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 המשיבות

 

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 שאינו באופן, מערכתיהמתחזה לתוכן  ,באתרי תוכן סמוי בפרסוםשל תובענה זו הוא  עניינה

 באוטונומיה שלהם. , ופוגע רסומותיפ ובין כתבותבין  להפרידלגולשים  מאפשר
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היתר  בין ,הקובעותהוראות חוק הגנת הצרכן,  את ,גסה ברגל ,המפרה בפרקטיקהמדובר 

"פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו  באמצעות הטעיה על איסור

 ".פרסומת

 לנזקים מתגורה ,וירטואליתוהשל הסביבה  ממשי זיהוםא בגדר יה  פרקטיקה זוכמו כן, 

 . רחבי היקף לציבור רחב של גולשים

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

 :בזאת מתבקש הנכבד המשפט בית

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

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

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

המשיבות  המקודם על ידיכל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי ״

 ;״בשבע השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו 2-1

 הבאות:ובתוכה את תת הקבוצות 

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה א

בשבע  3בפלטפורמה המופעלת על ידי המשיבה  2-1המשיבות ידי 

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ב

בשבע  4על ידי המשיבה  המופעלות ותבפלטפורמ 2-1המשיבות  ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ג

בשבע  5בפלטפורמה המופעלת על ידי המשיבה  2-1המשיבות  ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ד

בשבע  6בפלטפורמה המופעלת על ידי המשיבה  2-1המשיבות  ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ה

 7-8 ותבפלטפורמה המופעלת על ידי המשיב 2-1המשיבות  ידי

 ;בשבע השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ו

בשבע  9המשיבה בפלטפורמה המופעלת על ידי  2-1המשיבות  ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  -תת קבוצה ז' 

בשבע  10בפלטפורמה המופעלת על ידי המשיבה  2-1המשיבות  ידי

 .להגשת תובענה זוהשנים אשר קדמו 
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  ולחלופין, ליתן כל הגדרה אחרת לקבוצה כפי שימצא לנכון.

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

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

ו/או עשיית עושר ולא במשפט,  (״הנזיקין פקודת״: להלן[ )חדש נוסח]לפקודת הנזיקין 

חוק עשיית עושר ולא )להלן: " 1979 –על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 

 "(. במשפט

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

 . והעתידיים

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

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

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

 .הפרסום בהוצאות נהתישא המשיבות

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

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

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

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

 נגד משיבות שונות, תביעות מספרתלויות ועומדות  אביב-בבית המשפט המחוזי בתליצוין, כי 

  :אך מובחנים דומים, בנושאים )חלקן משיבות גם בבקשה זו(

שם נטען כי  – עטיה נ' ידיעות אינטרנט ותקשורת דיגיטלית בע"מ 1715-02-15ת"צ )ת"א( 

תוך מעורבות  בפרסומן של כתבות בהן נכללו תכנים פרסומיים, לדיןהמשיבה פעלה בניגוד 

"(. הצדדים תוכן שיווקיגורמים מסחריים ללא הגילוי הנדרש בחוק )פרקטיקה הידועה כ"

הגישו לבית המשפט הסכם פשרה, במסגרתו הוסכם על אופן הגילוי בו תנקוט המשיבה 

 קי כאמור, וכן על שכ"ט וגמול )ללא פיצוי לקבוצה(. בפרסום תוכן שיוו

התנגדות מטעם היועץ המשפטי והוגשו ארבע התנגדויות מטעם הציבור,  הנ"ללפשרה 

"(. התנגדות היועמ"ש לפשרה התבססה על שני טעמים התנגדות היועמ"שלממשלה )להלן: "

את הוראות חוק  מרכזיים: האחד, משום שההסדרה העתידית אליה הגיעו הצדדים סותרת

הגנת הצרכן, שכן אין מדובר בגילוי נאות מספק; השני, משום שההסדר אינו כולל פיצוי 

לקבוצה בגין נזקי העבר. התנגדות נוספת הוגשה על ידי חברי מערכת "העין השביעית" )להלן: 

"(, אשר התבססה אף היא על טעמים דומים. עוד על ההתנגדויות התנגדות העין השביעית"

 בהמשך הדברים.   –ל והרלוונטיות שלהן לענייננו הנ"

ת"צ  ;תומר לוי נ' הוצאת עתון הארץ בע"מ 26730-04-18צ )ת"א( "ת בקשות דומות נוספות:

' נ אטיאס  39514-03-19)ת"א(  ת"צ; בצרי נ' וואלה! תקשורת בע"מ 1650-05-18)ת"א( 

 בהמשך הדברים.  –. עוד על הבקשות הנ"ל והבחנתן מענייננו 'ידיעות אחרונות בע"מ ואח
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 מבוא. א

בו שימוש  עושה הימרבית האוכלוסי .המודרנית "כיכר העיר"הוא  וירטואליוה המרחב .1

נהנה הציבור מזרימת מידע על הנעשה סביבו; שם מתנהל שיח  שםעל בסיס יומיומי. 

ועמדות ביקורתיות  עולם ותסתפי מתגבשות שם ;ומסרים רעיונות מוחלפים במסגרתו

, הנוכחיהמרחב הווירטואלי הוא הפלטפורמה המרכזית, בעידן למעשה, . בסוגיות שונות

   אשר נותנת ביטוי מעשי לחופש העיתונות וחופש הביטוי.  

המכונה  ת שיווקבאתרי החדשות והתוכן, הנשענת על שיט רקטיקת הפרסום הסמויפ .2

"Native Advertising" (יהפ שילוב)רסומת באופן "טבעי" בפלטפורמה בה היא מופיעה, 

לייצר שיח וחילופי דעות, , שנועדו חדשותיים ומערכתייםטשטוש בין מסרים יוצרת 

אסטרטגיים, שתכליתם היא לקנות השפעה על צרכנים, לצרכי  פרסומיים לבין מסרים

מציפה את המרחב הציבורי במסרים שטבעם הוא  אשר מדובר בפרקטיקה. רווח פרטי

להחלפת רעיונות, דעות  פלטפורמהלשמש ו , וחותרת תחת היכולת שלמניפולטיבי

 ועמדות.

 מעוניין הוא תכנים לאילו לבחור הפרט של האוטונומיה את שולל הסמוי הפרסום .3

לביצוע גורם לו  ,מעוות את העדפותיו שלו,החופשית הבחירה ביכולת להיחשף, פוגע 

, שאינן מודעות ושקולות, תוך שהוא מושפע יותר רכישות מוצרים אימפולסיביות

ע ביכולתו לתת אמון בתכנים פוג, שיקולים רציונלייםממשיקולים אמוציונליים מאשר 

הנחזים להיות אמיתיים. מסרים הנטל כבד לבירור אמיתות ומטיל עליו  ,המוצגים

 .ירטואליוהוזיהום ממשי של המרחב ל מביאהפרסום הסמוי למעשה, 

 סמויעל פרסום  ומפורשאיסור ברור  חוק הגנת הצרכןבין היתר, קובע , מהטעמים הנ"ל .4

 . שכזה

)דהיינו, כולל  הדין בכללי העומד פרסום מנקודת המבט של המפרסמים, הדברים,מטבע  .5

 אדםש מחקרים מצביעים על כך .פחות אפקטיביגילוי נאות כי מדובר בפרסומת(, הוא 

   .כליל מצריכתה ימנע או, ושקול ביקורתי באופן אותה יבחן לפרסומת לחשיפתו המודע

 ההגנה מנגנוני את לעקוףלהפר את הוראות החוק,  המשיבותבחרו  לפיכך, יש להניח, .6

 האפשרות בהיבט הן הדין בהוראות שאינו עומד, אגרסיבי פרסום ולקדם, הצרכנים של

 עצמה.  הפרסומת תוכןהיבט ב והן, הפרסומת את לזהות

הפגיעה הצרכנית הנגרמת מהתנהלות זו של המשיבות, מדובר על מקרה מובהק של  לצד .7

 עשיית עושר, התרשלות, והפרת חובת תום הלב. 

 אחרון.-ואחרוןראשון, -ראשון, ואולם .8

  הצדדים. ב

 הוא אדם פרטי, עורך דיו במקצועו.  מר אדם ג'ונסון, 1ש המבק .9

 רחמים היא אדם פרטי, עוסקת בתחום הפיננסים.  גב' סיון, 2המבקשת  .10
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ת מיזם בתחום עובדת סוציאלית ובעלדם פרטי, , גב' נאוה קורן, היא א3קשת המב .11

 הצילום. 

והמשיבה  , חברה אמריקאית,"(אאוטבריין ארה"ב)להלן: " .Outbrain Inc, 1המשיבה  .12

, הן ("אאוטברייןויחד: " "אאוטבריין ישראל)להלן: " אאוטבריין ישראל בע"מ, 2

תוכן  בגדרו, תוכן"פורמט "המלצות אשר פועלות באמצעות טכנולוגיות, פרסום  חברות

זאת, באמצעות שימוש באלגוריתמים, המחברים בין פרסומי מוטמע כתוכן מערכתי. 

אשר ימצאו את אותם תכנים רלוונטיים  םמסוימים ובין הגולשי פרסומיים תכנים

  1.עבורם

 : לקוחותסוגי  שני אאוטברייןל .13

 ."תוכן מוצגות אותן "המלצות במסגרתם ,אתרי תוכןהסוג הראשון הוא  (א)

 ;)חלוקת רווחים(" Revenue Share"אאוטבריין עובדת  מול אתרים אלה בשיטת 

האתר מקבל חלק מההכנסות של אאוטבריין עבור כל הקלקה על כתבה  ,נויהיד

 ;אשר הגיעה דרכו

 .המבקשים לחשוף את הגולשים למוצריהם, עצמם מפרסמיםההסוג השני הוא  (ב)

לפירסומות, הפניות  שלהבפלטפורמה  לשתוללמפרסמים  אאוטבריין מציעה

 אתרים שמציגים את הפלטפורמה שלה.באותם אותן כהמלצות תוכן  ומציגה

, ביניהם המלצות התוכן של אאוטבריין מופיעות במספר רב של אתרים גדולים

 10-3.2המשיבות  אלה שבבעלות

קהל למפרסמים, כאשר  כניסות(ועת תנ) אאוטבריין מייצרת "טראפיק"למעשה,  .14

  .למשוך אותו האמצעי, ו"המלצות התוכן" היא המוצר הואהגולשים 

ת פרקטיקות של והכולל, ת תוכןויטות פרסום משולבש המנגנון של אאוטבריין נשען על .15

Native Advertising ו-Content Marketing.  הביטויNative Advertising פרסום טבעי ,

תוכן פרסומי בסביבה הדיגיטלית באופן אשר הטמעת מתייחס לפרקטיקה של לסביבה, 

 Contentבה. הביטוי  "מוסווה" –, כלומר ( לאותה סביבהnativeנחזה כ"טבעי" )

Marketing ,מתייחס לשיטת שיווק בה מותגים וחברות , שיווק באמצעות תוכן

והשירותים שלהם כחלק מבניית המותג ו"עולם סביב המוצרים  תוכן ייעודי מייצרים

 התוכן" שלו, על מנת להעניק לצרכנים "ערך מוסף", לכאורה. 

, המשתלבים ב"סביבתם" באופן אורגניתכנים פרסומיים אאוטבריין עושה שימוש ב .16

הם, ולזהות שמקשה על הגולשים להבחין ביני, באופן בין תכנים אותנטיים ונטמעים

 : פוטנציאלייםהלמפרסמים  מסבירה היא. מהו תוכן הפרסומימהו תוכן האותנטי ו

"Native advertising is the use of paid ads that match the look, 

feel and function of the media format in which they appear. 

Native ads are often found in social media feeds, or as 

                                                             
 ראו באתר אאוטבריין ארה"ב: 1
 https://www.outbrain.com/help/advertisers/what-is-outbrain-amplify/ 
 beginners-for-https://yazamnik.com/outbrain ראו: 2

https://yazamnik.com/outbrain-for-beginners
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recommended content on a web page. Unlike display ads or 

banner ads, native ads don't really look like ads. They look like 

part of the editorial flow of the page. The key to native 

advertising is that it is non-disruptive - it exposes the reader 

to advertising content without sticking out like a sore thumb".3 

 

"Content marketing is the creation and distribution of online 

content designed to attract and engage an audience . 

Unlike traditional marketing, content marketing has no sales 

pitch. It does not try to directly advertise or sell a particular 

brand, product or service. Rather, it aims to capture 

mindshare with valuable, relevant information that is 

educational, entertaining and/or emotionally satisfying. In 

this way, content marketing succeeds in creating interest and 

awareness of the brand and its offerings . 

The best kind of content marketing gently leads the audience 

to convert their interest into some form of online action  - 

whether clicking on a website link, downloading a whitepaper 

or brochure, requesting a demo, or contacting a sales rep".4 

  5בעברית: אאוטברייןשל  ב"דף הנחיתה" מוסברכך    .17

 

לרוב בתחתית העמוד או בצדו,  6מיליארד המלצות בחודש, 400-אוטבריין מספקת כא .18

, "כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך" שונות, כפי שיוצג להלן, כגון תוותרכתחת 

ינן כוללות כי הן א " ועוד, כאשר המשותף לכולן הואכתבות מומלצות, ""מרחבי הרשת"

                                                             
3 advertising-https://www.outbrain.com/native/ 
4 marketing-tenthttps://www.outbrain.com/con/ 
5 -content-your-to-traffic-quality-https://www.outbrain.com/landingpages/il/drive

1/?utm_source=google-IL&utm_medium=cpc&utm_campaign=111190212--IL-Search-
Brand_Hebrew&utm_term=%D7%90%D7%90%D7%95%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%
99%D7%9F&utm_content=229569004287&utm_ad=229569004287&utm_network=g&utm_device=

c&utm_placement=&utm_position=1t1&gclid=EAIaIQobChMIp9j128zU3wIVQ7TtCh1L_w5_EA
AYASAAEgIHufD_BwE 

6 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001231896 
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וחלקן מאותן "המלצות" הוא תוכן מערכתי )כתבות(,  חלק, כי )ולו ברמז( לכךגילוי 

 מבקשות להטעות את הגולשים.  –, ובכך לכל דבר ועניין פרסומותהוא  האחר

באתרי התוכן השונים, תחת  כך, למשל, נראות "המלצות התוכן" שמספקת אאוטבריין .19

 : כותרות שונות

 

 

  

ובין  אותנטיות"המלצות"  בין להבחיןדרך  כלאין כפי שניתן לראות, לגולש התמים  .20

 עבור הצגתן וחשיפתן. תמורהקיבלה אשר אאוטבריין  ,כל דבר פרסומות אלה המהוות

 וחדשות מפעילות אתרי תוכןה חברות –לקוחות של אאוטבריין האחרות הן המשיבות  .21

 . פופולאריים
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, מפעילה את אתר "טיים אאוט תל אביב" מגזין )ישראל( בע"מטיים אאוט , 3המשיבה  .22

 . בארץ ובעולם, הבילוי והפנאי, העוסק בעולמות התרבות, "(טיים אאוט)להלן: "

, "(הארץמפעילה את אתר עיתון "הארץ" )להלן: ", הוצאת עתון הארץ בע"מ, 4המשיבה  .23

דירוג "גלובס", הארץ הוא אתר על פי . "(דה מרקרוכן את אתר "דה מרקר" )להלן: "

; דה מרקר החדשות השישי הכי פופולארי בישראל, עם כשישה מיליון ביקורים בחודש

  7.הוא אתר החדשות השביעי הפופולארי בארץ

על פי דירוג "(. מאקומפעילה את אתר מאקו )להלן: ", שידורי קשת בע"מ, 5המשיבה  .24

מיליון  15.8לארי בישראל, עם "גלובס", מאקו הוא אתר החדשות השלישי הפופו

 ביקורים בחודש.

כיכר "כיכר השבת" )להלן: " החדשות מפעילה את אתר, כיכר השבת בע"מ ,6המשיבה  .25

על פי דירוג "גלובס", אתר כיכר השבת הוא . , הפונה בעיקר לקהילה החרדית"(השבת

 מיליון ביקורים בחודש.  1.1-אתר החדשות התשיעי הפופולארי בישראל, עם כ

, ידיעות אינטרנט, שותפות רשומה, 8והמשיבה  ידיעות אחרונות בע"מ, 7המשיבה  .26

, העוסק בתחומי "(כלכליסטאת אתר "כלכליסט" )להלן: " –בין היתר  –מפעילות 

 .הכלכלה בישראל ובעולםוהעסקים 

"(, oneספורט " )להלן: "oneאתר "ספורט ה ה אתמפעיל ,סיטינט בע"מ, 9המשיבה  .27

 העוסק בתחום הספורט בארץ ובעולם

"מעריב  אתר החדשותאת  , בין היתר,, מפעילהג'רוזלם פוסט בע"מ, 10המשיבה  .28

online" :(. מעריב אונליין" )להלן" 

  בפרט וחדשות ובאתרי תוכןפרסום סמוי בכלל, על ד. 

של פרסומת  המנגנון שכנוע ואמצעי לרכישת תשומת לבו של הצרכן. ביצירת פרסום הוא .29

יסודות פסיכולוגיים, סוציולוגיים ותחומים נוספים, כדי שזו תשפיע על שכלו  מעורבים

( פ"תת"פ ))של הצרכן ועל רגשותיו ו"תפעפע" לתודעתו גם מבלי שהכרתו ערה למתרחש 

 (.(7.9.2005) ע"מבמדינת ישראל נ' אוביקטיבי מחקרים עולמיים בישראל  1326/02

 חוק הגנת הצרכן:כך מוגדרת "פרסומת" ב .30

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

הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או 

כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי 

 . "כאמור

אינו  –כשלעצמו  –, ולפיכך לחופש הביטוי והן לחופש העיסוק בטבורו הןפרסום קשור  .31

בחברה דמוקרטית, הבנויה על שוק חופשי כפי שנקבע בבית המשפט העליון, . אסור

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

                                                             
: לדירוג המלא )עשרה אתרים ראשונים בלבד( 7

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=100119394 
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עניין )להלן: " (1998) 586( 3נב) פ"ד ,ומלניק נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדי

 "((. מלניק

של אמצעי  התוכן המערכתיבין  הפרדה והבחנהבשיטת הפרסום המסורתית קיימת  .32

 תוטלוויזיה משודרב פירסומות, . כך, למשלהמסרים השיווקייםהתקשורת לבין 

 "הפסקת פרסומות".  במסגרת כמקבץ,

לפרסומות  )וגופי התקשורת הנשענים על פרסום(, אולם, מנקודת המבט של המפרסמים .33

הלכו והתגברו בעשורים , אשר חסרונות לא מבוטלים –ה"גלויות"  –המסורתיות 

  אלה: ועיקרןזאת, בשל מספר סיבות,  ביעילותן.הביאו לשחיקה והאחרונים 

לדלג על פרסום או להימנע ממנו שינויים בזירת התקשורת יצרו אפשרויות , ראשית

מחקרים . במידה הפחותה ביותר צרכנים משתדלים להיחשף לפרסומותבפשטות, . כליל

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

 בכלל ם אחרים ואף נוטשיםערוציצפות בבזמן הפרסומות ל עובריםהצופים . המערכתי

טכנולוגיות צפייה חדשות, מאפשרות מזאת,  יתרה .את המרקע לטובת עיסוקים אחרים

לוג המסקר את ב ",מרקטינגב"כפי שנכתב . דילוג על הפרסומותתוך  בתכניםצפייה 

  :8.1.2017, ביום תחומי השיווק באינטרנט וקידום האתרים

האינטרנט עמוס לעייפה במסרים שיווקיים מכל הסוגים, "

והמותשים העיקריים הם הצרכנים. לאחר שנים של הפגזה בלתי 

פוסקת של פופ אפים מזנקים, באנרים מהבהבים, מודעות וידאו 

משתמשים שמתנגנות אוטומטית ושלל פרסומות פולשניות אחרות, 

קרואות הללו  פיתחו רגשות שליליים ביותר כלפי הגיחות הבלתי

. הם למרחב האינטרנטי שלהם והם לא מהססים להצביע ברגליים

מסירים את עצמם מרשימות תפוצה במייל, מדלגים על פרסומות 

 –וגרוע מכל )עבור המשווקים כמובן(  –ביוטיוב, סוגרים פופ אפים 

 8".מפעילים חוסמי מודעות

י כלפי הפרסומות, ועל כן שהצרכנים מגלים יחס חשדנ, מחקרים מצביעים על כך שנית

, דבר המפחית מהאפקטיביות של הגנה פסיכולוגייםו סינון מפעילים מנגנוני

 1166 דיני מסחר אלקטרוני צרכניאמל ג'בארין, ) ההפרסומת בהשגת היעדים של

   .("(ג'בארין)להלן: " (2015)בורסי,

, בה התחרות על תשומת הלב של הצרכן ממילא, בסביבה תקשורתית עמוסת גירויים .34

מפרסמים ואנשי שיווק . המרחבים הבלתי ממוסחרים הולכים ומצטמצמיםגוברת, 

מחפשים ו ,מנסים ליצור נקודות השקה רבות ואפקטיביות ככל האפשר עם הצרכן

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

הררי ותהילה שוורץ אלטשולר, "הפרסום -)טלי תאניהמיוחסת למרחבים אלה  האמינות

הסמוי בטלוויזיה בעידן התקשורת השיווקית המשולבת וכלים לרגולציה אפקטיבית 

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

                                                             
8 advertising-http://www.marketing.co.il/native/ 
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לינט, "בתוך הקופסא; מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל", א)ענת ב

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

מוצר,  כתוצאה מכך, אופני השיווק והפרסום השתנו באופן יסודי: מפרסום גלוי, ממוקד .35

בשטחי מדיה מזוהים )שלטי חוצות, מודעות בעיתונים, פרסומות בערוצים והמופיע 

הפוגש את הצרכן  ,יותר ונטמע מופשטבטלוויזיה( הפרסום הפך להיות בעל אופי 

  .יום-בנקודות שונות בחיי היום

 כללי – . פרסום סמוי1ד.

בתכנים של אמצעי  משולביםשיטת פרסום שבה מסרים פרסומיים הוא  "פרסום סמוי" .36

הסתרה חלקית או מלאה של עובדת העברתם של מסרים תקשורת תמורת תשלום, תוך 

אין "'טירי, -מרקוביץ, חנה וינשטוק-אפרת רחלי מאירי ;באלינט )ראו, למשל:אלה 

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

-מרקוביץ' ווינשטוק-מאירי)להלן: " (2015) 60, 59ח',  שערי משפטי" לרווח כלכל

 (. 27, שוורץ אלטשולרוהררי -תאני; "(טירי

כך שההבחנה  טשטוש עמוק בין "פרסום" ו"תוכן"זהו פרסום שנשען באופן מרכזי על  .37

  ת.קשה עד בלתי אפשריהופכת ל בין השניים

תעשיית התקשורת על ענפיה השונים, נכנסה למשבר בתחילת שנות האלפיים, , כאמור .38

כלכלי, בשל פיזור הקהל והכרסום המאסיבי בהכנסות מפרסום מסורתי. כתוצאה מכך, 

גבר מאוד הצורך למצוא ערוצי הכנסה חדשים. מנקודת חולשה זו, ומתוך הצרכים של 

המאסיבי של  םך לשילובהדר נסללה –המפרסמים ובמות התוכן  –שני הצדדים 

 מפרסמים בתכני המדיה עצמם. 

תהליך מסחור עמוק ומהיר, מבלי  תעשיית התקשורת, זו המסורתית וזו החדשה, עברה .39

ה תופעת כאט אט הפ. שהצרכנים ערים לתהליך ולהשתנות מקורות המידע שלהם

הדומיננטיות בשווקים הפרסום הסמוי באמצעי התקשורת השונים, לאחת התופעות 

 (.1168 עמ' ,ג'באריןהצרכניים )

 "תוכן שיווקי" באתרי חדשות ותוכן. 2ד.

הדינמיקה הכלכלית המתרחשת בשוק התוכן יוצרת אצל כפי שמסביר ג'בארין,  .40

 .יולספק שירותי פרסום סמ תמריצים התוכן והחדשותהמפרסמים ואתרי 

כאשר כך, למשל, בעוד מסר פרסומי גלוי מפעיל אצל הצרכנים מנגנוני הגנה שונים,  .41

. כמו כן, כאשר צרכנים מנגנוני הגנה אלה אינם מופעלים ,במסר פרסומי סמוימדובר 

תופסים מסר כמסחרי, הם מקדישים לו תשומת לב מועטה יותר ומעבדים אותו באופן 

גם לתפיסות שליליות יותר לגבי המסר עצמו,  מצומצם יותר. מסרים שיווקיים מובילים

התנגדות ; ראו גם 1302, בעמ' ג'באריןבהשוואה לאותם תכנים הנתפסים כעצמאיים )

 .(14, עמ' היועמ"ש

שרוב הצרכנים האפקטיביות הרבה של הפרסום הסמוי מסוג זה, נובעת במישרין מכך  .42

 כי מדובר בפרסומת. אינם מזהים 



11 
 

החל מכתבה מערכתית  -שות והתוכן לובש מספר צורות הפרסום הסמוי באתרי החד .43

" עם מותג )למשל: מתכון המשלב מוצר ממותג מסוים, או בשיתוףהמפורסמת "

"המלצה" על ביקור בחנות מסוימת(, וכלה ב"המלצות" על "כתבות נוספות", כאשר 

סקת , בהן עואלה כוללות בליל מכוון של תכנים עיתונאיים עצמאיים ותכנים פרסומיים

 . בקשה זו

אשר בחן את נושא התוכן השיווקי, בערכה "יפעת מחקרי מדיה" מחקר  2017בשנת  .44

משיבים, כאשר חלקם נחשפו לשלוש כתבות  400יכולת הזיהוי של הגולשים. הסקר כלל 

וחלקם נחשפו לאותן הכתבות, ללא  "(,מותג בשיתוף עם)" עם סימון של תוכן שיווקי

 הסימון. 

את הכתבות  אי יכולת הזיהוי של הגולשיםהממצא המרכזי שעלה מהמחקר, היה  .45

לשיתוף פעולה עם גוף מסחרי.  סימון מפורשהשיווקיות כקנויות, וזאת גם כאשר ישנו 

מהנשאלים בשתי הקבוצות לא זיהו אף אחת משלוש הכתבות כתוכן פרסומי,  60%מעל 

רובם זיהו רק כתבה אחת מתוך השלוש. המסקנה הייתה כי הסימון עשוי  –מתוך היתר ו

. אלה להגביר במעט את יכולת הזיהוי אך שיעורי הזיהוי בכל מקרה נמוכים מאוד

   ממצאי המחקר:

 

 . סיכום הסקר הנ"ל, כפי שפורסם על ידי "יפעת מחקרי מדיה": 1 נספח

, מחקר שנערך ליאוניברסיטת ישל  "על משפט וטכנולוגיה"ורסם בכתב עת פ 2018בשנת  .46

  9"( על ידי גולשים.Native Advertisingפרסום משולב תוכן )" של בנושא יכולת הזיהוי

ם וסרטונים, חלקם של תוכן שיווקי אימג'י 18במסגרת המחקר הוצגו לכל משתתף 

רי חדשות ותוכן והן מתוך רשתות הן מתוך את ,וחלקם של תוכן מערכתי בלתי ממומן

מהמשתתפים זיהו  37%משתתפים. רק  896חברתיות. בסך הכל, נבדקו תשובותיהם של 

-, ובלתי ממומן מהמשתתפים סברו כי מדובר בתוכן 49%את התוכן השיווקי ככזה, 

 לא ידעו להשיב.  14%

, פרסום סמויסוגים שונים של ביניהם(, כוללים  המשיבות)ואתרי  רביםאתרים  .47

. פרקטיקה זו, סוגים שונים של פרסום גלוי, וזאת לצד המופיעים בעת ובעונה אחת

 . הסמויים על זיהוי התכנים הפרסומיים מקשה עוד יותרמטבע הדברים, 

עם המשיבות השונות, ונביא  להלן נרחיב אודות אופני שיתוף הפעולה של אאוטבריין .48

 . המחשתםדוגמאות לצורך 

                                                             
9 Hyman, David A.; Franklyn, David; Yee, Calla; and Rahmati, Mohammad, "GOING 

NATIVE: CAN CONSUMERS RECOGNIZE NATIVE ADVERTISING? DOES IT MATTER?" 
Yale Journal of Law and Technology: Vol. 19 (2018), Iss. 1 , Article 2.  
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 ה. הפרסום הסמוי באמצעות אאוטבריין אצל המשיבות 

 – אאוטבריין משתמשת בכל אחת מהפלטפורמות בבעלות המשיבות האחרות .49

 . "לשתול" פרסומות, במסווה של תוכן מערכתי על מנת –לקוחותיה 

כפי שנראה להלן, על אף שונות מסוימות באופן הצגת התוכן הפרסומי בפלטפורמות  .50

הפרסומות "נשתלות" כחלק מתמהיל הכולל : דומה מאוד –בעיקרה  –השיטה השונות, 

, תחת כותרת אשר אין בה דבר המלמד על )ובאופן צורני זהה( גם תכנים אותנטיים

  .ממש, לפיהן מדובר ב"כתבות"היותן פרסומות, ולעיתים תחת כותרות מטעות 

)כגון "תוכן  סוגים אחרים של פרסום סמוי לצדרסומות הסמויות מוצגות יהפ כאמור, .51

י(, כך שהגולש הסביר יסיק )באופן מלא או חלק "גלויות" לצד פירסומותשיווקי"(, ואף 

 . עוד יותר על זיהויו ככזהעליו כי תוכן פרסומי באותה הפלטפורמה אינו סמוי, ויקשה 

 בכל אחת באה לידי ביטוי להלן נביא דוגמאות לפרקטיקה הפסולה הנ"ל, כפי שהיא .52

   . 3-10מהמשיבות  מהפלטפורמות שמפעילות

  טיים אאוט. 1ה.

 ; "המומלצים שלנו""כתבות נוספות" ;"עוד כמה כתבות שכדאי לך לקרוא"

תחת  ,"תוכן "המלצות , באמצעות אאוטבריין,יםלגולש מוצעות טיים אאוטבאתר  .53

" לכאורה, כתבותת. בשתיים מהן מופנים הגולשים ל"שלוש קטגוריות )כותרות( שונו

, ותחת הכותרת "כתבות נוספות"ו "עוד כמה כתבות שכדאי לך לקרוא"תחת הכותרות 

או  "המלצותחלק מאותן ". "המומלצים שלנו"השלישית, מופנים הגולשים אל 

 ן, וחלק)מאתר טיים אאוט או מאתרי תוכן אחרים( תימערכתוכן אכן הוא  "כתבות"

   .ת לכל דבר וענייןופרסומהוא האחר, 

להמלצות המפנות  זהות לחלוטין ,לפרסומותה"המלצות" המפנות , צורניתמבחינה  .54

 . , ואין כל דרך להבחין ביניהןמערכתילתוכן 

הכתבות באתר טיים בשולי  מופיעה", עוד כמה כתבות שכדאי לך לקרואהכותרת " .55

" כדאיש" ,לכאורה "תכתבו"המלצות" וקישורים לתשע " מופיעות אאוט, ותחתיה

, כפי בפועל מדובר בתמהיל של תוכן מערכתי ותוכן פרסומיכאשר  לגולש לקרוא,

  : בדוגמא הבאהשנראה 
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שאטו שועל הוא , ")מימין לשמאל( הראשונה "כתבה"הקישור ללחיצה על בדוגמא זו, 

אולם,  10;באתר ", אכן מביאה את הגולש לכתבהבר מושלם לסטודנט בבינתחומי

המאכלים הבריאים במיוחד המומלצים  9, "השניה לכתבה הקישור לחיצה על 

 פרסומת" באתר מאקו, המהווה תוכן שיווקימה שקרוי ", מובילה את הגולש ל"לילדים

מנות  15משהו תותאלי: , "השלישית "כתבה"הקישור ללחיצה על  11."יוטבתה"חברת ל

כך גם  12" שוב מובילה את הגולש לכתבה באתר.יפות, מעולות ומיוחדות עם תותים

שלושה דוכנים שאסור לכם לפספס בשוק אוכל ", הרביעית הקישור לכתבה לחיצה על

דברים שמסעדות חייבות להפסיק ולחיצה על הקישור לכתבה החמישית, " 13,"עולם

 ,שישית "כתבהמה שנחזה להיות "הקישור ללחיצה על  ,אולם 14".לעשות באינטרנט

פותחת  ",בתי השקעות. צפוללא יאומן הפערים האדירים בין עמלות המסחר בבנק "

לחיצה על קישור לכתבה  .לבית ההשקעות "אקסלנס" פרסומת סרטון, המהווה

, מובילה את הגולש לכתבה שוב קטטות בדרום תל אביב: "הנקמה תבוא""", השביעית

נגמרו התירוצים, צאי  –הקול בראש " ,השמיניתקישור לכתבה  לחיצה על 15מהאתר.

                                                             
10 https://timeout.co.il/תביקור-שועל-שותים/אלכוהול_קוקטיילים/שאטו-אוכלים 
11 -enriched_nutrition/Article-nutrition-wellness/healthy-https://www.mako.co.il/health

816e8fbc0a17261006.htm?sCh=16911e913f329610&pId=173113802&utm_source=outbrain&utm_m
edium=cpc&utm_campaign=Yotvata-Fortified_Milk_Mar-Outbrain-

Article&utm_term=2&utm_content=article 
12 ttps://timeout.co.ilh/ע-ומיוחדות-מעולות-יפות-מנות-15-עולה-וכתבות/אדום-שותים/חדשות-אוכלים 
13 timeout.co.il/ttps:/h/עולם-אוכל-בשוק-מומלצים-וכתבות/דוכנים-שותים/חדשות-אוכלים 
14 https://timeout.co.il/די-אינטרנט-שותים/מסעדות-אוכלים 
15 ttps://timeout.co.ilh/שאנן-נווה-עירוניות/קטטה-חדשות-אביב-אביב/תל-עירוני/תל 
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, אשר שפורסמה בידיעות אחרונות ", מעבירה את הגולש לכתבהלרוץ ותאהבי כל רגע

לתכנית ריצה )אולם אין כל גילוי נאות, כך שאין דרך לדעת אם אכן  כפרסומתנראית 

כאבים בעת אכילת/שתיית  חשים, "התשיעית "כתבה"הקישור ללחיצה על  16.(כך

 17לחברת "סנסודיין": לפרסומתמביאה את הגולש ", ?מסוימים מאכלים

 ל"כתבות", כך: מופיעות ה"המלצות" של אתר טיים אאוט,   בגרסת המובייל .56

          

היא כתבת  הראשונה, :"אמיתיות" עיתונאיות כתבותשתי מדובר ב מצד ימיןבדוגמא 

היא כתבת  והשניה 18,ואתר מאקופורסמה בשודרה בתכנית "שש עם", שטלוויזיה 

  10.19טלוויזיה ששודרה בתכנית "עושות חשבון" בערוץ 

, היא "מתכוני יוגורט פשוטים במיוחד 3, ה"כתבה" "בדוגמא מצד שמאללעומת זאת, 

 .במסווה של תוכן עיתונאיתוכן שיווקי , ל"דנונה" פרסומת

 הכותרתתחת  אףעים קישורים מופי באתר טיים אאוט, ים שוניםבמדורמוד הבית ובע .57

 , כאשר גם כאן מדובר בתמהיל של תוכן מערכתי ותוכן פרסומי. "כתבות נוספות"

                                                             
16 5477162,00.html?YNET_Outbrain_Kwaa-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L 
17 -Check-https://www.sensodyne.co.il/Online

up.html?utm_source=Outbrain&utm_medium=CPC&utm_content=Outbraindirect&utm_campaig
n=Onlinecheckup 

18b13d22113d00861004.htm-q4_2018/Article-ternationalworld/in-https://www.mako.co.il/news  
19 http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1228838 
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הצצה לדירה יפואית ")מימין לשמאל(,  קישור לכתבה הראשונה לחיצה עלבדוגמא זו, 

 השנייה, לעומת זאת, "כתבהה"; באתר", מובילה את הגולש לכתבה עם נינוח בינלאומי

את הגולש המובילה , פרסומתהיא למעשה ", חייב לדעתעובדות על כינים שכל אחד "

מרפאת מכבידנט האגדית " 3על כתבה מס'  לחיצה 20;םלאתר של תכשירי טיפול בכיני

קופ"ח ל פרסומתהמהווה שיווקי  לתוכן", מביאה את הגולש עוברת לשוק בצלאל

", והתפתחות מחלההקשר בין אירועי מתח בחיים , "4לחיצה על כתבה מס'  21.כבי"מ"

 22.לתרופת הרגעה ולפרסומת, לאתר של חברת תרופותמביאה את הקורא 

המומלצים זאת ועוד, בצדו השמאלי של העמוד )בקריאת כתבה(, מופיעה הכותרת " .58

, ", ותחתיה מספר קישורים. גם כאן, מדובר בתמהיל של פרסומות ותוכן מערכתישלנו

 כפי שניתן לראות בדוגמא הבאה: 

                                                             
20 -https://www.hedrin.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D

%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/ 
21 -https://timeout.co.il/%D7%A4%D7%94

%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%93%D7%A0%D7
%98-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA 

22 -%D7%91%D7%99%D7%9F-https://meditec.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8
%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%97-

%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-
%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-

%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94/ 
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לאתר של מביאה את הגולש  )מלמעלה למטה(, , ה"המלצה" הראשונהכך, בדוגמא זו

ה"המלצה" השנייה מביאה את הגולש לכתבה ; (פרסומת)כלומר,  "חברת "ביטוח ישיר

לשיטה להסרת  לפרסומת"את"; ה"המלצה" השלישית מביאה את הגולש מגזין באתר 

באתר "את"; ה"המלצה"  נוספת מביאה את הגולש לכתבה הרביעית; ה"המלצה" שיער

ה"המלצה" השביעית  ;"גרין קארד"השגת ל לפרסומתמביאה את הגולש  החמישית

 מביאה את הגולש לכתבה באתר.  

 . אתר טיים אאוטמ: דוגמאות נוספות 2 נספח
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 הארץ. 2ה.

  ; "מרחבי הרשת""כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך"

 שני סוגי כותרות. תחת  ,רסומותיפ מוטמעות על ידי אאוטבריין, "הארץ"באתר  .59

, כאשר גם )מופיעה בשולי כתבות( "כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך" הראשונה, .60

 לדוגמא:. ותוכן פרסומי מערכתיתוכן  בתמהיל שלבמקרה זה מדובר 

 

)מימין לשמאל(, אכן מביאה את הגולש  הקישור לכתבה הראשונהלחיצה על בדוגמא זו, 

הקישור לכתבה  הקישור לכתבה השנייה.כך גם לחיצה על  .באתר הארץלכתבה 

הקישור לחיצה על  ;" הניו יורקיMcitizenמלון "ל פרסומתהשלישית, לעומת זאת, הוא 

 לכתיבההקישור לחיצה על  ;מאתר גלובס לכתבהמביאה את הגולש  לכתבה הרביעית,

 הקישור לכתבה השישית.; כך גם לחיצה על באתרמביאה את הגולש לכתבה החמישית, 

מרכז ל לפרסומתמובילה את הגולש  הקישור ל"כתבה" השביעית,אולם, לחיצה על 

מביאה את  הקישור ל"כתבה" השמינית,לחיצה על ו ,תרבות "בית אבי חי" בירושלים

 . גם כן פרסומת, הגולש לאתר של חברת "טבע"

אם כן, בדוגמא לעיל, שלוש מתוך שמונה "כתבות נוספות", הן למעשה פרסומות לכל 

 .ין בינן ובין כתבות "אמיתיות"ח, ולגולש אין כל דרך להבדבר ועניין

כפי שניתן להיווכח מהדוגמא הנ"ל, גם הציון "מרחבי הרשת" )אשר ממילא לא יכול 

היה להוות גילוי נאות(, אין בו כדי להבחין בין פירסומות ובין כתבות, אלא בין תוכן 

 חרים ברשת.  מתוך אתר הארץ עצמו ובין "תוכן" ממקומות א
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  דוגמא נוספת: .61

 

. כפי שניתן , הן פרסומות"מרחבי הרשת" בדוגמא זו, שתיים מתוך שמונה ה"כתבות"

, רק שאלה שתיים הקיצוניות מצד שמאללראות, מבחינה צורנית, הן זהות לחלוטין ל

  23.אכן כתבות

, היא תחת על ידי אאוטבריין פרסומות בתוך אתר הארץ מוטמעותדרך נוספות בה  .62

 : בדוגמא הבאה", כפי שניתן לראות מרחבי הרשתהכותרת "

 

                                                             
23 3724616,00.html-https://www.calcalist.co.il/conference/articles/0,7340,L 

https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=7207&docID=309966&lang=HE 
 



19 
 

תחת הכותרת "מרחבי  הראשונה )מימין(, "המלצה"לחיצה על הקישור לבדוגמא זו,  .63

מובילה  השנייה ה"המלצה" 10,24שודרה בערוץ ש תמובילה לכתבה טלוויזיוניהרשת", 

וההמלצה השלישית מובילה לכתבה באתר "דבר  25קופ"ח כללית,ל – פרסומת –לאתר 

   26.ראשון"

  דוגמא נוספת: .64

 

: פרסומות, הן למעשה "ה"המלצות" תחת הכותרת "מרחבי הרשת כלבדוגמא זו, 

 27"המלצה" הראשונה מובילה לפרסומת לשיטה להפסקת עישון;לחיצה על הקישור ל

לחיצה על ו 28"המלצה" השנייה מובילה לפרסומת לתוסף מזון,הקישור ללחיצה על 

  29"המלצה" השלישית מובילה לפרסומת למכונות קפה של "עלית".הקישור ל

הכותרת "מרחבי הרשת", והקישורים תחתיה, מבחינה צורנית, , להיווכחכפי שניתן  .65

 תורסומיפות עמופי"מרחבי הרשת",  לצדנראים בדיוק כמו תוכן מערכתי. כמו כן, 

                                                             
24https://www.13news.co.il/osotheshbon/141726?utm_source=outbrain&utm_medium=article&u

tm_campaign=osot_heshbon_7.3.19&utm_source=outbrain&utm_medium=article&utm_ campaig
n=osot_heshbon 

25 https://www.clalitaesthetics.co.il/מנתח-של-נכונה-לבחירה-חזה/עצות-ניתוחי-
ref=OUTBRAIN&BID=14332&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaignפלסטי/?

=plastic3&utm_Keyword&כל+העצות+לבחירה+נכונה+של+מנתח+פלסטי=utm_term&הארץ=utm_co
ntent=Haaretz.co.il+%28Haaretz29% 

26https://www.davar1.co.il/64505/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=wa
rsaw 

27 -https://www.insite
mag.co.il/stopsmokingeasy/?utm_source=outbrain&utm_medium=stopsmokingeasy&utm_camp

aign=acs_stopsmokingeasy_desk_CONVERSIONS&utm_content 
28 tps://www.youtube.com/watch?v=b7SdEY_gSnsht 
29 -coffee.co.il/performance-business.elite-https://automachines

3/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=Coffee_For_Business_March19&ut
m_term=TargetAudience&utm_content=AO_March19&utm_source=outbrain&utm_m edium=co

ntent&utm_campaign=Coffee_For_Business-
Ao_Mar&utm_term=00362e35a6a4597285b455946643846d87&utm_content=Haaretz.co.il+%28Ha

aretz%29_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5 



20 
 

(. "תוכן מקודםאו " "פרסומת" של היותן ציון מפורשכוללות ) יותר או פחות "ות"גלוי

לתוכן מערכתי המוטמעות  המתחזותסמיכות זו, בין פרסומות גלויות, לבין פרסומות 

 . לקשות יותר לזיהוי האחרונותהופכת את על ידי אאוטבריין, 

הפרסומות הסמויות מופיעות פרסומות ה, בה לצד בדוגמא הבא ,למשלגם, ראו  .66

 : "מקודם תוכן" או "פרסומתהכוללות את הגילוי "

 

 .מאתר הארץ : דוגמאות נוספות3 נספח

 . דה מרקר3ה.

 "כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך"; "מרחבי הרשת" 

בפלטפורמה של דה מרקר, דומה מאוד לשימוש שלה  השימוש של אאוטבריין .67

 בפלטפורמה של הארץ, כפי שניתן להיווכח בדוגמאות שלהלן: 
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 .מאתר דה מרקר : דוגמאות נוספות4 נספח

  מעריב אונליין. 4ה.

"כתבות נוספות"; "כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך"; "חדשות מבוקשות"; "אולי 

 "הצעות מהרשת"יעניין אותך גם"; 

 .באתר מעריב, רחב יותרדפוס הפעולה של אאוטבריין חוזר על עצמו באופן דומה ואף  .68

כתבות נוספות שעשויות "מופיעה הכותרת  הראשי במרכז העמודכפי שניתן להיווכח, 

של . גם כאן, מדובר בתמהיל של תוכן מערכתי ו, ותחתיה ארבעה קישורים"ניין אותךלע

  רסומות לכל דבר ועניין: יפ

 

לחיצה על  הראשונה מובילה לכתבה באתר;לכתבה בדוגמא זו, לחיצה על הקישור 

לחיצה על הקישור  "לאומי קארד";ל לפרסומת" השניה מובילה ל"כתבה הקישור
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 ולחיצה על הכתבה ,ellDלמוצר של חברת  לפרסומת" השלישית מובילה כתבה"ל

  .הרביעית מובילה לכתבה באתר

בסמוך  ה לעיתים, מופיע"כתבות נוספות שעשויות לעניין אותךהכותרת " יש לציין, כי .69

 : , שתחתיה קישורים לארבע פרסומות"מעריב פרסומיכותרת "ל

 

 גלויבין שתי הקטגוריות, כאשר אחת מצהירה על עצמה באופן  הסמיכותכאמור, 

והשניה אינה מצהירה באופן גלוי כי מדובר בפרסומות )ולמעשה  כמכילה פרסומות,

על הגולש להבין  מקשה עוד יותר כי מדובר לכאורה ב"כתבות"(, – מצהירה את ההפך

 . כי גם בקטגוריית ה"כתבות", יש למעשה פרסומות

, ותחתיה "כתבות נוספות", בשולי העמוד, מופיעה הכותרת באתר בחלק מהעמודים .70

 : שישה קישורים

 

מדוע להשתמש "כתבה" ראשונה )מימין לשמאל(, "בדוגמא זו, לחיצה על הקישור ל

חברה הישראלית ל פרסומת" מובילה לתוכן שיווקי באתר מאקו, המהווה בקונדום

כתבה השנייה אכן מובילה לכתבה לחיצה על קישור ל; ובריאות מיניתלאמצעי מניעה 
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שוקלת לעבור ניתוח שאיבת שומן? "כתבה" השלישית, "לחיצה על קישור לבאתר; 

לטיפולים  ולפרסומת", מובילה לאתר קופת חולים "כללית", סבסוד! 70%מגיע לך עד 

ובילה לכתבה באתר כתבה הרביעית אכן מלחיצה על הקישור לאסתטיים מסובסדים; 

לחיצה על כתבה החמישית מובילה לכתבה באתר; לחיצה על הקישור ל"דבר ראשון"; 

הכנסו עכשיו לאתר ביטוח ישיר ובדקו כמה יעלה לכם "כתבה" השישית, "קישור ל

 ל"ביטוח ישיר".  לפרסומת", מובילה ביטוח רכב

 : מופיעים שישה קישורים ,"חדשות מבוקשותבצדו השמאלי של העמוד, תחת הכותרת " .71
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"מין תמורת מינוי": אתי ", )מלמעלה למטה( ההמלצה הראשונהבדוגמא זו, לחיצה על 

לכתבה עיתונאית ", מובילה את הגולש כרייף היא השופטת החשודה בפרשה

להתעשר ממסחר באמזון לא כולם יכולים. ההמלצה השנייה, "לחיצה על ; אקטואלית

המהווה  ",תוכן שיווקי", מובילה את הגולש ל"ה ללמודמסתבר שיש פה הרבה מ

ההמלצה לחיצה על ן; קורסים והדרכות למסחר באמזוב חברה העוסקתל פרסומת

 –שטרסבורג ההמלצה הרביעית, " לחיצה על ;לתחזית מזג האווירהשלישית מובילה 

", מובילה לאתר חברת נקודת ההתחלה המושלמת לטיולים בחבל אלזס וביער השחור

לטיסות החברה לשטרסבורג; ההמלצה החמישית,  פרסומת"ארקיע", לתוכן המהווה 

", מובילה לתוכן שיווקי איך מטפלים –דורבן הוא גורם שכיח לכאבים בכף הרגל "

 ייזר". לחברת "בי קיור ל פרסומתבאתר "וואלה", המהווה 

, ותחתיה "אולי יעניין אותך גם", מופיעה הכותרת באתר מעריב במרכזן של הכתבות .72

  ארבעה קישורים:
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"המלצה" ראשונה )מלמעלה למטה(, מובילה לכתבה ל קישור לחיצה עלבדוגמא זו, 

הכירו את השיטה שתגרום לכם לזרוק "המלצה" השניה, "ל קישור לחיצה על באתר;

)המוסווית כ"תוכן"(, לשיטה להפסקת  לפרסומת", מובילה הסיגריות. ביום אחדאת 

לחיצה על קישור "המלצה" השלישית מובילה לכתבה באתר; קישור ללחיצה על עישון; 

מה תעשו כשהילד שלכם יזדקק לתרופה שאינה בסל התרופות? הרביעית, " "המלצהל"

לחברת הביטוח  פרסומתמהווה מובילה לתוכן מקודם באתר דה מרקר, ה", היכנסו

 "הפניקס". 

 : , ותחתיה ארבעה קישורים"הצעות מהרשת"בשולי העמוד, מופיעה הכותרת  .73

 

שוכח דברים? כדאי שתקרא את "הצעה" הראשונה, "בדוגמא זו, לחיצה על הקישור ל

בזכות "הצעה" השנייה, "לחיצה על הקישור ללתוסף תזונה;  לפרסומת", מובילה זה

שיטה חדשה להשתלות שיניים גם חולי סוכרת ואוסטופורוזיס יכולים להיפטר 

 לחיצה על הקישור מרפאה להשתלות שיניים;ל לפרסומת", מובילה מהתותבות

המכשיר המהפכני יותר לטיפול בכאבים אצלכם לחודשיים "הצעה" הרביעית, "ל

 ל"בי קיור לייזר".    לפרסומת", מובילה התנסות!

    מעריב אונליין.: דוגמאות נוספות מאתר 5 נספח

 מאקו . 5ה.

 ;; "למקרה שפספסתם"המלצות נוספות" ;; "מרחבי הרשת""עוד כתבות שיעניינו אותך"

"ako feedm כל מה שמעניין" 

המוסוות כ"כתבות" או  פרסומותאאוטבריין  על ידימוטמעות באתר מאקו גם  .74

 להלן דוגמאות: . כותרות של סוגים שונים מספרב באמצעות שימוש"המלצות", 
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 מאקו.: דוגמאות נוספות מאתר 6 נספח
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 כיכר השבת . 6ה.

; "כתבות ; אולי יעניין אותך גם"לרי עכשיו"ופו; פ"מומלץ עבורך""למקרה שפספסתם; 

  קשורות"

כותרות ב באמצעות שימושבאתר כיכר השבת מוטמעות פרסומות על ידי אאוטבריין,  .75

 , ולעיתים ללא כותרת כלל."אולי יעניין אותך גם" ו"מומלץ עבורך, ""פופולרי עכשיו"

 להלן דוגמאות:
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 כיכר השבת. : דוגמאות נוספות מאתר 7 נספח

 oneספורט . 7ה.

  "; "שווה לקרוא"אולי יעניין אותך גם""כותרות נוספות";  

, באמצעות "one"ספורט אתר להטמעת פרסומות על ידי אאוטבריין בלהלן דוגמאות  .76

 ":כותרות נוספות" ו"אולי יעניין אותך גם", "שווה לקרואשימוש בכותרות "
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 .one: דוגמאות נוספות מאתר ספורט 8 נספח
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  . כלכליסט8ה.

 ; "אולי יעניין אותך גם""מרחבי הרשתנוספות"; " כתבות"

 : כלכליסט להטמעת פרסומות על ידי אאוטבריין באתרלהלן דוגמאות  .77
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 : דוגמאות נוספות מאתר כלכליסט.9 נספח

 ת התביעהועיל. ו

בדיוננו עד כה, עמדנו בהרחבה על התופעה הפסולה של פרסום סמוי בכלל, ושל פרסום  .78

זיהום ממשי של המרחב . פרסום זה הוא בגדר באתרי חדשות ותוכן בפרט סמוי

 . הוירטואלי

, הנחזה כמסר אותנטי סמוי, פרסום של וזלתופעה  נתן דעתוכפי שיפורט להלן, המחוקק  .79

 .  מפורשברור ו באופןואסר עליה 

יתרה מכך, וכפי שיפורט, גם דיני עשיית העושר, דיני הנזיקין ודיני החוזים הכלליים  .80

על המשיבות לפצות את הציבור שנחשף לפרסום הסמוי בגין  המביאים לתוצאה שעל פי

 הנזק שגרמו.

 הנזק. על עה. לאחר מכן, נעמוד על הקשר הסיבתי ונפנה, אם כן, לבחינת עילות התבי .81
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 לחוק הגנת הצרכן 2בהתאם לסעיף  צרכנית. הטעיה 1.ו

 608, 600( 1, פ"ד נד)ארד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 2837/98ברע"א  .82

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

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

. הטעיה יכולה הדברים הנאמרים )או המוסתרים( לבין המציאות

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

; השנייה, הטעיה הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות

 ". גלותםבמחדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש חובה ל

מניעת ההטעיה הצרכנית משקפת את אחת מתכליותיו המרכזיות של חוק הגנת הצרכן:  .83

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

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

את יכולתם של הצרכנים  יבטיחן, שלם ומדויק כאמור, זאת, משום שרק מידע אמי

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

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

 ((. 17.5.2015) פרמצבטיקה בע"מ

 ", קובע כדלקמן:איסור הטעיהשעניינו ")א( לחוק הגנת הצרכן, 2סעיף  .84

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

העלול להטעות  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

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

 :אלה כמהותיים בעסקה האמור יראו ענינים

... 

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

 ;או למתן השירות

 ".הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת)ג( לחוק הוראת הצרכן קובע כי: "2סעיף  .85

הנ"ל, דינו  2לחוק הגנת הצרכן קובע, כי דין מעשה או מחדל בניגוד לסעיף  31סעיף  .86

 , המזכה את הנפגע בסעד. עוולה בנזיקיןכדין 

קיומה  (1)אלו הם רכיבי עוולת ההטעיה הצרכנית, כפי שהותוו בפסיקת בתי המשפט:  .87

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

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

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

 . בענייננו כאן -במובהק  -שלושת הרכיבים הנ"ל, מתקיימים  .88

כפי שניתן להתרשם . , ואת יתר חברי הקבוצהיםהמבקשאת  הטעוהמשיבות , ראשית

אינה  פרקטיקת זו .שנדונו בפרק העובדתי"המלצות" פירוט הפרסום הסמוי ובבמהעיון 
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באופן  המטע, ולעיתים תופרסומ של חלק מאותן "המלצות", היותן בדבר כוללות גילוי

 ., באמצעות כותרות המתייחסות לפרסומות כ"כתבות"אקטיבי

שלא ניתן להבחין בין בכך  מתפארות 2-1, כפי שפורט לעיל, המשיבות זה בהקשר

. זהו לב לבה של שיטת פרסום פסולה התכנים המקודמים על ידם לבין תוכן עיתונאי

 ;ברורה ומובהקת בהודאת בעל דיןמובן, כי מדובר  זו.

, הן ממוני והן נזק ספגו –ויתר חברי הקבוצה  – יםהמבקשוכפי שיובהר להלן,  ,שנית

  ;שאינו ממוני, מסוג פגיעה באוטונומיה

הפרסום , הן עובדתי והן משפטי, בין ההטעיה ובין הנזק. קשר סיבתי, מתקיים שלישית

את המוצר, את השירות, את סימן המסחר או את  הגולשהסמוי מטמיע בתודעתו של 

חשיפה לפרסום סמוי משפיעה גם על הערכת  ותים.פעילותו של יצרן או ספק של שיר

-Karen L. Becker) המותג ועל כוונות הקנייה יותר מהפרסומת הגלויה המסורתית

Olsen, And Now, A Word from Our Sponsor: A Look at the Effects of 

Sponsored Content and Banner Advertising 32(2) Journal of Advertising 17-

32 (2003); Mandeep Singh, Siva K. Balasubramanian, & Goutam Chakraborty, 

A Comparative Analysis of Three Communication Formats: Advertising, 

Infomercial, and Direct Experience 29(4) Journal of Advertising 59-75 

(2000) .  

יכולת בחירה ואת חברי הקבוצה, הייתה בידם  יםהמבקשת א הטעו המשיבותאלמלא 

ואת חברי הקבוצה,  יםהמבקשאת  ותהמשיב והטע. בנוסף, אלמלא אמיתית ומושכלת

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

 3456/13" )רע"א להשפיע על בחירותיו של לקוחיובהר, כי די בכך שהיה בהטעיה כדי " .89

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

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

 ואין הכרח כי תהיה הסיבה הבלעדית או הראשית לכך.  

להשלמת עניין זה יצוין, כי כאשר מדובר בעוולות צרכניות, יש לפרש את דרישת  .90

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

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

 4333/11י" )ראו: ע"א קשר סיבתי קבוצת"של התובע הפרטי ולהעמיד תחתיה דרישה ל

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

נחשפו לפרסומים המטעים ות המשיבוהמתבקשת היא, שרובם המוחלט של לקוחות 

 . ןהאינטרנט שלה יבאתר

, פגיעה באוטונומיהאחד מראשי הנזק הוא מסוג  וכפי שיפרט להלן, ,בענייננולבסוף,  .91

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

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

  (. 36"( בפס' עניין תנובה( )"4.12.2011)
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 )ג( לחוק הגנת הצרכן7סעיף ל בהתאםהטעיה בפרסומת . 2.ו

  כך: ", קובעאחריות להטעיה בפרסומתלחוק הגנת הצרכן, אשר כותרתו " (1)ג()7סעיף  .92

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

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

המחוקק לא הסתפק בקביעת איסור כללי על הטעיה, ואף לא בקביעת איסור כללי על  .93

פרסום סמוי, כי אם קבע הוראה ספציפית לעניין פרסומת סמויה המתחזה לידיעה 

 ( לחוק הגנת הצרכן: 3)ג()7עיתונאית. כך קובע סעיף 

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

, יראו בכך פרסומת ין באופן ברור כי המדובר בפרסומתבלי לצי

 "מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה;

המבחן שמציב החוק הוא מבחן של "אדם סביר" אשר  - (1)ג()7באשר להוראת סעיף  .94

 " להביא אותו להניח כי לא מדובר בפרסומת.עלולההפרסומת "

 משווקות את שירותים על בסיס המצג כי:  2-1 המשיבות, הנוכחי במקרה .95

"Native advertising is the use of paid ads that match the look, 

feel and function of the media format in which they appear. 

Native ads are often found in social media feeds, or as 

recommended content on a web page. Unlike display ads or 

banner ads, native ads don't really look like ads. They look 

like part of the editorial flow of the page. The key to native 

advertising is that it is non-disruptive - it exposes the reader 

to advertising content without sticking out like a sore 

thumb" 

אין דרך כי  מצהירות 2-1קשה לדמיין הודאת בעל דין ברורה ומובהקת יותר. המשיבות  .96

י, וכי הן פועלות להבחין בצורה פשוטה וברורה בין התוכן השיווקי לבין התוכן העיתונא

  ולהטעות את הצרכנים. צר עמימות זויליעל מנת  במכוון

 בהםכי הגולשים  יודעותאת אותן "המלצות" אף שהן יהן מציגות באתר 3-10המשיבות  .97

יוטעו, ולא יוכלו לדעת אילו מאותן המלצות הן אותנטיות ואילו הן פרסומיות. יתרה 

גם שותפות ברווחיה של אאוטבריין,  3-10מזו, למיטב ידיעת המבקשים, המשיבות 

 ור לעיל., כאמהגולשיםומשלשלות לכיסן סכומים משמעותיים על יסוד הטעיית 

כפי שהוצג לעיל, ממצאי מחקר יתרה מכך, אפילו לא הייתה הודאת בעל דין ברורה,  .98

העלו, כי רוב הצרכנים אינם יודעים לזהות תוכן שיווקי. כאמור, באתרי  2017משנת 

המשיבות נהוגה פרקטיקה של שימוש במגוון סוגים של פרסום סמוי, כאשר זה משולב 

גלויות מאידך. בליל זה מקשה עוד יותר על הצרכן  בתוכן עצמאי מחד, ובפרסומות

צרכן אשר מזהה חלק מהפרסומות ש ,ייתכןבהחלט לזהות כי מדובר במסר פרסומי. 

 הסמויות, אינו מזהה את חלקן האחר.
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כפי שיפורט בהמשך, שילוב הפרסומות הסמויות עם תוכן עיתונאי עצמאי באופן בו  .99

במצגים  לתת אמוןקשה עד בלתי אפשרי להבחין בין השניים, פוגע ביכולת של הצרכן 

( לחוק הגנת 1)ג()7המוצגים לו. קשה לחשוב על הפרה חמורה יותר של הוראות סעיף 

ת אותנטיות, ללא הפרדה ברורה ומובנת הצרכן מהצגת הפרסומת בתוך רצף של כתבו

 פרסומת.  ושאינ התוכן העיתונאיבין הפרסומת לבין 

בעוד ההוראה הכללית נבחנת לפי נקודת מבטו של היועמ"ש: " שהובהר בהתנגדות כפי .100

אופן הגילוי לפרשנות, ההוראה הספציפית, שהיא האדם הסביר ומותירה את סוגיית 

פן ברור שפרסומת המובאת כחלק מכתבה, מאמר או הרלוונטית לענייננו, קובעת באו

" ]ההדגשה במקור[ חייבת לכלול ציון מפורש שמדובר בפרסומתידיעה עיתונאית 

  (. 9)התנגדות היועמש, בעמ' 

 אינו מזוהה באתריהןשפורט בפרק העובדתי לעיל, הפרסום שמבצעות המשיבות  כפי .101

 המפורסמות באתרי התוכן, כתבותכחלק ממכלול , והוא מוצג כפרסומת באופן ברור

( לחוק הגנת 1)ג()7משכך, מדובר בפרסומת מטעה הן על פי הוראת סעיף פרסומת.  ןשאינ

 ( לחוק הגנת הצרכן. 2)ג()7הצרכן והן על פי הוראת סעיף 

( לחוק 2)ג()7להוראת סעיף , מצב דברים זה עולה כדי פרסום מטעה גם בהתאם לפיכך .102

    .הגנת הצרכן

 עשיית עושר ולא במשפט. 3ו.

ועל חשבון חברי הקבוצה שלא כדין, והפרו  יםהמבקשהמשיבות התעשרו על חשבון  .103

 . חוק עשיית עושר ולא במשפטבמעשיהן את הוראות 

שקיבל שלא על פי זכות שבדין  מי: "כךקובע  לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1סעיף  .104

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

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

 ".לשלם לו את שוויה -סבירה 

( 1) לקבל סעד:הסעיף כולל שלושה תנאים מצטברים אשר בהתקיימותם יזכה התובע  .105

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

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

לא  :מתקיימים בענייננו כאן( –שני היסודות הראשונים הם עובדתיים )וכאמור לעיל  .106

השאת פרסום, גלוי כסמוי, היא של תכלית ה. התעשרויכול להיות ספק שהמשיבות 

שנחשף לפרסום, ואשר הושפע בשל הפרסום  על חשבון הציבורההתעשרות היא . רווחים

ת רכישבאופן שהביא להעדפת המותגים המפורסמים על פני חלופות אחרות )או אי 

 .צריכת יתרל, וכלל( חלופות

. בראש שלא מכוח זכות שבדיןהתעשרות זו היא התעשרות  – באשר ליסוד השלישי .107

כפי שפורט לעיל, הפרסום הסמוי כולו נעשה בניגוד לדין, ומשכך, ובראשונה, מאחר ש

למעלה מן הצורך בוודאי שההתעשרות מכוח פרסום סמוי זה היא התעשרות שלא כדין. 

התעשרות נעשתה נזכיר, כי הפסיקה פירשה את התיבה "שלא כדין" גם כמקרה שבו ה –
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 8728/07". ראה לעניין זה קביעתו של בית המשפט העליון בע"א בלתי צודקבאופן "

 (: 15.7.2010) אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' מאירסון

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

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

עושר ולא במשפט, כגון הוראת דין, הוראה בהסכם או עשיית ה

ביצוע עוולה, אלא גם במצבים בהם ההתעשרות נעשתה באופן 

 "."בלתי צודק"

מעבדות טרבנול  זוהר ושות' נ'  442/85ראו עוד בעניין זה את פסיקת בית המשפט בע"א  .108

 : (1993) 700, 661( 3מד ) )ישראל( בע"מ

בידינו החוק הוא בגמישותו. להבדיל היתרון בכלי שנותן "

מהחקיקה הקונטיננטלית, אין החוק מגביל אותנו במסגרות נוקשות 

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

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

ת את להעניק את הסעד בכל מקרה ראוי שבו ההתעשרות מקוממ

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

 ".)א( לחוק1שבדין" שבסעיף 

בהקשר זה, כידוע, בשלב בירור הבקשה לאישור תובענה ייצוגית די בהוכחת קיומו  .109

אפשרות לחישובו, וביצוע התחשיב בפועל עניינו בשלב העיקרי, ההלכאורי של נזק ו

 במסגרת בירור התובענה.

מקרה הנוכחי, חישוב ההתעשרות של המשיבות מהפרסום הסמוי דורש, בראש ב .110

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

ה בהיקף ילהיגרם בשל העליצפוי השל היקף החשיפה של מסע הפרסום, ושל הרווח 

 ידי המשיבות בלבד. המכירות בעקבות מסע הפרסום. נתונים אלו מצויים ב

ברי, כי בשלב כימות הנזק, לאחר קבלת המסמכים בדבר היקף החשיפה והרווחים של  .111

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

 היקף ההשבה מכוח עילה זו. 

 רשלנות. 4.ו

מושגית  חובת זהירותקיומה של ( 1: )עוולת הרשלנות יסודותכידוע, אלה הם  .112

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

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

 2412/06(; ע"א 2009) 2067,  2064( 2)2009על -תק ,שירותי בריאות כללית נ' קסלר

לוי  4241/06(; )ע"א 2009) 4420,  4411( 1)2009על -, תקנ' עיריית טירת הכרמלפלוני 

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

 כל היסודות הנ"ל מתקיימים בענייננו:  .113
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הלכה היא, כי קיימת חובת זהירות בין גורם נזק לנפגע,  - קיימת חובת זהירות (א)

יביים לשלילתה, ולא בנקל ימצא כי ישנה הצדקה אלא אם קיימים טעמים נורמט

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

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

(; 1985) 113( 1, פ"ד לט)עיריית ירושלים נ' גורדון 243/83(; ע"א 1988) 733( 3מב)

( 4, פ"ד נד)רשות הנמלים והרכבות נ' צים חברת השיט הישראלית 4530/91ע"א 

, הגולשיםובין  ((. במקרה דנן, לא יכול להיות ספק שבין המשיבות2000) 583

 שאליהם מכוונת הפרסומת, ישנה חובת זהירות.

בהמשך לאמור, התרשלות תקום מקום בו עלויות המניעה נמוכות  – התרשלות (ב)

מההסתברות של קרות הנזק. בנסיבות המקרה התנהלות המשיבות עולה כדי 

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

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

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

 בפרסומת. 

בסטנדרטים הקבועים בתקנון האתיקה  בהקשר זה, אין ספק כי יש לראות

  המקצועית של העיתונות כנורמת התנהגות ראויה. 

לחומר עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום בין פרסומת : "כי קובע לכללים)ה( 6 כלל

 ".מערכתי, באופן שלא תפורסם פרסומת הנחזית כחומר מערכתי

 . העיתונות של המקצועית האתיקה תקנון :10 נספח

 ,תכנים פרסומייםבפרט  ,מובן, כי הצגה מכוונת של תכנים הנחזים לכתבות

 עומדת בניגוד לנורמת התנהגות זו.

כללי הרשות ההיקש מבדומה, ניתן ללמוד על סטנדרט התנהגות זה אף על דרך 

השניה לטלוויזיה ולרדיו )שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו(, 

, המקדישים פרק שלם לחובת ההפרדה בין תוכן פרסומי ותוכן 1999 - התשנ"ט

עיתוני, ומבהירים, בין היתר, ברחל ביתך הקטנה, כי חל איסור על עירוב תכנים 

לכללים( וכי יש ליצר אבחנה ברורה בין תוכן  6פרסומיים בתוכן מהותי )סעיף 

 לכללים(. 7פרסומי ותוכן שאינו פרסומי )סעיף 

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

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

 שפורט לעיל(.  

 הקבוצה חברותולחברי ו יםשנגרם למבקש הנזק. ז

 , קבע בית המשפט העליון, כך:מלניק בעניין .114

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

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

 . "ההנזק לחברשל המאזן עומד 

  .נזק בכמה מישורים הבחוב נתסמוי טומהפרסום אכן, פרקטיקת ה .115

מכרסם פרסומיים, בין תכנים , הטשטוש בין תכנים אותנטיים וובראשונהבראש  .116

ביכולתם של הצרכנים להבחין במסרים שיווקיים המופנים אליהם, ולהתייחס אליהם 

, באלינט, בדומה ליחס שהם מפגינים כלפי פרסומות רגילות )באופן ספקני וביקורתי

מנגנוני אינם מפעילים רסומת, (. הצרכנים, הסבורים שלפניהם תוכן אותנטי ולא פ93

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

מסר פרסומי ככזה, ולהתייחס אליו באופן  לזהותכן, נוטלת מהצרכנים את היכולת 

וראו הדברים אשר נכתבו  מסר שנועד לשכנע ולהניע לצריכה.אל רתי כספקני וביקו

 :(21.10.1999) אסם, השקעות בע"מ נ' רשות השידור 1858/96 צבג"ב

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

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

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

מודע לאינטרס המסחרי שבה ואינו מפעיל מנגנוני ביקורת וסינון 

 ". אינפורמציה, כפי שהוא עושה בעת שהוא צופה בפרסומת גלויה

בעלת השלכות כבדות משקל על התנהלותם של  והנולת לזהות מסר פרסומי חוסר היכ .117

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

עולם מוטה ומעוותת הפוגמת ביכולתו להתנהל באופן מושכל ואוטונומי בבחירותיו 

 . הצרכניות

הצרכנים לקבל החלטות מושכלות, הוא עלול מאחר שהפרסום הסמוי פוגע ביכולתם של  .118

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

או המוצר  מגביר את שיעור הזכירה של המותגמצביעים על כך, שהפרסום הסמוי 

שממנה הצרכן  זה ייכלל בטבלת החלופות הסופיות צרשמוהסיכוי לכך ואת  הנמכר

ובצורה פיקטיבית  –להעריך ביתר נדרש לבחור. בנוסף, פרסום סמוי עלול לגרום לצרכן 

 .  אחרים, אף שהם עדיפים יותרים צרמו, ולהעדיף אותו על פני צראת המו –

לרכישות יתר בלתי כפי שצוין בהתנגדות היועמ"ש, הפרסום הסמוי חושף את הצרכן  .119

, ברכישת מוצרים מסוימים על חשבון מוצרים אחרים, אשר עלולות להתבטא יעילות

 (. 16של מוצר מסוים )התנגדות היועמ"ש, בעמ'  בצריכה עודפתאו לחלופין 

עליהם כופה  , ולפיכךלמהות העסקהמטעה את הגולשים באשר  הפרסום הסמוי, שנית .120

ם בגדר עוסק המספק לצרכנים הכפי שמסביר ג'בארין, אתרי התוכן . תשלום "כפול"

עסקה להספקת תוכן מערכתי. בעצם כניסתו של הצרכן לאתר, נכרתת בינו ובין האתר 

התמורה שהצרכן נדרש  ;תוכןצפייה ב. לרוב, האתר אינו גובה תמורה ישירה עבור תוכן

לשלם באה לידי ביטוי בהסכמתו להיחשף לפרסומות הגלויות שבאתר. דהיינו, בין 

האתר נכרתת עסקה, לפיה האתר מספק לצרכן תוכן מערכתי, כשבתמורה  הצרכן ובין

אתרי התוכן המאפשרים לפיכך, . להיחשף לפרסומות הגלויות שבאתרמסכים הצרכן 
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": הם משלמים הן את מחיר הצפייה כפול, כופים על הצרכנים תשלום "פרסום סמוי

הצרכנים כעת דהיינו,  פרסומות הסמויות.בבפרסומות הגלויות, והן את מחיר הצפייה 

מבלי יש בו היבט של נזק עבורם, ש, יותר נחות רעבור מוצ מחיר גבוה יותרמשלמים 

 . (1297, בעמ' ג'בארין) שהם מודעים לכך

, אותנטיים פרקטיקת הפרסום הסמוי יוצרת טשטוש בין מסרים תקשורתיים, שלישית .121

אסטרטגיים, שתכליתם היא לקנות שנועדו לייצר שיח וחילופי דעות, לבין מסרים 

השפעה על אזרחים, לצרכי רווח פרטי, בזהותם כצרכנים. ככזאת, היא מציפה את 

 הצרכנים,בקרב  ספקנות תזורע, והמרחב הציבורי במסרים שטבעם הוא מניפולטיבי

הטשטוש הנ"ל מפורר  שאינם יכולים לדעת בוודאות שהתוכן המובא לפניהם הוא אמין.

ל כלל המסרים העוברים ברשת, ותורם לאובדן אמון כללי בזירה זו את האמינות ש

 ובעצם היכולת לנהל שיח ציבורי המבוסס על כנות הדוברים. 

פרסום סמוי המשולב בכתבות שנחזות להיות כתבות כפי שנכתב בהתנגדות היועמ"ש: " .122

. התכן לפגיעה באמון הכללי של ציבור הצרכנים בדיווח התקשורתיעיתונאיות גורם 

מוריד באופן כללי את מידת האמון שהצרכן מייחס לעיתון כולו ולפרסומים הפרסומי 

 (.  19" )התנגדות היועמ"ש, בעמ' עיתונאיים ככלל

. קיום של מרחב נקי ממסחור מונעת, החדרת מסרים שיווקיים באופן סמוי, רביעית .123

ת סביבתם הצרכנים "מותקפים" במסרים פרסומיים מכל עבר, אשר "מזהמים" א

 הדיגיטלית. 

 בנספח לדוח ועדת כשר, שעסקה בסוגיית הפרסום הסמוי בטלוויזיה, נכתב כך:

. זכות ל"ריאה ירוקה" בתוך עולם התוכן הטלוויזיונילצופה יש "

של תכניות שבהן הצופה יכול לצפות  ןקיומלכן, יש להבטיח את 

בשקט, מבלי להפעיל מערך חשיבה לאיתור אינטרסים ומניפולציות 

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

   30".מחוץ לתחום למפרסמים

פרסום מוצרים שהינם אסורים  מאפשרתפרקטיקת הפרסום הסמוי , חמישית .124

, למשל, היבט של נזק או כאלה שהם שנויים במחלקות, כאלה שיש בהם בפרסום

במקרה זה גניבת הדעת . מזונות מזיקים )עתירי שומן, סוכר ומלח( לילדיםו אלכוהול

וההטעיה חמורים אף יותר, משום שהם מכוונים להתנהגות צרכנית שיכול להיות בה 

 נזק ממשי עבור הצרכנים. של היבט 

השלכות שליליות נוספות, במישור התחרות ההוגנת שבין לתופעת הפרסום הסמוי  .125

 . המפרסמים

ולחברי הקבוצה נגרם נזק בלתי ממוני, מסוג פגיעה באוטונומיה.   יםלמבקשכן,  אם .126

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

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

                                                             
30http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94

%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf 
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חזקה, כי הפגיעה באוטונומיה הייתה גורמת לפרט, ככל שהיה מודע לה, לתחושות  .127

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

 חוק הגנת הצרכן כי:

 –הפגיעה באוטונומיה של הצרכן בגין "הטעיה צרכנית" "

ה היא שלילת כוח הבחירה של הנפגע בשל הטעיה, או שמשמעות

מוכרת כיום בפסיקת  –בשל אי גילוי עניין מהותי הרלבנטי לעיסקה 

נזק, המקים עילת תביעה, לרבות בהליך -בית משפט זה כראש

 ייצוגי...

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

ר בחזקה עובדתית שלפיה אדם, , כי ניתן להכי2 דעתה בעניין תנובה

שנפגעה האוטונומיה שלו, חש רגשות של כעס, תסכול ועלבון 

 –המזיק, שבעטיין הוא יהיה זכאי לפיצוי בעקבות התנהגותו של 

 והנטל לסתור את החזקה מוטל על כתפי המעוול. ובלשונה:

'אכן ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה מגולם בשלילת כוח הבחירה 

כרוכה ברוב המקרים באי גילוי של עניין מהותי לאותו מן הנפגע ה

על כן, ולמצער ככל שהדבר נוגע לתובענות ייצוגיות, מותר אף  נפגע.

הערכת הנזק הלא ממוני שנגרם למי  להניח כנקודת מוצא לצורך

שפגעו כך באוטונומיה שלהם, כי כתוצאה מאותה פגיעה הם חשים 

כזו או אחרת על פי הנסיבות  רגשות של כעס, תסכול ועלבון )בעוצמה

הקונקרטיות של המקרה(. רגשות אלה שנגרמו כתוצאה מהתנהגות 

 המזיק מצדיקים פיצוי בגין נזק לא ממוני.

אולם אין מדובר בחזקה חלוטה לפיה התעוררו אצל הנפגע רגשות 

כאלה בכל מקרה שבו התרחשה פגיעה באוטונומיה. לכן באותם 

להוכיח כי אף שבהתנהגותו  המזיק בידיהמקרים אשר בהם יעלה 

שלל מן התובע או מחברי הקבוצה את כוח הבחירה, נותרו אלה שווי 

נפש ואדישים לכך, כי אז ניתן לקבוע שהם אינם זכאים לפיצוי בגין 

ראש נזק זה משום שלאמיתו של דבר ואף שכוח הבחירה נשלל מהם 

ברזילי  8037/06'" )ע"א לא נגרם להם כתוצאה מכך נזק לא ממוני –

 ((. 4.9.2014) ( בע"מ1987נ' פריניר )הדס 

המקרה הנוכחי הוא מקרה חמור במיוחד של פגיעה באוטונומיה. הפרסום  –ונדגיש  .128

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

לגרום לצרכן  . למעשה, מטרת הפרסום הסמוי כולו היאהפרט של מודע הלא על

, אומת ומבוססהחדשות לקלוט את התוכן הפרסומי כאילו היה מצג עיתונאי מ

ולהשתמש במנגנונים הפסיכולוגיים המבססים את אמונו של צרכן החדשות בכלי 

 . לצורך קידום מכירותהתקשורת 

 לפרסום ביחס מרגיש הצרכן שבו מהאופן חורגת הסמוי הפרסום השפעתבהקשר זה,  .129

  בין תוכן אמיתי ותוכן שאינו אמיתי. להבחין, שכן היא מערערת על עצם היכולת הסמוי
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זאת ועוד, גם צרכנים המכירים באפשרות קיומו של תוכן שיווקי צפויים שלא להצליח  .130

לזהות את מלוא התוכן השיווקי הסמוי לו הם נחשפים. זאת, בפרט נוכח העובדה 

שהתוכן השיווקי הסמוי משולב לא פעם בסיטואציות רגילות, לעיתים מספר תכנים 

קיים מקודמים באותה מסגרת, ומפרסמים שונים אף פועלים לקידום שיווק עקיף שיוו

וכדומה, באופן המקשה  מדגמיםשל המוצרים, למשל על ידי שילוב סימני מסחר, צורות 

 על זיהוי הפרסום הסמוי. 

הווה אומר, יש לקבוע כי פרסום סמוי פוגע באוטונומיה של כל מי שנחשף אליו. זאת,  .131

פגיעה זו מאפיינת את כל  .כולת לתת אמון באמיתות המסרים המוצגיםשכן נפגעת הי

 מי שנחשף לפרסום הסמוי. 

בהקשר זה, נוכח המאפיינים של הפרסום הסמוי, מובן כי הנזק הנגרם מהחשיפה אליו  .132

, עמד בית המשפט העליון על כך שריבוי תנובההוא נזק מצטבר ומתעצם. בעניין 

ללא ידיעתם הוא שהביא לפגיעה באוטונומיה,  החשיפות לחומר שהצרכנים צרכו

לאדם )שם, תוך שנקבע כי לא הוכח כל נזק למעט ₪  250והעמיד את שיעור הנזק על 

 הנקודתי של הפרט שצרך חלב שלו הוסף סיליקון ללא ידיעתו(. פגיעה בכושר הבחירה

דם היכולת של האנפגעת בלבד שזו . זאת, שכן לא חמור בהרבההמקרה הנוכחי הוא  .133

עצם יכולתו להאמין למצגים נפגע גם להסתמך על מקור החדשות הקונקרטי שצרך, אלא 

המוצגים כמהימנים. יתרה מכך, חלק מהפגיעה, כאמור לעיל, היא פגיעה בלתי מודעת, 

 וחלקה נגרם עקב הפגיעה ברמת השיח התקשורתי והדמוקרטי. 

, עמדה המלומדת פרופ' ביטון על כך שנזק בשל אפליה יכול להיות לרבדי פגיעהבהקשר  .134

, וכי יש לבצע הערכה פרטנית של הפיצוי פגיעה של מישורים ממספרמורכב, למעשה, 

" ביטון "כאבים באזור הכבוד יפעתמרכיבי הפגיעה )ראו בין היתר: מבגין כל אחד 

פסיקה )ראו לדוגמא: ע"א אף ב קיבלה ביטוי (( ועמדה זו 2005) 137 ט משפט וממשל

לפסק דינו של המשנה לנשיאה )בדימוס(  44(, פסקה 7.7.2011)צבי נ' היס -בן 4576/08

 ריבלין(. 

כפי שפורט לעיל, הפרסום הסמוי גורם לנזק לכל חבר קבוצה בחמישה בהקשר הנוכחי,  .135

בכלל  ,הוא פוגע ביכולת להבחין בין פרסומות לתכנים שאינם פרסומות (1)רבדים: 

הוא גורם לכפל תשלום )ולמצער, לכשל תמורה(  (2)צריכת התקשורת של הפרט; 

הוא פוגע ביכולת לקיים  (3)במערכת היחסים שבין הצרכן לפלטפורמה הקונקרטית; 

הוא מציף  (4)אחרים; שיח ציבורי ודמוקרטי וביכולת לתת אמון במסרים הנמסרים מ

לאתר את התוכן החדשותי לברור ואת הצרכן בתוכן לא מבוקש ומטיל עליו נטל כבד 

 הוא מביא לפרסום מוצרים בניגוד לכללים החלים על פרסומם.  (5)והעיתונאי האמיתי; 

בשים לב לאמות המידה שנקבעו בעניין תנובה, ולחמשת הסוגים של הפגיעה  .136

י, יועמד שיעור הנזק מהפגיעה באוטונומיה של כל חבר באוטונומיה במקרה הנוכח

 ₪.  500קבוצה ביחס לכל אחת מהפלטפורמות בהן עשה שימוש על 

 הקבוצתי, הנזקגובה על פי ההלכה, הכרעה בעניין חישוב וכימות כידוע, בהקשר זה,  .137

אינה נדרשת בשלב הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, אלא רק לאחריה, ככל שתאושר 
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(; ת"צ 27.12.2012) לנדמארק' נ הראל 14144-05-09: ת"צ למשללעניין זה,  או)ור

 ((.19.7.2015) "מבע( 1960) השקעות חבס' נ"מ בע)ישראל(  לייטקום 29520-03-13

, והיקף החשיפה 2-1בתוך כך, בהיעדר נתונים אודות היקפי הצרכנים של המשיבות  .138

ממילא, לא ניתן להעריך בצורה , 3-10לתכנים ממומנים של כל אחת מהמשיבות 

 .3-10ובו חבות כל אחת מהמשיבות  1-2מדויקת את שיעור הנזק בו חבות המשיבות 

היא ביחס לכלל הפרסומים שהוצגו על  2-1יחד עם זאת, מובן כי החבות של המשיבות  .139

ידה לחברי הקבוצה כולה, בכל פלטפורמה המופנית לקהל ישראלי )בין אם היא מנויה 

 ובין אם לאו( ולה הנתונים המלאים והמדויקים אודות היקף חשיפה זו. 3-10 ותבמשיב

בלבד, והיא ביחד ולחוד עם  'קבוצה א-היא ביחס לחברי תת 3החבות של המשיבה  .140

 ;2-1המשיבות 

בלבד, והיא ביחד ולחוד עם  'קבוצה ב-היא ביחס לחברי תת 4החבות של המשיבה  .141

 ;2-1המשיבות 

בלבד, והיא ביחד ולחוד עם  'קבוצה ג-היא ביחס לחברי תת 5החבות של המשיבה  .142

 ;2-1המשיבות 

בלבד, והיא ביחד ולחוד עם  'קבוצה ד-היא ביחס לחברי תת 6החבות של המשיבה  .143

 ;2-1המשיבות 

בד, והיא ביחד ולחוד עם בל 'קבוצה ה-היא ביחס לחברי תת 7-8המשיבות  החבות של  .144

 ;2-1המשיבות 

בלבד, והיא ביחד ולחוד עם  'קבוצה ו-היא ביחס לחברי תת 9המשיבה החבות של  .145

 ;2-1המשיבות 

' בלבד, והיא ביחד ולחוד עם זקבוצה -היא ביחס לחברי תת 10החבות של המשיבה  .146

 .2-1המשיבות 

-3כל אחת מהמשיבות  תידרשנהבנוסף, על יסוד דוקטרינת עשיית עושר ולא במשפט,  .147

להשיב לחברי הקבוצה את כל הרווחים שגרפו על חשבונם, כתוצאה מהצגת  10

 הפרסומות באתריהן.

המפורסמים בכל אחת מהפלטפורמות שמפעילות  ,עוד נציין, כי בהתאם להיקפי הצפיות .148

ניתן להעריך כי שווי התובענה ביחס לכל אחת מהן עולה  , שנדונו לעיל,3-10המשיבות 

 ₪.  2,500,000עולה על  2-1וממילא, כי שווי התובענה ביחס למשיבות ₪,  2,500,000על 

 התובענה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית . ח

מתקיימים  - כפי שיובהר להלן, התנאים להתאמתה של התובענה להתברר כייצוגית .149

 . במלואם
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 תובענה בגינן להגיש שניתן כעילות בחוק המוזכרות העילות םע נמנית התביעה עילת. 1.ח

 (ייצוגיות תובענות לחוק 3 סעיף) ייצוגית

לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות היא  1 בפרטלענייננו, העילה הקבועה  .150

 הרלבנטית:

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

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

נציין, כי בהתאם ללשון הסעיף עצמה, כמו גם בהתאם לפסיקה, לא נדרשת התקשרות  .151

 בפועל של הצרכן עם העוסק.

 הקבוצה חברי לכלל המשותפות משפט או עובדה של מהותיות שאלות מעוררת התובענה. 2.ח

 (ייצוגיות תובענות לחוק( 1()א)8 סעיף)

 ,התובענה זו בוודאי מעוררת שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצ .152

פרסום סמוי האסור על פי חוק,  הוא ,על ידי המשיבותהמקודם האם הפרסום  ובכללן:

הוראות חוק הגנת  את בותהמשיהפרו  הנ"לוהאם בחשיפת הגולשים לפרסום הסמוי 

מובן, כי ככל  .םוהתעשרו על חשבונ ים, עיוולו כלפי המבקשופקוד הנזיקין הצרכן

, הדבר יהיה הוראות החוק המפורטותשיקבע כדעת המבקשים, כי המשיבות הפרו את 

 נכון לכלל חברי הקבוצה. 

ונפרט את אותם משפורטו העילות המשפטיות בהרחבה לעיל, מטעמי קיצור, לא נשוב  .153

  הדברים כאן ובית המשפט הנכבד מופנה לאמור לעיל.

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

 (ייצוגיות תובענות לחוק

 הלכאורי במישור התביעה עילת נבחנת כייצוגית התובענה אישור הלכה היא, שבשלב .154

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

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

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

, והרבה למעלה מכך: בוודאי מגלה עילה לכאורהנוכח כל שפורט לעיל, התובענה  .155

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

 חוק החוזים, ועיוולו כלפי חברי וחברות הקבוצה. ו הצרכן

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

 ייצוגיות( תובענות לחוק( 2()א)8

 הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת.  -באופן מובהק  -תובענה ייצוגית היא  .156

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

  ;אישית תביעה

 הסכסוך לפתרון תסייע הקבוצה חברי לכלל המשותפות בשאלות , ההכרעהשנית

 הפניקס 2128/09)ראו, למשל: רע"א המשיבות  לבין מהם אחד כל שבין האינדיבידואלי
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חוזקת השאלות (. זאת, בין היתר, נוכח (5.7.2012) עמוסי 'מ נ"בע לביטוח חברה

 . המשותפות

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

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

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

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

תביעה ייצוגית, הכוללת את הנזק המצרפי, תהווה תמריץ ראוי ודרך יעילה לבירור  .157

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

 וחברי הקבוצה יקבלו את הסעד ההולם. יםוהמבקשמהפרת החוק 

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

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

 מהתנהלות המשיבות. באופן דומה נפגעו גם יתר חברי הקבוצה.  נפגע יםהמבקש .158

מסחרית בכלל, ובייצוג -הח"מ הינם עורכי דין בעלי ניסיון בתחום הליטיגציה האזרחית .159

 בתובענות ייצוגיות בפרט.

לאור זאת, יש להניח כי עניין חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת )ובוודאי אין כל  .160

 סיבה להניח אחרת(. 

  אישית תביעה עילת של קיומה. 6ח.

לפרסום הסמוי של  יםנחשפ םוה, 3-10המבקשים גולשים באתרי המשיבות  ,כאמור .161

 בעילה אישית.  יםאוחז םההמשיבות. לפיכך, 

 ההבחנה בין תובענה זו ובין תובענות אחרות שהוגשו בעניינים דומים. 7ח.

כאמור, בבית המשפט בתל אביב תלויות ועומדות תובענות נוספות, בעניינים דומים אך  .162

כי  ,נטען תומר לוי נ' הוצאת עתון הארץ בע"מ 26730-04-18ת"צ )ת"א( במובחנים. 

"דה מרקר" ובאתר האינטרנט שלו, מפרסמת ומקדמת את  מגזיןהמשיבה, במסגרת 

ענייניהם של גורמים מסחריים תוך השתלת תכנים שיווקיים ופרסומיים, וזאת מבלי 

בצרי נ'  1650-05-18ת"צ )ת"א( ב ליידע את ציבור הקוראים מפורשות ובאופן מבדל.

רסמת באופן , שם נטען, כי המשיבה, באתר האינטרנט שלה, מפוואלה! תקשורת בע"מ

ת"צ )ת"א( בשיטתי, "תוכן שיווקי" במסווה של תוכן עיתונאי ובכך מטעה את הגולשים. 

"(, אשר עניין אטיאס)להלן: "ידיעות אחרונות בע"מ ואח' ' נ אטיאס  39514-03-19

הוגשה נגד תשע משיבות שונות, חלקן חופפות למשיבות כאן, אלא ששם נטען לקיומו 

אותן כתבות המפורסמות באתרי  –זה למערכתי, דהיינו של "תוכן שיווקי" המתח

 התוכן, ונחזות להיות תוכן מערכתי.  

 כלי התקשורתתוך ב "תכנים שיווקיים", המוטמעיםב בקשות האישור הנ"ל עוסקות .163

 לדוגמא )מתוך הבקשה". בשיתוף עם" , ומתחזים לתוכן מערכתי; דהיינו: כתבותעצמם

 (:בעניין אטיאס
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 כפלטפורמהכפי שפורט בהרחבה, בקשה זו עוסקת בפרקטיקה של שימוש באתרי התוכן 

, כאשר כל באמצעות אאוטברייןלשיטת פרסום באמצעות "המלצות תוכן", המוטמעות 

מקבץ "המלצות" מהווה תמהיל של פרסומות ותוכן מערכתי )מאותו גוף התקשורת או 

באופן שכלל לא ניתן להבחין בין  ,ללא גילוי מכל סוג שהואמגוף תקשורת אחר(, 

מדובר במסכת עובדתית שונה, בקבוצות שונות  –ולמען הסר ספק  –השניים. לפיכך 

 ובעילות שונות. 

 המבוקשים הסעדים. ט

 להוסיף גילוי נאות ראוי,בית המשפט הנכבד מתבקש לתת צו המורה למשיבות : צו עשה .164

לכל תוכן המהווה פרסומת, על פי הגדרתו בחוק הגנת הצרכן, המקודם על ידן או 

 . בשימוש בפלטפורמה שהן מספקות

והעלויות הגבוהות שיהיו  נוכח הקושי באיתור חברי הקבוצהנראה כי : והשבה פיצויים .165

 סעד מתןכרוכות בכך, דרך המלך בנסיבות העניין היא קביעת הפיצוי לקבוצה בדרך של 

   .ייצוגיות תובענות לחוק( ג)20 סעיף ילפ

 סוף דבר. י

לבית המשפט הנכבד סמכות עניינית ומקומית לדון בבקשה זו נוכח מקום ביצוע  .166

 התביעה. סכוםההפרות, ונוכח 

לאור כל האמור לעיל בבקשה זו, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה כפי  .167

 שמפורט בראשיתה.

 .ם של המבקשיםיהבתצהירבקשה זו נתמכת  .168

 

 

 "דעו, ורצהיזר ליעד

 48841"ר מ

 "דעו, רוזן אוהד 

 67656 "רמ

 "דעו, קלעי חגי 

 63335 "רמ

 



 כרך נספחים

 

 דיה"ורסם על ידי "יפעת מחקרי מסיכום סקר, כפי שפ: 1נספח 

 דוגמאות מאתר טיים אאוט: 2נספח 

 דוגמאות מאתר הארץ: 3נספח 

 דוגמאות מאתר דה מרקר: 4נספח 

 דוגמאות מאתר מעריב אונליין: 5נספח 

 דוגמאות מאתר מאקו: 6נספח 

 דוגמאות מאתר כיכר השבת: 7נספח 

 ONEות מאתר ספורט דוגמא: 8נספח 

 דוגמאות מאתר כלכליסט: 9נספח 

 האתיקה המקצועית של העיתונות תקנון: 10נספח 

  



 דיה"ורסם על ידי "יפעת מחקרי מסיכום סקר, כפי שפ: 1נספח 

  



 

 

 מאפיינים ואתגרים תוכן שיווקי: 
 2017לעיתונות אילת  מחקר מיוחד עבור כנס

 

לבחינת נושא התוכן השיווקי באמצעי  2017וגו עבור כנס אילת לעיתונות יפעת מחקרי מדיה ערכה מחקר ראשון מס

המחקר מורכב משני חלקים: הראשון הוא ניסיון למפות את התופעה על היקפיה וסוגיה השונים המדיה בישראל. 

 באמצעות ניתוח תוכן, והשני הוא בחינה של תפישות ועמדות בציבור כולל יכולת הזיהוי וההשפעה של התוכן השיווקי.
 

הלא ברורים גם כך בין תוכן  התוכן השיווקי חודר בשנים האחרונות ליותר במות תקשורת ומטשטש את הגבולות

בשנה  שיווקיותהכתבות היקף הבמעידה על עלייה  2017אמצע שנת עיתונאי לפרסומי. בדיקה מקדימה שערכנו ב

, כאשר העלייה המשמעותית ביותר ניכרת באתרי האינטרנט החדשותיים. התוכן השיווקי באתרי האינטרנט האחרונה

בעיקר הסימון שהונהג על ידי מערכות התקשורת בשנים האחרונות (אף מצוי בנקודה המתקדמת ביותר מבחינת 

רה לבחון האם זהו מודל מוצלח שראוי "בשיתוף"). על כן, מחקר זה מתמקד באתרי האינטרנט במטמקובל הסימון ה

נקודת המוצא של מחקר  .בעייתי זה תחוםים עוד להתמודד באסדרת ליישם ומהן הבעיות איתן מקבלי ההחלטות צריכ

ה היא שהתוכן השיווקי הוא כורח המציאות בעידן בו כלי התקשורת מתקשים לשרוד כלכלית והשאלה עמה עלינו ז

להתמודד היא כיצד עושים זאת נכון ואיך משלבים בין האינטרנט הציבורי של יידוע ושקיפות לבין המציאות בענף 

 התקשורת.

 

 חלק א': מיפוי התופעה
על גווניו השונים ערכנו ניתוח איכותני של כל הכתבות שזוהו על ידינו ככאלה  על מנת למפות את התוכן השיווקי

חשוב לציין  .2017(כלומר, כללו סימון מפורש) באתרי החדשות המובילים בישראל במהלך הרבעון השלישי של שנת 

יים ייעודיים שהניתוח כלל רק כתבות חדשותיות שעלו בחלקים המערכתיים של האתרים, כלומר ללא אזורים פרסומ

הניתוח כלל את היקפי התוכן השיווקי  וללא קידומי תוכן עצמיים או באמצעות כלים פרסומיים (אאוטבריין, טאבולה).

 של המפרסם. עמודי הבית, נושאי העיסוק שלהם וזהותובוזמני הופעתם באתרי האינטרנט, מיקומם 
 

 הממצאים המרכזיים שעלו בבדיקה:
 

 כמה ואיפה?

 באתרי החדשות המרכזיים תוכן שיווקי חדשות עלו בתקופה זו כתבות 1,300 •

 כתבות חדשות ביום (לפי חישוב של ימי חול בלבד) 20מדובר על מעל  •

 כתבות חדשות בכל אתר ביום 4-5הממוצע לאתר עומד על  •

 מהכתבות הופיעו בדף הבית של האתר 86% •

 או אייטמים משניים) הופיעו בחלקו העליון של האתר (כותרת ראשיתאף מהכתבות  13% •

 אייטם ממוצע נשאר בדף הבית יומיים שלמים •

  



 

 

 מי ומה?

 מהכתבות מפורסמות על ידי חברות מסחריות, תאגידים ומותגים 55% •

 מבחינת זמן ומיקום ממשלתיים והן בדרך כלל בולטות יותר-מהכתבות מקורן בגופים ציבוריים 18% •

 (קופות חולים, מדורי משפט) ומדורי תוכן קבועיםשאר התוכן השיווקי מפורסם על ידי נותני שירותים  •

 )18%) וצרכנות(21%שני הנושאים המובילים בכתבות הם בריאות ( •

 נושאים בולטים נוספים הם אוכל, תיירות, חינוך, קהילה, משפט וכלכלה •

 
 פילוח זהות המפרסמים:

 
 

 והשפעהחלק ב': זיהוי 
מתבסס על סקרי עומק לבחינת יכולת הזיהוי של צרכני התקשורת את התוכן השיווקי חלקו השני של המחקר 

 400של נפרדים והשפעתו עליהם. הסקרים נערכו על ידי יפעת מחקרי מדיה באמצעות מכון 'פאנלס' בשני פאנלים 

תוכן שיווקי  כתבות שלושחלקו הראשון של הסקר כלל  משיבים כל אחד, המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

עם סימון מפורש של תוכן שיווקי ופאנל שני ("בלתי  כאשר פאנל אחד ("מיודעים") נחשף לכתבותשהוצגו לכל פאנל, 

") ללא הסימון. שיטה זו מאפשרת לבחון את ההבדלים בזיהוי ובהשפעה בין המיודעים לתוכן השיווקי לאלה יםמיודע

להשיב על מספר היגדים ביחס לכל כתבה: רמת המקצועיות שלה, העניין התבקשו מיודעים. הנשאלים שאינם 

 רצונם להמשיך לקרוא אותה, וכמובן האם היא כוללת תוכן פרסומי., הציבורי, הרלוונטיות עבורם
 

 כוללת סימון -כתבה לדוגמה 



 

 

 
 

 ללא סימון -כתבה לדוגמה 

 
 

 ?מזהים או לא מזהים
הממצא המרכזי שעולה מהמחקר הוא אי יכולת הזיהוי של הקוראים את הכתבות השיווקיות כקנויות, גם כאשר ישנו 

מהנשאלים בשני הפאנלים לא זיהו אף אחת  60%מעל סימון מפורש לשיתוף פעולה עם גוף מסחרי או אחר. 

אחת בלבד מתוך השלוש. ההבדל בין  משלושת הכתבות כתוכן שיווקי פרסומי ומתוך שאר הנשאלים רובם זיהו כתבה

מהבלתי  6%מהנשאלים המיודעים לעומת  11% –הפאנלים בא לידי ביטוי רק בזיהוי של שתתים מתוך שלוש כתבות 

 מיודעים. כלומר, הסימון עשוי להגביר במעט את יכולת הזיהוי אך שיעורי הזיהוי בכל מקרה נמוכים מאוד.



 

 

 

 

 

 מיודעים לא מיודעים הצלחה בזיהוימידת ה
 66% 61% לא זיהוי אף כתבה

 26% 26% זיהו כתבה אחת
 6% 11% זיהו שתי כתבות

 1% 2% זיהוי את שלושת הכתבות
 

 שיווקי = לא מעניין?
זהה שאינה שיווקית. דווקא כתבה זו זוהתה בטעות  ה לשני הפאנלים כתבת ביקורתהוצג המבחן כתבותלפני שלושת 

. בהיגד אחר שנבחן, כתבה זו גם סומנה כהכי פחות מעניינת 57% –כשיווקית על ידי מספר הנשאלים הגבוה ביותר 

) מבין ארבעת הכתבות. ממצא ראשוני זה מעלה את ההשערה שאנשים מייחסים תוכן שיווקי לחוסר עניין 39%(

בכתבה שיווקית בנושא רעידות אדמה, שסומנה על ידי הנשאלים כמעניינת ביותר  ת לכך מצויהעדות נוספולהפך. 

 מהמשיבים בלבד, שיעור הזיהוי הנמוך ביותר במחקר. 3%ובהתאם גם זוהתה כתוכן שיווקי על ידי  )77%(

 

 ?מפריע או לא
חלקו האחרון של הסקר הורכב משאלות כלליות באשר לקיומו של תוכן שיווקי באמצעי המדיה השונים ושאלת היותו 

גורם המפריע לצרכני התקשורת בישראל. רק מחצית מהמשיבים מודעים לקיומו של תוכן שיווקי באתרי האינטרנט 

ות הפרינט (מקומית וארצית) ותכניות הבידור החדשותיים, ממצע נמוך ומפתיע לאור הכמויות שנרשמו בפועל. עיתונ

 ) כמכילות תכנים שיווקיים.60% -והריאליטי בטלוויזיה סומנו על ידי שיעור המשיבים הגבוה ביותר (כ

בלבד ענו שתוכן  43%כאשר נשאלו לגבי מידת הפרעה של התופעה התקבלו תוצאות מעורבות ומפתיעות, כאשר 

ינתם, זאת לעומת  יותר ממחצית מהציבור שהנושא אינו מפריע לו באופן שיווקי מפריע או מפריע מאוד מבח

 משמעותי.

 
 



 

 

 סיכום ומשמעויות:

 כתבות שיווקיותנכון של  אין זיהוי פועלבישנה מודעות לקיומו של תוכן שיווקי כתופעה אך  •

 שקיפותשיטת הסימון הנהוגה באתרי האינטרנט אינה עונה על האינטרס הציבורי של  •

 נטייה לקשר בין חוסר עניין בתוכן להיותו קנוי, קישור שאינו בהכרח קיים במציאותישנה  •

 רוב האנשים מוכנים לצרוך ביודעין תוכן שיווקי כל עוד הוא רלוונטי ובעל ערך עבורם •

 

 המחקר המלא יוצג בכנס אילת לעיתונות כולל הצגת המשמעויות עבור רגולטורים, כלי תקשורת והעוסקים בתחום.

 



 דוגמאות מאתר טיים אאוט: 2נספח 

  



 אתר טיים אאוט –דוגמאות נוספות 

 

 



  

  

 

 

 



 

 

 



 דוגמאות מאתר הארץ: 3נספח 

  



 הארץ אתר – נוספות דוגמאות

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :, המוצג לצד "המלצות התוכן""תוכן מקודם" מוצהר

 

 



 

 



 דוגמאות מאתר דה מרקר: 4נספח 

  



 דה מרקר –דוגמאות נוספות 

 



 



 

 



 



  



 דוגמאות מאתר מעריב אונליין: 5נספח 

  



 דוגמאות נוספות –מעריב אונליין 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 דוגמאות מאתר מאקו: 6נספח 

  



 מאקו -דוגמאות נוספות 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 דוגמאות מאתר כיכר השבת: 7נספח 

  



 "כיכר השבת" –דוגמאות 

 

 



 

 



 

 

 



 ONEות מאתר ספורט דוגמא: 8נספח 

  



 דוגמאות נוספות – oneספורט 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 דוגמאות מאתר כלכליסט: 9נספח 

  



 כלכליסט -דוגמאות נוספות 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 האתיקה המקצועית של העיתונות תקנון: 10נספח 

 

 



העיתונות של המקצועית האתיקה תקנון
 

בישראל העיתונות מועצת תקנון



יולי 2007

של האינטרנט מאתר Word כקובץ להורדה ניתנת התקנונים של ביותר המעודכנת הגירסה
www.m-i.org.il העיתונות: מועצת



-3-

העיתונות של המקצועית האתיקה תקנון
25.6.2007 ,16.3.03 ,7.1.03 ,13.2.02 ,6.9.99 ב-26.3.97, העיתונות מועצת במליאת תוקן ,16.5.96 העיתונות ביום מועצת במליאת  אושר

(תיקון 7.1.03) הגדרות:
המו״ל הבעלים, ולרבות מקוונים ועיתונים אלקטרוניים תקשורת אמצעי לרבות - ״עיתון״ .1

התקשורת. אמצעי של האחראי והעורך

עורך. לרבות -  ״עיתונאי״

ציבורי. וגוף מואגד בלתי או מואגד אדם בני חבר תאגיד, לרבות -  ״אדם״

המקצועית ואחריותה העיתונות חופש
שרות לציבור בהגישם לדעת הציבור ולזכות העיתונות לחופש נאמנים יהיו ועיתונאי עיתון .2

ידיעות ודעות. של ואחראי הוגן מדוייק, מקצועי ובפרסום

והגינות יושר
וללא מורא. בהגינות ביושר, יפעלו ועיתונאי עיתון א.  .3

לא יפורסמו, הדעה שהביע שמסר או שהידיעה או עיתונאי למקור הבטיחו עיתון ב.
לציבור. עניין בהם יש אם אף לפרסום אלה יימסרו לא

לאמת נאמנות
אינו מדוייק, אמת, שאינו דבר ברשלנות או ביודעין ועיתונאי עיתון לא יפרסמו א. .4

מסולף. או מטעה

לרבות בפרסומו, ציבורי עניין מלפרסם מידע שקיים ועיתונאי עיתון יימנעו לא ב.
מודעות. בחרם איום או חרם בשל וכן אחרים או כלכליים פוליטיים, לחצים בשל

או מפיו ומדויקת מובאה ישירה הם אם אלא אדם בשמו של דברים יובאו לא ג.
זאת אסר כותבו לא אם כלשונו שלא לפרסם מותר למערכת בכתב. מכתב ממסמך
ממנו. במשתמע המכתב או משום שינוי מהותי בתוכן היה בעריכה לא ואם מראש

העובדות בדיקת
המהימן במקור נכונותה את והעיתונאי העיתון יבדקו כלשהי, ידיעה פרסום לפני א. .5

העניין. לפי נסיבות ובזהירות הראויה ביותר

כאמור. הידיעה נכונות מבדיקת תפטור לא הפרסום דחיפות ב.

בפרסום להסתמך עליה הבא תפטור את לא התפרסמה בעבר כי ידיעה העובדה ג.
הידיעה. מהימנות מבדיקת

אוביקטיביות
דעות. לבין ידיעות ועיתונאי יבחינו בפרסום בין א. עיתון .6

הנוגעים האתיקה כללי עליה הבעת דעה יחולו של במסגרת המתפרסמת ידיעה ב.
לידיעות.

הטיה. וללא הוגן יהיה ידיעות פרסום ג.
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מטעה. תהיה לא הכותרת ד.

תפורסם שלא מערכתי, באופן פרסומת לחומר בפרסום בין ועיתונאי יבחינו עיתון ה.
מערכתי. כחומר הנחזית פרסומת

ותגובה התנצלות טעויות, תיקון
במהירות, לתקן יש מהותיים בפרסום עובדות, אי דיוקים שהם או השמטות טעויות, .7

המתאימים במקרים תפורסם בנוסף לכך המקורי. ביחס לפרסום הראויה ובהבלטה בהגינות
טעות, על להגיב הוגנת אפשרות שנפגע לאדם תינתן המתאימים במקרים התנצלות. גם

לפרסום המקורי. ביחס הראויה ובהבלטה במהירות מהותיים דיוק או אי השמטה

טוב ושם פרטיות
לשמו הטוב או לפרטיותו הנוגע דבר אדם של הסכמתו ללא ועיתונאי עיתון יפרסמו 8. לא

פרסום דבר כאמור הראויה. ובמידה בפרסום ציבורי עניין קיים אם אלא והעלול לפגוע בו,
תגובתו. של הוגן ופרסום בדבר הנוגע עם מוקדם בירור ברגיל מצריך

קורבנות
שנספה אדם של אחרים מזהים פרטים שם, צילום או ועיתונאי עיתון יפרסמו לא א. .9

או מותו על שהידיעה לפני אחר, באסון או בתאונה במלחמה, חמור באופן נפגע או
אם מוסמך, אלא אדם באה לידיעת משפחתו הקרובה מפי גורם אותו פגיעיתו של

עניין ציבורי בפרסום לאלתר. קיימות נסיבות חריגות של

אדם של אחרים מזהים פרטים או צילום שם, פרסום בעניין החלטה בקבלת ב.
העיתון אחר, יתחשבו או באסון בתאונה חמור במלחמה, שנפגע באופן או שנספה
וישקלוה אלה ליתן פרסום לפרטים שלא בני משפחת הקורבן בבקשת והעיתונאי
הראויים. וברגישות במידה באופן, הפרסום יהיה בפרסומם. הציבורי העניין כנגד

קורבן של אחרים או פרטים מזהים צילום בעניין פרסום שם, החלטה בקבלת ג.
אלה לפרטים פרסום ליתן שלא הקורבן בבקשת והעיתונאי העיתון יתחשבו פשיעה,

וברגישות במידה באופן, הפרסום יהיה הציבורי בפרסומם. העניין כנגד וישקלוה
הראויים.

עבירת קרבן של אחרים מזהים פרטים או צילום שם, ועיתונאי עיתון יפרסמו לא ד.
בהסכמתו. אלא מין

או פשיעה קורבן פצוע, של בריאותו מצב בדבר ידיעה ועיתונאי עיתון יפרסמו לא ה.
מוסמך. מקור רפואי על אלא בהסתמך מין עבירת

של בעבר המיני הקשור דבר כל ועיתונאי עיתון יפרסמו לא (תיקון 16.3.03) ו.
הנילון. עם קודם אישי קשר על מידע למעט מין, בעבירת מתלונן או מתלוננת

(26.3.97 (תיקון קטינים
שטרם מי של פרטים מזהים אחרים צילום או יפרסמו עיתון ועיתונאי שם, לא א. .10
אלא ברווחתו, או בפרטיותו בשמו, לפגוע העלולות בנסיבות שנה, 14 לו מלאו
ובמידה המזהה בפרסום ציבורי עניין קיים ואם אפוטרופסו או הוריו בהסכמת

הראויה.

שמלאו מי מזהים אחרים של פרטים או צילום שם, יפרסמו עיתון ועיתונאי לא ב.



 בבית המשפט המחוזי
 יפו -אביב -בתל

 ת"צ 

   
  036894921 , ת"זאדם ג'ונסון. 1 :התובעים

 036609329 , ת"זסיון רחמים. 2

 043420678, ת"ז נאוה קורן. 3

 ע"י ב"כ עוה"ד ליעד ורצהיזר 

 ו/או אוהד רוזן ו/או חגי קלעי

 דין אצל-תשמענם לצורך מסירת כתבי בי

 ושות' משרד עורכי דין רוזןקלעי, 

 , תל אביבא'22מזא"ה מרח' 

  03-9070771; פקס: 03-9070770טל': 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 -ד  ג נ -           

 

 

 הנתבעות:

 

 

1 .Outbrain Inc. 

 513871301, . אאוטבריין ישראל בע"מ2

 4250213, נתניה 6מרחוב אריה רגב  1-2ות נתבעה

 513274779 , ח"פ)ישראל( בע"מטיים אאוט מגזין . 3

 6801298אביב -, תל6ויפמן קמרח' יחזקאל 

 510015449, ח"פ הוצאת עתון הארץ בע"מ. 4

 6653207אביב -, תל21מרח' שוקן 

 511786352, ח"פ שידורי קשת בע"מ. 5

  6971910 אביב-, תל12מרחוב ראול ולנברג 

 514270396, ח"פ כיכר השבת בע"מ. 6

 9546425, ירושלים 13נשרים מרח' כנפי 

 510103922, ח"פ . ידיעות אחרונות בע"מ7

 540202462, שותפות רשומה ידיעות אינטרנט .8

 7565236 , ראשון לציון1מרח' נח מוזס  7-8ות נתבעה

 512607433, ח"פ . סיטינט בע"מ9

 5257334גן -, רמת2מדרך בן גוריון 

 512311598, ח"פ . ג'רוזלם פוסט בע"מ10

 6701026אביב -, תל15מרח' האחים מסלוויאטה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תב תביעהכ
באופן שאינו , מערכתיהמתחזה לתוכן  ,באתרי תוכן סמוי בפרסוםעניינה של תובענה זו הוא 

 באוטונומיה שלהם. , ופוגע ובין פרסומות כתבותלהפריד בין לגולשים מאפשר 
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בין היתר  הקובעות,הוראות חוק הגנת הצרכן,  את ,ברגל גסה ,המפרה בפרקטיקהמדובר 

איסור על הטעיה באמצעות "פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו 

 ".פרסומת

לנזקים  מתגורה ,הסביבה הווירטואליתא בגדר זיהום ממשי של יה  פרקטיקה זוכמו כן, 

 רחבי היקף לציבור רחב של גולשים. 

 במקור, אלא אם נכתב אחרת.  אינןזו  תובענהההדגשות אשר בציטוטים המופיעים ב

 :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת

יתן פסק דין לטובת חברי הקבוצה, בהתאם לאמור בהחלטת האישור. נזכיר כי ל (א)

 :כדלקמן היא "(הקבוצה)להלן: ״ שהוגדרה בבקשת האישורהקבוצה כפי 

הנתבעות המקודם על ידי כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי ״

 ;״בשבע השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו 2-1

 ובתוכה תת הקבוצות הבאות:

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה א

בשבע  3 נתבעתבפלטפורמה המופעלת על ידי ה 2-1ת נתבעוהידי 

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ב

בשבע  4 נתבעתעל ידי ה המופעלות ותבפלטפורמ 2-1ת נתבעוה ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על סמוי  כל האנשים אשר נחשפו לפרסום - 'תת קבוצה ג

בשבע  5 נתבעתבפלטפורמה המופעלת על ידי ה 2-1ת נתבעוה ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ד

בשבע  6 נתבעתבפלטפורמה המופעלת על ידי ה 2-1ת נתבעוה ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ה

בשבע  7-8 תנתבעובפלטפורמה המופעלת על ידי ה 2-1ת נתבעוה ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

המקודם על כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי  - 'תת קבוצה ו

בשבע  9 נתבעתהבפלטפורמה המופעלת על ידי  2-1ות נתבעה ידי

 ;השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו

כל האנשים אשר נחשפו לפרסום סמוי המקודם על  -תת קבוצה ז' 

בשבע  10 נתבעתבפלטפורמה המופעלת על ידי ה 2-1ידי הנתבעות 

 השנים אשר קדמו להגשת תובענה זו.
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 פסק דין לטובת כל הקבוצה כפי שימצא לנכון להגדירה. ולחלופין, ליתן

, לחוק הגנת הצרכןא 7-( ו1)ג()7)א(, 2פים סעילקבוע כי עילות התובענה הן הפרת  (ב)

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

עושר ולא במשפט,  ו/או עשיית ״(פקודת הנזיקין״: חדש[ )להלן ]נוסחלפקודת הנזיקין 

חוק עשיית עושר ולא )להלן: " 1979 –על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 

 . "(במשפט

 לקבוע כי הסעדים הנתבעים בתובענה הם אלו: (ג)

ות, שיורה להן להוסיף גילוי נאות לפרסומיהן הקיימים נתבעלתת צו עשה כנגד ה .א

 והעתידיים. 

 ות לפצות את הקבוצה כפי שיפורט להלן. נתבעלהורות ל .ב

וכן לקבוע את שכר הטרחה של ב"כ, בשיעור  לתובעים,להורות על תשלום גמול הולם  (ד)

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

 דיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.לתת הוראות נוספות בדבר ה (ה)

 ה זו ובשכ״ט עו״ד בצירוף מע״מ כדין בגינה.תובענת בהוצאות נתבעולחייב את ה (ו)

 מבואא. 

בו שימוש  עושה הימרבית האוכלוסי .המודרנית "כיכר העיר"וירטואלי הוא והמרחב ה .1

נהנה הציבור מזרימת מידע על הנעשה סביבו; שם מתנהל שיח  שםעל בסיס יומיומי. 

ועמדות ביקורתיות  ות עולםסשם מתגבשות תפי ;מוחלפים רעיונות ומסרים במסגרתו

, הנוכחיהמרחב הווירטואלי הוא הפלטפורמה המרכזית, בעידן למעשה, . בסוגיות שונות

   אשר נותנת ביטוי מעשי לחופש העיתונות וחופש הביטוי.  

המכונה  ת שיווקבאתרי החדשות והתוכן, הנשענת על שיט רקטיקת הפרסום הסמויפ .2

"Native Advertising" )שילוב הפירסומת באופן "טבעי" בפלטפורמה בה היא מופיעה(, 

שיח וחילופי דעות,  , שנועדו לייצרחדשותיים ומערכתייםטשטוש בין מסרים יוצרת 

אסטרטגיים, שתכליתם היא לקנות השפעה על צרכנים, לצרכי  פרסומיים לבין מסרים

מציפה את המרחב הציבורי במסרים שטבעם הוא  אשר מדובר בפרקטיקה. רווח פרטי

להחלפת רעיונות, דעות  פלטפורמהלשמש ו , וחותרת תחת היכולת שלמניפולטיבי

 ועמדות.

לאילו תכנים הוא מעוניין  את האוטונומיה של הפרט לבחורשולל הפרסום הסמוי  .3

לביצוע לו  , גורםמעוות את העדפותיולהיחשף, פוגע ביכולת הבחירה החופשית שלו, 

, שאינן מודעות ושקולות, תוך שהוא מושפע יותר רכישות מוצרים אימפולסיביות

פוגע ביכולתו לתת אמון בתכנים שיקולים רציונליים, ממשיקולים אמוציונליים מאשר 

הנחזים להיות אמיתיים.  מסריםהנטל כבד לבירור אמיתות , ומטיל עליו המוצגים

 .הפרסום הסמוי מביא לזיהום ממשי של המרחב הווירטואלילמעשה, 
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חוק הגנת הצרכן איסור ברור ומפורש על פרסום סמוי  קובע ,הנ"ל, בין היתרמהטעמים  .4

 שכזה. 

פרסום העומד בכללי הדין )דהיינו, כולל  מנקודת המבט של המפרסמים, מטבע הדברים, .5

גילוי נאות כי מדובר בפרסומת(, הוא אפקטיבי פחות. מחקרים מצביעים על כך שאדם 

 באופן ביקורתי ושקול, או ימנע מצריכתה כליל.  המודע לחשיפתו לפרסומת יבחן אותה 

ות להפר את הוראות החוק, לעקוף את מנגנוני ההגנה נתבעלפיכך, יש להניח, בחרו ה .6

של הצרכנים, ולקדם פרסום אגרסיבי, שאינו עומד בהוראות הדין הן בהיבט האפשרות 

 לזהות את הפרסומת, והן בהיבט תוכן הפרסומת עצמה. 

ות, מדובר על מקרה מובהק של נתבענית הנגרמת מהתנהלות זו של הלצד הפגיעה הצרכ .7

 עשיית עושר, התרשלות, והפרת חובת תום הלב. 

 אחרון.-ראשון, ואחרון-ואולם, ראשון .8

 הצדדים ב. 

 הוא אדם פרטי, עורך דיו במקצועו.  מר אדם ג'ונסון, 1 תובעה .9

 פרטי, עוסקת בתחום הפיננסים.  גב' סיון רחמים היא אדם, 2 תובעתה .10

ת מיזם בתחום עובדת סוציאלית ובעלדם פרטי, א, גב' נאוה קורן, היא 3 התובעת .11

 הצילום. 

 נתבעתוה , חברה אמריקאית,"(אאוטבריין ארה"ב)להלן: " .Outbrain Inc, 1 נתבעתה .12

, הן ("אאוטברייןויחד " "אאוטבריין ישראל)להלן: " אאוטבריין ישראל בע"מ, 2

תוכן בגדרו אשר פועלות באמצעות פורמט "המלצות תוכן", טכנולוגיות, פרסום  חברות

זאת, באמצעות שימוש באלגוריתמים, המחברים בין פרסומי מוטמע כתוכן מערכתי. 

אשר ימצאו את אותם תכנים רלוונטיים  םמסוימים ובין הגולשי פרסומיים תכנים

  1.עבורם

 : לקוחותאאוטבריין שני סוגי ל .13

 במסגרתם מוצגות אותן "המלצות" תוכן. ,תוכןאתרי  הסוג הראשון הוא (א)

)חלוקת רווחים(; " Revenue Shareאאוטבריין עובדת מול אתרים אלה בשיטת "

דהיינו, האתר מקבל חלק מההכנסות של אאוטבריין עבור כל הקלקה על כתבה 

 אשר הגיעה דרכו;

 , המבקשים לחשוף את הגולשים למוצריהם.המפרסמים עצמםהסוג השני הוא  (ב)

מציעה למפרסמים לשתול בפלטפורמה שלה הפניות לפירסומות, אוטבריין א

ומציגה אותן כהמלצות תוכן באותם אתרים שמציגים את הפלטפורמה שלה. 

                                                             
 ראו באתר אאוטבריין ארה"ב: 1
 https://www.outbrain.com/help/advertisers/what-is-outbrain-amplify/ 
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המלצות התוכן של אאוטבריין מופיעות במספר רב של אתרים גדולים, ביניהם 

 10-3.2 נתבעותאלה שבבעלות ה

קהל מייצרת "טראפיק" )תנועת כניסות( למפרסמים, כאשר  למעשה, אאוטבריין .14

 למשוך אותו. האמצעי ן, ו"המלצות התוכן" ההגולשים הוא המוצר

ת פרקטיקות של והכולל, ת תוכןויטות פרסום משולבש המנגנון של אאוטבריין נשען על .15

Native Advertising ו-Content Marketing.  הביטויNative Advertising פרסום טבעי ,

תוכן פרסומי בסביבה הדיגיטלית באופן אשר הטמעת מתייחס לפרקטיקה של לסביבה, 

 Contentבה. הביטוי  "ווהוסמ", כלומר ( לאותה סביבהnativeנחזה כ"טבעי" )

Marketing ,מתייחס לשיטת שיווק בה מותגים וחברות , שיווק באמצעות תוכן

שירותים שלהם כחלק מבניית המותג ו"עולם סביב המוצרים והתוכן ייעודי מייצרים 

 התוכן" שלו, על מנת להעניק לצרכנים "ערך מוסף", לכאורה. 

, המשתלבים ב"סביבתם" באופן אורגניתכנים פרסומיים אאוטבריין עושה שימוש ב .16

, באופן שמקשה על הגולשים להבחין ביניהם, ולזהות בין תכנים אותנטיים ונטמעים

למפרסמים מסבירה אאוטבריין  כך. תוכן פרסומי מהו תוכן אותנטי ומהו

 : פוטנציאליים

"Native advertising is the use of paid ads that match the 

look, feel and function of the media format in which they 

appear. Native ads are often found in social media feeds, 

or as recommended content on a web page. Unlike display 

ads or banner ads, native ads don't really look like ads. 

They look like part of the editorial flow of the page. The 

key to native advertising is that it is non-disruptive - it 

exposes the reader to advertising content without sticking 

out like a sore thumb".3 

"Content marketing is the creation and distribution of 

online content designed to attract and engage an 

audience. 

Unlike traditional marketing, content marketing has no 

sales pitch. It does not try to directly advertise or sell a 

particular brand, product or service. Rather, it aims to 

capture mindshare with valuable, relevant information 

that is educational, entertaining and/or emotionally 

satisfying. In this way, content marketing succeeds in 

                                                             
 beginners-for-https://yazamnik.com/outbrain ראו: 2
3 advertising-https://www.outbrain.com/native/ 

https://yazamnik.com/outbrain-for-beginners
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creating interest and awareness of the brand and its 

offerings. 

The best kind of content marketing gently leads the 

audience to convert their interest into some form of online 

action - whether clicking on a website link, downloading 

a whitepaper or brochure, requesting a demo, or 

contacting a sales rep".4 

  5בעברית: ב"דף הנחיתה" של אאוטברייןמוסבר כך  .17

 

לרוב בתחתית העמוד או בצדו,  6מיליארד המלצות בחודש, 400-אאוטבריין מספקת כ .18

", כתבות נוספות שעשויות לעניין אותךכגון "כפי שיוצג להלן, תחת כותרות שונות, 

כי הן אינן כוללות  הואהמשותף לכולן  , כאשר" ועודכתבות מומלצות, ""מרחבי הרשת"

חלקן מאותן "המלצות" הוא תוכן מערכתי )כתבות(, ו חלק כי ,גילוי )ולו ברמז( לכך

 . מבקשות להטעות את הגולשים -, ובכך לכל דבר ועניין פרסומותהוא  האחר

באתרי התוכן השונים, תחת  כך, למשל, נראות "המלצות התוכן" שמספקת אאוטבריין .19

 : כותרות שונות

                                                             
4 marketing-https://www.outbrain.com/content/ 
5 -content-your-to-traffic-quality-https://www.outbrain.com/landingpages/il/drive

1/?utm_source=google-IL&utm_medium=cpc&utm_campaign=111190212--IL-Search-
Brand_Hebrew&utm_term=%D7%90%D7%90%D7%95%D7%98%D7%91%D7%A8 %D7%99%D7%
99%D7%9F&utm_content=229569004287&utm_ad=229569004287&utm_network=g&utm_device=

c&utm_placement=&utm_position=1t1&gclid=EAIaIQobChMIp9j128zU3wIVQ7TtCh1L_w5_EA
AYASAAEgIHufD_BwE 

6 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001231896 
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ובין  אותנטיות"המלצות"  בין להבחיןדרך  כלאין כפי שניתן לראות, לגולש התמים  .20

 עבור הצגתן וחשיפתן. תמורהקיבלה אשר אאוטבריין  ,לכל דבר פרסומות אלה המהוות

 וחדשות אתרי תוכןמפעילות ה חברות -לקוחות של אאוטבריין האחרות הן ות נתבעה .21

 . פופולאריים

, מפעילה את אתר "טיים אאוט תל אביב" טיים אאוט מגזין )ישראל( בע"מ, 3 תנתבעה .22

 . בארץ ובעולם, , העוסק בעולמות התרבות, הבילוי והפנאי"(טיים אאוט)להלן: "
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, "(הארץמפעילה את אתר עיתון "הארץ" )להלן: ", הוצאת עתון הארץ בע"מ, 4 נתבעתה .23

על פי דירוג "גלובס", הארץ הוא אתר . "(דה מרקרוכן את אתר "דה מרקר" )להלן: "

; דה מרקר החדשות השישי הכי פופולארי בישראל, עם כשישה מיליון ביקורים בחודש

  7.הוא אתר החדשות השביעי הפופולארי בארץ

דירוג על פי "(. מאקומפעילה את אתר מאקו )להלן: ", שידורי קשת בע"מ, 5 נתבעתה .24

מיליון  15.8"גלובס", מאקו הוא אתר החדשות השלישי הפופולארי בישראל, עם 

 ביקורים בחודש.

כיכר "כיכר השבת" )להלן: " החדשות מפעילה את אתר, כיכר השבת בע"מ ,6 נתבעתה .25

על פי דירוג "גלובס", אתר כיכר השבת הוא . , הפונה בעיקר לקהילה החרדית"(השבת

 מיליון ביקורים בחודש.  1.1-אתר החדשות התשיעי הפופולארי בישראל, עם כ

, ידיעות אינטרנט, שותפות רשומה, 8 נתבעתוה ידיעות אחרונות בע"מ, 7 נתבעתה .26

, העוסק בתחומי "(כלכליסטאת אתר "כלכליסט" )להלן: " –בין היתר  –מפעילות 

  העסקים והכלכלה בישראל ובעולם.

"(, oneספורט " )להלן: "one, היא מפעילת האתר "ספורט סיטינט בע"מ, 9הנתבעת  .27

 העוסק בתחום הספורט בארץ ובעולם.

"מעריב  אתר החדשותאת  , בין היתר,, מפעילהג'רוזלם פוסט בע"מ, 10 נתבעתה .28

online" :(מעריב אונליין" )להלן".  

  בפרט וחדשות ובאתרי תוכןפרסום סמוי בכלל, על ד. 

של פרסומת  המנגנון שכנוע ואמצעי לרכישת תשומת לבו של הצרכן. ביצירת פרסום הוא .29

יסודות פסיכולוגיים, סוציולוגיים ותחומים נוספים, כדי שזו תשפיע על שכלו  מעורבים

)ת"פ )פ"ת( של הצרכן ועל רגשותיו ו"תפעפע" לתודעתו גם מבלי שהכרתו ערה למתרחש 

 ((.7.9.2005) מדינת ישראל נ' אוביקטיבי מחקרים עולמיים בישראל בע"מ 1326/02

 חוק הגנת הצרכן:כך מוגדרת "פרסומת" ב .30

לרבות פרסום שמומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא "

הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או 

כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי 

 . "כאמור

אינו  –כשלעצמו  –, ולפיכך לחופש הביטוי והן לחופש העיסוק בטבורו הןפרסום קשור  .31

בחברה דמוקרטית, הבנויה על שוק חופשי שנקבע בבית המשפט העליון,  כפי. אסור

 7833/96)בג"צ  "כשמן על גלגלי המשקהיא " המסחרית ותחרות עסקית, הפרסומת

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

 "((. מלניק

                                                             
לא )עשרה אתרים ראשונים בלבד(: לדירוג המ 7

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=100119394 
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של אמצעי  התוכן המערכתיבין  הפרדה והבחנהבשיטת הפרסום המסורתית קיימת  .32

 תות בטלוויזיה משודרורסומי. כך, למשל, פהמסרים השיווקייםהתקשורת לבין 

  .במסגרת "הפסקת פרסומות" כמקבץ,

לפרסומות  )וגופי התקשורת הנשענים על פרסום(, אולם, מנקודת המבט של המפרסמים .33

חסרונות לא מבוטלים, אשר הלכו והתגברו בעשורים  –לויות" ה"ג –המסורתיות 

 אלה:  ועיקרןהאחרונים והביאו לשחיקה ביעילותן. זאת, בשל מספר סיבות, 

 לדלג על פרסום או להימנע ממנושינויים בזירת התקשורת יצרו אפשרויות , ראשית

מחקרים . במידה הפחותה ביותר צרכנים משתדלים להיחשף לפרסומות. בפשטות, כליל

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

 בכלל ערוצים אחרים ואף נוטשיםצפות בבזמן הפרסומות לעוברים הצופים . המערכתי

יתרה מזאת, טכנולוגיות צפייה חדשות, מאפשרות  את המרקע לטובת עיסוקים אחרים.

. כפי שנכתב ב"מרקטינג", בלוג המסקר את דילוג על הפרסומותתוך  בתכניםצפייה 

  :8.1.2017תחומי השיווק באינטרנט וקידום האתרים, ביום 

האינטרנט עמוס לעייפה במסרים שיווקיים מכל הסוגים, "

ם של הפגזה בלתי והמותשים העיקריים הם הצרכנים. לאחר שני

פוסקת של פופ אפים מזנקים, באנרים מהבהבים, מודעות וידאו 

משתמשים שמתנגנות אוטומטית ושלל פרסומות פולשניות אחרות, 

פיתחו רגשות שליליים ביותר כלפי הגיחות הבלתי קרואות הללו 

. הם למרחב האינטרנטי שלהם והם לא מהססים להצביע ברגליים

ות תפוצה במייל, מדלגים על פרסומות מסירים את עצמם מרשימ

 –וגרוע מכל )עבור המשווקים כמובן(  –ביוטיוב, סוגרים פופ אפים 

 8".מפעילים חוסמי מודעות

שהצרכנים מגלים יחס חשדני כלפי הפרסומות, ועל כן , מחקרים מצביעים על כך שנית

של  , דבר המפחית מהאפקטיביותמפעילים מנגנוני סינון והגנה פסיכולוגיים

 1166 דיני מסחר אלקטרוני צרכניאמל ג'בארין, ) הפרסומת בהשגת היעדים שלה

   .("(ג'בארין( )להלן: "2015)בורסי,

, בה התחרות על תשומת הלב של הצרכן ממילא, בסביבה תקשורתית עמוסת גירויים .34

מפרסמים ואנשי שיווק . המרחבים הבלתי ממוסחרים הולכים ומצטמצמיםגוברת, 

ומחפשים  ,ליצור נקודות השקה רבות ואפקטיביות ככל האפשר עם הצרכןמנסים 

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

הררי ותהילה שוורץ אלטשולר, "הפרסום -)טלי תאניהמיוחסת למרחבים אלה  האמינות

ם לרגולציה אפקטיבית הסמוי בטלוויזיה בעידן התקשורת השיווקית המשולבת וכלי

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

לינט, "בתוך הקופסא; מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל", א)ענת ב

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

                                                             
8 advertising-http://www.marketing.co.il/native/ 
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ני השיווק והפרסום השתנו באופן יסודי: מפרסום גלוי, ממוקד מוצר, כתוצאה מכך, אופ .35

בשטחי מדיה מזוהים )שלטי חוצות, מודעות בעיתונים, פרסומות בערוצים והמופיע 

הפוגש את הצרכן  ,יותר ונטמע מופשטבטלוויזיה( הפרסום הפך להיות בעל אופי 

  .יום-בנקודות שונות בחיי היום

 כללי –. פרסום סמוי 1ד.

בתכנים של אמצעי  משולבים"פרסום סמוי" הוא שיטת פרסום שבה מסרים פרסומיים  .36

הסתרה חלקית או מלאה של עובדת העברתם של מסרים תקשורת תמורת תשלום, תוך 

טירי, "'אין -, חנה וינשטוקמרקוביץ-אפרת רחלי מאירי ;באלינט )ראו, למשל:אלה 

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

-מרקוביץ' ווינשטוק-מאירי)להלן: " (2015) 60, 59ח',  שערי משפטלרווח כלכלי" 

 (. 27, שוורץ אלטשולרוהררי -תאני; "(טירי

כך שההבחנה  טשטוש עמוק בין "פרסום" ו"תוכן"זהו פרסום שנשען באופן מרכזי על  .37

  קשה עד בלתי אפשרית.בין השניים הופכת ל

תעשיית התקשורת על ענפיה השונים, נכנסה למשבר בתחילת שנות האלפיים, כאמור,  .38

 כלכלי, בשל פיזור הקהל והכרסום המאסיבי בהכנסות מפרסום מסורתי. כתוצאה מכך,

גבר מאוד הצורך למצוא ערוצי הכנסה חדשים. מנקודת חולשה זו, ומתוך הצרכים של 

המאסיבי של  םהדרך לשילוב נסללה –המפרסמים ובמות התוכן  –שני הצדדים 

  .מפרסמים בתכני המדיה עצמם

תהליך מסחור עמוק ומהיר, מבלי  תעשיית התקשורת, זו המסורתית וזו החדשה, עברה .39

ה תופעת כאט אט הפ. הליך ולהשתנות מקורות המידע שלהםשהצרכנים ערים לת

הפרסום הסמוי באמצעי התקשורת השונים, לאחת התופעות הדומיננטיות בשווקים 

 (.1168 עמ' ,ג'באריןהצרכניים )

 . "תוכן שיווקי" באתרי חדשות ותוכן2ד.

 כפי שמסביר ג'בארין, הדינמיקה הכלכלית המתרחשת בשוק התוכן יוצרת אצל .40

 . יולספק שירותי פרסום סמ תמריצים אתרי התוכן והחדשותו המפרסמים

כך, למשל, בעוד מסר פרסומי גלוי מפעיל אצל הצרכנים מנגנוני הגנה שונים, כאשר  .41

. כמו כן, כאשר צרכנים מנגנוני הגנה אלה אינם מופעלים במסר פרסומי סמוי מדובר

טה יותר ומעבדים אותו באופן תופסים מסר כמסחרי, הם מקדישים לו תשומת לב מוע

מצומצם יותר. מסרים שיווקיים מובילים גם לתפיסות שליליות יותר לגבי המסר עצמו, 

התנגדות ; ראו גם 1302, בעמ' ג'באריןבהשוואה לאותם תכנים הנתפסים כעצמאיים )

 .(14, עמ' היועמ"ש

שרוב הצרכנים האפקטיביות הרבה של הפרסום הסמוי מסוג זה, נובעת במישרין מכך  .42

 כי מדובר בפרסומת. אינם מזהים 

החל מכתבה מערכתית  -הפרסום הסמוי באתרי החדשות והתוכן לובש מספר צורות  .43

" עם מותג )למשל: מתכון המשלב מוצר ממותג מסוים, או בשיתוףהמפורסמת "



11 
 

"המלצה" על ביקור בחנות מסוימת(, וכלה ב"המלצות" על "כתבות נוספות", כאשר 

, בהן עוסקת לות בליל מכוון של תכנים עיתונאיים עצמאיים ותכנים פרסומייםאלה כול

 . ה זותובענ

אשר בחן את נושא התוכן השיווקי, בערכה "יפעת מחקרי מדיה" מחקר  2017בשנת  .44

משיבים, כאשר חלקם נחשפו לשלוש כתבות  400יכולת הזיהוי של הגולשים. הסקר כלל 

וחלקם נחשפו לאותן הכתבות, ללא  "(,ף עם מותגבשיתו)" עם סימון של תוכן שיווקי

 הסימון. 

את הכתבות  אי יכולת הזיהוי של הגולשיםהממצא המרכזי שעלה מהמחקר, היה  .45

לשיתוף פעולה עם גוף מסחרי.  סימון מפורשהשיווקיות כקנויות, וזאת גם כאשר ישנו 

כן פרסומי, מהנשאלים בשתי הקבוצות לא זיהו אף אחת משלוש הכתבות כתו 60%מעל 

רובם זיהו רק כתבה אחת מתוך השלוש. המסקנה הייתה כי הסימון עשוי  –ומתוך היתר 

. אלה להגביר במעט את יכולת הזיהוי אך שיעורי הזיהוי בכל מקרה נמוכים מאוד

   ממצאי המחקר:

 

 : סיכום הסקר הנ"ל, כפי שפורסם על ידי "יפעת מחקרי מדיה". 1 נספח

, מחקר שנערך ליאוניברסיטת יורסם בכתב עת על משפט וטכנולוגיה של פ 2018בשנת  .46

  9"( על ידי גולשים.Native Advertisingפרסום משולב תוכן )" של בנושא יכולת הזיהוי

ם, חלקם של תוכן שיווקי ם וסרטוניאימג'י 18במסגרת המחקר הוצגו לכל משתתף 

הן מתוך אתרי חדשות ותוכן והן מתוך רשתות  ,וחלקם של תוכן מערכתי בלתי ממומן

מהמשתתפים זיהו  37%משתתפים. רק  896חברתיות. בסך הכל, נבדקו תשובותיהם של 

-, ובלתי ממומן מהמשתתפים סברו כי מדובר בתוכן 49%את התוכן השיווקי ככזה, 

 . לא ידעו להשיב 14%

 סוגים שונים של פרסום סמויביניהם(, כוללים ות נתבעהאתרים רבים )ואתרי  .47

. פרקטיקה זו, סוגים שונים של פרסום גלוי, וזאת לצד המופיעים בעת ובעונה אחת

 . הסמויים על זיהוי התכנים הפרסומיים מקשה עוד יותרמטבע הדברים, 

ות השונות, ונביא נתבעלהלן נרחיב אודות אופני שיתוף הפעולה של אאוטבריין עם ה .48

 . המחשתםדוגמאות לצורך 

 

 

                                                             
9 Hyman, David A.; Franklyn, David; Yee, Calla; and Rahmati, Mohammad, "GOING 

NATIVE: CAN CONSUMERS RECOGNIZE NATIVE ADVERTISING? DOES IT MATTER?" 
Yale Journal of Law and Technology: Vol. 19 (2018), Iss. 1 , Article 2.  
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 ות נתבעה. הפרסום הסמוי באמצעות אאוטבריין אצל ה

לקוחותיה  - ות האחרותנתבעאאוטבריין משתמשת בכל אחת מהפלטפורמות בבעלות ה .49

 על מנת "לשתול" פרסומות, במסווה של תוכן מערכתי.  -

כפי שנראה להלן, על אף שונות מסוימות באופן הצגת התוכן הפרסומי בפלטפורמות  .50

הפרסומות "נשתלות" כחלק מתמהיל הכולל : דומה מאוד –בעיקרה  –השיטה השונות, 

דבר המלמד על , תחת כותרת אשר אין בה )ובאופן צורני זהה( גם תכנים אותנטיים

 .היותן פרסומות, ולעיתים תחת כותרות מטעות ממש, לפיהן מדובר ב"כתבות"

)כגון "תוכן לצד סוגים אחרים של פרסום סמוי כאמור, הפירסומות הסמויות מוצגות  .51

י(, כך שהגולש הסביר יסיק )באופן מלא או חלק לצד פירסומות "גלויות"שיווקי"(, ואף 

 עוד יותר על זיהויו ככזה. עליו טפורמה אינו סמוי, ויקשה כי תוכן פרסומי באותה הפל

 בכל אחת באה לידי ביטוי להלן נביא דוגמאות לפרקטיקה הפסולה הנ"ל, כפי שהיא .52

   . 3-10ות נתבעמה מהפלטפורמות שמפעילות

  טיים אאוט. 1ה.

 ; "המומלצים שלנו""כתבות נוספות" ;"עוד כמה כתבות שכדאי לך לקרוא"

תחת  ,"תוכן "המלצות , באמצעות אאוטבריין,יםלגולש מוצעות טיים אאוטבאתר  .53

" לכאורה, כתבותת. בשתיים מהן מופנים הגולשים ל"שלוש קטגוריות )כותרות( שונו

, ותחת הכותרת "כתבות נוספות"ו "עוד כמה כתבות שכדאי לך לקרוא"תחת הכותרות 

או  "המלצותחלק מאותן ". "המומלצים שלנו"השלישית, מופנים הגולשים אל 

ן , וחלק)מאתר טיים אאוט או מאתרי תוכן אחרים( מערכתיתוכן אכן הוא  "כתבות"

   .ת לכל דבר וענייןופרסומהוא האחר, 

להמלצות המפנות  זהות לחלוטין ,לפרסומותה"המלצות" המפנות , צורניתמבחינה  .54

 . , ואין כל דרך להבחין ביניהןמערכתילתוכן 

בשולי הכתבות באתר טיים  מופיעה", עוד כמה כתבות שכדאי לך לקרואהכותרת " .55

" כדאיש" ," לכאורהתכתבואאוט, ותחתיה מופיעות "המלצות" וקישורים לתשע "

, כפי ותוכן פרסומיבפועל מדובר בתמהיל של תוכן מערכתי כאשר  לגולש לקרוא,

  : בדוגמא הבאהשנראה 
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שאטו שועל הוא , ")מימין לשמאל( הראשונה "כתבה"הקישור ללחיצה על בדוגמא זו, 

אולם,  10;באתר ", אכן מביאה את הגולש לכתבהבר מושלם לסטודנט בבינתחומי

המאכלים הבריאים במיוחד המומלצים  9, "השניה לכתבה הקישור לחיצה על 

 פרסומת" באתר מאקו, המהווה תוכן שיווקימה שקרוי ", מובילה את הגולש ל"לילדים

מנות  15משהו תותאלי: , "השלישית "כתבה"הקישור ללחיצה על  11."יוטבתה"חברת ל

כך גם  12" שוב מובילה את הגולש לכתבה באתר.יפות, מעולות ומיוחדות עם תותים

שלושה דוכנים שאסור לכם לפספס בשוק אוכל ", הרביעית הקישור לכתבה לחיצה על

דברים שמסעדות חייבות להפסיק ולחיצה על הקישור לכתבה החמישית, " 13,"עולם

 ,שישית "כתבהמה שנחזה להיות "הקישור ללחיצה על  ,אולם 14".לעשות באינטרנט

פותחת  ",בתי השקעות. צפוללא יאומן הפערים האדירים בין עמלות המסחר בבנק "

לחיצה על קישור לכתבה  .לבית ההשקעות "אקסלנס" פרסומת סרטון, המהווה

, מובילה את הגולש לכתבה שוב קטטות בדרום תל אביב: "הנקמה תבוא""", השביעית

נגמרו התירוצים, צאי  –בראש הקול " ,השמיניתקישור לכתבה  לחיצה על 15מהאתר.

                                                             
10 https://timeout.co.il/תביקור-שועל-שותים/אלכוהול_קוקטיילים/שאטו-אוכלים 
11 -enriched_nutrition/Article-nutrition-wellness/healthy-https://www.mako.co.il/health

816e8fbc0a17261006.htm?sCh=16911e913f329610&pId=173113802&utm_source=out brain&utm_m
edium=cpc&utm_campaign=Yotvata-Fortified_Milk_Mar-Outbrain-

Article&utm_term=2&utm_content=article 
12 ttps://timeout.co.ilh/ע-ומיוחדות-מעולות-יפות-מנות-15-עולה-וכתבות/אדום-שותים/חדשות-אוכלים 
13 ttps://timeout.co.ilh/עולם-אוכל-בשוק-מומלצים-וכתבות/דוכנים-שותים/חדשות-אוכלים 
14 tps://timeout.co.ilht/די-אינטרנט-שותים/מסעדות-אוכלים 
15 ttps://timeout.co.ilh/שאנן-נווה-עירוניות/קטטה-חדשות-אביב-אביב/תל-עירוני/תל 
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, אשר שפורסמה בידיעות אחרונות", מעבירה את הגולש לכתבה לרוץ ותאהבי כל רגע

לתכנית ריצה )אולם אין כל גילוי נאות, כך שאין דרך לדעת אם אכן  כפרסומתנראית 

חשים כאבים בעת אכילת/שתיית , "התשיעית "כתבה"הקישור ללחיצה על  16.(כך

 17לחברת "סנסודיין": לפרסומתמביאה את הגולש ", מסוימים?מאכלים 

 ל"כתבות", כך: מופיעות ה"המלצות" של אתר טיים אאוט,   בגרסת המובייל .56

          

היא כתבת  הראשונה, :"אמיתיות" עיתונאיות כתבותשתי מדובר ב מצד ימיןבדוגמא 

והשניה היא כתבת  18,ואתר מאקופורסמה בשודרה בתכנית "שש עם", שטלוויזיה 

  10.19טלוויזיה ששודרה בתכנית "עושות חשבון" בערוץ 

, היא "מתכוני יוגורט פשוטים במיוחד 3, ה"כתבה" "בדוגמא מצד שמאללעומת זאת, 

 .במסווה של תוכן עיתונאיתוכן שיווקי , ל"דנונה" פרסומת

 תחת הכותרת אףעים קישורים מופי באתר טיים אאוט, ים שוניםבמדורמוד הבית ובע .57

 , כאשר גם כאן מדובר בתמהיל של תוכן מערכתי ותוכן פרסומי. "כתבות נוספות"

                                                             
16 5477162,00.html?YNET_Outbrain_Kwaa-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L 
17 -Check-https://www.sensodyne.co.il/Online

up.html?utm_source=Outbrain&utm_medium=CPC&utm_content=Outbraindirect&utm_campaig
n=Onlinecheckup 

18b13d22113d00861004.htm-q4_2018/Article-ternationalworld/in-https://www.mako.co.il/news  
19 http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1228838 
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הצצה לדירה יפואית ")מימין לשמאל(,  קישור לכתבה הראשונה לחיצה עלבדוגמא זו, 

 השנייה, לעומת זאת, "כתבהה"; באתר", מובילה את הגולש לכתבה עם נינוח בינלאומי

את הגולש המובילה , פרסומתהיא למעשה ", עובדות על כינים שכל אחד חייב לדעת"

מרפאת מכבידנט האגדית " 3על כתבה מס'  לחיצה 20;םלאתר של תכשירי טיפול בכיני

קופ"ח ל פרסומתהמהווה שיווקי  לתוכן", מביאה את הגולש עוברת לשוק בצלאל

", הקשר בין אירועי מתח בחיים והתפתחות מחלה, "4לחיצה על כתבה מס'  21.כבי"מ"

 22.לתרופת הרגעה ולפרסומת, לאתר של חברת תרופותמביאה את הקורא 

המומלצים זאת ועוד, בצדו השמאלי של העמוד )בקריאת כתבה(, מופיעה הכותרת " .58

, ", ותחתיה מספר קישורים. גם כאן, מדובר בתמהיל של פרסומות ותוכן מערכתישלנו

 לראות בדוגמא הבאה: כפי שניתן 

                                                             
20 -https://www.hedrin.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D

%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/ 
21 -https://timeout.co.il/%D7%A4%D7%94

%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%93%D7%A0%D7
%98-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA 

22 -%D7%91%D7%99%D7%9F-https://meditec.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8
%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%97-

%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-
%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-

%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94/ 
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לאתר של מביאה את הגולש  )מלמעלה למטה(, כך, בדוגמא זו, ה"המלצה" הראשונה

; ה"המלצה" השנייה מביאה את הגולש לכתבה (פרסומת)כלומר,  "חברת "ביטוח ישיר

לשיטה להסרת  לפרסומת"את"; ה"המלצה" השלישית מביאה את הגולש מגזין באתר 

באתר "את"; ה"המלצה"  נוספת מביאה את הגולש לכתבה הרביעית; ה"המלצה" שיער

; ה"המלצה" השביעית "גרין קארד"השגת ל לפרסומתמביאה את הגולש  החמישית

 מביאה את הגולש לכתבה באתר.  

 . אתר טיים אאוטמ: דוגמאות נוספות 2 נספח
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 הארץ. 2ה.

  "מרחבי הרשת"; "כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך"

 שני סוגי כותרות. תחת רסומות יפ מוטמעות על ידי אאוטבריין, "הארץ"באתר  .59

, כאשר גם )מופיעה בשולי כתבות( "כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך" הראשונה, .60

 לדוגמא:. ותוכן פרסומי מערכתיתוכן  בתמהיל שלבמקרה זה מדובר 

 

)מימין לשמאל(, אכן מביאה את הגולש  הראשונההקישור לכתבה לחיצה על בדוגמא זו, 

הקישור לכתבה  הקישור לכתבה השנייה.כך גם לחיצה על  .לכתבה באתר הארץ

הקישור לחיצה על  ;" הניו יורקיcitizenMמלון "ל פרסומתהשלישית, לעומת זאת, הוא 

 לכתיבההקישור לחיצה על  ;מביאה את הגולש לכתבה מאתר גלובס לכתבה הרביעית,

 הקישור לכתבה השישית.מביאה את הגולש לכתבה באתר; כך גם לחיצה על החמישית, 

מרכז ל לפרסומתמובילה את הגולש  הקישור ל"כתבה" השביעית,אולם, לחיצה על 

מביאה את  נית,הקישור ל"כתבה" השמילחיצה על ו ,תרבות "בית אבי חי" בירושלים

 . גם כן פרסומת, הגולש לאתר של חברת "טבע"

אם כן, בדוגמא לעיל, שלוש מתוך שמונה "כתבות נוספות", הן למעשה פרסומות לכל 

 .ין בינן ובין כתבות "אמיתיות"ח, ולגולש אין כל דרך להבדבר ועניין

לא יכול  כפי שניתן להיווכח מהדוגמא הנ"ל, גם הציון "מרחבי הרשת" )אשר ממילא

היה להוות גילוי נאות(, אין בו כדי להבחין בין פירסומות ובין כתבות, אלא בין תוכן 

 מתוך אתר הארץ עצמו ובין "תוכן" ממקומות אחרים ברשת.  
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  דוגמא נוספת: .61

 

. כפי שניתן הן פרסומות "מרחבי הרשת", בדוגמא זו, שתיים מתוך שמונה ה"כתבות"

, רק שאלה שתיים הקיצוניות מצד שמאלצורנית, הן זהות לחלוטין ללראות, מבחינה 

  23.אכן כתבות

, היא תחת על ידי אאוטבריין פרסומות בתוך אתר הארץ מוטמעותדרך נוספת בה  .62

 : בדוגמא הבאה", כפי שניתן לראות מרחבי הרשתהכותרת "

 

                                                             
23 3724616,00.html-https://www.calcalist.co.il/conference/articles/0,7340,L 

https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=7207&docID=309966&lang=HE 
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ת "מרחבי תחת הכותר הראשונה )מימין(, "המלצה"לחיצה על הקישור לבדוגמא זו,  .63

מובילה  השנייה ה"המלצה" 10,24שודרה בערוץ שמובילה לכתבה טלוויזיונית הרשת", 

וההמלצה השלישית מובילה לכתבה באתר "דבר  25קופ"ח כללית,ל – פרסומת –לאתר 

   26.ראשון"

  דוגמא נוספת: .64

 

: פרסומות, הן למעשה "ה"המלצות" תחת הכותרת "מרחבי הרשת כלבדוגמא זו, 

 27"המלצה" הראשונה מובילה לפרסומת לשיטה להפסקת עישון;לחיצה על הקישור ל

לחיצה על ו 28"המלצה" השנייה מובילה לפרסומת לתוסף מזון,לחיצה על הקישור ל

  29"המלצה" השלישית מובילה לפרסומת למכונות קפה של "עלית".הקישור ל

הכותרת "מרחבי הרשת", והקישורים תחתיה, מבחינה צורנית, , להיווכחכפי שניתן  .65

 תורסומיפמופיעות "מרחבי הרשת", לצד נראים בדיוק כמו תוכן מערכתי. כמו כן, 

                                                             
24https://www.13news.co.il/osotheshbon/141726?utm_source=outbrain&utm_medium=article&u

tm_campaign=osot_heshbon_7.3.19&utm_source=outbrain&utm_medium=article&utm_ campaig
n=osot_heshbon 

25 https://www.clalitaesthetics.co.il/מנתח-של-נכונה-לבחירה-חזה/עצות-ניתוחי-
ref=OUTBRAIN&BID=14332&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaignפלסטי/?

=plastic3&utm_Keyword&כל+העצות+לבחירה+נכונה+של+מנתח+פלסטי=utm_term&הארץ=utm_co
ntent=Haaretz.co.il+%28Haaretz29% 

26https://www.davar1.co.il/64505/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=wa
rsaw 

27 -https://www.insite
mag.co.il/stopsmokingeasy/?utm_source=outbrain&utm_medium=stopsmokingeasy&utm_camp

aign=acs_stopsmokingeasy_desk_CONVERSIONS&utm_content 
28 tps://www.youtube.com/watch?v=b7SdEY_gSnsht 
29 -coffee.co.il/performance-business.elite-https://automachines

3/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=Coffee_For_Business_March19&ut
m_term=TargetAudience&utm_content=AO_March19&utm_source=outbrain&utm_m edium=co

ntent&utm_campaign=Coffee_For_Business-
Ao_Mar&utm_term=00362e35a6a4597285b455946643846d87&utm_content=Haaretz.co.il+%28Ha

aretz%29_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5 
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 (."תוכן מקודםאו " ""פרסומתשל היותן  ציון מפורשכוללות ) יותר או פחות "גלויות"

לתוכן מערכתי המוטמעות  המתחזותסמיכות זו, בין פרסומות גלויות, לבין פרסומות 

 . לקשות יותר לזיהוי האחרונותהופכת את על ידי אאוטבריין, 

ה, בה לצד הפרסומות הסמויות מופיעות פרסומות בדוגמא הבא ,למשלגם, ראו  .66

 : "מקודם תוכן" או "פרסומתהכוללות את הגילוי "

 

 דוגמאות נוספות מאתר הארץ. :3נספח 

 . דה מרקר3ה.

 "כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך"; "מרחבי הרשת" 

בפלטפורמה של דה מרקר, דומה מאוד לשימוש שלה  השימוש של אאוטבריין .67

 בפלטפורמה של הארץ, כפי שניתן להיווכח בדוגמאות שלהלן: 
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 דוגמאות נוספות מאתר דה מרקר. :4נספח 

 . מעריב אונליין4ה.

"כתבות נוספות"; "כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך"; "חדשות מבוקשות"; "אולי 

 גם"; "הצעות מהרשת"יעניין אותך 

 .באתר מעריב, רחב יותרדפוס הפעולה של אאוטבריין חוזר על עצמו באופן דומה ואף  .68

כתבות נוספות שעשויות "מופיעה הכותרת  הראשי במרכז העמודכפי שניתן להיווכח, 

של . גם כאן, מדובר בתמהיל של תוכן מערכתי ו, ותחתיה ארבעה קישורים"לעניין אותך

  דבר ועניין: רסומות לכל יפ

 

לחיצה על  הראשונה מובילה לכתבה באתר;לכתבה בדוגמא זו, לחיצה על הקישור 

לחיצה על הקישור  "לאומי קארד";ל לפרסומת" השניה מובילה ל"כתבה הקישור
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 ולחיצה על הכתבה ,Dellלמוצר של חברת  לפרסומת" השלישית מובילה כתבה"ל

  .הרביעית מובילה לכתבה באתר

בסמוך  ה לעיתים, מופיע"כתבות נוספות שעשויות לעניין אותךהכותרת " יש לציין, כי .69

 : , שתחתיה קישורים לארבע פרסומות"מעריב פרסומיכותרת "ל

 

 גלויבין שתי הקטגוריות, כאשר אחת מצהירה על עצמה באופן  הסמיכותכאמור, 

יה אינה מצהירה באופן גלוי כי מדובר בפרסומות )ולמעשה יוהשנ כמכילה פרסומות,

על הגולש להבין  מקשה עוד יותר כי מדובר לכאורה ב"כתבות"(, – מצהירה את ההפך

 כי גם בקטגוריית ה"כתבות", יש למעשה פרסומות. 

, ותחתיה "כתבות נוספות", בשולי העמוד, מופיעה הכותרת באתר דיםבחלק מהעמו .70

 : שישה קישורים

 

מדוע להשתמש "כתבה" ראשונה )מימין לשמאל(, "בדוגמא זו, לחיצה על הקישור ל

לחברה הישראלית  פרסומת" מובילה לתוכן שיווקי באתר מאקו, המהווה בקונדום

כתבה השנייה אכן מובילה לכתבה לחיצה על קישור ללאמצעי מניעה ובריאות מינית; 
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שוקלת לעבור ניתוח שאיבת שומן? "כתבה" השלישית, "לחיצה על קישור לבאתר; 

לטיפולים  ולפרסומת", מובילה לאתר קופת חולים "כללית", סבסוד! 70%מגיע לך עד 

כתבה הרביעית אכן מובילה לכתבה באתר על הקישור ללחיצה אסתטיים מסובסדים; 

לחיצה על כתבה החמישית מובילה לכתבה באתר; לחיצה על הקישור ל"דבר ראשון"; 

הכנסו עכשיו לאתר ביטוח ישיר ובדקו כמה יעלה לכם "כתבה" השישית, "קישור ל

 ל"ביטוח ישיר".  לפרסומת", מובילה ביטוח רכב

 : מופיעים שישה קישורים ,"חדשות מבוקשותהכותרת "בצדו השמאלי של העמוד, תחת  .71
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"מין תמורת מינוי": אתי ההמלצה הראשונה )מלמעלה למטה(, "בדוגמא זו, לחיצה על 

לכתבה עיתונאית ", מובילה את הגולש כרייף היא השופטת החשודה בפרשה

ים. להתעשר ממסחר באמזון לא כולם יכולההמלצה השנייה, "לחיצה על ; אקטואלית

", מובילה את הגולש ל"תוכן שיווקי", המהווה מסתבר שיש פה הרבה מה ללמוד

ההמלצה לחיצה על לחברה העוסקת בקורסים והדרכות למסחר באמזון;  פרסומת

 –שטרסבורג ההמלצה הרביעית, " לחיצה על ;לתחזית מזג האווירהשלישית מובילה 

", מובילה לאתר חברת וביער השחורנקודת ההתחלה המושלמת לטיולים בחבל אלזס 

לטיסות החברה לשטרסבורג; ההמלצה החמישית,  פרסומת"ארקיע", לתוכן המהווה 

", מובילה לתוכן שיווקי איך מטפלים –דורבן הוא גורם שכיח לכאבים בכף הרגל "

 לחברת "בי קיור לייזר".  פרסומתבאתר "וואלה", המהווה 

, ותחתיה "אולי יעניין אותך גם"יעה הכותרת , מופבאתר מעריב במרכזן של הכתבות .72

  ארבעה קישורים:
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"המלצה" ראשונה )מלמעלה למטה(, מובילה לכתבה ל קישור לחיצה עלבדוגמא זו, 

הכירו את השיטה שתגרום לכם לזרוק "המלצה" השניה, "ל קישור לחיצה על באתר;

כן"(, לשיטה להפסקת )המוסווית כ"תו לפרסומת", מובילה את הסיגריות. ביום אחד

לחיצה על קישור "המלצה" השלישית מובילה לכתבה באתר; קישור ללחיצה על עישון; 

מה תעשו כשהילד שלכם יזדקק לתרופה שאינה בסל התרופות? הרביעית, " "המלצהל"

לחברת הביטוח  פרסומת", מובילה לתוכן מקודם באתר דה מרקר, המהווה היכנסו

 "הפניקס". 

 : , ותחתיה ארבעה קישורים"הצעות מהרשת"בשולי העמוד, מופיעה הכותרת  .73

 

שוכח דברים? כדאי שתקרא את "הצעה" הראשונה, "בדוגמא זו, לחיצה על הקישור ל

בזכות "הצעה" השנייה, "לחיצה על הקישור ללתוסף תזונה;  לפרסומת", מובילה זה

שיטה חדשה להשתלות שיניים גם חולי סוכרת ואוסטופורוזיס יכולים להיפטר 

 לחיצה על הקישור מרפאה להשתלות שיניים;ל לפרסומת", מובילה מהתותבות

המכשיר המהפכני יותר לטיפול בכאבים אצלכם לחודשיים "הצעה" הרביעית, "ל

 ל"בי קיור לייזר".    לפרסומת", מובילה התנסות!

 : דוגמאות נוספות מאתר מעריב אונליין. 5 נספח

 מאקו . 5ה.

 ;; "למקרה שפספסתם"המלצות נוספות" ;; "מרחבי הרשת""עוד כתבות שיעניינו אותך"

"ako feedm כל מה שמעניין" 

המוסוות כ"כתבות" או  פרסומותאאוטבריין  על ידימוטמעות באתר מאקו גם  .74

 להלן דוגמאות: . כותרות של סוגים שונים מספרב באמצעות שימוש"המלצות", 
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27 
 

   

 

 : דוגמאות נוספות מאתר מאקו.6 נספח
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 כיכר השבת . 6ה.

; "כתבות ; אולי יעניין אותך גם"לרי עכשיו"ופו; פ"מומלץ עבורך""למקרה שפספסתם; 

  קשורות"

כותרות ב באמצעות שימושבאתר כיכר השבת מוטמעות פרסומות על ידי אאוטבריין,  .75

. , ולעיתים ללא כותרת כלל"אולי יעניין אותך גם" ו"מומלץ עבורך, ""פופולרי עכשיו"

 להלן דוגמאות:
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 כיכר השבת. : דוגמאות נוספות מאתר 7 נספח

 oneספורט . 7ה.

  "; "שווה לקרוא"אולי יעניין אותך גם""כותרות נוספות";  

, באמצעות "one"ספורט אתר להטמעת פרסומות על ידי אאוטבריין בלהלן דוגמאות  .76

 ":כותרות נוספות" ו"אולי יעניין אותך גם", "שווה לקרואשימוש בכותרות "
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 .one: דוגמאות נוספות מאתר ספורט 8 נספח
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  . כלכליסט8ה.

 ; "אולי יעניין אותך גם""מרחבי הרשתנוספות"; " כתבות"

 : כלכליסט להטמעת פרסומות על ידי אאוטבריין באתרלהלן דוגמאות  .77
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 דוגמאות נוספות מאתר כלכליסט. :9נספח 

 ת התביעהועיל. ו

בדיוננו עד כה, עמדנו בהרחבה על התופעה הפסולה של פרסום סמוי בכלל, ושל פרסום  .78

זיהום ממשי של המרחב . פרסום זה הוא בגדר באתרי חדשות ותוכן בפרט סמוי

 . הוירטואלי

, הנחזה כמסר אותנטי סמוי, פרסום שלזו לתופעה  נתן דעתוכפי שיפורט להלן, המחוקק  .79

 .  מפורשברור ו באופןואסר עליה 

יתרה מכך, וכפי שיפורט, גם דיני עשיית העושר, דיני הנזיקין ודיני החוזים הכלליים  .80

ות לפצות את הציבור שנחשף לפרסום הסמוי בגין נתבעעל ה המביאים לתוצאה שעל פי

 הנזק שגרמו.

 הנזק. על התביעה. לאחר מכן, נעמוד על הקשר הסיבתי ונפנה, אם כן, לבחינת עילות  .81
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 לחוק הגנת הצרכן 2בהתאם לסעיף  צרכנית. הטעיה 1.ו

 608, 600( 1, פ"ד נד)ארד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 2837/98ברע"א  .82

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

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

. הטעיה יכולה הדברים הנאמרים )או המוסתרים( לבין המציאות

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

; השנייה, הטעיה הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות

 ". גלותםבמחדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש חובה ל

מניעת ההטעיה הצרכנית משקפת את אחת מתכליותיו המרכזיות של חוק הגנת הצרכן:  .83

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

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

ן, שלם ומדויק כאמור, יבטיח את יכולתם של הצרכנים זאת, משום שרק מידע אמי

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

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

 ((. 17.5.2015) פרמצבטיקה בע"מ

 ", קובע כדלקמן:יסור הטעיהא)א( לחוק הגנת הצרכן, שעניינו "2סעיף  .84

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

העלול להטעות  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

; מבלי לגרוע מכלליות הטעיה( –צרכן בכל ענין מהותי בעסקה )להלן 

 :האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה

... 

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

 ;או למתן השירות

 ".הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת)ג( לחוק הוראת הצרכן קובע כי: "2סעיף  .85

הנ"ל, דינו  2לחוק הגנת הצרכן קובע, כי דין מעשה או מחדל בניגוד לסעיף  31סעיף  .86

 עד. , המזכה את הנפגע בסעוולה בנזיקיןכדין 

קיומה  (1)אלו הם רכיבי עוולת ההטעיה הצרכנית, כפי שהותוו בפסיקת בתי המשפט:  .87

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

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

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

 . בענייננו כאן -במובהק  -שלושת הרכיבים הנ"ל, מתקיימים  .88

כפי שניתן להתרשם . , ואת יתר חברי הקבוצהיםתובעהאת  הטעוות נתבעה, ראשית

אינה  פרקטיקת זו .שנדונו בפרק העובדתי"המלצות" פירוט הפרסום הסמוי ובבמהעיון 

מטעה באופן , ולעיתים תופרסומ של חלק מאותן "המלצות", היותן בדבר כוללות גילוי

 ., באמצעות כותרות המתייחסות לפרסומות כ"כתבות"אקטיבי
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מתפארות בכך שלא ניתן להבחין בין  2-1ות נתבעבהקשר זה, כפי שפורט לעיל, ה

 פסולה זו.. זהו לב לבה של שיטת פרסום התכנים המקודמים על ידם לבין תוכן עיתונאי

 ;ברורה ומובהקת בהודאת בעל דיןמובן, כי מדובר 

, הן ממוני והן נזק ספגו –ויתר חברי הקבוצה  –ים תובעה, וכפי שיובהר להלן, שנית

  ;שאינו ממוני, מסוג פגיעה באוטונומיה

ובין הנזק. הפרסום  , הן עובדתי והן משפטי, בין ההטעיהקשר סיבתי, מתקיים שלישית

את המוצר, את השירות, את סימן המסחר או את  הגולשהסמוי מטמיע בתודעתו של 

פעילותו של יצרן או ספק של שירותים. חשיפה לפרסום סמוי משפיעה גם על הערכת 

-Karen L. Becker) המותג ועל כוונות הקנייה יותר מהפרסומת הגלויה המסורתית

Olsen, And Now, A Word from Our Sponsor: A Look at the Effects of 

Sponsored Content and Banner Advertising 32(2) Journal of Advertising 17-

32 (2003); Mandeep Singh, Siva K. Balasubramanian, & Goutam Chakraborty, 

A Comparative Analysis of Three Communication Formats: Advertising, 

Infomercial, and Direct Experience 29(4) Journal of Advertising 59-75 

(2000 .) 

יכולת בחירה ואת חברי הקבוצה, הייתה בידם ים תובעהות את נתבעאלמלא הטעו ה

ואת חברי הקבוצה, לא ים תובעהאת ות נתבעהטעו ה. בנוסף, אלמלא אמיתית ומושכלת

 עם וכיו"ב. חשים תחושות מסוג תסכול, זהללו היו 

 3456/13" )רע"א להשפיע על בחירותיו של לקוחיובהר, כי די בכך שהיה בהטעיה כדי " .89

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

, שישפיעו על התנהגותו של צרכן אחת הסיבותהסיבתי הנחוץ, די בכך שההטעיה תהיה 

 ואין הכרח כי תהיה הסיבה הבלעדית או הראשית לכך.  

להשלמת עניין זה יצוין, כי כאשר מדובר בעוולות צרכניות, יש לפרש את דרישת  .90

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

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

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

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

נחשפו לפרסומים המטעים ות נתבעהוהמתבקשת היא, שרובם המוחלט של לקוחות 

 . ןהאינטרנט שלה יבאתר

, פגיעה באוטונומיה, וכפי שיפרט להלן, אחד מראשי הנזק הוא מסוג בענייננוף, לבסו .91

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

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

  (. 36' "( בפסעניין תנובה( )"4.12.2011)

 )ג( לחוק הגנת הצרכן7סעיף ל בהתאםהטעיה בפרסומת . 2.ו

  כך: ", קובעאחריות להטעיה בפרסומתלחוק הגנת הצרכן, אשר כותרתו " (1)ג()7סעיף  .92
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סביר להניח, כי האמור בה אינו  ( פרסומת העלולה להביא אדם1)"

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

המחוקק לא הסתפק בקביעת איסור כללי על הטעיה, ואף לא בקביעת איסור כללי על  .93

פרסום סמוי, כי אם קבע הוראה ספציפית לעניין פרסומת סמויה המתחזה לידיעה 

 לחוק הגנת הצרכן: ( 3)ג()7עיתונאית. כך קובע סעיף 

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

, יראו בכך פרסומת בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת

 "מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה;

המבחן שמציב החוק הוא מבחן של "אדם סביר" אשר  - (1)ג()7באשר להוראת סעיף  .94

 " להביא אותו להניח כי לא מדובר בפרסומת.עלולההפרסומת "

 משווקות את שירותים על בסיס המצג כי:  2-1ות נתבעבמקרה הנוכחי, ה .95

"Native advertising is the use of paid ads that match the look, 

feel and function of the media format in which they appear. 

Native ads are often found in social media feeds, or as 

recommended content on a web page. Unlike display ads or 

banner ads, native ads don't really look like ads. They look 

like part of the editorial flow of the page. The key to native 

advertising is that it is non-disruptive - it exposes the reader 

to advertising content without sticking out like a sore 

thumb" 

אין דרך כי  מצהירות 2-1ות נתבעקשה לדמיין הודאת בעל דין ברורה ומובהקת יותר. ה .96

י, וכי הן פועלות להבחין בצורה פשוטה וברורה בין התוכן השיווקי לבין התוכן העיתונא

  ולהטעות את הצרכנים. עמימות זוצר יליעל מנת  במכוון

 בהםכי הגולשים  יודעותאת אותן "המלצות" אף שהן יהן מציגות באתר 3-10ות נתבעה .97

יוטעו, ולא יוכלו לדעת אילו מאותן המלצות הן אותנטיות ואילו הן פרסומיות. יתרה 

גם שותפות ברווחיה של אאוטבריין,  3-10ות נתבעים, התובעמזו, למיטב ידיעת ה

 ., כאמור לעילהגולשיםשלות לכיסן סכומים משמעותיים על יסוד הטעיית ומשל

כפי שהוצג לעיל, ממצאי מחקר יתרה מכך, אפילו לא הייתה הודאת בעל דין ברורה,  .98

העלו, כי רוב הצרכנים אינם יודעים לזהות תוכן שיווקי. כאמור, באתרי  2017משנת 

של פרסום סמוי, כאשר זה משולב ות נהוגה פרקטיקה של שימוש במגוון סוגים נתבעה

בתוכן עצמאי מחד, ובפרסומות גלויות מאידך. בליל זה מקשה עוד יותר על הצרכן 

צרכן אשר מזהה חלק מהפרסומות ש ,ייתכןבהחלט לזהות כי מדובר במסר פרסומי. 

 הסמויות, אינו מזהה את חלקן האחר.

ונאי עצמאי באופן בו כפי שיפורט בהמשך, שילוב הפרסומות הסמויות עם תוכן עית .99

במצגים  לתת אמוןקשה עד בלתי אפשרי להבחין בין השניים, פוגע ביכולת של הצרכן 

( לחוק הגנת 1)ג()7המוצגים לו. קשה לחשוב על הפרה חמורה יותר של הוראות סעיף 
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הצרכן מהצגת הפרסומת בתוך רצף של כתבות אותנטיות, ללא הפרדה ברורה ומובנת 

 פרסומת.  ושאינ התוכן העיתונאיבין הפרסומת לבין 

בעוד ההוראה הכללית נבחנת לפי נקודת מבטו של היועמ"ש: " שהובהר בהתנגדות כפי .100

אופן הגילוי לפרשנות, ההוראה הספציפית, שהיא האדם הסביר ומותירה את סוגיית 

הרלוונטית לענייננו, קובעת באופן ברור שפרסומת המובאת כחלק מכתבה, מאמר או 

" ]ההדגשה במקור[ חייבת לכלול ציון מפורש שמדובר בפרסומתונאית ידיעה עית

  (. 9)התנגדות היועמש, בעמ' 

 אינו מזוהה באתריהןות נתבעשפורט בפרק העובדתי לעיל, הפרסום שמבצעות ה כפי .101

 המפורסמות באתרי התוכן, כתבותכחלק ממכלול , והוא מוצג כפרסומת באופן ברור

( לחוק הגנת 1)ג()7משכך, מדובר בפרסומת מטעה הן על פי הוראת סעיף פרסומת.  ןשאינ

 ( לחוק הגנת הצרכן. 2)ג()7הצרכן והן על פי הוראת סעיף 

( לחוק 2)ג()7להוראת סעיף , מצב דברים זה עולה כדי פרסום מטעה גם בהתאם לפיכך .102

  .  הגנת הצרכן

 עשיית עושר ולא במשפט. 3ו.

ועל חשבון חברי הקבוצה שלא כדין, והפרו ים תובעהות התעשרו על חשבון נתבעה .103

 במעשיהן את הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט. 

שקיבל שלא על פי זכות שבדין  מי: "כךקובע  לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1סעיף  .104

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

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

 ".לשלם לו את שוויה -סבירה 

( 1) ד:הסעיף כולל שלושה תנאים מצטברים אשר בהתקיימותם יזכה התובע לקבל סע .105

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

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

לא  מתקיימים בענייננו כאן(: –שני היסודות הראשונים הם עובדתיים )וכאמור לעיל  .106

השאת ל פרסום, גלוי כסמוי, היא שהתכלית . התעשרוות נתבעיכול להיות ספק שה

שנחשף לפרסום, ואשר הושפע בשל הפרסום  על חשבון הציבורההתעשרות היא . רווחים

רכישת באופן שהביא להעדפת המותגים המפורסמים על פני חלופות אחרות )או אי 

 .צריכת יתרל, וכלל(חלופות 

. בראש שלא מכוח זכות שבדיןהתעשרות זו היא התעשרות  –באשר ליסוד השלישי  .107

כפי שפורט לעיל, הפרסום הסמוי כולו נעשה בניגוד לדין, ומשכך, ובראשונה, מאחר ש

בוודאי שההתעשרות מכוח פרסום סמוי זה היא התעשרות שלא כדין. למעלה מן הצורך 

כדין" גם כמקרה שבו ההתעשרות נעשתה נזכיר, כי הפסיקה פירשה את התיבה "שלא  –

 8728/07". ראה לעניין זה קביעתו של בית המשפט העליון בע"א בלתי צודקבאופן "

 (: 15.7.2010) אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' מאירסון
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התנאי לפיו קמה החובה להשיב התעשרות אם זו נעשתה "שלא "...

יצוני" לדיני כדין" אינו מתקיים רק במצבים בהם הופר דין "ח

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

ביצוע עוולה, אלא גם במצבים בהם ההתעשרות נעשתה באופן 

 "."בלתי צודק"

מעבדות טרבנול  זוהר ושות' נ'  442/85ראו עוד בעניין זה את פסיקת בית המשפט בע"א  .108

 : (1993) 700, 661( 3מד ) )ישראל( בע"מ

בכלי שנותן בידינו החוק הוא בגמישותו. להבדיל  היתרון"

מהחקיקה הקונטיננטלית, אין החוק מגביל אותנו במסגרות נוקשות 

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

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

תעשרות מקוממת את להעניק את הסעד בכל מקרה ראוי שבו הה

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

 ".)א( לחוק1שבדין" שבסעיף 

ות מהפרסום הסמוי דורש, בראש נתבעבמקרה הנוכחי, חישוב ההתעשרות של ה .109

ות בלבד. ברי, כי כל מסע פרסום כולל הערכה נתבעובראשונה, מסמכים המצויים בידי ה

ה בהיקף ילהיגרם בשל העליהצפוי של מסע הפרסום, ושל הרווח של היקף החשיפה 

 ות בלבד. נתבעהמכירות בעקבות מסע הפרסום. נתונים אלו מצויים בידי ה

ברי, כי בשלב כימות הנזק, לאחר קבלת המסמכים בדבר היקף החשיפה והרווחים של  .110

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

 היקף ההשבה מכוח עילה זו. 

 . רשלנות4.ו

מושגית  חובת זהירות( קיומה של 1כידוע, אלה הם יסודות עוולת הרשלנות: ) .111

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

 44/08בין ההתרשלות ובין הנזק )ראו, למשל: ע"א  קשר סיבתי( קיומו של 4; )נזק

 2412/06(; ע"א 2009) 2067,  2064( 2)2009על -תק ,שירותי בריאות כללית נ' קסלר

לוי  4241/06(; )ע"א 2009) 4420,  4411( 1)2009על -, תקפלוני נ' עיריית טירת הכרמל

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

 כל היסודות הנ"ל מתקיימים בענייננו:  .112

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

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

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

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

(; 1985) 113( 1, פ"ד לט)עיריית ירושלים נ' גורדון 243/83(; ע"א 1988) 733( 3מב)

( 4, פ"ד נד)השיט הישראליתרשות הנמלים והרכבות נ' צים חברת  4530/91ע"א 
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, הגולשיםובין  ותנתבע((. במקרה דנן, לא יכול להיות ספק שבין ה2000) 583

 שאליהם מכוונת הפרסומת, ישנה חובת זהירות.

בהמשך לאמור, התרשלות תקום מקום בו עלויות המניעה נמוכות  – התרשלות (ב)

לה כדי ות עונתבעמההסתברות של קרות הנזק. בנסיבות המקרה התנהלות ה

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

ות האמצעי הפשוט, הזול והקל למנוע את נתבעבמקרה הנוכחי, בידי ה התרשלות.

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

 בפרסומת. 

אות בסטנדרטים הקבועים בתקנון האתיקה בהקשר זה, אין ספק כי יש לר

  המקצועית של העיתונות כנורמת התנהגות ראויה. 

עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום בין פרסומת לחומר )ה( לכללים קובע כי: "6כלל 

 ".מערכתי, באופן שלא תפורסם פרסומת הנחזית כחומר מערכתי

 . תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות :10נספח 

 ,תכנים פרסומיים בפרט ,מובן, כי הצגה מכוונת של תכנים הנחזים לכתבות

 עומדת בניגוד לנורמת התנהגות זו.

כללי הרשות בדומה, ניתן ללמוד על סטנדרט התנהגות זה אף על דרך ההיקש מ

השניה לטלוויזיה ולרדיו )שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו(, 

ים פרק שלם לחובת ההפרדה בין תוכן פרסומי ותוכן , המקדיש1999 - התשנ"ט

עיתוני, ומבהירים, בין היתר, ברחל ביתך הקטנה, כי חל איסור על עירוב תכנים 

לכללים( וכי יש ליצר אבחנה ברורה בין תוכן  6פרסומיים בתוכן מהותי )סעיף 

 לכללים(. 7פרסומי ותוכן שאינו פרסומי )סעיף 

 )כפי שיפורט עוד להלן(. זקגרמה לחברי הקבוצה נההפרה  (ג)

ות ובין הנזק שנגרם לקבוצה )כפי נתבעבין מחדליהן של ה קשר סיבתיישנו  (ד)

 שפורט לעיל(.  

 ולחברי וחברות הקבוצה יםתובעשנגרם ל הנזק. ז

 , קבע בית המשפט העליון, כך:מלניקבעניין  .113

הכלל הרחב, האוסר פרסומת סמויה, מלמד על גישה שלילית "

לפרסומת כזאת. אמנם גם פרסומת סמויה נכללת בחופש הביטוי 

ובחופש העיסוק. אולם, זהו רק צד אחד של המאזן. מן הצד האחר 

 ". הנזק לחברהשל המאזן עומד 

 אכן, פרקטיקת הפרסום הסמוי טומנת בחובה נזק בכמה מישורים.  .114

מכרסם , ובין תכנים פרסומיים , הטשטוש בין תכנים אותנטייםשונהבראש וברא .115

ביכולתם של הצרכנים להבחין במסרים שיווקיים המופנים אליהם, ולהתייחס אליהם 

, באלינט, בדומה ליחס שהם מפגינים כלפי פרסומות רגילות )באופן ספקני וביקורתי
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אינם מפעילים מנגנוני (. הצרכנים, הסבורים שלפניהם תוכן אותנטי ולא פרסומת, 93

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

מסר פרסומי ככזה, ולהתייחס אליו באופן  לזהותכן, נוטלת מהצרכנים את היכולת 

וראו הדברים אשר נכתבו  ולהניע לצריכה.מסר שנועד לשכנע אל ספקני וביקורתי כ

 (:21.10.1999) אסם, השקעות בע"מ נ' רשות השידור 1858/96בבג"צ 

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

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

ה בה אינו שהצופואף מסוכנת יותר, מפרסומת גלויה. זאת, כיוון 

מודע לאינטרס המסחרי שבה ואינו מפעיל מנגנוני ביקורת וסינון 

 ". אינפורמציה, כפי שהוא עושה בעת שהוא צופה בפרסומת גלויה

בעלת השלכות כבדות משקל על התנהלותם של הנו חוסר היכולת לזהות מסר פרסומי  .116

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

עולם מוטה ומעוותת הפוגמת ביכולתו להתנהל באופן מושכל ואוטונומי בבחירותיו 

 . הצרכניות

מאחר שהפרסום הסמוי פוגע ביכולתם של הצרכנים לקבל החלטות מושכלות, הוא עלול  .117

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

או המוצר  מגביר את שיעור הזכירה של המותג, שהפרסום הסמוי מצביעים על כך

שממנה הצרכן  זה ייכלל בטבלת החלופות הסופיותשמוצר הסיכוי לכך ואת  הנמכר

ובצורה פיקטיבית  –להעריך ביתר נדרש לבחור. בנוסף, פרסום סמוי עלול לגרום לצרכן 

כפי שצוין  .שהם עדיפים יותראחרים, אף מוצרים , ולהעדיף אותו על פני צראת המו –

, אשר לרכישות יתר בלתי יעילותבהתנגדות היועמ"ש, הפרסום הסמוי חושף את הצרכן 

, או לחלופין ברכישת מוצרים מסוימים על חשבון מוצרים אחריםעלולות להתבטא 

 (. 16של מוצר מסוים )התנגדות היועמ"ש, בעמ'  בצריכה עודפת

עליהם כופה  , ולפיכךלמהות העסקההגולשים באשר מטעה את  , הפרסום הסמוישנית .118

ם בגדר עוסק המספק לצרכנים הכפי שמסביר ג'בארין, אתרי התוכן . תשלום "כפול"

עסקה להספקת תוכן מערכתי. בעצם כניסתו של הצרכן לאתר, נכרתת בינו ובין האתר 

רכן נדרש התמורה שהצ ;תוכןצפייה ב. לרוב, האתר אינו גובה תמורה ישירה עבור תוכן

לשלם באה לידי ביטוי בהסכמתו להיחשף לפרסומות הגלויות שבאתר. דהיינו, בין 

הצרכן ובין האתר נכרתת עסקה, לפיה האתר מספק לצרכן תוכן מערכתי, כשבתמורה 

אתרי התוכן המאפשרים לפיכך, . להיחשף לפרסומות הגלויות שבאתרמסכים הצרכן 

": הם משלמים הן את מחיר הצפייה כפול", כופים על הצרכנים תשלום פרסום סמוי

פרסומות הסמויות. דהיינו, הצרכנים כעת בבפרסומות הגלויות, והן את מחיר הצפייה 

מבלי , שיש בו היבט של נזק עבורם, יותר נחותעבור מוצר  מחיר גבוה יותרמשלמים 

 . (1297, בעמ' ג'בארין) שהם מודעים לכך

, אותנטיים יוצרת טשטוש בין מסרים תקשורתיים, פרקטיקת הפרסום הסמוי שלישית .119

שנועדו לייצר שיח וחילופי דעות, לבין מסרים אסטרטגיים, שתכליתם היא לקנות 

השפעה על אזרחים, לצרכי רווח פרטי, בזהותם כצרכנים. ככזאת, היא מציפה את 
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בקרב הצרכנים,  ספקנותהמרחב הציבורי במסרים שטבעם הוא מניפולטיבי, וזורעת 

ינם יכולים לדעת בוודאות שהתוכן המובא לפניהם הוא אמין. הטשטוש הנ"ל מפורר שא

את האמינות של כלל המסרים העוברים ברשת, ותורם לאובדן אמון כללי בזירה זו 

 ובעצם היכולת לנהל שיח ציבורי המבוסס על כנות הדוברים. 

ת להיות כתבות פרסום סמוי המשולב בכתבות שנחזוכפי שנכתב בהתנגדות היועמ"ש: " .120

. התכן לפגיעה באמון הכללי של ציבור הצרכנים בדיווח התקשורתיעיתונאיות גורם 

מוריד באופן כללי את מידת האמון שהצרכן מייחס לעיתון כולו ולפרסומים הפרסומי 

 (.  19" )התנגדות היועמ"ש, בעמ' עיתונאיים ככלל

. ום של מרחב נקי ממסחורקי מונעת, החדרת מסרים שיווקיים באופן סמוי, רביעית .121

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

 הדיגיטלית. 

 בנספח לדוח ועדת כשר, שעסקה בסוגיית הפרסום הסמוי בטלוויזיה, נכתב כך:

. זכות ל"ריאה ירוקה" בתוך עולם התוכן הטלוויזיונילצופה יש "

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

בשקט, מבלי להפעיל מערך חשיבה לאיתור אינטרסים ומניפולציות 

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

   30".מחוץ לתחום למפרסמים

ורים מאפשרת פרסום מוצרים שהינם אס, פרקטיקת הפרסום הסמוי חמישית .122

, כאלה שיש בהם היבט של נזק או כאלה שהם שנויים במחלקות, למשל, בפרסום

אלכוהול ומזונות מזיקים )עתירי שומן, סוכר ומלח( לילדים. במקרה זה גניבת הדעת 

וההטעיה חמורים אף יותר, משום שהם מכוונים להתנהגות צרכנית שיכול להיות בה 

 נזק ממשי עבור הצרכנים. של היבט 

ולחברי הקבוצה נגרם נזק בלתי ממוני, מסוג פגיעה באוטונומיה.   תובעיםלאם כן,  .123

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

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

חזקה, כי הפגיעה באוטונומיה הייתה גורמת לפרט, ככל שהיה מודע לה, לתחושות  .124

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

 חוק הגנת הצרכן כי:

 –הפגיעה באוטונומיה של הצרכן בגין "הטעיה צרכנית" "

שמשמעותה היא שלילת כוח הבחירה של הנפגע בשל הטעיה, או 

מוכרת כיום בפסיקת  –בשל אי גילוי עניין מהותי הרלבנטי לעיסקה 

נזק, המקים עילת תביעה, לרבות בהליך -בית משפט זה כראש

 ייצוגי...

                                                             
30http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94

%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf 
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חיות, ציינה בחוות  ופטתזה המקום להדגיש עוד כי חברתי, הש

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

שנפגעה האוטונומיה שלו, חש רגשות של כעס, תסכול ועלבון 

 –המזיק, שבעטיין הוא יהיה זכאי לפיצוי בעקבות התנהגותו של 

 והנטל לסתור את החזקה מוטל על כתפי המעוול. ובלשונה:

ק של פגיעה באוטונומיה מגולם בשלילת כוח הבחירה 'אכן ראש הנז

מן הנפגע הכרוכה ברוב המקרים באי גילוי של עניין מהותי לאותו 

על כן, ולמצער ככל שהדבר נוגע לתובענות ייצוגיות, מותר אף  נפגע.

הערכת הנזק הלא ממוני שנגרם למי  להניח כנקודת מוצא לצורך

ה מאותה פגיעה הם חשים שפגעו כך באוטונומיה שלהם, כי כתוצא

רגשות של כעס, תסכול ועלבון )בעוצמה כזו או אחרת על פי הנסיבות 

הקונקרטיות של המקרה(. רגשות אלה שנגרמו כתוצאה מהתנהגות 

 המזיק מצדיקים פיצוי בגין נזק לא ממוני.

אולם אין מדובר בחזקה חלוטה לפיה התעוררו אצל הנפגע רגשות 

ה פגיעה באוטונומיה. לכן באותם כאלה בכל מקרה שבו התרחש

להוכיח כי אף שבהתנהגותו  המזיק המקרים אשר בהם יעלה בידי

שלל מן התובע או מחברי הקבוצה את כוח הבחירה, נותרו אלה שווי 

נפש ואדישים לכך, כי אז ניתן לקבוע שהם אינם זכאים לפיצוי בגין 

מהם  ראש נזק זה משום שלאמיתו של דבר ואף שכוח הבחירה נשלל

ברזילי  8037/06'" )ע"א לא נגרם להם כתוצאה מכך נזק לא ממוני –

 ((. 4.9.2014) ( בע"מ1987נ' פריניר )הדס 

המקרה הנוכחי הוא מקרה חמור במיוחד של פגיעה באוטונומיה. הפרסום  –ונדגיש  .125

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

לגרום לצרכן  . למעשה, מטרת הפרסום הסמוי כולו היאעל הלא מודע של הפרט

, יתונאי מאומת ומבוססהחדשות לקלוט את התוכן הפרסומי כאילו היה מצג ע

ולהשתמש במנגנונים הפסיכולוגיים המבססים את אמונו של צרכן החדשות בכלי 

 . לצורך קידום מכירותהתקשורת 

בהקשר זה, השפעת הפרסום הסמוי חורגת מהאופן שבו הצרכן מרגיש ביחס לפרסום  .126

 ו אמיתי.בין תוכן אמיתי ותוכן שאינ להבחיןהסמוי, שכן היא מערערת על עצם היכולת 

זאת ועוד, גם צרכנים המכירים באפשרות קיומו של תוכן שיווקי צפויים שלא להצליח  .127

לזהות את מלוא התוכן השיווקי הסמוי לו הם נחשפים. זאת, בפרט נוכח העובדה 

שהתוכן השיווקי הסמוי משולב לא פעם בסיטואציות רגילות, לעיתים מספר תכנים 

ונים אף פועלים לקידום שיווק עקיף שיווקיים מקודמים באותה מסגרת, ומפרסמים ש

וכדומה, באופן המקשה מדגמים של המוצרים, למשל על ידי שילוב סימני מסחר, צורות 

 על זיהוי הפרסום הסמוי. 
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הווה אומר, יש לקבוע כי פרסום סמוי פוגע באוטונומיה של כל מי שנחשף אליו. זאת,  .128

פגיעה זו מאפיינת את כל  .שכן נפגעת היכולת לתת אמון באמיתות המסרים המוצגים

 מי שנחשף לפרסום הסמוי. 

בהקשר זה, נוכח המאפיינים של הפרסום הסמוי, מובן כי הנזק הנגרם מהחשיפה אליו  .129

, עמד בית המשפט העליון על כך שריבוי תנובההוא נזק מצטבר ומתעצם. בעניין 

מיה, החשיפות לחומר שהצרכנים צרכו ללא ידיעתם הוא שהביא לפגיעה באוטונו

לאדם )שם, תוך שנקבע כי לא הוכח כל נזק למעט ₪  250והעמיד את שיעור הנזק על 

 הנקודתי של הפרט שצרך חלב שלו הוסף סיליקון ללא ידיעתו(. פגיעה בכושר הבחירה

היכולת של האדם נפגעת בלבד שזו . זאת, שכן לא חמור בהרבההמקרה הנוכחי הוא  .130

עצם יכולתו להאמין למצגים נפגע גם רך, אלא להסתמך על מקור החדשות הקונקרטי שצ

המוצגים כמהימנים. יתרה מכך, חלק מהפגיעה, כאמור לעיל, היא פגיעה בלתי מודעת, 

 וחלקה נגרם עקב הפגיעה ברמת השיח התקשורתי והדמוקרטי. 

, עמדה המלומדת פרופ' ביטון על כך שנזק בשל אפליה יכול להיות לרבדי פגיעהבהקשר  .131

, וכי יש לבצע הערכה פרטנית של הפיצוי ממספר מישורים של פגיעהה, מורכב, למעש

ביטון "כאבים באזור הכבוד"  מרכיבי הפגיעה )ראו בין היתר: יפעתמבגין כל אחד 

אף בפסיקה )ראו לדוגמא: ע"א קיבלה ביטוי (( ועמדה זו 2005) 137ט  משפט וממשל

 ריבלין(. ינו של המשנה לנשיאה לפסק ד 44(, פסקה 7.7.2011)צבי נ' היס -בן 4576/08

כפי שפורט לעיל, הפרסום הסמוי גורם לנזק לכל חבר קבוצה בחמישה בהקשר הנוכחי,  .132

בכלל  ,הוא פוגע ביכולת להבחין בין פרסומות לתכנים שאינם פרסומות (1)רבדים: 

הוא גורם לכפל תשלום )ולמצער, לכשל תמורה(  (2)צריכת התקשורת של הפרט; 

הוא פוגע ביכולת לקיים  (3)במערכת היחסים שבין הצרכן לפלטפורמה הקונקרטית; 

הוא מציף  (4)שיח ציבורי ודמוקרטי וביכולת לתת אמון במסרים הנמסרים מאחרים; 

תי לאתר את התוכן החדשולברור ואת הצרכן בתוכן לא מבוקש ומטיל עליו נטל כבד 

 הוא מביא לפרסום מוצרים בניגוד לכללים החלים על פרסומם.  (5)והעיתונאי האמיתי; 

בשים לב לאמות המידה שנקבעו בעניין תנובה, ולחמשת הסוגים של הפגיעה  .133

באוטונומיה במקרה הנוכחי, יועמד שיעור הנזק מהפגיעה באוטונומיה של כל חבר 

 ₪.  500ימוש על קבוצה ביחס לכל אחת מהפלטפורמות בהן עשה ש

, והיקף החשיפה 1-2ות נתבעבתוך כך, בהיעדר נתונים אודות היקפי הצרכנים של ה .134

, ממילא, לא ניתן להעריך בצורה מדויקת 3-10ות נתבעלתכנים ממומנים של כל אחת מה

 .3-10ות נתבעובו חבות כל אחת מה 1-2ות נתבעאת שיעור הנזק בו חבות ה

היא ביחס לכלל הפרסומים שהוצגו על  1-2ות נתבעה יחד עם זאת, מובן כי החבות של .135

ידה לחברי הקבוצה כולה, בכל פלטפורמה המופנית לקהל ישראלי )בין אם היא מנויה 

 ובין אם לאו( ולה הנתונים המלאים והמדויקים אודות היקף חשיפה זו. 3-10 ותנתבעב

בלבד, והיא ביחד ולחוד עם  'קבוצה א-היא ביחס לחברי תת 3 נתבעתהחבות של ה .136

בלבד, והיא ביחד  'קבוצה ב-היא ביחס לחברי תת 4 נתבעתהחבות של ה ;2-1ות נתבעה

בלבד,  'קבוצה ג-היא ביחס לחברי תת 5 נתבעתהחבות של ה ;2-1ות נתבעולחוד עם ה
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קבוצה -ביחס לחברי תתהיא  6 נתבעתהחבות של ה ;2-1ות נתבעוהיא ביחד ולחוד עם ה

היא ביחס לחברי  7-8ות  נתבעההחבות של  ;2-1ות נתבעבלבד, והיא ביחד ולחוד עם ה 'ד

היא  9 נתבעתההחבות של  ;2-1ות נתבעבלבד, והיא ביחד ולחוד עם ה 'קבוצה ה-תת

החבות של  ;2-1ות נתבעבלבד, והיא ביחד ולחוד עם ה 'קבוצה ו-ביחס לחברי תת

 .2-1קבוצה ז' בלבד, והיא ביחד ולחוד עם הנתבעות -היא ביחס לחברי תת 10הנתבעת 

-3ות נתבעכל אחת מהתידרשנה בנוסף, על יסוד דוקטרינת עשיית עושר ולא במשפט,  .137

להשיב לחברי הקבוצה את כל הרווחים שגרפו על חשבונם, כתוצאה מהצגת  10

 הפרסומות באתריהן.

המפורסמים בכל אחת מהפלטפורמות שמפעילות  ,עוד נציין, כי בהתאם להיקפי הצפיות .138

, שנדונו לעיל, ניתן להעריך כי שווי התובענה ביחס לכל אחת מהן עולה 3-10ות נתבעה

 ₪.  2,500,000עולה על  2-1ות נתבעכי שווי התובענה ביחס לוממילא, ₪,  2,500,000על 

 המבוקשים הסעדים. ח

להוסיף גילוי נאות ות נתבעבית המשפט הנכבד מתבקש לתת צו המורה ל: צו עשה (1) .139

לכל תוכן המהווה פרסומת, על פי הגדרתו בחוק הגנת הצרכן, המקודם על ידן או  ראוי,

נוכח הקושי באיתור נראה כי : והשבה פיצויים( 2; )בשימוש בפלטפורמה שהן מספקות

והעלויות הגבוהות שיהיו כרוכות בכך, דרך המלך בנסיבות העניין היא  חברי הקבוצה

   .)ג( לחוק תובענות ייצוגיות20 סעיף מתן סעד לפיקביעת הפיצוי לקבוצה בדרך של 

 סוף דבר. י

זו נוכח מקום ביצוע  תובענהלבית המשפט הנכבד סמכות עניינית ומקומית לדון ב .140

 התביעה. סכוםההפרות, ונוכח 

 לקבל את התביעה.לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד  .141

בהוצאות התובענה ובשכר טרחת עו"ד, וכן בגמול כמו כן, מבוקש לחייב את הנתבעות  .142

 מיוחד לתובעים הייצוגיים.
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