מביתמדחום לייף  (4:08) הפארודית גבול)על  יתרה בהבלטה המצורף

4348625,00.html-40,L73https://www.ynet.co.il/articles/0,   - 4215 כנספח ומסומן להלן..    
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 להתנגדות 5 נספח) ("חדש קוסמטיקה מותג משיקה פארם סופר") 25.2.2018 מיום כתבהה צילום •

    ..3415כנספח להלן ומסומן  - (כרמון
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 :לדוגמה נוספות הפרות .ג

   :לדוגמה נוספות הפרות מספר להלן .3

 במסווה סמוי פרסום ובו" נדל מדור מתוך", ישראלי בית" המדור תת -  ן"נדל לשירותי סמוי פרסום .3.1

 ידיעות' ללוח הכתבה מפנה. המדינה ברחבי שונות בשכונות מגורים אודות אינפורמטיביות מודעות של

 הפרסום – אחרות ובמלים. רלוונטית דירה ושכירת ברכישת להתעניין הקורא מוזמן שם' אחרונות

לילה נחמן, "מרכז העיר, סמוך לים:  ,ראו) אחרונות לידיעות רלוונטיים גורמים של גם הוא המסחרי

 , אתר ידיעות(.5.9.2018הכירו את רובע מע"ר באשדוד", 

באופן קבוע תרופות ילדים, בין היתר  מקדמיםערוצי הבריאות  - הבריאות ערוץ במסגרתסמוי  פרסום .3.2

, פורסמו באתר באופן אינטנסיבי תכשיר אקמולי, כךבשם "מחלות ילדים",  קבועבאמצעות ישנו מדור 

קישור לדף הפייסבוק של התרופה. )ראו באתר  ותכולל אשרבצבעי המוצר  ותכתבות מעוצב ופורסמו

 "(2013 לשנת ידיעות אתר הפרות סקירת" העין השביעית,

)מפרסמת   על-אל התעופה לחברת, באתר והן בעיתון הן, ופרסומים כתבות מגוון - על לאל סמוי פרסום .3.3

לשם ההמחשה, דיווח על מחווה אווירית בדמות  ידיעות(. ותיקה ומשמעותית בקבוצת התקשורת של

בטיסות אל על עם מטוסי  WiFiטיסת הבכורה של השקת "הופעה של דני רובס בהקשר של 

 שיש".  "הכי ישראלי כי הואוהסבר לבחירה בו  הדרימליינר"
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 17.1.2019 מיום "(ללונדון בדרך רובס דני של חיה הופעה: הפתעה עם טיסה)" לכתבה קישור •

    ..4415 כנספחומסומן  להלן -( html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5448551,00: קישור)ב
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   11.7.2018 מיום"( בדקנו: על אל וגולשים טסים)"  הכתבה צילום •

    ..5415כנספח להלן ומסומן  -(  html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5308009,00)בקישור:
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 ת חברתיו ברשתות הפרות .ד

הפרות שונות  להלן. חברתיות רשתות בידי ומופצות המצויות הפרות על אף מוסבת זו בקשה, כאמור .4

 המופצות בעמוד הפייסבוק ובהם פרסומים סמויים:

  - פייסבוק ברשת הפרות

 ; אל על .4.1

 ;ידיעות מימון .4.2

 ; ידיעות אלבומים .4.3

 ;לב עקולנו .4.4

 ;הקאמרי תיאטרון .4.5

 ;אטריותיפסיכ תרופות .4.6

 . 615.4כנספח להלן ומסומן  - ומסומנים מצורפים הפרסומים העתקי

 

 

 

  

- 493 -



57 
 

  

(.לאתר youtubeיוטיוב )באמצעות אתר  שיתוף ווידאוו, באתרעושה תר ידיעות א - יוטיוב באמצעות הפרות .5

והוא עושה שימוש באתר ובסרטונים על מנת לקדם תכנים  ידיעות עשרות אלפי מנויים רשומים )עוקבים(

עדו כך, לשם הדוגמה, סרטוני תיירות שנו תוך כדי פרקטיקות פסולות מטעות ונטולות גילוי. ,מסחריים

 . וכיו"ב  לקדם אתרי תיירות, סרטוני פרסום סמוי לרכבים, סרטונים פוליטיים

 וקו לשטרסבורג וחבילות טיסות: הקרוב בקיץ)" 20.1.2019 מיום הסמויה הפרסומת סרטון צילום  •

    ..7415כנספח להלן ומסומן  -( "למקסיקו חדש
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לשם ההמחשה לשילוב התוכן הרוחבי, המבקשים יצרפו אף את הכתבה 'התאומה' שפורסמה באתר  •

    ..8415כנספח להלן ומסומן  - 20.1.2019ידיעות ביום 
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- 496 -



60 
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 ידיעות: -פרסומים לתרופות והליכים רפואיים  .ה

גילוי נאות( שנועדו לקדם במהלך השנים פרסם עיתון ידיעות מספר פרסומים סמויים )ולמצער, ללא  .6

 להלן מספר דוגמאות:  .5אינטרסים של תרופות רגישות

חנוך  - בכיכובם של עיתונאי ידיעות "חלון לנפש"דרת כתבות בס - תפרסום סמוי לתרופות פסיכיאטריו .6.1

לצד ידוענים בולטים קודמו תרופות כאשר במסגרת הסדרה מופנה הגולש הסובל מבעיות  -דאום 

חברה תרופות דנית  ,לונדבקאתר שהוקם על ידי . Goodaysקישור מודגש לאתר נפשיות באמצעות 

)אורן פרסיקו, ( .cipralex.co.il הרשמי ) "לאתר הרפואי"ומפנה אף  המייצרת את התרופה ציפרלקס.

 . (19.2.2012העין השביעית,  ","גועל נפש

להלן  - 21.2.12מיום  "(יותר כותב אני הציפרלקס עם שהתחלתי מאז :תורן דןההפניה לכתבה )" העתק •

    ..9415כנספח ומסומן 

 

                                                           
, יוני 2017, נובמבר 2017( במספר גליונות )בין היתר ביוני "yhealth"מודפס )רבים מהתרופות יצאו במסגרת גיליון   5

פרסומים סמויים שנכתבו על ידי בכירי העיתונאים בעיתון )רותם אליזרע כתב הבריאות כלל בעיקר  אשר (2018

מתוצרת חמש המוחלט רובם  –על תרופות וטיפולים בסוגים שונים של סרטן  ויהודה שוחט מנהל מחלקת התחקירים(

על גבם של החולים: איתמר ב"ז, . )Abbvie-ו טקדה, נוברטיס, פייזר, רושהחברות הבינלאומיות שמימנו אותו: 

(. הכל תוך הנעת הצרכנים לביצוע מעשים המשרתים 5.7.2018, העין השביעית, "זה פרויקט שנולד בחטא"

מוצרי החברות שמימנו את הגליון, ותוך דיון אינטרסים מסחריים של חברות תרופות חיצוניות, הדגשת והאדרת 

 מהחברות נציין עוד כי על פי התחקיר, שתיים) מרופא. מרשם דורש בהם שהשימוש מוצרים מגוון בסגולותיהם של של

 האחרונות בשנים ויאנסן אשר רכשו זניקה-הן אסטרה, חסות לו נתנו ' על אף שלא17מיוני  במוסף מוזכרים שמוצריהן

. תחקיר העין השביעית מציג את הכרוניקה של המחדל וממחיש כיצד (במדור הבריאות באתר ידיעות קייםשיוו ערוצים

באמצעות הטעייה, התחייבויות שלא כובדו ומחדל של הרגולטור פורסמו הגליונות תוך הבטחה לפיה לא יקודמו 

 קידום תרופות של –תרופות ספציפיות. עיון מהיר בגליונות מגלה כי הכתבות מיועדות וממוקדות לתכלית אחת בלבד 

מוסף  , ""מדובר בכתבה פרסומית במוסף פרסומי"החברות הממנות. וכך גם הודו המפרסמים בפני המערכת י 

הן נועדו להשפיע על החולים כדי שילחצו .. .."זה תוכן שיווקישסיפר כי   וכן גורם פנימי ."שמורכב מכתבות ממומנות

זה משהו  –כניסו את התרופה לסל. זה לא סוד ועל הרופאים שילחצו על האיגודים המקצועיים וי –על הרופאים 

משרד הבריאות איננו רגולטור ביחס "דובר משרד הבריאות כי  הדגישבתגובה לתחקיר נציין כי  שידוע לכולם".

לאמצעי התקשורת, אלא ביחס לחברות התרופות. על חברות התרופות לגלות אחריות ולפעול לפי הנהלים, 

כי אף בהיבט הבריאותי )מטבע הדברים, הדובר לא התייחס הדובר אף הדגיש . במטרה למנוע הטעיה של הציבור"

 .פרסומי( הנוהל הקיים ביחס לעיתון אכן לוקה בחסר ומשרד הבריאות פועל לשנות אותו-לפן התקשורתי
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להלן ומסומן  - 7.2.12"( מיום ציפרלקס בחצי מחיר: הכללית מורידה מחירי תרופותההפניה לכתבה )" •

 . .5015כנספח 
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תבה מרכזית שהופיעה בידיעות נועדה לקדם בדיקה כ - (פרסום סמוי לבדיקה גנומית )פאונדיישן וואן .6.2

כיצד הבדיקה מצילה חיים ( שבישרו "לא הייתי מוכן למות")כותרות דרמטיות במיוחד חתחת גנומית 

. לחיות משנה יותר לאלמיכאל נגרין   התחזיות המוקדמות העניקוועל אף המצב הרפואי הקשה )"

אבל ( ניצלו חייו )"שלו תןהאמת, לא הייתה סיבה לחשוב אחרת, כשהסרטן שלח גרורות משלפוחית הש

"על פי  במעין נס רפואי ) "וזכה מחדש בחייו הוא קיבל טיפול מדויק.. הגנומית הבדיקה בזכות

והרופאים כשהמסר של החולה  ("איתנו להיות אמור היה לא כבר ..הרופאים של המוקדמות האבחנות

ולכן לדעתי צריך להכניס אותה לסל התרופות ולקבל היא יכולה לעזור לחולים רבים, "הוא חד משמעי )

 . (להיות זמינה לכולם" הצריכ יאה .אותה דרך קופות החולים.

 ..5115כנספח להלן ומסומן  -( 2017לגיליון יוני  8עמ'  -)ממוסף "ידיעות בריאות" העתק הכתבה  •
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הן באתר  –זה המקום לציין כי ידיעות שיתפו פעולה  - פרסום סמוי לבדיקות רפואיות גנומיות נוספות .6.3

תחת המדור רפואה מותאמת אישית  ,עם קידום הבדיקה בעוד מספר הזדמנויות. כך -ליון יוהן בג

 ריאהמטופלי סרטן   מפורסמת ומקודמת הבדיקה במספר רב של כתבות תוך פנייה לקהלי יעד שונים:

 מטופלי סרטן שלפוחית השתן ,(6.12.2017) , מטופלי סרטן השד(26.3.2018וכן  29.11.2017)

 .(14.11.2017וכן  13.9.2017) , וקישורים כלליים לחולי סרטן(22.6.2017) , סרטן השחלה(17.7.2017)

 13.10.2016 מיום"( האמנו ולא קראנו. בגוף איבר מכל נעלמו פשוט הגידולים)" לדוגמה כתבה העתק •
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 ..4615כנספח להלן ומסומן  - (html-cles/0,7340,Lhttps://www.ynet.co.il/arti.4866209,00קישור:)ב

 

 

)מבית פייזר  "אייברנסבשם " רסום סמוי אינטנסיבי משבח את התרופהפ - פרסום תרופת אייברנס .6.4

שמימנה את הפרסום( לצד תרופה אחרת שמומנה אף היא. תוך מסקנה ברורה של כתב הבריאות של 

 )!!(. תקווה הרי שהיום הן יכולות לחיות זמן רב יותר" ם בעבר לא הייתה לנשים הללוהעיתון  )"א

( לסל הבריאות"אך טרם נכנסה  2016"רשומה בארץ מאז שנת יתיות בזמינות התרופה )יוסימון הבע

נציין כי פרסום הסמוי הועיל, הפלא ופלא,  ובסופו של דבר מאמצן של חברות התרופות נשא פרי. 

 כנסו לסל התרופות מיד לאחר פרסום הכתבה. 7יחד עם התרופה הנוספת  6ותרופת אייברנס

                                                           
6  -https://www.onein9.org.il/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A1

%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95/  
7 https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=160%2068%2035298%2000&safa=h 
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https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=160%2068%2035298%2000&safa=h
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 .4715נספח כלהלן ומסומן  -( 2017לגיליון יוני  6-4עמ'  -העתק הכתבה )ממוסף "ידיעות בריאות"  •
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חולים פרסום סמוי לתרופות המציג את יעד התרופה ) – לימפומה של העורפרסום סמוי לתרופות ל .6.5

כבר "(, חדשנות הטיפול )קשים "שלפחות עבור חלק, יש טיפול שיכול לבלום את התקדמות המחלה"

כשהתקבלו התוצאות הראשונות, שפשפו הרופאים את עיניהם ( והשתאות הרופאים )"לא מדע בדיוני

 . (בתדהמה: חולים שכבר אפסו הסיכויים להציל את חייהם, נוקו לחלוטין מסרטן

 .4815כנספח להלן ומסומן  -( 2017לגיליון יוני  16עמ'  -העתק כתבה )ממוסף "ידיעות בריאות"  •
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 . .4915כנספח להלן ומסומן  -( 2017לגיליון יוני  17עמ'  -העתק כתבה נוספת )ממוסף "ידיעות בריאות"  •
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גם כאן, תוך הצגת  –רסום סמוי לתרופות חדשניות ללוקמיה פ - תרופות ללוקמיהפרסום סמוי ל .6.6

"( וסימון ברור של הבעיה שהפכו מחשוכות מרפא לברות ריפוי"מחלות מקרים אישיים באופן רגשני )

 בסל עדיין שאינן חדשניות ביולוגיות תרופות מתן המאפשרים, ביותר חדשניים מחקרים"והפתרון )

 לחייהם העניקה שהתרופה המזור ( וחולים סופניים מתארים את"מבטיחות נראות אך התרופות

 ."(יפה וחיה טוב מרגישה אני בינתיים)"

"( קוטליק"ו" זלבורף)" רוש קבוצת של תרופות שתיפרסום סמוי ל - פול במנלומהפרסום סמוי לטי .6.7

וחולים המפליגים  "המדהימות התוצאות" תודודיווחי הרופא א, תוך אשר מימנה את פרסום המוסף

 . "(אחר בנאדם אני ומאז הטיפול את לקבל התחלתי שנתיים לפני)"בשבחה 

שמימנה את המוסף  "טקדה" של חברת "אלונבריג" תרופת – yhealthפרסום סמוי  נוסף במגזין  .6.8

 ",נוברטיס" חברת אחרות של תרופות שתי , על"לחולים חדשה בשורה"בתור  הוגדרה הפרסומי

 .במחקר ועוד כיו"ב" מרשימות"ו" דרמטיות תוצאות"ל הביאו כי שמימנה את המוסף הפרסומי נכתב

נציין כי התכנים חצו מדיות שבכולן היה גילוי  ,הבריאות מוסף בעניין - מדיות וחוצה גורף גילוי העדר .6.9

, אחת פעם רק הופיעה התרופות חברות מכספי המוסף מימון בדבר ההודעה - המודפס ליוןיבגחסר. 

 חברות חמש" בחסות" מתפרסם המוסף כי היה שנבחר המינימלי הנוסח.  2 עמוד של התחתונה בפינה

, ועוד זאת. עצמן בכתבותללא שום גילוי  ,מהן אחת כל של והלועזי הפורמאלי הלוגו בצירוף, התרופות

 סמוי בפרסום מדובר כי לצרכן המגלה אזכור כל אין ידיעות באתר הכתבות של המקוונת בגרסה

 המוסף הוצאת עם מיד לרשת שעלה ייעודי בערוץ מופיע שכזה אזכור. תרופות חברות ידי על הממומן

הגולש לא נחשף לגילוי נאות. למעלה  -לכתבות  ישירה בגלישה אולם – בזה זה שלובים התכנים בהיות –

לא הוסבר לקוראים  - האתר של הבית בדף שפורסמו בהפניותמכך, על פי תחקיר העין השביעית, גם 

 שמדובר בתוכן ממומן.

נציין שכלל ההפרות בבקשה זו, והפרסומים הרפואיים בתוכם  - השפעה על השיח הרפואי וצריכת המידע  .7

משפיעים באופן ניכר על צריכת המידע. כך, לשם הדוגמה, מי שיקיש במנוע חיפוש בדיקה גנומית לסרטן 

 שד יקבל בתוצאה הראשונה את הכתבה נטולת הגילוי, המהווה למעשה פרסום סמוי.

 15.50כנספח להלן ומסומן  - לדוגמה  "שד סרטן גנומית בדיקה: "חיפוש תוצאות העתק •
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נספח 16:

נספח 16 - סקירת הפרות פרסום סמוי 
פוליטי

(עמודים 511 עד 527)
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 61 נספח

 פרסום סמוי פוליטי -מדגם הפרות  נספח

 :פוליטיפרסום סמוי  .א

 על בדגש שונים תקשורת בכלי ששולבה - פוליטית תעמולה - פוליטי סמוי פרסום של מדגמית סקירה להלן

 ."קשת" וקבוצת, "אחרונות ידיעות"

 פרסומים למנות ניתן היתר כשבין, ידיעות מדיותב פוליטי סמוי פרסום של מדגמית הצגה להלן

 : רבים שקלים מיליוני של עסקאות בהיקף ומקיפים אינטנסיביים

 הציע ידיעות אתר כי" שקוף" המיזם במסגרת נחשף 16.10.2018 ביום - רשויות מקומיות בחירות .1

 בן ניר, נתיב אסף) ₪ 10,000 -כ של סכום תמורת עיר לראשות מועמד עם פוליטי' ראיון' ובה חבילה

 ממצאי כי נציין(. 16.10.2018, שקוף, ?"ynet-ב כתבה לקנות עולה כמה: שקוף תחקיר" צבי

 הסמוי הפרסום כי שהראו השביעית העין הביקורת אתר של רבים פרסומים עם עולים התחקיר

 ראיון לקנות עולה כמה", ז"ב איתמר) חדשותי-מערכתי תוכן של במסווה דבר לכל פרסומת הוא

 למועמדים והבטחה הציבור הטעיית תוך הכל (17.10.2018, השביעית העין", ynet-ב פוליטיקאי עם

 : כי

, להקשות פה באים לא אנחנו, ניתן אנחנו - עובד לא זה אם. למועמד טוב נעשה אנחנו"

 ."יצליח שהוא היא שלנו המטרה

 

פאנל סיעת התעוררות עופר ") 17.7.18צילום עמוד כתבה פרסומית מיום  לשם ההמחשה, •

 . 1.16 נספחכלהלן ומסומן  - youtubeבאתר ynetשל  ("ברקוביץ'
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מקבץ דוגמאות וסיקורים לפרסום  - הסתדרות ויו"ר ההסתדרות העומד בראשהפרסום סמוי ל .2

נרחב לפני בחירות לראשות , בדגש על קמפיין סמוי לקידום ההסתדרות והעומד בראשה

 : ההסתדרות

כמה שילמה ההסתדרות ל"ידיעות "נתי טוקר, כתבתו של קישור לכתבה וצילום עמוד  •

 . 2.16 נספחכלהלן ומסומן  - , דהמרקר(.201625.4, 1"במאי? 1אחרונות" על סיקור 

 

 20.4.2016קמפיין ההסתדרות מיום  במסגרתהפרסומית  כתבההעמוד צילום קישור לכתבה ו •

  .3.16 נספחכ ומסומן להלן – 2"(לדרך יוצא העובדים שבוע)"

 

                                                           
1  https://www.themarker.com/advertising/1.2925404 
2  4794470,00.html-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L 
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מכספי ההסתדרות ₪ שהעביר שני מיליון  ,הטיית תוכן עיתונאי 'נורמטיבי' לטובת ניסנקורן •

ידיעות אחרונות מתמסר לקמפיין של אבי  -"מסתדרים איתמר ב"ז, ) "ידיעות"לקבוצת 

 . (, העין השביעית23.4.2017, ניסנקורן"

 

פרסום סמוי וקידום אינטרסים של משרד המדע והשר העומד בראש )תוך שילוב תכנים 'רגילים'  .3

 ולאחר) המידע חופש חוק פי-על פנייה בעקבותממסמך שנחשף  - וחיוביים אודות המשרד והשר(

 המדע ממשרד קיבל ידיעות כי אתרמתברר  (קודמות נחסם המידע מפני הציבור פניות שבשתי

 לקדם שנועדו ומצולמים כתובים תכנים פרסום עבור שקל ממיליון למעלה פרי יעקב השר בראשות

באתר העין כאשר  .שקל מיליון 1.3עמדה על " הפעולה שיתוף" הממשלתי. עלות הגוף מטעם יוזמה

שולבו כתבות עיתונאיות אחרות שתמכו בשר  - 'מקובל'השיחד עם הפרסום הסמוי  ,השביעית נחשף

, השביעית העין, "גורפת התנגדות", ז"ב איתמר) המממן ובאינטרסים המסחריים שלו

24.10.2014): 

 - "(YNET אתר עם פעולה לשיתוף מחיר הצעת)" 8.12.2013 מיום מ"לפ מסמך עיקרי העתק •

 .4.16 נספחכ ומסומן להלן
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וי מאות והסכמים בש - של משרד הרווחה והשר העומד בראשופרסום סמוי וקידום אינטרסים  .4

אחרונות לבין משרד הרווחה )בדגש על פרויקט "מארחים ניצולי שואה"  ידיעותאלפי שקלים בין 

 ידיעותבלעדי: מדוע מעבירים שרי לפיד מאות אלפי שקלים ל"דוד אברהם, ) 2013בחגי תשרי 

 . (וואלה, 14.1.2013, אחרונות?"

בלעדי: מדוע מעבירים שרי לפיד מאות ") 19.8.2013מיום  לכתבה וצילום עמוד הכתבהקישור  •

  .5.16 נספחכלהלן ומסומן  - 3 (אחרונות?" ידיעותאלפי שקלים ל
 

 

 

בדוגמא בולטת,  - פרסום סמוי וקידום אינטרסים של המשרד להגנת הסביבה והשר העומד בראשו .5

 בהיקף של כמעט שני מיליון שקל בשנתיים. המדינה" "המשפחה הירוקה של פרסום הסמוי פרויקט

מפרט את ההתחייבות מטעם המחלקה המסחרית של "ידיעות אחרונות" רשמי מסמך כי  נציין

. הכל תוך פירוט לסקר את הפרויקט באמצעות מערכות התוכן ובחתימת עיתונאים מהמערכת

גלעד )השר מעורבות  אתציין מותר ללבמדיות השונות. מדוקדק של דרך איכות והיקף הסיקור 

 . בהבלטה ותמונתו עם המשפחה הזוכה פורסמ( וארדן
 

                                                           
3  https://b.walla.co.il/item/2671233 
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 12.8.2012מיום גב' ליאת לייבה,  בידיעותמנהלת מחלקת הפיתוח העסקי העתק מכתב  •

לית המשרד לאיכות ""( למנכהסכם שת"פ -פרויקט המשפחה הירוקה של המדינה )"

  .616. נספחכ ומסומןלהלן  – הסביבה

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2015/01/yedioth- :קישור למסמך המלא]להלן 

2012.pdf-sviva  ] 
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מהעת האחרונה ובהם הפניות ספציפיות לאתר המשרד, וכן צילומים ותיאורים  כתבות העתק •

 . 7.16 נספחכ ומסומןלהלן  - פעילות המשרד והשרשל 
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גם שימש לשר לעניינים אסטרטגיים  ןגלעד ארד - פרסום סמוי למשרד לנושאים אסרטגיים .6

 לגרוםוצת "ידיעות אחרונות" קיבלה מאות אלפי שקלים כדי לפרסם כתבות וראיונות שנועדו קבו

לקוראים להתגייס לקמפיין ממשלתי נגד מבקרי ישראל. את הכסף העביר ל"ידיעות אחרונות" 

המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה בראשות גלעד ארדן, שהוציא לאחרונה מיליוני שקלים עבור 

, המערכה שוכרת את המערכתאיתמר ב"ז, ) רכישת סיקור חיובי והפצת תוכן מטעמו באינטרנט.

 . (העין השביעית( ,18.12.2017

 

בין היתר, במקרה בולט  - פרסום סמוי של משרד הכלכלה וקידום השרים שעמדו בראש המשרד .7

 ידיעותעבור פרסום כתבות במדור הכלכלה של  ynet-משרד הכלכלה מאות אלפי שקלים לשילם 

הידיעות התפרסמו במסגרת ערוץ בשם אף ללא גילוי מכובס. אשר נחתמו על ידי כתבי העיתון, 

בלי שום אזכור "כלכלה בעולם", שבו מופיע באנר קבוע באנגלית ועליו סמליל משרד הכלכלה, אך 

נחשף כי המשרד אחראי לתכנים ושילם תמורתם לא  בפני הקוראים"משרד הכלכלה".  למילים

די מינהל סחר החוץ במשרד לעתים צורף קישור לבלוג שמנהלים עובזאת ועוד, . מאות אלפי שקלים

"המטה לקידום השקעות", )איתמר ב"ז,  הכלכלה או לאתר המטה לקידום השקעות במשרד.

כלל, וכולם חתומים על  . לשם ההמחשה, מספר כתבות, כולם ללא גילוי(, העין השביעית20.5.2014

  .הדעות(ידי כתב הכלכלה של העיתון ירון דרוקמן )כתב מוביל שבהמשך מונה לעורך מדור 

 - 4(פותחים דלתות לתעשיינים' - עלייה ביצוא הישראלי)" 1.11.2012העתק כתבה מיום  •

  .8.16 נספחכ ומסומןלהלן 

 

                                                           
4  4299924,00.html-0,7340,Lhttps://www.ynet.co.il/articles/  
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טכנולוגיות מים ואנרגיה חלופית: מנוע )" 25.12.2012מיום  הפרסומית כתבהה צילום עמוד •

  .9.16 נספחכ ומסומןלהלן  - 5("צמיחה

 

  

                                                           
5  4324383,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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 6("בנית אפליקציה? כך תגיע איתה לגוגל)" 19.1.2013מיום  הפרסומית כתבהצילום עמוד ה •

  .10.16 נספחכ ומסומןלהלן  -

 

  

                                                           
6  4337746,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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מושכים משקיעים זרים לארץ: "ליצור )" 22.11.2012מיום צילום עמוד הכתבה הפרסומית  •

  .11.16 נספחכומסומן  להלן- 7(עוד תעסוקה"

 

  

                                                           
7  4310456,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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, בעניין "פרשת ישראל לבקשה( 1פרק ט') לאמור בבקשהבהמשך  - הפרסום סמוי פוליטי תעמולתי  •

פרסום הסמוי השלטוניות עם אתר ידיעות, העסקאות ביתנו" והחשד שפורסם לאחרונה בגין 

בכספי שוחד כדי לבצע  המפלגה ובהם חברת הכנסת פאינה קירשנבאוםהשתמשו בכירי במסגרתן 

כתב האישום קטע רלוונטי מ, ראו וישל קניית פרסום סמ עסקה פלילית סיבובית ומוסתרת היטב

 .216.1 נספחכמסומן ה - מדינת ישראל נ' פאינה קירשנבאום 17-08-16512בתפ )ת"א( 

  

 

פרסום סמוי של משרד החינוך וקידום האינטרסים של השר שעומד בראשו )תוך שילוב  .8

 בשווי רכש מדיה החינוך נחשף כי משרד - אינטנסיבי של תכנים 'רגילים' וחיוביים אודות השר(

. ("לשעון מסביב מחנכים")פרויקט  בעיתון ידיעות ובאתר על מנת לקדם תכנים שקל כמיליון של

עשרות ומאות פרסומים בעיתון  –אתר העין השביעית חשף כי במקביל לפרסום הסמוי האינטנסיבי 

החל להופיע ללא גילוי נאות אף תוכן הנחזה כמערכתי. תוכן זה כלל ערוצי תוכן הנראים  –ובאתר 

פרסום כערוץ לכל דבר באתר, כפולת עמודים ממותגת וכיו"ב. זאת ועוד, התוכן המערכתי כלל אף 

 .(24.7.2013, "הצעירים קוראינו "לטובת, פרסיקו אורן)באותה תקופה שי פירון  חיובי אודות השר

  .לבקשה 11 נספחכהמצורף  - 25.6.20148 מיוםשל לפ"מ, ועדת המכרזים  פרוטוקול העתק •

 

                                                           
8  education2462014.pdf-https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2015/05/lapam 

- 521 -

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2015/05/lapam-education2462014.pdf


12 
 

05-36648-עתמ )מרכז( מסמכים שנחשפו במסגרת עתירה מנהלית מ - פרסום סמוי למועצת החלב .9

ועצת החלב שילמה מאות אלפי מ, מתברר כי תנו לחיות לחיות נ' המועצה לענף החלב בישראל 15

. במסגרת העסקה הוקם ערוץ עבור תוכן מערכתי שיקדם צריכת מוצרי חלב אתר ידיעותשקלים ל

, "פינת טיפים" הקמת –המפרט את התחייבות אתר ידיעות מסמך לעסקה התלווה  ייעודי לילדים

 ,סדרה של עשרה "סרטוני מתכוני וידיאו בריאים ויצירתיים ייעודיים לילדים בהשתתפות שף"

"קישורים שתלווה בפאנל מצולם של מומחים,  התזונה של ילדינו" עריכת "סקר גדול בנושאי הרגלי

ועוד מגוום כלים שעל ורומים חיים לשאלות הגולשים" "פ והפניות לאתר ופייסבוק מועצת החלב",

ערוץ נציין כי ה לחזק ולמתג את המפרסם כאוטוריטה מובילה בתחומו".פיד ידיעות יסייעו "

אולם בפועל קידמו בעיקר  ,"תזונה בריאה בקרב ילדיםלקדם "שנועדו מותגו ככאלה  פרסומים בווה

שוקו, גבינה צהובה, . יתר על כן, מוצרי התזונה הבריאה כללו הכוללת מוצרי חלב רביםתזונה 

על הרקע ותגובות ) עם שומן רווי וסוכר לבן אשר אינם מומלצים כמובן על ידי תזונאים חלב ומוצרי

 .(20.5.2015, העין השביעית, זה טוב""שוקו איתמר ב"ז, הצדדים ראו: 

  .31.16 נספחכומסומן  להלן -מספר הפניות וכתבות פרסומיות סמויות באתר  צילום •
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 .41.16 נספחכומסומן  להלן -ההתקשרות בין מועצת החלב לידיעות  פרטי העתק •
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של לשכת פרסום סמוי  -פרסום סמוי של לשכת עורכי דין וקידום האינטרסים של העומד בראשה .10

היה חריג וסטה באופן ברור משיקול  הלשכהלוועידת  -באתר ידיעות  - הסיקור, אכן - 9עורכי הדין

התקיים השיתוף  2014-ו 2013. בהקשר זה נציין בשנים הדעת המקצועי ביתר מערכות העיתונים

  .אתר וואלה פעולה של ועידת הלשכה עם

 לשכת מטרות לקידום ,וואלה באתר פוליטי סמוי פרסום מתוך לדוגמה העתקים מצורפים כן כמו •

 . 5.116 נספחכומסומן  להלן הדין עורכי

                                                           
9  http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=228718&catId=1138  
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, בגין כוונה להתקשר עם אתר צילום הודעה שפורסמה באתר לשכת עורכי הדין בישראל •

  .61.16 נספחכומסומן  להלן -לצורך סיקור הוועידה השנתית  YNETידיעות 
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 הכרוכה החמורה לפגיעה מעבר כי ,נוסיף זה בהקשר - ללשכה הקשורים תחקירים גניזת .10.1

 לפגיעה משקל כבד חשש יוצר הכובעים ערבוב כאן גם, הכהערי בעבודת האמינות באי

. העיתון מערכת של המידות ובטוהר התקשורתית העבודה בליבת זרועות ורבת מתמשכת

 ידיעות עיתון כי, הורוביץ אביב מאקו אתר של התקשורת מבקר חשף, 2014 בשנת ,כך

 היה", הורביץ אביב) והונ אפי הדין עורכי לשכת ראש יושב אודות תחקיר גנז אחרונות

, שואן אמיר, העיתון כתב כי נחשף בתחקיר((. 30.10.2014, מאקו, "עוד איננו. וראו תחקיר

 ,נווה של בעניינו שונים ומסמכים הקלטות לחשוף אשר התעתדה תחקיר כתבת על עמל

 הלשכה הצליחה - "ימים 7" במוסף לפרסום שיועד - התחקיר של מתקדם בשלב אולם

 (. 31.8.2016, השביעית העין, להשכרה אתר, פרסיקו אורן, ראו) התחקיר את לגנוז

 

פרסום סמוי למגוון עמותות וגופים סמי ציבוריים  - פרסום סמוי פוליטי לעמותות וגופים ציבוריים .11

 נספחכ מצורף אלה לפרסומים בנוגע צילומים העתק) הפיס ומפעל ל"קק, והגנים הטבע ובהם רשות

 .(ידיעות הפרות אודות, 15

 

 קשת, מסחריים למותגים המקובל הפרסום לצד - לגופים פוליטיים וציבוריים בקשת פרסומים .12

 טלוויזיה ובתוכניות יםיטלוויזיונ במגזיניםציבוריות -ממשלתית תעמולה בשילוב כמובילה נחשבת

 הרסני פוטנציאל ובעלת ממון עתירת סמויה יחסים מערכת יוצרים אלו פרסומים. עיתונאי אופי עם

 .תקשורת לגופי השלטון שבין ליחסים

ממסמכים, שהעבירה הרשות השנייה לאתר העין השביעית מכוח חוק חופש המידע, מתברר כי  .13

וחדשות. כך בכתבה מתברר כי  בשנים האחרונות זלג שילוב התכנים אף למשדרי אקטואליה

 מגזיני:-הפלטפורמות השכיחות ביותר לקידום ההתקשרויות הן תוכניות בעלות אופי חדשותי
 

 הן חיצוניים גופים עם זה מסוג התקשרויות למימוש ביותר הפופולריות הפלטפורמות"

 אקטואליה משדרי אלא – הרייטינג עתירות והריאליטי הבידור תוכניות דווקא לאו

 תקשורת-קסטינה חברת בהפקת" בלילה חי"ו" אנשים" התוכניות ובראשם, ומגזין

 מניות רבי מחזיק שבה, תשרי-שידורי בהפקת" קשת של הבוקר"ו רבי אמנון שבבעלות

  ".מיעוט

  היקף ההתקשרויות הרלוונטיות היה אדיר מימדים: כי דווח בכתבהבהקשר זה דווח  .14

 שקיבלה שקלים מיליוני כי אישרו ממשלתיים-וחוץ ממשלתיים גופים של שורה"

 ואחרים שלטוניים מסרים של נרחב לשילוב הובילו האחרונות בשנים הזכיינית

 ."בשידוריה

 תעמולה ושידורי, באתר מאקו סמוי פרסום מתוך והעתקים תצלומים מצורפים ההמחשה לשם •

 ניםומסומ להלן - המפרסם המשרד ידי על שנרכשו כץ ישראל ,התחבורה ולשר התחבורה למשרד

 . 7.116 ספחנכ
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 . 816.1 נספחכומסומן  להלן -" במאקו אנשיםתוכנית "ב פוליטי סמוי פרסום •

 

המפעילה את מדרשת  ,שערים עמותתפוליטי במסווה של "כתבת שטח" מטעם  פרסום סמויהעתק  •

 . 916.1 חנספכומסומן  להלן - בשידורי קשת "מאסטר שף"כפי שפורסם בתוכנית עין פרט, 
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נספח 17:

נספח 17 - סקירת הפרות מעריב עיתון 
ואתר

(עמודים 529 עד 559)
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 17נספח 

 עיתון מודפס ואתר  -הפרות מעריב  נספח מדגם

 :מעריב בעיתון סמוי פרסום של הפרות .א

. ובאתר בעיתון ההפרות קשת את להמחיש מנת על, הפרה לכל שניים או דוגמא, הפרות מספר נציג להלן

 .באתר וגם בעיתון גם זהה כמעט באופן חוזרות ההפרות מירב, הידוע לכל כי נציין

בנק הפועלים הינו לקוח גדול ומרכזי של העיתון. בין היתר,  - מודעות פרסום סמוי לבנק הפועלים .1

  ותיו וסגולותיו.לועל שירותיו, מפעלגיטימיות וחוקיות הבנק מפרסם בעיתון מודעות 

פורסמו מאות פרסומות סמויות לבנק  זה ובשנים האחרונותהעיתון אינו מסתפק בפרסום אולם 

הפרסומות מפורסמות ללא כל גילוי נאות )!( ומדגישות שלל היבטים הנוגעים חלק ניכר מן הפועלים. 

לעסקים קטנים,  לפעילות הבנק: האיכויות הפיננסיות של הבנק, השירות המסור, הליווי האישי

 .הפנסיוני וכיו"בהייעוץ 

 לשם "( החלטה זו מצטיין להיות)" 24.1.2019 מיום לדוגמה' לגיטימית' פרסום מודעת העתק

  .117. כנספחלהלן ומסומן  - ההמחשה
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 כנספחומסומן  להלן -"( מהעבודה לפרישה מוצלח אקזיט)" 4.1.2019 מיום כתבה העתק 

2.17.  
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 3.17 כנספחומסומן  להלן - פנסיוני ייעוץ בעניין 18.1.2019 מיום כתבה העתק. 
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 מסווגותצניות שאינן "יח כתבותמעריב אף מפרסם  ועוד, זאת - הפועלים בנק על צניות"יח כתבות .2

. כלל )אפילו לא כ'שיתוף פעולה'(. בעניין תרומות חברתיות, מרכזי צמיחה פיננסית וכו'  תכפרסומ

 לקורא אין כל יכולת לדעת כי מדובר בתוכן המסקר מפרסמת ראשית בעיתון. 

 4.17 כנספחומסומן  להלן - "(ברשת צומחים)" 22.1.2019 מיום הכתבה צילום.  
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 5.17 כנספחומסומן  להלן -"( וראייטי ילדי למען פועלים)" 14.1.2019 מיום הכתבה צילום.  

 

 

 

 חיים לאורח ורעיונות טיפים" ובהם פרסומיים מדורים מספר בעיתון - אוסם לחברת סמוי פרסום .3

 הכתבה, כאן גם. סםוא של מוצרים לאכול הינו במיוחד יצירתי רעיון, ופלא הפלא, כאשר". מאוזן

 :מספק ואינו צדדי, עמום, זעיר והגילוי דבר לכל תוכן לכתבת נחזית

  (טיפים ורעיונות לאורח חיים מאוזן -שבוע משפחתי )" 21.9.2018העתק כתבה מיום" - 

  .6.17 כנספחלהלן ומסומן 
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  להלן ומסומן  - "(דיאטנית אצלכם במטבח - ביקור משפחתי)" 25.1.2019העתק כתבה מיום

  .7.17 כנספח
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תג כידיעה אינפורמטיבית על חשיבות צמצום הסיכון מופרסום המ - פרסום סמוי לחברת מובילאיי .4

 הטכנולוגיה את "מגייסים " ומשיבה?עושים שואלת "מה בכותרת המשנה בכבישים. כאשר

 השיפור הכתב, יובל פיס, כי מדווח הכתבה . גם בגוף"בדרכים הסכנות לצמצום ביותר המתקדמת

 מערכות שמוסיפים למי הרכב שיוןיר בחידוש משמעותית הנחה" לתת המדינה את הוביל הבטיחותי

 "מובילאיי כמו בטיחות

 מרחק שמירת מנהגים מונעת הדעת הסחת כך)" 6.8.2018 מיום בעיתון מעריב הכתבה העתק 

  .8.17 כנספחומסומן  להלן -"( קשות לתאונות וגורמת

 

 שמירת מנהגים מונעת הדעת הסחת כך)" 6.8.2018 מיוםבאתר האינטרנט  הכתבה העתק 

  .9.17 כנספחומסומן  להלן -"( קשות לתאונות וגורמת מרחק
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 תחת)מסעדות  תרביקו של במעטה ,תנובה לחברת סמויים פרסומים - תנובה לחברת סמוי פרסום .5

 ."הכריכים שעושים את ישראל - במסגרת המדור "סנדוויצ'ולוגיהו "(ישראלי בבית לגדול" הסלוגן

 ומסומן  להלן -"( לחמניות שממלא הסודי המקום: הכריך בסיס)" 25.1.2019 מיום כתבה העתק

 . 10.17 כנספח
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 כנספח ומסומן להלן -"( הדרום של הפופאי: לחיילים חם לב)" 4.1.2019 מיום כתבה העתק 

11.17.  
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 תוך לישראל קיימת לקרן סמויות פרסומות קודמו בעיתון - לישראל קיימת לקרן סמוי פרסום .6

 ככתבות מופיעות הכתבות, כהלל דרך על"ל. לקק המיוחסים חברתיים ופרויקטים ערכים האדרת

 "ל(קק בשיתוף מתפרסמת"הכתבה  נאות הלא הגילוי מופיע ובסיומן ועניין דבר לכל חדשותיות

 21.17 כנספחומסומן  להלן -"( גישה שבילי)" 3.12.2018 מיום כתבה העתק.  
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"למען  מכונה הפיס מפעל ידי על הממומן סמוי לפרסום קבוע מדור - הפיס למפעל סמוי פרסום .7

 החברתית התרומה אזכור תוך הפיס מפעל של חברתיות יוזמות מוצגים במדור". הקהילה

 (. ב"וכיו' מלגות במתן המוביל)'הגוף  שבחיו ואזכור הכיס מפעל של המשמעותית

 להלן -" הקהילה למען" המדור במסגרת"( חיים עושים)" 26.10.2018 מיום כתבה העתק 

  .31.17 כנספחומסומן 

 

- 540 -



13 
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פרסומים הסמויים האמורים לעיל שניתנים ללא גילוי מספק, ל בנוסף - הפיס למפעל יחצניות כתבות .8

כתבות תוכניות לכל עשרות רבות של במסגרת שיתוף הפעולה בין מעריב למפעל הפיס מתפרסמות 

 :הלקהילמפעל הפיס ותרומותיו  דבר על

 כנספחלהלן ומסומן  -"( בחזרה ומקבלים - לקהילה נותנים)" 5.8.2018 מיום כתבה העתק 

41.17.  
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 51.17 כנספחומסומן  להלן -"( אמנות מעשה)" 19.10.2018 מיום כתבה העתק.  
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 ומסומן  להלן -"( בשדרות מהסטודנטים בחברתיות שיעור)" 25.9.2018 מיום כתבה העתק

  .61.17 כנספח

 

 

זאת ועוד, במסגרת שיתוף הפעולה מרובה הזרועות,  - ראיונות יחצניים בעניין מפעל הפיס ובכיריו .9

ך ראיונות וכתבות עומק עם ראשי החברות המסחריות אשר ממנות מדור מעריב אף ערעיתון לעתים 

, ערכה כתבת העיתון טליה 11.5.2018כך, ביום  פרסום סמוי לטובת האינטרסים הסמויים שלהם.

, מר עוזי דיין. הראיון הפרסומי במהותו כולו לוין ראיון פרידה עם המנכל היוצא של מפעל הפיס

מקדם את האינטרסים של החברה ושל המנכל שעמד בראשה )ואישר את הפרסום הסמוי המסחרי 

 . (בעיתון

 משמעותית עלייה עם הפיס במפעל קדנציה מסיים דיין "עוזי) מהללת כותרת בין היתר ה'ראיון' כולל

 בטענות אליכם לבוא אפשר אי, הביקורת ולמרות"מלטפות ), שאלות "(לקהילה ובתרומה בהכנסות

 .("האישית הדוגמה על מוותר לא. דיין") תצלום מייחצנים וכיתובי. ("לקהילה תרומה בענייני

 ומסומן להלן - דיין עוזי הפיס מפעל ל"מנכ עם"( המזל גלגל)" 11.5.2018 מיום הראיון העתק 

  .71.17 כנספח
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 מטעם" האהב מחזירים"פרסום סמוי שכונה  פרויקטערך  מעריב - מטבפרסום סמוי לעמותת  .10

העוסקת בעניין הגיל השלישי. גם כאן לצד מודעות פרסומיות לגיטימיות לעמותה,  מטב עמותת

 6.12.2018 מיוםהעיתון קידם פרסום סמוי ומטעה. כך, לשם הדוגמה, התבשרו קוראי העיתון בכתבה 

למען  ברציפות הרביעית שנהה זו נערךכי הפרויקט 'בשיתוף' מעריב "( המדינה בכל אהבה מחזירים)"

 . מודעות לקשישים

 כנספחלהלן ומסומן  - "(המדינה בכל אהבה מחזירים)" 6.12.2018 מיום סמוי פרסום העתק 

81.17.  
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 ( אחד ליום כוכבות)" סמוי פרסום לצד"( אהבה מחזירים)" לגיטימית פרסום מודעת העתק"

  .91.17 כנספחומסומן  להלן - 28.11.2018 מיום

 

 כוכבות ליום אחד:הגמלאיות שזכו לבקר )" 28.11.2018 מיוםבאתר האינטרנט  כתבהה העתק

 . 17.20 כנספחומסומן  להלן -"( בסט של "ערב טוב עם גיא פינס
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 אזכור ידי על כלל בדרך) נאות הלא הסמוי הפרסום כאן נציין כי גם - צניות לעמותת מטב"כתבות יח .11

דבר ועניין. כתבות אלו נכתבות על ידי כתבי  צניות לכל"יח תוכן בכתבות מלווה'( בשיתוף' המילה

או לא נאות(. לשם הדוגמה, כך,  )נאות גילוי כל המממן ללא המסחרי הגורם את ומאדירות העיתון

מפרויקט  המשמש כחלק אנשים!( 20-מסוקר בהרחבה יתרה מפגש בהשתתפותכ 2.12.2018ביום 

 . 'מחזירים אהבה'. הכל כחלק מסיקור חדשותי של העיתון

 12.17 כנספחומסומן  להלן -"( הדרך באמצע)" 28.11.2018 מיום צנית"יח כתבה העתק . 

 

  
 

- 549 -



22 
 

 ריאות מחלת בעניין 21.12.2018 כתבה מיוםמבחר כתבות . כך,  - פרסום סמוי לטיפול במחלת ריאות .12

 בוריטנר""מוגש כחסות לציבור בחסות נחתמת כחסות לציבור )ואופן הטיפול בה  COPD בשם

 . (BI". נציין כי כתבות אחרות נחתמות מכונה החברה בישראל אינגלהיים

 22.17 כנספחומסומן  להלן -"( אוויר זיהום)" 21.12.2018 מיום הכתבה העתק.  
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 32.17 כנספחומסומן  להלן -"( הנשימה על המלחמה)" 2.12.2018 מיום כתבה העתק . 
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 מודעות מצילה חיים: המלחמה על )" 2.12.2018 מיוםבאתר האינטרנט  כתבה העתק

  .42.17 כנספחומסומן  להלן -"( הנשימה נגד מחלת הריאות הכלכלית

 
  

 

 

הממותג כידיעה אינפורמטיבית על אתר  פרסום - למתגייס צבאי לציוד לחנות סמוי פרסום .13

 . לרכישת ציוד לחיילים אטקרטיבי

 להלן - "(אטרקטיביים במחירים למתגייס אונליין חנות") 16.8.2018 מיום הכתבה העתק 

  .52.17 כנספחומסומן 
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 פרסום סמוי ללא גילוי נאות אודות קומה לקהילה - דיסקונט מרכנתיל לחברת סמוי פרסום .14

 62.17 כנספחלהלן ומסומן  - "(ממרכנתיל לילד מחשב") 20.3.2018 מיום הכתבה העתק.  

 

 

אודות הצלחתה בשיווק "פתרונות קישוריות חכמים עבור שרתי  - מלאנוקס לחברת סמוי פרסום .15

 . מרכזי נתונים ומערכות אחסון" לחברות וגופים במשק

 72.17 כנספחלהלן ומסומן  - "(לבורסה תסייע מלאנוקס") 20.3.2018 מיום הכתבה העתק.  

 

 באתר מעריב:פרסום סמוי 

מדיה אחרים, גם במעריב כמעט כלל התכנים שעולים בעיתון מופיעים גם באתר העיתון.  כמו בגופי .16

ללא גילוי נאות מספק ולעתים אף ללא גילוי מופיעים תכנים , בדומה לעיתון המודפס, הגם באתר

 בכלל.  נאות
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 עיתון הפרות בהצגת לעיל שפורטו באתר המופיעים סמויים פרסומים מבחר וצילום העתק 

  .82.17 כנספחומסומן  להלן - המודפס

 

( באתר מעריב מופיעות הפניות בולטות למספר כתבות "הומפייג") הבית דף של העליון בחלק, כך .17

 "מעריב מציג". הנייטראליתתחת הכותרת  פרסומיות

 92.17 כנספחומסומן  להלן - "(מציג מעריב)" ההפניות ובו הבית דף צילום.  

 

 הכתבות בפועל אולם. אקטואליות כתבות של לכותרות הנחזות הפניות מספר ניצבות, לכותרת מתחת .18

כתבות פרסומיות המפנות לפרסום סמוי. בשל החפיפה היחסית לעיתון המודפס נציג מקצת  הן

 ההפרות בקצרה:

", הכיפורים יום במלחמת שנולד' הסנדוויץ" הכותרת, היתר בין - תנובה לחברת סמוי פרסום .18.1

 בשיתוף' נכתבה אשר 5.1.2019 מיום לכתבה מפנה, גילוי כל ללא הראשי בעמוד שמופיעה

 '. תנובה חברת

 ומסומן  להלן -"( הכיפורים יום במלחמת שנולד' הסנדוויץ)" 5.1.2019 מיום הכתבה צילום

  .30.17 כנספח
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 תתחילו כך, לנשנוש ואגוזים בוקרארוחת " הכותרת היא ,נוספת דוגמא - אוסם לחברת סמוי פרסום .19

 מיום לכתבה מפנה הכותרת על לחיצה. גילוי כל ללא הראשי בעמוד מופיעה אשר "היום את

 .אוסם חברת'בשיתוף'  ונכתבה מאוזן תזונתי חיים אורח בוחנת אשר 12.1.2019

 עם אורן יעל הדיאטנית: לנשנוש ואגוזים בוקר ארוחת)" 12.1.2019 מיום הכתבה צילום 

  .31.17 כנספחומסומן  להלן - "(להב למשפחת עצות

 

 שיא: האופרה פנטום היסטריית" הכותרת היא נוספת וגמאד - והצגות למופעים סמוי פרסום .20

. לחיצה על ונחזית כביקורת תרבות אשר מופיעה בעמוד הראשי ללא כל גילוי "הכרטיסים במכירת

 הביקוש הרב לכרטיסי הצגת פנטום האופרה מסקרת אתאשר  12.1.2019הכותרת מפנה לכתבה מיום 

פנטום האופרה" )כאן המקום לתהות, האם הכתבה נכתבה בשיתוף הפנטום בשיתוף "נכתבה אשר ו

עצמו? הטעיית הקורא היא כה מקודשת עד שהעיתון מתעקש שלא לכתוב לכל הפחות הפקת 'פאנטום 

 .האופרה'?(

 (הכרטיסים במכירת שיא: האופרה פנטום היסטריית)" 7.1.2019 מיום הכתבה צילום" - 

  .23.17 כנספחומסומן  להלן
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המצויות במעלה העמוד, קיים אזור  לפרסומותנוסף  , כינציין - ייעודי מדור במסגרת פרסומים .21

 גלויה באופן יחסימדור כותרת הכי באזור הפרסומי הייעודי,  ייעודי נוסף בתחתית העמוד. נדגיש

על אף שהמדור אינו ממוסגר באופן בולט, ניסוח כי  בהקשר זה נציין,"מעריב פרסומי".  ומכונה

, אופן העיצוב בתוך הניסוח הברוראולם לצד  .מול הצרכנים הכותרת ראויה לשבח מבחינת ישירותה

 הכתבה אינו מספק גילוי נאות על מהות הכתבה. 

 33.17 כנספחלהלן ומסומן  - הבית עמוד מתוך המדור צילום העתק.  

 

)"מתכוננים  22.8.2018כתבה מיום  - "רימונים"פיין פרסומי בעניין מלון מכחלק מק כך, .21.1

( מוצגת כחלק מערוץ התיירות של האתר המצוי בתוך מגזין "חופשה בחגי תשרי –לחגים 

הלייף סטייל. בגוף הכתבה אין גילוי לעובדה כי מדובר בפרסומת על אף שכלל התוכן שלה 

המסחריות של רשת רימונים ולהציג ולפאר בפני הקורא את נועד לקדם את המטרות 

 המלונות שלה.

  להלן ומסומן  -( "תשרי בחגי חופשה - לחגים מתכוננים)" 22.8.2018צילום הכתבה מיום

  .43.17 כנספח
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מתחם פרסומי סמוי נוסף בתוך אתר מעריב מכונה 'מעריב בשיתוף'.  - 'מעריב בשיתוף' מתחם .22

המדורים אך מתעצמת לאור נוכחות מדור מובהק הקרוי 'מעריב פרסומי' כך ההסוואה של כלל 

שהעמעום המושגי הופך לבלתי אפשרי להבנה. עם הכניסה למתחם מופנה הצרכן למגוון פרסומות 

 :. לשם ההמחשה נציג מספר פרסומות המופיעות במתחםסמויות

( וממותגת  DIYאחת מהכתבות )החתומה במיתוג המעומעם  - ערוץ עשה זאת בעצמך .22.1

 הצופים בכתבה כאשר והלוייןכערוץ ייעודי בכבלים  בדיעבד מתבררתבשבט,  'כספיישל לטו

 הירוק החג של DIY-ה וכל מיובשים פרחים, יבשים פירות, נטיעות על הכלללמוד " מוזמנים

 "השנה של

 להלן - ("קרפ מנייר פרחים להכין איך: בפרחים אליי דבר)" 9.1.2019 מיום הכתבה העתק 

  .53.17 כנספחומסומן 

  

פרסום סמוי לביטוח ישיר )'בשיתוף'( אשר נחזה לכתבה העוסקת בדרכים לחניה נוחה  - ביטוח ישיר .23

 הרכב ביטוח, ובטוחה בלי לקשור את הרכב. כאן הגדילו לעשות ובתוך הכתבה תחת המשפט "נכון

הצרכן ישירות לאתר ביטוח  האלה" מוטמן לינק )קישור( שמעביר את הנזקים את גם יכסה שלכם

 .ישיר על מנת לרכוש ביטוח

 להלן  -"( נכונה לחניה המלא המדריך - ליעד הגעתם)" 31.12.2018 מיום הכתבה העתק

  .63.17 כנספחומסומן 
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נספח 18:

נספח 18 -  סקירת הפרות אתר וואלה

(עמודים 561 עד 570)
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 91 נספח

 

 מצרפיות וואלה הפרות של מדגמית סקירה

 פרסומים בוואלה .א

להלן מספר מפורט בעניין בצרי, על ה המתווספיםולרכיבים ובנוגע לעילות  ,בהמשך לאמור בבקשה .1

 :פרסומים סמויים מטעם וואלה

במשך כאמור בבקשה, וואלה פרסמה בניגוד לעקרונות הדין והחוק, ו -פרסומים מעודדים עישון  .2

מוריס בשבח הסיגריה האלקטרונית. -תקופה ארוכה פרסום סמוי בשיתוף חברת הסיגריות פיליפ

 "וואלה מעודד עישון ומפר חוק"הכל ללא כל אזהרה או סייג )ראו עוד בהרחבה, איתמר ב"ז, 

  .(, העין השביעית30.4.2017

 המעודדים עישון :פרסומים  העתק •

 (. , העין השביעית20.6.2014 הוא רק תירוץ" הפוקראורן פרסיקו ואיתמר ב"ז, ")

המועצה להסדר ההימורים בספורט כפי שפורט בבקשה,  -סמויים למשחקי הימורים  פרסומים .3

רכישת פרסום מסורתי ופרסום סמוי  על  ,בפחות משלוש שנים ,מיליון שקל 16-הוציאה למעלה מ

 חלק ניכר מהסכום הגיע לאתר וואלה. סוסים. מרוצילחנך את הציבור בישראל להמר על  במטרה

צ'מפיונס דיי: גמר המונדיאל שאסור ") 13.10.2016העתק הכתבה הפרסומית באתר וואלה מיום  •

 .18.1 כנספחלהלן ומסומן   - "(לכם לפספס

 

במסגרת הפרסום, ולצד הפרסום הסמוי של חברות וגופים  - תעמולתי-פוליטי סמוי פרסום .4

אשר משבשים את התודעה ציבוריים סמויים -פרסומי תעמולה פוליטיםמסחריים, וואלה פרסמה אף 

  .של גורמים בעלי אינטרס תמורת תשלוםחברתית של הצרכן -הציבורית

המחשה דרמטית לסכנה הטמונה בפרסום הסמוי בוואלה עולה  - גורמים שלטונייםפרסום  .4.1

בכסות של  -אתר ידיעות כדי לסקר  םע שנכרתההחשודה כפלילית למשפט ולעסקה  בהקשר
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פאינה  את פועלה החיובי של חברת הכנסת -סיקור פרויקט חברתי בשם "דרום איתן" 

אתר "וואלה" קיבל התברר כי גם  . במהלך המשפטולפרסם מאמרים פרי עטהקירשנבאום 

, שכלל כתבות צילומים ראיונות אלף שקל עבור סיקור חיובי של קירשנבאום 100-למעלה מ

. על פי כלל גילוי ללא התבצעכאשר כל מסע הפרסום  וסרטונים אולפניים עם קירשנבאום,

שפעל  ,ובהוראת דאוד גודובסקי העדות במשפט, הפרסום התבצע בתיווך משרד הפרסום גיתם

כשאיש יחסי  ,פי העדויות, שעל נציין מטעמה של קירשנבאום וביקש לקדם את מטרותיה.

הוא  - הנסיונות להסתיר אותועל ונשאל על טיבו  ,היה אחראי על הפרסום הסמויש ,הציבור

 תיאר את מהות הפרסום הסמוי:
רוקר יעלה "עדיף שלא תדע, זה מטריד גם אותי, זה עניין של זמן עד שכתב כמו רביב ד

  .על מה שקורה פה"

 ,עניין של זמן עד שכתב כמו רביב דרוקר יעלה על מה שקורה פה"" )איתמר ב"ז,

 .(השביעית העין, 12.3.2018

חה"כ פאינה  שלשל כתבות, צילומים, ראיונות וסרטונים אולפניים פרסומיים א לדוגמ העתק •

 18.2כנספח להלן ומסומן  - קירשנבאום
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 העתק כנס לשכת עורכי הדין כך, לדוגמה בסיקור אינטנסיבי של –פרסום ללשכת עורכי הדין  .4.2

, 26.8.2013 "יום שידורים מיוחד בוואלה: ועידת המשפט בתל אביב",מערכת וואלה, כתבה של 
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 .וואלה

 ..318כנספח להלן ומסומן   -העתק ההפניה וכתבות פרסומיות באתר וואלה  •

 

 

אוריינית -לתכנים ובהם תעמולה פיננסית - רכישת ביטוחאוריינות פיננסית ולפרסום סמוי  .4.3

הנוגעת לסוכני ביטוח והתנהלות צרכנית נבונה ברכישות ביטוח משפחתית תוך פרסום סמוי של 

 .לשכת סוכני הביטוח

ישהו לדבר איתו: היתרונות של סוכן מ)" 17.12.15העתק כתבה פרסומית באתר וואלה מיום  •

 .18.4כנספח להלן ומסומן   -"( ביטוח על פני ביטוח ברשת 
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 פרסוםאסור ורגיש נוסף שהתבצע באתר הינו  פרסום  – משיחיים םליהודי מיסיונריפרסום סמוי  .5

התבצעו במסגרת שיתוף פעולה מסחרי  הפרסומיםאשר הוצג כחלק מתכני הערוץ.  משיחיים ליהודים

 הכך העלה האתר ראיונות מצולמים בדבר עיקרי אמונ ובתוךהמשיחיים, -עם קבוצת היהודים

 לאתר בשם "בלוג המשיח".  ישירקישור  הופיע הידיעה בתחתית כאשר המיסיונרית
 אין,  רטון עצמובסש, מזאת, כי צרכן סביר יתקשה מאוד להבין כי מדובר בפרסום סמוי. יתרה שיודג

של האתר  אורגניתסדרה מ כחלק מתואר והואסמוי )"תוכן שיווקי"(, הפרסום ה לעצם אזכור כל

בהקשר . מוטו שלה הוא "מה שחשוב לדעת"כשה מעשירים תכנים המציגה", Family Guideהמכונה "

"המקבל  - העונשין. לחוק ב174סעיף עבירה פלילית בהתאם ללכדי זה נציין כי פרסום זה אף עולה 

או לגרום או מסכים לקבל כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת תמורת הבטחה להמיר דתו 

לירות" )"הנותן או מבטיח לאדם  30,000מאסר שלוש שנים או קנס  -דינו  לכך שאדם אחר ימיר דתו,

י שיפתה אדם אחר כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת כדי לפתות אותו להמיר דתו או כד

ב לחוק בדבר קבלת 174לירות"( וכן את סעיף  50,000מאסר חמש שנים או קנס  -להמיר דתו, דינו 

  הטבות תמורת המרת דת.

 לנצרות משיחית יהדות בין ההבדל מהו)" 17.12.15מיום  פרסומית באתר וואלהעתק כתבה ה •

 ..518כנספח להלן ומסומן   -"( ?קתולית
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על כך שפרסום לעורכי דין מציב רף מוגבר  עמדנו -  בניגוד לכללי הלשכה דין לעורכיסמוי  פרסום .6

של גילוי לאור הכללים הספציפיים בעניינם. כפי שיפורט ויוצג בנספח הייעודי, גם באתר וואלה 

התבצע פרסום אינטנסיבי לעורכי דין ללא גילוי נאות. הפרסום, שנחזה ככתבה הסוקרת תכנים 

לל לינק למעבר ישיר לעורך דין ומספר טלפון ליצירת קשר, ואפשרות לקבלת ייעוץ משפטיים, כו

, לא קיים ואף משתנה תדירות )כך, 'גילוי' או למצער גילוי לא נאות העדרמקצועי בתחום. תוך 

, וכן  "שיתוף עו"ד בנצי בן דודבהפניות והתייחסויות שונות לאותה כתבה שתופיע לקמן מצויין "ב

 (משפטי" zapבאדיבות אתר וכן לחלופין " "משפטי ZAP"בשיתוף אתר לחלופין 

 .18.6 כנספח ומסומניםלהלן  ,לכללי הלשכה בניגודלדוגמא של פרסום  העתקים •
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 במגוון סמויים פרסומים מפרסם וואלה אתר גם, בבקשה כאמור – חוצת פלטפורמות ומדיות פגיעה .7

 וואלה, ספורט וואלה, ראשי)עמוד  שונים פייסבוק עמודי על בדגש שונות תצורות ובמספר תצורות

 .)עוקבים( מנויים אלפי למאות המיועדים"ב( וכיו תרבות

ובו המנויים )עוקבים( בעמוד האינטרנט,  800,000-פוסט סטנדרטי הממוען לנציג לשם ההמחשה,  .8

וואלה! ") עמומה. בכותרת הפוסט יש הערה לקניוני עזריאלימבצעת וואלה פרסום סמוי בוטה 

"בשיתוף קניוני עזריאלי" , ואמירה עמומה גילוי כלל ללא עם סרטון"( קניוני עזריאלי  is withחדשות

 מידע על מבצעים של קניוני עזריאלי והפניות ולינקים מסחריים.אף בכתבה הכוללת 

 ללא – ואלהו מטעםברשתות חברתיות  המופיעיםאינטנסיביים סמויים  פרסומיםשל מדגמי  מקבץ •

 ..718כנספח להלן ומסומן  –גילוי כנדרש בחוק 
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נספח 19:

נספח 19 - סקירה של הפרות מדגמיות 
בערוצי הטלוויזיה (רשת, קשת, ערוץ 10)

(עמודים 572 עד 575)
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 91נספח 

 טלוויזיה בשידורי פרסומיות הפרות של מדגמית סקירה

 ,של הפרות מדגם חלקי בלבדמציין  להלןנספח ה, הנכבד בית המשפטעל  כבידעל מנת לא לה

 :להלן) 20151-ו 2013 ן השניםמהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו  דוחות ממצאיעל המבוסס 

 .(בהתאמה "2015ח "דו"-ו "2013ח "דו"

 רשת: שידורי .א

לשם ההמחשה, להלן מבחר הכרעות בנושאים בעלי מאפיינים שונים לגביהם נקבע הפרות  .1

 לרשת בגין פרסום סמוי:

 כי פסקה השנייה רשותה - "למיליון המרוץ" בתוכנית רכב השכרת לחברת סמוי פרסום .2

לחברת השכרת התבצע פרסום סמוי  - במהלך התכנית "המרוץ למיליון", 18.5.13בתאריך 

 הרכב "הרץ".

, 9.2.13-ו 6.2.13, 2.2.13בתאריכים  כי פסקה השנייה רשותה  - קולה לקוקה סמוי פרסום .3

למשקה "דיאט קוקה קולה". החשיפה התבצע פרסום סמוי  - "THE VOICEבמהלך התכנית "

". stay extraordinaryמהסלוגן הפרסומי של המשקה "באה לידיד ביטוי בהופעת חלק 

 האסורות אף הן. תשהחשיפות האסורות משולבות בפעילות נלווכ

רשות השנייה פתחה הפורסם כי  29.10.2013ביום נציין כי   - קולה לקוקה נוסף סמוי פרסום .4

 קולה בתוכנית "אקס פקטור"-לקוקה מאסיביבהליך הפרה מול רשת בגלל פרסום סמוי  שוב

רכיבים קולה, -בין השאר הוצבו על שולחנות המנחים כוסות ממותגות של קוקהלאחר ש

 פחיות על הקיר, חלק מהתפאורה הייתהבסוף כל אודישן,  וקולה הוצג-הלוגו של קוקהמ

בצורת בקבוקי הזכוכית  סאות עוצבוימושבי הכסאות ויפקקי בקבוקים על הכ הוצבו 

, העין 29.10.2013, רשת מצפצפת על הרשות השנייהעידו קינן, ) קולה-קלאסיים של קוקהה

הפרסום מצטרף לפרסום עיתונאי קודם בדבר עסקה רחבת היקף שנחתמה בין  .(השביעית

קוקה קולה חתמה על "נתי טוקר, רשת לקוקה קולה בעבור שילוב פרסום סמוי בתוכנית )

 . (1.7.2013, דה מרקר, פקטור"עסקת תוכן שיווקי עם אקס 

התבצע פרסום סמוי  16.05.2012ביום הרשות השנייה פסקה כי   - בזק לחברת סמוי פרסום .5

המנחה הציג במהלך התוכנית  חברת "בזק". לטובת במסגרת התכנית "משפחה חורגת" בוטה 

את השירותים שהחברה מציעה והמליץ על השימוש בהם בפני המשתתפים, נחשף אתר 

 האינטרנט של החברה והוצג טכנאי "בזק" מתקין את המכשור הטכנולוגי באתר המשופץ. 

מהלך ב, 12.10.2012ביום הרשות השנייה פסקה כי  - בישול תוכנית במהלך סמוי פרסום .6

החברות "עלית", "סנו התבצע פרסום סמוי לטובת  - קרין גורן" התכנית "סודות מתוקים עם

 ".SAMSUNGסושי" ו"

 :10ערוץ  .ב

לשם ההמחשה, להלן מבחר הכרעות בנושאים בעלי מאפיינים שונים לגביהם נקבע הפרות  .7

 :10בגין פרסום סמוי לערוץ 

                                                           
ראו:  2013ח "לעיון בדו   1

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%A
D7%AA%D7%A8.pdfA%D7%99%202013%20%D7%9C%D7%90%  

  ראו: 2015ח "לעיון בדו
95%D7%97%20%D7%94%D7%A8%D7%A9http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/%D7%93%D7%

%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%202015.pdf  
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 תאריכיםבמספר  כי פסקה השנייה רשותה - רימונים מלונות לרשת סמוי פרסום .7.1

התבצע פרסום סמוי לרשת מלונות רימונים  - 2015פברואר -במהלך חודשים ינואר

 . (2015ח ")דו "מייקאובר אקסטרים" בתכנית

 -28.1.2014 בתאריך כי פסקה השנייה רשותה - קיסר אבן לחברת סמוי פרסום  .7.2

 ". מייקאובר אקסטרים" בתכנית" קיסר אבן" לחברת פרסומית חשיפה ניתנה

 ניתנה - 28.1.2014 בתאריך כי פסקה השנייה רשותה - תדיראן לחברת סמוי פרסום .7.3

 ". מייקאובר אקסטרים" בתכנית" תדיראן" חברת של למזגןאסורה  פרסומית חשיפה

וכן   14.1.28 בתאריכים כי פסקה השנייה רשותה - נירלט חברת סמוי פרסום .7.4

 בתכנית" נירלט" לחברתאסורה  פרסומית חשיפה ניתנה - תאריכים נוספיםב

 ".מייקאובר אקסטרים"

מספר הזדמנויות ב כי פסקה השנייה רשותה - מרקט טבע עדן לרשת סמוי פרסום .7.5

 ניתנה - אבי עם הבית עמוד" התוכניותשידור  במהלך, 2014במהלך חודש מרץ בשנת 

 אשר" מרקט טבע עדן" הסופרמרקטים לרשת ובוטה "מצטברת פרסומית חשיפה"

 חוזרת הפרהב הרשות מוסיפה כי מדובר .בתוכנית הפרס ממעניקות הייתה גם בנוסף

 וכי כבר במועד השידור הראשון נפסקה הפרה.

, 11.9.12בתאריכים  הרשות השנייה הכריעה כי ביום - שיער לעיצוב סמוי פרסום .7.6

במהלך התוכנית "ביקור בית" זכה מעצב  21.10.12, 16.10.12, 14.10.12, 24.9.12

החשיפה הרשות קבעה כי שיער לחשיפה פרסומית מצטברת החורגת מגבול הסביר. 

 לכללי האתיקה בפרסומת. 9כאמור עומדת בניגוד לכלל 

הרשות השנייה הכריעה  - ירוק ואור ל"בט, ל"קק, המורים להסתדרות סמוי פרסום .7.7

אסורות  פרסומות)!!(  128 שודרו 13.1.1-13.8.8 שבין התקופה במהלךכי 

 אור" ועמותת" ל"קק", "לאומי לביטוח המוסד", "בישראל המורים הסתדרות"ל

 ח"לדו 102' עמ, ראו כנדרש וסימון הפרדה וללא פרסומות במקבץ שלאשודרו ) "ירוק

2013) . 

 בריאות בתוכנית מוצרים קידום לשם שקלים באלפי אייטמים ומכירת סמוי פרסום .7.8

' ששודרה בערוץ מכרה באופן שיטתי 10בעבר עוד פורסם כי התוכניות 'בריאות  -

אייטמים לשם קידום אינטרסים מסחריים של גורמים פרטיים. כך במסגרת הליך 

 משפטי שנוהל נגד פרופ' רפי  קרסו מנחה התוכנית צוין כי:

 רכשו' שובע' המוצע ומכירת בשיווק הנתבעים של העסקית ותםמפעיל כחלק"

 אייטמים מוכר התובע..10 בריאות' התובע של בתוכניתו אייטם הנתבעים

 לצורך שימוש בהם יעשו רוכשים שאותם מטרה מתוך שבשגרה כדבר בתכניתו

 מכונה הינה מגיש הוא אותה הבריאות תוכנית..הוא ומוצרו אחד כל קידום

 למכירת מכונה, "פרסיקו אורן. )"בלבד רווח למטרת אייטמים למכירת

 . (25.11.2015, השביעית העין", בלבד רווח למטרת אייטמים
 

שנושאה הוא  ח"ש 6,380 על סך' טבע שחר' חברת לטובת קבלהבמסגרת זו פורסמה 

 ."קרסו רפי בהנחיית '10 בריאות' בתוכנית אייטם" רכישת 

 19.1 כנספחלהלן ומסומן  – הבריאות בתוכנית האייטם תמורת הקבלה צילום : 
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 שידורי קשת .ג

, '15' ואפריל 15וכן במהלך מרץ  '15 לינואר '14 דצמבר במהלך - 24 לערוץ סמוי פרסום .8

תוך  ",אומרים אתם מה" התבצעו הפרות בעשרות הזדמנויות שונות במהלך שידורי התוכנית

ח "לדו 51-52)עמ'  24כדי פרסום סמוי אגרסיבי שקידם אינטרסים מסחריים ביחס לערוץ 

2015) . 

בעשרות הזדמנויות בחודשים ינואר, מאי, יוני ואוקטובר  - הפועלים לבנק סמוי פרסום .9

, הפרסומות הפסקת במסגרת שלא", קשת של הבוקר" התכנית במהלך אייטמים שודרו

קטנים. הכל, במסגרת פעילות תוכנית  עסקים בנושא לפעילות רףלהצט לצופים הקוראים

כחלק מקידום פעילות , "קשת" שבבעלות" מאקו" אתר עם הפועלים בנק שערך אינטנסיבית 

ליווי  לעסקים קטנים, ייעוץ פנסיוני, פרויקט 'הוותיקים החדשים' ופעילויות פיננסיות אחרות 

 התכנית נערכו גם במהלך 15.06.15-ו 15.6.08 בתאריכיםבנוסף לכך, . (2015ח "לדו 51-58)עמ' 

 אסמיס המציגה כותרת תחת לגמלאות שפרשו אזרחים עם ראיונות, בערוץ קשת "אנשים"

הממותג  בשמו הפרויקט הצגת תוך", הפועלים בנק" של ("החדשים הוותיקים") פרסומית

 . (2015ח "לדו 53)עמ' 

של  פרסום סמויהפרות בקשר ל 41 צעובפסקה כי התהרשות השנייה  - פרסום סמוי  לאיקאה .10

מתחם  הצגת תוך" באיקאה לכם מחכים האח בבית שראיתם כפי מעוצבים רהיטים מגוון"

)א( לכללי 31הגדול. זאת, בניגוד לס'  האח" התכנית לצילומי המשמש ('בית'הצילום )ה

 . (2015ח "לדו 54האתיקה )ראו בעמ' 

 התכנית במהלך, 13.2.10 הרשות השנייה פסקה כי בתאריך - פלאפון לחברת סמוי פרסום .11

 פלאפון )בעת הצגת הפרסים בניגוד לחברת ואסור סמוי פרסום בוצע "למוסיקה ספר בית"

 .(לכללי הרשות השנייה( 1) א9 לסעיף

בעניין אזכור  ,הפרות שהתבצעו בעשרות הזדמנויות ושידורים שונים - פרסום סמוי לרנואר .12

 . (2015ח "לדו 54-55מסחרי אסור של חברת רנואר והוספת סופרלטיבים וחיזוקים )ראו בעמ' 

 התכנית במהלך 2015במספר פעמים במהלך יולי  - פרסום סמוי למוצרי מזון ובישול .13

, "שף מאסטר", "שופרסל" למוצרי מצטברת פרסומית חשיפה ניתנה", שף מאסטר"

"perfecto" ,"אסם"  ,"ARCOSTEEL wood", ו, "גד" גבינות-"TEKA" '(2015ח "לדו 55-56. )עמ 

 2013מספר רב מאד של הזדמנויות בין יולי לדצמבר ב - פרסום סמוי נוסף לבנק הפועלים .14

בנק הפועלים בדגש על 'יום העסקים ל סמוי פרסום התבצע ,"אנשים" התכנית במהלך,

 63וכן מספר הפרות דומות בתוכניות בוקר )עמ' ( 61-63עמ'  2013הקטנים' מטעם הבנק )דוח 

 2013לדוח 

בוצע פרסום סמוי ", שף מאסטר" התכנית במהלך, 15.8.14-ב - פרסום סמוי למתחם שרונה .15
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 הצגת, התכנית מגישי ידי על המתחם תוך הצגת אביב בתל" שרונה" אינטנסיבי למתחם

 למכירה המוצעים ומהטובין השונות מהחנויות ומתרשמים במתחם משוטטים המתמודדים

 ולחוויות בו הפועלות והמסעדות לחנויות, למתחם וסופרלטיבים שבח דברי וכן ציון, בהן

 . (2015ח "לדו 56בו )עמ'  למבקרים המזדמנות

הפרה אירעה  01.12.2012הרשות השנייה הכריעה כי ביום  - פרסום סמוי למכונית 'אופל' .16

במהלך התכנית "אנשים", במסגרת הפינה "מנהלים בכירים בדרך לעבודה", זכתה המכונית 

לכללי האתיקה  9"אופל" לחשיפה פרסומית מצטברת החורגת מגבול הסביר, בניגוד לכלל 

 . )ראו העתק ב"מקבץ שני של הפרות רשות שנייה"( בפרסומת

הרשות השנייה  - מסחריים ריםמוצ מגוון אינטנסיבית חשיפה באמצעות סמוי פרסום .17

במהלך התכנית "זוג של פרסום סמוי כאשר הפרה התבצעה  14.10.2012הכריעה כי ביום 

", MUSTבמבצע" הוצגו מוצרים שהמתמודדים בתכנית נדרשו להעריך את מחירם: מסטיק "

 ", מחשב ניידAppleנעלי "אולסטאר", ויטמינים של חברת "אלספה", נגן מוזיקה של חברת "

 של חברת "זארה" ובגד ים של חברת "בילבונג". ינס 'ג", Asusשל חברת "

 סמוי פרסום התבצע" אנשים" התכנית במהלך, 11.2.13 בתאריך - פרסום סמוי לרשת ללין .18

 . (59, עמ' 2013ח ". )דוללין לרשת

 פרסום התבצע" אנשים" התכנית במהלך, 12.2.13 בתאריך - פרסום סמוי לרשת קסטרו .19

 . (59עמ'  ,2013ח ")דו "קסטרו" לרשת סמוי

 התכנית במהלך, 2013מספר הזדמנויות לאורך נובמבר ב - פרסום סמוי לקוקה קולה זירו .20

 . (63עמ' , ב2013ח ")דו "קוקה קולה זירו"מותג ל סמוי פרסום התבצע" חי בלילה"
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 20נספח 

 נספח מדגם הפרות באתר קשת

 :  קשת באתר ההפרות סקירת .א

 אשר יעודיים מקוונים ערוצים באמצעות הממוענים ,נוספים פרסומיים תכנים גם נכללים' הבא הכוכב' תכני בין

 :מצומצם מדגם נמנה הסמויים והפרסומים התכנים בין .הולם נאות בגילוי מסומנים אינם

 Lemon-ה את לכם יש"תו הכוכב' )'תחת הכותרת  ,תכנים הנוגעים למשקה ספרייט  - פרסום סמוי לספרייט .1

effect)"? 

בשם "זירת האיפור" )מתחם ערוץ ייעודי  נכלל ",אביב או אייל"בין תכני התוכנית  - (IL MAKIAGEאיל מקיאג' ) .2

הסימון המינימלי )עם  כתבה על מתמודדת בולטת בתוכנית. מלבד( ובו ללא גילוי נאות ,המוצב בעמוד  הראשי

אחת ויחידה: למצדה איש ימיני יש מסר " :כותרתהב) הכתבה נחזית לכתבה אינפורמטיבית לכל דבר ,( i האות

אולם עיון  ,"(היא רק בת שש עשרה וחצי וכבר הצליחה לשרוף את האולפן של אביב או אייל.. חשוב בשבילכם 

הוא רק מסווה לפרסומת למוצרי איפור של חברת תמרוקים. כך, מגלה  - גילוי הלב של הזמרתבכתבה מלמד כי 

 ההבית בלי מסקרמלא יוצאת ולא מתפשרת על הנוחות  נוער( כי המתמודדת הפופולארית ני ובנותהצרכן )לרוב ב

 הכי אנחנו לנו כשנוח כי, טבעיים ואיפור שיער, שיש פשוט הכי הלוק זה לדעתי המושלם הלוק"כי לשיטתה ו

 ". תיפו

 מיום"( בשבילכם חשוב מסר יש ימיני איש למצדה)" כתבה צילום וכן" האיפור זירת" ץערו של מסך צילום •

 . 120. כנספח ניםומסומ להלן - 15.8.2018
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( המסקר את הכוכבים מאחורי "BACKSTAGE"מובנה נוסף באתר ) במתחם - ("סמסונג") "גלקסי"פלאפון  .3

, ולמוצרי  הדגל שלה בסדרת פלאפון גלקסי סמסונגפרסומים סמויים  בנוגע לחברת משולבים שלל  ,הקלעים

כי מדובר במתחם או בערוץ עצמו לא ניתן להבחין טרם הכניסה כאשר . תוך הדגשת יכולת הצילום של הפלאפון

 .אינטנסיבי פרסומי תוכן לצד עמום  גילויבאמצעות  ,פרסומי

 פיםמצור -?"( שלכם הנייד במצלמת שתפסתם מרגש הכי הרגע מה)" 9.7.2018 מיום הכתבהו ההפניה העתק •

 .2.20 כנספח ניםומסומ
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 אתר ?"(מאייל ביקורת לקבל בנוי קריטי מורן האם: ביררנו)" הכותרת תחת - (סמסונג) מבחן האימוג'י .4

 לוח, המסך של ימין בצד בולטת כותרת  - גלקסי פלאפון את אינטנסיבי באופן מפרסם אייל או אביב התוכנית

, די בכך אין ואם . סמסונג חברת מטעם  "S" סדרת של הדגל למוצרי בנוגע כיתובים של רב מספר עם ברקע

תוך  -צילום בעזרת פלאפון סמסונג  -שולפת המראיינת ומבצעת את "מבחן האימוג'י"  הראיון של בעיצומו

 .)!( לאימוג'יהפעלת טכנולוגיה המצויה בפלאפון גלקסי אשר הופכת את המצולם 

    .3.20 כנספח ומסומן מצורף - 24.7.2018 מיום הראיון מתוך" י'האימוג מבחן" מתוך צילום •
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ומופיע במקום מרכזי משמש למעשה  ,טלוויזיה ביקורתהנחזה כערוץ , ("tvbee")ערוץ ייעודי  - טלוויזית סלקום .5

התוכן משולב  ."tv סלקום ב נמצא הזה התוכן גם" כותרתלצד ה( tvזרוע פרסומית לטלוויזית סלקום  )סלקום כ

במספר גרסאות ואופני גילוי. כאשר על חלק מהתכנים ישנו גילוי עמום בגופן קטן, עיצוב דהוי, וניסוח עמום 

חלק מן הכתבות בערוץ מכילות תוכן  ,עד כמה שחקירתם של הח"מ משגתכי  ,יצוין בשיתוף סלקום(. tvומטעה )

 ן אפשרות מעשית לאבחן בין שני סוגי התכנים.אין לצרכאולם  ,לגיטימי

    .4.20 כנספח מןוומס מצורף - "tvbee" המקוון הערוץ צילום •

 

 כנספח ומסומן להלן -"( שלדון בגלל מהמסך יורדת" המפץ: "אשם)" אליה וההפנייה 6.1.2019 מיום הכתבה  •

20.5.    
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"( כאן רק יפות הכי השמלות כל: בישראל לכלות האופנה שבוע)"פרסום סמוי המופיע בדף הבית  - אופנת כלות .6

 אינטגרלי כחלק בנוי האתר .כלה שמלות של מכירות לקדם שנועד ,מיוחד לאתר המפנה קישורית באמצעות

( ומפנה את הקוראים לשלל אופציות במסגרת 'שבוע האופנה לכלות "חתונות")תחת הלשונית  מאקו מאתר

הכותרת לכתבה המופנית אינה מאפשרת לצרכן להבין שמדובר  כמובן.בישראל' וזאת על רקע מסחרי, 

כל הפרטים על שבוע האופנה  ..שבוע האופנה לכלות בישראל: כל השמלות הכי יפות במקום אחד"בפרסומת:

מאת " :רק בתחתית הכתבה, בפונט קטן בהרבה מהכתבה מופיע כיתוב עמום ולא ברור לפיו. "2019לכלות 

Fashion Forward  בשיתוףBridal Fashion Week". 

 .620. כנספח ומסומנים להלן - והאתר ההפנייה של המסך צילום •

  :ההפניה

  :האתר

 משולב בתוכן טלוויזיוני ותוך הצגת יום בחייו של כוכב התוכניתה ,וחוצה מדיותפרסום סמוי  מתוחכם  - דנונה .7

הנחוצים כדי לצבור עוצמה  ,אשר מספר לצופים על חשיבות התזונה הנכונה ואיזון בחיים ,"נינג'ה ישראל" -

 ואיזון התמדה, תזונה על טיפים וקיבלנו, מיניאלי אור ה'הנינג של חייו לשגרת הצצה פיזית ומנטאלית )"קיבלנו

 . חשיבותם את ומאדירבחיים"( תוך שהוא שב וצורך מוצרי  דנונה 

 .720. כנספח ומסומנים להלן - לדנונה הפרסומים של מסך צילומי •
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דגש מיוחד ניתן באתר על פרסום סמוי למוצרי מזון. כך, בראש עמוד הכניסה  - "במותגי מזון בערוץ "אוכל טו .8

הערוץ  לאתר בין המסלולים המרכזיים )חדשות, תוכניות קשת, מאקו טיוי( נמצא הערוץ המקוון "אוכל טוב".

 :סמויים לחברות אוכל ללא גילוי נאות ובין היתרגדוש בפרסומים 

 ;חברת סוגת •
 ;וצרי  עיליתמ •

 ;(דנונה) יוגורט •
 ;מוצרי  בשר •

 אשר צר המקום מלפרטם.  ,( ועוד מספר עצום של מותגיםLURKAחמאה ) •
 

 

במסגרת הפרסום הסמוי לכל מותג מותאמים מספר מתכונים יעודיים ומעטפת תוכן המקדמת את המוצר )כולל 

זאת ועוד, במסגרת המתכונים מצווים הקוראים תכני טקסט, סרטונים ועוד(. הכל ללא גילוי נאות כלל )!!(. 

 ידי על הממומן הייעודי הערוץ יוגורט במתכון ,המממנת. כךהמיוצרים על ידי החברה  ,לצרוך מותגים ספציפיים

 מגיע היווני היוגורט, לב שימו) "יווני דנונה יוגורט" מתכון הכנת לצורך לרכוש הצרכנים מתבקשים, דנונה חברת

 . (הרגיל היוגורט כמו 200 של ולא, גרם 130 של בגביעים
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   .820. נספחכ ומסומן להלן - "טוב אוכל" ערוץ מתוך פרסומיות כתבות מספר העתקי •
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 :קשת באתר אלכוהול של אסור פרסום .ב

ומת והשיווק של משקאות בהתאם לדין הישראלי ובהתאם לחוק הגבלת הפרס, כפי המפורט בבקשה .9

, על פרסום של מוצרי אלכוהול מוטלות הגבלות ייחודיות. כפי שנראה להלן, 2012-התשע"באלכוהוליים, 

" באתר קשת, הוענק מקום מרכזי לפרסום סמוי של מוצרי אלכוהול וצריכתם. כל זאת BLEND"במסגרת ערוץ 

 ". BLENDללא גילוי ותחת הכותרת העמומה "מערכת 

   .920. כנספח מסומןולהלן  – "BLEND" ערוץ מתוך לדוגמה מסך צילומי מספר יצורפו לבקשה בהמשך •
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 להלן -  "( האהוב היין על לדעת שרציתם מה כל? ורוד הוא רוזה יין למה)" 12.2.2019 מיום כתבה העתק •

   .20.10כנספח  ומןומס
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 :קשת באתרהפרות משפטיות  .ג

כפי שמצוין בבקשה אתר קשת הציג  – פרסום סמוי של שירותים משפטיים תוך הפרת כללי לשכת עורכי הדין .10

 פרסומים לעורכי דין בניגוד לכללי לשכת עורכי הדין.

 .  20.11כנספח להלן ומסומן  –וההפניה באתר קשת  15.1.2019לשם ההמחשה, העתק הכתבה הפרסומית מיום  •
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 אתר קשת -פרסום סמוי בפייסבוק  .ד

 ,ועוקבים 'מנויים'/ אלף צרכנים/ 804מונה  - 2019נכון לינואר שלהלן סקירת הפרות בעמוד הבית של אתר קשת ) .11

יוצר , הוהפלטפורמות השונות להפצה )רשתות חברתיות, תוכניות, כתבות באתר( ערבוב בין המדיות השונותתוך 

  לצרכן הפשוט. ניתן למעקב ולהבנה אכמעט בללהופך שתמהיל 
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מדגם קטן מתוך הפרסומים  - 1בתמצית שבתמצית על מנת לא להלאות את בית המשפט הנכבד - להלן נציג

 הסמויים המופיעים בפלטפורמות השונות של אתר קשת. 

"(. "תמרוקי שופרסל) eBפוסט המיועד לפרסם את רשת התמרוקים  - (eBרשת תמרוקי שופרסל )קובי מרימי ל .12

 .'(Be by Shufersal בשיתוף)כאשר, בתחתית מופיע הכיתוב המבלבל '

קובי מרימי יצא למסע קשת )"-מתוך הפרסום לתמרוקי שופרסל בדף מאקו צילום מתוך ראיון עם קובי מרימי •

"( לאירוויזיון, ועל הדרך דיבר על השינוי שהביא אותו להשתתף בכוכב הבא Beשל שינוי וטיפוח גברי בסניף 

   .1.120 כנספח ניםומסומ להלן -

                                                           
אף המבקשים והחתומים מטה שעמלו על  פענוח התשתית הראייתית נדרשו לזמן רב מאד להבין את רשת הקשרים האינטרסים   1

האמיתי של התכנים. ואם כך הדבר, נקל לשער מה יעלה בגורלם של צרכני התוכנית, רבים מהם בני נוער וילדים אשר ואפיונם 
 מסתכלים בהערצה אל זמרים וכוכבי נוער.
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סמוי המיועד 'ומטורגט' )ממוען באופן , מבוצע גם פרסום במקביל - (eBרשת תמרוקי שופרסל )מאיה בוסקילה ל .13

ספציפי( לנשים. וכך כוכבת המוזיקה מאיה בוסקילה משמשת אף היא כחלק מהכנה לתוכנית בה מפורטים 

, בתחתית מופיע הכיתוב המבלבל גם כאן) איכויות הרשת ומוצריה באופן עקיף כחלק מתוכנית הטלוויזיה

   '(Be by Shufersalבשיתוף והעמום '

מה השינוי הכי ") קשת-מתוך ראיון עם מאיה בוסקילה מתוך הפרסום לתמרוקי שופרסל בדף מאקוצילום  •

גדול שמאיה בוסקילה הייתה צריכה לעשות כדי להגיע לכוכב הבא לאירוויזיון? רגע לפני שהיא עולה לבמה, 

   .2.120 כנספח ומסומן להלן - ( Beהיא הגיעה לדבר ולעשות שינוי בסניף של 

 

נוסיף, כי התחכום בהסוואת הפרסומת הינו כה מכוון ומטעה, עד  –פרסום סמוי מאחורי מסווה כפול ומשולש  .14

שופרסל אף משווק כפרסומת ממומנת -שלצד השיווק הרגיל של הפרסום דרך דף מאקו, הפרסום לתמרוקי 

פייסבוק היא פרסומת  זהות כי המודעה מטעםהצליח ל ו( כעת נאלץ הצרכןמאקכביכול מטעם מטעם פייסבוק )
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 להבין שהפרסומת היא לא נסיון להניע את הצרכן לצרוך תוכן ממאקו אלא ,)באמצעות התיאור 'ממומן'( ובנוסף

 בכלל ניסיון להניע אותו לצרוך תמרוקים מרשת התמרוקים בי(. -

)ראו לעיל המסומנים  שופרסל תמרוקי לקידום - מאקו-רשת מטעם הממומנת - הפרסומת מתוך המסך צילום •

  (. 20.12 -ו 20.11כנספחים 

עני על הסקר: " –תחת הכיתוב  מסגנון לייף סטייל דרך דף הפייסבוק בתוכן הנחזה   פרסום סמוי - מוצרי  איפור .15

כניסה לקישור מפנה . "ישראל – PUPA Milanoבשיתוף  bit.ly/2W79zzmעד כמה את באמת אוהבת את עצמך? < 

לתכנים מסחריים, כאשר העמוד נחזה להיות כחלק מהתוכן של שידורי קשת והפרסום מופיע תחת את הקוראים 

 הלשונית 'הכוכב הבא'.

   .3.120 כנספח ומסומן להלן –)"עד כמה את באמת אוהבת את עצמך?"(  והעמוד ההפנייה צילום •

 

 

שזכה לעשרות אלפי צפיות ולתפוצה רבה בשלל הפלטפורמות  פרסום - מגורים עסקים ואירוח בקיבוצי הערבה .16

 של קשת.

 עצמו הסרטון צילום וכן' בשיתוף' הכיתוב בתוספת) טוויטר ברשת הפרסום צילום להלן, ההמחשה לשם •

   .14.20 כנספח ומסומן להלן - (כלל כיתוב ללא" הערבה אנשי את הכירו)" פייסבוק ברשת
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אלפי צפיות ולתפוצה רבה בשלל הפלטפורמות של  לעשרות שזכה פרסום - הדגים מגדלי לארגון סמוי פרסום .17

 קשת.

 עצמו הסרטון צילום וכן' בשיתוף' הכיתוב בתוספת) טוויטר ברשת הפרסום צילום להלן, ההמחשה לשם •

   .15.20 כנספח ומסומן להלן -( "לדעת שחובה דברים חמישה הנה? דגים אוהבים)" פייסבוק ברשת

 

נחזה להיות ביקורת סדרות  -המהווה פרסום לטלוויזית סלקום  -ייחודי ומוסתר היטב תוכן  - טלוויזית סלקום .18

כך, בפרסומת, מופיע כוכב של סדרת  הומוריסטית כחלק מסדרת תכנים קבועה הקרויה 'הישראלים'.

'הישראלים', המיועדת לבני נוער ודנה בנושאים מסדר יומם, ומנתח באופן הומוריסטי את הסדרות תוך שילוב 

 בתחתית)גם כאן, מצורף  בנוסח קורץ: "וי-טי-סלקום"אינטנסיבי של אזכורים וכתוביות הקשורות לשירות 

 . (tv סלקום בשיתוף – והעמום המטעה הסימון

 האהובות הדמויות על הכל יודעים שאתם חשבתם)" סלקום טלוויזית אודות הסרטון מתוך מסך מיצילו •

 על לנו עולות שבסתר אהובות דמויות חמש הנה. האשליות כל את לכם לנפץ הולכים אנחנו, זהו אז? עליכם

   .16.20 כנספח ניםומסומ להלן - "(העצבים
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תחת , פרסום נוסף הינו פרסום סמוי לסמסונג במסווה של ידיעה חדשותית - )פייסבוק(פרסום סמוי לסמסונג  .19

 ללא היה הזרקורים ואור - העתיד לנו צופן מה לראות וגאס בלאס CES הטכנולוגיה בתערוכת ביקרנוהכותרת "

 . מסחריים מטעמים סמסונג חברת של המסחריים האינטרסים את האתר" מקדם אחד דבר על ספק

 להלן – "(סמסונג חברת הייתה השנה התערוכה של מעורערת הבלתי והכוכבת)" הפרסומת מתוך מסך צילום •

   .17.20 כנספח ניםומסומ
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   ..8120 כנספח ןומסומן להל – "(איך יראו החיים ללא טכנולוגיה?)"כתבה הפרסומית ה מתוך מסך צילום •

 

 

המחוקק ותקנות משרד הבריאות הטילו הגבלות משמעותיות  ,כפי שמצוין בבקשה – פרסום סמוי של תרופות .20

 על פרסום תרופות. על אף האמור, אתר קשת מקדם פרסומים של תרופות ומוצרים רפואיים בעזרת פרסום סמוי.

 כנספחנים להלן ומסומ – ם קשיםשל פרסומים סמויים לתרופות ובהן תרופות המיועדות לחולילהלן העתקים  •

20.19.  
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  .20.20 מסומנים כנספחולהלן  – הפרות ופרסומים סמויים נוספים באתר קשת .21
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כפי שהראנו בבקשה, שיווק הפרסום באתר אף מתבסס על הפרסום הסמוי ועל  -מאקו אתר של שיווק הפרסום  .22

  היכולת לשווק לצרכן באמצעים סמויים ודרך מספר מדיות במקביל. 

   ..2120 כנספח ןומסומן להל 2פרסום שיווקי של אתר מאקומ העתק •

 

 

                                                           
2  o.il/mako.phphttp://www.moked.c 
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מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 21:

נספח 21 - סקירה מדגמית של הפרות 
פרסומיות בתכני ספורט ייעודיים

(עמודים 602 עד 613)
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 21 נספח

 

 יעודייםיבתכני ספורט  פרסומיות הפרות של מדגמית סקירה

 הספורט ערוץ בשידורי לדוגמה סמוי פרסום קמפיין המחשת .א

( עם פלוס מע"מ)אלף שקל  300בסכום כולל של לשם ההמחשה, נציג בקצרה קמפיין פרסום סמוי  .1

תוך הצגת מגוון דמויות  "תחנות"שכונתה  סדרת ראיונות אישייםרכבת ישראל בעבור תוכן שמוצג כ

( שרן ייני, ליאור אליהו ומאור בוזגלו, עודד קטש, עמרי כספיספורטיביות מובילות )ובהם 

 משתמשות במתקני הרכבת. 

מסך, אתר וסלולר  -"לייצר מהלך כוח בכלל הפלטפורמות של ערוץ הספורט  מטרת הקמפיין הייתה .2

עה ברכבת ישראל, להדגיש את יתרונות הבחירה ברכבת ישראל מנת להגביר את מודעת הנסי על -

 רכבת ישראל". "והעברת המסרים המרכזיים של 

, התוכנית במהלך רחבה חשיפהרכבת ישראל תקבל תמורת הכספים התחייב ערוץ הספורט כי " .3

. נזכה לראות את הרכבת מבפנים ומבחוץ ונוכל להציג שימושים ברכבת שרלוונטיים מבחינת התוכן"

כתיב את כלל המופעים במדיות השונות של הערוץ )טלוויזיה, שידור חוזר, ההסכם מכאשר 

פרומואים, פלטפורמות דיגיטל, שיבוץ בעמוד הבית, באנרים בסלולאר וכיו"ב. כדי להמחיש את 

את מפיקה מטעם לפ"ם תלווה ערבוב היוצרות נציין כי במסגרת ההסכם נדרש שבהפקת התכנים 

 600תוכן שיווקי לרכבת ישראל: "ד בצמוד לאנשי ערוץ הספורט )ליאור אברבך, הפרויקט ותעבו

 , גלובס(28.10.2015, "אלף שקל לאקס פטור

אומדן עלות אתי פינקלשטיין מנהלת אגף השיווק של רכבת ישראל )" 10.2.2015העתק מכתב מיום  •

  לבקשה. 23נספח ראו  - לשת"פ עם ערוצי הספורט"(

  הספורט ערוץ באתר סמוי פרסום .ב

באופן רציף ושיטתי פרסום סמוי, ללא גילוי נאות ובד"כ אף ללא גילוי כלל.  אתר הערוץ מציג .4

 -את הפרקטיקה הפסולה  להצניעהפרסום כה בוטה עד שבניגוד לגופי תקשורת אחרים המנסים 

ום אפשרויות הפרס שלו למפרסמים, עד שבראש הפומביתערוץ הספורט מציע באופן רשמי בפנייה 

 -תוכן שיווקי "מובטח לגורם המסחרי אפשרות לקמפיין אפקטיבי במיוחד:  באתר ערוץ הספורט

 .1"אפשרות לפעילות משולבת אתר, מסך וסלולר

 .להלן נציג הפרות מדגמיות. יודגש כי ההפרות התבצעו ללא גילוי כלל

", רויאלהשליט החדש של משחקי הבאטל " תחת הכותרת - Apex Legends משחק הגיימינג .4.1

. במסגרת זו מציג האתר בפני ווללא כל גילוי נאות, מתבצע פרסום סמוי למשחק הווידא

את המשחק, תוך האדרה בוטה של  -רבים מהם ילדים ובני נוער  -צרכני משחקי הווידאו 

כי "", כשהוא חותם את הכתבה במסר: משחק הבאטל רויאל שכבש את הרשת בהפתעה"

 "שחקנים בשבוע ההשקה הראשון של המשחק לא טועים. ןמיליו 25

להלן  - "(Apex Legendsצפו: משחקים " sport5 (באתר 17.2.2019צילום כתבה פרסומית מיום  •

   ..121כנספח ומסומן 

                                                           
1  www.sport5.co.il/SIP_STORAGE/FILES/6/177536.pdf  
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במסגרת הפרסום הסמוי, ללא גילוי נאות כלל, ולאחר שבכותרת התבשרו  - ישראייר .4.2

כי ישראייר נכנסת לתיירות הספורט. מדווחת "מערכת ערוץ  19.11.2018הקוראים ביום 

 שהובילה פתוחים שמיים מדיניות בזכות"" על תיירות הספורט הפורחת ומעדכנת כי: 5

 ישראלי אלפי עשרות החלו - בשוק שהתעוררה התחרות בזכות גם, וכן המחירים להנגשת

 ". העולם ברחבי ספורט לאירועי שנה מדי להמריא

חלומות " בחברת תיירות הספורטלאורך השנים הגשימו  צדמנכל כיבהמשך מתאר ה

 45%לרבבות ישראלים, תוך שימת דגש על איכות הכרטיסים וחוויות הלקוח, לכן 

  2מהלקוחות שלנו הם לקוחות חוזרים."

  

                                                           
2  lderID=8078&docID=296648&lang=hehttps://www.sport5.co.il/articles.aspx?Fo  
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 51%"מאחדות כוחות: "ישראייר רכשה  sport5 (באתר 19.11.2018צילום כתבה פרסומית מיום  •

   .21.2כנספח להלן ומסומן  - "(מ"טיקטיק

 

 

" שווק והופץ באינטנסיביות גם ישראל רכבתהסמוי של " הפרסוםקמפיין  - רכבת ישראל .4.3

המעבר של יניב קטן וביקורו על  22.5.2015. העתק כתבה בעניין מיום 5באתר ספורט 

 . 3בתחנות רכבת מהעבר בשילוב סרטון בתוך הרכבת

 

: הבכורה של "תחנות" עם יניב 19:00-"ב sport5 (באתר 22.5.2015צילום כתבה פרסומית מיום  •

   ..321כנספח להלן ומסומן  - "(קטן

                                                           
3  https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=64&docID=190459&lang=HE  
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 . .421כנספח  ניםלהלן ומסומ - ערוץ הספורט בפייסבוק הפניות לכתבות פרסומיות של •
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 (:one) וואן באתר סמוי פרסום .ג

 מצוין כאתר וואן. האתר באתר השליטה בעלת היא אחרונות ידיעות , קבוצת2007 משנת החל .5

 ביום מבקרים 185,000 -לכ זוכה ולפי נתוני המפרסמים הוא בישראל הספורט אתרי בדירוג המוביל

ראו  ONE)על מאפייני הפרסום והגלישה באתר  .באתר זמן רב באופן יחסי המבלים

(. להלן יוצגו, לשם ההמחשה, מספר פרסומים. יודגש כי /il-co-http://www.exioma.co.il/media/oneב:

 ללא גילוי כלל.הינם  - כלל הפרסומים האסורים של 'וואן'

 סקירה מדגמית של פרסום סמוי באתר וואן :  .6

תחת הכותרת  10.5.2012מייצגת הינה כתבה מיום  דוגמא - ניו באלאנספרסום סמוי לנעלי  .6.1

- 607 -

http://www.exioma.co.il/media/one-co-il/
http://www.exioma.co.il/media/one-co-il/
http://www.exioma.co.il/media/one-co-il/


7 
 

. הכתבה, המפארת את הנעל ומציינת 4"ניו באלאנס משיקה נעל מיוחדת לאולימפיאדה"

וחדת נעל מי" והיא מדווחת על השקת Oneאת איכויותיה, חתומה בידי "מערכת 

ואם בכך אין די,  .2012-בנעל הריצה הטובה ביותר ל 5)כביכול(זכתה אשר  לאולימפיאדה

ה'כתבה' אף מציינת את מחיר הנעל ואת הדרך לרכוש אותה. לשם ההשוואה, אתר התכנים 

fxp אשר העלה אף הוא מודעה פרסומית זהה לחלוטין, פועל כחוק ומבצע גילוי ברור ,

. כך, מופיעה בכותרת באופן ברור 6טיבה הפרסומי של הכתבהמובהק וחד משמעי באשר ל

)צמוד לכותרת, בצבע אחר, עם קו מדגיש, בפתח הכתבה(. זאת לאחר, שהאפיון הפרסומי 

 מודגש אף בסרגל הכלים העליון, וכן בדף הבית, שהפנה לכתבה הפרסומית שם.

 

ומסומן  להלן -"( לאולימפיאדה מיוחדת נעל משיקה באלאנס ניו") 10.5.2012כתבה מיום העתק  •

   ..521כנספח 

 

  

                                                           
4  https://www.one.co.il/Article/199534.html  
 -בהקשר זה נציין כי על פניו גם תוכן הפרסום שקרי שכן התואר לא התייחס לנעל המוצגת בכתבה   5

guide/?page=5-sneaker-shoes/2012-https://www.fitnessmagazine.com/workout/gear/running  
6  https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=10368795  

- 608 -

https://www.one.co.il/Article/199534.html
https://www.fitnessmagazine.com/workout/gear/running-shoes/2012-sneaker-guide/?page=5
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=10368795


8 
 

להלן  -"( ניו באלאנס משיקה נעל מיוחדת לאולימפיאדה") 10.5.2012מיום  FXPכתבה באתרהעתק  •

   ..621כנספח ומסומן 

 

 חברת של החברתית התרומה הדגשת פרסומת למרתון סמסונג, תוך - פרסום לסמסונג .6.2

 תרומה: "כי המספר ישראל סמסונג של השיווק ל"סמנכ, סלם רונן עם וראיון סמסונג

 . 7את ערכי החברה חומהלל ומשב" סמסונג של המרכזיים הליבה מערכי אחד הינה לקהילה

להלן  –"( הקלוריות מרתון: מציג א"ת SAMSUNG מרתון)" 1.1.2019 מיום כתבה העתק •

  ..721 כנספח מסומןו

 

                                                           
7  19/7,801,0,0/327210.html-https://www.one.co.il/Article/18  
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בנוסף מבצע האתר פרסום סמוי שלל משחקי וידאו המיועדים בעיקרם  - פרסום לגיימינג .6.3

 לקהל יעד, עליו נמנים בעיקר ילדים ונוער. 

 להלן -?"( מכורים אתם כמה עד: 17 פיפא השקת לכבוד)" 24.9.2016 מיום כתבה העתק •

 . .821 כנספח ומסומן

 
 

אתר וואן הוביל במשך השנים בהיקף הפרסום מול טוטו, כאשר חלק ניכר  - פרסום לטוטו .6.4

טל מן הפרסום התבצע באמצעות ופרסום סמוי של תכנים )על היקף הפרסום ואפיונו ראו: 

 (. , גלובס20.5.2015, ו"ידיעות" מכספי הטוטו ONEחגיגת המיליונים של "וולק, 

יל, במסגרת קמפיין נרחב להחדרת מרוצי כפי שתיארנו לע - פרסום סמוי למרוצי סוסים .6.5

לצרכנים חזות של  סיפקובשידור חי,  סוסים לקהל הישראלי, שידר אתר וואן את המרוצים

קרובים, רוכבים בולטים וכיו"ב, הכל ללא טורנירים דיווח מקצועי, תוך ניתוח נרחב של 

 של טוטוהגילוי הלא נאות בשיתוף, אלא תוך העלמה כליל של המעורבות המסחרית 

- 611 -



11 
 

, העין השביעית(. 23.8.2016, "כמה עולה לחנך דור של מהמרים"איתמר ב"ז, ) בקמפיין

למעשה, הפרסום הסמוי למירוצי הסוסים היה בוטה ונטול ריסון או הגבלה. ללא כל גילוי 

רבים  –נאות, פרסם האתר זכיות גבוהות תחת שידול ממשי והבהרה בפני קוראי האתר 

ותוך שהוא מתאר  8כמה קל ופשוט לזכות בפרסים במסגרת ההגרלות –מהם ילדים בני נוער 

 בפניהם בהרחבה ובצבעים ורודים את הזכיות המדהימות שזכו אחרים:

הסוסים הגיעו  מרוצי"לאחר שנים של ציפייה, מועצת ההימורים הביא את 

ם לא כל כך קשים למרות חוסר הידע בישראל, הימורי הסוסים ה.. לישראל

. אין צורך לרדת לעברו של כל סוס ולדעת כל פרט בספורט ואפילו פשוטים

ומבינציות והימורים על מספר ק.. כדי להצליח ולזכות בסכומים נכבדים

" מגדיל Racerplaceהמשחק ".. סוגי משחקים יכולים להגדיל את הזכייה.

? כנסו והתחילו למה אתם מחכים אז הזכייה.באופן משמעותי את סיכויי 

 " לבחור את הסוסים המועדפים עליכם. הטירוף רק התחיל.

 (.Racer", one ,21.10.2013-הסוסים התחיל: כך תשחקו ב מרוציטירוף "אסף שלו, )

 

בקשה לחופש ל הטוטו תגובת ראו - לפירוט פרטי ומאפייני העסקה בעניין מרוצי הסוסים •

 .לבקשה 24נספח בראו  –"( מידע חופש לבקשת מענה)" 15.8.2016 ביום שניתנהמידע 

  

                                                           
8  https://www.one.co.il/Article/278589.html  
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( שקל" 54,375ש"ח וזכה ב 5-"מדהים: שלח רייסר ב) 27.9.2016 מיוםהעתק כתבה  •

  ..921 כנספח ומסומן להלן - כללשהתפרסמה ללא גילוי נאות 

 

 

שידורי וואן עולה כי  אחרים, מפרסומים שונים - סמויים שוטפים באתר וואן מיםפרסו .6.6

אשר אינן מתבצעות בהתאם לכללים  בפרסומות סמויות ואסורות אף הםגדושים השוטפים 

העין השביעית  מועצת הכבלים, הפרס מתנת:שלמה מן, : ראו בהרחבה) ולתקנות

19.4.2016) . 
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נספח 22:

נספח 22 - פירוט ההוצאות מיום 17.2.2016 
בנוגע לקמפיין הפרסום לטקס - בקשת 

חופש המידע

(עמודים 615 עד 626)

- 614 -



- 615 -



- 616 -



- 617 -



- 618 -



- 619 -



- 620 -



- 621 -



- 622 -



- 623 -



- 624 -



- 625 -



- 626 -



מסמך זה הוכן ע"י עודכנית פלטינום

נספח 23:

נספח 23 - העתק מכתב מיום 10.2.2015 
אתי פינקלשטיין מנהלת אגף השיווק של 

רכבת ישראל - אומדן עלות לשתפ עם 
ערוצי הספורט

(עמודים 628 עד 631)
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