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1. Google Ireland 
 גוגל ישראל בע"מ   .2

 ע"י ב"כ עוה"ד יגאל ארון ושות'  
                                  67021אביב -, תל5ממרכז עזריאלי     
     03-6087716; פקס: 03-6087835טל':     
 המשיבות          ) ע"פ יפוי כוח מוגבל(  

 
        

בקשה מתוקת לאישור הסדר פשרה בתובעה ייצוגית 

 והסדר פשרה 

 12) ולתקה "חוק תובעות ייצוגיות"(להלן:  2006-לחוק תובעות ייצוגיות, התשס"ו 18בהתאם לסעיף 

), מתכבדים הצדדים להודיע "תקות תובעות ייצוגיות": להלן( 2010-לתקות תובעות ייצוגיות, התש"ע

: להלןלבית המשפט הכבד, כי לאחר הליך גישור שקיימו בפי כב' המגשרת, הש' בדימוס הילה גרסטל (

, הגיעו 4.2.20ובהמשך להערותיו של בית המשפט הכבד כפי שדוו במהלך הדיון מיום , ")המגשרת"

וק סופי ומוחלט של הסכסוך מושא ), לשם סיל"הסדר הפשרה": להלןהצדדים להסדר פשרה מתוקן (

  ). "בקשת האישור"בקשת האישור שבכותרת (להלן: 

 בית המשפט הכבד מתבקש לאשר את הסדר הפשרה ולהורות כדלקמן:

"גוגל : להלן, גוגל ישראל בע"מ (2המבקש מבקשת האישור גד המשיבה  הסתלקותלאשר את  .1

התשובה לבקשת ": להלןהאישור ("), אשר כמפורט בתשובת המשיבות לבקשת ישראל

 איה מספקת את השירות") טעות המבקש אין יכולות להיות מכווות גדה, שכן היא האישור

 מושא בקשת האישור, וזאת ללא צו להוצאות;

"גוגל : להלן( 1) לחוק תובעות ייצוגיות, תפרסם המשיבה 3(א)(25כי בהתאם להוראת סעיף  .2

), הודעה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, בשי עיתוים יומיים אירלד"

 לבקשה; ספח א'כבוסח המצורף 

לקבל את המלצת הצדדים בכל הוגע למתן גמול למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו, כמפורט  .3

 להלן;

 כך כספח ד' לבקשה זו; להורות על תיקון הקבוצה בבקשת האישור, בהתאם לוסח המצ"ב .4

"כל המפרסמים בשירות בישראל (שאותרו ע"י מערכת גוגל במועד  :את תכלול שהקבוצה

, לשם פרסום Geo Targetingהקובע) אשר עשו שימוש בתכוה שבשירות הידועה בשם 

מודעותיהם במיקוד לפי מיקום וכחות ו/או מיקוד לפי מיקום וכחות + אזור עיין (על פי 

מדיתי (לפי אזור - ההגדרות התאים של שירות זה) ובהתאם מיקדו מודעותיהם על בסיס תת
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ועד למועד הקובע ו/או במהלך חלק כלשהו  1.1.12ו/או עיר) בישראל במהלך התקופה שבין 

 ".מתקופה זו

ימים (או מועד קצר יותר כפי שייקבע בית המשפט הכבד) ממועד פרסום  45לאשר, בחלוף  .5

 ו תוקף של פסק דין;ההודעה הראשוה, את הסדר הפשרה בתובעה הייצוגית וליתן ל

מוחים וביטויים שלא הוגדרו במפורש בבקשה זו תהא להם המשמעות שהועקה להם בבקשת האישור ו/או 

 בתשובה לבקשת האישור, לפי העיין.

 א. בקשת האישור והרקע להסדר פשרה 

, Google AdWordsעייה של בקשת האישור בטעות המבקש ביחס לשירות הפרסום המקוון  .1

, המסופק על ידי גוגל אירלד למפרסמים ממדיות שוות בעולם,  Google Ads–ובשמו כיום 

לרבות מישראל, ואשר בתמצית (ולצורכי הסכם זה) מאפשר למפרסמים לפרסם את עסקיהם 

צעות קישורים ממומים המהווים למעשה מודעות פרסומיות באיטרט, בין היתר, באמ

, במעה למילות Google) המוצגות על גבי דף התוצאות של מוע החיפוש "המודעות"(להלן: 

  ). ות""השיר: להלןחיפוש מסוימות שהוזו על ידי הגולש (

" (ועל תהליך דמוי מכירה פומבית "pay per clickהתשלום עבור השירות מבוסס על שיטת  .2

כאשר משתמש "מקליק" על מודעותיו  אך ורקהמתקיים בשירות). המפרסם מחויב בתשלום 

של המודעה בפי  ללא קשר למספר המופעים(הכוללות קישור לדף חיתה של המפרסם), וזאת 

גולשים ללא קשר לכמות הפעמים שמודעה הופיעה בתוצאות החיפוש של  -הגולשים, דהייו 

שוים, וללא קשר לכריתתה של עסקה בין המפרסם לבין הגולש שצפה ו/או הקליק על 

 המודעה.

שוות המוצעות למפרסם במסגרת  אופציואליותהמודעות מפורסמות גם על בסיס תכוות  .3

).  " GT" או "GT -"תכות ה: להלן( Geo Targetingהשירות, לרבות התכוה הידועה בשם 

ת על טכולוגיה חדשית מובילה בתחומה, ומבוססת על אידיקציות סמכ GT-תכות ה

סוגים: א) המיקום הגיאוגרפי החזוי של הגולש, המכוה גם  2 -גיאוגרפיות, אשר חלקות ל

); ב) הבעת עיין של הגולש באידיקציות "מיקום וכחות": להלןמיקום וכחות חזוי (

 ). "אזור עיין": להלן( גיאוגרפיות מסוימות המכוה גם אזור עיין

פי -המודעות בשירות על מיקוד וייעודטעותיו של המבקש בבקשת האישור מכווות כגד  .4

"בפועל וביגוד למצגים כמפורט בבקשת האישור, המבקש טוען כי:  .מיקום הוכחות

ולהתחייבויות המשיבות מקבלים המפרסמים ומשלמים עבור הקלקות בלתי רלווטיות אשר 

 לבקשה).  75 עיףסבוצעו מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו" (

בתשובה לבקשת האישור עמדו המשיבות, בין היתר, על כך, כי דין בקשת האישור כגד גוגל  .5

 ישראל להידחות על הסף שכן היא איה מספקת את השירות. 

הראייתי  לגופו של עיין, חלקה גוגל אירלד על טעות המבקש מכל וכל הן מהטעם שהמסד .6

עליו מבוססת בקשת האישור סמך על שגגות מתודולוגיות קשות, הן מהטעם שההחות 

שגויות והן מהטעם שהמבקש לא הוכיח  - העומדות בבסיס עילות התביעה להן טוען המבקש 

 זק בר תביעה או פיצוי, הכל כפי המפורט בתשובה לבקשת האישור.
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שובה לבקשת האישור, חלק על כל טעותיה של הגיש המבקש את תגובתו לת 12.7.2017ביום  .7

גוגל אירלד, והצביע על הטעמים שלאורם יש לקבל, לשיטתו, את בקשת האישור. לאחר 

שהתקיים דיון מקדמי בבקשת האישור, ובהמלצת בית המשפט הכבד, ההליך הועבר לפסים 

 של גישור, והתהל בפי המגשרת.

ושיחות רבות, לאחר שהצדדים שקלו את הסיכוים לאחר הליך גישור ארוך, שכלל  פגישות  .8

לצרכי פשרה בלבד, ומבלי  -והסיכויים שבהמשך יהול בקשת האישור, הגיעו הצדדים להבות 

 אשר יפורטו להלן.  - שכל צד מודה בטעות משהו

 ב. הסתלקות מבקשת האישור גד גוגל ישראל  

כמפורט בתשובה לבקשת האישור, לשיטת המשיבות, טעות המבקש אין יכולות להיות  .9

מושא בקשת האישור. משכך,  איה מספקת את השירותמכווות כגד גוגל ישראל, שכן היא 

טועות המשיבות כי גוגל ישראל איה בעלת דין כוה בתובעה ועל כן יש למחוק את התובעה 

 גדה.

10 . גד גוגל ישראל כאמור לעיל, הרי מבלי לגרוע מטע הות המשיבות לפיהן יש למחוק את התובע

שממילא אין בה גם צורך, שכן כפי שיפורט להלן, במסגרת הסכם פשרה זה ממילא יתן מעה 

הולם ללקוחות השירות על ידי גוגל אירלד, המחויבת בביצוע הסדר הפשרה, ואשר אין יסוד 

כל האמור, המבקש מסתלק מבקשת האישור כגד גוגל ישראל  להיח כי היא תפר אותו. לאור

 וזאת ללא צו להוצאות ובכפוף לאישור הסכם זה.

 ג. עיקרי הסדר הפשרה עם גוגל אירלד

אך לא רק, ההסכמה לתיקון בקשת האישור, אין  -ההסכמות במסגרת בקשה זו, לרבות  . 11

משקפות ויתור על טעה ו/או הסכמה של מי מהצדדים לטעותיו של הצד האחר. ההסכמות 

ועדו לצורכי פשרה בלבד, והן משקללות את הסיכויים והסיכוים הטמוים ביהול התיק, 

. מטעמי זהירות מוסכם בזה, כי אם בקשה זו לא תתקבל כבכל פשרה במסגרת הליך משפטי

הרי שלא יהיה בה ו/או בכל הקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין, משום וויתור ו/או הודאה 

 כלשהם מטעם מי מהצדדים, ולא ייעשה בה ובכל הקשור בה שימוש כלשהו. 

 ההגדרות הרלווטיות להסכם פשרה זה:  . 12

": כל המפרסמים בשירות בישראל (שאותרו ע"י מערכת גוגל במועד הקובע) חברי הקבוצה"

, לשם פרסום מודעותיהם Geo Targetingאשר עשו שימוש בתכוה שבשירות הידועה בשם 

במיקוד לפי מיקום וכחות ו/או מיקוד לפי מיקום וכחות + אזור עיין (על פי ההגדרות 

מדיתי (לפי אזור ו/או עיר) -עותיהם על בסיס תת) ובהתאם מיקדו מודהתאים של שירות זה

 ועד למועד הקובע ו/או במהלך חלק כלשהו מתקופה זו. 1.1.12בישראל במהלך התקופה שבין 

בהתאם, מתבקש בית המשפט הכבד לאשר למבקש לתקן את הגדרת הקבוצה בבקשה לאישור 

. וסח בקשה 150וסעיף  121 למבוא לבקשה, סעיף 2תובעה ייצוגית וזאת על ידי תיקון סעיף 

 .לאישור תובעה ייצוגית מתוקן עם "עקוב אחר שיויים" מצ"ב כספח ד' לבקשה

 .מועד הגשת הבקשה המתוקת לאישור הסדר פשרה לבית המשפט הכבד :ע"הקובהמועד "
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 ": המועד בו יהפוך פסק הדין המאשר הסכם פשרה זה לסופי וחלוט.מועד האישור"

, שיפור השי, העקת פיצוי כספי לחברי הקבוצה; הראשוןהסדר הפשרה כולל שי רכיבים:  . 13

 מצגים מסוימים בשירות. והכל כפי שיפורט להלן. 

 . פיצוי כספי למפרסמים בשירות  1ג.

לחברי הקבוצה כהגדרתם לעיל, כאשר  פיצוי כספיבמסגרת הסדר פשרה זה תעיק גוגל אירלד  . 14

₪ ש"ח (עשרה מיליון וארבע מאות   10,400,000סך שווי הפיצוי שיועק לכל הקבוצה יעמוד על 

 ), הכל בהתאם להוראות שלהלן. "סכום הפשרה": להלןאלף ש"ח בלבד; 

לא לעיל, חברי הקבוצה  12למען הסר ספק ומבלי לשות את הגדרת הקבוצה כאמור בסעיף  .15

, ואשר מיקד את מודעותיו לפי מיקום GT-כל מפרסם אשר עשה שימוש בתכות ה כללוי

- מיקד את מודעותיו לפחות לפי מיקום וכחות תת ולאוכחות מדיתי (קרי, מיקוד לישראל), 

, ואשר GT- כן לא יכללו חברי הקבוצה כל מפרסם אשר עשה שימוש בתכות ה-מדיתי. כמו

 GT-אזור העיין של הגולש בלבד (קרי, לא השתמש בכל תכות המיקד את מודעותיו לפי 

 הכוללת מיקום הוכחות של הגולש).  

יובהר בהקשר זה, כי גוגל אירלד סבורה, כי חברי הקבוצה מהווים קבוצה רחבה יותר מאשר  . 16

אותם מפרסמים, אשר לשיטת המבקש יזוקו כביכול באופן כלשהו, וזאת במספר היבטים 

חולקת על כך כי ישם מפרסמים כלשהם שיזוקו). המבקש מסכים כי הקבוצה על  (ותוך שהיא

פי הסדר זה היה רחבה יותר, אולם אין בהסכמה זו, כדי להוות הסכמה לכל היבט בטעותיה 

 של גוגל אירלד כמפורט מטה:

מאפשרת למקד את המודעות בשירות  GT- כמפורט בתשובה לבקשת האישור, תכות ה .1

וכחות בהתאם למספר רמות מיקוד גיאוגרפיות, לרבות אזורים גיאוגרפיים  לפי מיקום

"), כגון Sub Regionsבמדיה (למשל: צפון, דרום וכו'), ו/או אזורים ספציפיים יותר ("

 ערים בישראל. 

גוגל אירלד סבורה, כי אין ולא טעה כל טעה בבקשת האישור ביחס למיקוד מודעות 

ואילך), וכי כל טעות  2012(אפשרות אשר הייתה זמיה בישראל רק משת לפי אזור 

המבקש וראיותיו התייחסו רק למיקוד לפי מיקום וכחות של אזורים ספציפיים יותר 

 . Sub-Region)( קרי, מיקום וכחות מסוג

חרף זאת ולצרכי הסדר הפשרה בלבד, הסכימו הצדדים כי חברי הקבוצה יכללו גם 

 מיקדו את מודעותיהם לפי אזור. מפרסמים ש

במסגרת בקשת האישור טוען המבקש, כי הזק הטען על ידו (המוכחש על ידי המשיבות  . 2

 . GT-לגופו) גרם לכלל המפרסמים אשר עשו שימוש בתכות ה

כמפורט בתשובה לבקשת האישור, בפי המפרסם אפשרות למקד את המודעות לפי אזור 

ו לשלב בין השיים, ועל כן גוגל אירלד סבורה, כי טעותיו עיין, לפי מיקום וכחות א

של המבקש (השגויות לשיטתה) יכולות ממילא להיות מכווות רק לגבי מפרסמים 

 שמיקדו את מודעותיהם לפי מיקום וכחות בלבד. 
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חרף זאת ולצרכי הסדר הפשרה בלבד, הסכימו הצדדים כי חברי הקבוצה יכללו הן 

מדיתי כמו גם מפרסמים -מודעותיהם לפי מיקום וכחות תת מפרסמים שמיקדו את

 שמיקדו את מודעותיהם לפי מיקום וכחות + אזור עיין. 

סמכת על טכולוגיה חדשית  GT-כמפורט בתשובת גוגל לבקשת האישור, תכות ה . 3

מובילה בתחומה, המבוססת על כלים טכולוגיים והסתברותיים מתוחכמים ביותר 

ספציפיות הין מידע קייי וסוד מסחרי של גוגל אירלד) במטרה לחזות (ותכוותיה ה

את מיקום הוכחות של הגולש כאשר גם המבקש עצמו טוען כי לפחות חלק (ולטעת 

 רובן המוחלט) מהמודעות מושא בקשת האישור מוקדו והוצגו כיאות.  - גוגל 

הוטעה ו/או  Sub Region -שמיקד את מודעותיו למשכך, ועל אף שברי כי לא כל מי                        

הקבוצה, כך שתחול על כל  סבל מזק (טעות מוכחשות), גוגל אירלד הסכימה להרחבת

 המפרסמים שכללו מיקוד לפי וכחות בהגדרות הפרסום שלהם כמפורט לעיל.

המורכבות חברי הקבוצה כמפורט לעיל גם על רקע הצדדים הסכימו להגדרה הרחבה של  . 17

לסות לבודד מפרסמים בעלי מאפייים כאלו ואחרים, על רקע השוות הרבה הקיימת  העצומה

בין הגדרות מסעות הפרסום של כל מפרסם בשירות; על רקע העובדה כי כל מפרסם רשאי 

-מיקוד המודעות לפי תכות הלערוך שיוי בהגדרותיו בכל רגע תון, ובכלל זאת שיוי באופן 

GT  תון ועל רקע העובדה כי כל מפרסם רשאי להשהות את מסעות הפרסום שלו בכל רגע

 ולחדש אותם בכל עת (לרבות השהייה של ימים, שבועות וכיוצ"ב) או לבטלם כליל. 

על רקע מאפייים אלו של השירות ושל המפרסמים, הסכימו הצדדים על הגדרת חברי הקבוצה,  . 18

את בסיס אוכלוסיית המפרסמים שתהיה זכאית לפיצוי, ומבלי  להרחיבכמפורט לעיל, במטרה 

ליתן משקל למאפייים קוקרטיים או היבטים אחרים של מפרסם ספציפי ומסעות הפרסום 

 שלו. 

 וי הכספי אופן העקת הפיצ

 סכום הפשרה יועק לחברי הקבוצה באופן המפורט להלן.  . 19

הפיצוי יועק לכל מפרסם אשר לפי התוים העדכיים הזמיים לגוגל אירלד מה עם  .1

 חברי הקבוצה.

סכום הפיצוי יחולק בין חברי הקבוצה באופן יחסי בהתאם למספר מסעות הפרסום  .2

 .  GT-בהם עשה שימוש בתכות ה

), גוגל אירלד "האיתור מועד": להלןימים לאחר מועד האישור ( 30כך, בתוך לשם 

תאתר את כל החשבוות של חברי הקבוצה (הן חשבוות פעילים והן חשבוות שכבר 

סגרו/חסמו); תבדוק את מספר מסעות הפרסום של כל מפרסם המה עם חברי 

זכאי כל חבר קבוצה בהתאם הקבוצה וכלל בהסדר פשרה זה ותחשב את הסכום לו 

להסדר פשרה זה באופן יחסי בהתאם למספר מסעות הפרסום שיהל כל מפרסם ואשר 

כאמור, באופן שמפרסם שלו היו יותר מסעות  GT-בהם עשה שימוש בתכות ה

יהיה זכאי לסכום גבוה יותר של פיצוי מחבר  GT- פרסום בהם עשה שימוש בתכות ה

  . GT-ר של מודעות בהן עשה שימוש בתכות הקבוצה בעל מספר מוך יות
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גוגל אירלד תעיק את סכום הפיצוי המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה המחזיק  .3

: להלןימים לאחר מועד האיתור ( 60בחשבוות פעילים כמפורט לעיל, בתוך 

", בהתאמה). הפיצוי יועק כזיכוי ישיר המועד לתשלום"-" ומפרסמים פעילים"

לחשבוות הפרסום בשירות של המפרסמים הפעילים. ככל שבמועד התשלום יהא 

למפרסמים פעילים חוב תלוי ועומד כלפי גוגל אירלד כתוצאה מהשימוש בשירות, גוגל 

אירלד תהא רשאית (אך לא מחויבת) לקזז חלק או את כל סכום הפיצוי כגד החוב. 

בחשבוו לצורך המשך שימוש  בכספי הזיכוי המפרסם יהיה רשאי לעשות שימוש

בשירות או לסגור את חשבוו בשירות ולמשוך את יתרת הכספים, ככל שתהיה קיימת, 

לאמצעי התשלום המוגדר בשירות. גוגל אירלד תיידע את המפרסמים הפעילים בדבר 

 העקת הפיצוי באמצעות הודעת מייל. 

: להלןועד הקובע (אשר לחברי הקבוצה שאים מחזיקים בחשבון פעיל כלשהו במ .4

") ואשר כתובת המייל שלהם שמורה במערכותיה של גוגל מפרסמים שאים פעילים"

ימים לאחר מועד האיתור, הודעת מייל, אשר  30אירלד, תשלח גוגל אירלד, בתוך 

תיידע אותם בדבר זכאותם לספק לגוגל אירלד את פרטי הזיהוי שלהם, ואת פרטי 

ים להיות דרושים לגוגל אירלד על מת לזכותם בפיצוי חשבון הבק שלהם, אשר עשוי

גוגל אירלד תעשה שימוש ). "מועד היידוע: "להלןבהתאם להסדר פשרה זה (

") לשם ביצוע וקידום חלוקת הכספים הממוה: "להלן( .Payoneer Incבשירותיו של 

 להלן. 19.12-19.8במסגרת הסדר הפשרה, כמפורט בפסקאות  

ימים ממועד היידוע, גוגל אירלד תפרסם מודעה בשי עיתוים  14- יאוחר מבוסף, לא  . 5

ישראליים וזאת על מת להגיע לכל המפרסמים שאים פעילים, לרבות מפרסמים אשר 

לעיל מכל סיבה שהיא, וליידע אותם  19.4לא  קיבלו את הודעת המייל הזכרת בס' 

הזת פרטי הזיהוי הדרושים בדבר זכאותם הפוטציאלית לקבלת פיצוי באמצעות 

 ופרטי חשבון הבק שלהם. וזו וסח המודעה שתפורסם בעיתוות:

 קייזרמן ' גוגל אירלד ואח' 7157-10-16הסכם פשרה בת"צ "

כל המפרסמים בשירות לאור הסכם הפשרה שאושר במסגרת התיק שבכותרת, 

Google AdWords  ה שבשירות הידועה("השירות") אשר עשו שימוש בתכו

 מדיתי-מיקום וכחות, ואשר מיקדו את מודעותיהם לפי Geo Targetingבשם

אזור העיין של הגולש וזאת במהלך  ללאאו  חדבישראל (לפי אזור ו/או עיר) י

"המועד הקובע") ו/או במהלך חלק (ועד ליום _______   1.1.12התקופה שבין 

ו מתקופה זו, וכון ליום ____ (המועד הקובע) לא החזיקו בכל חשבון פעיל כלשה

בשירות (ואף לא קיבלו מייל אישי בעיין זה), רשאים לפות לכתובת מייל 

_____________ עד יום __________ לשם בדיקת זכאותם לקבלת פיצוי כספי. 

שתמש שלהם על מת לאפשר בחית זכאות זו, על המפרסמים לספק את שם המ

 ומספר חשבון הפרסום שלהם במסגרת פייתם."

ימים ממועד היידוע להזין את תוי  60לרשות המפרסמים שאים פעילים יעמדו  .6

 ").מועד הזת הפרטים: "להלןחשבון הבק שלהם באופן מקוון (
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ככל שיהיו מפרסמים שאים פעילים המים על חברי הקבוצה אשר לא יזיו את פרטי  .7

הבק שלהם כאמור, כספי הפיצוי המיוחסים למפרסמים שאים פעילים הללו חשבון 

ליהול ימים לאחר המועד לתשלום למפרסמים שאים פעילים) לקרן  30יועברו (בתוך 

: להלן( א לחוק תובעות ייצוגיות27לפי סעיף  וחלוקת כספים הפסקים כסעד

 ").הקרן"

 ממוה ותפקידיו

כפי שהוזכר לעיל, גוגל אירלד תעשה שימוש בשירות הממוה לשם ביצוע וקידום  .8

חלוקת הכספים למפרסמים שאים פעילים ואשר לא סיפקו את פרטי חשבוות הבק 

שלהם בהתאם לדרישות גוגל, ולקרן, הכל בהתאם לבקשה זו. גוגל אירלד תישא 

 באופן מלא בעלויות הממוה והוצאותיו. 

הזת הפרטים, גוגל אירלד תעביר לממוה, בין היתר, את מלוא סכום עד למועד  .9

הפיצוי שעליה לשלם למפרסמים שאים פעילים, את הפרטים והסכומים שיש להעביר 

 לכל מפרסם שאיו פעיל וכן כל מידע אחר הדרוש לממוה לצורך ביצוע תפקידו.

התשלום למפרסמים שאים מועד " להלן:ימים ממועד הזת הפרטים ( 45בתוך  . 10

"), הממוה יעביר את הסכומים להם כל מפרסם שאיו פעיל זכאי, באמצעות פעילים

העברה בקאית, לחשבוות הבק של המפרסמים שאים פעילים בהתאם לפרטים 

 שמסרו על ידיהם כמפורט לעיל.

גל אירלד במקרה שקיימת אי ודאות בוגע לאופן ביצוע תפקידו, על הממוה לפות לגו . 11

לשם מתן הבהרות, ולאחר מכן, במידת הצורך, יהא הממוה רשאי לפות לבית 

 המשפט לקבל הוראות בעיין זה , והצדדים יהיו רשאים להביע עמדתם לגבי פיה כזו.

לעיל, גוגל אירלד, ככל שתבחר לעשות כן, תהא רשאית  19.3על אף האמור בס'  . 12

באמצעות הממוה (אשר יעביר את הפיצוי להעיק את הפיצוי למפרסמים פעילים 

ישירות לחשבון הבק שלהם וזאת לא יאוחר מהמועד לתשלום כהגדרתו לעיל), וזאת 

 חלף זיכוי חשבון המפרסם שלהם בשירות.   

, גוגל אירלד ו/או הממוה ימסרו לבית המשפט הכבד 19ימים מביצוע האמור בס'  30בתוך  . 20

ור רו"ח) אשר יאמת את ביצוע הפשרה בהתאם להסדר זה, ולב"כ המבקש דו"ח (בגיבוי איש

ויפרט רק את הסכומים הכוללים ששולמו בפועל למפרסמים פעילים, למפרסמים שאים 

  "). הדו"ח: "להלןפעילים, ושהועברו לקרן (במידת הצורך; 

בין הצדדים מוסכם, כי במסגרת פשרה זו ישמשו תוים מסחריים סודיים ורגישים ביותר של  .21

גוגל אירלד, המהווים סודות מסחריים שלה. על רקע זה מוסכם בין הצדדים, כי מעבר להגשת 

לעיל, גוגל אירלד לא תתבקש ולא תידרש לחשוף תוים אלו בפי מאן  20הדו"ח כמפורט בס' 

 דהוא. 

קש סבור, כי מעבר לכך שסכום הפשרה סביר וראוי בסיבות העיין, הוא סבור עוד, כי המב .22

סכום הפשרה הולם פרסומים פומביים של צדדים שלישיים בדבר הכסותיה המשוערות של 

 ספח ג'כגוגל, וזאת בהתאם לתחשיבים והערכות שביצע, הכל כמפורט במסמך המצורף 

ורה אף היא שסכום הפשרה סביר וראוי בסיבות העיין, אך לבקשה זו. גוגל אירלד מצידה סב
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אין בעמדתה זו כדי להוות אישור ו/או הסכמה עם תחשיביו של המבקש ו/או עם הפרסומים 

 הפומביים עליהם הם סמכים.

הגשת בקשה מתוקת זו, תוגש לבית המשפט הכבד בקשה מוסכמת למתן  עם בבד בד, בוסף .23

תוים בדבר פילוח אחוזי של סכום הפשרה כפי אשר יכלול חסוי,  צו אי גילוי ביחס למסמך

בית המשפט הכבד יתבקש במסגרת  ").המסמך החסוישיחולק בין חברי הקבוצה (להלן: "

לעיוו של בית המשפט הכבד בלבד, הבקשה לאפשר לגוגל אירלד להגיש את המסמך החסוי 

עם מתן  לאפשר עיון בו לגורם אחר מלבדו.אשר יתבקש שלא להעלותו לאתר ט המשפט ולא 

הצו המבוקש, גוגל אירלד תגיש את המסמך החסוי לעיוו של בית המשפט הכבד, במעטפה 

  סגורה.

עם זאת, והגם שמדובר במסמך הכולל תוים חסויים, גוגל אירלד תאפשר לב"כ המבקש,  .24

בית המשפט הכבד (מבלי עו"ד אסף פיק (ולו בלבד), לעיין במסמך החסוי טרם הגשתו ל

שיישאר אצלו עותק פיזי של המסמך, לרבות לא באמצעות צילום/העתקה וכיו"ב), וזאת לאחר 

, ב"כ המבקש יהיה רשאי לבקש עיון חוזר במסמך ככל שיחתום על הסכם שמירה על סודיות

 .שיהיה צורך בכך בעת יהול שלב אישור הסדר הפשרה או הליכים משפטיים הובעים ממו

 . שיפור מצגים בשירות 2ג.

 GT-.א שיוי במידע המוצג למפרסמים במסגרת הסדר תכות ה2ג.

במסגרת הסכם הפשרה, אותה גוגל אירלד לעדכן את המידע המוצג למפרסמים במסגרת  .25

באופן שמדגיש הן את הצורך לבדוק את הגדרות קמפיין השירות לצורך  GT- הסבר תכות ה

מבוססת על כלים טכולוגיים  GT-מיקוד המודעות לפי מיקום והן את העובדה שתכות ה

ודאות ודיוק, אלא לחיוב השתדלות בהתאם  100%- והסתברותיים, וגוגל איה מתחייבת ל

 לטכולוגיה הזמיה שלה בכל עת.

) הרלווטיים, בהם קיים הסבר לעיין Help Center Pagesכל דפי העזרה (בהתאם לכך, ב .26

 גוגל תוסיף את המשפט הבא: - בשירות  GT-תכות ה

 "חשוב לזכור

המיקוד למיקום גיאוגרפי מבוסס על מספר סוגי אותות, ובכללם ההגדרות שקבע המשתמש, 

המכשירים בהם עשה שימוש וההתהגות של הפלטפורמה שלו. באמצעות מיקוד למיקום 

משתדלת להציג את המודעות שלכם למשתמשים שעוים על הגדרות  Googleגיאוגרפי, 

בכל  100%ן איו יכולים להתחייב לדיוק של המיקום שקבעתם. האותות משתים, ולכ

המצבים. כתמיד, מומלץ לבדוק את מדדי הביצועים הכוללים כדי לוודא שההגדרות 

 שקבעתם אכן עוזרות לכם לעמוד ביעדי הפרסום שלכם, או לשות אותן בהתאם".

 .ב שיוי המידע המוצג למפרסמים בהגדרות המיקוד לפי מיקום שבממשק יהול חשבון הפרסום 2ג.

 בדפי המפורט ההסבר תקציר את להוסיףאותה אף  אירלד גוגל במסגרת הסכם הפשרה, . 27

  .המשתמש בממשק גם , העזרה
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מפרסם כך, בעמוד המאפשר למפרסם לבחור את האפשרות של מיקוד גיאוגרפי, כאשר 

עומד על הכותרת "בחירת מיקומים גיאוגרפיים למיקוד" מופיע כרגע הטקסט 

  ) הבא:tooltipה"מרחף" (

"בעזרת מיקומים גיאוגרפיים אפשר למקד מודעות למשתמשים שמצאים במיקום  

 גיאוגרפי מסוים, או שמביעים בו עיין. 

בפריז. דוגמה  יכול למקד לאשים שמצאים לדוגמה, הבעלים של מאפייה בפריז

וספת: הבעלים של עסק מקוון שמציע משלוחים לקדה ולארה"ב יכול למקד לשתי 

 המדיות."

  ה:הבא הפסקה האמור למלל סףותתו  הפשרה הסכם אישור לאחר . 28

 מיקום של קריטריוים סמך על ספציפיים למשתמשים מודעות להציג האפשרות"

 דיוק להבטיח יתן לא, משתים באותות שמדובר מכיוון. אותות סוגי כמה על מבוסס

 יעדי את ולהשיג המודעות ביצועי את האפשר ככל לשפר כדי. המצבים בכל 100% של

  ות."ההגדר את ותתאימו השוים המדדים את שתבדקו חשוב, שלכם הפרסום

המיקוד לפי כמו כן, אותה גוגל אירלד לבצע שיוי בוסח המוצג למפרסמים במסגרת הגדרות  . 29

 מיקום שבממשק יהול החשבון שלהם.

 להלן הוסח שהופיע לפי הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה: . 30

 אפשרויות מיקום:

 מיקוד:

אשים שמצאים במיקומי היעד הגיאוגרפיים שלך או  �
 מביעים  בהם עיין (מומלץ)

o .מצאים במיקומי היעד הגיאוגרפיים שלךשים שא 

o שים שמחפשים את המיקומים שאליהם אתה ממקד"א 

 
 להלן הוסח שיופיע בפי המפרסמים לאחר אישור הסכם הפשרה: . 31

 "אפשרויות מיקום:

 מיקוד:

וכחות או התעייות: אשים שמצאים כרגע, או לעיתים  �
קרובות, במיקומי היעד הגיאוגרפיים שלך או אשים 

 שמתעייים בהם (מומלץ)

o  מצאים כרגע, אושים שוכחות: א ,לעיתים קרובות
 .במיקומי היעד הגיאוגרפיים שלך

o  שים שמחפשים את מיקומיות באמצעות חיפוש: אייהתע
 היעד הגיאוגרפיים שלך".

 
להרחבה וספת לגבי משמעות ברירת המחדל ואפשרויות המפרסמים לשות, כאשר מפרסם   . 32

) שזה tooltip"מרחף" () ייפתח בפיו טקסט Targetיעמוד על המילים "אפשרויות מיקום" (

 וסחו: 

, ותקרוב לעיתים או ,כרגע שמצאים אשים בפי יוצגו שלכם המודעות, מחדל כברירת"

 ,לדוגמה. אלה במיקומים שמתעייים אשים בפי או שקבעתם הגיאוגרפיים היעד במיקומי

 להציג יכולה המערכת, פריז הוא שבחרתם הגיאוגרפי היעד ומיקום, בפריז מאפייה לכם יש אם
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 במאפיות שהתעייו לאשים או, קרובות ולעיתים כרגע בפריז שמצאים לאשים המודעות את

 הסוגים את להגביל לכם מאפשרות וספות מיקום הגדרות, לחלופין). בעבר או עכשיויז (בפר

 ."היעד מיקומי של

כלולה ההבהרה המפורטת בפרק " תוביל לעמוד הסבר בו Learn moreלחיצה על הביטוי " . 33

 לעיל.  GT-שיוי במידע המוצג למפרסמים במסגרת הסדר תכות ה"

ימים ממועד  30לעיל, בתוך  29-23גוגל אירלד תבצע את כל השיויים במצגיה המפורטים בס'  . 34
 .האישור

 ד. המלצה מוסכמת לעיין גמול לתובע ושכר טרחה לב"כ מייצג 

(ז)(ב) לחוק, רשאים הצדדים להגיש לבית המשפט הכבד המלצה 18על פי הוראות סעיף  . 35

 מוסכמת לעיין תשלום גמול לתובע ושכר טרחה לבאי כוחו, לרבות שיעורו ותאיו.

) לחוק תובעות ייצוגיות, כי שכר הטרחה המומלץ 2(ז)(18מוסכם על הצדדים, בהתאם לסעיף  . 36

₪  1,602,500קרי סך סופי וכולל של  ,רהמסכום הפש 15% - לב"כ המבקש יעמוד על שיעור של כ

מסכום הפשרה, קרי סך סופי וכולל   6% -ש"ח והגמול המומלץ למבקש יעמוד על שיעור של כ

ש"ח וכן זיכוי לשימוש בחשבון הפרסום  100,000ש"ח וכן החזר הוצאות בסך של  650,000של 

המבקש ישולם בכפוף ₪. שכר הטרחה לב"כ  100,000של המבקש במסגרת השירות על סך של 

לקבלת חשבוית מס כחוק. לוכח העובדה כי בראשית פעילותו שבגיה הוגשה הבקשה לאישור 

פעל המבקש כעוסק מורשה וכיום עסקיו בתחום זה מאוגדים במסגרת חברה בע"מ, סכום 

הזמת מקה בע"מ" ח.פ  –הגמול והחזר ההוצאות למבקש ישולם לחברת "מיידלע 

ש"ח, כגד קבלת  127,500אף סכום זה ישולם בתוספת מע"מ כדין ע"ס של  , כאשר515809929

 חשבוית כדין.

 הסכומים לעיל ישולמו כדלקמן: . 37

משכר טרחת ב"כ  75%האישור ישולמו הגמול למבקש וכן  ממועד ימים 60בתוך  .1

המבקש, ובלבד שעד למועד זה ימציאו המבקש ובאי כוחו לב"כ המשיבות אישור על 

חלקי מיכוי מס במקור מרשויות המס, אישור על יהול תקין וכן חשבוית  פטור מלא או

מס כדין וכן כל מסמך או פרט אחר שיידרש על ידי גוגל אירלד לשם ביצוע התשלום. 

אם עד למועד ה"ל לא יומצאו אישורי מס כאמור, יודיעו המבקש וב"כ בכתב, לב"כ 

ם עד להצגת האישורים כאמור, או המשיבות, אם הם מבקשים לדחות את מועד התשלו

 שברצום שהתשלום יבוצע תוך יכוי מס במקור כדין.

יום מהיום בו בית המשפט הכבד יאשר את  30) תשולם בתוך 25%יתרת שכר הטרחה ( .2

הגשת הדו"ח שהוגש מטעם המשיבה / הממוה בדבר תשלום הפיצוי לחברי הקבוצה 

 בוצע במלואו.לעיל, וקבע כי הסדר הפשרה  20כאמור בס' 

השיקולים בפסיקת שכר טרחה למבקש ובאי כוחו קבעו בחוק תובעות ייצוגיות, וזכרו  . 38

בפסיקה לא אחת, והם: התועלת שהביאה התובעה הייצוגית לחברי הקבוצה; מורכבות 

כוחו; כמות העבודה שהושקעה; ומידת -ההליך; מידת הסיכון שטלו על עצמם המבקש ובאי

 של התובעה הייצוגית. החשיבות הציבורית



- 11 - 

כוחו, -לאור השיקולים דלעיל הצדדים סבורים כי הגמול למבקש ושכר הטרחה לבאי . 39

לעיל, הים מידתיים וסבירים, וזאת, בין היתר, בשים לב לתועלת שתצמח  32המפורטים בס' 

 לחברי הקבוצה מאישור הסדר הפשרה ולעבודה שהושקעה על ידי המבקש וב"כ.

שכר טרחה, עולים  15%- גמול וכ 6%-הגמול ושכר הטרחה המומלצים לעיל, כ יצוין, כי שיעורי . 40

בקה אחד עם פסיקות רבות של בתי המשפט השוים באשר לשיעורים המקובלים בסיבות 

 העיין:

(פורסם בבו,  פליישמן ' הפיקס חברה לביטוח בע"מ 7340-07-11ת"צ (מחוזי מרכז)  .1

 הלמן ' הראל חברה לביטוח בע"מ 7298-07-11חוזי מרכז) מ) וכן ת"צ (24.07.2014

כאשר בכל אחד מהם פסק שכ"ט וגמול בשיעור מצטבר של  -) 19.01.2014(פורסם בבו, 

 , וזאת ללא הסדרה עתידית מקיפה כמו בעייו; 20%

(פורסם בבו,  אשל היאור בע"מ ' פרטר תקשורת בע"מ 4263-03-11ת"צ (מרכז)  .2

 ;25%שם פסקו שכ"ט וגמול בשיעור של  -) 16.3.2014

(פורסם בבו, בלום ואח' ' סמסוג אלקטרויקס ישראל בע"מ 44362-06-14ת"צ  .3

 ;23%שכ"ט וגמול בשיעור של  קבעשם  -) 18.9.2017

(פורסם בבו,  חס ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ 18040-11-12בת"צ (מחוזי ת"א)  .4

 2-דולר (כ 600,000ט שכר טרחה וגמול בשיעור מצטבר של ) אישר בית המשפ29.09.2013

(גילוי תגמול ושאי משרה על  הסדרה עתידית בלבדמיליון ש"ח) בגין הסדר בו קבעה 

 בסיס אישי בדיווחי החברה לציבור). 

לחוק תובעות ייצוגיות, השיקולים שעל בית המשפט הכבד  23-22זכיר כי בהתאם לסעיפים  . 41

 סוק גמול ושכר טרחה הם:לשקול בבואו לפ

הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שטל על עצמו בהגשת התובעה הייצוגית  .1

כאמור לעיל, בעייו  - וביהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובעה הוא סעד הצהרתי

הושג הסדר הפשרה לאחר הליך גישור ממושך שכלל פגישות רבות, העברת יירות עמדה 

שוים על ידי המבקש באשר להיקף הפגיעה הטעת במפרסמים. זאת  וכן הצגת תוים

בוסף להשקעה הרבה בהכת הבקשה לאישור אשר כללה תשתית עובדתית מפורטת 

 לרבות הקלטות של עשרות שיחות טלפון שקיים המבקש.

כאמור לעיל, במסגרת הסכם  - שהביאה התובעה הייצוגית לחברי הקבוצה התועלת .2

ש"ח, אשר יועק לחברי  10,400,000משיבה לשלם פיצוי בסך של הפשרה אותה ה

הקבוצה אשר לפי תוים עדכיים עשו שימוש בשירות. כמו כן, בעקבות התובעה 

מושא הבקשה   GT-ובמסגרת הסכם הפשרה ייעשה עדכון במצגים הוגעים לתכות ה

תכוה זו טרם , אשר יש בהם כדי להבהיר את מהות  GT- לאישור הוגעים לתכות ה

השימוש בה. כל זאת מהווה תועלת משמעותית ביותר לחברי הקבוצה ולציבור 

 לקוחותיה של המשיבה בכללותו ועל תועלת זו יש לתגמל את המבקש וב"כ.

עסקין בתובעה צרכית שעייה  - החשיבות הציבורית של התובעה הייצוגית מידת .3

טעה בדבר אי גילוי מספק כלפי ציבור לקוחות המשיבה בסוגיה בעלת השלכה כספית 

בלתי מבוטלת. וכח עליית חשיבותו של הפרסום באיטרט בשים האחרוות 
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והפופולריות של שירות המשיבה של המשיבה בתחום זה, יש בהסכם הפשרה ובהסדרה 

הביא תועלת לקהל רחב ביותר של בעלי עסקים העושים שימוש בשירות העתידית כדי ל

Google AdWords. 

יישום כל הפרמטרים, המבחים והפסיקה דלעיל מובילו למסקה כי הגמול המומלץ למבקש  . 42

גמול מסכום הפשרה, הים סבירים  6%-שכ"ט וכ 15%-ושכ"ט ב"כ העומדים על סך של כ

 וראויים.

 ה. הוראות שוות  

בוסף לפרסום המודעה בעיתוות בדבר הגשת בקשה מתוקת זו לאישור הסדר פשרה (המצ"ב  . 43

כספח א' לבקשה זו), אשר תפורסם בהתאם להוראות הדין, גוגל אירלד אף תבצע פרסום 

וסף בדמות התראה, אשר תופיע בממשק יהול החשבון של המפרסמים הפעילים החברים 

סימון ההתראה שמסמל הודעה שלא קראה, תופיע בפיו  כאשר המפרסם ילחץ על .בקבוצה

 ההודעה הבאה:

 המשפט בית בפי המתהלת ייצוגית תובעה של פשרה בהסדר כלול וחשבוך ייתכן"

 ".כאן ראה וספים לפרטים .בירושלים המחוזי

 המלא המודעה חלוס המפרסם את יפה אשר ,(ליק) קישור יופיע כאן ראה" למילים מתחת

 .בעיתוות

ימים לאחר  15הודעה זו תופיע בממשק היהול של המפרסמים הפעילים, וזאת בוסף ובתוך  . 44

ימים (אלא אם המפרסם לחץ  15פרסום המודעה בעיתוות, ותישאר בממשק למשך תקופה של 

  .עליה קודם לכן או בחר למוחקה)

 ) לחוק.1(ד)(19הוראות סעיף למען הסר ספק מובהר כי על הוראות הסכם פשרה זה יחולו  . 45

במקרה שבית המשפט הכבד לא יאשר הסדר זה במלואו או לא יאשר חלקים ממו, או יאשר  . 46

את ההסדר באופן מותה או שוה מזה שהוסכם, למעט בכל הוגע לשיוי בשיעור שכ"ט 

לו ימים מיום שמסרה  14והגמול למבקש, יהיה כל אחד מהצדדים זכאי לבטל הסדר זה בתוך 

החלטת בית המשפט, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן המקה כלשהי, וזאת לאחר 

 מתן הודעה בכתב לצד השי, ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת. 

הדין, -הדין ו/או בקשה לביטול פסק-ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק- במקרה שבו יוגש על . 47

לביטול כאמור לעיל, באופן המשה הוראה מהותית בהסדר,  ויתקבל הערעור ו/או הבקשה

ימים מיום שמסר לו  14למעט שיוי של שכ"ט והגמול, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים, בתוך 

הדין בערעור ו/או החלטה בבקשה לביטול כאמור לעיל, להודיע לצד השי על - עותק של פסק

א צורך במתן המקה כלשהי ומבלי שהדבר ביטול ההסדר, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ולל

 יטיל עליו חבות כספית או אחרת כלפי הצד השי. 

אם בית המשפט הכבד לא יאשר את הסדר הפשרה ו/או במקרה בו יממש צד את זכותו לבטל  . 48

) voidאת ההסכם כאמור, יהיו הסכם פשרה זה על ספחיו וכל הובע ממו בטלים מדעיקרא (

כאילו לא חתם הסכם הפשרה מלכתחילה. האמור בהסכם פשרה זה וחסרי תוקף משפטי, 

וספחיו ובכל הובע מהם לא ישמש כראיה ולא ישמש בדרך אחרת, לא ייזקף לחובת או לטובת 
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מי מהצדדים ולא יהא על הצדדים לקוט בהליך משפטי לביטול הסכם הפשרה או פסק הדין, 

טעה ו/או דרישה בקשר לכך, ויימשך הדיון והכל מבלי שתהיה למי מהצדדים כל תביעה ו/או 

בתביעה, הכל כאילו לא חתם הסכם פשרה זה מעיקרו ולא יתן יהיה להסתמך עליו ו/או 

לעשות בו, או בתוכו, או בתוים או במצגים או בטיוטות הסכם זה כל שימוש בהליך 

 המשפטי. 

חברים  30-על ידי למעלה מ(ו) לחוק) 18במקרה בו תימסרה הודעות פרישה (בהתאם לסעיף  . 49

בקבוצה, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל הסכם זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך 

במתן המקה כלשהי, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לצד שכגד, ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות 

 כספית או אחרת.  

הסדר זה, לרבות בגין פרסום  גוגל אירלד תישא בכלל ההוצאות הכרוכות בהוצאה לפועל של . 50

 המודעות לפי הסדר זה. 

 ו. הסדר הפשרה הוגן, סביר וראוי בסיבות העיין 

קבע בפסיקה, כי בעת בחית הסדר פשרה בהליך ייצוגי יש להביא בחשבון האם ההסדר  . 51

מגשים שתי תכליות מרכזיות: הגיות כלפי חברי הקבוצה והרתעה מפי ביצוע עוולות דומות 

 קיכל ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 5731-08-07למשל: ת"צ (מרכז)  (ראו,

 )).31.7.2011((פורסם בבו, 

הצדדים סבורים כי הסדר פשרה זה מגשים שתי תכליות אלו, וכן כי שיקולי עזר וספים  . 52

 תומכים במסקה כי הסדר הפשרה  הוגן, סביר וראוי בסיבות העיין ועל כן כי יש לאשרו. 

על מת כבר קבע, כי " - הגיות ההסדר ביחס לחברי הקבוצה  -לתכלית הראשוה באשר  . 53

להכריע האם הסדר הפשרה הוא הוגן מבחית חברי הקבוצה יש לבחון את היחס שבין התועלת 

שתצמח לחברי הקבוצה מהמשך יהול ההליך עד להכרעה בו לבין התועלת שתצמח להם 

ב לסיכויים ולסיכוים הכרוכים ביהול התובעה ולעלויות מהסדר הפשרה, תוך מתן תשומת ל

(פורסם בבו,  69בפסקה  ,יצחקי ' מגדל חברה לביטוח 30028-04-11(ת"צ (מרכז)  .יהולה

21.11.2016.(( 

בעייו, התועלת שתצמח לחברי הקבוצה מהסדר הפשרה ברורה ומובהקת, וזאת הן בכלל,  . 54

והן ביחס לתועלת שתצמח לקבוצה מהמשך יהול ההליך בפרט. להלן עמוד על עיקר הטעמים 

 לכך. 

, מדובר בהסכם אשר כולל גם עדכון במצגי השירות. הגם שגוגל אירלד סבורה, כי ראשית . 55

ם ברורים ומספקים דיים ודי בהם כדי לעמוד בהוראות הדין, הרי המצגים בשירות הי

שלשיטת המבקש העדכוים המוצעים בהסדר זה חוצים, שכן לשיטתו הם מבהירים עוד יותר 

 .GT- את מאפייי תכות ה

סכום הפשרה היו סכום כבד ובוודאי שראוי והוגן, וזאת גם בשים לב לכך שבעייו  שית, . 56

בבקשת האישור קשים להוכחה מעצם טיבם וטבעם ולדעת גוגל אירלד אף לא  הזקים שטעו

 גרמו לאיש.
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מיליון ש"ח. מדובר  10-במסגרת ההסכם תעיק גוגל אירלד פיצוי כספי בסכום של למעלה מ . 57

 בסכום כבד אשר יעיק תועלת של ממש למפרסמים הזכאים לפיצוי. 

ם אם ההליך יוהל עד תום, וגם אם תתקבלה יודגש בהקשר זה, כי לעמדת גוגל אירלד, ג . 58

מלוא טעותיו של המבקש (ולשיטתה אין כל בסיס לכך), הרי שעדיין ישו קושי רב בהוכחת 

הזק הטען בתביעה. די אם ציין כי המבקש לא הוכיח (וגם לא יתן להוכיח), מה היה מיקומו 

שיטת המבקש לא יתן לדעת האם הגיאוגרפי של כל גולש אשר הקליק על המודעות, כך שגם ל

   מיקום זה חרג מהמיקום שהוגדר על ידי המפרסם אם לאו. 

משכך, גם אם בית המשפט הכבד היה מקבל את בקשת האישור, הרי שלאור הקושי בהוכחת  . 59

 הזק הטען, גוגל אירלד סבורה שלא יתן היה להעיק בהליך זה סעד כספי כלשהו. 

בהליכים ממין זה שאלת הוכחת קיומו של הזק היה אקוטית, ובתי המשפט כבר דחו לא אחת  . 60

לאחר שהבקשה להגשת התביעה כייצוגית אושרה) וזאת משום  -הייו תביעות ייצוגיות לגופן (ד

שטיין ' יויליוור ישראל  38449-04-11שהתובעים לא הוכיחו קיומו של זק (ראו, למשל: ת"צ 

"מ קידישמן ' מורה חברה לביטוח בע 564-04-09); ת"צ 18.12.2014(פורסם בבו,  מזון בע"מ

 )).8.5.2016(פורסם בבו, 

פיצוי כספי לאוכלוסייה של מפרסמים,  המוצע תעיק גוגל אירלד במסגרת הסדר הפשרה . 61

שלעמדתה רחבה יותר מאשר האוכלוסייה של אותם מפרסמים אשר לשיטת המבקש ייתכן 

 –המתחשבות במימד הרוחבי ציבורי של הפשרה בהליך ייצוגי  -ויזוקו. הסכמות שכאלו 

בשורה של הליכים שאושרו על ידי בתי המשפט (ראו, למשל, ת"צ  מקובלות, וכזאת עשה

(פורסם  מרכז שיתופי לשיוק תוצאת חקלאית בישראל בע"מ –לוי ואח' ' תובה  30637-07-13

(פורסם בבו,  סמייל טלקום בע"מ 012מזרחי '  36838-03-12)); ות"צ 29.1.2017בבו, 

 פורסם( מ"בע תקשורת מערכות הוט'  פלזר 5028-12-08) מרכז מחוזי( צ"ת); 07.10.2014

 .)20.05.2011, בבו

כאמור לעיל,  -הרתעה מפי ביצוע עוולות צרכיות  - לתכלית השייה שקבעה בפסיקהבאשר  . 62

גוגל אירלד סבורה, כי טעת המסד בבקשת האישור איה כוה, וכי מצגיה בשירות הים 

מדויקים ומלאים. עם זאת, הוסכם על שיפור המצגים בשירות וכן כי גוגל אירלד מחויבת 

 פיצוי בסכום משמעותי, באופן העולה בקה אחד גם עם תכלית זו. בתשלום 

ההסדר ראוי ויש לאשרו גם מטעמים אחרים. כך, למשל, המשך בירורה של בקשת האישור  . 63

יחייב דיון ממושך ומתן הכרעות במחלוקות העובדתיות והמשפטיות בין הצדדים, לרבות 

השקעת משאבים רבים, הן מבחית  בערכאת הערעור. מובן אפוא, כי בירור ההליך יצריך

הצדדים והן מבחית המערכת השיפוטית. הסדר פשרה זה חוסך את הצורך בהשקעת משאבים 

 אלו.

 בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים סבורים כי הסדר הפשרה היו ראוי והוגן, ויש לאשרו. . 64
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 ז. מיוי בודק 

הצדדים סבורים, כי וכח טיבו של הסדר הפשרה ואופי התחשיבים של סכום הפיצוי שגובש  . 65

במסגרתו, אין צורך במיוי בודק, וכך מתבקש בית המשפט הכבד להורות בהתאם לסמכותו 

 ) לחוק. ואלו עיקר הטעמים לכך. 1(ב)(19בסעיף 

והסיכויים של בקשת  הסכם פשרה זה ותאיו הם תוצאה של הערכת הצדדים את הסיכוים . 66

האישור, על רקע השאלות העובדתיות והמשפטיות העולות ממה. סכום הפשרה קבע על בסיס 

גישור ומשא ומתן, ואיו תולדה של חישוב אריתמטי, כך שאיו מצריך בדיקות כלכליות, 

חשבואיות או אחרות. על כן, לבודק אין יתרון בבחית הסדר הפשרה על פי בית המשפט 

חו הדרשת להשיב על שאלות אלו בהתאם לחומרים אשר הוכבד, אשר הוא בעל המומחיות ה

בפיו ולהעריך את הסיכויים והסיכוים של כל צד לתביעה על פי אותם תוים (ראו למשל: 

 צ"ת), 6.8.2015(פורסם בבו,  תועלת לציבור ' כלל תעשיות בע"מ 47490-09-13ת"צ (ת"א) 

  .)12.05.2014, בבו פורסם( מ"בע לביטוח חברה מגדל'  מלך 6245-01-13) מרכז מחוזי(

בסיבות אלו, מיוי בודק יעכב את ביצוע הסדר הפשרה ויהיה כרוך בעלויות וספות, בלא  . 67

) 1997( שפירא ' דרך ארץ הייווייז 1757/06שצפויה מכך תועלת של ממש (ראו: ת.א. (ת"א) 

 איגוד למשכתאות בע"מ -שכטר . כרמל  1953/04); ת.א 15.5.2008בע"מ (פורסם בבו, 

 )). 15.7.2007ם בבו (פורס

 ח. סיכום

כי  -וכח הערכותיהם את הסיכוים והסיכויים הטמוים ביהול התיק  -הצדדים סבורים  . 68

ההסכם שאליו הגיעו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעיים של חברי הקבוצה; וכי סיום ההליך 

בהסכם פשרה הוא הדרך היעילה וההוגת ביותר להכרעה במחלוקת שבין הצדדים, באופן 

 דרך הולמת וראויה בסיבות העיין. הממלא אחר מטרות החוק ב

הילה גרסטל כבר חתמה על הסכם הפשרה עוד  י כב' המגשרת, השופטת (בדימוס)זכיר, כ . 69

הכוללת תאים מיטיבים עוד יותר לחברי  -בוסחו הקודם, וטרם הגשת בקשה מתוקת זו 

 . הקבוצה

 לבקשה זו מצורפים כספחים: . 70

 ) לחוק תובעות ייצוגיות;3(א)(25וסח של מודעה לעיתוות, בהתאם לסעיף  - ספח א' .1

(ב) לחוק תובעות 18תצהירים לתמיכה בהסכם הפשרה, בהתאם לסעיף  - ספח ב' .2

 .לתקות תובעות ייצוגיות 12ייצוגיות ובהתאם לתקה 

סמך תוים תחשיב זק מוערך לחברי הקבוצה שבוצע על ידי המבקש וב"כ על  - ספח ג' .3

 פומביים.

 בקשת אישור מתוקת. –ספח ד'  .4

 

 





 

  לספחים המצורפים  תוכן עייים 
 1570דין, י"פ התש"ע -בהתאם להוראות מהל בתי המשפט בדבר הגשת כתבי בי

  

 האותה
סומן בה 

  הספח

מספר העמוד   ספחהשם 
של העמוד 

  הראשון 

  2   ) לחוק תובעות ייצוגיות3(א)(25וסח של מודעה לעיתוות, בהתאם לסעיף     'א

    'ב
(ב) לחוק תובעות 18תצהירים לתמיכה בהסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 

  לתקות תובעות ייצוגיות 12ייצוגיות ובהתאם לתקה 
 5  

    'ג
תחשיב זק מוערך לחברי הקבוצה שבוצע על ידי המבקש וב"כ על סמך 

  תוים פומביים
 24  

  28   בקשת אישור מתוקת    'ד



 

 

 נספח א

נוסח של מודעה לעיתונות, 
( לחוק 3)א()25בהתאם לסעיף 

 תובענות ייצוגיות 

 
 



 הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
 בבית המשפט המחוזי במחוז ירושלים 7157-10-16בת"צ    

 
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום ________ הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בקשה לאישור 

"(. הצדדים להסדר הפשרה בקשת האישור)להלן: "  7157-10-16"( בת"צ  הסדר הפשרההסדר פשרה )להלן: "
(. ב"כ המבקש "גוגל אירלנד)להלן "  Google Ireland  -"( מן הצד אחד, והמבקשהם עדיאל קייזרמן )להלן: "

 (."ב"כ המבקשוהקבוצה הוא עוה"ד אסף פינק )להלן: "

שירות בתכונה אופציונלית למיקוד וייעוד מודעות פרסום המוצגות במסגרת עניינה של בקשת האישור 
"( אשר השירות( )להלן: "Google Ads -)או בשמו כיום  Google Adwordsהידוע בשם הפרסום המקוון 

בניגוד למצגים ולהתחייבויות של ידי גוגל אירלנד ולטענות המבקש לפיהן, -צע למפרסמים בישראל עלמו
בור הקלקות בלתי עהמפרסמים אשר עשו שימוש בנגזרות מסוימות של תכונה זו שילמו , גוגל אירלנד

  רלוונטיות אשר בוצעו מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו.

מכל וכל את טענות המבקש, אולם, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לצורכי פשרה, ומבלי   המכחישגוגל אירלנד  
שכל צד מודה בטענות משנהו תוך שהצדדים שומרים על מלוא טענותיהם, הגיעו הצדדים להסכמות כפי 

 ;מסגרת הסדר פשרה, שעיקריו יפורטו להלןשפורטו ב

"חברי הקבוצה" בהסדר הפשרה הם כל המפרסמים בשירות אשר עשו שימוש בתכונה שבשירות  .1
פי הגדרותיהם בשירות כפי שנשמרו במועד הקובע, מיקדו -, ואשר עלGeo Targetingהידועה בשם 

אזור העניין   ללאאו    חדו/או עיר )יבישראל )לפי אזור    מדינתי-תת מיקום נוכחותאת מודעותיהם לפי  
ועד למועד הקובע ו/או במהלך חלק כלשהו מתקופה  1.1.12של הגולש( וזאת במהלך התקופה שבין 

 זו.

 מועד הגשת הבקשה המתוקנת לאישור הסדר פשרה לבית המשפט הנכבד.-"המועד הקובע"  .2

במסגרת הסדר פשרה זה תעניק גוגל אירלנד פיצוי כספי לחברי הקבוצה כהגדרתם לעיל, בסך כולל  .3
חברי בין "(, אשר יחולק סכום הפשרה; להלן: "ש"חמאות אלף  ארבע)עשרה מיליון  10,400,000של 

 .GT -הקבוצה, באופן יחסי בהתאם למספר מסעות הפרסום בהם נעשה שימוש בתכונת ה

תעניק לכל אחד מחברי הקבוצה המחזיק בחשבון פעיל את הפיצוי, ישירות לחשבונו גוגל אירלנד 
בשירות, או לחשבון הבנק שלו, לפי בחירתה. בנוסף, יישלח מייל לחברי הקבוצה שכתובת המייל 
שלהם שמורה במערכותיה של גוגל אירלנד, ואשר אינם מחזיקים בחשבון פעיל במועד הקובע, אשר 

מועדים והפעולות שעליהם לנקוט לשם קבלת הפיצוי לחשבון הבנק שלהם על ידי יידע אותם בדבר ה
ממונה. חברי קבוצה שחשבונם סגור ואשר לא קיבלו מייל כאמור, ויש ברשותם את שם המשתמש 

לאחר אישור הסדר הפשרה ובהתאם  מיילברשאים לפנות יהיו ומספר חשבון המשתמש בשירות, 
נת זכאותם לפיצוי. כספי הפיצוי המיוחסים לחברי קבוצה בעלי , לשם בחילמועדים הקבועים בו

חשבונות סגורים אשר לא יפעלו בהתאם להוראות שיפורטו בהודעת המייל האמורה ותוך המועדים 
א לחוק 27לניהול וחלוקת כספים הנפסקים כסעד לפי סעיף  ייתרמו במלואם לקרן -הקבועים בה 

 תובענות ייצוגיות.

נאותה גוגל אירלנד לבצע עדכונים שונים במצגיה ללקוחות, כם הפשרה, בנוסף, במסגרת הס .4
 כמו גםלצורך מיקוד המודעות לפי מיקום,  מסע הפרסוםהצורך לבדוק את הגדרות  דגישים את המ

מבוססת על כלים טכנולוגיים והסתברותיים, וגוגל אירלנד אינה  GT-את העובדה שתכונת ה
 ודאות ודיוק.  100%-מתחייבת ל

הצדדים ממליצים כי שכר טרחת ב"כ המבקש יעמוד על סך כולל של  -מול מבקש ושכ"ט לב"כ ג .5
₪, בתוספת החזר הוצאות בסך של   650,000והגמול המומלץ למבקש יעמוד על סך של  ₪ 1,602,500

( וכן זיכוי בתוספת מע"מ, לחברת מיידלע הזמנת מנקה בע"מ₪ )שני הסכומים ישולמו  100,000
 ₪. 100,000לשימוש בחשבון הפרסום שלו בשירות על סך של 

 הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר:

חבר קבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת בקשת האישור,  .6
השר לעניין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה,  ארגון, שאישר

רשאים להגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים, בכתב, עד ליום _____, התנגדות מנומקת להסדר 
 הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה.

בית המשפט המחוזי לבקש מרשאי חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה,  .7
 בקשתיחול עליו )להלן: "לא "( שהסדר הפשרה תקופת הבינייםבירושלים, עד ליום _____ )להלן: "
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הפרישה עד לתום תקופת הביניים, יראו אותו כמי שהסכים  בקשת"(. מי שלא יגיש את הפרישה
כל הפרטים הבאים: פרישה תכלול את בקשת להיכלל בקבוצת המבקש ולהתקשר בהסדר הפשרה. 

 שם, תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון וכן מספר פקס או דואר אלקטרוני, ככל הניתן.

היה ויבוטל הסדר הפשרה כדין, כי אז יפקע הסדר הפשרה, ויראו את הסדר הפשרה וכל ההסכמות,  .8
 כאילו לא היו.-התוצאות והאישורים שנבעו ממנו

 :עיון בהסדר הפשרה

לאישורו עומדים לעיון קבוצת התובעים במשרדי ב"כ המבקש, ברחוב דרך הסדר הפשרה והבקשה  .9
 ./http://www.asafplaw.co.ilוכן באתר האינטרנט  office@asafplaw.co.il, ירושלים 101חברון 

 שונות

רה של סתירה בין הוראות הסדר הנוסח המלא של הסדר הפשרה )על נספחיו( הוא המחייב ובכל מק .10
 הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה. 

 נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.   .11

 תוקף הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט המחוזי בירושלים.   .12

ניתן להגיש עד ליום ______ באמצעות מזכירות בית  פרישההתנגדויות להסדר הפשרה ובקשות  .13
 .7157-10-16המשפט המחוזי בירושלים, לתיק ת"צ 
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AFFIDAVIT  

I,  the  undersigned,  Karthika  Periyathambi,  holder  of  Indian  Passport  No.  M0254662,  after             
being  warned  that  I  must  state  the  truth  lest  I  will  be  subject  to  the  penalties  prescribed  by  law,                    
hereby   declare   as   follows:  

1. I  hold  the  position  of  Product  Manager  and  make  this  affidavit  in  support  of  the  Motion  to                  
approve  the  amended  Settlement  Agreement  between  Mr.  Adiel  Kaizerman  (the           
“ Applicant ”)  and  Google  Ireland  Limited  (" Google  Ireland ")  filed  in  C.A.  7157-10-15            
with  the  Jerusalem  District  Court,  Israel,  titled Kaizerman  v.  Google  Ireland  et.  al.  (the               
" Motion "   and   " Action",   respectively ).   

 
2. I  make  this  affidavit  based  on  my  personal  knowledge  and  information  that  I  am  aware  of                 

due  to  my  said  position.  I  have  been  provided  with  free  translation  of  the  Hebrew                
documents   appended   to   my   affidavit.  

A. The   Essence   of   the   Settlement   Agreement   with   Google   Ireland  

3. The   definitions   relevant   to   this   Settlement   Agreement:   

“ Members  of  the  Class ”:  All  Google  AdWords  (the  “ Service ”)  advertisers  in  Israel  (the              
“ Advertisers ”)  who  (as  indicated  by  Google’s  systems  on  the  Effective  Date)  used  geo              
targeting  settings  (the  “ GT  Feature ”)  for  their  advertising  campaigns  on  a  Location  of              
Presence  and/or  Location  of  Presence  +  Area  of  Interest  basis  (as  per  the  definitions  of  these                 
terms  within  the  Service)  and  according  to  which  set  their  campaigns  to  target  regions  and/or                
sub-regions  (i.e  -  cities)  in  Israel  all  during  the  course  of  the  period  from  1.1.12  and  until  the                   
Effective   Date   (as   defined   below)   or   during   the   course   of   any   part   of   this   period.  

“ The  Effective  Date ”:  The  date  upon  which  the  Motion  to  approve  the  amended  Settlement               
Agreement   is   being   filed   with   the   court.   

"The  Approval  Date": The  date  upon  which  the  judgment  approving  this  Settlement             
Agreement   becomes   final   and   conclusive.   

4. The  Settlement  Agreement  includes  two  components: the  first  -  granting  of  a  monetary              
credit  to  Members  of  the  Class; the  second -  improvement  of  certain  disclosures  within  the               
Service.   All   as   further   detailed   below.  

A.1.   Monetary   Compensation   to   Members   of   the   Class  

5. Within  the  framework  of  this  Settlement  Agreement  Google  Ireland  will  grant  monetary             
compensation  to  the  Members  of  the  Class  as  defined  above,  whereby  the  total  value  of                
the  compensation  to  be  granted  to  the  entire  class  shall  be  in  the  amount  of  NIS                 
10,400,000  (Ten  million  and  Four  hundred  thousand  New  Israeli  Shekels;  the  “ Settlement             
Amount ”),   all   in   accordance   with   the   provisions   below.  

 
6. For  the  avoidance  of  doubt,  and  without  changing  the  definition  of  the  Members  of  the                

Class  as  defined  in  paragraph  3  above,  the  Members  of  the  Class shall  not  include  any                 
Advertiser(s)  who  used  the  GT  Feature,  and  who  targeted  their  ads  on  a  country  level  (i.e.                 
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targeted  to  Israel),  and not  to,  at  least,  a  sub-country  level.  Similarly,  the  Members  of  the                 
Class shall  not  include  any  Advertiser(s)  who  used  the  GT  Feature,  and  who  targeted  their                
ads  on  the  basis  of  the  user’s  Area  of  Interest  only  (i.e.  did  not  use  any  GT  settings  which                    
include   the   user’s   Location   of   Presence).   
 

7. It  is  hereby  clarified  in  connection  with  the  aforementioned,  that  Google  Ireland  is  of  the                
opinion  that  the  Members  of  the  Class  constitute  a  broader  group  than  those  Advertisers,               
who  according  to  the  Applicant  were  allegedly  harmed  in  some  manner,  in  a  number  of                
aspects  (while  disputing  the  fact  that  there  are  any  Advertisers  who  sustained  damages).              
The  Applicant  agrees  that  the  Members  of  the  Class  pursuant  to  this  Agreement  is  a                
broader  group,  however  holding  this  opinion  does  not  constitute  its  agreement  to  any              
aspect   of   Google   Ireland’s   arguments   detailed   below:  

 
1) As  detailed  in  the  Reply  to  the  Motion  to  Certify  the  Action  as  a  class  action  (the                  

“ Certification  Motion ”),  the  GT  feature  includes  the  option  to  target  users  based  on              
their  Location  of  Presence  in  various  geo  levels,  including  sub-country  regions  (for             
example:   north,   south   etc.)   or   a   more   specific   location,   such   as   cities   in   Israel.   

 
Google  Ireland  is  of  the  opinion  that  there  is  no  argument  nor  was  any  argument                
argued  in  the  Certification  Motion  in  relation  to  ads  targeting  on  a  region  level  (an                
option  which  was  available  in  Israel  only  from  2012,  and  all  of  the  Applicant’s               
arguments  and  evidence  only  referred  to  targeting  based  on  the  users,  Location  of              
Presence   on   a   sub-region   level.   

 
Notwithstanding  this  and  for  settlement  purposes  only,  the  parties  agreed  that  the             
Members  of  the  Class  will  also  include  Advertisers  who  targeted  their  ads  on  a  region                
level.  

 
2) The  Applicant  alleges  that all  Advertisers  who  used  the  GT  Feature  in  Israel  suffered               

damages.   
 

However,  as  detailed  in  Google  Ireland’s  Reply  to  the  Certification  Motion,  the             
Advertisers  had  the  option  of  targeting  their  ads  according  to  Area  of  Interest,              
Location   of   Presence   or   a   combination   thereof.   
 
Therefore,  Google  Ireland  is  of  the  opinion  that  the  Applicant’s  arguments  (erroneous             
in  any  event)  can  only  be  directed  at  Advertisers  who  set  their  campaigns’  geo               
targeting   to   Location   of   Presence   only.   

 
Notwithstanding  the  above  and  for  settlement  purposes  only,  the  parties  agreed  that  the              
Members  of  the  Class  will  include  both  Advertisers  who  targeted  their  ads  on  a               
sub-country  level,  based  on  Location  of  Presence  as  well  as  such  who  targeted  their               
ads   based   on   Location   of   Presence   +   Area   of   Interest.  

 
3) As  detailed  in  Google  Ireland’s  Reply  to  the  Certification  Motion,  the  GT  Feature              

relies  upon  cutting-edge  innovative  technology,  based  on  first  in  class  sophisticated            
technological  and  probabilistic  tools  (the  specific  features  thereof  are  Google  Ireland’s            
proprietary  and  confidential  business  information)with  the  purpose  of  predicting  the           
Location  of  Presence  of  the  user,  whereby  the  Applicant  himself  also  argues  that  at               
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least  some  (and  according  to  Google  -  the  majority)  of  the  ads  in  question  were                
properly   targeted   and   served.   
 
This  being  the  case  and  notwithstanding  the  fact  that  it  is  disputable  that  anyone  who                
targeted  ads  at  a  sub-country  geo  location  level  was  misled  and/or  sustained  any              
damage,  Google  Ireland  agreed  to  expand  the  Class  so  it  will  apply  to  all  Advertisers                
who  included  Location  of  Presence  as  part  of  their  campaigns’  setting  as  explained              
above.   

 
8. The  parties  agreed  to  the  expanded  definition  of  The  Members  of  the  Class  as  detailed                

above,  also  as  a  result  of  the  immense  complexity  in  trying  to  isolate  Advertisers  of                
specific  characteristics,  on  the  basis  of  much  variances  existing  between  the  advertising             
campaign  settings  of  each  Advertiser  in  the  Service;  on  the  basis  of  the  fact  that  each                 
Advertiser  may  make  changes  to  its  campaign(s)  settings  at  any  given  time,  including              
changing  the  geo  location  targeting  settings  available  via  the  GT  Feature;  on  the  basis  of                
the  fact  that  each  Advertiser  may  suspend  its  advertising  campaign  at  any  given  time  and                
renew  it  at  any  time  (including  but  not  limited  to  suspending  it  for  days,  weeks  and  the                  
like)   or   cancel   it   entirely.   

 
9. Based  on  these  characteristics  of  the  service  and  of  the  advertisers,  the  parties  agreed  on                

the  definition  of  the  Members  of  the  Class  as  detailed  above  with  the  purpose  of                
broadening  the  advertisers'  population  basis  who  would  be  entitled  to  credit,  and  without              
attributing  weight  to  concrete  characteristics  or  other  aspects  of  each  Advertiser  and  his              
specific   advertising   campaign(s).   

Manner   of   granting   the   Settlement   Amount   

10. The  settlement  amount  will  be  granted  to  the  Members  of  the  Class  in  the  manner  detailed                 
below.  

 
1) The  credit  amount  will  be  granted  to  each  Advertiser  who,  pursuant  to  the  data               

available   to   Google   Ireland,   is   considered   a   Member   of   the   Class.  
 

2) The  settlement  amount  will  be  divided  among  the  Members  of  the  Class             
proportionately,  in  accordance  with  the  number  of  advertising  campaigns  in  which            
they   used   the   GT   Feature.  
 
To  do  so,  within  30  days  after  the  Approval  Date  (the  “ Identification  Date ”),              
Google  Ireland  shall  identify  all  the  accounts  of  the  Members  of  the  Class  (both               
active  accounts  and  accounts  that  have  already  been  closed/disabled);  check  the            
number  of  advertising  campaigns  of  each  Member  of  the  Class  which  is  within  the               
scope  of  this  Settlement  Agreement  and  will  calculate  the  amount  to  which  each              
Member  of  the  Class  should  be  entitled  to  under  this  Agreement  in  accordance              
with  the  number  of  advertising  campaigns  managed  by  each  Advertiser  making            
use  of  the  GT  Feature  as  stated  above,  in  a  manner  which  will  ensure  that  an                 
Advertiser  having  more  campaigns  in  which  he  used  the  GT  Feature  shall  be              
entitled  to  a  higher  amount  of  credit  than  his  fellow  Advertisers  with  fewer              
campaigns   using   the   GT   Feature.   
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3) Google  Ireland  shall  credit  each  Member  of  the  Class  holding  active  accounts  as              
detailed  above,  within  60  days  of  the  Identification  Date  (" Active  Members "  and             
the  “ Payment  Date ”,  respectively).  The  credit  should  be  made  directly  to  the             
Active  Members’  advertising  accounts  within  the  Service.  Insofar  as  on  the            
Payment  Date  an  Active  Member  has  a  debt  toward  Google  Ireland  as  a  result  of                
its  use  of  the  Service,  Google  Ireland  shall  be  entitled  (but  not  obliged)  to  deduct                
part  or  all  the  credit  amount  against  such  debt.  The  Advertiser  shall  be  allowed  to                
use  the  credit  against  any  further  advertising  activity  on  his  account,  or             
alternatively,  close  the  advertising  account  and  withdraw  the  balance  of  the  funds             
in  the  account  via  the  payment  method  defined  in  the  Service.  Google  Ireland  will               
inform   the   Active   Members,   by   email,   of   their   entitlement   to   a   credit.  

 
4) Insofar  as  there  are  Members  of  the  Class  who  do  not  have  an  active  account  on                 

the  Identification  Date  (hereinafter:  “ Inactive  Members ”),  and  whose  e-mail          
addresses  are  stored  with  Google  Ireland’s  systems,  Google  Ireland  shall  email            
such  Inactive  Members  within  30  days  after  the  Identification  Date,  and  notify             
them  of  their  right  to  provide  Google  Ireland  of  their  identification  and  bank              
account  details,  as  may  be  required  by  Google  Ireland,  in  order  to  allow  the               
payment  they  are  entitled  to  under  this  Settlement  Agreement  to  their  bank  account              
(the  " Informing  Date ").  Google  Ireland  shall  use  the  services  of  "Payoneer"  Inc.             
(the  " Administrator ")  for  the  purpose  of  processing  and  distributing  the           
settlement   amount   as   specified   in   paragraphs   10.8-10.12   below.   

 
5) In  addition,  within  no  more  than  14  days  of  the  Informing  Date,  Google  Ireland               

shall  publish  a  notice  in  2  Israeli  newspapers  in  order  to  ensure  reaching  all               
Inactive  Members  including  Advertisers  who  didn't  receive  the  e-mail  message           
indicated  in  paragraph  10.4  above  for  any  reason,  and  notify  them  of  their  potential               
right  to  receive  a  payment  by  submitting  the  required  identification  and  bank             
details.  Following  is  the  text  of  the  notice  which  shall  be  published  in  the               
newspapers:  

 
"Settlement  Agreement  in  Class  Action  7157-10-16 Kaizerman  v.         
Google   Ireland "  

 
In  light  of  the  Settlement  Agreement  reached  under  the  title  case,  all             
Israeli  Advertisers  of  the  Google  AdWords  service  (the  “Service”)          
who  used  the  feature  in  the  Service  known  as  'Geo  Targeting',  and             
have  targeted  their  ads  to  users  located  in  a  sub-region  location            
within  Israel  (i.e,  by  region  and/or  city)  together  or  without  the  such             
users’  area  of  interest,  during  the  period  from  1  January  2012  to             
_______  (the  “Effective  Date”)  or  during  any  part  of  that  period,            
and  as  of  the  Effective  Date  did  not  hold  an  active  account  (and              
have  not  received  any  email  in  this  regard),  may  apply  to  the             
following  email  address______,  by  _____________________  for       
examination  of  their  eligibility  for  financial  compensation  under  the          
provisions  of  the  Settlement  Agreement.  In  order  to  allow  for  such            
an  examination,  the  Advertisers  must  provide  their  username  and          
the   advertiser’s   account   number   within   the   email.   
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6) Inactive  Members  will  have  60  days  from  the  Informing  Date  to  enter  their  bank               
account   information   online   (the   " Entry   Date ").  
 

7) To  the  extent  that  by  the  Entry  Date  there  will  remain  any  Inactive  Members  who                
did  not  enter  their  bank  account  details  as  aforementioned,  the  funds  attributed  to              
such  Inactive  Members  will  be  transferred  (within  30  days  after  payment  to  such              
Inactive  Members  is  due)  to  the  Management  and  Distribution  Funds  disbursed  as             
a  relief  under  section  27A  of  the  Class  Actions  Law  (the  " Fund ")  for  financial               
education   purposes).  

Administrator   and   Responsibilities .   

8) As  mentioned  above,  Google  Ireland  shall  use  the  services  of  the  Administrator  for              
processing  and  handling  the  distribution  of  funds  to  Inactive  Members  who            
provided  their  bank  account  information  as  per  Google’s  requirements  and  to  the             
Fund,  as  specified  and  in  accordance  with  this  motion.  Google  Ireland  shall  fully              
bear   the   costs   of   the   Administrator   and   its   expenses.  

 
9) By  the  Entry  Date,  Google  Ireland  will  transmit  to  the  Administrator,  inter  alia,  the               

full  amount  of  funds  to  be  paid  to  Inactive  Members,  the  details  and  amounts  to  be                 
transmitted  to  any  Inactive  Member  as  well  as  any  other  information  required  by              
the   Administrator   to   perform   its   his   or   her   duties.  
 

10) Within  45  days  from  the  Entry  Date  (“ Payment  Date  for  Inactive  Members ”),             
the  Administrator  will  wire  transfer  the  funds  to  which  each  Inactive  Member  is              
entitled  directly  to  such  Inactive  Members  bank  accounts  in  accordance  with  the             
details   provided   by   them   as   indicated   above.   

 
11) In  case  of  uncertainty  regarding  the  performance  of  his  duties,  the  Administrator             

shall  approach  Google  Ireland  for  clarifications,  and  afterwards,  if  needed,  The            
Administrator  may  approach  the  Court  for  instructions  on  this  matter,  and  the             
parties   may   express   their   position   with   respect   to   such   an   appeal.  
 

12) Notwithstanding  the  foregoing  in  paragraph  10.3,  Google  Ireland  shall,  upon  its            
sole  discretion,  be  entitled  to  pay  Active  Members  through  the  Administrator  (who             
will  transfer  the  credit  amounts,  in  cash,  directly  to  their  respective  bank  accounts              
by  the  Payment  Date  as  defined  above),  instead  of  crediting  their  advertising             
accounts   within   the   Service.  

 
11. Within  30  days  of  executing  the  provisions  in  Section  10,  Google  Ireland/  the              

Administrator  shall  file  with  the  Honorable  Court  and  the  Representing  Counsel  a  report              
(certified  by  an  accountant)  verifying  the  granting  of  the  Settlement  Amount  according  to              
this  agreement,  and  shell  include  only  the  total  sums  that  paid  to  the  active  members,                
inactive   members   and   those   transferred   to   the   Fund   (if   needed).   

 
12. It  is  agreed  between  the  parties  that  within  the  framework  of  this  Settlement,  Google               

Ireland’s  proprietary  and  confidential  commercial  data  will  be  used,  constituting  its  trade             
secrets.  On  this  basis,  it  is  agreed  between  the  parties  that  beyond  submitting  the  report  as                 
detailed  in  Section 11  above,  Google  Ireland  will  not  be  requested  nor  required  to  reveal                
this   data   to   anyone.   
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13. The  Applicant  is  of  the  opinion  that  beyond  the  fact  that  the  Settlement  Amount  is                

reasonable  and  appropriate  under  the  circumstances,  he  is  further  of  the  opinion  that  the               
Settlement  Amount  correlates  with  publications  made  by  third  parties  pertaining  to            
Google’s  assumed  revenues,  and  this  in  accordance  with  the  calculations  and  evaluations             
he  performed,  all  as  detailed  in  the  document  attached  as Appendix  c  to  this  Petition.                
Google  Ireland  on  its  part  is  also  of  the  opinion  that  the  Settlement  Amount  is  reasonable                 
and  appropriate  under  the  circumstances,  however  this  position  taken  by  it  does  not              
constitute  approval  and/or  agreement  with  the  Applicant’s  calculations  and/or  the  public            
records   relied   upon.   

 
14. In  addition,  simultaneously  with  filing  this  Motion,  Google  Ireland  will  file  an  agreed              

Motion  to  order  a  Non-Disclosure  warrant  regarding  the  confidential  document  that            
contains  data  as  for  percentile  allocation  of  the  Settlement  Amount,  between  the  class              
members  (the "Confidential  Document" ).  After  granting  the  non-disclosure  order,  the           
Confidential   Document   will   be   filed   to   court   in   a   sealed   envelope.   

 

15. Nevertheless,  and  although  the  document  contains  confidential  data,  Google  Ireland  will            
allow  the  plaintiff's  counsel,  Asaf  Pink,  Adv.  (and  only  him)  to  review  the  Confidential               
Document  before  its  filling  with  the  court  (without  keeping  a  copy  of  the  Confidential               
Document  copy/taking  a  picture,  etc)  provided  that  he  signs a Written  Confidentiality             
Undertaking.  The  plaintiff's  Counsel  is  entitled  to  ask  for  an  additional  review  of  the               
Confidential  Document,  if  needed,  during  and  for  the  approval  of  the  Settlement             
Agreement   or   for   any   legal   procedures   that   arise   from   it.  

A.2.   Improving   the   Disclosures   within   the   Service  

Amendments   to   the   information   displayed   to   advertisers   with   respect   to   the   GT   feature   

16. Within  the  framework  of  the  Settlement  Agreement,  Google  Ireland  is  willing  to  revise  the               
information  displayed  to  its  advertisers  to  emphasize  the  need  to  review  the  location  based               
setting  within  a  campaign  to  ensure  their  fit  with  the  desired  targeting  goals  and  the  fact                 
that  the  GT  Feature  is  based  on  technological  and  probabilistic  tools,  and  Google  does  not                
guarantee  100%  accuracy  thereof,  but  rather  applies  this  feature  in  accordance  with  the              
technology   available   to   it   at   any   given   time.  

 
17. Accordingly,  on  all  relevant  Help  Center  Pages,  containing  an  explanation  regarding  the             

GT   Feature   -   Google   will   add   the   following   sentence:  
 

"Keep   in   mind  
Location  targeting  is  based  on  a  variety  of  signals,  including  users'  settings,  devices,  and               
behavior  on  our  platform,  and  is  Google’s  best  effort  to  serve  ads  to  users  who  meet  your                  
location  settings.  Because  these  signals  vary,  100%  accuracy  is  not  guaranteed  in  every              
situation.  As  always,  you  should  check  your  overall  performance  metrics  to  help  ensure              
your   settings   are   meeting   your   advertising   goals,   and   change   them   accordingly"  
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Changing  the  information  displayed  to  advertisers  on  the  Service  account  management            
platform   when   setting   location   targeting  

18. Within  the  framework  of  the  Settlement  Agreement,  Google  Ireland  is  willing  to  also  add               
a  brief  of  the  explanation  provided  in  the  relevant  Help  Center  Pages  at  the  users'                
interface.   

19. As  of  now,  at  the  Page  that  allows  the  Advertisers  to  choose  the  GT  Feature,  while  the                  
Advertiser   stand   on   the   title   "Focus   geo   targeting   locations"   the   following   tooltip   appears:   

 
"Location  targeting  helps  you  focus  your  ads  on  specific  geographic  areas,  based  on              
where   people   are   located   or   where   they   show   interest.   
For  example,  a  Parisian  bakery  owner  can  target  people  in  Paris.  Or,  a  business  who                
ships   to   Canada   and   the   US   can   target   both   countries."  

20. After  the  Settlement  Agreement  is  Approved,  after  the  text  above  the  following  paragraph              
will   be   added:   
"To  show  ads  to  users  who  meet  location  settings,  a  variety  of  signals  is  used.  Variation  in                  
these  signals  means  100%  accuracy  is  not  always  guaranteed.  To  ensure  optimal             
performance,   check   your   metrics   and   adjust   settings   to   meet   your   advertising   goals".   

21. In  addition,  Google  Ireland  is  willing  to  make  a  change  to  the  text  presented  to                
Advertisers  via  the  account  management  platform  when  setting  location  targeting  for  their             
campaigns.  

22.   below   is   the   text   as   appeared   prior   to   the   submission   of   this   Petition:  
 
"Location   Options:  
 
Target :  

o People  who  are  located  in  your  geographic  targeted  locations  or  express  interest             
therein   (recommended)  

o People   who   are   located   in   your   geographic   targeted   locations  
o People   searching   for   your   targeted   locations."  

 
23. Below   is   the   text   the   Advertisers   will   see   after   the   Settlement   Agreement   is   approved:  

 
"Location   Options:  
 
Target :  

o Presence  or  interest:  People  in,  regularly  in,  or  who've  shown  interest  in  your              
targeted   locations   (recommended)  

o Presence:   People   in   or   regularly   in   your   targeted   locations  
o Search   interest:   People   searching   for   your   targeted   locations."  
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24. To  further  elaborate  on  the  meaning  of  the  default  option  and  the  advertisers’  option  to                
change  it,  a  tooltip  with  the  following  text  will  open  once  a  user  stands  on  the  question                  
mark   next   to   the   words   “location   options   (Target):   

 
"By  default,  your  ads  can  show  to  people  currently  in,  regularly  in,  or  who've  shown                
interest  in  your  targeted  locations.  For  example,  if  you  own  a  bakery  in  Paris  and  you                 
chose  Paris  as  a  targeted  location,  your  ads  can  show  the  advertisements  to  people  located                
or  regularly  in  Paris,  or  to  people  who  have  expressed  interest  in  Paris  bakeries  (now  or  in                  
the  past).  Alternatively,  you  can  use  other  location  options  to  limit  the  location  types  you                
target."   

 
25. Clicking  on  the  expression  “Learn  more”  will  lead  to  a  page  containing  the  clarification               

detailed  in  the  Chapter  "Amendments  to  the  information  displayed  to  advertisers  with  respect  to               
the   GT   feature”    above.  

 
26. Google  Ireland  shall  make  all  the  changes  detailed  in  paragraphs  17-25  above,  within  30               

days   of   the   Approval   Date.  

B. Payment   to   Plaintiff   and   Legal   fees   To   Representing   Counsel  

27. It  is  agreed  by  the  parties,  in  accordance  with  Section  18(g)(2)  to  the  Class  Action  Law,                 
that  the  recommended  legal  fees  to  be  paid  to  the  Representing  Counsel  will  stand  at                
approximately  15%  of  the  settlement  amount,  i.e.  a  final  and  total  sum  of  NIS  1,602,500                
and  the  recommended  payment  to  the  Applicant  will  stand  at  a  rate  of  approximately  6%                
of  the  settlement  amount,  i.e.  a  final  and  total  sum  of  NIS  650,000,  in  addition  to                 
reimbursement  of  the  Applicant’s  expenses  in  the  sum  of  NIS  100,000  and  credit  to  be                
used  by  the  Applicant  on  his  advertising  account  with  Google  Ireland  in  the  a  sum  of  NIS                  
100,000.  The  legal  fees  to  be  paid  to  the  Representing  Counsel  shall  be  paid  subject  to                 
receiving  a  valid  tax  invoice.  In  light  of  the  fact  that  at  the  beginning  of  its  advertising                  
activity  which  is  the  subject  matter  of  the  Applicant’s  Motion  for  Certification,  the              
Applicant  acted  as  a  licensed  dealer  and  is  currently  incorporated,  Applicant's            
remuneration  will  be  paid  to  "Maidle"  Company  -  Order  a  Cleaner  Ltd.  HP  515809929               
and   include   VAT   for   the   sum   of   NIS   127,500,   subject   to   receiving   a   valid   tax   invoice.  

 

28. The   above   sums   shall   be   paid   in   the   manner   detailed   below:  
 

1. Within  60  days  of  the  Approval  Date  the  payment  to  plaintiff  and  75%  of  Legal  fees                 
shall  be  paid,  on  the  condition  that  by  Approval  Date  the  plaintiff  and  his  Counsel                
furnish  to  the  Respondent  Counsel  all  details  required  per  Google  Ireland’s  request  in              
order  to  execute  such  a  payment  including,  but  not  limited  to,  a  full  or  partial                
exemption  from  tax  withholding  from  the  Tax  Authorities,  proper  bookkeeping           
approval,  a  lawful  tax  invoice  ,and  all  details  required  to  Google  Ireland  in  order  to                
perform  the  payment  per  its  request.  If  by  the  foregoing  date  the  tax  approvals  are  not                 
submitted  as  stated  above,  the  plaintiff  and  Counsel  will  give  written  notice  to  the               
Respondents  counsel  if  they  wish  to  defer  the  payment  date  until  such  approvals  have               
been  furnished  or  if  they  wish  for  the  payment  be  made  with  the  deduction  of  tax  in                  
accordance   with   the   law.  
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 נספח ג

תחשיב נזק מוערך לחברי 
הקבוצה שבוצע על ידי המבקש 

 וב"כ על סמך נתונים פומביים 

 
 



 תחשיב גובה הנזק לחברי הקבוצה על בסיס נתונים גלויים בלבד

להלן תחשיב, שביצעו המבקש וב"כ על סמך נתונים גלויים ונתונים שנטענו בתשובת גוגל לבקשה 

 לאישור תובענה ייצוגית וזאת במטרה לכמת את גובה הנזק לחברי הקבוצה וסבירות הפיצוי.

הקבוצה והפיצוי לציבור על סמך שתי כתבות פומביות שונות מהן מדובר בשתי אפשרויות לחישוב נזקי 

 ניתן ללמוד אודות הכנסותיה של גוגל מפרסום.

במסגרת החישוב, הסתמכו המבקש ובאי כוחו על טענות שונות של גוגל בדבר היקף השימוש בתכונת 

 הסיבתי.וכד'. כמו כן, נעשו בתחשיב הפחתות שונות על בסיס הנחות הקשורות לקשר  GT -ה

 החישוב נעשה לפי שתי מתודות שונות המבוססות על שני פרסומים פומביים שונים

 

 "בישראל מפרסום גוגל של האדיר הרווח :הרבה שווה שלנו הקליק" טוקר נתי של כתבתו :I מתודה

  MAGAZINE-https://www.themarker.com/magazine/.premium: 31.10.18-1.6547099[מיום

 .$158,800,000לפי הכתבה, הרווח השנתי של גוגל מפרסום בישראל עומד על 

לם, חלקי כמות משתמשים והכפלה במספר חישובים אלו נעשו על בסיס הכנסות גוגל בכלל העו

 המשתמשים בישראל. 

 Googleלמיטב ידיעת המבקש, גוגל עושה שימוש בכלים שונים לצורך פרסום. הערכתנו היא כי שירות 

Adword $79,400,000מכלל הרווח מפרסום, דהיינו מדובר ב  50% -מהווה כ. 

 84)סעיף  GTמהקמפיינים( עושים שימוש ב   7%מהלקוחות של השירות ) 6%לפי תשובתה של גוגל רק 

לתשובת גוגל לבקשה לאישור תובענה ייצוגית( לאור זאת, נתייחס לקמפיינים ולא ללקוחות בהנחה 

בשנה עומד על  GTשגודלם של כלל הקמפיינים זהה. לכן, רווחיה של גוגל מקמפיינים שעשו שימוש ב 

5,558,000 $. 

במיקוד המודעות לפי מיקום )אחוז ההקלקות  וז טעות משמעותיכאמור, המבקש טוען לקיומו של אח

. לפי הבדיקה המדגמית נטען אולם אין ביכולתו לכמת במדויק את אותו אחוז טעות (.הלא רלוונטיות

מכלל ההקלקות. עם זאת, המבקש ביקש למקד  40%על לשיטתו  אחוז הטעות עומד ש,שביצע המבק

ויש להניח כי מפרסמים שהגדירו , ביותר )סביבת העיר תל אביב בלבד(את מודעותיו לאזור מצומצם 

 אזור גדול יותר סבלו מפחות הקלקות בלתי רלוונטיות. 

כמו כן, לפי מידע שנמסר למבקש מצדדים שלישיים ולאחר התייעצות עם גורמי מקצוע בתחום הפרסום 

 של גוגל אשר נבע משני גורמים: GTהחיצוניים לגוגל, לאורך השנים חל שיפור משמעותי ביכולות ה 

לפי המידע שנמסר למבקש על ידי שינויים בהרגלי הגלישה ושימוש גובר במכשירים ניידים.  .1

( 100%צדדים שלישיים, מלכתחילה יכולות הטרגוט של גוגל היו גבוהות יותר )ואף התקרבו ל 

זות  את מיקום ביחס לגולשים אשר עושים שימוש במכשירים ניידים וזאת בשל היכולת לח

הנוכחות המשוער של אותם גולשים ע"י שימוש בסט רחב יותר של אותות תקשורת. לפי המידע 

-שקיבל המבקש מגורמי מקצוע בתעשייה, החיצוניים לגוגל, לאורך השנים בהן מוצע שירות ה

GT שיעור השימוש במכשירים סלולאריים בהשוואה למחשבים שולחניים גדל בהתמדה. על ,

 2016-2015בעוד שבשנים נים שנמסרו למבקש ממומחה עמו התייעץ במסגרת הגישור, פי נתו

)בהן ביצע המבקש את הבדיקה המדגמית(, שיעור הגולשים שעשו שימוש במכשירים 
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)בהעדר  73%עלו על כ עמד שיעור השימוש במכשירים  2018בשנת  ,58% -עמד על כסלולאריים 

ניח כי שיעור השימוש במכשירים סלולאריים המשיך , ניתן רק לה2019נתונים ביחס לשנת 

 לגדול(.

של הגולשים  IP-המבקש מאמין כי השיפור ביכולת הטכנולוגית של גוגל לקשר בין כתובות ה .2

לבין מיקומם הכללי, הוביל לעליה ברמת הדיוק  ביחס לגולשים העושים שימוש במחשבים 

 שחל. שולחניים. המבקש אינו יכול לדעת את היקף השיפור

ולפיכך, המבקש מניח, לצורך תחשיב זה, כי כיום אחוז הטעות נמוך משמעותית משהיה בתקופה בה 

 הוגשה בקשת האישור. 

לאור זאת, מניחים המבקש ובאי כוחו כי שיעור הטעות הממוצע לכלל לקוחות השירות לאורך כלל 

 .20%התקופה הרלוונטית אותו ניתן לייחס לחובת גוגל עומד על 

זאת, סכום הרווח השנתי לגוגל אשר ניתן לייחס לתשלום עבור הקלקות לא רלוונטיות, עומד על  לאור

1,111,600 $. 

 2013)ברמת המחוז( כשמשנת  2012ברמה תת מדינתית החל משנת  GTלטענת גוגל, האפשרות לבצע 

קשה לאישור לתשובת גוגל לב 30ניתנה אפשרות למקד מודעות ברמה של עיר או רדיוס מסוים )סעיף 

תובענה ייצוגית(. אמנם, בהסכם הפשרה ניתן פיצוי למפרסמים אשר עשו שימוש בשירות כבר משנת 

, אולם, להערכתנו בשנה זו הנזק היה נמוך עד כדי זניח וזאת הן משום שעיקר הטעות נוגעת לדיוק 2012

כי השימוש בשירות הלך בתוך המחוז ושיעור הטעות בין מחוזות נמוך, והן משום שכאמור, ההנחה היא 

 מספר הלקוחות בשירות היה ממילא קטן. 2012וגבר עם השנים ולפיכך, בשנת 

שנים  7קרי,  2013-2019לאור זאת, התקופה הרלוונטית עד להגשת הסכם פשרה זה היא בין השנים 

 (("התקופה הרלוונטית")להלן: 

ואולם, הנחת המבקש היא שהיקף  $. 7,781,200שנים מביאה לסכום של  7 -הכפלת הרווח השנתי ב

הפרסום המקוון גדל לאורך השנים ולפיכך לפחות בחלק מהתקופה הרלוונטית דובר על סכומים נמוכים 

 3.5ובחישוב בשקלים לפי שער דולר של  $7,000,000יותר. לאור זאת, המבקש מניח כי מדובר בסך 

 לכלל התקופה הרלוונטית.₪  24,500,000מדובר על 

 מכלל הנזק לחברי הקבוצה. 40% -ב זה הפיצוי שהוסכם במסגרת הסדר הפשרה עומד על כלפי חישו

 

בישראל כפי שפרסמה אוניברסיטת  2016: תחשיב המבוסס על נתוני עוגת הפרסום לשנת IIמתודה 

 אריאל:

content/uploads/2017/05/2016_P3.pdf-http://newsite.aunmedia.org/wp  

ממנו הנו  30%אשר ₪ מיליארד  3,880עמד על  2016לפי כתבה זו, תקציב הפרסום בישראל בשנת 

זאת כאשר ₪.  1,176,000,000לבדה על  2016בתחום הדיגיטל. קרי, תקציב הפרסום בדיגיטל עמד בשנת 

 ול מתמיד בהיקף הפרסום בדיגיטל לעומת מדיות אחרות.לפי המאמר, יש גיד
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מהסכום )גוגל ופייסבוק הנן המפרסמות  30%לצורך התחשיב, מניח המבקש שחלקה של גוגל עומד על 

 בלבד.  2016לשנת ₪  352,800,000הגדולות ביותר בדיגיטל(, הרי שמדובר ב 

 -מכלל הכנסות גוגל מפרסום עומד על כ AdWordלכך נוסיף, כאמור, את ההנחה כי חלקו של שירות 

 ₪. 176,400,000, דהיינו 50%

 ₪. 12,348,000 -ולפיכך עסקינן ב GTמהקמפיינים עשו שימוש ב  7%כאמור, לפי גוגל רק 

כתוצאה כתשלום עבור ₪  2,4469,600אשר מביא לרווח של  20%כאמור, נניח שיעור טעות ממוצע של 

 בלבד. 2016בשנת הקלקות לא רלוונטיות לכאורה, 

מייצגת את התקופה הרלבנטית הממוצעת וזאת בהינתן שתקציב הפרסום  2016מתוך הנחה כי שנת 

היה  2017-2019ואילו בשנים  2016היה נמוך מבשנת  2013-2015הלך ועלה עם השנים )דהיינו, בשנים 

מבקש, לתשלום בגין הקלקות הרווח הכולל לגוגל, אותו ניתן לייחס, לשיטת הגבוה יותר(, ניתן להניח כי 

    .₪ 17,287,200לא רלוונטיות לכאורה, במהלך כלל התקופה הרלוונטית, עמד על 

 מכלל הנזק לחברי הקבוצה. 57.8% -לפי חישוב זה, הפיצוי שהוסכם במסגרת הסדר הפשרה עומד על כ

לם, על פי שתי כאמור, מדובר על הערכה בלבד של המבקש ובאי כוחו על סמך מקורות גלויים. ואו

מהנזק ולפיכך, המבקש ובאי כוחו  50% -המתודות, ניתן להיווכח כי סכום הפשרה, משקף פיצוי על  כ

 סבורים כי הוא סביר והוגן.
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 נספח ד

 בקשת אישור מתוקנת
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 __-09-16ת"צ  ירושליםב  בית המשפט המחוזיב
  

  :שבין בעניין
 037964434עדיאל קייזרמן, ת.ז  .1

 

 

 ואח' אסף פינק עורך דין וחכ-אב ידי-לע 
 אסף פינק  רכי דיןממשרד עו

 9348001 , ירושלים101וב דרך חברון רח
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 המבקש

   
 -נגד-

   

 1. Google Ireland, Ltd   

Gordon House, Barrow Street 4 Dublin, Ireland 
 513695478 מ ח.פבע" גוגל ישראל .2

 תל אביב 29אלקטרה, קומה , מגדל 98רחוב יגאל אלון 

 

   

 המשיבות  

 הערכה בלבד. – ש"ח ,202.829: מבקשהנזק האישי ל

לא ניתן לכימות בהעדר נתונים, אולם, להערכת המבקש חורג סכום הנזק לכלל חברי הקבוצה: 

 מסמכותו העניינית של בית משפט השלום.

 לאישור תובענה ייצוגית הבקש

 2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 כדלקמן:בית המשפט הנכבד מתבקש 

( : "התובענה")להלן לבקשה Aנספח לבקשה זו כלאשר את התובענה הייצוגית המצורפת  .1

 "חוק תובענות : )להלן 2006-כתובענה ייצוגית, בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

הנכבד  ת המשפטשביובכל שינוי  ייצוגיות תובענותבתוספת השנייה לחוק  1 לפי פרט(, "ייצוגיות

 :יחליט עליו ביחס לבקשה

תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר ": 1 פרט

 ".בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאולענין שבינו לבין לקוח, 

 Aנספח 

28

mailto:asaf@asafplaw.co.il


- 2 - 

  

כי הקבוצה שבשמה תנוהל  חוק תובענות ייצוגיותל (1))א(14)א( וסעיף 10לקבוע לפי סעיף  .2

)שאותרו ע"י מערכת גוגל במועד  כל המפרסמים בשירות בישראלאת ל וכלתהתובענה הייצוגית 

פרסום  לשם, Geo Targetingעשו שימוש בתכונה שבשירות הידועה בשם  אשר הקובע(

י או מיקוד לפי מיקום נוכחות + אזור עניין )על פ/ו מודעותיהם במיקוד לפי מיקום נוכחות

מדינתי )לפי אזור -ההגדרות התנאים של שירות זה( ובהתאם מיקדו מודעותיהם על בסיס תת

ועד למועד הקובע ו/או במהלך חלק כלשהו  1.1.12במהלך התקופה שבין ו/או עיר( בישראל 

בישראל, אשר בעת ההרשמה לשירות או  "Google AdWords"כל לקוחות השירות מתקופה זו

קשו לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי ואף על פי כן, קיבלו ושילמו במועד מאוחר יותר, בי

 של לקוחות המצויים מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו. הקלקותעבור 

-התובע הייצוגי וכי בא  ההיי, כי המבקש ייצוגיות  ( לחוק תובענות2)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  .3

 .כוח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוג-בא הבבקשה זו יהי וכוח

 :כדלהלן ןהת התובענה ו, כי עילחוק תובענות ייצוגיות( ל3)א()14לקבוע, לפי סעיף  .4

"חוק )להלן:    1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אל  1ף  לפי סעיהפרת חוזה   .א

 ; (התרופות"

 ;("חוק החוזים")להלן:  1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 15הטעיה לפי סעיף  .ב

 ;לחוק החוזים 39-ו 12הפרת חובת תום הלב, לפי סעיפים  .ג

 ; ("חוק הגנת הצרכן")להלן:  1981-, תשמ"אחוק הגנת הצרכןל 2הטעיה צרכנית לפי סעיף  .ד

"פקודת )להלן:  1968-]נוסח חדש[, התשכ"ח לפקודת הנזיקין 35לפי סעיף רשלנות  .ה

 ;(הנזיקין"

"חוק החוזים )להלן:  1982-חוק החוזים האחידים, תשמ"גל 4-ו 3תנאי מקפח לפי סעיפים  .ו

 ;(האחידים"

)להלן:   1979-לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט  1עשיית עושר ולא במשפט לפי סעיף   .ז

 (. "חוק עשיית עושר ולא במשפט"

 כי הסעדים בתובענה זו יהיו כדלהלן: ייצוגיות תובענות( לחוק 4)א()14לקבוע לפי סעיף  .5

 Googleמתן צו אשר יורה למשיבות לקיים את התחייבויותיהן במסגרת השירות .א

AdWords ולאפשר ללקוחותיהן לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי; 

השבת הכספים שנגבו מחברי הקבוצה בגין הפניות מלקוחות המצויים מחוץ לאזור  .ב

 .הרלוונטי שהוגדר על ידם
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חוק ל 25 לסעיףבהתאם  בית המשפט ידי-עללקבוע כי ההחלטה בבקשה תפורסם באופן שייקבע  .6

 .תובענות ייצוגיות

לחוק תובענות ייצוגיות, את התובענה כתובענה ייצוגית, בנוסח המוצע  13בהתאם לסעיף  לאשר .7

או בכל שינוי עליו בית המשפט הנכבד יחליט, כפי שייראה בעיניו ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן 

 .ויעיל של התובענה הייצוגית

 .וכוח בהוצאות התובענה, בגמול למבקש ובשכר טרחה לבא ותלחייב את המשיב .8

 המבקש בפנקס התובענות הייצוגיות, נכון ליום הגשת הבקשה לא נרשמה כוח-יאלפי בדיקת ב .9

קשה או תביעה המעלה שאלות מהותיות בעובדה או במשפט הדומות לשאלות נשואות תובענה ב

 .בנוגע למשיבות זו בפנקס התובענות הייצוגיות

( מועבר עותק "תקנות התובענות")א( לתקנות התובענות הייצוגיות )להלן: 3ם להוראות סעיף בהתא

 .ממונה על הגנת הצרכןמהבקשה ומהתובענה ל

 .אחרתרש ובמפההדגשות אינן במקור, אלא אם כן נרשם יוער, כי 
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 והגדרות  מבוא .א

 Googleלשירותבהטעיה חמורה והפרת חוזה אשר עושות המשיבות בנוגע  עניינה של בקשה זו .1

AdWords  :להלן("Google AdWords"  או)"המסופק על ידן. "השירות 

2. Google AdWords   או   המסופק על ידי המשיבות לפרסום עסקים או אתרי אינטרנטשירות  הוא

 כפי שיפורט להלן. מי מהן,

, לנסח מודעה ("המפרסם")להלן:  עסק המעוניין בפרסום, על הלקוח, בעל בהתאם לשירות .3

 . Googleולבחור במונחי החיפוש אשר יגרמו למודעה שלו להופיע בתוצאות החיפוש במנוע 

הרי שהתוצאות הראשונות אשר יופיעו בפניו הן מודעות   ,Googleכאשר אדם מבצע חיפוש במנוע   .4

התואמות את מונחי החיפוש בהם השתמש. ניתן לזהות את  Google AdWordsפרסום של 

 בהתאם לשפה בה מוגדר מנוע החיפוש. "Ad"כיוון שלצדן מופיעה המלה "מודעה" או המודעות 

התוצאות הראשונות הן ארבע להלן צילום מסך עבור חיפוש למונח "חשמלאי מוסמך" כאשר  .5

 :Google AdWordsמודעות פרסום של 

 

 

 .המפרסםשל המרשתת הקשה  על המודעה מפנה את המחפש לאתר  .6
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משלם רק במקרה בו  המפרסםדהיינו, . PPC – Pay Per Clickהוא  התשלום בגין השירות .7

  .("הקלקה"על הקישור תיקרא להלן: לחיצה ) על הקישורלחץ המחפש 

יכול להגדיר את תקציב הפרסום שלו ובכך גם את מספר  המפרסםכמו כן, בהתאם לשירות,  .8

ולווסת   ככל הידוע למבקש, על מנת להבטיח עמידה בתקציב הפרסום  בכל יום.  שיבוצעוההקלקות  

לסירוגין במהלך היום שהות , מודעות הפרסום של המפרסמים מועלות ומואת כמות ההקלקות

ודעה כלל אינה מופיעה בפני מחפשים , כך שבחלק משעות היום המGoogleבמנוע החיפוש של 

ולפיכך, אין   Googleהעושים שימוש במונחי החיפוש שהוגדרו על ידי המפרסם במנוע החיפוש של  

ככל הידוע למבקש, השהיית מודעת הפרסום נעשית בהתאם לתדירות   .באפשרותם לבצע הקלקה

מחד גיסא, וככל  דעהככל שמבוצעות יותר הקלקות על המו –ההקלקות ולגודל תקציב הפרסום 

שתקציב הפרסום נמוך יותר, מאידך גיסא, כך המודעה תושהה מספר פעמים רב יותר ולזמן 

במשך   Google  החיפוש של  מנועבתופיע בפני המחפשים  המודעה  ממושך יותר )כפועל יוצא מכך,  

 זמן קצר יותר במהלך היום(.

פילוח גיאוגרפי, כאשר כך נכתב בדף בין היתר, מבטיח השירות אפשרות לבצע פרסום ממוקד לפי   .9

 אשר כתובתו  ,באתר האינטרנט של גוגל פירוט היתרונות של השירות

www.google.co.il/adwords/benefits: 

 פרסום מקומי או ברחבי העולם"

מסוימות, באזורים מקד את המודעות שלך ללקוחות בארצות 
או במרחק מוגדר מהעסק או  -מסוימים או בערים מסוימות 

 מהחנות שלך."

 :להלן צילום מסך מאותו דף אינטרנט .10
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מהדברים האמורים בדף האינטרנט ומהתמונה עולה מצג לפיו לקוחות השירות בישראל  .11

שהוגדר על ידם יכולים למקד את הפרסום שלהם כך שיופיע רק באזור הגיאוגרפי )המפרסמים( 

 .בלבד גיאוגרפי אזור אותוהמצויים בתוך  מחפשיםמ)ובהתאם לשלם( הקלקות  לקבל ובכך

, ניתנת והן תוך כדי השימוש בשירות כמו כן, וכפי שיפורט להלן, במהלך ההרשמה לשירות .12

 יופיע הפרסום, דבר המחזק את אותו מצג. וב האזור הגיאוגרפיללקוחות האפשרות להגדיר את 

 ההגדרות של השירות, יכול המפרסם להגדיר את האזור הגיאוגרפי בשתי דרכים: במסך .13

בחירת יישוב או עיר והגדרת רדיוס כך שהפרסום יופיע רק  –הגדרת מיקומים ממוקדים  .א

 באותה עיר ובסביבתה עד לרדיוס שהוגדר.

 בחירה ביישובים או ערים ספציפיות בהן לא יופיע הפרסום. –הגדרת מיקומים שלא יכללו  .ב

רבים  למפרסמיםיצוין כבר עתה כי האפשרות למקד את הפרסום לפי פילוח גיאוגרפי חשובה  .14

אשר מספקים שירותים רק באזור גיאוגרפי מסוים ואשר אינם מעוניינים לקבל פניות מלקוחות 

ל וחומר בהינתן שכאמור לעיל, התשלום עבור פוטנציאלים שאינם מצויים באותו אזור. זאת ק

 השירות נעשה לפי הקלקה.

בישראל אשר בוחרים למקד את הפרסום לפי פילוח   מפרסמים רביםועם זאת, וכפי שיפורט להלן,   .15

משלמים עבור הקלקות רבות אשר מבוצעות מחוץ לאזור הגיאוגרפי  גיאוגרפי, מוצאים עצמם

 ויים מחוץ לטווח המיקומים הממוקדים ובין שמדוברשהגדירו, בין שמדובר באזורים המצ

 (."הקלקות לא רלוונטיות"באזורים שהוגדרו כמיקומים שלא יכללו )להלן: 

היות וכפי שתואר לעיל, לצורך עמידה בתקציב הפרסום, מודעת הפרסום של המפרסם מושהית   .16

י שביצוע הקלקות תאם לתדירות ההקלקות ותקציב הפרסום, הרלסירוגין במהלך היום וזאת בה

לא רלוונטיות רבות, עשוי להביא להשהיית המודעה ובכך למנוע את הופעתה בפני מחפשים 

המצויים בתוך האזור הגיאוגרפי שהוגדר. מכאן, שהקלקות לא רלוונטיות עשויות לבוא על חשבון 

ות "הקלקשל לקוחות פוטנציאליים המצויים בתוך האזור הגיאוגרפי שהוגדר )להלן: הקלקות 

 . (רלוונטיות"

 ע עובדתי קר .ב

 המבקש

  "מיידלע"תושב ישראל ובעל עסק עצמאי של שירותי ניקיון בשם הוא זרמן, יעדיאל קיהמבקש,  .17

 .כעוסק מורשה 1.8.2016אותו ניהל בתחילה כעוסק פטור והחל מיום  ("העסק")להלן: 

ידי המבקש עצמו או על היות והשירותים שמעניק העסק מסופקים באופן פיסי בבית הלקוח על  .18

, הרי שהמבקש מעניק את שירותי עם עלויות גבוהות לניוד ידי עובדיו, ומאחר ומדובר בעסק קטן

 .הוא פועל בקרבת העיר תל אביב, בההעסק רק ללקוחות המתגוררים 
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 Google AdWordsהעסק באמצעות  . לצורך פרסום1.8.2015ביום המבקש הקים את העסק  .19

 עם המשיבות ונרשם לשירות. 19.10.2015התקשר המבקש ביום 

 ש"ח ליום. 50-150ך התקופה ונע בין השתנה לאורתקציב הפרסום אשר הוגדר על ידי המבקש  .20

 'אנספח כמצ"ב  וכן דוגמאות לקבלות על התשלום טבלת שינויים בקמפיין הפרסום של המבקש

 'אנספח 

מביאה את המחפש/פונה לאתר המרשתת כאמור לעיל, הקלקה על מודעת הפרסום של המבקש  .21

 של העסק. באתר זה, עומדות בפני המחפש שתי אפשרויות:

 יצירת קשר ישירות עם המבקש באמצעות מספר הטלפון של העסק המופיע באתר. .א

 על מנת שהמבקש יוכל לחזור אל הפונה.( "ליד")להלן: השארת הודעה ופרטים  .ב

אפשרות לבצע פרסום ממוקד   חמכך שהשירות מבטיבחירתו של המבקש בשירות נבעה, בין היתר,   .22

לפי פילוח גיאוגרפי, וכאמור לעיל, המבקש מעוניין לפרסם את העסק רק ללקוחות המתגוררים 

 באזור המרכז.

אפשרות להגדיר את אזור הפרסום ובהתאם בפני המבקש ואכן, בעת ההרשמה לשירות הופיעה  .23

 יפו. -בסביבות העיר תל אביב ק"משמונה בחר המבקש באזור המצוי ברדיוס של 

אזורים וערים  ,היינודכמו כן, הופיעה בפני המבקש אפשרות להגדרת "מיקומים שלא יכללו",  .24

בהם אינו רוצה שיופיע הפרסום. בהתאם הגדיר המבקש מספר ערים בהן אינו רוצה שיופיע 

הפרסום ובהן: רמת השרון, אור יהודה, חולות, הרצליה, בת ים, פתח תקוה, הוד השרון ובאר 

 שבע.

 .'בנספח המבקש מצ"ב כצילומי מסך של הגדרות הפרסום אותן ביצע 

 'בנספח 

 Googleגדיל לעשות והגדיר מילות מפתח שליליות, דהיינו, מלים אשר מחפש במנוע  המבקש אף ה .25

העושה שימוש בהן בעת החיפוש, לא ייחשף למודעת הפרסום של המבקש. בכלל זה הגדיר המבקש 

מבקש שמות של יישובים רבים בארץ המצויים מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדיר. יצוין כי משגילה ה

ימת, שעל פניו נראית בלתי רלוונטית, שימשה מחפשים אשר הגיעו למודעת כי מילת חיפוש מסו

 הפרסום שלו, הגדיר גם אותה כמילת מפתח שלילית.

 .'גנספח מצ"ב כמסך של הגדרות מילות מפתח שליליות  םצילו

 'ג נספח

הקלקות לא רלוונטיות רבות, בין שמדובר ומשלם עבור מקבל המבקש עם זאת, מדי יום  .26

הקלקות יפו ובין שמדובר ב-ק"מ מהעיר תל אביבשמונה  ברדיוס של  בהקלקות ממיקומים שאינם  

ידי המבקש כ"מיקומים שלא יכללו" לרבות הקלקות   אשר נקבעו מפורשות על  או יישובים  עריםמ

 שליליות.מיישובים אשר שמם הוגדר מפורשות על ידי המבקש כמילות מפתח 

36



- 10 - 

  

ישירות  עסקלאתר המרשתת של ה מחפשים/פוניםבעקבות ההקלקה, כאמור לעיל, מועברים ה .27

http://www.maidale.biz/#!blank-לעמוד "מחירון ניקיון דירות ובתים פרטיים" שכתובתו 

1/mcruv. מספר טלפון באמצעותו ניתן ליצור קשר עם המבקש. וח בדף זה, מופיע בפני הלק 

המצוי מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדיר,  פונהיובהר, כי בכל פעם שמקבל המבקש שיחת טלפון מ .28

הופנה בעקבות חיפוש במנוע   זהכיצד הופנה אליו. לאחר שמתברר כי    פונהמקפיד הוא לברר עם ה

, מקפיד המבקש לוודא היכן Google AdWords -גוגל והקלקה על מודעת הפרסום של העסק ב

היה הפונה בעת שביצע את החיפוש. זאת על מנת לשלול אפשרות שאדם המתגורר מחוץ לאזור 

הגיאוגרפי שהוגדר, ביצע את החיפוש והופנה אל המבקש בעת ששהה במקום אחר בתוך התווך 

 הגיאוגרפי שהגדיר המבקש.

המבקש לפונים אשר הופנו אליו באמצעות השירות ואשר הקלטות של שיחות טלפון שונות בין 

 .'דנספח מצויים מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדיר מצ"ב כ

 'דנספח 

למותר לציין כי מענה טלפוני לפניות בלתי רלוונטיות רבות, מבזבז את זמנו של המבקש וגורם לו  .29

 לטרחה.

העסק באמצעות הקלקה על  , אשר נכנס לאתר המרשתת שלפונהברשות הכאמור לעיל, מו כן, כ .30

 דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת מגורים., ליד הכולללהשאיר מודעת הפרסום, 

אליו מופנים לקוחות בעקבות על מודעת   "מחירון ניקיון דירות ובתים פרטיים"צילום מסך של דף  

 .'הנספח מצ"ב כ Google AdWordsהפרסום של המבקש ב 

 'הנספח 

למשל, בעקבות חיפוש ממוקד לפי שם העסק )  עסקנכנסים ישירות לאתר היצוין כי לקוחות אשר   .31

לעמוד הבית של האתר, כאשר הקשה על לשונית "צור מגיעים  (או דרך הקלדת כתובת האתר

קשר" המופיעה בו מעבירה את הלקוח לדף שונה מזה אליו מועברים לקוחות אשר הקליקו על 

לציין רק  ובו ניתן!#/c1bpm/-------http://www.maidale.biz מודעת הפרסום, אשר כתובתו 

  שם, דוא"ל וטלפון ללא כתובת מגורים.

 .'ונספח צילום מסף של דף "צור קשר" באתר המרשתת של העסק מצ"ב כ

 'ונספח 

לאתר   מקורו בהכרח בפונה אשר הופנהכתובת מגורים,   ליד הכוללכי  לפיכך, ניתן לדעת בוודאות   .32

 .Google AdWordsהעסק באמצעות מודעת הפרסום ב 

מחוץ  יםהמצוי פונים הנם שלתת של העסק באתר המרש יםמתקבל אשר ידיםלחלק ניכר מה .33

 בהקלקות בלתי רלוונטיות. םשמקורלידים לטווח הגיאוגרפי שהגדיר המבקש, דהיינו, 

 .'זנספח מצ"ב כ המרשתת של העסקבאתר  לידיםפירוט 
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 'זנספח 

שבמקרים רבים מדובר ה, משלם המבקש למשיבות, או למי מהן, וזאת אף על פי קלקעבור כל ה .34

המצויים מחוץ לתחומי פעילותו של העסק, אשר  אנשים בוצעו על ידילא רלוונטיות שקלקות בה

המבקש לא מעוניין ולא יכול להעניק להם שירותים ואשר המבקש כלל לא היה מעוניין שייחשפו 

 .לפרסום

 וחות המצויים מחוץת עליהן הוא משלם מדי יום הן של לקקלקומה  58%-כהמבקש מעריך כי  כפי   .35

 לאזור הגיאוגרפי שהגדיר.

כמפורט לעיל, הקלקות לא רלוונטיות אלו, מביאות להשהיית מודעת הפרסום ולפיכך בהכרח  .36

 באות על חשבון הקלקות רלוונטיות.

משכך, יוצא כי חלקו הארי של תקציב הפרסום היומי אותו הגדיר המבקש מבוזבז על פרסום  .37

וזאת על חשבון של העסק בלתי רצוי ובלתי ממוקד למי שכלל אינם לקוחות פוטנציאליים 

 .פוטנציאלייםלקוחות  של רלוונטיות הקלקות

מעלה  Google AdWords-ב של המבקש על אף האמור לעיל, בדיקה במסך המעקב של חשבונו .38

דהיינו מסך המעקב   המבקש  היו בתוך האזור הגיאוגרפי שהגדירבוצעו  ות שקלקכי לכאורה, כל ה

 .של המשיבות מטעה את הצופה

ובעת ששהה המבקש במשרדיו  15:30בסביבות השעה  7.7.2016לצורך ההמחשה יצוין כי ביום  .39

כשיר הטלפון הסלולארי של העסק, של בא כוחו לצורך דיון בסוגיה נשוא בקשה זו, התקבלה במ

שיחת טלפון מלקוחה פוטנציאלית בשם קים. המבקש מיהר להקליט את  ,המצוי בידי המבקש

 של גוגלהחיפוש השיחה ממנה עולה כי קים הופנתה אל המבקש לאחר שביצעה חיפוש במנוע 

 ליקההקו וכך הגיעה למודעת הפרסום של העסק גדרה או בסביבתהבעיר בזמן ששהתה בביתה 

יצוין כי גדרה מצויה מחוץ לאזור הגיאוגרפי אשר . עליה לשם קבלת מספר הטלפון של העסק

 .לדחות את קים המבקשולכן, בצר לו, נאלץ  המבקשהוגדר על ידי 

 .'חנספח שיחה עם קים מצ"ב כה ותמלול הקלט

 'חנספח 

המעקב של השירות וביקש לבחון את  ףבעקבות אותה שיחה ובעצת בא כוחו, נכנס המבקש לד .40

אף שההקלקה בוצעה מחוץ לאזור -אולם, על. (7.7.2016) ות עבור התאריך הרלוונטיקלקדו"ח ה

ות שהתקבלו באותו יום הן קלקבדף המעקב נכתב כי כל הההגיאוגרפי שהגדיר המבקש, 

 ממיקומים רלוונטיים.

 .'טנספח מצ"ב כ 7.7.2016ליום  Google AdWordsשל המעקב  ךצילום מס

 'טנספח 

חיפוש במנוע גוגל תחת מילות   בא כוחועורכת דין ממשרדו של  המבקש ו  בהמשך אותו יום, ביצעו .41

החיפוש "עוזרת בית". כתוצאה מחיפוש זה, הופיעה לנגד עיניהם מודעת הפרסום של העסק. זאת 
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 בדרך חברון  מיםהממוקהמבקש    בא כוחהחיפוש נערך על ידם בעודם מצויים במשרדי  ש  אף על פי

י שהוגדר על ידי ירושלים וחרף העובדה שירושלים אינה מצויה באזור הגיאוגרפעיר ב 101

 המבקש.

ולצדו צילום הטלפון  בא כוחועורכת דין ממשרדו של צילום מסך החיפוש שביצעו המבקש ו

 .'ינספח מצ"ב כ Google Mapsבאמצעות אפליקציית הסלולרי של המבקש המציג איכון 

 'ינספח 

, וכי הבלעדיתו תכי משיחות עם מכרים נודע למבקש כי התופעה המתוארת לעיל אינה נחל ,יצוין .42

בישראל משלמים עבור הקלקות המבוצעות על ידי לקוחות   Google AdWordsלקוחות רבים של  

 פוטנציאליים המצויים מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו.

מיקום השרתים של ספקיות היא  ת הסיבות לבעיה  חאייתכן שמבירור שערך המבקש נמסר לו כי   .43

ין שזו אשר משויך על ידי השירות כמיקומו של הלקוח המבצע את החיפוש. ב  ,האינטרנט בישראל

נת המבקש וחברי הקבוצה או מבחינת עילת יהסיבה לבעיה ובין שלאו, אין לדבר משמעות מבח

משהמשיבות מציגות מצגים כוזבים באשר לטיב השירות המסופק על ידן  –תביעתם. ודו"ק 

לחברי הקבוצה שלל עילות תביעה כפי  ובפועל אינן עומדות בהתחייבויותיהן, הדבר מקים

 תהא הסיבה לכך אשר תהא. ,שיפורטו בהמשך

משנוכח המבקש כי באופן עקבי הוא מקבל ומשלם עבור הקלקות לא רלוונטיות, הפנה חלק  .44

 מתקציב הפרסום שלו לאפיקים אחרים. 

 .י"אנספח חלופיים מצ"ב כנתונים בדבר השקעה באפיקי פרסום 

 י"אנספח 

המבקש, ומתוך אמונה כי  עם זאת, לאור יתרונותיו השונים של השירות והתאמתו לצרכיו של .45

מדובר בתקלה טכנית אשר ביכולתן של המשיבות לפתור, בחר המבקש להמשיך ולעשות שימוש 

בשירות תוך פנייה למשיבות כפי שיפורט בהמשך. יצוין כבר עתה כי מתשובותיהן החלקיות של 

פילוח המשיבות, עולה כי הן עומדות מאחורי המצג לפיו השירות מאפשר פרסום ממוקד לפי 

 גיאוגרפי.

 המשיבות

 1המשיבה 

פי חוקי מדינת -תאגיד המאוגד על  היא(  "גוגל אירלנד")להלן:    Google Ireland, Ltd,  1המשיבה   .46

, והיא Gordon House, Barrow Street 4 Dublin, Ireland-אירלנד, מקום עסקה העיקרי מצוי ב

 .Google Ireland Holdings Ltdחברת בת בבעלות מלאה של 
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בנוסף לשירותים המסופקים למשתמשי האינטרנט, מספקת קבוצת גוגל שירותי פרסום  .47

אינטרנטיים למגוון מפרסמים ברחבי העולם, כאשר שירותי הפרסום למפרסמים ממדינות שונות, 

 לרבות ישראל, מסופקים על ידי גוגל אירלנד.

 .1המשיבה , השירות מסופק על ידי Google AdWordsבהתאם לתנאי השימוש של  .48

  .י"בנספח תנאי השירות מצ"ב כ

 י"בנספח 

 2המשיבה 

בע"מ )להלן: "גוגל ישראל"( היא חברה פרטית המצויה בבעלות מלאה של   גוגל ישראל  2המשיבה   .49

Google International Llc  

 .י"ג נספחברשם החברות מצ"ב כ 2העתק פרטי המשיבה 

 י"גנספח 

 של חברת גוגל העולמית ומספקת שירותים שונים בישראל.  תהיא הנציגות הישראלי 2המשיבה  .50

, בפועל, 1נכתב כי השירות מסופק על ידי המשיבה    Google AdWords  לשאף כי בתנאי השירות   .51

 ע באמצעות דף האינטרנט אשר כתובתואת ההרשמה לשירות ניתן לבצ

www.google.co.il/adwords. 032-343-809-1 ,ין כי בדף זה מופיע גם מספר טלפון ישראליצוי , 

 חיוג למספר הנ"ל מביא למוקד טלפוני בשפה העברית. .למתן תמיכה וסיוע בשימוש בשירות

בפירוש כי על תנאי השירות יחול הדין  לעיל( נכתב י"בכמו כן, במסמך תנאי השירות )נספח  .52

הישראלי וסמכות השיפוט בכל סכסוך הנובע מהם תהא נתונה לבתי המשפט בישראל. גם בכך יש 

כספקית  1, כאשר אזכור המשיבה 2ללמד כי למעשה השירות מסופק בישראל, על ידי המשיבה 

נוספים אשר ננקטו על   השירות נעשה בניסיון של המשיבות להתחמק מאחריות, בדומה למהלכים

 ידן כמפורט לעיל.

 

 .Google AdWordsמספקות לציבור בישראל את שירותי הפרסום המשיבות או מי מהן  .53

מופיע תיאור של  www.google.co.il/adwordsבאתר המרשתת של השירות אשר כתובתו  .54

 על השימוש בשירות ועל המחירים.השירות, יתרונותיו והסבר 

 י"דנספח מצ"ב כ המתארים את השירות צילומי מסך מאתר המרשתת של השירות .55

40

http://www.google.co.il/adwords
http://www.google.co.il/adwords


- 14 - 

  

 י"דנספח 

השירות מאפשר  ולפי מטעה וכוזב מצג , המפרסמים,בכלל זה, מציגות המשיבות ללקוחותיהן .56

 למקד את הפרסום לפי פילוח גיאוגרפי.

ניתנת אפשרות להגדיר את המיקומים הגיאוגרפיים בהם יופיע  מפרסמיםעל אף שלזאת, עם  .57

הקלקות לא רלוונטיות בישראל  מפרסמיםבפועל, מקבלים הפרסום ואת אלו בהם לאו, 

 מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו. המבוצעות 

, הרי הקלקה תשלום עבור ,דהיינו. PPCיצוין כי היות שהתשלום עבור השירות הנו כאמור  .58

 , גורמת לנזק כלכלי למפרסם.לא רלוונטית שהקלקה

מספר את    . כלומר,כמו כן, בהינתן שהשירות מאפשר למפרסם להגדיר מראש את תקציב הפרסום .59

הקלקות רלוונטיות ת על חשבון ובהכרח נעש ות לא רלוונטיותשהקלק, הרי ההקלקות שיבוצעו

 תקציב הפרסום היומי. הלקוחות פוטנציאליים אשר אינם נחשפים לפרסום לאחר שמוצשל 

 פנייה מוקדמת למשיבות .ג

 בא כוחמשיבות ותיאר בפניהן את עניינו של המבקש. לכוח המבקש  פנה בא 10.4.2016ביום  .60

המבקש ציין בפנייתו כי למבקש נודע כי לקוחות נוספים של השירות נפגעו באופן דומה וביקש 

יום לרבות הצהרה על תיקון המעוות והבהרה כיצד בדעתן לפצות את  30את התייחסותן בתוך 

 הלקוחות, לרבות המבקש.

אר באמצעות הדו 2התקבלה תשובתה של המחלקה המשפטית של המשיבה  26.4.2016ביום  .61

וכי על מנת  1כי השירות מסופק על ידי המשיבה  ,2האלקטרוני. בתשובתה, טענה המשיבה 

 המבקש לספק לה מספר מזהה הלקוח נשוא פנייתו.  בא כוחשתעביר לידיה את הפניה, על 

לחצן "צור איתנו קשר" המופיע באמצעות המבקש לפנות למפעילת השירות  בא כוחהוצע ל עוד .62

 .https://support.google.com/adwords#topic=3119071רות בכתובת במרכז העזרה של השי

ונחתמה במלים  israel@google.com-egallכי התשובה נשלחה מכתובת הדוא"ל  ,יצוין .63

אינם יודעים מיהו הגורם  בא כוחו, כך שהמבקש ו"המחלקה המשפטית –ישראל -ה, גוגל"בברכ

 האנושי אשר טיפל בפנייתם.

. בתשובתו ציין כי 2המבקש למחלקה המשפטית של המשיבה  בא כוחהשיב  5.5.2016ביום  .64

וללקוחות ישראליים  תתשובתם אינה מקובלת עליו. כי השירות מסופק בישראל, בשפה העברי

נציגתה הרשמית של גוגל העולמית בישראל ולפיכך, מהווה את הכתובת היא וכי גוגל ישראל 

המבקש, כי   בא כוחגל בישראל. כמו כן ציין  הנכונה למענה לכל פניה בנוגע לשירותים שמספקת גו

ויש לראות  1בהכרח מהווה נציגות רשמית של המשיבה  2מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשיבה 

המבקש בהודעתו זו את  בא כוח. כמו כן, מסר 1כל המצאה אליה כהמצאה ישירה למשיבה 
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עה רחבה ממנה סובלים אולם, הבהיר כי למיטב ידיעתו מדובר בתופ  ,המספר המזהה של המבקש

 לקוחות נוספים, ועל כן נדרשת התייחסות לפתרון הסוגיה ולפיצוי כלל הלקוחות.

המבקש ציין כי ההצעה לפנות למרכז העזרה של השירות מקוממת שכן, אין מדובר  בא כוח .65

 בתקלה נקודתית בשירות הדורשת תמיכה טכנית.

כי היא זו  2חזרה על טענת המשיבה  1. המשיבה 1התקבלה תגובת המשיבה  28.6.2016ביום  .66

, הכתובת לפניה. לגופו של עניין, טענה המשיבה 1שמספקת את השירות ולפיכך היא, ולא המשיבה  

, לא מצאה אף לא 4.2.2016-3.5.2016כי מבדיקה שערכה בחשבונו של המבקש בין התאריכים  1

 הוגדר על ידי המבקש. הגיאוגרפי ש אזורניתן לייחס לאזורים שמחוץ ל האות תאח הקלקה

המבקש לבחון את דו"חות המיקומים של המבקש באמצעות מרכז  בא כוחהמליצה ל 1המשיבה  .67

לפנות למרכז העזרה של  1וחזרה על הצעתה של המשיבה של השירות  (dashboard)השליטה 

 השירות.

adwords-חה מכתובת הדוא"ל ל, נש1כי גם תשובה זו, בדומה לתשובתה של המשיבה  ,יצוין .68

noreply@google.com  ונחתמה במליםs Team"Google AdWord "Regards,   מבלי לציין

 את שם הגורם האנושי אשר הופקד על משלוח התשובה.

אשר בעלי תפקידים בהן נמנעים מלחתום בשמם על מכתבים  ,המשיבות התנהלות זו של .69

הנשלחים על ידם, מעידה גם היא על ניסיונן להתחמק מלקיחת אחריות, המתבטאת בהטלת 

מתן מענה לקוני לפיו אין   ;האחריות לשירות המסופק בישראל ללקוחות ישראליים על חברה זרה

 ףוהפניה למוקד התמיכה של השירות א ;המבקש קושי בשירות מבלי לבחון לעומק את טענות

שעניינה של הפניה אינה בתקלה טכנית נקודתית אלא בשורה של עוולות אזרחיות, צרכניות, 

חוזיות ונזיקיות שעניינן הצגת מצגים כוזבים באשר לטיב השירות והפרת התחייבויותיהן כפי 

 שיפורט בהמשך.

, 1יבה המבקש למשיבות. במכתבו זה, ציין כי בניגוד לטענות המש בא כוחהשיב  12.7.2016ביום  .70

המבקש ציין כי לא ברור אילו בדיקות   בא כוח.  הקלקות לא רלוונטיותהמבקש קיבל ומוסיף לקבל  

. כמו כן, 1בוצעו על ידי המשיבות אשר הביאו אותן למסקנה המתוארת במכתבה של המשיבה 

עם קים   7.7.2016ביום  המבקש  המבקש את הקלטת השיחה שקיים   בא כוחולשם המחשה, צירף  

לעיל( ואת צילום מסך החיפוש  ט'לעיל(, את צילום מסך המעקב לגבי אותו יום )נספח ' ח)נספח 

 לעיל(. י'שביצע במשרדו בירושלים בו עלתה המודעה של המבקש )נספח 

 נכון למועד הגשת בקשה זו, טרם התקבלה תשובה ממי מהמשיבות. .71

 לאור האמור לעיל, לא נותר למבקש אלא להגיש בקשה זו.  .72

 שפטי הטיעון המ .ד
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, מציגות Google AdWordsכמתואר לעיל, המשיבות, המספקות ללקוחות בישראל את שירותי  .73

 , ביניהם, מצגלעיל(  י"ד)נספח    השירותים שונים בנוגע למהות וטיב  מצג  מפרסמים-בפני הלקוחות

מצגים אלו מהווים . כוזב לפיו השירות מאפשר פרסום ממוקד תוך פילוח לפי אזור גיאוגרפי

חלק בלתי נפרד מהחוזה בין הם למעשה, הצעה כאשר ההרשמה לשירות מהווה קיבול ולפיכך 

 .פרסמיםהמשיבות לבין המ

או למצער  לעיל( כחוזה בין הצדדים, י"בכי אין לראות במסמך "תנאי השירות" )נספח  ,יצוין .74

כחוזה המלא בין הצדדים, שכן, אותו מסמך אינו מסדיר את עיקרי התנאים שבחוזה כגון, טיב 

לכל היותר, הוא  השירות, התמורה, מועדי ואופן האספקה, חובות הצדדים וכד'. לפיכך, מסמך זה  

נים ואין בו כדי לשלול את תוקפם המחייב של המצגים השו חלק קטן וזניח מהחוזה בין הצדדים

 באשר לטיב השירות כחלק בלתי נפרד מתנאי החוזה בין המשיבות ללקוחותיהן.

מפרסמים ומשלמים עבור ואולם, בפועל ובניגוד למצגים ולהתחייבויות המשיבות, מקבלים ה .75

  לאזור הגיאוגרפי שהגדירו.הקלקות בלתי רלוונטיות אשר בוצעו מחוץ 

המשיבות מהווה הפרת חוזה, הטעיה צרכנית וחוזית, חוסר כפי שיפורט להלן, התנהלות זו של  .76

תום לב במשא ומתן ובקיום חוזה וכן עשיית עושר ולא במשפט. כמו כן, וכפי שיפורט להלן, 

 חוזה אחיד ובו תניות מקפחות.הוא ( לעיל י"בתנאי השירות" )נספח המסמך המכונה "

 עילות התביעה 

 הפרת חוזה

 מגדיר הפרה כדלקמן: לחוק התרופות 1 סעיף .77

 מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה; -"הפרה" 

המצגים אותם מציגות המשיבות בפני לקוחותיהן בנוגע לטיב השירות בכלל, כמפורט לעיל,  .78

ולאפשרות לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי בפרט מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה שבין 

 המשיבות ללקוחותיהן. 

 תרופות קובע כדלקמן:לחוק ה 2סעיף  .79

פר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הו"
לפי  כלהוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, וה

 "הוראות חוק זה.

כמפורט לעיל, בניגוד להתחייבותן בחוזה, השירות המסופק על ידי המשיבות אינו כולל פילוח  .80

ודעות הפרסום של לקוחות השירות, מופיעות, הלכה למעשה, בכל רחבי הארץ. כפועל גיאוגרפי ומ

 יוצא, משלמים הלקוחות עבור הקלקות המבוצעות מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו.

את ההגדרות אשר ביצע הלקוח יש לראות כחלק אינטגראלי מהחוזה בינו אם יתרה מזאת, גם  .81

רות לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי והוא בחר לבין המשיבות. משניתנה ללקוח האפש

לעשות כן והגדיר מיקומים שיכללו בקמפיין הפרסום שלו ומיקומים שלא יכללו בו, הרי 
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להפיץ את מודעת הפרסום שלו רק באזורים שהוגדרו על היא שההרשאה שנתן הלקוח למשיבות 

 באותם אזורים. בוצעועבור הקלקות שרק ולחייב אותו ידיו כ"מיקומים שיכללו" 

 לחוק החוזים 15הטעיה לפי סעיף 

 לחוק החוזים קובע כדלקמן: 15סעיף  .82

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד "
 -השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" 

גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה -לרבות אי
 "על הצד השני לגלותן.

 לחוק החוזים כדלקמן: 14טעות מוגדרת בסעיף  .83

בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות   -  15סעיף זה וסעיף  "טעות", לענין  "
 "שאינה אלא בכדאיות העסקה.

מצגים  , אשר הציגו להם בענייננו, המבקש כמו גם יתר חברי הקבוצה הוטעו על ידי המשיבות .84

, אף שבפועל באשר לטיב השירות והאפשרות לביצוע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי שונים

. אף שההטעיה בה נקטו המשיבות י או למצער, קיימת בעיה ביישום אפשרות זוהדבר אינו אפשר

משליכה על כדאיות העסקה, אין לראות בה "טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה" משום שהיא 

 נוגעת למאפייני השירות וטיבו.

מה היה גם ביטול חלקי של החוזה, והשבה יחסית של התמורה אשר שוליכי ביטול, יכול ש ,יצוין .85

 בגין הקלקות לא רלוונטיות בלבד.

 צרכנית הטעיה

 )א( לחוק הגנת הצרכן קובע כדלקמן:2סעיף  .86

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל  –לא יעשה עוסק דבר  א(")
העלול להטעות צרכן   –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה  

הטעיה(; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו   –בכל ענין מהותי בעסקה )להלן  
 סקה:עענינים אלה כמהותיים ב

 הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות; (1)

  ... 

שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק   השימוש (4)
 מהם והסיכונים הכרוכים בהם;

 .... 

כמפורט לעיל, המשיבות מתארות את השירות כמאפשר פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי.  .87

לקוחות מופיעות בפועל, השירות המסופק על ידן אינו כולל פילוח כאמור ומודעות הפרסום של ה

מפרסמים מגיעות -ך שהפניות )הקלקלות( רבות אותן מקבלים הלקוחותבכל רחבי הארץ כ

 מיישובים המצויים מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו. 
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לפי הקלקה, הרי שהאפשרות לבצע פרסום הוא בהינתן שכאמור לעיל, התשלום עבור השירות  .88

מהותי ללקוחות עניין היא ממוקד ובכך להימנע מתשלום עבור הפניות )הקלקות( לא רלוונטיות, 

 רבים אשר עסקם פועל רק באזור גיאוגרפי מוגבל.

חלק ממהות השירות וטיבו כאמור היא האפשרות לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי  .89

( והיא משליכה 4) ( וכן מהשימוש שניתן לעשות בשירות כאמור בפסקת משנה1בפסקת משנה )

 אותה פסקת משנה.כאמור בוהתועלת שניתן להפיק ממנו  ישירות על

ההטעיה בה נוקטות המשיבות אינה מתמצית בשלב הטרום חוזי והיא נמשכת גם לאחר מועד  .90

ההתקשרות בעסקה. זאת בהינתן שבדף המעקב מציגות המשיבות מצג לפיו כל ההקלקות שבוצעו 

עבור הלקוח בוצעו מאזורים אשר הוגדרו על ידי הלקוח כ"מיקומים שיכללו" בקמפיין הפרסום. 

זאת כאשר בפועל, הקלקות רבות מבוצעות על ידי גולשים המצויים מחוץ לאזור הגיאוגרפי 

 שהוגדר, לרבות ביישובים שהוגדרו על ידי הלקוח כ"מיקומים שלא יכללו".

 רשלנות

 לפקודת הנזיקין קובע כדלקמן: 35סעיף  .91

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא "
מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד עשה 

פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון  
הרי   –וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות  

זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן 
ה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נסיבות חוב

 "נזק לזולתו עושה עוולה.

נקבע כי לצורך  ,(1982) 113( 1, פ"ד לז)ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש 145/80בע"א  .92

  הוכחת עוולת הרשלנות, יש צורך בהתקיימות שלושה תנאים מצטברים: 

שקיימת חובת זהירות בין עוסק ללקוח. הלקוח הוא   : מובןבין המזיק לניזוק  חובת הזהירות (א)

ניזוק צפוי של הטעיה בעת מכירת שירות או מוצר, הן מבחינה טכנית והן מבחינה נורמטיבית 

 –  ונכונים הדברים בענייננו שכן העוסק ניתן לצפות כי יינזק מההטעיה, וראוי לצפות זאת. –

כי פגם באפשרות לבצע פרסום ממוקד ות, היו צריכות לצפות רהמשיבות המספקות את השי

 .המפרסמים-יהן, יגרום נזק ללקוחותלפי פילוח גיאוגרפי

ר להתקשרות בעסקה והן הן עוב: המשיבות התרשלו (התרשלותהפרת חובת הזהירות ) (ב)

להתקשרות, התרשלו המשיבות באי הצגת הנתונים במלואם והצגת מצגים  לאחריה. קודם

מבלי לציין כי בפועל,   כוזבים לפיהם השירות מאפשר לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי

. לאחר פילוח כאמור אינו אפשרי, או לחלופין כי קיים פגם מהותי באופן בו הוא מבוצע

פרסום הממוקד כאמור וזאת בכך שאפשרו ההתקשרות, התרשלו המשיבות בביצוע ה

באזורים המצויים מחוץ  Googleלהופיע במנוע החיפוש של  סםרלמודעות הפרסום של המפ

 מפרסםוחיוב הלא רלוונטיות לטווח הגיאוגרפי שהגדיר באופן המאפשר ביצוע הקלקות 

לפגם  להיות מודע מפרסםלבגינן. כמו כן, התרשלו המשיבות בהצגת הנתונים המאפשרים 

 מפרסםבשירות וזאת בהינתן שבמסך המעקב, מופיעות כל ההקלקות שבוצעו בחשבונו של ה
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בהתנהגות זו סטו המשיבות . וו בתוך האזור הגיאוגרפי שהוגדר על ידיכהקלקות שבוצע

 מסטנדרט של עוסק סביר.

ן כתוצאה מרשלנותניזוקו    , המפרסמים,: לקוחות המשיבותקשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק (ג)

 המפרסמיםראשית,    :של המשיבות בביצוע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי בשני מישורים

מי שכלל אינם מהווים לקוחות לא רלוונטיות אשר בוצעו על ידי  נדרשים לשלם עבור הקלקות  

מיצוי תקציב הפרסום על שנית,  .פוטנציאליים רלוונטיים עבור השירות אותו הם מפרסמים

טיות וזאת על חשבון הקלקות רלוונטיות וכתוצאה מכך, אובדן לקוחות הקלקות לא רלוונ

. כמו כן, קיים תוצאה ישירה של התנהלות המשיבותהוא נזק זה  .פוטנציאליים והפסד רווח

קשר סיבתי משפטי: המשיבות צריכות ויכולות היו, לצפות את הנזק שייגרם ללקוחותיהן 

משיבות באשר לאפשרות לבצע פרסום ממוקד המצגים אותן הציגו ה כתוצאה מהתרשלותן.

לפי פילוח גיאוגרפי מעידים כי המשיבות אף צפו בפועל את חשיבות הדבר עבור המפרסמים 

 ואת הנזק כתוצאה מהעדר פילוח גיאוגרפי כאמור.

 על כן חבות המשיבות ברשלנות כלפי המבקש ושאר חברי הקבוצה. .93

 לחוק החוזים 39 -ו 12חוסר תום לב לפי סעיפים 

 לחוק החוזים קובע כדלקמן: 12סעיף  .94

משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ב ()א"
 ובתום לב.

ם בעד יילב חייב לצד השני פיצו-ד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתוםצ ()ב 
הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 

, 1970-חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אהלחוק  14-ו 13, 10
 יחולו בשינויים המחוייבים."

כמפורט לעיל, בעת ההרשמה לשירות, הוא שלב המשא ומתן, מציגות המשיבות מצגים מטעים  .95

ע לאפשרות לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי, אף שבפועל הדבר באשר לטיב השירות ובנוג

 .למצער, קיימת בעיה ביישום אפשרות זואו  אינו אפשרי

 הצגת המצגים הכוזבים מהווה ניהול משא ומתן שלא בתום לב ובדרך שאינה מקובלת. .96

כולל כל אשר אינו  ,לעיל( י"בהשירות )נספח למסמך תנאי  מפרסמיםכמו כן, גם הפניית ה .97

כחוזה המחייב  התייחסות למאפייני השירות ולתנאי החוזה בין הלקוח לבין המשיבות והצגתו

 המלא בין הצדדים מהווה חוסר תום לב במשא ומתן.

 לחוק החוזים קובע כדלקמן: 39סעיף  .98

בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא  "
 "בזכות הנובעת מחוזה.הדין לגבי השימוש 

לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי   , המפרסמים,המשיבות מאפשרות לכאורה ללקוחותיהן .99

ולכלול במסך ההגדרות מיקומים שיכללו בקמפיין הפרסום ומיקומים שלא יכללו בקמפיין. כמו 

פרסום לעקוב אחר הצפיות במודעת ה  מפרסמיםכן, במסך המעקב מאפשרות המשיבות לכאורה ל
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 אזור תוך ציון מספר ההקלקות שנעשו לכאורה, בתוך ה שבוצעו שערכו וכן אחר ההקלקות

 הגיאוגרפי שהוגדר ומספר ההקלקות שבוצעו מחוץ לו.

אשר בחרו לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי מקבלים  מפרסמיםעם זאת, בפועל, .100

ירו כאשר במסך המעקב נכתב כי הגיאוגרפי שהגד אזורומשלמים עבור הקלקות הנעשות מחוץ ל

זאת כאשר, הלכה למעשה, מודעות הפרסום של  הגיאוגרפי. אותו אזורההקלקות בוצעו בתוך 

בפני גולשים בכל רחבי הארץ וללא קשר לפילוח   Googleמופיעות במנוע החיפוש של    מפרסמיםה

 .מפרסמיםהגיאוגרפי שהוגדר על ידי ה

ושימוש בזכויות )גביית תשלום בגין כל הקלקה( ( ודעותמבכך יש משום קיום חיובים )פרסום ה.101

 שלא בדרך מקובלת ובתום לב.

 בחוזה אחידמקפח  תנאי

 לחוק החוזים האחידים כדלקמן: 2חוזה אחיד מוגדר בסעיף .102

נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש  -"חוזה אחיד" 
בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי 

 "מסויימים במספרם או בזהותם;

המסמך המכונה החוזה בין המשיבות לבין המפרסמים הנו חוזה אחיד ובכלל זה גם  אין חולק כי  .103

אשר תנאיו כולם נקבעו מראש על ידי המשיבות או מי מהן כדי "תנאי השירות" )נספח __ לעיל( 

 שישמשו תנאים לחוזים רבים בינן לבין לקוחותיהן.

 קובע כדלקמן: לחוק החוזים האחידים 3סעיף .104

הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה, תנאי ת משפט ובית בי"
 -בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות  -אחיד שיש בו ה בחוז

הוגן של הספק העלול להביא  משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי
 תנאי מקפח(." -לידי קיפוח לקוחות )להלן 

תנאים מקפחים בחוזה הם  ם אשר חזקה כי  לחוק החוזים האחידים קובע רשימה של תנאי  4סעיף  .105

 אחיד וביניהם:

 תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה (1)"
מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר 

 "את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי;

 למסמך המכונה "תנאי השירות" אשר כותרתו "ויתור על תביעות" קובע כדלקמן: 8סעיף .106

ידי -ל"על התכנית או על כל הסחורות או השירותים אחרים המסופקים ע
Google  ,תניותיחולו כל  לאאו התאגידים הקשורים מכוח תנאים אלו ,

 ואין אלו בתנאים במפורש נכללו אלו אם אלא, מצגים או התחייבויות
 כלשהן משתמעות התחייבויות או מצגים כמכלים אלו בתנאים לראות

)לרבות בנוגע לאיכות משביעת רצון, התאמה למטרה או התאמה 
והתאגידים הקשורים או השותפים להם אינם ערבים  Googleלתיאור(. 

 לתוצאות של התניות או לתכניות עצמן"

תנאי זה מבקש למעשה להקנות למשיבות פטור גורף מכל אחריות לשירות ולטיבו ולכל .107

ו בעת ההרשמה לשירות אשר כאמור לעיל, מהווים חלק על פי המצגים שהציג התחייבויותיהן
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בלתי נפרד מהחוזה בין המשיבות ללקוחותיהן. כל זאת רק משום שתניות, התחייבויות ומצגים 

אלו, אינם נכללים במפורש במסמך המכונה "תנאי השירות". ויובהר, עיון במסמך מראה כי 

שיבות וכל כולו רצף של התחייבויות למעשה כלל לא נכללים בו מצגים או התחייבויות של המ

 והגבלות החלות על הלקוח. 

שבמסמך המכונה "תנאי השירות", הייתה מוטלת על   8אין חולק כי בהעדר התנאי הקבוע בסעיף  .108

אחריות מלאה לאיכות השירות והכל בהתאם למצגים  –המשיבות האחריות מכח החוזה 

 כריתת חוזה ושעל בסיסן נעשה הקיבול.ולהתחייבויות אשר הציגו הן עצמן כחלק מההצעה ל

יצוין כי זהו אינו התנאי המקפח היחיד במסמך המכונה "תנאי השירות" אשר כולל תנאים .109

מקפחים רבים ובהם, הגבלת אחריותן של המשיבות, שלילת תרופות העומדות ללקוח על פי דין, 

ן מסוים או עובדה דרישה מהלקוח לאשר או להצהיר על מעשים שעשה או על מודעותו לעניי

המתקיימת בעניינו או שאינו מידע שהלקוח מסר לספק לפי החוזה וכד', אולם, אלו אינם נוגעים 

 ישירות לבקשה לאישור זו. 

כמו כן, יש טעם לפגם בכך שהמסמך היחיד אשר מסופק על ידי המשיבות הנו זה המכונה "תנאי .110

את עיקרי ההתקשרות בין הצדדים, באופן   השירות" אשר אינו מהווה חוזה מלא ושלם ואינו כולל

 הדורש השלמה ופרשנות על ידי בית המשפט.

 עשיית עושר ולא במשפט

, כך שהלקוחות PPC – Pay Per Clickבשיטת הוא כפי שפורט לעיל, התשלום בגין השירות .111

 משלמים עבור כל הקלקה על מודעת הפרסום שיצרו באמצעות השירות. 

כפי שפורט לעיל, אף שהמשיבות מבטיחות ללקוחותיהן אפשרות לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח .112

באופן שיבטיח כי כל ההקלקות שיבוצעו )ובגינן ישלם הלקוח( יהיו בתוך האזור גיאוגרפי 

שהוגדר, בפועל, לקוחות המשיבות מקבלים ומשלמים עבור הקלקות המבוצעות הגיאוגרפי 

 מאזורים המצויים מחוץ לטווח הגיאוגרפי שהוגדר.

משניתנת ללקוח האפשרות לבצע פילוח גיאוגרפי והלקוח מממש אפשרות זו ומגדיר מיקומים .113

 לקוח למשיבותשיכללו בקמפיין הפרסום ומיקומים שלא יכללו בו, למעשה, ההרשאה שנותן ה

 רק בעבור הקלקות שבוצעו בתוך הטווח הגיאוגרפי שהוגדר על ידו.היא לחייבו 

חיוב הלקוחות בגין הקלקות אשר נעשו מחוץ לטווח הגיאוגרפי, אשר הלקוחות כלל לא היו .114

 מעוניינים בהם, מהווה עשיית עושר ולא במשפט.

 התאמת התובענה להתברר כתובענה ייצוגית  .ה

 מהות התביעה

"בתביעה קובע כי תובענה ייצוגית ניתן להגיש בין היתר,  חוק תובענות ייצוגיות)א( ל3יף סע.115

 .כמפורט בתוספת השנייה"
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כפי שיפורט להלן  חוק תובענות ייצוגיותלתוספת השנייה ל 1 של פרט ותובענה זו נכנסת בגדר.116

 :ייצוגיותחוק תובענות )א( ל3כן עומדת היא בתנאי הסף של סעיף -ועל

"תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר : 1פרט 

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

לחוק הגנת  1הגדרתו בסעיף כאין חולק כי המשיבות, מהוות שתיהן וכל אחת בנפרד "עוסק" .117

 האינטרנט דרך עיסוק.שכן הן נותנות שירותים שונים בתחום  ,הצרכן

בעניין שבין היא    Google AdWordsאין חולק כי עילת התביעה שעניינה כאמור בשירות  כמו כן,  .118

 המשיבות, בתפקידן כ"עוסק" לבין לקוחותיהן אשר נרשמו לשירות. 

 חוק תובענות ייצוגיות)א( ל4תואמת את הדרישה שבסעיף  בידי המבקשהגשת התובענה 

 :קובע כדלקמן נות ייצוגיותחוק תובעל)א( 4סעיף .119

אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית "
 כמפורט להלן:

)א(, המעוררת 3(   אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 1) 
שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים 

 בשם אותה קבוצה; –עם קבוצת בני אדם 
 (2   )... 
 (3   )... " 

  מתקיימים התנאים האמורים.בענייננו, וכפי שיפורט להלן, .120

 הגדרת הקבוצה

כל המפרסמים בשירות בישראל את  כוללתשבשמה תנוהל התובענה הייצוגית  הקבוצה.121

)שאותרו ע"י מערכת גוגל במועד הקובע( אשר עשו שימוש בתכונה שבשירות הידועה בשם 

Geo Targeting לשם פרסום מודעותיהם במיקוד לפי מיקום נוכחות ו/או מיקוד לפי מיקום ,

ההגדרות התנאים של שירות זה( ובהתאם מיקדו מודעותיהם על נוכחות + אזור עניין )על פי  

ועד למועד  1.1.12מדינתי )לפי אזור ו/או עיר( בישראל במהלך התקופה שבין -בסיס תת

בישראל,   Google AdWordsכל לקוחות השירות  הקובע ו/או במהלך חלק כלשהו מתקופה זו

לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח אשר בעת ההרשמה לשירות או במועד מאוחר יותר, ביקשו 

מחוץ לאזור  לא רלוונטיות אשר בוצעוגיאוגרפי ואף על פי כן, קיבלו ושילמו עבור הקלקות 

 הגיאוגרפי שהגדירו.

 המבקש

 Googleהוא לקוח של השירות שכן  ,קיימת עילת תביעה אישית שפורט לעיל למבקשכפי .122

AdWords מוקד לפי פילוח גיאוגרפי, ואף על אשר בעת ההרשמה לשירות ביקש לבצע פרסום מ

 .לא רלוונטיותפי כן מקבל ומשלם עבור הקלקות 
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 כפי שיפורט להלן.  חברי הקבוצה  המשותפות לכללעובדתיות ומשפטיות  מעוררת שאלות    זועילה  .123

 חוק תובענות ייצוגיותל 8בסעיף  רכאמו התקיימות תנאי הסף לצורך הגשת תובענה ייצוגית

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט : "חוק תובענות ייצוגיות( ל1)א()8סעיף 

 "המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

עמדת הפסיקה בכל הנוגע לצורך בשאלות משותפות של משפט או עובדה בין חברי יודגש, כי .124

וד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות כדי למלא שדי בכך שהיס יא,הקבוצת התובעים 

 (.612, 585( 4, פ"ד נה)ברזני נ' בזק 1977/97תנאי זה )ראה: ע"א 

 :הן השאלות העובדתיות והמשפטיות.125

 ?המשיבות או מי מהן מספקות את השירות בישראלהאם  .א

לפיהם השירות מאפשר פרסום ממוקד לפי  המשיבות או מי מהן מציגות מצגיםהאם  .ב

 ?פילוח גיאוגרפי

 האם בפועל השירות אינו כולל אפשרות לביצוע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי?  .ג

האם קיים קושי בפרסום הממוקד לפי פילוח גיאוגרפי כך שגם אנשים  או לחלופין:

 המצויים מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהוגדר נחשפים אליו?

המבוצעות לא רלוונטיות )הקלקות הקבוצה מקבלים ומשלמים עבור הקלקות חברי האם  .ד

  ?(מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו

 האם התנהלות המשיבות מקימה לחברי הקבוצה עילות תביעה כמפורט לעיל? .ה

 ה.ת לכלל חברי הקבוצומשותפ ות אלושאל.126

" כי קיימת יותר מ"אפשרות סבירהלאור הטענות המבוססות והמנומקות אשר נפרסו לעיל, .127

 .התובענה תוכרע לטובת הקבוצה

לבקשה לאישור צורפו אסמכתאות רבות להתחייבויות המשיבות ולמצגים המוצגים על ידן ביחס .128

 לאפשרות לבצע פרסום ממוקדם לפי פילוח גיאוגרפי.

שהמבקש הגדיר באופן מדויק את  ףרפו אסמכתאות רבות לכך שאכמו כן, וכמפורט לעיל, צו.129

לא האזור הגיאוגרפי הרלוונטי לקמפיין הפרסום שערך, בפועל, הוא מקבל ומשלם עבור הקלקות  

 רבות המבוצעות מחוץ לאותו אזור.רלוונטיות 

בעיה מתמשכת אלא בבנוסף, וכמפורט לעיל, המבקש הראה כי אין המדובר בתקלה נקודתית .130

לקוחות  ומבירור שערך עם אנשי מקצוע העוסקים בקידום ובניהול מדיה מתברר כי .בשירות

 רבים של השירות, מקבלים ומשלמים עבור הקלקות המבוצעות מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו.

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה : "תובענות ייצוגיותחוק ( ל2)א()8סעיף 

 "במחלוקת בנסיבות הענין
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 תביעה במסגרת הקבוצה חברי כל את לצרף, מעשית מבחינה, מאפשר לא הקבוצה של גודלה.131

 רגילה.

ואף שהנזק לכל אחד מחברי הקבוצה כתוצאה מהתנהלות המשיבות אינו זניח, הוא גם כן, -כמו.132

, הקבוצה  מחברי  אחד  כל  ידי-על  אישית  תביעהאינו גבוה דיו על מנת לשמש תמריץ מספק להגשת  

 ואהכאשר אחד הסעדים המרכזיים  , קל וחומרבה. זאת הכרוכים הטרחה ושכר ההוצאות על

 פני עתיד.הצופה  עשה סעד של ציווי

בעיה בשירות, שכן, כפי שפורט לעיל, קיימת לא כל חברי הקבוצה מודעים לכך שיתרה מזאת, .133

במסך המעקב של השירות, מסווגות גם הקלקות אשר בוצעו מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהוגדר 

 כהקלקות אשר בוצעו בתחומו.

כל אחד ואחד מחברי ידי -כל אלו מהווים חסמים משמעותיים מפני הגשת תביעות אישיות על.134

 הקבוצה, באופן אשר עשוי לתמרץ את התנהלות המשיבות.

  ?מעבר לכך, נראה כי האמצעים המנהליים והפליליים העומדים בפני הרשויות אינם מהווים.135

י כל אחד מחברי הקבוצה יהווה יד-למהגשת תביעה אישית ע ותריבוי התביעות הנובע, בנוסף.136

זאת כאשר, כאמור לעיל עומס כבד על מערכת המשפט במדינת ישראל ובזבוז משאבים אדיר. 

 לחברי הקבוצה שאלות משותפות של עובדה ומשפט.

כפי שהן  חוק תובענות ייצוגיותלאור כל אלו, הרי שאישור התביעה כייצוגית יגשים את מטרות .137

, לקדם את אכיפת הקבוצה  מיחידי  אחד  כל  של  האינטרס  על  להגןאפשר  לחוק, י  1מפורטות בסעיף  

 .מתאפשר שאילולא התובענה הייצוגית לא היההדין ולהעניק פיצוי 

נם של כלל חברי הקבוצה ייוצג יקיים יסוד סביר להניח כי עני":  חוק תובענות ייצוגיות( ל3)א()8סעיף  

 "וינוהל בדרך הולמת

דין עם ותק וניסיון רב בכל -ל תובענות ייצוגיות ומדובר בעורךניסיון בניהוכוח המבקש -לבא.138

כוח המבקש מספר רב של בקשות לתובענות ייצוגיות -תחומי המשפט. בשנים האחרונות הגיש בא

 בתחומים שונים. 

 בחלק כאשר, תוייצוגי ותתובענ לאישור בקשות עשרות המבקש כוח-אב משרד מנהל להיום נכון.139

 הובא ובחלקם העוול ולתיקון לפשרה מגעים או/ו הוכחות הליכי מתנהלים אלו שותמבק גדול

 .לציבור משמעותי סעד כבר

כוח המבקש כל ניגוד עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך הקפדה -כן, אין לבא-כמו.140

 .לתקן את העוול שנעשה לחברי הקבוצה מנת-לע על יושר והגינות

בחלוף ח המבקש, אם כן, רקע מתאים לניהול תובענה זו לנוכח הידע והניסיון שצבר וכ-לבא.141

קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של משכך, ו ייצוגיות בנושאים שונים ומגווניםבתביעות השנים 

 .כל חברי הקבוצה ינוהל וייוצג בדרך הולמת
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של כלל חברי הקבוצה ייוצג   עניינםקיים יסוד סביר להניח כי "  :חוק תובענות ייצוגיות( ל4)א()8סעיף  

 "וינוהל בתום לב

קפדה על יושר והגינות, אין כל ניגוד עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך ה למבקש.142

של המבקש, אף אין כל ניגוד  ולתקן את העוול שנעשה לחברי הקבוצה. לפי מיטב הבנת מנת-לע

הקבוצה נפגעו   לבין יתר חברי הקבוצה שבשמם מגיש המבקש את הבקשה. כלל חברי  ועניינים בינ

 ם של כלל חברי הקבוצה.כשליח ועצמ רואה באופן זהה והמבקש

 .הוצאות ההליךיכולת כלכלית לעמוד ב בעל והינ המבקשכן, -כמו.143

 פירוט הנזק  .ו

תשלום נזקים הנובעים מוליתר חברי הקבוצה    שיבות, נגרמו למבקששל המ  ןכתוצאה מהתנהלות.144

 לא רלוונטיות. ביתר עבור הקלקות 

  חישוב הנזק למבקש

 .ש"ח 3.83סך של  בממוצע עבור כל הקלקה משלם המבקש למשיבות.145

 ט"ונספח מצ"ב כ Google AdWordsצילום מסך מערכת ניהול קמפיין של 

 ט"ונספח 

תקבל על ידי חלוקת סך ההקלקות ה. מספר זה הקלקות 18.15בממוצע מדי יום מקבל המבקש .146

חלקי מספר הימים  31.8.2016נכון ליום  לעיל( ט"וכפי שמפורט במערכת ניהול הקמפיין )נספח 

תוך הפחתת ימי שישי ושבת בהם הושהתה המודעה על פי רוב יום  עד אותובהם פעל הקמפיין 

)אמנם, היו ימי שישי ושבת בודדים בהם פעלה המודעה, אולם אלו מתקזזים ביחס לימי חול 

 ימים.  228בהם הושהה הקמפיין( דהיינו, מסוימים 

 ט"זנספח חישוב מספר הימים בהם פעל הקמפיין מצ"ב כ

 ט"זנספח 

הקלקות ביום, הנן  10.54-לפחות, המהווים כ 58% -מתוך הקלקות אלו כהמבקש מעריך כי .147

 הקלקות לא רלוונטיות. זאת על פי בדיקה מדגמית שביצע המבקש כמפורט להלן:

מציג את כל ההקלקות כרלוונטיות,   Google AdWordsכאמור לעיל, היות ומסך המעקב של   .א

י לכמת ולהעריך את שיעור ההקלקות לרבות הקלקות אשר בפועל אינן רלוונטיות, קיים קוש

 הבלתי רלוונטיות מסך ההקלקות המבוצעות מדי יום. 

וצאה משיחות הטלפון לאור זאת, יכול המבקש להתבסס רק על התרשמותו האישית כת .ב

והלידים המתקבלים אצלו. בהקשר זה יובהר כי רק חלק מההקלקות עליהן משלם המבקש 

מחפשים רבים המקליקים על מודעת הפרסום, בוחרים מבשילות לכדי שיחת טלפון או ליד ו
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בסופו של יום שלא להתקשר או להשאיר ליד ולפיכך, אין כל אפשרות לדעת האם מדובר 

 בהקלקות רלוונטיות או לא. 

לצורך הכנת בקשה זו ועל פי עצת באי כוחו, ביצע המבקש בדיקה מדגמית ותיעד את כל  .ג

, 21.7.2-16 ,20.7.2016ים שונים בתאריכים ימ שבעההשיחות והלידים שקיבל במהלך 

. יצוין כי ביצוע הבדיקה כאמור הצריך זמן 22.8.2016 -ו 21.8.2016, 18.8.2016, 17.8.2016

ומשאבים רבים מהמבקש ולכן לא היה ביכולתו, באורח סביר, לבצע בדיקה בהיקף נרחב 

ימי הבדיקה משקפים   יותר. עם זאת, על פי התרשמותו של המבקש, הממצאים במהלך שבעת

 היטב את שיעור השיחות והלידים הבלתי רלוונטיים המתקבלים אצלו מדי יום.

 18, מתוכם (31)סה"כ  לידיםשני שיחות ו 29במהלך שבעת ימי הבדיקה התקבלו בסה"כ  .ד

 ( אינם רלוונטיים. 58%)המהווים 

והלידים תואם  בהנחה שהיחס בין מספר השיחות והלידים הבלתי רלוונטיים לכלל השיחות .ה

 58%הרי שניתן להניח כי  ,את היחס בין מספר ההקלקות הבלתי רלוונטיות לכלל ההקלקות

 הקלקות ביום אינן רלוונטיות. 10.54 -כמההקלקות, קרי, 

, 17.8.2016, 21.7.2-16, 20.7.2016דו"ח מעקב אחר שיחות ולידים אשר ערך המבקש ביחס לימים 

 י"זנספח מצ"ב כ 22.8.2016 -ו 21.8.2016, 18.8.2016

 י"זנספח 

 .ש"ח עבור הקלקות בלתי רלוונטיות 40.63לאור זאת, משלם המבקש מדי יום בממוצע .148

, שילם המבקש (31.8.2016)נכון ליום  קמפיין הפרסום    הימים בהם פעל  228במהלך  בחישוב כולל,  .149

 רלוונטיות. בלתיעבור הקלקות  "חש 9,202.82

 חישוב הנזק לקבוצה

כל המפרסמים בשירות את כוללת כאמור לעיל, הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הייצוגית .150

עשו שימוש בתכונה שבשירות הידועה  אשר )שאותרו ע"י מערכת גוגל במועד הקובע( בישראל

או מיקוד לפי /ו פרסום מודעותיהם במיקוד לפי מיקום נוכחות לשם, Geo Targetingבשם 

מיקום נוכחות + אזור עניין )על פי ההגדרות התנאים של שירות זה( ובהתאם מיקדו מודעותיהם 

ועד למועד הקובע   1.1.12במהלך התקופה שבין  מדינתי )לפי אזור ו/או עיר( בישראל  -על בסיס תת

ר בעת בישראל, אש  Google AdWordsכל לקוחות השירות ו/או במהלך חלק כלשהו מתקופה זו

ההרשמה לשירות או במועד מאוחר יותר, ביקשו לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי ואף על 

 מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו. לא רלוונטיות אשר בוצעופי כן, קיבלו ושילמו עבור הקלקות 

בהעדר נתונים אודות גודל הקבוצה יכול המבקש רק להניח כי מדובר באלפי ואף עשרות אלפי .151

 לקוחות של המשיבות.

יצוין כי נזקו האישי של כל אחד מחברי הקבוצה נגזר מתקציב הפרסום שלו, מהמחיר כמו כן, .152

אותו גובות ממנו המשיבות עבור כל הקלקה וכן מהאזור הגיאוגרפי שהגדיר )ככל שהאזור 
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הקלקות הגיאוגרפי בו היה הלקוח מעוניין להתמקד מצומצם יותר, כך, יש להניח, עולה שיעור ה

הבלתי רלוונטיות אשר הוא משלם עבורן מתוך סך ההקלקות על מודעת הפרסום שלו(. בהינתן 

שמדובר על שירות ממחושב, אין כל ספק כי הנתונים הרלוונטיים מצויים בידי המשיבות וניתן 

 יהיה בנקל להתחקות אחריהם ולחשב את נזקו של כל אחד מחברי הקבוצה על בסיסם.

מיליוני ואף עשרות מיליוני שקלים, והוא עומד הנזק לקבוצה על  להערכת המבקשלאור זאת, .153

חישוב מדויק של הסכום יעשה בהמשך בוודאי חורג מסמכותו העניינית של בית משפט שלום. 

 לאחר שיתקבלו נתונים מדויקים מהמשיבות.

 סמכות מקומית ועניינית .ז

, לבית המשפט המחוזי סמכות 1984-מ"דלחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התש 40פי סעיף -על.154

 עניינית בתביעה זו, בשל סכום התביעה. 

 המחוזי המשפט לבית יש, 1984-ד"התשמ האזרחי הדין סדר לתקנות( 2א)3 תקנה פי-על.155

 .זו בבקשה לדון המקומית הסמכות את בירושלים

 .בית משפט זה הוא בעל הסמכות המקומית והעניינית לדון בבקשה זו האמור לעיל,  לאור.156

 הסעדים המתבקשים  .ח

 :לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים האמור לאור.157

 לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית; .א

 להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית, כאמור לעיל; .ב

 ;הסכם בינן לבין לקוחותיהןבניגוד לופועלות פעלו  ותלהצהיר כי המשיב .ג

ולאפשר  Google AdWordsלקיים את התחייבויותיהן במסגרת השירות  להורות למשיבות .ד

. לחלופין, להורות למשיבות לחדול ללקוחותיהן לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח גיאוגרפי

לבצע פרסום ממוקד לפי פילוח מהטעיית הלקוחות על ידי הבהרה כי השירות אינו מאפשר 

 ;גיאוגרפי ולחסום כל אפשרות להגדיר מיקומים לקמפיין הפרסום.

 ;בגין הנזקים שנגרמו להם, כמפורט לעילחברי הקבוצה פצות את ל משיבותלהורות ל .ה

פרסום הליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל, לקבוע את נוסח  .ו

 ות הפרסום;בהוצא משיבותולחייב את ה

בהוצאות התובענה,  משיבות, לחייב את החוק תובענות ייצוגיותל 23-ו 22בהתאם לסעיפים  .ז

שמש נ'  2051/10בהתאם למבחנים שהותוו בע"א  וכוחבגמול הוגן למבקש ובשכ"ט לבא 
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את התועלת העתידית לקבוצה כתוצאה  ובאופן שיתכלל ,(23.05.2012 ,בנבו פורסם)רייכרט 

 ;התחייבויותיהן של המשיבותומאכיפת  מהתובענה

ליתן למבקש ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתו של בית המשפט  .ח

 .הנכבד

 וף דברס .ט

בהפרת חוזה, הטעיה ועוד   כפי שהוסבר ותואר לעיל, עניינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית זו.158

שלל עילות צרכניות, חוזיות נזיקיות ומתחום דיני עשיית עושר, והכל בגין ליקוי מהותי בשירות 

Google AdWords  המסופק על ידי המשיבות או מי מהן, בניגוד להתחייבויותיהן ולמצגים

  המוצגים על ידן.

ויעניק למבקש ולקבוצה את ה פוא חשיבות כי בית המשפט הנכבד יקבל את התובענישנה א.159

 .חוק תובענות ייצוגיותובכך יגשים את התכלית ההרתעתית של הסעדים אשר פורטו לעיל 

 .לבקשההמצורף  הבקשה נתמכת בתצהיר של המבקש.160

 .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.161

 ירושלים, היום ____________

 

 _______________ 

 אסף פינק, עו"ד 

 כוח המבקש-בא
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על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ותאריך ההגשה החוקי יחושב לפי תאריך ההגשה בפועל ולא לפי תאריך האישור.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך. המסמך שנדחה יוצג בתקיית תיק נייר
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