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לכבוד
חברי וועדת השרים לחקיקה
שלום רב,

הנדון :הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -פרסום סמוי) התשע"ו 5102-של חה"כ מיקי
רוזנטל פ5022/

אנותומכיםבהצעתחוקזו. 

 .0פרסום סמוי הוא שילוב מוסווה של מסרים פרסומיים בתוך תכנים תקשורתיים .המונח
"פרסום סמוי"  -להבדיל מ"תוכן שיווקי" או "פרסום טבעי ( "(native advertising -רומז
ליסודההסתרה,ההטעיהוטשטושהגבולותביןתוכןלפרסומת.פרסוםסמויהפךלטקטיקה
מצויה בכל הסוגים של אמצעי התקשורת ובכל הסוגות התקשורתיות – החל בתכניות
ריאליטיודרמהבטלוויזיהוכלהבעמודיהחדשותבעיתוניםובאתריהאינטרנטהגדולים. 
 .7פרסום סמוי בלתי מסומן משחית את המעשה התקשורתי משום שהוא מאפשר לאמצעי
התקשורת להטעות את הצרכנים .אלה אינם יודעים כי התוכן המובא לפניהם לא כפוף
לשיקול דעת עיתונאי-תוכני-עריכתי ,אלא מוגש להם בשל תשלום כסף או שווה כסף.
השימושהאינטנסיביבפרקטיקהזאתפוגעבציבורהישראליואףהוזכרלפנימספרשבועות
בדו"חמדדחופשהעיתונותהעולמישלהארגוןהבינ"ל   Freedom Houseכפוגעבחופש
העיתונותבארץ. 
 .3אמצעי התקשורת  מתייחסים לפרסום סמוי כאל רכיב מרכזי במודל העסקי של כלכלת
תקשורת,הןמפנישהםצריכיםלמצואתחליפיםדיגיטלייםלמנהגםשלהצרכנים לדלגעל
פרסומות,הןמשוםששוקהתקשורתנדרשבעולםדיגיטלי"להמציאאתעצמומחדש" ,והן
כדיליצורנקודותהשקהרבותויעילותככלהאפשרעםהצרכן־הצופה.כלאלההםצרכים
לגיטימיים. 
 .4לכן,הצעתהחוקמשקפתעמדהמאוזנתשלפיהאיןלאסורעלפרסוםסמוי;במקוםזהיש
ליצור משטר של גילוי .בנוסף ,יש לייצר אסדרה בתחום הפרסום הסמוי בכל סוגי אמצעי
התקשורת,וישלחדדאתהגדרותהחוקבכדילאפשרלרשותהרשותלהגנתהצרכןולסחר
הוגןלטפלבפרסוםסמוי. 
 .5מסיבות היסטוריות הפיקוח על הפרסום הסמוי בישראל משתנה בהתאם לאמצעי
התקשורת שבאמצעותו מועברהתוכן .כך למשל ,אין איסור חוקיעל תוכן שיווקי בקולנוע,
בעיתונותהמודפסתובאמצעיתקשורתמקווניםלמיניהם.לעומתזאת,איסור מוחלטקיים
בטלוויזיה,אםכיהואמתקייםשםחרףהאיסורוהפערביןהרגולציהלמציאותהואתהומי. 
 .6יודגש ,כי הצעת החוק לא תחול מקום שיש רגולציה פרטנית .בימים אלה מסיימת וועדה
בראשות מנכ"ל משרד התקשורת ,שלמה פילבר ,להציע הצעות בנוגע לאסדרת שוק
הטלוויזיה המסחרית ,וככל הידוע לי היא תמליץ המלצות בנושא סימון הפרסום הסמוי.

דווקאבשלכךעכשיוהזמןלייצראת"המעטפת":לחייבסימוןשלפרסוםסמויגםבאמצעי
תקשורת שאינם נתונים תחת האסדרה של משרד התקשורת כדי שלא לייצר "מגרש
משחקים עקום"  ,שלפיו יהיה סימון של פרסום סמוי בטלוויזיה אך לא בעיתונות הכתובה
ובאתרי האינטרנט .נכון וטוב עושה מנכ"ל משרד התקשורת בתמיכה בהצעת החוק
שלפנינו ,ובהבנה כי יש לייצר אסדרה רוחבית של תחום זה ,הן באמצעות רגולציה
בתחוםסמכותווהןבאמצעותהרשותלסחרהוגןבאמצעיהתקשורתהלאמאוסדרים.
 .7עוד אוסיף כי סימון של פרסום סמוי נמצא על שולחנן של רשויות הגנת הצרכן ורשויות
אסדרת תקשורת בעולם המערבי ,ובראשן ארצות הברית ובריטניה ,וחובת סימון נאכפת
שםבכלסוגיהמדיה.
 .8הצעת החוק מגדירה פרסום סמוי בהתבסס על העברת תמורה בכסף או בשווה כסף
ומשקפתדרישהלסמןאתהפרסוםהסמויעלפינוסחתסיווגאחידהכךשאדםסביריוכל
להבין מה מונח לפניו .במובן זה אין הבדל בין סימון ערכים תזונתיים על מוצרי מזון לבין
סימון קיומו של תוכן שיווקי על מוצרי תוכן .המטרה היא לפשט את תהליך הסימון של
פרסוםסמויולהגביראתההבנהשלצרכניהתקשורתמהמכיליםהתכניםהתקשורתיים. 
 .9כליהאכיפההעומדיםלרשותהרשותלסחרהוגןולהגנתהצרכן,ובייחודכיוםעםהרפורמה
שלכליעיצומיםכספייםמנהלייםבידיהרשות(להבדילמכליאכיפהפלילים),יאפשרולה–
אם תעבור הצעת החוק – להגן על ציבור צרכני התקשורת הישראליים בצורה אפקטיבית
הרבהיותר,בדבבדעםהגנהעלהצרכיםשלשוקהתקשורתעצמו. 


אשמחלעמודלרשותכםבכלהבהרהנוספת. 
בברכה ,


ד"רתהילהשוורץאלטשולר 
ראשתהתוכניתלרפורמותבמדיה 
המכוןהישראלילדמוקרטיה 

