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המשיבה

בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליד גישור

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן - ''חוק תובעגות ייצוגיות" או "החוק")
ותקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 [להלן - "תקנות תובעגות ייצוגיות או "התקנות"), מתכבדים
המבקש, מר ויקטור עטיה (להל( - "המבקש"), והמשיבה, ידיעות אינטרנט שותפות רשומה (להלן -
"המשיבה"), להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם ביום (להלן - "הסכם
הפשרה'') במסגרת הליך גישור שנערך, בהמלצת בית המשפט הנכבד, בפני המגשר עורך הדין ד"ר נמרוד

קוזלובסקי (להלן - "המגשר").

תצלום הסכם הפשרה על נספחיו (מלבד הבקשה דנא המהווה גם היא נספח לסכם הפשרה), מצורף
לבקשה זו ומסומן כנספח "!".

בהתאם לחוק ולתקנות, מתבקש, אפוא, בית המשפט הנכבד, כדלקמן:

(א) להורות על פרסום מודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה (להלן - "הבקשה") לפי

סעיף 25(א)(3) לחוק, בנוסח המצורף כנספח "2" להסכם הפשרה, כשני עיתונים יומיים (להלן -

; "המודעה הראשונה"), על חשבונה של המשיבה
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(ב) להורות על משלוח המודעה הראשונה, בצירוף העתק של בקשה זו והעתק של הסכם הפשרה
ליועץ המשפטי לממשלה ולמגהל בתי המשפט;

(ג) להורות כי בשל הטעמים המיוחדים המפורטים בבקשה, מתייתר הצורך במינוי בודק;

(ד) להורות, בכפוף לאמור בהסכם הפשרה וכחלוף 45 ימים ממועד פרסום המודעה הראשונה, על ?.

(ד)(1) אישור ומתן תוקף להסכם הפשרה, אשר יהווה פסק דין בתובענה הייצוגית, וזאת ללא
; צו להוצאות

(ד)(2) פסיקת גמול למבקשים ושכ"ט באי כוחם, בהתאם להמלצת הצדדים בהסדר זה -,

(ר}(1) פרסום מודעה על חשבונה של המשיבה, לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, בתוך
14 יום מיום אישור הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט הנכבד, בדבר אישור הסכם
הפשרה ומתן פסק הדין, והכל כנוסח שיאושר על-ידי בית המשפט הנכבד ובמתווה

; שיקבע

(ה) להורות על כל סעד ו/או צו אחר אשר ייראה נכון ודרוש בנסיכות העניו,

למען הסדר הטוב יובהר, כי כל ההדגשות בציטוטים שלהלן אינן במקור, אלא אס נאמר במפורש אחרת.

ואלה נימוקי הגקשה:

א- רקע, טענות הצדדים בתמצית והשתלשלות ההליך

1. ההליך שבכותרת נפתח ביום 1.2.2015, על-ידי המבקש, מר ויקטור עטיה, בהגשת כקשה לאישור
תובענה ייצוגית נגד ידיעות אינטרנט שותפות רשומה (להלן - "הבקשה לאישור"}.

2. עניינה של הבקשה לאישור בטענת המבקש כי המשיבה פעלה בניגוד לסעיפים 7(ג)(1), (2) לחוק
1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בפרסומן של כתבות שבהן נכללו תכניס הגנת הצרכן תשמ"א -

פרסומיים תוך מעורבות גורמים מסחריים ללא הגילוי הנדרש בחוק.

3, בסעיפים 7 (ג) (1) ו- 7 (ג) (2) לחוק הגנת הצרכן, נקבע כי "פרסומת העלולה להביא אדם סביר

להניח כי האמור כה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה איננו מטעה",
ו"המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית מבלי לציין כאופן ברור כי
המדובר בפרסומת יראו בכך פרסומת מטעה, אף אס תוכנה איננו מטעה" והכל כהגדרת המבקש

בבקשה לאישור, באתר האינטרנט 01x0.11 מ'1י, המצוי בבעלות המשיבה (להלן - "64ת¥"}.

4. אתר 61ו¥1 הוא אתר חדשות ופורטל תכנים ישראלי, לטענת המבקש, המשיבה נמנעה מלבצע
גילוי נאות בעת פרסום כתבות אשר כללו תוכן שמומן על ידי גורם מסחרי, באופן כזה בו הוטעו
הגולשים לסבור כי מדובר כתוכן מערכתי-עצמאי. לבקשה לאישור צורפו מספר דוגמאות
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לכתבות אשר פורסמו כאתר ¥1101, אשר לטענת המבקש קומנו בידי גורם מסחרי, מכלי שבוצע
לגביהן גילוי נאות הולם.

; הפרת 5. עילות התובענה שנטענו בבקשה לאישור חן חפרת סעיפים 2, 3, 4 ו-7 לחוק הגנת הצרכן
; סעיף 6 לתקנון האתיקה העיתונאית; עילות מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979
עילות מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש] בשל עוולות נזיקיות של פגיעה באוטונומיה של הפרט
ועוולת הרשלנות, והפרת. חובה חקוקה כאמור כפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בגין הפרת הוראות

סעיפי חוק הגנת הצרכן ותקנון האתיקה העיתונאית, כאמור לעיל,

6. הסעדיס שנתבעו במסגרת הבקשה, הם סעד כספי וצו הצהרתי לפיו המשיבה הפרה את הוראות
חוק הגנת הצרכן, תקנון האתיקה העיתונאית, חוק עשיית עושר ולא במשפט וכן את פקודת

הנזיקין (בפרט הפרת חובה חקוקה ועוולת הרשלנות).

7. כמו כן התבקש סעד של צו עשה אשר יורה למשיבה לחדול מהטעיית הציבור בפרסומות, להמנע
מפרסומות סמויות וליתן גילוי נאות מפורש לצרכן אודות תכנים פרסומיים ממומנים.

8. מנגד, דחתה המשיבה, בתגובתה לבקשה לאישור, את טענות המבקש, וטענה כי היא פועלת
בהתאם להוראות הדין והקפידה לבצע גילוי נאות באופן סביר, וכי קיימת אי בהירות חקיקתית,
הנוגעת, בין היתר, לאופן הגילוי הנאות הנדרש, בפרט כאשר חוק הגנת הצרכן הסמיך את השר

הרלבנטי לקבוע בתקנות כללים לגילוי - אך השר לא מימש את סמכותו.

9. עוד הבהירה המשיבה כי הדוגמאות אליהן הפנה המבקש כלל אינן פרי שיתוף פעולה מסחרי עם
גורס מממן, וכי באשר לדוגמא אחת בלבד דובר בטעות נקודתית שאירעה בשגגה.

10. כמו כן, טענה המשיבה כי הוראות הדין אליהן מפנה המבקש כבקשתו לא זכו לפירוש וליבון
בפסיקה מחייבת של בתי המשפט כישראל, ובפרט - בכל הנוגע לאופן יישומן של הוראות דין
שאינן עדכניות בעידן אינטרנט והתמורות הטכנולוגיות המשמעותיות שחלו בענף העיתונות

והפרסום.

11. בנוסף, טענה המשיכה כי התובענה אינה מתאימה להתברר כייצוגית ממגוון טעמים נוספים
שפורטו בתגובת המשיבה לבקשה לאישור, וכי גס אילו היו מתקבלות טענות המבקש במלואן,

הבקשה עצמה אינה מפרטת תשתית ראייתית בדבר "נזק" שנגרם למאן דהו.

12. המבקש הגיב לטענותיה של המשיבה ובתוך כך טען בין היתר כי המשיבה הנהיגה שיטת פרסום
להחדרת תכנים מסחריים, שכן אותן כתבות בעלות תוכן פרסומי ו/או מסחרי מקודמות לרוב
ברישא של דף הבית, המוצג לראשונה עם הכניסה לאתר, על תקן הוכן עיתונאי כחלק מאותן
ידיעות אקטואליות - חדשותיות, וזאת מבלי שהמשיבה דאגה משך שנים ליצור בידול מספק
לדעת המבקש על דרך מתן גילוי נאות טקסטואלי או גרפי במופע הקידום לכתבות באשר להיות
התוכן מעורב עם גורמים מסחריים ושיווקיים, וזאת כאמור בכל תצורות המדיה ופלטפורמות

האתר אשר מופעלות על ידי המשיבה.

3

1/88071/5430/5528122/1



13. עוד טען המבקש כי התכנים שפורסמו תוך מעורבות מימונית של גורמים מסחריים באתר
המשיבה, הוצגו ככל כתבה עיתונאית רגילה ללא שניתן גילוי נאות לקורא בדבר טיבם של
התכנים החל ממופען הראשון של כותרת הכתבה בעמוד הבית והמשך בכתבה גופה, ולשם כך

צרף צילומי דוגמאות של כתבות המעידים על כך לטענתו.

14. ביום 24.5.2016 הגישה עמותת "הצלחה- התנועה הצרכנית לקידום חברת כלכלית הוגנת" (להלן
- "הצלחה") בקשה להצטרפות לדיון לפי סעיף 15 לחוק תובענות ייצוגיות (להלו - "בקשת

ההצטרפות"),

15. ביום 16.6.2016 הגישה המשיבה את התנגדותה לבקשת ההצטרפות של עמותת "הצלחה", וביום
19.7,2016 הגישה המשיבה השלמת טיעון מטעמה לבקשת ההצטרפות- ביום 10.8.2016 הגישה
"הצלחה'' את תגובתה להשלמת הטיעון שהגישה המשיבה. טרם ניתנה החלטה כבקשת

ההצטרפות של "הצלחה".

16. בהמלצת בית המשפט הנכבד שמתנה במסגרת דיון קדם המשפט שהתקיים ביום 27.6.2016, פנו
הצדדים להליך של גישור כפני עורך הדין ד"ר נמרוד קוזלוכסקי.

17. ד"ר נמתד קוזלבסקי מתמחה בתחום דיני האינטרנט טכנולוגיית מידע וחדשנות, וכעל ידע
וניסיון עשיר כתחומים אילו.

18. לאחר שהתקיים כין הצדדים הליך גישור ארוך אשר ערך תקופה של למעלה משנה, המגשר הציע
לצדדים עקרונות להסכם פשרה, ולאחר מספר שיחות ותכתובות נוספות בין הצדדים וחמגשר,
וכן דין ודברים שניהלו באי כוח הצדדים, הסכימו הצדדים לייתר הכרעה עובדתית בתיק

ולהתקשר בהסכם הפשרה מבלי שצד מודה בטענות משנחו,

ב. עיקרי הסכם הפשרה והשיקולים המצדיקים את אישורו

ב(1), הסדרה עתידית בנוגע לגילוי נאות בעת פרסום תוכן ממומן

19. טבלי שהדבר יהווה הודאה בטענות המבקש, החל מ - 50 ימי עבודה לאחר "המועד הקובע",

יחולו על כל ידיעה שהיא תוצר שיתוף פעולה מסחרי חיצוני עם גורס מממן כלשהו (מסחרי,
ארגוני או ממשלתי) הכללים אשר יוטמעו אצל המשיכה ואשר מפורטים במסגרת הסכם זה

כדלקמן:

א. כותרת ידיעה כאמור בסעיף 3.1 להסכם המופיעה בעמוד הבית תאופיין בסמטן גראפי,
אשר יבדל אותה ויקנח לה חוזי שונה מידיעות אחרות שאין בהן נגיעה מסחרית, כגון

צבע או גוון רקע, גופן ו/או כל בידול גראפי אחר;

ב. כתחום שטח כותרת הידיעה המופיע בעמוד הכית של האתר ואשר בלחיצה עליו עוברים
למסך המאפשר את קריאתה של הידיעה עצמה ' יופיע סמליל אייקוני ממוסגר, כאופן
- /7] (האות 10111)1£1ו1�ז0*10). יובהר כי גודלו של הסממן הגראפי, לא יפחת מגודל הבא
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אותיות הטקסט הצמוד, המוצג לשם ההמחשה והדוגמא בסקיצה המכונה נספח "א"
להסדר זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ג. במעבר של סמן העכבר על הסמליל (במחשבי דסקטופ) יוצג חלון [המוצג לשם ההמחשה
והדוגמא בסקיצה המכונה נספח "ביי] המסביר לקורא את מהותו ואופיו של שיתוף

הפעולה המסחרי הקשור בידיעה, (להלן: "מנגנון 61ע101186-0ז1") למשל כלהלן ??

1. "תוכן בשיתוף עם.." - "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של
ז16!ץ בהשתתפות מימונית של גורס חיצוני ופורסמה לאחר עריכה

ן או- עיתתאית"

2. "חסות" - "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 01תץ במימון
של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית".

ד. בפלטפורמת הניידים (טאבלט וסלולר), יופיע אותו סמן [מוצג לשם ההמחשה והדוגמא
], כאשר בנגיעה תופיע הפניה לביאור אשר מסביר לקורא את בסקיצה המכונה נספח "<"
אופיו ומהותו של שיתוף הפעולה המסחרי, כאמור לעיל [מוצג לשם ההמחשה והדוגמא

בסקיצה המכונה נספח "ד"].

ה, הסמליל הנ"ל יופיע בכל מופע של הכתבה טרם נכנסים לכתבה, בין אם הכתבה נמצאת

כעמוד הבית ובין אם במדורים השונים של האתר.

ו. בגוף הידיעה עצמה, יבוצע גילוי באשר לזהותו של הגורם המממן כלהלן .-

א. תחת כותרת הידיעה, לפני הכתבה גופה, ובמידת האפשר כסמוך לשם
הכתב (מעליו או מתחתיו) תופיע התיבה "בשיתוף עם ". עוד יופיע
שם הגורם אשר חייתה לו נגיעה מימונית לידיעה. בנוסף יופיע אותו
סמליל גראפי 1~�1~| אשר הופיע בשטח כותרת הידיעה [מוצג לשם

ההמחשה והדוגמא בסקיצה המכונה נספח יירו" (פלטפורמת הדסקטופ)
ונספח 'יי" (פלטפורמת הניידים)], בגגיעה כסמליל יופיע חלון ההסבר

כאמור לעיל.

ב, אותיות התיבה יהיו בגודל גופן שלא יפחת מהאותיות המשמשות בגוף

הכתבה.

20. למען הסר ספק, הסדר זה לא יחול על מצבים בהם גורמים חיצוניים אפשרו, הזמינו או יזמו

לימוד מוצר או התנסות בחוויה לשם הערכת הנושא מושא הכתבה, באופן שנדרש כחלק מהפקת
הכתבה ואינו משיא רווח כספי למשיבה; לשם הדוגמא, הסדר זח לא יחול על מצב שבו כתכ
מוזמן להתנסות בחוויה כלשהי או לעשות שימוש בכלי כלשהו לצורך פרסום ביקורת על

אודותיהם.

21. המשיבה לוקחת על עצמה ליישם את הכללים שלעיל גם בפלטפורמות טכנולוגיות עתידיות
מתקדמות שאינן הפלטפורמות נשוא ההסדר בגמישות המתחייבת ממגבלות טכנולוגיות.
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11. מאחר והסדר זה צופה פני עתיד - אך ניסיון העבר מלמד כי ההתפתחויות הטכנולוגיות
והשיווקיות בעידננו רבות ומהירות, אזי ככל שהמשיבה תעשה שינויים הנובעים מצרכים
גראפיים או טכנולוגיים היא מתחייבת להקפיד על עקרונות הגילוי הנאות כמוסכם לעיל ככל

שסביר וניתן טכנולוגית לעשות כן.

23. ככל שהמחוקק יקבע בעתיד הוראות שמאפשרות גילוי נאות בהיקף שונה מזה המעוגן בהסדר
זה, אזי יגבר ההסדר החוקי על הוראות ההסדר.

ב(2).הפער ביו הסכום הנתבע לביו הסעד המוצע - ההסדר המוצע ראוי,
הוגו וסביר בהתחשב בעניינם של חגרי הקבוצה, והינו הדרד היעילה

וההוגנת להכריע במחלוקת בנסיבות העניין

24, לאחר שהביאו בחשבון� את מכלול השיקולים, וכן את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול
ההליך, הצדדים סבורים, וכך סבור גם כבוד המגשר, כי הסדר הפשרה הינוי ראוי, הוגן וסביר

לטובת הקבוצה אותה מייצג המבקש.

25. בית-המשפט הנכבד, במסגרת הדיון שנערך בפניו, גילח דעתו כי מדובר במקרה אשר מתאים

להסתיים בהסדר גישור/ פשרה. זאת לאחר שהצדדים הגישו כתבי טענות ארוכים ומפורטים,
אשר ניתחו באופן מקיף את מכלול הטענות העובדתיות והמשפטיות העומדות להם.

16. בהסדר הפשרה הסכימו הצדדים כמוסבר לעיל ובעצת המגשר, כי סעדי הפשרה יתמקדו בהטבה
תקדימית לעתיד ולא בפיצוי לעבר, זאת משוס שבין היתר ולאור הערותיו של כבוד המגשר
במהלך הגישור, ברור למבקש, כי המשך ניהול כקשת האישור כרוך בקשיים משפטיים
משמעותיים, לרבות קשיים ניכרים בביסוסה של הקבוצה כפי שהוגדרה בבקשת האישור
ובהתאםתה של התובענה להתברר כתובענה ייצוגית, לרבות לעניין הוכחתו לכאורה של נזק
שנגרם כביכול למי מחברי הקבוצה, והסיכוי הממשי שייקבע כי אותו ציבור אשר נחשף לכתבות
באתר המרשתת של המשיבה, אינו בבחינת "לקוח" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן וכפועל יוצא

מכך כי המשיבה אינה מהווה "עוסק".

17. יוער, כי המבקש לא ''רכש נכס" או "שירות'' מאתר £1א7 ועל- כן, קייס קושי בהוכחת קיומה
של "עסקה'' עם האתר.

28. מכל מקום, ברור לצדדים, כי המשך ניהול ההליך יחייב בירור שאלות משפטיות רבות, וכי

אישורו של הסדר הפשרה בשלב זה של ההליך המשפטי, יש בו בכדי להביא לתועלת ממשית
לציבור, כמו גם לחסכון בזמנו השיפוטי של בית- המשפט הנכבד.

29 בהתאם להסדר הפשרה, המשיבה נאותה לשנות את הפרקטיקה הנהוגה על ידה, וליתן גילוי

נאות לציבור הקוראים באופן תקדימי, על אודות כל ידיעה שחיא תוצר שיתוף פעולה מסחרי
חיצוני עם גורס מממן כלשהו (מסחרי, ארגוני או ממשלתי).
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30. יצויין כי מדובר כבקשת אישור חדשנית, תקדימית והראשונה מסוגה בארץ, אשר הוגשה על- ידי
המבקש בזכות ערנות רבה ובזכות חוש צרכנות מחודד. תוך השקעה ניכרת, הוא וכאות כוחו

הצליחו להביא לשינוי פרקטיקה שהייתה נהוגה משך השנים.

31. כן, בהגשת הבקשה טמון אלמנט הרתעתי ראוי, העולה בקנה אחד עם התכליות שנקבעו כחוק
התובענות הייצוגיות, ובראשן "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו"- לדעת המבקש אין ספק כי

הסדר זה גם יהפוך לאבן בוחן להתנהלות עתידית של גופים דוםלם ואחרים בתחום,

32. על פי ההלכה הפסוקה, הסכמי פשרה, ככלל, מבטאים "קניית סיכון". הסכם הפשרה ביו
הצדדים משקף בצורה הנכונה ביותר את סיכויי התביעה וסיכוניו! על ידי הצדדים להסכם
הפשרה, באופן אשר יש בו כדי לשקף תנאים הוגנים לדעת שני הצדדים להסכם. על טבעה של
ההתקשרות בהסכם פשרה כ"קניית סיכון" על ידי הצדדים, עמד כבוד השופט בדימוס יי טירקל
(יי טירקל, 'אחד לדין ואחד לפשרה' - על פשרה ועל פסק הדין על דרך הפשרה", שערי משפט ג

(תשס"ב).- 23 ,13

"על השיקולים העומדים מאחורי הסכם הפשרה ועל כך שהפשרה היא יישובו
הסופי של הסכסוך נאמר גס באחד מפסקי הדין! "מחי פשרה' בלי למצות,
נראה לי, כנקודת מוצא נוחה לדיון, כי ניתן להגדיר פשרה כ"הסכם ליישוב
סכסוך כין שני צדדים בתנאים אותם הצדדים רואים כחתנים, אשר נעשה מתוך
מודעות לאי וודאות עובדתית או משפטית, ואשר יש בו ויתורים הדדים של כל
אחד מן הצדדים על חלק מטענותיהם''... באופן דומה, אומרים פרידמן וכהן כי
"בפשרה יש משום יקנית סיכוך או יקניית דיף. סיכון זה יכיל שיתייחס
לעובדה השנויה במחלוקת, להלכה משפטית או להתפתחות אפשרית בעתיד.
טבעי הדבר שבתי המשפט נוטים לקיים פשרה שהושגה כתום לב ובמגמה לסיים

את הסכסוך...".

33. באופן דומה, גם במסגרת הסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות "קונים" הצדדים, על ידי התקשרות

בהסכם פשרה, את הסיכון כי טענותיהם לא יתקבלו, ראו לעניין זה את הדברים שנאמרו בת"צ

(מחוזי-ת"א) 26912-02-14 יוסף שביט ני קבוצת חגיגי ייזום נדל'ץ בע"מ (פורסם בנבו,
294.2015), כדלקמן (בסעיף 2.6}:

"...הסכם פשרה, כל הסכם ולא רק בתביעה ייצוגית, הוא הסכם של "קניית
סיכון". בהסכם פשרה מטיבו, אין לצדדים ידיעה מלאה ביחס לתוצאה
האפשרית של ההליך ביניהם, ובשל כך הם מוכנים לקנות את הסיכון
שטענותיהם - כולן או חלקן - יידחו. במסגרת הסכם הפשרה, הצדדים
מוותרים על טענותיהם לאור הסיכון חזה, כדי לקגות ודאות ושליטה על

ההליך"-

ראו, גם: בש"א (ת"א) 23972/08 אבי זילברפלד נ' בנק דיסקוגט סניף פרדס כץ (פורסם בנבו,
10.5.2010), בסעיף 11.

34. לאור האמור, יטענו הצדדים כי ההטבה המוצעת אשר מהווה הסדרה עתידית הינה ראויה
וסבירה ובעלת תרומה משמעותית להצבת אמות מידה ראויות בתחום התקשורת והמדיה

בישראל, ואף מגלמת לדעתם את הסיכויים והסיכונים הגלומים בטענותיו של כל צד.
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35, המבקש רואה חשיבות מרכזית בהסדרה של התנהלות המשיבה כיחס לאותו גילוי נאות אשר
נדרש עלי פי הדין. לפיכך, אף הקבוצה יוצאת נשכרת מסיומו של ההליך כבר כשלב זה, תוך

קבלת הגילויים הנדרשים לאחר אישורו של הסדר זה בידי כית ' המשפט הנכבד.

36. כנוסף, הסכם הפשרה הושג לאחר קיום הליך גישור בפני מגשר שחינו בעל מומחיות כתחום
הנמצא בבסיס המחלוקת בבקשה לאישור, כאשר תוכנו של הסכם הפשרה גובש בהתאם
להמלצה שניתנה על ידי המגשר לאחר שבחן לעומק את טענות הצדדים, בנסיבות אלה, חזקה על

הסכם זה שהוא ראוי, הוגן וסביר.

37. משכך, הצדדים סבורים כי מדובר בהסדר ראוי והוגן, אשר מביא לידי ביטוי את הסיכונים
והסיכויים הכרוכים בהמשך ניהול ההליך, וכי יש לאשרו,

ב(3). העדר צייד במינוי בודק בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות

38, הצדדים מבקשים כי בית המשפט לא ימנה בודק בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות,
מטעמים מיוחדים, וזאת, בין היתר;

39. מתכונת הסכם זה נבחנה על ידי המגשר עוה"ד ד"ר נמרוד קוזלובסקי, במהלך הליך הגישור
שנערך בין הצדדים, וזאת בהתאם להמלצתו של כית-המשפט. המגשר הנכבד, שהיא בעל
מומחיות בתחום בו עוסקת הבקשה לאישור, אף ציץ כי הסדר הפשרה נראה בעיניו ראוי והוגן
בהתחשב בסיכונים ובסיכויים של כל צד, כפי שהתבררו בפניו במהלך הגישור. חזקה על הסכם
גישור זה, כי הוא עבר את "מסננת הסבירות" על ידי המגשר הנכבד, וכי אין מקום בנסיבות
העניין למינוי גורם נוסף לצורך בדיקתו (ראו� ת"מ 101/07 דורי{ לו* נ' רשות השידור, סעיף 20

(פורסם בנבו, 4,1.2012}).

40. כמו כן, ההסכם אינו מתבסס על עניינים חשבונאייס מורכבים הדורשים מומחיות מיוחדת שבה
שיקול דעתו של בודק עדיף על שיקול דעתו של בית המשפט.

41. כפי שנקבע בפסיקה, מינוי בודק יעשה כאשר הבדיקה הנדרשת טעונה מומחיות ייחודית, כמו
למשל בנושאים כלכליים-חשבונאיים, כאשר הבחינה הנדרשת היא, כבענייננו, הערכת סיכוני
וסיכויי התובענות ובחינת סבירותו והגינותו של הסכם הפשרה אל מול טענות הצדדים, הרי

שעניינים אלה מסורים לבחינת כית המשפט הנכבד, ולא מתקיים הצורך במינוי בודק (ראו,
למשל: ת.א. (מחוזי ת"א) 1953/04, בש"א 12607/07 שכטף נ' כרמל אגוד למשכנתאות והשקעות
; ת"צ (מחוזי - מרכז) 9237-02-10 שלום ג' יפאורה-תבורי בע"מ, ס' 7-6 (פורסם כנבו, 15.7.07)
בע"מ, סעיף 8 ( פורסם בנבו, 2.8.2012), שם אף לא הוגשה תגובה לבקשה לאישור דנובענה
כייצוגית, ובית המשפט קיבל החלטתו שלא למנות בודק על בסיס טיעוני הצדדים כפי שעלו
מהסדר הפשרה עצמו; ות"צ (מחוזי � מרכז) 11284-11-09 כהן נ' בזק החברה הישראלית

לתקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 25.7.2011)).

42. בת"צ (מחוזי מרכז) 4713-09-09 טל נ' שיפר סל בע"מ, סי 7 (פורסם בנכו, 31.1,2011) חזר בית
המשפט על הכלל, שלפיו אין צורך למנות בודק במקרה שהסדר הפשרה איננו הסדר כספי
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המבוסס על חישובים או כימות, אלא כורך טיעונים עובדתיים גלויים לעין וטיעונים משפטיים,
והערכתו אינה מצריכה מומחיות מלבד זו של בית-המשפט. כלל זה יושם גם בת"צ (מחוזי מרכז}

21185-07-09 סודרי ני פלאפון תקשורת בע"מ, כסי 10 (פורסם בנבו, 7,9.2011).

43. כמו כן, לאור החשיבות המיוחדת שיש כהבטחת יעילות המנגנון לאישור הסדר פשרה בידי בית
המשפט, סבורים הצדדים כי מינוי בודק - כנסיבות אלה, במקום בו אינו נדרש - עלול לסרבל

ולהאריך שלא לצורך את הדיון כבקשה לאישור הסדר פשרה ראוי.

ב(4). המלצה מוספמו? לעמיו שיעור גמול ישפר טרחה

44. העקרונות המנחים לפסיקת שכר טרחה לבאות כוח התובע המייצג וגמול לתובע המייצג קבועים
בסעיפים 22-23 לחוק. השיקולים בהם בית-המשפט צריך להתחשב הם, בין היתר, הטרחה
שטרח התובע הייצוגי ובא כוחו ובסיכון שלקחו על עצמם בניהול התביעה; במורכבות ההליך;

כמידת החשיבות הציבורית שבתובענה וכיוצבי.

45. זאת ועוד, יש לשקול שיקולים הנוגעים לתמריצים להגשת תובענה ייצוגית ראויה ולמנוע תביעות
סרק ולהתנהלותו של בא כוח המייצג.

46. בהלכת רייכרט (ראו, ע''א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט (23.5.12) להלן�: ''הלכת
רייכרט") נקבע כי יש לאמץ את שיטת האחוזים, אחוז מסוים מתוך הסכום שנפסק לטובת
הקבוצה בפסק דין או במסגרת הסדר פשרה, כשיטה מובילה לחישוב שכר הטרחה בתובענות
ייצוגיות בהן הסעד הסופי חינו סעד כספי. בעוד ששאלת השיטה העדיפה לפסיקת שכר טרחה
בתובענות ייצוגלות, בהן הסעד המבוקש הוא צו מניעה או סעד שאינו כספי, היתרה בצריך עיון.

47. לפיכך, המליצו הצדדים, לפסוק לבאות הכוח המייצגות שכר טרחה בסך 160,000 ¤ בתוספת
מע"מ כדין, וזאת כנגד חשבונית מס כדין, אשר ישולם בתוך 30 ימים מהמועד שבו יינתן תוקף

של פסק דין להסדר הפשרה.

48. הגמול הממולץ עכור המבקש, על- ידי הצדדים, הינו בסך של 15,000 ¤, אשר ישולם בתוך 30
ימים מהמועד שבו יאשר בית- המשפט הנכבד את הסדר הפשרה ויתך לו תוקף של פסק דין.

49. הצדדים סבורים כי המלצתם זן הינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין וזו בית היתר, מהטעמים
המפורטים להלן;

א. המבקש העלה בבקשת האישור סוגיה בעלת חשיבות.

ב. בניסוח הבקשה לאישור ובניהול ההליך עד לשלב זה, כמו גם בהגעה להסכם פשרה זה,
השקיעו המבקש ובאות כוחו שעות עבודה רכות ועמל רב על מנת להביא לכדי הישג

ציבורי ראוי.

ג. ההליך שבכותרת ארך למעלה משלוש שנים, במסגרתו הוגשו על- ידי הצדדים כתבי בי
דין ובקשות בהיקף עמודים רב.
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ד. כנוסף, התקיים בין הצדדים הליך גישור אשר ערך למעלה משנה, במסגרתו התקיימו
מספר ישיבות גישור וכן פגישות גישור טלפוניות עם המגשר שמונה על-ידי ככ' בית-

המשפס.

ה, כן, מדובר בתובענה מורכבת וחדשנית, אשר משך הכנתה ע"י ב"כ המבקש ארך כמחצית
השנה, תוך התייעצויות עם גורמים שונים המעורים בנושאי המדיח והתקשורת.

ו. מכאן, כי המבקש ובאות כוחו השקיעו בניהולו של התיק מאות רבות של שעות עבודה.
באות כוחו של המבקש מעריכות כי הושקעו עד כה בתיק כ- 350 שעות, כאשר עלותן

מסתכמת בסך של 175,000 ¤ כולל מעמ.

ז. ההמלצה לוקחת כחשבון את הסיכון אותו נטל המבקש על עצמו, לאור המגמה לחייב
תובעים מייצגים שבקשתם נדחתה בשכ"ט והוצאות משפט בסכומים גבוהים, ואת
התועלת הרבה שצמחה לציבור חברי הקבוצה באופן המסדיר את הגילוי הנאות המחוייכ

בדין, באופן הצופה פני עתיד.

50. ההמלצה לגמול ושכר הטרחה נעשו בהתאם להמלצת המגשר, בשים לב לשלב הדיוני בו מצוי
ההליך, טרם ההכרעה בבקשה לאישור; החשיבות הציבורית של הסדרת הסוגיה נשוא הבקשה
הנכונות של המבקש ובאי כוחו להשקיע זמן וטרחה במטרה להביא את המחלוקות לאישור, ו
לסיום מוסכם, מבלי לברר את כקשת האישור בפגי בית המשפט הנכבד, תוך חיסכון ניכר בזמן

שיפוטי יקר ובעלות הכרוכה בהתדיינות.

51. באשר לחשיבות ההסדרה העתידית כםגשימה את מטרות התובענה הייצוגית, מופנה בית המשפט
הנכבד גם אל אשר נפסק בפסק הדין בת"צ 5763-09-11 אמוץ חורג ני שופרסל בע"מ ואח'

(פורסם בנבו, 29.9,2013).

ב(5). מעשה בית דיו וויתור וסילוק

51. הצדדים הסכימו כי אישור ההסכם על ידי בית המשפט ומהן פסק הדין יהוו מעשה בית דיך

כעילות המפורטות בבקשה לאישור, וזאת כנגד המבקש, כנגד כל קבוצת התובעים וכנגד כל אחד

מהם (למעט מי שיוצא מן הקבוצה על-ידי בית המשפט בהתאם להוראת סעיף 18(0 לחוק), וכן

יהוו וויתור וסילוק מצד המבקש ומצד כל אחד מחברי קבוצת התובעים, כלפי המשיבה, כך
שלחברי קבוצת התובעים לא תעמוד עוד כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/אי וכות מכל מין
ו/או סוג שהוא הנוגעים לתובענה ו/או לבקשת האישור, לאחר אישור הסכם הפשרה כאמור

לעיל.

53. בהתאם לנסיבות העניין, ההסדר הינו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה.

54. היתרונות של ההסדר הינס בכך שההסדרה העתידית אשר נקבעה במסגרתו, בנוגע לדרך בח
יבוצע גילוי נאות בעת פרסומו של תוכן ממומן, מהווה מענה הולם לצווים שהתבקשו במסגרת

הבקשה לאישור, והיא מתיישבת עם מודלים מתקדמים המיושמים במדינות אחרות בעולם.
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ג. סור דבל
.י
1

55. לאור המפורט לעיל בבקשה זו, הצדדים סבורים, כי הסכם הפשרה חנו ראוי, הוגן וסביר
בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה.

י

56. נוכח האמור והמפורט בבקשה זו ובהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, מתבקש בית המשפט
הנכבד להורות כאמור ברישא לבקשה

57. לבקשה זו מצורפים תצהיריהם של הצדדים ובאי-כוחם. -י

58. לאור המפורט לעיל בבקשה זו, כמו גם לאור הסכם הפשרה/ גישור עצמו, יהא זה נכון, ראוי
וצודק להיעתר לבקשה.

̂, עו"ד ̂יץ', ע^'ד^/חגי ד1ד טלי לוגו, עו"ד שתן ענבר פדלמ, עו"ד תמיר גליק\17''*^€רה בריק-ית^
הורביץושות' ב"כ המבקש י ליבליך - מוזר ושות' / *

ב"כ המשיבה / ב"כ המשיבה
/

תל-אביב, היום 20 בחודש מרץ שנת 7018
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1. הסדר פשרה



1
תסכם 0שרה

̂ מרץ 2018 שגעדן וגחתם גתל אב<ג גיוט י

ו

מגיש כקשת האישור: ויקטול עטי*ה
ו

ע"י ב"כ עו"ד ש, ענבר פדלין ו/או ט, לופנ
_ מרחוב הנופר 4/17 נתניה

0לי; 4283ג054-33 054-3116123
2קסי: 072-2329097

- ד ג נ  -

המשיגת: *דיעות אינטרנט שותפיו* רשומה (ש.ר. 540202462>

'ג"יב"כ ת.-גל*ק ועלידיב"כעוה"דח. דורון ו/או א.פרי נץ י/או נ.
ו/או *. בריק - ח"מוביץי אוגוקניק

ממשרדלינליך-מ"י,עייכידיך מטשיי ש. הורוביץ ושימי, עורג1 יין
מרחוב נמל תל-אניב 40 בית-יואל ת.ד. 300ת"א 002ג4 מרחוב אחד העם 31, תל אביב 6520204- ט5י�

טל� ל 2370!>$4-3ס, פקט ? 03-5442375 29*01-5670 3ק0 ל 03-5660974

הסזר פשרו? געקבית הליך גישור

הואיל ו והמבקש הגיש ביום 1.2.2015 בקשה לאי&ור תביעה כתובענה ייצוגית שמספרה 1715-02-15
לביה-חמשפט המחוזי כתל-אביב - יפו.

והואיל: והמבקש טען בי חוק הגנת הצרכן קובע כסעיף ההגדרות את מהותה של פרסומת כלהלן:
"פרסומת" - לרבות פרסום שמומן או נתמך בידי גורס מסחרי הקשור לנושא הפרסום, או
שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או טובת הנאה אחרת, או התחייבות

לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור''.

והואיל! ולטענת המבקש, כהתאס לסעיף 7 (ג£ (1), (2) לחוק הננח הצרכן, 1קכע בין היתר כי ''פרטוטת
העלולה להביא אדם סביר להניח כי האמור בה אינו פרסומת, <ראו בכך פרסומת מטעת, אף
אס תוכנה איננו מטעה", ו"המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית
מבלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת יראו בבן פרסומת מטעה, אף אס הוכנה איננו

מטעה''.

וחוא*ל: ולטענת המבקש המשיכה הפרה את סעיף 7 (ג) (1), (£2 לחוק הגנת הצרכן נפרסומן של בתבות
שבהן נכללו תכניס שיוזקייכו או פרסומיים תוד מעורכות גורמים מסחריים ללא הגילוי

הנדרש בחוק. <

2x1^4 **" ו
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והואיל ?. והמשיבה טענה שפעלה כדין ודחתה מכל וכל את הנטען בבקשת האישור, חן כפן העובדתי
והן בפן המשפטי, ואף טענת כי ממילא התובענה אינה מתאימה להתברר כייצזגית ממגוון

טעמים, נין השאר כי לא הוכח בבקשת האישור נזק קונקרטי למבקש!

והואיל: וכית-המשפט המליץ לצדדים לקיים הליך גישור, ומעת שהסכימו הצדדים למתווה המפורט
בהסכם וה התייתר הצורך להכריע בתיק;

והואיל ? וחרף העובדה שמי מהצדדים לא הסכים לטענות משנהו - מטעמים של רצון טוב משותן'
להסדרת נושא הסדרי גילוי ראויים ונאותים הסכימו לפנות להליך של גישור שהתנחל עפ"י

הסלצת בית-המשפט הנכבד גפגי המגשר עוה"ד ד"ר נמרוד קתלוכסקי;

והוא<ל: ובדין הזר אין אחידות באשר לחובות בילוי של שיתופי פעולה מסחריים הקשורים בידיעות
עיתונאיות, ואופן מימושן תלוי בתקינה שונה בכל מדינה ומדינה או ברגולציה עצמית של כלי

תקשורת עולמיים בכלל ואתרי חדשות אינטרנטיים בפרט .-

והואיל: ולאתר הגשת בקשת האישור ובעקבותיה, המשיבה ערכה שינו"ם מהותיים באופן מתן גילוי
נאות אודות שיתופי פעולה מסחריים לרבות עדכון של הפלטפורמה הסלולרית ,-

והואיל; והמשיבה הביעה נכונות כנה לערוך שינויים באתרה המקוון, כולל בפלטפורמת הטלפונית
הניידת, הטאבלטיס ובמחשכי הדסקטופ (נייחים וניידים) באופן בו יקבע הסדר בדבר אופן
גיליי קיומם של תכנים עיתונאיים שהפקתם נעשית בהשתתפות מימונית של צדדיס

שלישיים;

והואיל: ועסקינן בבקשת אישור ייחודית, אשר לא הוגשה בעבר, כנגד אחד מגופי התקשורת
המובילים והמשפיעים בספירה העיתונאית בארץ;

והואיל: והסדרת הסוגיות העולות במסגרת בקשת האישור עשויה לשמש אמת מידה להתנהלות
עתידית של גופי תקשורת אחרים הפועלים בענף, לעניין האבחנה בין תכנים מערכתיים ומתן

גילוי לעניין שיתופי פעולת מסחריים.

אשר על כן הוסכט הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מנוא וטישנות

1,1. המבוא להסכם זה ונספחיו, מחווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם (להלן ביחד: "ההסכם" או
"הסכם הפשרה"}.

1.2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש כפרשנות ההסכם. כל
האמור בלשון יחיד בהסכם, תהא לו גם משמעות בלשון רב<ם. כל האמור בלשון זכר, תהא לו

משמעות נס בלשון נקבה.

1.3. לכל המונחים המפורטים להלן כהסכם תהא המשמעות, כדלקמן .•

1.4. "הקבוצה המיוצגת": כל אזרח אשר נחשף ו/או ביקר באתר החדשות ופירטל התכנים האינטרנטי
של המשיבה £1זי<7 כ- 7 השניס אשר קדמו להגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

: מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה על- ידי בית- המשפט. ~, ** 1ך0 1.5. "המועד הקובע"
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1.6. "אישיר ההסנם": אישור ההסכם על כל מרכיביו על-ידי בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין
חלוט להסכם, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות.

1
2- אישור ההס<:ם

2.1. הצדדים יגישו לבית המשפט בקשה בה הם מודיעים אודות כריתתו של הסכם פשרה זה (להלן:
"הבקשה11), ימבקשימ כדלהלן:

2.1.1, כי כיה המשפט הנכבד יורה על גרסוס מודעה, כנוסח מוסכם, בעיתונות י ואת בהתאם י
לדרישת סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, (להלן ו "ההודעה הראשונה"),

במודעה ירומו כל אדם הנכלל בקבוצה המיוצגת להודיע בהון 45 יום מיום פרסום
המודעה ובדרך שתצוין במודעה, אס אין ברצונן להיכלל בקבוצת התובעים (להלן;

"הודעת הפרישה'�) או להמש לבית המשפט התנגדות מנומקת להסכם.

2.1.2. כי בית המשפט הנכבד יורה על משלוח ההודעה הראשונה כאמור, בצירוף העתק מכתבי
הטענות כתיק דנא ומהסכם הפשרה ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט.

2.1.3. ג< בכפוף לאמור בהסכם זה ולהחלטת בית המשפט, בחלוף 45 ימים ממועד פרסום
ההודעה הראשונה בית המשפט יתבקש על ידי הצדדים לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף
של פסק-דין (להלן: "פסק-דין"}, ובמקביל להורות על פרסום הודעה שנייה, בעיתונות,

בנוסח מוסכם, וזאת בהתאם לדרישת סעיף 25(א)(4} לחוק תובענות ייצוגיות.

2.1 פרסום ההודעות כאמור יבוצע על ידי המשיכה ועל חשבונה.

2.3. חסכס פשרה זה לא יתול על כל חבר קבוצה שמסר הודעת פרישה, בהתאם לאמור בסעיף 18(0
לחוק תובענות ייצוגיות.

3. הוסנם ניו הצדדים כדלקמן.:

5.1. מבלי שהדבר יהווה הודאה בטענות המבקש, החל מ - 50 ימי עבודה לאחר "המועד הקובע",

יחולו על כל ידיעה שהיא תוצר שיתוף פעולה מסחרי חיצוני עם נורם מממן כלשהו (מסחרי,
ארגוני או ממשלתי) הכללים אשר יוטמעו אצל המשיבה ואשר מפורטים במסגרת הסכם זח

כדלקמן:

א. מהרת ידיעה כאמור כקעיף 3.1 להסכם המופיעה בעמוד הבית תאופיין בסמטן גראפי, אשר

יבדל אותה ויקנה לה חווי שונה מידיעות אחרות שאין בהן נגיעה מסחרית, כגון צבע או גוון
. רקע, נופו ו/או כל בידול גראפי אחר

כ. בתחום שטח כותרת הידיעה המופיע בעמוד הבית של האתר ואשר בלחיצה עליו עוברים

למסך המאפשר אה קריאתה של הידיעה עצמה - יופיע סמליל אייקתי ממוסגר, באופן הבא:

[1] (האות 1 ת10ז13ות10ח1). יובהר כי גודלו של הסממן הגראפי, לא יפחת מגודל אותיות
הטקסט הצמוד, המוצג לשם ההמחשה והדוגמא בסקיצה המכונה נספח "א'' להסדר זה

ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1/ . ז**6* 4£, 0111)
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ג. במעבר של סמן העכבר על חסמליל (במחשבי דסקטופ) יוצג חלון [המוגג לשם ההמחשה
ביי] המסביר לקורא את מהותו ואופיו של שיתוף הפעולה והדוגמא בסקיצה המכונה נספח "

המסחרי הקשור בידיעה. ;להלן י "מנגנון 61'\0-0118€מ1") למשל כלהלן ?-
'? - "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 61מ'< נ) "הוכן כשיתזף עם.,
; או כהשתתפות מימונית של גורס חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית"

1} "חסות" - "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 61מ'< במימון של
, גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית"

ד. בפלטפורמת הניידים (טאבלט וסלולר), יופיע אותו סמליל נמוצג לשס ההמחשה והדוגמא
בסקיצה המכונה וספח "ג"], כאשר בנגיעה תיפיע הפניה לביאור אשר מסביר לקורא את
אופיו ומהותו של שיתוף הפעולה המסחרי, כאמור לעיל [מוצג לשם ההמחשה והדוגמא

בסקיצה המכונה נספח "ד"].

ה. הסמליל חנ"ל יופיע בבל מופע של הכתבה טרם נכנסים לכתבה, כין אס הכתבה נמצאת
כעמוד הבית ובין אם בםדוריס השוניס של האתר.

ו, בגוף הידיעה עצמה, יבוצע גילוי כאשר לזהותו של חנירם המממן כלהלן י

1) תחת כותרת הידיעה, לפני חכתבה גופה, ובמידת האפשר בסמוך לשם הכתב
(מעליו או מתחתיו) תופיע התיבה "בשיתוף עם ,". עוד יופיע שם הגורם
אשר הייתה לו נגיעה מימונית לידיעה. בנוסף יופיע אותו סמליל גראפי []]
אשר הופיע נשטח כותרת הידיעה [מוצג לשס ההמחשה והדוגמא בסקיצה
המכונה נספח "ה" (פלטפורמת הדסקטופ) ונספח "ו" (פלטפורמת

הניידים)]. בנגיעה בסמליל יופיע חלון ההסבר כאמור לעיל.

2) אותיות התיבה יהיו בגודל גופן שלא יפחת מהאותיות המשמשות בגוף
הכתבה.

3.2. למען הסר ספק, הסדר וה לא יחול על מצבים בהם גורמים חיצוניים אפשרי, הזמינו או יזמו
לימוד מוצר או התנסות בחוויה לשס הערכת הנושא מושא הכתבה, באופו שנדרש כחלק מהפקת
הכתבה ואינו משיא ו�ו1ח כספי למשיבה; לשם הדוגמא, הסדר !ה לא יחול על מצב שבו כתב
מהמן להתנסות בחוויה גלשתי אי לעשות שימוש בכלי כלשהו לצורך פרסוט ביקורה על

אודותיהם.

3.3. המשיבה לוקחת על עצמה ליישם את הכללים שלעיל גם בפלטפורמות טכנולוגיות עתידיות
מתקדמות שאינן הפלטפורמות נשוא ההסדר בגמישות המתחייבת ממגבלות טכנולוגיות.

3-4, מאחר והסדר זח צופה פני עתיר - אך ניסיון וזעבר מלמד בי ההתפתחויות הטכנולוגיות
ורזשיווקיית בעידננו רבות ומהירות, אוי ככל שהמשיבה תעשה שינויים הנובעים מצרכים גראפיים
או טכנולוגיים היא מתחייבת להקפיד על עקרונות הגילוי הנאות כמוסכם לעיל ככל שסביר וניתן

טכנולוגית לעשות כן.
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3.2. ככל שהמחוקק יקבע בעתיד הוראות שמאפשרות גילוי נאות בהיקף שונה מזה המעוגן בהסדר וה,
איי יגבר ההסדר החוקי על הוראות ההסדר.

ן;

4. ויתור על תביעות

קיוס התחייבויותיה של המשיבה על פי הסכם זה יחוורו סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה או
טעגה של כל אז�ם כלשהו הכלול בקבוצה המיוצגת (למעט כל מי שהגיש הודעת פרישה כאמור בסעיף

2.1.1 לעיל), בגין ו/או בקשר עם התובענה והבקשה. נ
ר

5. חמלצה מוסכמת נדבר קניעת בית-ז?משפל\ את גמול חמנקש ושכר טרחת עויכ*-7י<ו

הצדדים יפנו לבית-המשפט הגכבד בבקשה לאשר את הפשרה המגולמת בהסדר גישור זה בפסק-דין
שיהא בו משום מעשה כ<-דץ כלפי כול< עלמא, ובמסגרתה <בקש1 את בית-המשפט לאשר את הסכום
אשר יפורט להלן ואשר הוסכם בין הצדדים כסכום שישולם על-ידי המשיבה למבקש ולבאות כוחו

; בחלוקה כדלקמן

א. גמול למבקש כסך 15,000 ¤.

ב. שכ"ט לבא כוחו בסן ס0ס,160 ¤ בצירוף מעי'מ (כנגד המצאת חשבונית מס כדין ואישור בדבר
פטור מניכוי מס במקור).

*- תנא* מתלה
6,1 אישור החסכס על כל מרכיביו (ככפוף לסמכות בית-המשפט ולשיקול דעתו על-פי דין), מבלי שייערכו
בו שיבוייס שלא יזכו להסכמת כל הצדדים, על ידי בית-המשפט בפסק דין חלוט, יהווה תנאי מתלה

לתוקף ההסכם.

6.2 נמשך ההליך המשפטי נקשר עם התובענה ו/או הבקשה, מכל סיבת שהיא (למעט דיון והכרעת בית

המשפט כבקשה לאישור הסכם פשרה זה), ההסכם יחשב לכל דבר ועניין כאילו לא נערך מעולם, ולא
ניהן יהא להגישו ו/או להסתמך עליו ו/או לעשות בו או בתוכנו שימוש כלשהו בין במסגרת הליך
שיפוטי כלשהו ב<ן במסגרת הלק� מעין שיפוטי כיו במסגרת הליך מנהלי ובין בכל הליך אחר, ובכלל זה
לא ניתן יהא להשתמש בנתונים ו/או במצגים ר/או בטיוטות ההסכם ככל שהגיעו לידיעתו של מי מן
הצדדים ו/או באי מחם ו/או צדדים שלישיים במהלך המו"מ לקראת הסכם זה ו/או בקשר אליו והס

לא יחייבו את הצדדים, בכלל זה כלפי צד ג' ולא ילמדו על הסכמותיהס בעניינים דומיס או אחרים.

3.$ יובהר. כי ככל שהסדר פשרה זה לא יאושר על-ידי בית-חמשפט הנכבד או יבוטל, הצדדים שומרים על

מלוא טענותיהם וזכויותיהם כתיק דנן על כל המשתמע מכן ולא יראו בהסדר המוצע ותוכנו כהוראה

בכל טענה שנטענה כנגד מי מהצדדים במסגרת הבקשה לאישור על כל המשתמע מכך וככל האמור
בהסכם הפשרה ככלל.

̂*1�-]�י0 *" 7 5ללנ *



6

7.1 אין בהסכם זה כל הודאה של מי מהצדדים כאיזה מטעמה הצד האחר להסכם, לרבות הטענות
הנזכרות בבקשה ובתובענה.

7.2 ההסכס בולל את כל ההסכמות שבין הצדדים והוא מבבש וטמצה באופן בלעדי וסופי את כל
ההסכמות בקשר עם האמור בו,

7.3 לא יחיה כל הוקף לכל שינוי או תוספת להסכם, אלא אס כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים \
להסכם. לא תישמע טענה של שינוי ההסכם בעל פה, כמוכן, לא יהיה הוקף לכל מצג ו/או מו"מ, ככל

_ שנוהל בי( הצדדים, קודם לחתימת חהסכם. ,

7.4 הצדדים מתחייבים לפעול בתום לכ לק<ומו של ההסכס ולבצע את כל הפעולות ולחתום על כל
המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש, ושיהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות

ההסכם.

7,5 ביה המשפט הנכבד יתבקש ליתן הוקף של פסק דין להסכם ללא חיוב הצדדים בתשלום הוצאות ו/או
תשלום אחר ו/או נוסף כלשהו, למעט הקבוע בהסכם זה.

7.6 ההסכם יעמוד לעיון לכל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות כמשרדי באי כוח הצדדים.

7.7 כתובות הצדדים בכל הקשור למסירה הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסכם >ה, הן כמפורט
במבוא להסכס.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ראי כוחם של הצדדים חותמים על הסכם זה מטעם הצדדלם על פי הסמכה מפורשת שניתנה להם:

̂יץי/ ח. 1ץר\ך ו/א̂ו ג. אוגו'למק / ̂ןו ו/או ט.ליפו, עו"ד ת. גליק י/או ש. גו�יק-חיימו ש. ענגו� פד
ב"כחמבקש ממשרד עו''ז� ליבליד - מוזר / ממשדד/ץ̂ט�וביץ' ושות',ע1?'7

ב"כ ה6ש*בה

חתימת קיוס גידי מ<שר;

אני הח"מ, עו"ד ד"ר נמרוד קוזלובסקי, מאשר בזה כי ההסדר הנ"ל משקף את ההסכמות אליהן
ה1יעו הצדדים במסגרת הליך הגישור אשו��'קקקיים כפני יכהמלצתי.

תאריך ד"ר נמריד קוז5וב0קי, עו"ד



נטפח אי



/ן*גדיח ) ??י

̂?? 9לנ*9^1 < ? ?̂  ̂ ¤ י—- 8 ^ <

7\ [0 [0£ 10. 1̂  0]
? |̂  1 ? § .̂  |̂ ^̂  ̂ / י נ1נ?^ ? 1 |ו1 11 ^< ^ 1 מ *  ̂

 8ך1
~-\ 71ח *

~^ 15 9 |̂ ̂ןנ 4 ;? 9 ?? ! 1 |•י- ? ^<י\, י .   ̂ 1 € 3

^^^^^^^^ יי

^^€ ! -— ? י 16 1-

^ |^ / ו !1 6 1^ 1 551 
8 - 1 3̂ ^§ 

^^^ 1̂ ̂-* 8 § 5 § 5 ^ ט  ו וו * * § 
3 11 ! 5§ ^ 113 ט 5-  3 3 1 2  :@



נספח בי



ג
-

י

•

̂י ! 1^11 1 —

̂^0£89 1 י-*�" י 4  ̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^* 1  ̂ י ?^?^?^ 9̂ ?^?5 0£ 1- ? 0 71

̂  ו&ו £
;̂ 1 £1 £ ? 8  ̂ 1" ! 4 2̂)

 ̂ נ ? נ יל\ # ?בנ*̂* ̂נ  ̂נ
1  ̂ ̂|� � � � � ו_ ? �^רינ נ? - 8 1 כ י ני̂   ̂9 8י_̂   ̂ |̂  ̂ ? 9̂  ̂ ו כ! 1

 ̂ 1̂י -. 1̂ £̂ *0 . ^¤  ̂?  ̂ — !* < י-

̂?נ < 3 יי*  ̂ 4  ̂ 1 1 ' "

י  ̂ | / ,7 11^1 י 3 ם 1 = ^̂ #

^ 
21 11! י*? -5 *2 / 1 / -5 /  ^ :0 §



נספח 01



71

8  ̂̂  ̂1 £? 18 111-̂ ^^ר >^8 31. 1̂̂ 1̂̂ ^ 18̂ ̂י 8 ? * * 3< 3ז 1 81 11^0] 1 

כתב אישום, אך הוא לא יואשם בהריגה. הסיבה: החקירה העלתה

*! "י מנו 111111811 18118

̂  >£ מה אתם יודעים על נשיאי ארה"ב
 י
מי הראשון שגר בבית הלבן, מי הגרוש היחיד^

1 שנבחר לתפקיד, מאיזה גזע הכלבים של אובמ...
. הס ? : /  . . 1 1 1 , 1  9^^



נטפח די



מדיניות תוכן בשיתוף
61חץ | 11:11

$*̂* 

?

תוכן בשיתוף - הכתבה ה91קה בידי המחלקה המסחרית
של 61חץ בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה

לאחר עריכה עיתונאית.
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לינה לאור הכוכבים: כל
המשפחה באוהל אחד

ן הקמפינג המועדף עליך - ו י חנ אמור לנו מהו 
ונספר לך מי אתה. אז היכן מסתתר חניון הלילה

הכי פסטורלי, איפה תמצאו את אווירת סעי
הנוסטלגית, מהיכן רואים את הכי הרבה כוכבים

ון שהכי מחובר ל0בע הפראי? כל י ומהו החנ
התשובות בכתבה

אל' סגלןפורסמ 54 08

© 0  0
בשיתוף רשות ה0בע והגנים ש



2. נוסח מודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה



הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
(ת"צ 17x5-02-15- ויקטוו עטייה ני ידיעות אינטרנט ש.ר.)

מובא בזה לידיעת הציבור כי כיום , הוגש לאישורו של בית-המשפט המחוזי בתל אביב-יפו {כבי
השופט רחמים כהן) הסכם פשרה בתביעה ובבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי מר ויקטור
עטייה (להלן - "התובע המייצג") ני ידיעות אינטרנט ש.ר. (להלן - "ידיעות אינטרנט"), במסגרת ת"צ -1715

02-15 (להלן/ בהתאמה - "הסכם הפשרה" ו-"התובענה"),
(1) ו-(£2 לחוק { >) עניינה של התובענה הוא בטענות התובע המייצג כי ידיעות אינטרנט פעלה בניגוד לסעיפים 7
הגנת הצרכן תשמ"א'1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן"), בפרסומן של כתבות שפורסמו באתר האינטרנט
, שבהן נכללו תכניס פרסומיים תוך מעורבות גורמים מסחריים !!.11£1.00'{ (להלן - "61מ¥" מאו "האתר")
ללא הגילוי הנדרש בחוק הגנת הצרכן. טענות אלו הוכחשו על-ידי ידיעות אינטרנט, והסדר הפשרה אשר
עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שכל הצדדים הצהירו, כי פשרה זו נעשית לפנים משורת הדין, וכי אין
בהתקשרותם בהסכם הפשרה משוס הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו
שנטענה בכתבי בי-הדין שהוחלפו במסגרת הבקשה לאישור. מבלי לגרוע מן האמור בהסכם הפשרה, הפרטים

הנוגעים לעניין הינם, כדלקמן:
1. עיקרי הסכמ הפשרה:

1.1. הסכם הפשרה יחול על כל ידיעה שתפורסם באתר 01ו¥1 שהיא תוצר שיתוף פעולה מסחרי חיצוני עם
גורם מממן כלשהו (מסחרי, ארגוני או ממשלתי), החל מ-50 ימי עבודה לאחר ה"מועד הקובע",

כהגדרתו בהסכם הפשרה.
1.2. בהתאם להסכם הפשרה, הסכימה ידיעות אינטרנט להטמיע כללים לבידול ידיעה כאמור בסעיף 1.1,

כמפורט להלן.
1.3. כותרת ידיעה כאמור בסעיף 1.1 המופיעה בעמוד הבית באתר 01מ¥ תאופיין בסממן גראפי, אשר יבדל
אותה ויקנה לה חוזי שונה מידיעות אחרות שאין בהן נגיעה מסחרית, כגון צבע או גוון רקע, גופן ו/או

כל בידול גראפי אחר.
1.4, בתחום שטח כותרת הידיעה המופיעה בעמוד הבית של האתר ואשר בלחיצה עליו עוברים למסך
המאפשר את קריאתה של הידיעה עצמה - יופיע סמליל אייקוני ממוסגר, באופן הבא: [1] (האות

"/" י ו101ז3ומ01*חו). גודלו של הסמליל הגראפי לא יפחת מגודל אותיות הטקסט הצמוד.
1.5. כמעבר של סמן העכבר על הסמליל (במחשבי דסקטופ) יוצג חלון המסביר לקורא את מהותו ואופיו
של שיתוף הפעולה המסחרי הקשור בידיעה, למשל: "תוכן בשיתוף עם.." - "הכתבה הופקה בידי
המחלקה המסחרית של 161ז'< בהשתתפות מימונית של גורס חיצוני ופורסמה לאחר עריכה
עיתונאית"; או - "חסות'' ' "הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 1101ץ במימון של גורם

חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית".
1.6. בגלישה בפלטפורמת ניידים (טאבלט וסלולר), יופיע אוהו הסמליל הגראפי, כאשר בנגיעה תופיע

הפניה לביאור אשר מסביר לקורא את אופיו ומהותו של שיתוף הפעולה המסחרי, כאמור לעיל.
1.7- הסמליל הנ"ל יופיע בכל מופע של הכתבה טרם נכנסים לכתבה, בין אם הכתבה נמצאת בעמוד חבית

ובין אם במדורים השונים של האתר.
1.8. בגוף הידיעה עצמה, יבוצע גילוי באשר לזהותו של הגורס המממן כדלהלן: תחת כותרת הידיעה, לפני
הכתבה גופה, ובמידת האפשר בסמוך לשם הכתב (מעליו או מתחתיו) תופיע התיבה "בשיתוף עם
 ". עוד יופיע שם הגורם אשר הייתה לו נגיעה מימונית לידיעה. בנוסף יופיע אותו סמליל גראפי
(1) אשר הופיע בשטח כותרת הידיעה, כאשר בנגיעה בו יופיע חלון ההסבר כאמור לעיל. אותיות

התיבה יהיו בגודל גופן שלא יפחת מהאותיות המשמשות בגוף הכתבה.
1.9. למען הסר ספק, הסדר זה לא יחול על מצבים בהם גורמיס חיצוניים אפשרו, הזמינו או יזמו לימוד
מוצר או התנסות בחוויה לשם הערכת הנושא מושא הכתבה, באופן שנדרש כחלק מהפקת הכתבה
; לשם הדוגמא, הסדר זה לא יחול על מצב שבו כתב מוזמן ואינו משיא רווח כספי לידיעות אינטרנט

להתנסות בחוויה כלשהי או לעשות שימוש בכלי כלשהו לצורך פרסום ביקורת על אודותיהם.
1.10. במסגרת הסכם הפשרה לוקחת על עצמה ידיעות אינטרנט ליישם את הכללים שלעיל גם בפלטפורמות
טכנולוגיות עתידיות מתקדמות שאינן הפלטפורמות נשוא ההסדר, בגמישות המתחייבת ממגבלות

טכנולוגיות.
1.11. הצדדים המליצו לבית המשפט לקבוע גמול מיוחד לתובע המייצג בסך של 15,000 ש"ח, ושכ"ט לב"כ

התובע המייצג בסך של 160,000 ש"ח בתוספת מע"מ, המלצת הצדדים כפופה לאישור בית-המשפט.
1.12. עם מתן תוקף של פסק-דין להסכם הפשרה, תאושר התביעה בכל הקשור עם עילות התביעה כייצוגית,
והתובע המייצג וחברי קבוצת התובעים מוותרים על כל טענה, דרישה, זכות או עילה בכל הקשור

למתואר לעיל, ופסק הדין יהווה מעשה בית דץ כלפי התובע המייצג וחברי הקבוצה.
; הגשת התנגדויות ופרישה מו הקבוצה
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1.13, חבר קבוצת התובעים, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת
בקשת האישור או התביעה, ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי
לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות

מנומקת להסכם הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה.
1.14. חבר קבוצת התובעים אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסכם הפשרה, רשאי להודיע לבית המשפט,
בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות כאמור בסעיף 18(ו) לחוק כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה

יחול עליו.
1. עיוו בהסבכז הפשרה

2.1. הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב, ברחי ויצמן 1,
בתל אביב, וכן במשרדו של ב"כ התובע המייצג, ברחי הנופר 4/17 בנתניה.

3. שונות
3.1. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין

האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
3.2. תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

- שרון ענבר פדלון, עו"ד תמיר גליק, עו"ד
ב"כ התובע המייצג בי'כ ידיעות אינטרנט

ב



3. תצהירי הצדדים 1באי כוחמ



תצהיר מטעם המבקש, מר ויקטור עטייה

אני הח"מ, מר ויקטור עטייה, נושא ת.ז. 029681475, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האטת וכי אחיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן .•

1. הנני המבקש בהליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ 1715-02-15 עטייה נ' ידיעות אינטרנט
, בבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלן- "הבקשה לאישור"). שותפות רשומה

2. הנני נותן תצהיר זה בהתאם לסעיף 12(ב) לתקגות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, כתצהיר המוגש בתמיכה
לבקשה לאישור הסכם הפשרה המצורף לתצהירי זח ןלוזל( - "הסכם הפשרה"),

3- אכי מצהיר כי כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסכם הפשרה בין הצדדים לבקשה לאישור הם אלח
המפורטים כהסכם הפשרה. אני מצהיר כי אין פרטים מהותיים אחרים אשר לא פורטו בהסכם הפשרה.

4. אני מאשר את אמיתות העובדות המשמשות יסוד לבקשה לאישור הסכם פשרה, ככל שהן נוגעות אלי.

5. מלבד ההמלצות הכלולות בהסכם הפשרה לעניין תשלום גמול עבורי ושכר טרחה לבאי כוחי, כמפורט בסעיף

5 להסכם הפשרה, לא ניתנו או הובטחו מטעם המשיבה לי או לבאות כוחי כל תשלום או טובת הנאה כלשהי,
במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם הפשרה,

6. זהו שמי, זוהי חתימתי ורנוכן תצהירי אמת.

2

\/(!465295י,29/29900\55/.1



[
1? /

ו

הכני מצהיר כי והו שמי, זו חתימתי וכל האמור דלעיל אמת,

! / 1 י-^

ו<קט1ר-עטיה"�י

אישור

הנמ מאשרת בזאת כי ביום הופיעה בפני עו"ד שרון ענבר פדלון מר ויקטול- עטיה ת.ז
029681475 ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק

\ . ̂יל--' באם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפ

̂לון, עו"ד ̂'פ שדון עט

 —/ן ט5י 3116123-ג5ם,0ק7ז'7'ג9ם9ג072-23
עו"ד פללון, רוןענבר-  _ , _ , ,. .ש
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תצהיר ב"3 המבקש

אני הח"מ, עו''ד שרון ענבר פדלון, מרחוב הנופר 4/17, נתניה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אחיה
צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת בכתב, כדלהלן:

, בהליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית 1. אני משמשת כבאת כוחו של מר ויקטור עטייה (להלן - "המבקש")
ת"צ 1715-02-15 עטייה נ' ידיעות איגטרגט שותפות רשומה בבית-המשפט המחוזי בתל אביב (להלן

בהתאמה - "הבקשה לאישור" ו-"ידיעות אינטרנט").

2. אני עושה תצהירי זה, בהתאם לסעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, כתצהיר המוגש בגדרי
בקשה לאישור הסכם הפשרה בין הצדדים (להלן - "הסכם הפשרה"),

3. כלל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לבקשה לאישור מפורטות כהסכם הפשרה, קראתי את הסכם הפשרה

החתום, בטרם חתימתי על תצהיר זה, והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי.

4. למיטב ידיעתי, מלבד ההמלצות הכלולות בהסכם הפשרה לעניין תשלום גמול למבקש בבקשה לאישור ושכר

טרחה לבאי כוחו, כמפורט בסעיף 5 להסכם הפשרה, לא ניתנו או הובטחו מטעם ידיעות אינטרנט למבקש

בבקשה לאישור או לבאי כוחו כל תשלום או טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם
הפשרה.

)<1זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי4?מת. !
שרון ענבר פדלון/ו"ד

אישור

, הופיע לפני גב' שרון ענבר פדלון, עו"ד, אני הח"מ, טלי לופו, עו''ד, מ.ר. 46214, מאשרת כי כיום 20 במרץ, 2018
המוכרת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת ואם לא תעשה כן תהיה צפויה לעונשים הקבועים

1

1
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תצהיר מטעם נציג המשיבה

̂* *~#, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את זן הח"מ,אמ בן טלנושא ת#££ <0$ ,מרחוב י^
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן ו

1. הנני מכהן בתפקיד מנכ"ל *6ח¥ בידיעותאינטרנטש.ר. 02462 5402(להלן - "ידיעות איגטרנט") בהליך
בקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ 1715-02-15 בבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלך - "הבקשה

לאישור").

2 הנני מוסמך ונותן תצהיר זה בשמה ומטעמה של ידיעות אינטרנט, בהתאם לסעיף 12(ב) לתקנות תובענות
ייצוגיות, התש''ע'2010, כתצהיר המוגש בתמיכה לבקשה לאישור הסכם הפשרה המצורף לתצהירי זה

(להלן -"הסכם הפשרה"),

3. אני מצהיר כי כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסכם הפשרה בין הצדדים לבקשה לאישור הם אלה
המפורטים כהסכם הפשרה. אני מצהיר כי אין פרטים מהותיים אחרים אשר לא פורטו בהסכם הפשרה.

4. אני מאשר את אמיתות העובדות המשמשות יסוד לבקשה לאישור הסכם פשרה, ככל שהן נוגעות לידיעות
אינטרנט.

5. מלכד ההמלצות הכלולות בהסכם הפשרה לעניין תשלום גמול למבקש בבקשה לאישור ושכר טרחה לבאי
כוחו, כמפורט כסעיף 5 להסכם הפשרה, לא ניתנו או הובטחו מטעם ידיעות אינטרנט למבקש בבקשה

לאישור או לבאי כוחו כל תשלום או טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם הפשרה.

6. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

^ 1 הופיע לפני1<י יין < המוכר לי ^/ י ^ אני הח"מ,^<< £**0עו"ד, מ.ר. 00-0^ , מאשר כי ביום
באופן אישי/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. מסי , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת

ואס לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר בפני אמיתות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

מלכה/טחמי*!
עורכת^דע

רשיון מס7(>4106 ? עי"ד

1
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תצהיר ב"כ המשיבה

אני הח"מ, עו"ד תמיר גליק, מרחוב נמל תל אביב 40, תל אביב, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלהלן;

1. אני משמש כבא כוח ידיעות אינטרנט ש,ר. 540202462 (להלן - "ידיעות אינטרגט") בהליך בקשה לאישור

תובענה ייצוגית תי'צ 1715-02-15 עטייה נ' יד<עות אינטרנט, בבית המשפט המחוזי בתל אביב {להלן -
"הבקשה לאישור"),

2. אני עושה תצהירי זה, בהתאם לסעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, כתצהיר המוגש בגדרי

בקשה לאישור הסכם הפשרה בין הצדדים (להלן - "הסכם הפשרה").

3. כלל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לבקשה לאישור מפורטות בהסכם הפשרה, קראתי את הסכם הפשרה

החתום, בטרם חתימתי על תצהיר זה, והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי.

4. למיטב ידיעתי, מלבד ההמלצות הכלולות בהסכם הפשרה לעניין תשלום גמול למבקש בבקשה לאישור ושכר

טרחה לבאי כוחו, כמפורט בסעיף 5 להסכם הפשרה, לא ניתנו או הובטחו מטעם ידיעות אינטרנט למבקש

בבקשה לאישור או לבאי כוחו כל תשלום או טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הסכם
הפשרה.

זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת,

אישור

, הופיע לפני מר תמיר גליק, ̂ במרץ, 2018  
, מאשרת כי ביום אני הח"מ, שירה בריק - חיימוביץי, עו"ד, מ,ר. 25157

עו"ד, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת ואס לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק, אישר בפני אמיתות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
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