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 המבקש
 

 נ  ג  ד                             
 

                             .1 Google Ireland  
 גוגל ישראל בע"מ . 2

  ע"י ב"כ עוה"ד יגאל ארנון ואח'
 המשיבות

 

<#2#> 

 פסק דין
 

 

לחוק  18לפניי בקשה )מתוקנת( לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, בקשה לפי ס'  .1

 .2006-תובענות ייצוגיות, תשס"ו
 

 

 ייצוגיתהבקשה לאישור תובענה 

 

המבקש הגיש נגד המשיבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה שירות הפרסום  .2

 שירות. המשיבות י"ע, הנטען לפי, המוצע(, Google Ads)כיום  Google AdWordsהמקוון 

 קישורים באמצעות, היתר בין, באינטרנט עסקיהם את לפרסם עסקים לבעלי מאפשר זה

 במענה Google החיפוש מנוע של התוצאות דף גבי על המוצגות פרסומיות מודעות - ממומנים

 בגין בתשלום מחויב המפרסם, השירות תנאי לפי. הגולש י"ע שהוזנו מסוימות חיפוש למילות

 הופיעה שהמודעה הפעמים לכמות קשר וללא, מודעתו על" מקליק" הגולש כאשר רק הפרסום

 תכונות בסיס על למפרסמים מוצע האמור המקוון הפרסום. הגולשים של החיפוש בתוצאות

 טוען המבקש. הגולש של הגיאוגרפי המיקום בסיס על, היתר ובין, שונות אופציונאליות

 בלתי הקלקות עבור המפרסמים משלמים המשיבות למצגי בניגוד כי האישור בבקשת

 את לייצג ביקש המבקש. ההתקשרות בעת שהגדירו הגיאוגרפי לאזור מחוץ שבוצעו רלוונטיות

 במועד או לשירות ההרשמה בעת אשר בישראל Google AdWords השירות לקוחות כל"
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 עבור ושילמו קיבלו כן פי על ואף גיאוגרפי פילוח לפי ממוקד פרסום לבצע ביקשו, יותר מאוחר

 הן טען להן התביעה עילות". שהגדירו הגיאוגרפי לאזור מחוץ המצויים לקוחות של הקלקות

 את לקיים למשיבות המורה צו מתן הם שביקש והסעדים, שונות ונזיקיות חוזיות עילות

 שנגבו כספים השבת על להורות וכן גיאוגרפי פילוח לפי ממוקד פרסום לבצע התחייבויותיהן

 . ידם על שהוגדר לאזור מחוץ גולשים פניות בגין הקבוצה מחברי

 

בתשובתן לבקשת האישור טענו המשיבות כי יש לדחות את בקשת האישור בעניינה  .3

, גוגל ישראל, שכן היא אינה מספקת את השירות. כן טענו כי המסד הראייתי 2של המשיבה 

עליו מבוססת בקשת האישור נסמך על שגגות מתודולוגיות קשות שאינן תומכות בנטען ע"י 

בה נעשה שימוש בשירות, נסמכת על  Geo Targeting (GT,)-ההמבקש. עוד נטען שתכונת 

טכנולוגיה חדשנית המבוססת על כלים הסתברותיים מורכבים שמטרתם לחזות את מיקום 

ודאות ודיוק בהתייחס לחיזוי  100%-הנוכחות של הגולש, כי גוגל אירלנד לא התחייבה ל

ירות. כן נטען שהמבקש מיקום הנוכחות והדבר אף עוגן בתנאי השימוש ובדפי העזרה של הש

 לא הוכיח קיומו של נזק בר פיצוי. 

 

הצדדים פנו להליך גישור ממושך לפני השופטת בדימוס ה' גרסטל, שבסיומו הגישו,  .4

כאמור, בקשה לאישור הסדר פשרה. בקשה זו נבחנה ע"י בית המשפט, ולאחר דיון שהתנהל 

 ה כדלהלן.בעניינה הוגשה בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה שפרטי

 

 הסדר הפשרה )המתוקן(

 

הוסכם כי בכפוף לאישור ההסדר, המבקש יסתלק מבקשת האישור בעניינה של  .5

, גוגל ישראל, אשר לטענת המשיבות אינה מספקת את השירות מושא בקשת 2המשיבה 

 האישור.

 

הוגדרו כ"כל המפרסמים בשירות בישראל )שאותרו ע"י מערכת גוגל  חברי הקבוצה .6

במועד הקובע, הוא מועד הגשת הבקשה המתוקנת לאישור הסדר פשרה( אשר עשו שימוש 

 מיקום לפי במיקוד מודעותיהם פרסום לשם, Geo Targetingבתכונה שבשירות הידועה בשם 

( זה שירות של והתנאים ההגדרות פי על) ענין אזור+  נוכחות מיקום לפי מיקוד או/ו נוכחות

 במהלך בישראל( עיר או/ו אזור לפי) מדינתי-תת בסיס על מודעותיהם מיקדו ובהתאם

 חברי כי הובהר". זו מתקופה כלשהו חלק במהלך או/ו הקובע למועד ועד 1.1.12 שבין התקופה
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 לפי מודעותיו את מיקד אשר, GT-ה בתכונת שימוש עשה אשר מפרסם כל יכללו לא הקבוצה

-תת נוכחות מיקום לפי לפחות מודעותיו את מיקד ולא( ישראל) מדינתי נוכחות מיקום

 בית. הגולש של הנוכחות מיקום ללא הגולש של הענין אזור לפי מודעותיו מיקד או, מדינתי

 . האמורה להגדרה בהתאם האישור בבקשת הקבוצה הגדרת תיקון לאשר התבקש המשפט

  

, תעניק לחברי הקבוצה פיצוי המשיבה[ –]להלן , גוגל אירלנד 1הוסכם שהמשיבה  .7

פיצוי זה יחולק בין חברי הקבוצה באופן יחסי ₪.  10,400,000כספי שיעמוד על סך כולל של 

יום מהיום  90, וישולם תוך GT-בהתאם למספר מסעות הפרסום בהם נעשה שימוש בתכונת ה

בו יהפוך פסק הדין לחלוט בזיכוי ישיר לחשבונות הפרסום בשירות של המפרסמים הפעילים. 

לחברי הקבוצה שאינם מחזיקים בחשבון פעיל כלשהו במועד הקובע תשלח המשיבה הודעת 

להם מייל שתיידע אותם על זכאותם לפיצוי ותזמינם לקבלו ע"י המצאת פרטי חשבון הבנק ש

יום מיום מתן ההודעה. כספי פיצוי שלא יידרשו יועברו לקרן לניהול וחלקת כספים  60תוך 

 א לחוק תובענות ייצוגיות. 27הנפסקים כסעד לפי ס' 

 

עוד הוסכם שהמשיבה תשפר את מצגי השירות באופן שהמידע המוצג למפרסמים,  .8

רות קמפיין השירות לצורך , ידגיש הן את הצורך לבדוק את הגדGT-המסביר את תכונת ה

מבוססת על כלים טכנולוגיים  GT-מיקוד המודעות לפי מיקום, והן את העובדה שתכונת ה

ודאות ודיוק אלא לחיוב השתדלות בהתאם  100%-גוגל אינה מתחייבת לכי והסתברותיים, ו

דר לטכנולוגיה הזמינה שלה בכל עת. בהתאם לכך, יוספו הסברים מתאימים, כפי שפורטו בהס

, והן בממשק GT-הפשרה, הן בכל דפי העזרה הרלוונטיים בהם קיים הסבר לענין תכונת ה

 המשתמש. 

 

באשר למעשה בית דין, הוסכם כי עם אישורו וביצועו של ההסדר יתגבש מעשה בית  .9

דין כלפי חברי הקבוצה שלא הגישו הודעת פרישה כדין ביחס לכל עילות התביעה הנכללות 

 בבקשת האישור. 

 

מסכום הפשרה, דהיינו סך של  6%הומלץ לקבוע כי ישולם למבקש גמול בשיעור של  .10

וכן זיכוי לשימוש בחשבון הפרסום של המבקש ₪,  100,000החזר הוצאות בסך ₪,  650,000

כן הוסכם כי ישולם לב"כ המבקש שכ"ט עו"ד בשיעור של ₪.  100,000במסגרת השירות בסך 

 ₪. 1,602,500ולל של מסכום הפשרה בסך כ 15%-כ

 

 



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

 Googleזרמן נ' קיי 7157-10-16 ת"צ
 

 2020ספטמבר  30

 
  

 7מתוך  4

 פרסום ההסדר והעדר התנגדויות

 

הוריתי על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה המתוקנת   13.5.20בהחלטתי מיום  .11

לאישור הסדר פשרה בעיתונות. במסגרת ההודעות שפורסמו פורטו הגדרת הקבוצה ועיקרי 

גופים הזכאים לכך על פי הסכם הפשרה. צוין כנדרש כי כל מי שנמנה עם הקבוצה, כמו גם ה

החוק, רשאים להגיש התנגדות לבקשה. בנוסף לפרסומים בעיתונות, פרסמה המשיבה הודעה 

על הבקשה לאישור הסדר הפשרה בממשק ניהול החשבון של המפרסמים הפעילים החברים 

בקבוצה, לרבות קישור המפנה את המפרסמים לנוסח המודעה המלא בעיתונות. לאחר 

הוגשו התנגדויות מטעם חברי הקבוצה, ואף לא אחד מבין חברי הקבוצה ביקש הפרסומים לא 

 שלא להימנות עמה לעניין הסדר הפשרה.

 

לנוכח טיבו של ההסדר, אשר בחינתו אינה דורשת מומחיות או חישובים כלכליים  . 12

כפי  מורכבים הטעונים בדיקה, ולנוכח הקשיים המובנים בחישוב הנזק בנסיבות ענייננו

 , לא ראיתי להורות על מינוי בודק. יפורטו בהמשךש

 

 

 עמדת היועץ המשפטי לממשלה

 

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לבית המשפט כי הגורמים המקצועיים במשרד  .13

, צוין שאף שאין האחתהמשפטים אינם מתנגדים לבקשה. עם זאת ראו להעיר מספר הערות: 

קיים קושי בחלוקתו בהתבסס על מספר מסעות הם מביעים עמדה ביחס לסכום הפיצוי, 

הפרסום שביצע המפרסם מבלי להתחשב בעלות אותם מסעות פרסום. זאת במיוחד מקום בו 

לא נטען כי ישנו קושי לפלח את סכום הפיצוי המוצע בין חברי הקבוצה באופן יחסי לעלות 

לשיפור המצגים , באשר השניה. GT-הכוללת של מסעי הפרסום בהם נעשה שימוש בתכונת ה

בשירות צוין כי נוסח ההבהרה המוסכם בדפי העזרה הוא נוסח ראוי אשר יש בו כדי להציג 

מידע מספק למפרסמים באשר למידת הדיוק של התכונה, אולם הנוסח המוסכם בממשק 

למשתמש אינו בהיר דיו להבהרת העדר הדיוק של התכונה. עם זאת, הדבר הושאר לשיקול 

צוין כי יש לקבוע מפורשות כי אישור הסדר הפשרה לא יהווה  שלישית,הדעת בית המשפט. 

לתנאי  8מעשה בית דין בכל הקשור לטענת המבקש, כפי שהועלתה בתשובה לתשובה, כי ס' 

 מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד.  Google AdWordsהשימוש של שירות 
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דרך החישוב המוצעת  בתשובתן להערות היועץ המשפטי לממשלה, ציינו המשיבות כי .14

ע"י היועמ"ש מבוססת על הנחת מוצא שגויה ולפיה ככל שמסע הפרסום יקר יותר, ניזוק 

המפרסם בסכום גבוה יותר. בפועל, עשוי להיות מפרסם שביצע מסע פרסום אחד בעלות 

במשך שבוע אחד בלבד, ולעומתו מפרסם אשר  GT-כספית גבוהה שעשה שימוש בתכונת ה

בסכום נמוך אולם עשה שימוש בתכונה במשך כל תקופת הפרסום. חלוקת  ביצע מסע פרסום

הפיצוי לפי מספר מסעות הפרסום כמוסכם בהסדר הפשרה יוביל לכך שמפרסם שהיו לו יותר 

יהיה זכאי לסכום פיצוי גבוה יותר, ולפיכך  GT-מסעות פרסום בהם נעשה שימוש בתכונת ה

מן הצורך צוין כי אופן החלוקה המוצע ע"י היא עדיפה ומדויקת יותר. בבחינת למעלה 

היועמ"ש אינו ישים ודורש בדיקה פרטנית של כל מסע פרסום ועלותו. באשר לשיפור המצגים, 

דיוק יופיע, כמוסכם, גם בממשק  100%הבהירו המשיבות כי המצג לפיו לא ניתן להבטיח 

כי הסדר הפשרה יהווה להסדר הפשרה(. באשר למעשה בית דין, הובהר  28 – 27המשתמש )ס' 

 מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה בכל הקשור לטענות שנטענו במסגרת בקשת האישור בלבד. 

 

המבקש ציין בתשובתו להערות היועמ"ש כי ככל שנדרש, ניתן לחדד ולציין כי הסדר  .15

 Googleהפשרה אינו מקים מעשה בית דין לענין הטענה כי תנאי השימוש של שירות

AdWords  מהווים תנאי מקפח בחוזה אחיד. באשר לאופן חלוקת כספי הפיצוי צוין כי מבין

האפשרויות הקיימות, לפי מספר מסעות פרסום או לפי עלות מסע, קיימת הצדקה לחלוקתו 

לפי מספר מסעות הפרסום. צוין כי ככל שמדובר בגוף גדול יותר שרכש מסעות פרסום גדולים, 

וש באנשי מקצוע לבניית מסע הפרסום וכי נזקו נמוך מנזקו קיימת סבירות שהוא עשה שימ

של עסק קטן. כך גם נזקו של עסק גדול שפריסתו הגיאוגרפית רחבה יהיה קטן מנזקו של עסק 

קטן שפריסתו הגיאוגרפית מצומצמת. צוין כי הסדר הפשרה, לרבות אפשרות הפרישה ממנו, 

קבוצה שהיה מעונין לפרוש או  פורסם באמצעות חשבונות המפרסמים וככל שהיה חבר

 להתנגד להסדר יכול היה לעשות כן. 

 

, בנוכחות ב"כ הצדדים ונציג היועץ המשפטי לממשלה, 10.9.20בדיון שהתקיים ביום  .16

ציין נציג היועץ המשפטי לממשלה כי בהתייחס לאופן חלוקת הפיצוי, אכן קיימים שיקולים 

ישימות חלוקת הפיצוי לפי עלות מסעי הפרסום,  לכאן לכאן, אולם בשל טענת המשיבות לאי

הוא נוטה להסכים להסדר המוצע. באשר למצגים בממשק למשתמש, הושאר הדבר לשיקול 

דעת בית המשפט. באשר למעשה בית דין, הצדדים הצהירו כי הם מסכימים שלא מתקיים 

ין לגבי חברי מעשה בית דין לגבי טענת תנאי מקפח בחוזה אחיד, אף שמתקיים מעשה בית ד

 הקבוצה ביחס לעילות הנטענות בבקשת האישור. 
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 דיון והכרעה

 

לאחר שבחנתי את הסדר הפשרה המתוקן, הגעתי למסקנה כי הוא ראוי, הוגן וסביר  .17

 בהתחשב בסיכויי ובסיכוני ההליך, ולפיכך יש לאשרו. 

 

בבקשת האישור. סעדים שנתבעו עילות התביעה ולהסדר הפשרה נותן מענה הולם ל .18

הן בדפי העזרה והן  ,ההסדר המוצע כולל הן הסדרה לעתיד הכוללת שינוי מצגי השירות

בממשק המשתמש, באופן המבהיר למתקשר, בטרם התקשרותו עם המשיבה, את מאפייני 

ומידת דיוקה. הסדר הפשרה מוסיף ומפצה את חברי הקבוצה על נזק אפשרי  GT-תכונת ה

י באופן יחסי בין חברי הקבוצה בהתאם לכמות מסעי הפרסום של כל בעבר תוך חלוקת הפיצו

 . GT-חבר קבוצה בהם נעשה שימוש בתכונת ה

 

, כי בקשת האישור העלתה קושי בהתייחס וסיףלענין גובה הפיצוי ואופן חלוקתו א .19

לזיהוי המפרסמים שסבלו נזק, אם בכלל, כתוצאה ממצגי המשיבה, ובהתייחס לחישוב הנזק, 

שימוש המפרסם מיוחד עת מדובר במסע פרסום שאיננו מסע הפרסום הראשון בו עשה וב

, לאחר שיכול היה לעמוד על היתרונות והחסרונות שבהתקשרותו עם המשיבה GT-בתכונת ה

 בשל ה. הקושי האמור מתחזק ועל מידת התועלת שניתן להפיק מן השימוש בתכונה האמור

סום כפי שנבחרו ע"י כל מפרסם שהתקשר בשירות, ונות הרבה בין הגדרות מסעות הפרהש

הפיצוי בהסדר וביכולתו לערוך שינוי בהגדרותיו בכל עת. לפיכך, בחינה כוללת של הסדר 

חישובו, כמו גם בסיכויים ובסיכונים אופן הפשרה, בשים לב לקשיים בהוכחת הנזק הנטען וב

 וסביר.הכרוכים בניהול התובענה, מעלה כי מדובר בהסדר הוגן 

 

לאור האמור, אני מורה על תיקון הגדרת הקבוצה בבקשת האישור בהתאם להגדרתה  .20

 בהסדר הפשרה כמפורט לעיל.

 

, גוגל 2עוד אני מאשרת את הסתלקות המבקש מבקשת האישור בעניינה של המשיבה  .21

 ישראל, ללא צו להוצאות.  

 

 תוקף של פסק דין.  כן אני מאשרת את הסדר הפשרה המתוקן ונותנת לו  .22
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דיווח מגובה בתצהיר על יישום  31.12.20תגיש לבית המשפט עד ליום  1המשיבה  .23

 התחייבויותיה לשינוי מצגי השירות.  

 

דיווח מגובה בתצהיר וכן באישור  30.4.21תגיש לבית המשפט עד ליום  1המשיבה  .24

לבקשה לאישור הסדר הפשרה. ככל  20מפורט בס' רואה חשבון, על יישום התחייבויותיה כ

 שחלק מסכום הפיצוי יועבר לקרן, יצורף גם אישור הקרן על קבלת הסכום. 

 

בשים לב לתועלת שצמחה לחברי הקבוצה ולציבור מן התובענה, לרבות הסעד הכספי,  .25

הגמול, ם. אני מאשרת את שיעורי הגמול, החזר ההוצאות ושכ"ט עו"ד שהומלצו על ידי הצדדי

החזר ההוצאות ושכ"ט עו"ד ישולמו בשני תשלומים שווים, האחד, עם יישום התחייבות 

המשיבה לשינוי מצגי השירות, והשני, עם יישום התחייבויות המשיבה לתשלום הפיצוי לחברי 

 הקבוצה. 

 

יום מהיום. ההודעה תפורסם  14אני מורה על פרסום הודעה על פסק הדין תוך  .26

יתונים יומיים נפוצים, אחד מהם בשפה הערבית. כן אני מורה על פרסומה בדרך בה בשלושה ע

תישא בהוצאות  1להסדר הפשרה. המשיבה  44- 43פורסמה ההודעה הראשונה כמפורט בס' 

 הפרסום.

 

  31.12.20מזכירות בית המשפט תמציא פסק הדין לב"כ הצדדים. כן תביא התיק לעיוני ביום 

 .30.4.21וביום 

 

 , בהעדר הצדדים.2020ספטמבר  30, י"ב תשרי תשפ"אניתן היום,  

 

 

 

 


