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לכבוד 
הגב'אוהמדז'יבוז' 
יו"רמועצתהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו 



הנדון:עמדת אקט ,איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל (ע"ר) ואיגוד העורכים (ע"ר)
בנושא תוכן שיווקי 

הקדמה
אנומברכיםעלקידוםנושאחשובזהשלתוכןשיווקיבערוציםהמפוקחיםעלידיהרשותהשנייה
לטלוויזיה ורדיו ומכך כי יוזמת השולחן העגול נושאת פרי ונראית מגמת המשכיות בשיח
המשותף.נושאהתוכןהשיווקימוסדרכברבמקומותשוניםבעולםואנוסבוריםכיישדחיפות
גדולהלהסדרתהנושאבישראלוזאתמשניטעמיםעיקריים :)1בפועלישכברהיוםשימושלא
מועט בתוכן שיווקי באופן שאינו מוסדר . )2שיפורים טכנולוגיים המביאים לשינויים בהרגלי
הצפייה מחייבים עדכון וחיזוק המודלים הכלכליים של הגופים המשדרים בפלטפורמות
'המסורתיות'עלמנתלשמרןתחרותיותבשוקהרבערוציהמתחזקוהולך .
בנוסף לשחקנים המפוקחים היום על ידי הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין קיימים
מתחרים נוספים ,לא מפוקחים כלל ,אשר הולכים ויוצרים דריסת רגל הולכת וגדלה בתחום
התוכן ,ווי – נט ,וואלה ,גלובס ,דה – מרקר ועוד רבים אחרים .מודל הפסקות הפרסומות
) (Commercials Breaksהולךומאבדאתכוחובעבורהמפרסמיםבהינתןפלטפורמותאשרבהן
ניתןלהגיעלחשיפהגדולהיותר,ממוקדתאוכלוסייתיעד,חשיפהארוכהיותרוכלזאתבעלויות
נמוכותמשמעותיתמהפרסוםהמסורתיבגופיהשידורהמסורתיים. 
לאורהאמור,עמדתנו,כפישתפורטותוסברבהמשך,היאכיישלהתירתוכןשיווקי.איהסדרה
לא מביאה להעלמות הצורך המוכתב על ידי כוחות השוק אלא מייצרת מנגנונים "סמויים"
לתמיכהכלכליתביצירתהתוכןוזאתללאבקרהושליטה. 
עמדתנוזומחולקתלשניפרקים :
 .1עקרונותמנחיםוכללייםלשימושבתוכןשיווקי.
 .2דרכייישוםואכיפה.



עקרונות מנחים וכלליים לשימוש בתוכן שיווקי
יש לקבוע עקרונות מאקרו לשימוש בתוכן שיווקי ,שהם היסודות ההכרחיים לבנית תשתית
נכונה ליישום ראוי ומוצלח אשר לא פוגע בערכים חשובים כמו חופש יצירה ,מניעה של הטעיית
הציבור ,שקיפות ציבורית ויכולת של הרשות השנייה לקיים את מכלול הכללים להם מחויבים
בעלי הזיכיון  /רישיון.

עקרונותמנחים(התייחסותליישוםואכיפהשלכלסעיףבפרקהבא) :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

הבטחת חופש יצירה מוחלט תוך איסור גורף של הגורם המסחרי המעורב בפרויקט
להתערבבתוכן.
יצירתשקיפותמולהצופהכאשרקייםתוכןשיווקי.
איסורגורףלגביהבעתדעה/עמדה /המלצה במסגרתהתוכניתעלהמוצראשרהתוכן
השיווקיהואשלו.
איסור על פרסום תוכן שיווקי על מוצרים אשר פרסומם היום אסור (מוצרי טבק,
אלכוהול,תרופותהדורשותמרשםוכו').
איסורעלשימושבתוכןשיווקיבתוכניותאקטואליה,צרכנות,תחקירוחדשות.
איסורעלשימושבתוכןשיווקיבתוכניותלילדיםונועראובזמניצפייההמיועדיםלילדים
ונוער.
יחיד ,תאגיד או חברה אשר יש להם זיקה ישירה לגורם המשדר ו/או המפיק לא יוכל
להפיץתוכןשיווקיבגוףהשידוראוההפקהבוהואבעלעניין.
איסורעלהתערבותבלוחהשידורים ) (Programmingעלידיבעלענייןבתוכןשיווקיוכן
איסור על גורם משדר לקבוע לוח שידורים בהתאם לדרישות גורם מסחרי המעוניין
לשווקתוכןבשידוריגוףהשידור.
הגבלת האחוזים המותרים מסך תקציב התוכנית אשר ימומנו על ידי גורם מסחרי
המבקשלשלבתוכןשיווקישלמוצריו.


יישום ואכיפה
בחלק זה נביא פירוט והצעות (בהתייחס לסעיפים מהחלק הקודם) רלוונטיות שיכולות לסייע
לרשותהשנייהליישםולאכוףשימושבתוכןשיווקי. 
יישום:
 .1חופש יצירה – שמירהעל חופש יצירהומניעהשלהתערבותגורמיםמסחרייםביצירת
התוכןהינםכללאשר ישלהתייחסאליוכ"יהרג ובל יעבור" .עלמנתלשמורעלעקרון
חשובזהאנומציעיםכילגביכלתוכניתאשרישבכוונתהגורםהמשדרלהכלילבהתוכן
שיווקי עליו יהיה להגיש למועצה במועד הגשה לאישור של לוח השידורים תצהירים
חתומים של היוצרים הרלוונטיים (תסריטאי ,במאי ,צלם ,מפיק ככל שמדובר בהפקה
מקומיתקנויה) לכלתוכניתובההםמצהיריםכיהתוכןהואפרייצירתםהמקוריתוכי
לאהופעלהעליהםכלהשפעהאולחציםבמהלךיצירתהתוכן.בנוסף,עלגוףהשידור
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יהיהלהציגבמעמדהצגתתוכניתהשידורים אתזהות הגורם המסחריהמעורב ושיעור
המימוןשלובפרויקט.
שקיפות – שקיפות כלפי  הציבור על מנת למנוע הטעייה כאשר ישנו תוכן שיווקי הוא
חשוב ביותר .תוכנית אשר מעורב בה תוכן שיווקי חייבת להיות מסומנת באופן ברור
במהלךכלהתוכניתאולכלהפחותבתחילתהתוכניתובכלחזרהמהפסקתפרסומות.
עידוד צריכת מוצרים – ההתקשרות בין גוף השידור לבין הגורם הנוסף לצורך שימוש
בתוכןשיווקייסתכםבהצגתהמוצרהמקודםבאופןהמשתלבבטקסטהטלוויזיוניללא
הבעתעמדהו/אוהמלצהכלשהילגביהמוצרו/אוהחברההשותפהלגוףהשידור.שילוב
המוצר המשווק צריך להיות באופן שאינו מייחד את המוצר כנושא בתוכן אלא כחלק
אינטגרליהמשתלבבטקסטהטלוויזיוני.לדוגמה:בתסריטבוישנןסצנותביתקפה,ניתן
להגיעלהסכםעםרשתבתיקפהולצלםבהאתכלהסצנותאךיחולאיסורמוחלטעל
הצגתשמהשלהרשתבטקסטובוודאילאהאדרתהודברישבחשכביכולשזוריםבאופן
טבעיבטקסט.
פרסום אסור–ישלהחריגמהכנסתתוכןשיווקימוצריםשאסוריםהיוםבפרסוםבאופן
המסורתי המקובל .מוצרי טבק ,אלכוהול ,מזון לתינוקות ותרופות מרשם הם רק חלק
מרשימת מוצרים אשר יש לקבוע באופן קטגורי כי חל איסור לקדמם באמצעות תוכן
שיווקי.ישחשיבותבהגנהעלהציבורבכללובוודאיעלקטיניםבתחומיםהללו.
טקסט טלוויזיוני שאין לאפשר בו תוכן שיווקי–גופיהשידורמשדריםתוכןמגווןובכלל
זה גם תכנים אשר נועדו לידיעת הציבור ,אם בטקסטים חדשותיים ואקטואליים ואם
בתוכניות תחקיר ,צרכנות אשר נתפסות כ"אובייקטיביות" בעיניי הצופה ההדיוט .יש
לשמור על טקסטים אלו נקיים מכל השפעה  /התערבות של גורם מסחרי בצורת תוכן
שיווקי .אמון הציבור במידע שהוא מקבל הוא נדבך חשוב במערכת היחסים הבלתי
כתובהביןגורמיהשידורלביןצופיהם.ישלהקפידכילאיחולכלכרסוםבמרקםאמון
עדיןזה.יתרהמזאת,כניסתתוכןשיווקילעולםהתוכןהנ"לתפגעפגיעהאנושהביכולתו
שלגוףהשידורלהביאלידיעתהציבורתחקיריםמשמעותייםאשרחשיבותידיעתםעל
ידיהציבורגוברתעלכלאינטרסאחר.
הגנה על קטינים – ישלאסורבאופןגורףשימושבתוכןשיווקיבתוכניותלילדיםולנוער
והןבשעותצפייההמוגדרותכשעותצפייהלילדיםולנוער.איסורזהימנעקידוםמוצרים
לקהלאשרעלוללהתקשותלזהותכימדוברעלתוכןשיווקיויסבורבתמימותוכימדובר
עלתוכנית"אובייקטיבית".בנוסף,הגדרהזותעודדשילובתוכןשיווקיבזמנישידורשל
פרייםטייםבהםעלויותההפקהגבוהותמשמעותיתוהתוכןהשיווקייכוללסייעביצירת
תוכןעםתקציבמשמעותייותר.
שותפות צולבת – מרבית ,אם לא כל ,גופי השידור נשלטים בידי אנשי עסקים אשר
עסקיהם חוצים ענפים מגוונים .ערבוב אינטרסים ומצב בו בעל מניות בערוץ או בעל
השפעהישירבויפעלובשיתוףפעולהעםהערוץשבבעלותםעלידישימושבתוכןשיווקי
של עסקיהם האחרים הוא פתח מסוכן עבור גופי האסדרה לשמירה על יכולת פיקוח
ואכיפהשלהכלליםבנושאהתוכןהשיווקי(אםוכאשריוחלטעלכאלה).ישלאסורעל
שיתופיפעולהבתצורתתוכןשיווקישלבעליעניין/בעלימניותבגוףהשידור.
לוח שידורים ) (Programming– עללוחהשידוריםישלהיותמוגשיחדעםסימוןברור
שלתכניםאשרמשולבבהםתוכןשיווקי.ישלשמורעלזכותשלהרשותהשנייהלבחון
הסכמים עם הגורם המעורב בתוכן השיווקי במקרים בהם יש חשש לקביעת לוח
השידורים ושיבוץ תכניות בזמנים אשר ניכר כי נקבעו מתוך אינטרס של בעל העניין
בתוכןהשיווקיולאמאינטרסשלתמהילנכוןומגווןלטובתציבורהצופים.

 .9שעור חלק תוכן שיווקי בתקציב הפקה – מודל תוכן שיווקי נועד לתת מענה כלכלי
למציאות כלכלית משתנה בשוק אשר בעיקרה נובעת מהתפתחויות טכנולוגיות אשר
מביאותלשינוייםמהותייםבהרגליהצפייהוצריכתהתוכן,בעיקרלגביתכניות
מתוסרטות .יחדעםזאתחלקמהמנגנוןלדאוגכיתהיההפרדהברורהבין התוכן לבין
השותפים הכלכליים בהפקה כאשר גורם מסחרי או אחר אשר שותף בדרך של תוכן
שיווקילאישפיעכללעלהתוכןהיאהגבלהשלאחוזיהתמיכההכספיתשתותרבעבור
התוכןהשיווקי.
אנו מציעים מודל אשר בנוי בשתי מדרגות* (מתייחס להפקות דרמה ותוכניות מיוחדות
מסוגהעילית):
א.
ב.

מדרגת מקסימום כוללת לשיעור המימון של תוכן שיווקי המותר בתוכנית /
עונה/שידורחדפעמי.
בתוךמסגרתהמקסימוםיוגבלשיעורהמימוןהמותרכאשרהמימוןמשליםאת
ההשקעהבהפקהלסכוםהמינימוםהקבועבכלליהרשותהשנייה.כלמימוןנוסף
מעל שיעור זה ועד המקסימום המותר יתאפשר רק כתוספת לסכום המינימום
הקבועבכלליהרשותהשנייה.

*בהתייחס להפקותשאינן מסוגהעילית(תכניותמציאות,שעשועוניםוכו'),יש
לקבועמדרגתמקסימוםאחתוזאתמכיווןשאיןסכוםמינימוםקבועלהשקעה
בתוכניותמסוגזהוגםנושאההתערבותבתוכןפחותמשמעותית .



אכיפה:
נושא התוכןהשיווקי הינורגישועלוללהביאלניצוללרעהשלכוחותמסחרייםחזקים
אשר ינסו לעשות שימוש מוגזם באפשרות זו .נושא האכיפה חשוב כראשון במעלה ועל
מנתשיהיובידיהרשותהכליםהנדרשיםלאכוףבאופןאפקטיביבזמןאמתאתהכללים
בנושא ,ככל שתחליט לאפשר תוכן שיווקי ,אנו מציעים מספר כלי אכיפה אשר הינם
בבחינת'חובה' .

 בעת הגשת לוח שידורים לאישור המועצה יפרט גוף השידור את כל התוכניות
אשרישבהםתוכןשיווקי.
 גוף השידור יעביר לידי הרשות במועד הגשת לוח השידורים את ההסכמים
שעליהםחתםעםהגורמיםהשותפיםבתוכןהשיווקי.
 גוףהשידוריצרףתצהיריםמהיוצריםהרלוונטייםאשרמבהיריםכילאהייתה
כלהתערבותביצירהעלידיהשותףלתוכניתבתוכןשיווקי.
 גוףשידוראשריחרוג מהכלליםשיקבעוייקנסבאופןשההשקעההכספיתשלו
באותהתוכניתלאתוכר(בתוכניותדרמהותוכניותמיוחדות).בתוכניותאחרות
כגוןתכניותמציאותייקבעמדרגשלקנסותכספייםבהתאםלחומרתההפרה.
 הקנסות יהיו מפורסמים מראש ולא יהיו ניתנים לשיקול דעת למעט קביעת
הרשותאתחומרתההפרה.עםקביעתחומרתההפרההקנסיושתאוטומטית.





לסיכום,אנורואיםבבנייתמודלהמתירתוכןשיווקיכצורךואףחובהבהתייחסלשינוייםבשוק,
כניסת מתחרים חדשים ,פלטפורמות שידור חדשות ושינויים טכנולוגיים המביאים לשינויים
בהרגלי הצפייה וצריכת התוכן .מותר לציין שכבר היום ניכר מעת לעת תוכיות בהם יש תוכן
שיווקי אשר מופיע בגלל חוסר אסדרה כפרסום סמוי ומוטב יהיה להסדיר את הנושא לטובת
השוקכולווכללהשחקניםבו.לתפיסתנוהכוחותהחזקיםביותרהםכוחותהשוק,משהתבררכי
השוקדורשמודליםכלכלייםנוספיםעלמנתלשמרעליציבותווחוסנוחשובהאסדרהבנושאעל
ידיהרשותהשנייהשבלעדיהאנוצפוייםלתהליךשלקביעתעובדותבשטחבאופןלאמוסדראשר
יחרוג מעקרונות חשובות ובראשם חופש היצירה ותוכן שאינו נבנה לשרת בעלי אינטרסים
כלכלייםבלבדאלאאתהציבורהרחב .


אנו מודים על ההזדמנות שניתנה לנו להציג את עמדתנו בנושא ומקווים כי נייר זה יסייע לקדם
נושא חשוב זה .נשמח להופיע בפני הגורמים המקצועיים ברשות השנייה ובפני מועצת הרשות
השנייה על מנת לקיים שיח מעמיק בנושא ולהרחיב את עמדתנו כפי שהובאה בתמציתיות
במסמך זה.






בברכה ,
גלירשף–יו"רהוועדהמנהל,אקט 
איציקצחייק–יו"ראיגודהעורכים 
נגהבריינס–מנכ"ליתאיגודהעורכים 
עידןאור–מנכ"לאקט 



