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לאחרונה ,חברות משווקות מוצריהן ברשתות החברתיות באמצעות "ידועני רשת" ,דהיינו אושיות
בעלות סיקור רשתי נרחב 1.כחלק מתופעה זו ,הידוענים מתבקשים לפרסם מוצר בתמורה לטובות
הנאה שונות 2.במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברות המשווקות באמצעות ידוענים ,נטען
שהחברות מפרות את איסור ההטעיה שבחוק הגנת הצרכן (להלן :החוק) 3,שכן הפרסום שנעשה
לבקשתן מסווה את אופיו המסחרי באופן העלול להטעות 4.לאחר שהתבקש לחוות דעתו

בעניין5,

ובניגוד לטענת החברות 6,היועץ המשפטי לממשלה הבהיר שאיסור ההטעיה שבחוק מחייב בגילוי
נאות על אופיים המסחרי של פרסומים ,גם כאשר אלו נעשים ברשת 7.בכך ,הורחבה לראשונה
תחולת החוק על פרסומות ברשת .במאמר זה ,אבקש לדון בשאלת הטלת האחריות על הידוענים
בעניין ,אשר נשארה פתוחה במקרה

זה8.

הסכנה שבפרסום הסמוי איננה שייכת לעולם התקשורת המודרני לבדו 9.פרסום סמוי סומן בעבר
כמסוכן ,בין השאר ,לאור הפוטנציאל שבו למנוע מהצרכן לבחון מוצר באופן ביקורתי 10.בעוד שצרכן
המיודע לאופייה המסחרי של פרסומת ,יניח שהדברים נאמרים מתוך אינטרס שיווקי ,צרכן שאיננו
מיודע ,עלול לטעות ולהעדיף מוצר באופן שרירותי 11.הנזק לצרכן יכול לנוע מקניה מיותרת 12ועד
לסכנה בריאותית שתיגרם כתוצאה משימוש במוצר באופן לא מותאם 13.הרשת החברתית מעצימה
את החששות בהקשר זה ,שכן היא מקלה על הפצת פרסומים ,מוזילה את עלות הפרסום ואף
מאפשרת פנייה ישירה לקהל צרכנים ספציפי העשוי להיות מעוניין בתכנים המוצגים

בפרסומת14.

תנאים אלו עלולים להרחיב את היקף ההפרות ולהקשות על זיהוין בין בליל הפרסומים

האחרים15.

1אפרת נומברג יונגר "תמונה אחת שווה אלף שקלים :ככה עושים כסף מאינסטגרם" מאקו  -כסף – הכיף שלכם
 ;www.mako.co.il/finances-money/Article-cf78a3c69e6a951006.htm 17.1.17הדס בשן "מאנה זק ועד אלין כהן:
כוכבות הרשת שמשנות את הכללים" את – משפיעניות רשת 30.1.18
.www.atmag.co.il/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%AA
2Maria A. Rodriguez, New Kings: The Power of Online Influencers, YOUTUBE (Jul. 27, 2017),
.http://www.youtube.com/watch?v=JiYdBLB90IM
3ס'  ,2ס'(7ג) ,ס'7א לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א.1981-
4כתב תביעה בת"צ  29075-04-19שנברגר נ' עדיקה סטייל.
5ת"צ (מחוזי י-ם)  29075-04-19שנברגר נ' עדיקה סטייל (פורסם בנבו.)18.2.2020 ,
 6שם ,בעמ' .4
"7עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה" בת"צ  29075-04-19שנברגר נ' עדיקה סטייל.
8שם ,בעמ' .4
9תהילה שוורץ אלטשולר ,תובל צ'סלר אסדרת פרסום סמוי בתקשורת הישראלית ,בעמ' ( 23-20מחקר מדיניות ,105
.)2014
 10בג"ץ  1858/96אסם נ' רשות השידור ,פסקה  8לפסק דינה של השופטת שטרסברג כהן (פורסם בנבו.)21.10.1999 ,
11בג"ץ  15/96תרמוקיר חורשים נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,נ(.)1996( 415 ,397 )3
 12הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן "הגברה של שיעורי זיהוי של כתבות פרסומת באינטרנט באמצעות דיוק הגילוי
וציון שם הגורם המסחרי" אוקטובר .2020
.)2000( 13 Alexandra J. Roberts, False Influencing, 82, 84-85 GEO. L. J. 81
14אמל ג'אברין דיני מסחר אלקטרוני צרכני ( 1528בורסי ;)2015 ,שם בעמ' .98-96
 15תהילה שוורץ ,תובל צ'סלר "אסדרת פרסום סמוי בתקשורת הישראלית (מחקר מדיניות  ; )2015 ,105ענת באלינט
"חוות דעת מקצועית :פרסום באמצעות משפיענים ברשת החברתית אינסטגרם" העין השביעית
cdn.the7eye.org.il/uploads/2018/05/b3baec48-c00c-4a35-80c2-b9ed31b15217-

אחריות משפיעני רשת אודות פרסום סמוי ברשתות החברתיות
דנה טל
לאור החששות שהוצגו והיקף התופעה ,סביר שמיגור התופעה בצורה אפקטיבית ייעשה ככל
שהאחריות תוטל גם על הידוען המפרסם המרוויח מהפרסום וגם מהחברות שמאחורי המוצר .סיבה
נוספת להטלת האחריות על הידוען עצמו נובעת ממאפייני הקשר בין ידוענים למעריציהם .מחקרים
מראים שיחסים פרה-חברתיים הנוצרים בין מעריצים נלהבים לבין מושא הערצתם עשויים להשפיע
על הבחירות שעושה המעריץ ,בשל רצונו להידמות לדמות הנערצת 16.כדי להימנע מניצול תופעת
ההערצה ,גישה פטרנליסטית-הרתעתית תתמוך בהטלת אחריות מוגברת על הידוענים אשר ינסו
לגרוף רווחים על חשבון מעריציהם.
ואומנם ,אכיפה שכזו איננה חפה מקשיים .הידוען המפרסם בהרבה מהמקרים הינו החולייה החלשה
ביותר בשרשרת הפרסום .החברה ,בעלת המוצר ,מחזיקה מידע רחב אודותיו ולרוב מסתייעת בצוות
משפטי 17.ככל שנטיל אחריות על הידוען לבדו ,החברות עלולות לנצל את פערי המידע והכוח
הקיימים ,ולגרום לידוען לפרסם מידע מטעה מבלי שזה ידע שהוא עובר על איסור שבדין או
שהדברים שיפרסם אינם מדויקים 18.דבר המעצים את החשש בהקשר זה הוא שהידוען אינו המרוויח
העיקרי מהפרסום .הגם שהידוען מתוגמל ,מה שהופך את הפרסום לכדאי הוא רווח החברה
מהמכירות והצלחת המותג ,אשר עולה על עלות הפרסומת.
במטרה למצוא פתרון בעניין ,אבקש ללמוד מהדין הנוהג בארה"ב .שם ,רשות הסחר הפדרלית ,מגלה
ככלל ,גישה מחנכת ורכה עם הידוענים 19.הרשות הפיצה כללים מנחים בסוגייה ולאחריהם נשלחו
מכתבי אזהרה לידוענים מפרי ההנחיות ,אך ללא סנקציות בצידם 20.במסמכים נוספים שהפיצה
לאחרונה ,נראה שהחברות מוצגות כאחריות המרכזיות לפרסום

ברשת21.

לאחר בחינת הדברים ,הצעתי היא לאמץ ,ולו רק בשלב ראשוני ,את גישת ארה"ב ביחס לסוגייה.
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כדאי להשתמש בכלים נוקשים יותר .לצד זאת ,בבחינת מידת האחריות שבפרסום המטעה ,אני
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לנקוט ביד קשה ולהטיל סנקציות כבדות על החברות המשווקות.

