
?  התוכן השיווקי כמנוע הצמיחה הבא של משרדי יחסי הצבור
12.12.12

דליה זליקוביץ '  דר:       מרצה
     חברת מועצת הרשות השנייה  לטלוויזיה

צ במרכז הלימודים האקדמאיים "פרסום ויח,       מרצה לשיווק 
     אור יהודה 
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האתיקה והרגולציה, החוק
 על פרסום סמוי על כל סוגיו והגדרותיו  איסורהוטל במדינות רבות 

.   בטלוויזיה וברדיו השונות
  שינויים טכנולוגיים כמו שידורים לא ליניאריים והתלכדות דרכי ממסר

 (convergence)." לכידות טכנולוגית"או מה שנקרא 
 לספק מגוון   ,לתהליך ההתלכדות משמעויות והקשרים שונים שעיקרן

ויזואלי באמצעות פלטפורמות חדשות שיוחדו  ‐שירותי תוכן אודיו 
מביא לטשטוש וחוסר וודאות ביחס  .  בעבר לשירותי טלקומוניקציה

.להגדרת שירותים אלה וביחס לרגולציה החלה עליהם 
 ובכל מקום באופנים כאלו  מתקיים הרבה פרסום כזה ,  למרות זאת

בסרטים רבים וברוב תוכניות הטלוויזיה כולל לעיתים , ברדיו , ואחרים
,  תכניות חדשותיות וכמובן בערוצים טכנולוגיים שונים כמו אינטרנט

. סלולר כבלים ועוד
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תפקיד הרגולציה
כל גופי השידור בישראל נתונים לפיקוח של המדינה
ברשות  (אך חברי המועצות ,  אמנם הרגולטור אינו השר הממונה הישיר

י השר  "ממונים ע) ברשות השנייה וברשות הכבלים והלווין, השידור
.ועוברים את אישור הכנסת

): בנוסף למצוין במפורש בחוק( בין היתר   מטרותיה
 הציבוריהאינטרסשמירה על 
  המשפיעים על התקשורת בישראל תהליכיםהובלת 
 לשידורים בטלוויזיה וברדיו האזורי והענקת זיכיונות מכרזיםקיום 
תכניות וקידום שידורים שיש בהם עניין ציבורילוחות  אישור 
  הישראלית העברית היצירה קידום 
 וערכיה ולערכי הציונות היהודית למורשתמתן ביטוי 
 של החברה הישראלית התרבותי למגווןמתן ביטוי 
 ואכיפתם,  ובפרסומות בתכניות אתיקהבין היתר ב, כלליםקביעת



לשון החוק 
  מהי פרסומת מותרתמגדיר המחוקק ,  "תשדירי פרסומת"אשר כותרתו , לחוק 81בסעיף :
)"תשדירי פרסומת תמורת  , מורשה לשידורים רשאי לכלול במסגרת שידוריו)   א

. בשיעור שהוא יקבעתשלום 
)ים  המועצה רשאית לקבוע כללים בדבר חובת מורשה לשידורים לקבוע לוח מחיר)   ב

." פרטים שיכלול הלוח ואופן הבאתו לידיעת הציבור,  לתשדירי פרסומת

 מיתר המשדרהחובה להפריד תשדירי פרסומת לחוק קובע את  82סעיף :
)"ובנפרד  , בסופהשל תכנית או   בתחילתהתשדיר פרסומת בשידורי טלוויזיה ישודר ) א

.  ממנה
)באתנחתאות יכול שישודר תשדיר פרסומת גם , )א( על אף האמור בסעיף קטן ) ב

."בהתאם לכללים שקבעה המועצה ,  שבמהלכה של תכנית

 בשידורים שאינה בגדר תשדיר פרסומתאיסור פרסומת לחוק קובע  83סעיף :
)"גלויה או מוסווית  , מורשה לשידורים לא יכלול במישדריו דבר שהוא בגדר פרסומת)    א

.  ושאינו תשדיר פרסומת ואשר קיבל עבור שידורו תמורה כספית
)אלא ,  ) א(מורשה לשידורים לא יקבל תמורה אחרת בגין שידור כאמור בסעיף קטן )    ב

."  בהתאם לכללים שקבעה המועצה
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 לפרסום מעבר סוגי פרסומות נוספות 
הסמוי והפרסום מותר 

מהתסריט  , מדובר על קיפול תכנים פרסומיים בשטף התכנית כחלק מהעלילה      
). ויזואל+  שמע :  של תפאורה ( ומהתצוגה הויזואלית 

 תכנית בישול,  באמצע שידור למשל במשחק כדורגל באנר קופץ
כחלק אינטגרלי השזור  , שבוע/  של תכניות הזכיין שישודרו בהמשך אותו יוםפרסום

במהלך התכניות הרגילות
 בתחתית המסך שורה רצה
  למידע על פרסום תכניות  "  למעלה בקטן"מוקדש  חלק מהמסך

  מפרטים מידע על שירותים או מוצריםהגיבורים בעלילה –טקסט מובנה   :NGN  ,
שמן,  מיקסר ,  סכין , מכוניות ,  מזון שאוכלים,  תרופה שהם משתמשים, בגרות אקסטרני 

 על השולחן או בשימוש המנחה" דרך אגב"חפצים מונחים לכאורה פרסומת אגבית
 סלקום–סגול  , קןקה קולה (בצבעים המזוהים עם המותג בנית אולפן  (
 במסגרת המלצת קניה מוגדרת או חבויה, של מותגים בתכניות הצגה חופשית .
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מבחן הבולטות המופרזת של המוצר 
PRODUCT  PLACEMENT  (PP)

    
תזוהה למשל כאשר יש הופעה חוזרת של מוצר או בשל האופן שבו  בולטות מופרזת      

.  הוא מוצג
     

ניתן להניח שזוהי תוצאה של  , ללא הצדקה תכנית,     כאשר מוצר מוצג בצורה בולטת
. ושיש בכך כדי להטעות את הצופים ,  השפעת מטרות פרסומיות על התוכן
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המופעים' מה שחשוב הוא מס
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:   פיתח מודל בו נאמר לספק התוכןXזכיין  
  -תגייס את הכסף הדרוש  , תגיש הצעה,  אין בעיה? אתה רוצה לספק לנו תוכן

. ואנחנו נאשר את את התוכנית לשידור ללא תמורה בערוץ 
כי הוא  ....הדבר גורם למפיק לפנות לספונסרים שיעזרו לו במימון התוכנית תמורת 

. לא מקבל כסף מהערוץ 

:  והאינטרסים המשותפים של ,  מה המשמעויות מבחינת עבירה על החוק
)  רווח+ מימון(הזכיניות 
)  רווח+ שקיפות(צ " פרסום ויח

) מסך נקי ואיכותי(הציבור  
ל " כל הנ–רגולטור  



האופן שבו משולבים תכנים שיווקיים  
בתוכניות טלוויזיה באופן מובנה

    K250זהו הסכום שהתבקשה רשת הנעלה לשלם לאחד הערוצים -מ"מע+ ח  " ש 
). י טיוטת חוזה" עפ(המסחריים תמורת חשיפה בולטת בסדרה משודרת 

בכמה סצינות ייצאו לקניות בסניפי  , השחקניות ינעלו את נעלי הרשת-  פ "שת
וכן במהלך התוכנית  ,  ישולבו שקיות של הרשת בחזרה מקניות או בבית,  הרשת 

 ". יועלה קטלוג אינטרנטי של לפחות שלושה שחקנים שנועלים את נעלי הרשת

Plot
 

Placement –)שבע סצינות  -מתחייב הזכיין ל ,  ) שילוב במסגרת העלילה
בחנויות יתרחשו  .  שבהן השחקנים יצאו לקניות בקניון ויצולמו בחנות של הרשת 

) 'רכישת נעליים וכו,  מפגש מקרי עם חברה,  שיחת טלפון , למשל(הסצינות 

Product Placement  )מתחייב הזכיין שינעלו את  ,  )הצגת מוצרים בתוכנית
.  סצינות שבהן יראו את שקיות החברה 15וכן  ,  נעלי הרשת לאורך הסדרה 



פ "לחוזה שת " חוק ואתיקה"הכנסת 
: בחוזים מופיעים שני סעיפים

 בכפוף לכללי  ההסכמות הן , למען הסר ספק "הראשון קובע
;  " ובמידה ותתקבל הפרה לכאורה מהרשות נפעל בהתאם, הרגולציה

  הצדדים מתחייבים לשמור על : "שמירה על סודיותהסעיף שני מבטיח
סודיות מוחלטת בכל הקשור להסכם זה ולא יימסר כל מידע בקשר  

". אלא בכפוף לאישור בכתב, לתנאי ואופי ההסכם

תוספת לטווח ארוך:
מוסכם כי ההוראות ימשיכו לחול גם לאחר תקופת  ,  למען הסר ספק    "

". ההסכם מכל סיבה שהיא 
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 תוכניות הורדו  4 . הרשות מורידה כפפות 
משידור עקב פרסום סמוי 

03.12.2012דה מארקר 

שקבעה כי אכן נמכרו ,  ועדת בדיקה לנושא מכירת האייטמים2012-הרשות השנייה הקימה ב
.   בעיקר בתוכניות בוקר ולייף סטייל -אייטמים  

:  הוועדה החליטה להטיל קנס חסר תקדים על הזכייניות
. שידור חוזרתוכניות שבהן נמצא כי נמכרו אייטמים יירדו מהאוויר ולא ישודרו גם ב

).  רשת" ( לחיות טוב" ו,  )10ערוץ " ( 10משפחה " ו " 10בריאות ",  )קשת" (יופי של יום"
 אלף שקל ועל  440 הוטל עיצום 10על ערוץ ,  אלף שקל480על קשת הוטל עיצום כספי של 

.  אלף שקל540 -רשת סכום העיצום הגבוה ביותר 

אין זו הפעם הראשונה ולצערי גם לא הפעם : "מסרה,  ר דליה זליקוביץ"ד, ר הוועדה"יו
ק במקרים  האחרונה שתופעת מכירת האייטמים עולה על סדר יומה של הרשות ומדובר ר 

בהחלטתה זו מיישמת ועדת ערר את החלטת המועצה שהתקבלה  . שנמצאו בבדיקה מדגמית
ושעומדת  , לפני כמה חודשים שבה הוחלט למגר תופעות המהוות גניבת דעת של הצופים

.  בניגוד לחוק ולכללי הרשות
וכי הזכייניות ינקטו בצעדים למניעת  ,  אני מקווה שתופעות נלוזות אלו לא ימצאו דרכן למסך

". מצבים אלה בעתיד
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מסקנות 
. יה מסחריתהכרה בכך שפרסומת היא מכשיר חיוני לקיומם של רדיו אזורי ושל טלוויז: בסיס

להטמיע מוצר באמצעות יישום התוכן השיווקי יש השתלטות על המסך מצד המפרסמים כדי  
של  "  בחירה טבעית" שלא יחשוב שזו פרסומת אלא כך, בתודעתו של הצופה בצורה סמויה 

.השחקנים

 הפסד שומרי החוק לעומת -צ"יח( י החוק " ועפבשקיפותכולם חייבים לעבוד  , החוק ברור
. כמו גם הרצון  לקבל מסך נקי ואיכותי, ואינטרס משותף לעגן זאת)  פורעיו

. הצרכים והשימושים כיום, מסגרת החוק הקיימת טעונה רענון והתאמה לטכנולוגיות

מהזכיינים או מגורמים  תכנים איכותיים ללא לחץ שיווקי   ליצור היוצריםחובה להגן על זכות 
.אחרים

עצמאיות שידורים ויצירות , להיחשף לתכנים, הצופים וזכות חוקית של ציבוריאינטרס  
. ואיכותיות

. חייבת להיות מוגנת בכל דרך אפשרית ללא פשרות,  באוכלוסיה על כל גווניה הילדיםקבוצת 

. שישארו טאבו מבחינת פרסומים,  למשל חדשותישנם תחומים כמו 



.  שמירת החוק 1.

. שליטת הרגולטור על תכני המסך על פי רוח וכוונת המחוקק2.

. עם שליטה ויידוע הצופים,  להפוך פרסומת סמויות לבולטות 3.

. א יפרש את הגדרות הכללים הנזילות כראות עיניו הסוביקטיביות " מניעת מצב בו כ 4.

. י העלאת הקנסות שיהפכו את ההפרה ללא כדאית בניגוד להיום"הגברת האכיפה ע5.

או  , ופרסומות סמויות" פרסומות אגב "שאי התמודדות עם תופעת , המצב כיום הוא6.
מצב זה מוביל לעוול ולאי שיוויון  .   ולמציאות אבסורדית לחוסר אחידות    דומיה מביאה 

. או ביחס לשומרי או פורעי החוק כיום. ל"   רגולטורי לשוק המקומי ביחס לשוק חו
.  כראות עיניו " אי ההסדרה או מה שמותר" מניעת מצב בו כל אחד יפרש את . 7

נדרשת בניית מערך כללים עדכני ושקוף של התנייות לשימוש בתכנים  , לכן
: פרסומיים מסחריים כמו למשל

.  של הגורם המסחרי שניתן לזהות את שמו וסימנו המסחרי באופן  חשיפה תהיה  -   
.  מטעם הגורם המסחרי מבצע או אזכור של פרסומתסיסמת /שבח לא ייאמרו דברי -   

.  ובאופן סביר במשדר בטבעיותהחשיפה תיעשה באופן שישתלב -
.   בדבר קיומה של חשיפה ועוד תינתן הודעה לפני שישודר הקטע  -   
   

! בעיה בפני עצמה–חלק מיישומי השינויים דורש שינוי חקיקה  :  הערה 

יישומים 



דוגמאות יישומיות
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APPLEחברת  

Top films appeared in
 

17 
 

Films:

Cars 2,     
 

Contagion,   
 

Diary of a Wimpy Kid
Rodrick Rules,

 
Fast Five,   Green Lantern,

 
Hall Pass,

Hop,    Just Go With It,
 

Limitless,
 

Little Fockers,    
Mission: Impossible ‐

 
Ghost Protocol, 

 
New Year's Eve,

No Strings Attached,     
 

Rise of the Planet of the Apes,
The   Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 Thor,
Transformers: Dark of the Moon
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CARS
Chevrolet: Top films appeared in:

 
9

 Films: Battle: Los Angeles,
 

Contagion, 
 

Diary of a Wimpy Kid: Rodrick 
 Rules,

 
Fast Five,

 
Green Hornet,

 
Green Lantern, 

 
Just Go With 

 It,  
 

Little Fockers,
 

Transformers: Dark of the Moon

Ford: Top films appeared in:
 

9
 Films: 

 
Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules,

 
Fast Five,  

 
Green 

 Hornet,
 

Hall Pass,
 

New Year's Eve,   
 

Rise of the Planet of the 
 Apes,    

 
Super 8,X‐MEN: First Class,   Cars 2

Cadillac: Top films appeared in:
 

7
 Mercedes: Top films appeared in:
 

7
 BMW: Top films appeared in:

 
5

Volkswagen: Top films appeared in:
 

5



 Jump Street 21: הסרט 
Date:

 
16‐18

 
Mar., 2012      Studio:

 
Sony

M $35:  ל ההכנסות מפרסומות סמויות " בסרט הנ
: המותגים שהופיעו 

Chevrolet, 
 

Chevrolet Camaro, 
 

Desert Eagle 
 Pistol, 

 
Disney,Doritos,

 
Evans,

 
Facebook,

 
Fila,

 
Ford,

 
FordMustang, 

 Glock, 
 

Hyundai,Jansport,
 

Lincoln,
 

Porsche,  
 

Quiznos,
 

RedBull,
 Smartwater,

 
Smith&Wesson,

 
Sony,

 
SonyEricsson,

 
SonyVAIO,

 
Sprin

 gfield Armory,
 

Taco Bell,  Twitter,
 

University of California, 
 Berkeley,

 
Volkswagen,

 
Volkswagen Beetle

עבור   $ M45שולמו , JAMES BOND – SKYFALL    בסרט האחרון של  
. פרסומות סמויות
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http://www.brandchannel.com/brandcameo_brands.asp?brand_year=2012&bn_id=229
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