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 החלטה

 פתח דבר

חוק  -)להלן  2006-לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 18לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף  .1

( בגדרי ההליך שבכותרת. ראשיתו של ההליך בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, תובענות ייצוגיות

 אינטרנט (; כנגד המשיבה, ידיעותהמבקש -אשר הוגשה מטעם המבקש, מר ויקטור עטייה )להלן 

 –מ )ששמה תוקן בהמשך לידיעות אינטרנט שותפות רשומה; להלן "בע דיגיטלית שורתותק

חוק  –)להלן  1981-בטענה כי המשיבה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – (המשיבה

אותו היא מפעילה תכנים שיווקיים  Ynet( כאשר כללה בפרסומיה באתר החדשות הגנת הצרכן

)להלן, או פרסומיים תוך מעורבות גורמים מסחריים, ללא הגילוי הנדרש בחוק הגנת הצרכן 

  (. ההסדר-והבקשה  –בהתאמה 

במוקד ההליך ניצבת סוגיה עקרונית של פרסום סמוי, המהווה שילוב של מסרים מסחריים  .2

ה מלאה או חלקית של ההיבטים השיווקיים של ושיווקיים בתוך תכנים עיתונאיים, תוך הסתר

תכנים אלו. טענת המבקש כנגד המשיבה הינה, כי זו נוהגת לשלב תכנים מסחריים ושיווקיים 

(, בעוד כתבות אלו נחזות להיות Ynetאו האתר  –)להלן  Ynetבכתבות המפורסמות במדורי אתר 

וי נאות מצד המשיבה אשר לטיבן כתבות בעלות מידע אינפורמטיבי מערכתי. כל זאת, ללא גיל

השיווקי של כתבות אלו, וללא גילוי אשר למימונן על ידי גורמים חיצוניים. מעשים אלו, כך נטען, 

מהווים הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן בנוגע לאיסור על הטעיה בפרסומת, וכן הפרה של 

 הוראות תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות. 
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מבקשת האישור הן סוגיות מורכבות ועקרוניות, והדיון בהן נוגע בערכים הסוגיות העולות  .3

ובתוך אלה, חופש הביטוי, חופש העיתונות, פלורליזם של  –שחשיבותם היא מהמעלה הראשונה 

דעות, הגנה על צרכנים ומניעת ניצולם והטעייתם. הצורך הברור שעולה מתוך עיסוק בשאלות 

ד כללים בסיסיים שיוכלו להנחות את גופי התקשורת השונים וסוגיות אלה, הוא קביעתו של מס

 על אודות האופן שבו עליהם לפרסם ולגלות את טיבם של תכנים מסחריים ושיווקיים אלה.

בשל מורכבות הסוגיות כאמור, הרי שלא בכדי נוהל ההליך דנא משך זמן לא מבוטל כלל. בתוך 

גורמים רבים ומגוונים, ובהם בעלי עניין שונים, כך, ובמהלך הדרך, כרך הדיון כאן מעורבותם של 

מתנגדים, צדדים שביקשו להשמיע קולם כידידי בית המשפט וכן היועץ המשפטי לממשלה. 

חשיבות שיתופם של כל אלה, מושתתת על ההבנה והשאיפה של בית המשפט כי הכללים האמורים 

הניתן; כמו גם שגיבושם יעשה  ייקבעו לאחר שהונחה לפניו תשתית עובדתית ומשפטית רחבה ככל

על בסיס הבנה והידברות בין כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ובעלי העניין )וכאלה ישנם 

 רבים כפי שיפורט בהמשך(.

; עובר בהגשת הסדר 2015בהתאם לכך, רב הזמן וארוכה הדרך מראשיתו של ההליך, עוד בשנת  .4

; ועד לדיון והכרעה בבקשה לאישור הסדר 2018הפשרה מושא החלטתי דנא, אך בחודש מרץ 

. ודוק, גיבוש הסדר הפשרה הצריך מעורבותו 2021ברבעונה האחרון של שנת  –הפשרה, עתה 

וליוויו הצמוד של המגשר אליו פנו הצדדים, בהמלצת בית המשפט. וכך, גם לאחר שזה גובש והונח 

ועטות מטעם גורמים שונים כאמור, בפני בית המשפט, הוגשו לגביו התייחסויות והתנגדויות לא מ

לרבות היועץ המשפטי לממשלה. בהמשך לכך, ונוכח מורכבות הסוגיות והאינטרסים הרבים 

למנות גם  בודק  –ובצדק  –המעורבים בענייננו, מצא המותב הקודם בתיק, כב' השופט ר' כהן 

דר הפשרה( הוגש להסדר הפשרה, אשר דו"ח מפורט ומעמיק מטעמו )שכלל הצעות ותיקונים להס

אף הוא לתיק בית המשפט. בעקבות הגשת דו"ח הבודק, נערך מקצה תיקונים ושיפורים בהסדר 

 והוא זה המונח לפניי עתה.  –הפשרה 

אך בכך לא סגי, גם בשלב זה, ובהתאם לשאיפתו של בית המשפט כאמור לייצר ולעודד שיג ושיח 

ל היה בו להביא לכדי סיום ההליך, או למצער רב כלל הניתן בין כלל הגורמים השונים, אשר יכו

ניתנה לגורמים השונים הזדמנות נוספת להביע את עמדתם  –ייתורן של חלק ממחלוקות הצדדים 

גם למתווה הפשרה בגרסתו המעודכנת, על יסוד המלצות הבודק. וכך גם, המשיכו הצדדים 

לאחר שהתיק שבנדון נותב הדיון הנוסף שהתקיים לפניי,  –לפני, בעת ולאחר  –הידברותם 

 להישמע בפניי, עם פרישתו של כב' השופט כהן.
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זאת ועוד, הדיון בתיק זה והשלכותיו חורגות מד' אמותיו של ההליך דנא. כך, נכון לעת זו תלויים  .5

ועומדים בפני בית המשפט מספר הליכים משפטיים, דומים, כנגד המשיבה וכנגד גופי תקשורת 

ובכלל זאת, כנגד  –ח חוק הגנת הצרכן, הן בעילות מכוח דינים אחרים( נוספים )הן בעילות מכו

החדש בע"מ; ג'רוזלם  10עיתון ישראל היום בע"מ; שידורי קשת בע"מ; רשת מדיה בע"מ; ערוץ 

פוסט בע"מ; ערוץ הספורט בע"מ; וואלה! תקשורת בע"מ; סיטינט בע"מ; קבוצת אאוטבריין; 

שחלקם  –וצאת עיתון הארץ בע"מ; כיכר השבת בע"מ; ועוד טיים אאוט מגזין )ישראל( בע"מ; ה

הגדול ממתין להכרעה בהסדר הפשרה מושא החלטתי זו, שהדעת נותנת כי יהיה בה כדי להשליך 

 על המשכם.

אשר להסדר הפשרה הסופי המונח לפניי עתה, אקדים ואומר, כי התרשמתי שההסדרה העתידית  .6

ויש בה כדי לקדם ולהגן על האינטרס הציבורי  המוצעת בהסדר הפשרה היא טובה וראויה,

ועל כן  –שבהגברת הגילוי שנעשה ביחס לתכנים מסחריים ושיווקיים מושא בקשת האישור 

מצאתי לאשרה, בכפוף לשינויים שיפורטו. הסדרה זו, כך יש להדגיש שוב, הושגה אך לאחר מיצויו 

בין כתליו ומחוצה לו; ולא בכדי  – עד תום של אותו שיג ושיח שהתקיים בחסותו של בית המשפט

לא אצה לו לבית המשפט הדרך להביא לסיום ההליכים, אלא לאחר מיצוים כאמור באופן שלם 

 מלא וסופי.  

אולם לצד זאת, לאחר שהפכתי ושקלתי, הגעתי לכלל מסקנה כי לא אוכל לאשר מתווה פשרה 

יצוי הכספי המהווה חלק ממתווה סופי בין הצדדים בשלב הנוכחי, וזאת לאור סוגיית רכיב הפ

הפשרה הסופי בין הצדדים. כך, אף במנותק מן ההתפתחויות שאירעו לאחר הגשת הסדר הפשרה, 

אזי הלכה למעשה קיימת כיום מחלוקת בין הצדדים עצמם  –עליהן אעמוד בהמשך בהרחבה 

יון שהתקיים להסדר הפשרה אשר לרכיב הפיצוי הכספי; וכך גם, כפי שהבהרתי היטב במסגרת הד

דעתי היא כי הסכום המירבי אותו מוכנה המשיבה לייעד לתשלום רכיב הפיצוי הכספי,  –לפניי 

אינו הולם את כובד הסוגיה העומדת על הפרק, כמו גם את מאזן הסיכויים והסיכונים הכרוכים 

 בהמשך ניהולו של ההליך עד תום.

וף לשינויים ובהתאם למתווה מוצע משכך כאמור, מצאתי לאשר את הסדר הפשרה שבנדון, בכפ

ואין לי אלא לקוות שהצדדים שלפניי ישכילו לקבלו, ובכך לחתום  –לסיום סופי ומלא של ההליך 

 באופן ראוי ושלם את כברת הדרך הארוכה שצעדו יחד, והגיעה העת לסיימה.
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 רקע 

 . Ynetהוא אזרח ישראל, פעיל חברתי, שנוהג לצרוך תכנים באתר המבקש,  .7

8. Ynet  הוא אתר חדשות ופורטל תכנים הנמנה עם קבוצת התקשורת "ידיעות אחרונות"ומופעל

הינו מאתרי החדשות הדיגיטליים הנפוצים והנקראים  Ynetכאמור על ידי המשיבה. אתר 

 בישראל.

המפעילה  , היא חברת בקבוצת "ידיעות אחרונות"המשיבה, ידיעות אינטרנט שותפות רשומה .9

 .Ynetאת אתר 

 ישור בקשת הא

הוגשה הבקשה לאישור התובענה דנא כייצוגית על ידי המבקש )להלן, בהתאמה  01.02.2015ביום  .10

( שעניינה בטענות כי המשיבה מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן התובענה-ובקשת האישור  –

)ג( לחוק זה, כאשר היא מפרסמת ומקדמת את עניינם של 7-ו 2ובכלל זאת הוראות סעיפים 

גורמים מסחריים תוך השתלת תכנים שיווקיים ופרסומייים במסגרת כתבות הנחזות ככתבות 

דורים באתרה. זאת, ללא הגילוי הנדרש לכך בעלות מידע אינפורמטיבי מערכתי, ומתפרסמות במ

 בחוק. 

  – 2לעניין זה קובע חוק חוק הגנת הצרכן, בסעיף  .11

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או  –)א( לא יעשה עוסק דבר 2"

העלול  –בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

לגרוע הטעיה(; בלי  –להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה )להלן 

 ]...["  מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה

  -)ג( לחוק הגנת הצרכן, קבע המחוקק 7ובסעיף 

– 2היתה הטעיה בפרסומת, יראו כמפירים את הוראות סעיף   )א(

את מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האדם שהביא את הדבר    (1)

הפרסומת מטעה על פניה אם היתה    (2לפרסום וגרם בכך לפרסומו; )
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אף את המפיץ או מי שהחליט בפועל על  -או שהם ידעו שהיא מטעה 

 הפרסום.

פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו  (1) ")ג(

פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה; 

עיתונאית, המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה    (2)

בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת 

 "מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה

  – 1המונח פרסומת מוגדר בחוק הגנת הצרכן בסעיף 

לרבות פרסום שמומן או שנתמך בידי גורם מסחרי  –"'פרסומת' 

הקשור לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, 

לום או כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם תש

 מסחרי כאמור;"

באשר להיבטים  Ynetעל פי בקשת האישור המשיבה נמנעה מלבצע גילוי נאות בפירסומיה באתר  .12

הפרסומיים בתכנים אלו. זאת, כאשר האתר עמוס בתכנים מסחריים המוצגים כערוצי תוכן 

ונים, לרבות בקשר עם דפוסי צריכה בריאותיים ועצות מערכתיים, ובהם המלצות בתחומים ש

בעוד שמאחורי אלו ניצב אינטרס מסחרי מבוהק  –אורחות חיים, וכן כתבות רכילותיות שונות 

שלא ניתן לגביו גילוי וחילופין גילוי מספק. כך נטען, כי בעוד שהתכנים הפרסומיים האמורים 

הם אין ספור מותגים וגופים עסקיים מבלי שקהל נחזים להיות אינפורטיביים גרידא, משולבים ב

הקוראים יכול לבצע אבחנה אוטונומית לגבי אותם חלקים בהם מוצגים מסרים פרסומיים 

שיווקיים. כן נטען כי המשיבה נוהגת להחדיר את התכנים המסחריים על פי רוב ברישא של דף 

תונאי וכחלק מאותן ידיעות הבית באתר, המוצג לראשונה עם הכניסה לאתר, על תקן תוכן עי

חדשותיות, מבלי ליצור בידול מספק בינן לבין שאר תכניה. על פי הנטען, המשיבה  –אקטואליות 

עשתה כן דרך גידול טקסטואלי או גרפי המופע בקידום לכתבות, ובכל תצורות המדיה 

 ופלטפורמות האתר אשר מופעלות על ידי המשיבה.

 –ת הוראות תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות )להלן מעשים אלו, כך נטען, הפרו גם א

עיתון ועיתונאי יבחינו בפרסום בין פרסומת לחומר מערכתי, ( לפיהן "תקנון האתיקה העיתונאית
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" ]תקנון האתיקה המקצועית של באופן שלא תפורסם פרסומת הנחזית כחומר מערכתי

 ח ג' לבקשת האישור[. העיתונות, בנוסחו נכון למועד הגשת הבקשה, צורף כנספ

לתמיכה בטענות אלו הוצגו בבקשת האישור מספר דוגמאות ממחישות לתופעה המתוארת, ובהן 

כתבות שכללו תכנים שלכאורה מקדמים גופים שונים, וזאת על פי הטענות בבקשת האישור תוך 

י שימוש בטכניקות שונות שנועדו לכאורה לרכוש את אמונם של הקוראים ולטשטש את האופ

השיווקי מסחרי של הכתבות. במסגרת דוגמאות אלו: כתבות בהן משולבות התייחסויות 

קבוצת התמיכה  מכון אברהמסון כמסייע לירידה במשקל ולגמילה ממתוקים; -ואזכורים של 

בתחום הירידה במשקל "להגשים את החלום"; חדר הכושר גו אקטיב שאוזכר במסגרת דיווחים 

פארם -השחקן ליאור כלפון; ומוצרי בריאות וטיפוח הנמכרים בסופר על אודות מהפך חיצוני של

כאשר כתבות אלו פורסמו תחת קטגוריה באתר שכותרתה "פארם נט", תוך שלצד כותרת  –

פארם", אך זאת באופן שאינו עונה על הוראות הדין לטענת -הקטגוריה מצוין "בשיתוף סופר

ו באותיות מניאטוריות ולא מודגשות, ומכיוון המבקש, בשל העובדה כי כיתוב זה מופיע לטענת

שתוכן הגילוי אינו מעיד באופן מובהק כי מדובר בתוכן פרסומי, וממילא אף אינו מופיע כאשר 

 (. הפלטפורמה הניידת –צופים בכתבות אלו דרך פלטפורמת הסלולאר של האתר )להלן 

כן צוין בבקשה כי פורסם בעבר על ידי מועצת העיתונות כי נבדקות תלונות על אודות פרסום סמוי  .13

, שנעשה בניגוד לתקנון האתיקה העיתונאית, הקובע כי אין לפרסם מודעה הנחזית  Ynetבאתר 

 לכתבה.

ובה על יסוד הדברים האלו, עתר המבקש לאישור את ניהול התובענה כייצוגית בעילות של הפרת ח .14

חקוקה; הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן )לרבות הוראות נוספות על אלו שפורטו לעיל ונוגעות 

להפרת חובת הגילוי לצרכן וכן לאיסור על ניצול מצוקת הצרכן(; הפרת תקנון האתיקה 

 העיתונאית; עשיית עושר ולא במשפט; רשלנות; וכן פגיעה באוטונומיה של הפרט. 

נתבעת הסבו נזק בלתי ממוני למבקש ולחברי הקבוצה, משבמעשיה פגעה כן נטען, כי מעשיה של ה

המשיבה באוטונומיה שלהם וביכולתם לבחור את התכנים אליהם ייחשפו, וכן גנבה את דעתם 

 כאשר כפתה עליהם להיחשף לפרסומות ולתכנים מסחריים בניגוד לרצונם.

כל אזרח אשר נחשף נה היא "הקבוצה שהתבקש בבקשת האישור להגדיר כי בשמה מוגשת התובע .15

שנים אשר קדמו  7-ב YNETו/או ביקר באתר החדשות ובפורטל התכנים האינטרנט של המשיבה 

"; והסעדים שהתבקשו בתובענה הם סעד הצהרתי להגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית
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מור לפיו המשיבה הפרה את הוראות החוק כפי שפורטו בתובענה, צו עשה להפסקת התנהלות כא

 10,000,000ולתיקון מעשי המשיבה, וכן סעד כספי בגין הנזקים שנגרמו לקבוצה שהועמד על סך 

 ש"ח. 

 התשובה לבקשת האישור 

הוגשה תשובת המשיבה לבקשת האישור, במסגרתה דחתה המשיבה את טענות  06.09.2015ביום  .16

אופי התכנים שהיא המבקש, ועמדה על כך כי הקפידה לבצע גילוי נאות באופן סביר בעניין 

 מפרסמת.

בתשובתה התייחסה המשיבה לכתבות שהובאו על ידי המבקש לתמיכה בטענותיו, וציינה כי לא  .17

התקיים כל שיתוף פעולה מסחרי בין המשיבה לבין הגורמים שנטען כי קודמו בכתבות אלו וכן כי 

תבה שנטען כי למעט בקשר עם הכ –לא התקבלה בגין כתבות אלו כל טובת הנאה אצל המשיבה 

קידמה את מכון אברהמסון, שבעניינה נטען על ידי המשיבה כי היה מדובר בשגגה נקודתית 

שאירעה לאור חוסר תשומת לב; ובעניין הכתבות על אודות מוצרי סופר פארם שבעניינן הדגישה 

פארם" לצד הכותרת של -המשיבה כי התקיים גילוי כראוי בדמות הנוסח "בשיתוף עם סופר

וריה באתר. לצד זאת, הודגש, כי המוצרים אותם פרסמה המשיבה הם מוצרים שונים שיש הקטג

בהן עניין ציבורי, השייכים לחברות שונות ואף מתחרות )ולא למותג או חברה מסוימים אותם 

ולא התקבלה כל טובת הנאה אצל  -מבוקש לקדם(, ונמכרים בבתי מרקחת שונים, לרבות פרטיים 

מוצריהם נסקרו בכתבות אלו )הגם שהתקבלה תמורה בעבור כתבות אלו המשיבה מהגופים ש

מטעם סופר פארם(. בהקשר זה הודגש על ידי המשיבה כי לא כל סקירה עיתונאית המאזכרת 

מוצרים שיש בהם עניין ציבורי מהווה "פרסומת", וכי על פי הגדרת פרסומת בחוק הגנת הצרכן, 

 הנאה אינו מהווה פרסומת. פרסום שאין בגינו כל תמורה או טובת 

עוד צוין בתצהיר מטעם המשיבה כי הכיתוב הנוגע לשיתוף הפעולה עם סופר פארם עודכן גם 

 בפלטפורמה הניידת.

כן נטען כי למבקש לא קיימת עילת תביעה אישית או יריבות משפטית למול המשיבה, וכי יש פגם  .18

 בטרם פנה להליך משפטי.בתום ליבו בין ביתר משלא ביצע פנייה מוקדמת למשיבה 

עוד נטען, כי פרסומי המשיבה תואמים את המודל שאומץ על ידי מועצת העיתונות לפיו בהתקיים  .19

מדורים באתרי האינטרנט בהם מתקיים מימון על ידי חברות מסחריות יצוין ליד כותרת המשנה 
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גם בעניין כתבות  המונח "בשיתוף )שם החברה המסחרית(", לצד הנחיות לעניין גודל הפונט, וכך

אקראיות אשר יזמו או מימנו חברות מסחריות. לתמיכה בטענותיה הובאה על ידי המשיבה חוות 

 דעת מטעם פרופ' יחיאל לימור.

לצד הדברים האלו הודגש על ידי המשיבה כי קיימת אי בהירות חקיקתית אשר לאופן הגילוי 

( לחוק הגנת 4)ג()7ה המשיבה לסעיף הנדרש בעניין "פרסומת", שטרם זכתה להבהרה. כך, הפנת

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר הנוסח והדרך " -הצרכן לפיו 

". בהקשר זה הדגישה המשיבה כי עד היום שבה על המפרסם לציין או לשדר כי מדובר בפרסומת

ת הגילוי הנדרש כי לא קבע המחוקק תקנות או כללים בהם מחויב המפרסם, עת הוא מבצע א

 הפרסום הוא בגדר פרסומת. 

עוד נטען על ידי המשיבה כי התובענה לא עומדת בתנאים שנקבעו בפסיקה ביחס לעילת ההטעייה, 

 ובהם  יסודות הסמכות, הנזק והקשר סיבתי.

 התגובה לתשובה לבקשת האישור 

במסגרת תגובתו ציין הוגשה תגובת המבקש לתשובת המשיבה לבקשת האישור.  21.03.2016ביום  .20

המבקש, בין היתר, כי בניגוד לטענת המשיבה בתשובתה, הפרסום ביחס לחדר הכושר גו אקטיב 

 רשת עם היה פרסום מסחרי כפי שאף צוין בכתבה הרלווטית, שם צוין כי הכתבה נערכה בשיתוף

ברמסון, אקטיב. עוד נטען, בקשר עם שיתוף הפעולה של המשיבה עם מכון א גו הכושר מועדוני

כי התנהלותה של המשיבה לא התמצתה בטעות נקודתית כפי שנטען על ידי המשיבה, שכן 

בכתבות שונות שאזכרו את מכון אברמסון לא נעשה כל גילוי על אודות הקשר המסחרי של 

המשיבה עם מכון אברמסון,  ורק לאחר הגשת בקשת האישור על ידי המבקש עודכנו הכתבות כך 

 וי הנדרש.שהופיע בהן הגיל

לרבות ביחס לחוות הדעת שהוגשה  –לצד זאת נטענו טענות נוספות שלא מצאתי טעם בפירוטן כאן .21

מטעם המשיבה. כן הודגש כי הסוגיה בבסיס בקשת האישור טרם נבחנה על ידי מועצת העיתונות 

בהיבטי צרכנות, וכי המשיבה מנסה להיבנות בטענותיה מתוצאות תלונה שהוגשה למועצת 

נות על ידי באי הכוח של המבקש, בעוד שתוצאות בירור התלונה אינן בבחינת החלטה העיתו

שיפוטית. יתר על כן, כך נטען, ממילא לאחר מכן הזמניה מועצת העיתונות את הציבור להביע 

 עמדה בנושא התוכן השיווקי בתקשורת.
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 , הסדר הפשרה ודו"ח הבודקהגישורהליך 

ם משפט ראשון בתיק בפני המותב הקודם בתיק, השופט כהן, התקיים דיון קד 27.06.2016ביום  .22

בנוכחות הצדדים ובאי כוח עמותת הצלחה. במסגרת הדיון נדונה בקשה של עמותת הצלחה לפי 

לחוק תובענות ייצוגיות לקחת חלק בדיונים המתנהליים בתיק. בהחלטתו מדיון זה, ציין  15סעיף 

נייה להליך גישור בסוגיות העקרוניות העולות בקשת השופט כהן, בין היתר, כי הצדדים ישקלו פ

 [.9האישור ]פ/ עמ' 

מונה עו"ד נמרוד  24.11.2016בהמשך לכך, הצדדים הסכימו לפנות להליך גישור, וביום  .23

 (.המגשר –קוזלובסקי למגשר בהליך הגישור ביניהם )להלן 

רכזו הסדרה עתידית של כאשר במ –הוגש הסדר הפשרה שגובש על ידי הצדדים  26.03.2018ביום  .24

על אודות שיתופי פעולה מסחריים ותכנים ממומנים  Ynetהאופן שבו יינתן גילוי באתר 

 המפורסמים באתר, ועוד באותו היום ניתנה החלטה על פרסום הסדר הפשרה לציבור. 

יצוין כי על פי הבקשה לאישור הסדר הפשרה )הבקשה דנא(, כבר עם חתימתו של ההסדר, ביצעה 

יבה שינויים בדבר הגילוי הנאות הניתן על ידה בדבר שיתופי פעולה מסחריים, לרבות המש

 בפלטפורמה הניידת של האתר.

בהמשך לכך, הוגשו התנגדויות להסדר הפשרה מטעם היועץ המשפטי לממשלה וכן מטעם 

עמותת "הצלחה"  גורמים שונים ובהם גופים מעולם התקשורת ופעילים חברתיים, לרבות

 –הצלחה(; ארגון העיתונאים בישראל  –הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת )להלן  התנועה

ארגון העיתונאים(; חברי מערכת "העין  –הסתדרות העובדים הכללית החדשה )להלן 

 כרמון; –העין השביעית(; וחבר הקבוצה והפעיל החברתי יותם כרמון )להלן  –השביעית" )להלן 

 הגורמים המעורבים(.  –להלן יקראו הגורמים שנמנו 

מצא השופט כהן, נוכח מורכבות הסוגיות שהועלו בבקשת  08.12.2019בהמשך לכך, ביום  .25

האישור, וכן ההתנגדויות שהוגשו מטעם היועץ המשפטי לממשלה והגורמים המעורבים, כמו גם 

מינוי בודק להסדר הפשרה בהתאם להורות על  –תגובות הצדדים להליך דנא להתנגדויות אלו 

)ג( לחוק תובענות ייצוגיות. לאחר השתלשלות עניינים הנוגעת לזהותו של  19להוראות סעיף 

מונה פרופ' עדי אייל כבודק  26.05.2020ביום  –הבודק, אותה לא מצאתי לפרט בהחלטה זו 
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 –דק לבית המשפט הוגש דו"ח הבו 07.10.2020(; וביום הבודק –להסדר הפשרה שבנדון )להלן 

  שלאחריו הוגשו התייחסויות הגורמים המעורבים.

אציג את עיקרי הסדר הפשרה וכן את ממצאי דו"ח הבודק והמלצותיו; ולאחר מכן אפרט להלן  .26

את הנקודות הרלוונטיות מתוך ההתייחסויות שהוגשו להסדר הפשרה ולדו"ח הבודק מטעם 

כן את עמדת הצדדים להליך להתנגדויות לדו"ח הגורמים המעורבים והיועץ המשפטי לממשלה, ו

 הבודק.

 עיקרי הסדר הפשרה

כאמור, הסדר הפשרה שהוגש על ידי הצדדים מציע הסדרה עתידית של האופן שבו יינתן גילוי  .27

)לרבות בפלטפורמה הניידת שלו(, על אודות שיתופי פעולה מסחריים העומדים  Ynetבאתר 

 מאחורי התכנים המפורסמים באתר.

כך, בהתאם להסדרה העתידית במתכונתה בהסדר הפשרה על פרסום ידיעה שהיא תוצר של  .28

 ידיעה –שיתוף פעולה מסחרי חיצוני עם גורם מממן כלשהו )מסחרי ארגוני או ממשלתי( )להלן 

(, יחולו הכללים הבאים, שכפי שניתן לראות מחולקים לביצוע גילוי על ידי המשיבה בדף כתבהאו 

 וכן בגוף הכתבה: הבית של האתר,

: תאופיין בסימן גראפי אשר יבדל אותה,  Ynetכותרת של ידיעה המופיעה בעמוד הבית של  .א

 ויקנה לה חוזי שונה מידיעות אחרות, כגון צבע או גוון רקע, גופן ו/או כל בידול גראפי אחר;

 , ואשר בלחיצהYnetהוספת סמליל מאבחן בשטח כותרת ידיעה המופיעה בעמוד הבית של  .ב

: שם יופיע סמליל אייקוני עליו עוברים למסך המאפשר את קריאתה של הידיעה עצמה

(, אשר גודלו לא יפחת מגודל אותיות information)בהתאם למילה  iממוסגר עם האות 

 (.הסמליל –הטקטס הצמוד )להלן 

: במעבר של סמן העכבר של הסמליל במחשב יוצג חלון המסביר לקורא את חלון ביאור .ג

(, ולמשל: מנגנון הביאור –ואופיו של שיתוף הפעולה המסחרי הקשור בידיעה )להלן מהותו

בהשתתפות  Ynetהכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ' –'"תוכן בשיתוף עם 

' הכתב הופקה -מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית"; או "חסות '

ל גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה במימון ש Ynetבידי המחלקה המסחרית של 

 (.טקסט הביאור –עיתונאית" )להלן 
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יופיע הסמליל, כאשר בנגיעה בו תופיע הפנייה לעמוד  בפלטפורמה הניידת )טאבלט וסלולר(: .ד

 ביאור שבו יופיע טקסט הביאור. 

גילוי בגוף הידיעה עצמה אשר לזהותו של הגורם המממן בהתאם לכללים הבאים )הן  .ה

 ת המחשב והן בפלטפורמת הניידים(:בפלטפורמ

תחת כותרת הידיעה, לפי הכתב לגופה ובמידת האפשר בסמוך לשם הכתב )מעליו או  (1

(; עוד יופיע שם הגורם אשר התיבה –מתחתיו( תופיע התיבה "בשיתוף עם ___" )להלן 

הייתה לו נגיעה מימונית לידיעה; וכן יופיע הסמליל, כאשר בנגיעה בו יופיע חלון עם 

 טקסט הביאור.

 אותיות התיבה יהיו בגודל גופן שלא יפחת מהאותיות המשמשות בגוף בכתבה. (2

לצד זאת, המשיבה התחייבה לקחת על עצמה ליישם את הכללים האמורים גם בפלטפורמות 

טכנולוגיות עתידיות מתקדמות שאינן הפלטפורמות מושא ההסדר, בגמישות המתחייבת 

על עקרונות הגילוי האמורים גם במקרה שתבצע שינויים שינבעו ממגבלות הטכנולוגיה; ולהקפיד 

 מצרכים גרפיים או טכנולוגיים, ככל שסביר וניתן לעשות כן.

כן הודגש, כי ההסדר לא יחול על מצבים בהם גורמים חיצוניים אפשרות הזמינו או יזמנו לימוד 

ש כחלק מהפקת הכתבה מוצר או התנסות בחוויה לשם הערכת הנושא מושא הכתבה, באופן שנדר

 ואינו משיא רווח כספי למשיבה.

לצד הדברים האלו, כולל הסדר הפשרה סעיף של ויתור תביעות, לפיו אישור הסדר הפשרה וקיום  .29

התחייבויותיהם של המשיבה על פי ההסדר יהווה מעשה בעת דין כלפי חברי הקבוצה בעילות 

עילה, תביעה או טענה של חברי הקבוצה  המפורטות בבקשה האישור, סילוק סופי ומוחלט של כל

 להסדר(.  2.1.1)למעט מי שיגישו הודעת פרישה כאמור בסעיף 

ש"ח; וכן על תשלום שכר טרחה  15,000לבסוף, המליצו הצדדים על תשלום גמול למבקש בסך של  .30

ש"ח בצירוף מע"מ )כנגד המצאת חשבונית מס כדין  160,000לבא כוחו של המבקש בסך של 

 בדבר פטור מניכוי מס במקור(. ואישור

כאמור, עם פרסום הסדר הפשרה הוגשו התנגדויות להסדר הגורמים המעורבים, וכן מטעם היועץ  .31

המשפטי לממשלה. ההתנגדויות אלו, כפי שגם יבואר להלן, נגעו בעיקרן לשתי סוגיות בהסדר 
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, נוסח הגילוי המוצע שלטענת הגורמים המעורבים לא משקף באופן מספק את האחת –הפשרה 

, היעדרו של רכיב פיצוי כספי בהסדר והשנייהטיבם של התכנים הרלוונטיים כתכנים שיווקיים; 

הפשרה. כמצוין לעיל, התנגדויות אלו עמדו במכלול השיקולים של בית המשפט בהחלטתו למנות 

 בודק להסדר הפשרה. 

 דו"ח הבודק והמלצותיו עיקי 

מונה פרופ' עדי אייל כבודק להסדר הפשרה. במסגרת בחינת ההסדר על ידי  26.05.2020ביום  .32

הבודק עמדו לפניו מסמכי התביעה וההגנה, הסדר הפשרה, ההתנגדויות להסדר הפשרה, וכן 

ת כלל תגובות הצדדים להליך דנא להתנגדויות שהוגשו להסדר הפשרה. כמו כן, זימן הבודק א

המתנגדים להיפגש עמו ולהציג לו את טיעוניהם ביחס להסדר הפשרה, וכן קיים פגישות עם 

הגורמים שנענו לזימונו )ועם הצדדים להליך(, תוך מתן אפשרות לכלל הצדדים להשמיע את 

טענותיהם, ולהתייחס לטענות שהועלו על ידי גורמים אחרים. בפרט, קיים הבודק מספר פגישות 

המשיבה בהן הציג את הקשיים הקיימים בראייתו בהסדר הפשרה, ואת האפשרויות עם נציגי 

 הקיימות לטעמו לתיקון ליקויים אלו. 

מסקנתו של הבודק בעקבות הבדיקה שנערכה על ידו הייתה כי המתווה שהוצג בהסדר הפשרה 

ר שינויים אינו מהווה מענה ראוי לאינטרס הקבוצה, וכי על מנת לתקן זאת יש מקום לערוך מספ

 בהסדר. אציג להלן את עיקרי דו"ח הבודק, ובתוך כך גם את המלצותיו.

בהתאם לאמור בדו"ח הבודק, טענה מרכזית של המשיבה לגוף סוגיית הגילוי הנדרש בתכניה,  .33

ובהתאם לכך מסומנים ככאלו  –הינה כי יש להבחין בין תכנים שמהווים פרסומות באופן מובהק 

שים "בשיתוף עם" גורמים שונים, והם אלו שעומדים במוקד המחלוקת באתר, לבין תכנים שנע

שהתכנים  Ynetבין הצדדים. בהתאם לכך, חידד הבודק, בהתאם למבנה של דף הבית של אתר 

כי המחלוקת בין הצדדים נוגעת לאותה רצועה שבה מופיעות בדרך  -בו מחלוקים לרצועות שונות 

שיתוף פעולה מסחרי, שאליהן נחשפים בלחיצה על  כלל כותרות של כתבות שעומד מאחוריהם

(. זאת, לעומת הרצועות הרצועה במחלוקת-ו התכנים במחלוקת –רצועה זו )להלן, לפי הקשר 

האחרות בהן מופיעים תכנים "עיתונאים טהורים", ולחילופין הרצועה שמופיעה לרוב כרצועה 

שמהווים פרסומת באופן מובהק, החמישית מלמעלה בדף הבית של האתר, ובה מופיעים תכנים 

 ( .הרצועה החמישית –ונעשה ביחס לכך גילוי כבר בדף הבית של האתר )להלן 
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מכאן, שהצדדים חלוקים למעשה ביחס למעמדם החוקי של הרצועה במחלוקת והתכנים 

במחלוקת, כאשר לסברת המשיבה ובהיעדר רגולציה ספציפית שחלה עליהם לא ברור אם ואיזו 

חלה עליהם. ממילא, סבורה המשיבה, ככל שמצוין במפורש בידיעה כי נערכה  חובת גילוי

"בשיתוף עם" גוף מסחרי, מודע כל קורא כי עומד מאחורי הידיעה שיתוף פעולה מסחרי. בהקשר 

זה הדגישה המשיבה בפני הבודק כי האמון והביטחון של הקוראים בתכניה מהווים גם אינטרס 

 שלה.

וטעם על ידו מכיוון שצרכנים רבים נוטים כיום להיות יותר זהירים בדו"ח שהגיש הבודק, ה .34

וביקורתיים כלפי תכנים אותם הם מזהים כפרסומיים, נוצר תמריץ משמעותי לגופים מסחריים 

למצאו אפיקי פרסום ומיתוג שאינם נחזים לכאלו, ונבלעים בתוכן הכללי של אפיק התקשורת 

ציה בישראל ובעולם שמחייבת כי יבוצע גילוי מתאים כאשר ועל כן, קיימת היום רגול –הרלוונטי 

מדובר בתוכן שהוא פרסומת, וכן כי קורא סביר יוכל לבדל ולהבין כאשר הוא צורך תוכן שיווקי 

 שנוצר לבקשתו של גורם מסחרי.

על מנת להעריך את היקף הגילוי שגלום בכותרת "בשיתוף עם" בו נעשה שימוש בהסדר הפשרה  .35

כדי להעריך את הרכיבים שהוסיפו הצדדים במסגרת ההצעה העתידית המוצעת  כמפורט, וכן

בהסדר הפשרה, בחן הבודק את הרגולציה הנהוגה בעולם, את ההסדרים המוכרים בגופי תקשורת 

אחרים ובאיגודים מקצועיים רלוונטיים, וכן חומרים אקדמיים בנושא. בתוך כך ציין הבודק, ביו 

בקרב רוב הרגולטורים והגופים העוסקים בתחום כי לצרכנים )לרבות היתר, כי קיים קונצנזוס 

וכן את זהות קוראים חינמיים( יש זכות לדעת מתי מדובר בתוכן שמומן על ידי גורם מסחרי 

. כמו כן, מרבית הגופים האלו מכירים במחקרים אמפיריים לפיהם קוראים אינם הגורם הממן

ועל כן טקסט כגון "בשיתוף  –מצוין בתחילת הידיעה  מצליחים לזהות תוכן ממומן גם אם הדבר

פארם" בו עושה שימוש המשיבה כאשר הוא מופיע לצד כותרת הקטגוריה הרלוונטית -עם סופר

באתר )אך לא בגוף הכתבה עצמה(, אינו מבטיח כי הקוראים מבינים באופן מספק כי מדובר בתוכן 

 פארם מימנה את יצירתו ופרסומו. -שסופר

ה, התייחס הבודק לטענה שהועלתה על ידי המומחה מטעם המשיבה לפיה על רקע בהקשר ז .36

הרחבת העיתונות החינמית, קיימות מגמות של שילוב אלמנטים פרסומיים ועסקיים בתכנים, וכי 

"החומר הסינית" המסורתית שהייתה קיימת בין מערכת העיתון לבין המחלקה המסחרית בו, 

ים הבודק כי הספרות הרגולטורית והאקדמית בנושא תומכת אינה רלוונטית כיום. כך, הטע

בתיאור העובדתי של המומחה מטעם המשיבה )אשר לטשטוש אותה "חומה סינית"(, אך לא 
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שכן היעדר ההפרדה בין תוכן מסחרי ולבין עיתונות מתואר בדרך הכלל  –במסקנתו הנורמטיבית 

 בספרות כבעיה שיש לטפל בה.

יימים הבדלים בגישות השונות בעולם ביחס לאופן הגילוי הנדרש בהתאם לסקירת הבודק, ק .37

בעניינו. בסוגיית המלל למשל, הגישה האירופאית היא פחות מחמירה מהגישה האמריקאית, 

"מקודם על ידי" -כאשר היא דוגלת בשימוש בנוסחים דוגמת "תוכן מקודם", "בחסות"  ו

"(partnered content" ,"sponsored by" ,"promoted by לעומת הגישה האמריקאית ,)"

". עם זאת, מדגיש הבודק כי Paid advertisingשמחייבת שימוש בנוסחים פחות עמומים כגון "

הסוגיה המילולית אינה העיקר, שכן קיים קונצנזוס בנוגע לדרישה לאבחנה חזותית בעזרת טקסט 

במערכת, לבין תכנים שיווקיים משולב בבידול גרפי, שיפקיד בין תכנים עיתונאיים שמקורם 

 שמומנו על ידי גורם מסחרי.

מסקנתו של הבודק לאחר בחינה מעמיקה של כלל המסמכים שהוגשו לבית המשפט, שיחות עם  .38

כלל הצדדים המתנגדים להסדר הפשרה ושבקשו להישמע, וכן לאחר מחקר רקע על המקובל 

הייתה כי אין בפשרה המוצעת פתרון  בעולם לגבי רגולציית אינטרנט בסוגיה מושא הסדר הפשרה

 מספיק שיגן על אינטרס הקבוצה. 

כך, בואר על ידי הבודק כי ההסדרה שהוצעה בהסדר הפשרה הינה צרה ביחס להסדרים הקיימים 

בעולם, ויישומה יותיר חשש כי חלק מהציבור לא יראה או לא יבין את הסימונים המוצעים, באופן 

 וע חוק הגנת הצרכן. שינציח את ההטעיה שביקש למנ

 בתוך כך, פירט הבודק את הקשיים הקיימים בראייתו ברכיבי הסדר הפשרה, ובהם: 

: מחקרים מראים כי מיקום הגילוי שהוצע מיקום הגילוי בגוף הכתבה אינו בולט מספיק .א

בהסדר הפשרה, מתחת לכותרת הכתבה וכחלק מתיבת הטקסט בה מצויים פרטי הכתב, 

כדומה, אינם בולטים דיה, באופן שקוראים רבים אינם מפנימים את מועד העלאת הכתבה ו

 משמעות המלל. 

כך, הסמליל  הסמליל שהוצע בהסדר הפשרה הוא גנרי ואינו בולט מספיק מבחינה חזותית: .ב

 אינו משקף באופן מספק את טיב התוכן אליו הוא מפנה.

זאת,  גרפית לא מזמינה: הנוסח שהוצע במסגרת מנגנון הביאור ארוך ומעורפל, ובעל תצוגה .ג

כך ציין הבודק, באופן בעייתי במיוחד לאור נטיית הקוראים לדלג על תכנים שנראים להם 
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מכבידים ומיותרים גם כך. כמו כן, אשר לטקסט הביאור, ציין הבודק כי הניסוח המוצע הוא 

יבה מבלבל מידי מכדי לוודא שצרכן סביר יבין את טיב התוכן )זאת במנותק  מעמדת המש

לפיה הוא נאמן למציאות(. זאת, לאור העובדה שמחד נאמר במסגרת הגילוי כי מדובר בתוכן 

 Ynetבמימון חיצוני, ומצד שני מושם בו דגש על כך שההפקה נעשית על ידי המחלקה של 

 וכי נעשית בעניינו עריכה עיתונאית.

ומעשה בית דין: היעדר כל פיצוי כספי חרף העובדה כי ההסדר קובע ויתור על תביעות  .ד

הסדר הפשרה נעדר כל רכיב פיצוי להפרת חובות העבר )ככל שהייתה(. רכיב כאמור הוא 

נדרש והגיוני על ידי הבודק, בפרט לאור העובדה שההסדרה העתידית שמציע ההסדר היא 

 ממילא נדרשת.

בהמשך לקשיים אלו, ובהתאם להנחיות בית המשפט על פי החלטת כב' השופט כהן מיום  .39

, הציע הבודק מספר התאמות להסדר הפשרה, שהטמעתן תוביל לסברתו של הבודק 26.05.2020

להסדרה עתידית ראויה שתגן על האינטרס של הקבוצה. השינויים שהוצעו על ידי הבודק נוגעים 

 בעיקרם להיבטי מלל, עיצוב, ובאופן שבו יוצג הגילוי לציבור, לצד הוספת רכיבים חדשים נוספים. 

 :עיקרי המלצות הבודק לתיקון מתווה הפשרהלהלן 

בסמליל,   "i"בתוך כך מוצע על ידי הבודק להחליף האות  שינוי בסמליל ובאופן הצגתו: .א

באות ש', וכן להעביר את מיקום הסמליל לחלק הימני של הרצועה, שם מופיעה תמונה; ולא 

כנספחים  להסדר  לחלק השמאלי לצד הטקסט ברצועה, כפי שניתן לראות בהמחשות שצורפו

 הפשרה. 

כך, שינוי טקסט הביאור שיהיה קצר ומחודד יותר, שינוי בטקסט אליו מפנה הסמליל:  .ב

". Ynetוכדלהלן: "שיתוף שיווקי: הכתבה נערכה בידי מחלקת התוכן הממותג של מערכת 

בהקשר זה צוין כי שינוי המונח בטקסט מנגנון זה ל"שיתוף שיווקי" גם יקשור בין הטקטט 

 בין האות ש' בסמליל. ל

כך, בניגוד לאופן בו מוצג הטקסט הביאור  שינויי באופן הצגת הטקסט אליו פנה בסמליל: .ג

על פי הסדר הפשרה במסגרת מנגנון הביאור, שם הופיעה תיבת טקסט גנרית בחזות שונה 

בגרסת המחשב הלחיצה או בגלילה על  –מהכותרת שבדף הבית של האתר, מציע הבודק כי 

ל, כותרת המאמר )האזור עליו מקישים כדי להגיע למאמר(, תשמור על צורתה וגודלה הסמלי
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והטקסט הפנימי יומר לטקסט הביאור; ובפלטפורמה הניידת כל שטח הרצועה יומר לטקסט 

 הביאור )הכותרת המקורית שבטקסט ברצועה תוסתר מאחורי הטקסט(. 

באופן שייצור אבחנה ברור יותר  שינויים בצבע הרצועות והקישורים לכתבות הממומנות: .ד

בין הרצועות השונות בדף הבית של האתר, כך שהרצועה שבמחלוקת והתכנים שבמחלוקת 

יבדלו חזותית )לא רק מבחינת טקסט(, על ידי צביעת הרצועה כולה בצבע שחור אפור )לעומת 

 ואדום(.  שאר הרצועות שצבועות בכחול

 : בתוך כך, מציע הבודק שני שינויים: צמהשינוי באופן הצגת הגילוי בגוף ידיעה ע .ה

במקום ההצעה בהסדר הפשרה כי  שינויים באופן הצגת הגילוי בתוך הכתבה עצמה: (1

שבין הכותרת לבין תוכן הכתבה  )יחד  הטקסט הטכניתהגילוי זה יופיע כחלק מתיבת 

הגילוי יופיע בנפרד משאר הטקסט, כך שיהיה רווח  -עם שם המחבר ותאריך הפרסום( 

בין תיבת הטקסט הטכנית לבין הגילוי, וכן רווח בין הגילוי לבין גוף הכתבה עצמה. כמו 

 כן, יופיע הגילוי )בשיתוף עם + שם הגורם המסחרי( באותיות מודגשות.

מיד בסוף הטקסט, בגוף הכתבה, יופיע שוב  פת טקסט גילוי גם בסוף הכתבה:הוס (2

נוסח טקסט מנגנון הביאור בגרסתו המוצעת על ידי הבודק )"שיתוף שיווקי: הכתבה 

 "( שיהיה גם הוא מודגש.Ynetנערכת בידי מחלקת התוכן הממותג של מערכת 

קמפיין תקשורתי  –דם הוספת שני רכיבים חדשים שלא הופיעו במתווה הפשרה הקו .ו

 ופיצוי לקבוצה:

קמפיין תקשורתי להנחלת השפה השיווקית החדשה וחינוך הציבור ביחס לשיווק  (1

כך, השינויים המוצעים )לרבות ההתאמות שהציע הבודק( יפורסמו יובלטו באינטרנט: 

באופן שייסע לקוראים להפנים את שפת השיווק החדשה, ויסב  Ynetויוסברו באתר 

ליבם לסוגיה באופן שיקדם את האפקטיביות של ההסדרה העתידית  את תשומת

מהלך כאמור יסייע גם בפיתוח הדיון בנושא הפרסום הסמוי גם ביחסי  המוצעת.

 לפלטפורמות חדשות.

בהתאם לדו"ח הבודק, ככל שאכן הייתה  –פיצוי כספי בסכום שיקבע בית המשפט  (2

כי בית המשפט ישקול סכום ראוי  פגיעה בציבור, קשה להעריך אותה. על כן, מומלץ

אותו תשלם המשיבה בדרך של תרומה למטרה ראויה הקשורה לסוגיה הנדונה בבקשת 
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האישור, למשל דרך הקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד שהוקמה מכוח סעיף 

)ג( לחוק תובענות 20(, בהתאם לסעיף הקרן –)א( לחוק תובענות ייצוגיות )להלן 27

 ייצוגיות.

 מדות הגורמים השונים ביחס להסדר הפשרה ולדו"ח הבודקע

לאחר שהוגש דו"ח הבודק, הגישו הגורמים המעורבים את התייחסותם למתווה הפשרה המעודכן  .40

כאשר הגורמים הנוספים כולם סבורים כי גם בראי המלצותיו של  –עם המלצותיו של הבודק 

הליך. להלן אפרט את עיקרי עמדותיהם הבודק, המתווה החדש אינו ראוי דיה כדי לסיים את ה

של הגורמים הנוספים ביחס להסדר הפשרה והמלצות הבודק, ובראשן עמדת היועץ המשפטי 

 לממשלה, וכן את התייחסות הצדדים להליך לעמדות אלו.

 א.עמדת היועץ המשפטי לממשלה 

במסגרתו התנגדותו להסדר הפשרה, סקר היועץ המשפטי לממשלה את הרגולציה הנהוגה בסוגית  .41

הפרסום הסמוי בעולם; וביקש לעמוד על כך שההסדר המוצע אינו עומד בהוראות חוק הגנת 

הצרכן, משהגילוי שהוא מציע ליישום על ידי המשיבה אינו מתבסס על המונח פרסומת כפי שסבור 

ממשלה כי נחוץ על פי הוראות חוק הגנת הצרכן. עוד הדגיש כי אין לאשר את היועץ המשפטי ל

הסדר הפשרה בעוד שאינו נותן פיצוי כספי אך מחיל מעשה בית דין על הקבוצה. לצד זאת, הובע 

על ידי היועץ המשפטי לממשלה כי יש מקום לדחות טענות שונות שעלו מצד המשיבה בבקשת 

ן אי עמידתה של בקשת האישור בהוראות הקבועות בחוק תובענות האישור, ולרבות הטענה לעניי

ייצוגיות, ובפרט כי לא ניתן היה להגיש את התובענה משהמבקש לא קנה או רכש שירות 

לקוח. לטענת היועץ המשפטי –מהמשיבה ולכן לא מתקיימים בין המשיבה למבקש יחסי עוסק 

, וכל מי שנכנס לאתר כדי לקרוא ידיעות הוא עוסק Ynetלממשלה, אין ספק כי במקרה דנן אתר 

 חדשותיות הוא לקוח של המשיבה, ועונה גם על הגדרת צרכן בחוק הגנת הצרכן.

בהתייחסותו לדו"ח הבודק, היועץ המשפטי לממשלה ביקש לתמוך בהמלצת הבודק בנוגע לצורך  .42

גד באופן לגלות את שם הגורם המסחרי במסגרת הגילוי שנעשה על ידי המשיבה, וכן לא התנ

עקרוני להמלצות הבודק שעניינן אופן הגילוי )הן בדף הבית, הן בגוף הכתבה( והבלטתו. עם זאת, 

 ביקש היועץ המשפטי לממשלה להתנגד למספר המלצות בדו"ח הבודק, וכפי שיפורט. 
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סבור היועץ כי מדובר במונח   "שיתוף שיווקי": –ביחס למונח שנבחר במסגרת טקסט הביאור  .43

אינו מהווה גילוי מספק, כאשר הגילוי המתאים ביותר הוא שימוש במונח "פרסומת". עמום, ש

נוסח הגילוי שהוצע על ידי הבודק, כך טוען היועץ המשפטי לממשלה, מאמץ הלכה למעשה את 

וזאת לסברת היועץ המשפטי  –עמדת המשיבה לפיה הרצועה שבמחלוקת אינה מהווה פרסומת 

הגנת הצרכן, שכן גם הרצועה שבמחלוקת מהווה לעמדתו  לממשלה בסתירה להוראות חוק

 פרסומת לכל דבר ועניין.

מחקר שנערך לאחרונה על ידי הרשות להגנת בהקשר זה, ביקש היועץ המשפטי לממשלה לציין 

(, במסגרתו נערכו שני ניסויים שמטרתם מחקר הרשות להגנת הצרכן –)להלן  הצרכן ולסחר הוגן

ובפרט את השאלה האם  –כנים לזהות פרסום הנחזה ככתבה עיתונאית לבחון את היכולת של הצר

גילויים מסוימים הם שימושיים יותר מאחרים. המחקר זה בחן והשווה בין הגילויים השונים 

ויעילותם ביחס לקבוצת ביקורת שלא נחשפה לכל גילוי, באמצעות שיטות סטטיסטיות מקובלות. 

על ידי הרשות להגנת הצרכן לאחר מיפוי שערכה, הגילויים שנוסו במסגרת המחקר נבחרו 

במסגרתו איתרה את הגילויים השכיחים שבהם משווקים וגורמים מסחריים עושים שימוש. כפי 

המחקר לא בדק את השימוש במנוח "שיתוף שיווקי" אותו בחר הבודק  –שהוגש על ידי הבודק 

 כחלק מטקסט הביאור. 

תוצאות הניסוי כי הצרכנים מתקשים לזהות פרסומת על פי היועץ המשפטי לממשלה, בהיר מ

וכן כי השימוש במונח "פרסומת" בצירוף שם הגורם המשולבות בכתבה שנחזית לעיתונאית, 

המסחרי המממן, מהווה את אחד הגילויים אשר הביאו לשיפור הגבוה ביותר ביכולת הזיהוי של 

מי שבחן האם משתתף הצליח כך, במדד הזיהוי האבסולוטי )מדד דיכוטו משתתפי המחקר.

הגילוי שעניינו "פרסומת+שם  –לזהות את כל הכתבות ביחס לגילוי מסוים כפרסומת או לא( 

)כמה כתבות בממוצע   הגורם המסחרי" נמצאו כביטוי היעיל ביותר; ואילו במדד זיהוי ממוצע

יעיל ביותר, זיהה משתתף כפרסומת(, הביטוי "תוכן שיווקי+שם הגורם המסחרי" היה הביטוי ה

 והביטוי "פרסומת+שם הגורם המסחרי" היה במקום שני.

בהתאם לדברים האלו, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי המונח המתאים בו יש לבחור במסגרת 

הגילוי הוא המונח שמקנה את התוצאה הטובה ביותר מבחינת הזיהוי  של טיב התוכן השיווקי 

ות להגנת הצרכן זהו המונח "פרסומת+שם הגורם ועל פי המחקר של הרש –על ידי הקוראים 

 המסחרי".
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לצד זאת, הציג היועץ המשפטי הסתייגות נוספות למתווה שהוצע בהסדר הפשרה בשילוב  .44

 התאמות הבודק, ואלו הן: 

הוטעם על ידי היועץ המשפטי לממשלה כי  אשר לשימוש בסמליל בלבד בדף הבית של האתר

יק לשלב זה, שכן נדרשת פעולה אקטיבית כדי להבין את משמעות אינו סבור כי יהיה בו גילוי מספ

ש' כפי שהציע הבודק אינה -ל i-הסמליל  )מנגנון הביאור(, ואילו ושינוי האות במוקד הסמליל מ

תורמת לעניין זה באופן מספק. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה יש לנקוט בגילוי פשוט וברור 

 הכתבה. כבר בשלב הראשון שבו פוגש הקורא את

גם הטקסט שהוצע על ידי הבודק )וכן במתווה המקורי של הסדר הפשרה( במסגרת מנגנון 

אינו תורם לבהירות שהמחוקק ביקש להבטיח במסגרת היחשפות הקורא לתכנים, אשר הביאור 

לטיבם כשיווקיים או פרסומיים. כך, גם במסגרת טקסט הביאור, סבור היועץ המשפטי כי יש 

 ונח פרסומת. לעשות שימוש במ

, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי קמפיין אשר לקמפיין התקשורת שהומלץ על ידי הבודק

כאמור עשוי להשיג את התוצאה ההפוכה ולהקשות על זיהוי כתבות פרסומיות וכן ולבלבל את 

הקוראים לאור יישום מדיניות לא אחידה בקרב גופי התקשורת. כל זאת, ביתר שאת משקיים 

 "פרסומת".  –ד וברור שהשימוש בו הוא הנכון ביותר בראיית היועץ המשפטי לממשלה מושג אחי

סבור היועץ המשפטי כי אין בהמלצה זו של  אשר להצעה לצבוע את הרצועה הרלוונטית באפור,

הבודק כדי לתת מענה מספק להבחנה החזותית הנדרשת לתכנים השיווקיים. כך, נטען על ידי 

כי משהרצועות האחרות בדף הבית של האתר אינן צבועות בצבע אחד היועץ המשפטי לממשלה 

כדרך הכלל, אלא במספר צבעים )אדום וכחול(, הוספת צבע נוסף, יהיה בה כדי להוסיף על הבלבול 

 ולא למנוע אותו.

 ב.עמדת ארגון העיתונאים

עמדת ארגון העיתונאים, שנציגיו לא נפגשו עם הבודק, אך התנגדותו עמדה בפני הבודק בעת  .45

עריכת הדו"ח על ידיו, הינה כי אין לקבל את המתווה שהוצע על ידי הבודק. כך, נטען כי המלצות 

הבודק ממשיכות את קו של הסדר הפשרה המקורי על פיו ניתן לסחור או להתפשר בערכי היסוד 

ה דמוקרטית ובראשם חופש הביטוי. בתוך כך, מתנגד ארגון העיתונאים להבחנה שעושה של מדינ
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הבודק בדו"ח שהגיש בין התכנים שבמחלוקת שמוצגים ברצועה שבמחלוקת, לבין התכנים 

 שמוצגים ברצועה החמישית. 

 הוא  -לעמדת ארגון העיתונאים ההבדל העיקרי בין הרצועה שבמחלוקת לבין הרצועה החמישית 

במיקום ובמקור התוכן, כאשר הפער הוא כי הרצועה שמחלוקת היא מודל עסקי שביסודו ניסיון 

הטעיה של הציבור, על ידי מראית עין או מצג שווא של עיתונות, על אף שהתכנים המוצגים בה 

מונחים גם הם על ידי שיקולים מסחריים ולא שיקולים עיתונאיים. כן הובעה התנגדות מצד ארגון 

ונאים לגבי טקסט הביאור במסגרת הסדר הפשרה המקורי שמערבב באופן לא ראוי בין העית

 תכנים מסחריים לתכנים עיתונאיים.

על פי עמדת ארגון העיתונאים, יש לחייב את האתר לנקוב במונח פרסומת ככל שעסקינן בתכנים 

שרת השרץ". שבמחלוקת, ואילו הקמפיין תקשורתי שמוצע ליישם על ידי הבודק משרת את "הכ

גם הותרת הקביעה כי הסדר הפשרה יהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה אינה נכונה בראיית 

ארגון העיתונאים, שכן זו פוגמת בהגנה הנדרשת לציבור הקוראים בישראל, כמו גם לחופש 

הביטוי. יתרה מכך, הובע חשש על ידי ארגון העיתונאים כי קבלת הסדר הפשרה המקורי עשויה 

 להשליך לרעה על התנהלות העיתונים המקצועיים.

 ג.עמדת עמותת הצלחה

עמותת הצלחה מתנגדת גם היא להסדר הפשרה ולדו"ח הבודק. כך, בדומה לארגון העיתונאים,  .46

סבורה עמותת הצלחה כי הבודק שוגה כאשר הוא מקבל את הנחות המוצא של המשיבה כי קיימת 

יש בהם אלמנטים פרסומיים לצד מרכיבים של עניין הגדרת ביניים של  תכנים "מעורבים" ש

להבדיל מתכנים פרסומיים טהורים, "פרסומת", כאשר גישה זו מנוגדת להוראות חוק  -לציבור 

הגנת הצרכן, שאינו מכיר בהבחנה כאמור. בהקשר זה, סבורה גם הצלחה כי יש לבצע את הגילוי 

תוך הכתבה, הן בדף הבית(, ואילו שימוש על ידי השימוש במונח פרסומת )הן במסגרת הגילוי ב

במונחים אחרים ואף קידומם במסגרת הקמפיין התקשורתי כמוצע בדו"ח הבודק יהיה בהם כדי 

 להעמיק את הסטייה מהוראות חוק הגנת הצרכן.

עוד צוין, בין היתר, כי בהמשך לקושי בהערכת הפיצוי לחברי הקבוצה, עליו הצביע גם הבודק,  .47

הפיצוי באמצעות הכנסות המשיבה כתוצאה מהפרסום הסמוי בתקופה  ניתן להעריך את

 הרלוונטית.
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 ד.עמדת העין השביעית

העמדה שהובעה מטעם העין השביעית מברכת את ההסדר המשופר שהציע דו"ח הבודק, אך  .48

בדומה למתנגדים האחרים, מסתייגת מהנוסח שהוצע על ידי הבודק לגילוי שייעשה על ידי 

על פי עמדת העין השביעית יש להקפיד על גילוי שייעשה שימוש במונח המשיבה, שכן גם 

  "פרסומת".

 ה.עמדת המתנגד יותם כרמון 

כרמון סבור גם הוא כי יש לדחות את הן את הסדר הפשרה המקורי, הן את המלצות הבודק. בתוך  .49

התכנים כך, לשיטת כרמון מתווה הפשרה על פי אלו אינו מספק גילוי בהיר בדבר טיבם של 

שבמחלוקת עבור קהל הקוראים של האתר, ואף יש בו כדי לצמצם את פרקטיקת הגילוי הקיימת 

של המשיבה. כמו כן, בדומה לגורמים אחרים שהיו מעורבים בהליך, גם עמדת כרמון מציבה 

שכן כל  –במרכז את הטענה לפיה יש מקום כי הגילוי שיינתן באתר יושתת על המונח "פרסומת" 

חרת, לסברת כרמון, תסתור את הוראות חוק הגנת הצרכן. עוד נטען על ידי כרמון כנגד בחירה א

רכיב הקמפיין התקשורתי שהוצע על ידי הבודק, שכן קמפיין כאמור עשוי להיות מנוצל למטרות 

 שיווק עצמי של המשיבה.

בבקשת האישור עוד נטען  על ידי כרמון, כי קיימות דוגמאות נוספות על הדוגמאות המדוברות 

בהן המשיבה לא סיפקה גילוי בדבר התכנים שבמחלוקת. נוסף על כך, התנגד כרמון להחרגה 

מהסדר הפשרה של הכתבות שנערכו על ידי עיתונאים, אך ביוזמת גורמים חיצוניים שהזמינו את 

 ההתנסות במוצר.

 ו.עמדת המשיבה

למעט,  –ות בדו"ח הבודק בעמדה שהוגשה מטעם המשיבה הובעה הסכמה לשינויים ולהמלצ .50

לעניין ההמלצה שעניינה הוספת רכיב כספי לפיצוי. זאת, מסיבות שונות לרבות מפאת שלטענת 

המשיבה המלצה זו חרגה מהמנדט המקצועי שניתן לבודק לטענתה, ופוגעת במטרה של הוזלת 

כאשר התדיינות ארוכה ונעדרת ודאות לצדדים; וכן מפאת השלב המוקדם שבו נמצא ההליך, 

בית המשפט טרם אמר את דברו לעניין קיומה של הקבוצה והיקפה, הנזק לקבוצה וכן לגבי קיומה 

של עילת תביעה, וטרם הכריע בטענות הגנה שונות מצד המשיבה ובזכאות חברי הקבוצה לפיצוי 

וכך למשל, היעדר תקנות רלוונטיות אשר לדרך ולנוסח בהם על המפרסם לציין  –בגין מעשי העבר 
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כי מדובר בפרסומת, וכן טענת המשיבה לפיה היא אינה "עוסק מורשה" בהתאם לחוק הגנת 

הצרכן מכיוון שהקוראים לא התבקשו לשלם מאומה על קריאת התכנים של המשיבה. עוד ביקשה 

 המשיבה להדגיש בהקשר זה, כי אין חולק שהמשיבה פעלה בהתאם להנחיות "מועצת העיתונות".

קשה המשיבה להדגיש את ההסדרה החברתית החשובה שטמונה בהסדר, לצד הדברים האלו בי .51

ואת העובדה כי הפסיקה הכירה בכך כי מקום בו קיימת אי בהירות לגבי פרשנות הוראות הדין, 

קיים אינטרס חברתי משמעותי לאשר הסדרי פשרה המייצרים הסדרה עתידית והכוונה התנהגות 

ירה שהמחלוקת תוכרע לטובת הקבוצה, וכאשר לא עתידית. זאת, גם כאשר קיימת אפשרות סב

 ניתן פיצוי בגין מעשי עבר.

אשר למחקר הרשות להגנת הצרכן שתואר וצורף לתגובת היועץ המשפטי לממשלה, טוענת  .52

המשיבה כי זה דווקא תומך באישור הסדר הפשרה, הגם שקיימים לסברת המשיבה טעמים שונים 

המחקר מעידים על כך שהמונח "בשיתוף + שם גורם  שלא לקבלו כראיה. כך, נטען כי ממצאי

מסחרי" מביא לתוצאה טובה משמעותית משימוש במילה פרסומת לבד. כמו כן, צוין כי בהתאם 

לממצאי המחקר, אין השימוש במונח "פרסומת בצירוף השם הגורם המסחרי" אינו יעיל יותר 

 וי המשתתפים במחקר. מהמונח "תוכן שיווקי בצירוף שם גורם מסחרי" מבחינת גיל

עוד נטען על ידי המשיבה כי משמשרדי ממשלה רבים שכפופים ליועץ המשפטי לממשלה נוהגים  .53

קם  – Ynetלפרסם תוכן מהסוג הנדון בבקשת האישור באתרי אינטרנט שונים, לרבות באתר 

 השתק כלפי היועץ המשפטי לממשלה להעלות את התנגדותו להסדר הפשרה.

פיין התקשורתי המוצע בדוח הבודק הוא שגוי שכן הפתרון הפשוט הוא הקמ אשר לטענה כי .54

סבורה המשיבה כי אין ממש בטענה זו שכן הנחת  –שימוש במונח הפשוט והמוכר "פרסומת" 

המוצא לפיה הרצועה שבמחלוקת מייצגת תכנים שהם פרסומת היא שגויה. עוד הודגש בהקשר 

במדויק בשלב זה מה יהיה טיבו של הקמפיין כי גם אם קשה להגדיר  –זה על ידי המשיבה 

התקשורתי, הרי שנוכח העובדה כי יהיו מעורבים בו גורמים שונים ולרבות איגודים מקצועיים 

יהיה בקמפיין כדי להשיג את מטרותיו. אשר לטענת המתנגד כרמון לפיה  –שישמשו שומרי סף 

 ת שאין בה דבר.מדובר בטענה ספקולטיבי –הקמפיין עשוי להיות מנוצל לרעה 

אשר לטענות היועץ המשפטי לממשלה לפיה הבדלה חזותית על ידי צביעת הרצועה שבמחלוקת  .55

משיבה המשיבה כי היועץ המשפטי לממשלה אינו מומחה בעניין זה, ואילו הבודק מונה  –באפור 

 על ידי משפט זה כמומחה וזו מסקנתו.
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 ז.עמדת המבקש

ת הסדר הגישור חל שינוי משמעותי באופן גילוי התכנים ראשית ביקש המבקש להדגיש כי עם הגש .56

על ידי המשיבה, לרבות גילוי בנוסח "שיתוף בצירוף הגורם המסחרי" גם בפלטפורמה הניידת של 

 האתר, וכן שינויים נוספים בגודל, מיקום וגוון. 

עוד ציין המבקש כי המונח שנבחר על ידי הבודק במסגרת הגילוי "שיתוף שיווקי" תואם את  .57

ההנחיות באירופה, וכי בנוסף לשינויים שהוצעו על ידי הבודק, המשיבה הסכימה לבקשת המבקש 

כי בתקנון המשיבה יוסבר כי משמעות המינוח "שיתוף שיווקי" הינה כי מדובר בהשתתפות 

 שלישי.  מימונית של גורם

אשר לקמפיין התקשורתי המוצע ליישם בדו"ח הבודק, סבור המבקש כי יש לקיים את הקמפיין  .58

 בשיתוף פעולה מלא עמו ועם בא כוחו, כפי שכבר הסכימה, לדבריו, המשיבה. 

 והצעתה הנוספת של המשיבה  26.04.2021הדיון מיום 

התקיים לפניי דיון בהסדר הפשרה ובהמלצות דו"ח הבודק, בנוכחות הצדדים  26.04.2021ביום  .59

(. במסגרת הדיון –להליך ונציגי הגורמים המעורבים וכן נציגי היועץ המשפטי לממשלה )להלן 

 הדיון חזרו הגורמים השונים על העמדות שהציגו במסגרת התייחסותם לדו"ח הבודק. 

אף התנגדותה הראשונית של המשיבה להמלצת הבודק להוסיף רכיב של פיצוי במהלך הדיון, ועל 

א לחוק בתי 79כספי במתווה הפשרה, הסכימה המשיבה להסמיך את בית המשפט לפי סעיף 

(, לקבוע גם פיצוי כספי לחברי חוק בתי המשפט –)להלן  1984-המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד

ושיועבר כתרומה לבית חולים שייבחר. בהתאם לכך, ש"ח,  250,000-ל 0הקבוצה בטווח שבין 

אפשרתי לגורמים השונים לרבות המבקש והיועץ המשפטי לממשלה להגיש את התייחסותם 

 להצעה זו, בטרם אכריע בהסדר הפשרה שהוצע ובהמלצות הבודק.

בהמשך, לכך, הגישו חלק מהגורמים המעורבים התייחסות להצעת המשיבה בעניין הרכיב הכספי.  .60

בתוך כך, הציגו הגורמים השונים, ובהם היועץ המשפטי לממשלה, עמדה אחידה לפיה הרכיב 

  –הכספי שהוצע אינו גבוה דיה. כך, בתמצית 

טענה כי הטווח שהוצע אינו משקף את סיכוייה של עילת התביעה, וכן אינו  – עמותת הצלחה

ומו של פלורליזם של דעתו משקף את גודלה של הקבוצה ואת הפגיעה שגרמו מעשי המשיבה לקי
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בציבור, לרבות במישור הצרכני כלכלי. כן צוין, כי יש לבחון את הפיצוי הראוי מנקודת המבט של 

עשיית עושר ולא במשפט, וכי הטווח שהוצע על ידי המשיבה משקף אחוז מזערי בלבד מהכנסותיה 

 של המשיבה מהפרסום הסמוי. 

ואת הטווח שהוצע על ידי המשיבה לסעד שהתבקש טען, בין היתר, כי השו –המתנגד כרמון 

ש"ח, יהיה בה כדי להעיד לכאורה על כך שתוחלת התביעה הייתה  10,000,000בתביעה על סך 

נמוכה במיוחד. כמו כן, ביקש כרמון להדגיש כי המשיבה המשיכה בפרקטיקה של פרסום סמוי 

 ה רכיב הפיצוי שיפסק.גם לאחר הגשת התובענה וכי גם לכך יש לתת משקל בעניין גוב

ביקש לציין כי הטווח שהוצע על ידי המשיבה לא משקף את הנזק  –ארגון העיתונאים בישראל 

הכבד שגרמה המשיבה במעשיה לחברי הקבוצה ואת הרווח שגרפה במעשים אלו, ולצד זאת אינו 

ם של כולל, כפי שראוי שיכלול, פיצוי בגין הפגיעה הקשה שהסבו מעשיה של המשיבה לערכי

 תחרות ויעילות חברתית, פלורליזם ביצירה וכן בשיח הציבורי ובחופש הביטוי וחופש העיתונות. 

התנגד גם הוא להצעת המשיבה בדיון לעניין הרכיב הכספי, והדגיש  –היועץ המשפטי לממשלה 

ם כי הטווח שהוצע על ידי המשיבה נקבע ללא כל הסבר על אודות אומדנו, וכן נעדר פרטים מהותיי

לצורך בחינתו ואישורו, וזאת בניגוד לחובת ההנמקה המוגברת בשלב אישור הפשרה, כפי שקבוע 

בדין. בהקשר זה, צוין על ידי היועץ המשפטי לממשלה כי על מנת לגבש רכיב פיצוי ראוי ניתן 

לעשות שימוש בנתונים על אודות פידיון המשיבה מהפרסום הסמוי, ובפרט בהפרש בין מידת 

שייחס המחקר שנערך על ידי הרשות להגנת הצרכן לצורות הגילוי השונות; וכן לקבוע היעילות 

מקדם פשרה שיביא בחשבון הן את מאפייני התיק, הן את השיקול הנוגע להמשך קיומה של 

 עיתונות חופשית ומתפקדת.

 כמו כן, הביע היועץ  המשפטי לממשלה התנגדותלהצעת המשיבה להעביר את כספי הפיצוי לבית .61

חולים, שכן נטען כי זהו תפקידה של הקרן לקבוע את הגוף אליו יועברו הכספים בהתאם לשיקול 

 דעתה, כאמור בחוק תובענות ייצוגיות.

לצד הדברים האלו, ציין היועץ המשפטי לממשלה כי לסברתו אין מקום להצעת המשיבה לפיה  .62

וק בתי המשפט, שכן זו אינו א לח79הצדדים יסמיכו את בית המשפט לפסוק פיצוי על סמך סעיף 

מתיישבת עם חובת ההנמקה המוגברת המוטלת על בית המשפט בבואו להכריע בהסדר פשרה 

 המונח לפתחו.
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א לחוק בתי המשפט 79מצידו הסכים להצעת המשיבה להסמכת בית המשפט לפי סעיף  המבקש

בעניין פסיקת רכיבו פיצוי כספי, אך אשר למסגרת הטווח לפיצוי זה, סבור המבקש כי זה צריך 

 להיקבע לאחר הסכמה משותפת של המשיבה עם המבקש. 

פת בפני המגשר בדבר טווח הפיצוי על יסוד כך, סבור המבקש כי יש מקום לקיום ישיבת גישור נוס

 א. 79הכספי אותו יביאו לפני בית המשפט להכרעה לפי סעיף 

, הוגשה הודעה מטעם המשיבה בהמשך לשיח הער שהתנהל במתווה 06.05.2021ביני וביני, ביום  .63

הסדר הפשרה בדיון, בה הודיעה המשיבה על נכונותה להוסיף שיפור נוסף במתווה הפשרה, 

לף הסמליל ש' שהוצע במסגרת מתן הגילוי על טיב התכנים שבמחלוקת בדף הבית, במסגרתו יוח

במשפט "בשיתוף + שם הגורם המסחרי"; כאשר משפט זה יופיע ברחל בתך הקטנה בדף הביתה 

(. זאת, לצד רכיבי הפשרה הצעת השיפור –של האתר, מעל לכותרת הידיעה הרלוונטית )להלן 

המילולי שיופיע בגוף הידיעה עצמה, וההבחנה הצורנית בדף הבית הקיימים שעניינים מתן הגילוי 

של האתר. באופן זה, כך נומק על ידי המשיבה, יתאפשר מענה לטענה שהועלתה בדיון לפיה בקרב 

הציבור עלולים להימצא גם כאלה שלא יטיבו להבין את פשרו של הסמליל ואת מנגנון הביאור 

 שהוצעו בהסדר.  

גיש המבקש את התייחסותו להצעה זו של המשיבה )יחד עם התייחסותו ה 06.06.2021ביום  .64

להצעתה בעניין הרכיב הכספי שפורטה לעיל(. על פי העמדה שהציג, סבור המבקש כי הצעת 

המשיבה ראויה ומהווה שיפור משמעותי למתווה הפשרה, אך יחד עם זאת, לטעמו של המבקש 

מליל כפי שעולה מהצעתה החדשה של המשיבה. זאת, לא ניתן לוותר על חלון הביאור ועל רכיב הס

הן לאור החשיבות שבמתן הסבר לקוראים על כך שמשמעות שיתוף הפעולה עם הגורם הרלוונטי 

היא כי יש לו חלק במימון התכנים, הן לאור אותם מקרים בהם שיתוף הפעולה נעשה גם עם 

לא מבינים כי התוכן המוצג הוא גורמים ממשלתיים או ארגוניים, ועל כן ייתכן כי הקוראים 

 שיווקי.

המשיבה הגישה את התייחסותה הן לעמדות שהציגו הגורמים השונים ביחס  24.06.2021ביום  .65

להצעת בדיון בעניין הרכיב הכספי, הן לעמדת המבקש ביחס להצעתה המשופרת בהודעתה מיום 

06.05.2021 . 

ם השונים שהגישו את התייחסותם , המשיבה ציינה כי הגורמיאשר לסוגיית הרכיב הכספי

להצעת המשיבה בדיון, ובהם היועץ המשפטי לממשלה, מתעלמים מכך שמטרת הפשרה היא 
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קביעת כללי התנהגות לעתיד, נוכח תקדימיות הטענות העומדות בבסיס בקשת האישור, וכן נוכח 

י המטרה של הקשיים הגלומים בה. כן הודגש על ידי המשיבה, כי לא הוכח כל נזק לקבוצה וכ

הצעתה הייתה להטיב עם חברי הקבוצה גרידא, ולא לפצות אותם. עוד צוין בקשר עם גובה הסכום 

שהביעה המשיבה נכונות לשלם, כי הגורמים השונים שהגישו את התנגדותם התעלמו מעובדת 

היותו של הרכיב הכספי רכיב אחד מתוך הסדר פשרה מפורט. אשר להשוואה שנעשתה על ידי 

ד כרמון לגובה הפיצוי הנדרש מלכתחילה בתובענה, הדגישה המשיבה כי בתובענות המתנג

ייצוגיות גובה האגרה אינו מושפע מגובה הסעד הכספי המבוקש, ולכן מלכתחילה ידם של 

 התובעים הייצוגיים "קלה על ההדק" ככל שמדובר על קביעת גובה הפיצוי בתובענה ייצוגית.  

א לחוק בתי המשפט לצורך פסיקת הרכיב 79שות שימוש בסעיף אשר לטענה לפיה לא ניתן לע

הכספי, נטען על ידי המשיבה כי בכל מקרה הודיעה המשיבה לבית המשפט כי היא מסכימה 

א לחוק בתי 79לפסיקת פיצוי כספי אותו תשלם, ועל כן ממילא לא מתחייב השימוש בסעיף 

 המשפט. 

ישור הועלו טענות לנזק בלתי ממוני בלבד, בעוד על הדברים האלו הוסיפה המשיבה כי בבקשת הא

שהפסיקה אליה הפנתה עמותת הצלחה העמדה התמקדה במקרים שבהם נגרם חסרון כיס בעת 

רכישת מוצרים; וכי אין להיעתר להצעה לפסוק פיצוי כספי לפי עקרון עשיית עושר ולא במשפט, 

 שתה על חשבון התובע.שכן לצורך כך נדרש היה להוכיח כי ההתעשרות של המשיבה נע

כמו כן, ביקשה המשיבה להסתייג מעקרונות המנגנון שהוצע על ידי היועץ המשפטי לממשלה 

לפסיקת פיצוי שכן בחינת הפרשי היעילות של הגילויים השונים על פי המחקר דווקא תומכת, 

בשיתוף לטענת המשיבה, בטענה כי ההסדר שהוצע הוא ראוי. זאת לאור העובדה שיעילות המונח "

בצירוף גורם מסחרי" התבררה כיעילה יותר משימוש במונח "פרסומת", ואילו אין מחלוקת כי 

המחוקק לא חייב את ציון שמו של הגורם המסחרי שעמו נערך שיתוף הפעולה במסגרת הגילוי 

 הנדרש לפי הוראות חוק הגנת הצרכן מושא בקשת האישור.

, לפיה אין לוותר על הרכיבים שהיו ל המשיבהאשר להתייחסותו של המבקש להצעת השיפור ש

כלולים במתווה הפשרה ובהסדר הבודק ובהם הסמליל, וחלון הביאור, ציינה המשיבה כי היא 

סבורה שהצעתה היא מספיקה על מנת לתת מענה לטיעונים השונים שהושמעו מצד המתנגדים, 

 מבלי להעמיס טקסט נוסף על הקורא. 
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א אינה מתנגדת להעברת הסכום במסגרת הרכיב הכספי לקרן או לכל לבסוף ציינה המשיבה כי הי

 גוף אחר, בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט. 

הוגשה הודעת עדכון על ידי היועץ המשפטי לממשלה, לפיה ביום  04.08.2021עוד יצוין כי ביום  .66

יועץ המשפטי עו"ד שחר בן מאיר נ' ה 56664/19הוגשה הודעת עדכון במסגרת בג"ץ  15.07.2021

(, אשר תלוי ועומד בפני בית בג"ץ בן מאיר –)להלן  לממשלה, לשכת הפרסום הממשלתית ואח'

המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, ולפיה גובש נוהל זמני שכותרתו "שיתופי 

, הקובע אמות מידה 31.07.2021ועד ליום  01.08.2021פעולה עם כלי התקשורת" ותוקפו מיום 

 יתוף הפעולה של המדינה עם כלי התקשורת. לש

לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, הנוהל האמור אינו רלוונטי לענייננו שכן הוא נודע לפרסומי 

המדינה. בשונה מעמדת היועץ המשפטי לממשלה, עמדתה של עמותת הצלחה בהתאם 

ניין בחינת , היא כי הנוהל האמור רלוונטי לע08.08.2021להתייחסות אותה הגישה ביום 

הסטנדרט עליו הסכימו הצדדים בהסדר הפשרה כאן, ולשאלה האם זה הולם ראוי ותואם את 

 הוראות הדין. 

 דיון והכרעה

, Ynetלפניי כאמור בקשה לאישור הסדר פשרה בהליך ייצוגי שעניינו בטענות לפרסום סמוי באתר  .67

לפיהן המשיבה נוהגת לשלב תוכן שיווקי ופרסומי בכתבות המתפרסמות על ידה באתר, ונחזות 

וזאת באופן שמפר, כך נטען, את הוראות חוק הגנת  –לכאורה לכתבות עיתונאיות "טהורות" 

 הצרכן בנוגע להטעיה בפרסומת. 

ויות בתיק כפי שפורט, לאחר הגשת הסדר הפשרה על ידי הצדדים, נרשמו מספר השתלשל

במסגרתן הוצעו שינויים ותוספות להסדר הפשרה, ועל כן במסגרת תחימת המחלוקות בין 

הצדדים השונים וגיבוש פשרה ראויה בהליך דנא, עומדים גם אלו להכרעה בפניי. בהתאם לכך, 

 ולמען הסדר הטוב, אזכיר את המתווים בהם עליי להכריע במסגרת בחינת הפשרה המוצעת: 

 שהוגש על ידי הצדדים;  הסדר הפשרה .א

דו"ח הבודק שהמליץ על מספר תיקונים במתווה הפשרה, וכן המליץ על הוספת שני רכיבים  .ב

 קמפיין תקשורתי ורכיב כספי שאת גובהו יקבע בית המשפט; –
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להוספת רכיב כספי שיקבע על ידי הסמכת בית  26.04.2021הצעת המשיבה בדיון מיום  .ג

 –המשפט, שיפסוק את הפיצוי בטווח שהציעה המשיבה  א לחוק בתי79המשפט לפי סעיף 

 ש"ח. 250,000-ל 0בין 

בדבר הגילוי שייעשה בדף הבית של  06.05.2021הצעת השיפור של המשיבה בהודעתה מיום  .ד

 האתר.

כעולה מהשתלשלות העניינים הארוכה מאז הגשת הסדר הפשרה על ידי הצדדים להליך אי שם  .68

דה שהסדר הפשרה הראשוני הוגש תוך הסכמה בין הצדדים ועד עתה, חרף העוב 2018במרץ 

להליך, כיום קיימות שתי מחלוקות עיקריות בין המבקש לבין המשיבה בנוגע למתווה הפשרה 

 הראוי בתיק: 

בעוד שהמשיבה הסכימה  –, בנוגע לרכיב הפיצוי הכספי שיתווסף להסדר הפשרה הראשונה

ש"ח, המבקש סבור כי על הצדדים  250,000בי של לפסיקת רכיב של פיצוי כספי עד לסכום מיר

להציע באופן מוסכם את הטווח שמתוכו יפסוק בית המשפט את הפיצוי הכספי, ולצורך כך סבור 

 המבקש כי יש מקום לערוך ישיבת גישור נוספת בין הצדדים שתיוחד לסוגיה זו;

כך שהמשיבה  –הבית , בנוגע  להטמעת הצעת השיפור של המשיבה באופן הגילוי בדף השנייה

סבורה כי השיפור שהוצע על ידה מבטל הלכה למעשה את הצורך ברכיבים שעניינים הסמליל 

ומנגנון הביאור, ואילו המבקש סבור כי יש להטמיע את השיפור שהוצע על ידי המשיבה נוסף על 

 הרכיבים האלו.

יותיהם להסדר אשר לעמדות היועץ המשפטי לממשלה והגורמים המעורבים שהגישו התנגדו .69

, 26.04.2021הפשרה והתייחסותם לדו"ח הבודק ולהצעת המשיבה בנוגע לרכיב הכספי בדיון מיום 

סקירת כלל העמדות וההתייחסויות שהוגשו מטעם הגורמים האלו מעלה כי אלו אינם מתנגדים 

 ככלל ליישום מתווה ההסדרה העתידית המוצעת בהסדר הפשרה ולדו"ח הבודק, שעניינו הבלטת

הגילוי שנעשה על ידי המשיבה ביחס לתכנים שבמחלוקת; אך כן מתנגדים למתווה הפשרה על 

 גלגוליו השונים ביחס לשתי נקודות משמעותיות:

נוסח הגילוי שיינתן על ידי המשיבה הן בדף הבית, הן בגוף הכתבה הן במסגרת מנגנון  .א

ש במונחים "שיתוף בניגוד למתווה הפשרה ולהמלצות הבודק המציעים שימו – הביאור

בצירוף הגורם המסחרי" וכן במונח "שיתוף שיווקי", היועץ המשפטי לממשלה וכן הגורמים 
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"פרסומת", המוגדר בחוק הגנת הצרכן.  -המעורבים עומדים על שימוש במונח אחיד ובהיר

בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, המונח הטוב ביותר בהתאם למחקר הרשות 

 "פרסומת בצירוף שם הגורם המסחרי". להגנת הצרכן הוא

כפי שפורט, קיימת תמימות דעים בין הגורמים שהגישו את  – גובה הפיצוי הכספי לקבוצה .ב

כי הסכום המרבי  26.04.2021התייחסותם להצעת המשיבה לעניין הרכיב הכספי בדיון מיום 

 ש"ח אינו מספק. 250,000אותו מוכנה המשיבה במסגרת הסדר הפשרה, על סך 

תחילה אעמוד על המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית  –בשים לב לאמור, דרך הילוכי תהיה כדלהלן  .70

לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט ועל השיקולים שעל בית המשפט לשקול 

בבואו לבחון מתווה פשרה מוצע בהליך ייצוגי; ולאחר אעבור לבחינה האם הסדר הפשרה הוא 

ת את טובת הקבוצה, כאשר לצורך כך אדרש לשאלת סיכויי התביעה ולשיקולים ראוי ומשר

השונים שהותוו על ידי המחוקק ובפסיקה. בתוך כך אתייחס, בפרט, למחלוקות השונות 

שהתעוררו בין הצדדים להליך וכן לטענות מצד הגורמים המעורבים ומצד היועץ המשפטי 

 ר בהליך שבנדון, טרם הוכרעה. לממשלה. כל זאת בשים לב לכך שבקשת האישו

 המסגרת הנורמטיבית לאישור הסדר פשרה

בהליך ייצוגי מחייב את אישורו של בית  פשרה הסדר קובע כיחוק תובענות ייצוגיות ל 18סעיף  .71

 המשפט, כדלהלן:

לא ייעשה הסכם ליישוב הסכסוך שבענינו הוגשה בקשה לאישור  )א(18"

הסדר פשרה(, אלא  –תובענה ייצוגית )בחוק זה או שבענינו אושרה 

 "באישור בית המשפט.

הדרישה לאישור הסדר פשרה באמצעות מנגנון ייחודי להליך תובענה ייצוגית, נובעת מהחשש  .72

 מפני בעיית הנציג המובנית בהליך הסדר הפשרה במסגרת תובענה ייצוגית. 

רי, בהליך הייצוגי אין בנמצא צד אדברס-בעיה זו נובעת בעיקרה מכך שבשונה מהליך אזרחי

להסכם אשר לו אינטרס לקדם את טובת הקבוצה. כך, האינטרס של התובע המייצג הוא להעצים 

את גמולו; האינטרס של בא כוחו הוא להעצים את שכר טרחתו; והאינטרס של המשיבה הוא 

סר נ' סונול תי 32754-11-18לצמצם את הוצאותיה במסגרת ההליך ]ראו לדוגמה: ת"צ )ת"א( 
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אינסלר נ' המועצה  4303/12(; בר"מ עניין תיסר –( )להלן 14.1.2020) 10, פס' ישראל בע"מ

 ([.אינסלר עניין – ( )להלן22.11.2012) 13, פס' האיזורית עמק חפר

לחוק, אשר מחייב את בית המשפט להימנע מאישור ההסדר  19-ו 18לכן, נקבע המנגנון בסעיפים  .73

מעמיק ויסודי וזאת, עד שיגיע למסקנה כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב ללא בחינתו באופן 

לוין נ' פסגות קופות גמל  3832/17)א( לחוק; רע"א 19בעניינם של חברי הקבוצה ]ראו: סעיף 

 ([.עניין לוין –( )להלן 04.07.2017) 12, פס' ופנסיה בע"מ

 ת:יפים לעניין זה דבריה של כב' השופטת )כתוארה אז( חיו

 ח.כ.[ –]החשש מפני בעיית הנציג שתוארה לעיל על מנת להתמודד עם חשש זה "

, אשר חוק תובענות ייצוגיותל 19-ו 18קבע המחוקק את ההסדר שבסעיפים 

תכליתו 'למנוע קנוניה בין התובע המייצג את הקבוצה לבין הנתבע ]...[ על 

ן שבו(, ולפיו האפשרות לסיים חשבון חברי הקבוצה בהליך הייצוגי' )עניי

בפשרה את ההליכים בתובענה ייצוגית או בבקשה לאישורה מותנית בקבלת 

לבחון  האישור אישורו של בית המשפט, הנדרש טרם מתן

שגיבשו הצדדים ולהשתכנע כי הוא 'ראוי, הוגן וסביר  הפשרה הסכם את

". (חוק תובענות ייצוגיות)א( ל19בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה' )סעיף 

 9, פס' ( בע"מ1998אייל גור נ' דור אלון אנרגיה בישראל ) 1644/15]רע"א 

(27.05.2015]) 

מכיוון שבמקרה דנן הוגש הסדר הפשרה בטרם אושרה בקשת האישור, כחלק ממבחן זה יש גם  .74

לחוק, וזאת )א( 8-ו   4, 3להידרש לשאלה האם בקשת האישור עומדת לכאורה בדרישות סעיפים 

 )א( לחוק.19בהתאם להוראת סעיף 

בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה )ב( לחוק כי "19כמו כן, כחלק ממנגנון הבדיקה קובע סעיף  .75

אלא לאחר שקיבל חוות דעת מאדם שמינה לשם כך ]...[ אלא אם כן סבר בית המשפט שחוות 

ק מבחינת הבקשה יש ". בהתאם לכך, כחלהדעת אינה נדרשת, מטעמים מיוחדים שיירשמו

 למנות בודק, אלא אם בנסיבות המקרה מתקיימים טעמים מיוחדים אשר מייתרים צורך זה. 

מעבר לכל האמור לעיל, הטיל המחוקק על בית המשפט חובת הנמקה מוגברת בבואו להכריע  .76

בבקשה לאישור הסדר פשרה, ובעשותו כן קבע את השיקולים שעליו לשקול, ובהם: הפער בין 
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ר המוצע לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבל אילו היה מתברר ההליך עד תום; ההסד

ההתנגדויות שהוגשו וההכרעה בהן; השלב בו נמצא בהליך; חוות דעתו של הבודק; והעילות 

 )ג( לחוק;19והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין ]סעיף 

 [.6, פס' עניין לוין

 ה לנסיבות העניין שלפניי.עת

 מן הכלל אל הפרט

לאחר שבחנתי את מתווה הפשרה שהוצע על ידי הצדדים ואת התוספות והשינויים שהוצע  .77

להטמיע בהסדר הפשרה במהלך התחנות השונות שפורטו לעיל, וכן שקלתי את הטיעונים השונים 

דדים להליך, היועץ שהועלו ביחס לסוגיות שבמחלוקת על ידי הגורמים השונים, ובהם הצ

המשפטי לממשלה וכן הגורמים שהיו מעורבים בהליך מאז שהוגש הסדר הפשרה המקורי על ידי 

מצאתי לאשר עקרונית  –הצדדים, כמו גם את הנוהל שהוגש בבג"ץ מאיר ביחס לפרסומי המדינה 

את  את ההסדרה העתידית שהוצעה על ידי הצדדים, במתווה שיפורט להלן; אך לדחות בשלב זה

אישורו הסופי של הסדר הפשרה. כך, מצאתי שלא לקבל את הצעת המשיבה בנוגע לטווח רכיב 

הפיצוי הכספי לחברי הקבוצה שמתוכו ייגזר הפיצוי. זאת, הן מפאת שממילא לפי שעה לא הושגה 

הסכמה בעניין זה בין המשיבה לבין המבקש, הן מפאת שאיני סבור כי הסכום המירבי שהוצע על 

שיבה יהיה בו כדי להשלים את הסדר הפשרה כך שזה יהיה ראוי הוגן וסביר, ויעמוד ברף ידי המ

 שהעמיד המחוקק ופורט גם בפסיקה ביחס לאישור הסדרי פשרה. אבאר.

)א( לחוק תובענות 8-ו   4, 3, מצאתי כי בקשת האישור עומדת לכאורה בדרישות סעיפים ראשית .78

להליך נוגעת לשאלה האם המשיבה הפרה את הוראות ייצוגיות. כאמור, המחלוקת בין הצדדים 

חוק הגנת הצרכן והנהיגה מדיניות אסורה של פרסום סמוי בכתבות המתפרסמות באתר. המדובר 

בשאלה המשותפת לכלל חברי הקבוצה, שעמה נמנים כלל האזרחים שנחשפו או ביקרו באתר 

ל חברי הקבוצה הם מי שנחשפו בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה, וביניהם המבקש. ודוק, כל

לתכנים באתר המשיבה, ובהם התכנים שבמחלוקת, וכן לכותרות שהפנו לתכנים אלו בדף הבית 

ועל כן הם מי שהוטעו לכאורה על ידי המשיבה, ככל שיוכחו הטענות העומדות בבסיס  –של האתר 

 בקשת האישור. 

שעומדות בבסיסה שאלות עובדתיות לצד זאת, ברי כי המדובר בתביעה שאיננה תביעת סרק, 

ומשפטיות מוצקות, ולראיה ההתנגדויות השונות שהוגשו להסדר הפשרה מצד גופי תקשורת 
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ופעילים חברתיים, מעורבות המגשר והבודק בגיבוש הפשרה העתידית, וכן ההליכים הנוספים 

 המתנהלים כנגד גופי תקשורת נוספים בטענות דומות.

המבקש נעדר עילת תביעה אישית וכי הוא אינו עונה להגדרה "צרכן" אשר לטענת המשיבה לפיה  .79

בחוק הגנת הצרכן )"מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו 

אישי, ביתי או משפחתי"(, והמשיבה אינה עונה להגדרה "עוסק" בחוק הגנת הצרכן )"מי שמוכר 

צרן"(, בין היתר מכיוון שהמבקש לא רכש מהמשיבה נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל י

מבלי לקבוע מסמרות להליך העיקרי )ככל שיהיה בכך צורך(, איני מקבל טענה זו של  –מאומה 

 המשיבה, והיא אינה משנה ממסקנתי. 

ודוק, חוק הגנת הצרכן אינו מחייב קיומה של תמורה כספית שהועברה מהמבקש למשיבה בגין 

חלת הוראות חוק זה, ואילו על פניו המשיבה מספקת שירות בדמות פרסום שירותיה כתנאי לה

תכניה באתר, וזאת בדרך עיסוק. לצד זאת, סבורני כי יש ממש בעמדת היועץ המשפטי לממשלה 

לתוספת השנייה בחוק  1, לפיה פרט 07.12.2018ביחס להסדר הפשרה המקורי, שהוגשה ביום 

להגיש תובענה ייצוגית מכוח חוק הגנת הצרכן, אינו נוקט תובענות ייצוגיות שקובע מתי ניתן 

במונח "צרכן" אלה במונח "לקוח" באופן שמרחיב את האפשרות להגיש תובענה ייצוגית מכוח 

חוק הגנת הצרכן גם כאשר קיין ספק בשאלת היותו של המבקש "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת 

 יתן לקבל את טענות אלה של המשיבה. הצרכן. לאור הדברים האלו, בשלב זה, בוודאי שלא נ

אימן דכואר נ'  29021-10-20יפים לעניין זה דברי כב' השופט רניאל אך באחרונה, בגדרי ת"צ 

(, שם הוגשה תובענה ייצוגית אחרת כנגד המשיבה בטענה 09.06.2021) 28, פס' ידיעות אינטרנט

 א ההליך דנן(:כי הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן )הנבדלות מההוראות מוש

מקבל  YNET"אני דוחה את הטענה של המשיבה כאילו הגולש באתר 

, YNETשירותים חינם ולכן אינו נחשב לקוח. אין מתנות חינם. הגולש באתר 

כמו באתרים אחרים, משלם את מחיר גלישתו בחשיפתו לפרסומות. נכון שהוא 

אומר שהוא  אינו מעביר שקלים מכיסו לכיסה של מנהלת האתר, אך אין זה

אינו נותן תמורה. לא מדובר בשירות לציבור או בצדקה אלא בעיסקה מסחרית 

ברורה ומובנת, לפיה הלקוח משלם בחשיפתו לפרסומות, והאתר מרוויח את 

 לחמו מכספים המשולמים לו על ידי המפרסמים".
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של חברי הקבוצה, כמו כן, מצאתי כי על פניו תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה להכריע בעניינים 

בין היתר לאור גודלה הרב של הקבוצה, והשאיפה לחסוך זמן התדיינות בבתי המשפט ובמשאבים 

 ([.2016)מהדורה חמישית מורחבת,  408 חוק החברותציבוריים ]יוסף גרוס, 

, מצאתי כי הסדר פשרה שהוצע )לרבות המלצות הבודק והצעות המשיבה לשיפורו בהמשך(, שנית .80

כראוי את הסיכויים והסיכונים שבפניהם היו עומדים הצדדים לו היה ההליך אינו משקף 

המשפטי מנוהל עד תום. כך, הגם שמצאתי כי בענייננו אכן מתקיימים סיכונים וקשיים שונים 

לשני הצדדים, כפי שגם יפורט להלן במסגרת התייחסותי לטיבה של ההסדרה העתידית המוצעת 

ים השונים בעניינה; שקילת הסיכויים והסיכונים של הצדדים וכן לטענות שהועלו מצד הגורמ

אלה מול אלה, והפער הגדול בין העמדת המשיבה לבין עמדת היועץ המשפטי לממשלה ושאר 

מובילה למסקנה כי על מנת שהסדר הפשרה יעמוד ברף הקבוע בדין ויספק  –הגורמים המעורבים 

להגדיל את גובה הפיצוי הכספי שישולם על ידי מענה ראוי שניתן יהיה לסיים בו את ההליך, יש 

 המשיבה מעבר לסכום המירבי שהביעה המשיבה נכונות לשלם. 

 ההסדרה העתידית בבסיס הפשרה המתגבשת בין הצדדים 

כאמור, ענייננו בסוגיה של פרסום סמוי, שהינו שיטת פרסום שבה משולבים בתכנים של אמצעי  .81

ך הסתרה מלאה או חלקית של טיבם הפרסומי של תכנים תקשורת מסרים פרסומיים בתשלום, תו

טירי, "'אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן -מרקוביץ, חנה וינשטוק-אלו ]אפרת רחלי מאירי

([. 2015) 60, 59ח'  שערי משפטהעין'? על הקשר בין פרסום סמוי בקלטות ילדים לרווח כלכלי" 

ניות של פרסום סמוי את שהיא משלבת תכנים כך, על פי בקשת האישור, המשיבה נוהגת במדי

שיווקיים ופרסומיים בתכנים שהיא מפרסמת, הנחזים לתכנים עיתונאיים גרידא, מבלי לספק 

 כל זאת באופן שסותר את הוראות חוק הגנת הצרכן.  –גילוי מתאים על כך 

ל פרסום בספרות ובפסיקה עמדו בהזדמנויות שונות על הפגיעה הציבורית שמסבה מדיניות ש .82

סמוי לעקרונות של חופש ביטוי, פלורליזם, ואמון הציבור בתקשורת. כך למשל מתוך מחקר 

 מדיניות שנערך על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה:

פרסום סמוי טומן בחובו נזק בכמה מישורים. במישור הכלכלי־צרכני הוא 

פרסומת יוצר הטעיה של צרכני התקשורת, הסבורים שלפניהם תוכן ולא 

ולפיכך אינם מפעילים מנגנוני הגנה קוגניטיביים המופעלים בעת צפייה 

במישור השיח הציבורי הוא מסכן את הפלורליזם התוכני  .בפרסומות
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בתקשורת, מונע קיום של מרחב נקי ממסחור ובעיקר זורע ספקנות בקרב 

הצופים שאינם יכולים לדעת בוודאות שהתוכן המובא לפניהם הוא אמין. 

  צב זה מונע את האפשרות לקיים שיח כן ורציונלי על סוגיות ציבוריותמ

אסדרת פרסום סמוי בתקשורת ]תהילה שוורץ אלטשולר ותובל צ'סלר "

 ([.2014, 105)מחקר מדיניות  17" הישראלית

נ' הרשות השנייה  תרמוקיר חורשים  15/96יפים לעניין זה גם דברי בית המשפט העליון בבג"ץ 

(, שם נדונה השאלה האם על פי תרקומירעניין  –( )להלן 24.07.1996) 17, פס' לטלוויזיה ולרדיו

( וכן כללי חוק רשות השנייה –)להלן  1990 -הוראות חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן

כללי  –)להלן  1994 -הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומת בטלויזיה וברדיו(, תשנ"ד

ידי אדם -יש מניעה לשדר בערוץ השני של הטלוויזיה תשדיר פרסומת המוגש על -( הרשות השניה

העובד גם כקריין או כמגיש בתכנית טלוויזיה המשודרת בערוץ זה, וכך ציין כב' השופט זמיר 

  -בפסק הדין 

לכללי האתיקה בפרסומת על פרסומת  24"המגבלות המוטלות בכלל 

קשורת, נועדו למנוע פגיעה כפולה באינטרס מסחרית באמצעות אנשי ת

הציבור: ראשית, למנוע פגיעה באמינות של התקשורת, שהיא בעקיפין 

אף פגיעה בחופש הביטוי; גם פגיעה בזכות הציבור לדעת, ובמובן רחב 

ושנית, למנוע הטעיה של ציבור הצרכנים הנזקק לתקשורת בכל הנוגע 

 .סת אליהם"למצרכים או לשירותים שהפרסומת מתייח

בהתאם לכך, בית המשפט העליון עמד במספר מקרים על החשיבות הטמונה במתן גילוי מספק  .83

בנוגע לטיבם של תכנים הנחשפים לציבור וכוללים תכנים שיווקיים ופרסומיים, הגם שטרם נדרש 

לסוגיה זו בהקשר לגילוי הנדרש בפלטפורמות הדיגיטליות ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, 

 כן שיווקי בכתבות המתפרסמות בעיתונות )ובפרט העיתונות הדיגיטלית(. בעת שילוב תו

   - תרקומירכך למשל, דברי השופט זמיר בעניין 

"הטעיה בפרסומת אינה נעשית בהכרח באופן גלוי ומפורש. היא יכולה 

להיעשות גם באופן מוסווה ועקיף. פרסומת כזאת, המדברת מתחת לסף 

יעילה יותר, ויחד עם זאת גם מסוכנת יותר, התודעה, עשויה אפילו להיות 

מפרסומת מודעת. דוגמה אחת לפרסומת שיש בה יסוד של פרסומת 
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ידי אנשי תקשורת, העושים שימוש -מוסווית היא פרסומת הנעשית על

באמינות שרכשו לעצמם בכלי התקשורת כדי להוסיף אמינות למצרכים 

היצרן והמשווק,  ולשירותים שהם מפרסמים. זהו ערך מוסף, מבחינת

שאין לו יסוד, ולפיכך יש בו הטעיה מבחינת הציבור. כללי האתיקה 

הצורך למנוע הטעיה כתוצאה  בפרסומת נועדו למנוע הטעיה כזאת.

ידי אנשי תקשורת מקובל גם על מועצת העיתונות -מפרסומת מסחרית על

 בישראל".

, פס' נ' רשות השידור אסם השקעות בע"מ  96/1858  וכך צוין על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ

כהן, שם נטען כנגד רשות השידור כי -( בפסק הדין מפי כב' השופטת שטרסברג21.10.1999) 8-7

היא משדרת פרסומות מסחריות תוך הפרת ההלכה לפיה על פי להוראות החוק חוק רשות 

כי אין זאת בסמכותה של רשות השידור לשדר פרסומות מסחריות ]ראו  – 1965 -השידור, תשכ"ה

 337( 4,  פ"ד מא)איגוד העיתונים היומיים בישראל נ' שר החינוך והתרבות ואח 757/84בג"ץ 

(1987:]) 

"מקום בו מותרת הפרסומת, יש להביא לידיעת הציבור מתי נחשפים הם 

לדבר פרסומת על מנת שיכלו לבחנו על פי מיטב שיפוטם ולהפעיל כלפיו 

מזיקים:ו שיקול דעת ביקורתי ]...[ לפרסומת הסמויה מספר היבטים 

חשיפת הציבור לפרסומת מסחרית שאינה מזוהה בתור שכזאת, עשויה 

ליצור את הרושם שרשות השידור הממלכתית ממליצה על מוצר, שירות, 

ארגון או איש, או תומכת בהם; פרסומת כזו, שפועלה הוא על תת המודע 

של הצופה בה, עשויה להיות יעילה יותר ואף מסוכנת יותר, מפרסומת 

. זאת, כיוון שהצופה בה אינו מודע לאינטרס המסחרי שבה ואינו גלויה

מפעיל מנגנוני ביקורת וסינון אינפורמציה, כפי שהוא עושה בעת שהוא 

 צופה בפרסומת גלויה".

(, התייחס בית 20.08.1998) 7, פס' מלניק נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 7833/96בבג"ץ 

מיר, לשאלה האם הצגת מותג של יצרן על גבי כלי נגינה, כגון המשפט העליון, מפי כב' השופט ז

פסנתר, בעת משדר טלוויזיה, היא פרסומת סמויה ליצרן או ליבואן, בניגוד לחוק הרשות השנייה 

 וכללי הרשות השנייה, וכך ציין לעניין הבחינה התכליתית הרלוונטית בהקשר זה:
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י' ז'[ וכללי האתיקה  – 1990-"חוק הרשות השניה ]לטלויזיה ורדיו, תש"ן

בפרסומת אינם מגדירים פרסומת. מהי אפוא, פרסומת? התשובה תלויה, 

כמובן, בהקשר. פרסומת בהקשר של חוק הרשות השניה אינה בהכרח 

פרסומת בהקשר של חוק אחר. הפירוש תלוי, בכל הקשר, בלשון ובתכלית 

 של החוק באותו הקשר".

כאמור, הפסיקה טרם נדרשה לשאלת ההפרה של איסור ההטעיה בפרסומת על פי חוק הגנת  .84

וזו  –הצרכן, ובפרט לאופן הגילוי הנדרש על מנת לעמוד בהוראות חוק הגנת הצרכן בעניין זה 

 הסוגיה העומדת בבסיס בקשת האישור בהליך דנא. 

מושתתת על מתן גילוי על אודות  ההסדרה העתידית המוצעת במתווה הפשרה על גלגוליו השונים, .85

התכנים שבמחלוקת הן בדף הבית של המשיבה שם מופיעות הכותרות המובילות לכתבות 

המכילות תכנים אלו, וכן בגוף הכתבה הרלוונטית )לצד רכיבים נוספים שפורטו לעיל(. עוד אזכיר, 

הבית של האתר  כי לעומת מתווה הפשרה המקורי ולהמלצות דו"ח הבודק, לפיהן הגילוי בדף

על פי  –יהיה מושתת על סמליל שיופיע ברצועה שבמחלוקת וכן חלון ביאור שיופיע בגלילה עליו 

, מוכנה המשיבה כי הגילוי שיעשה בדף 06.05.2021הצעת השיפור של המשיבה בהודעתה מיום 

הבית של האתר יהיה באמצעות הנוסח המפורש "בשיתוף בצירוף הגורם המסחרי" שיופיע 

 כאשר המשיבה מיישמת רכיב זה כבר עתה.  –צועה הרלוונטית בר

הטענה המרכזית שעולה מקרב המתנגדים לאישור הסדר הפשרה )על העדכונים והתיקונים 

שהוצעו בעניינו(, הינה כי התכנים שבמחלוקת מהווים "פרסומת" לפי חוק הגנת הצרכן, ועל כן 

אינו עושה שימוש במונח "פרסומת", אלא אין מקום לקבל את הגילוי המוצע בהסדר הפשרה ש

"שיתוף שיווקי". -במונחים שאינם ברורים דיה לרבות "בשיתוף בצירוף שם הגורם המסחרי" ו

כך, נטען על ידי המתנגדים השונים כי הוראות חוק הצרכן הן ברורות בדרישתן לגילוי בדבר 

 –של כתבה עיתונאית  פרסום תכנים שהם פרסומת, וזאת בפרט כאשר הפרסום נעשה בתצורה

 וכי בהתאם לכך המונח "פרסומת" צריך להיות בבסיס הגילוי שנעשה על ידי המשיבה. 

 –המשיבה אינה מכחישה כי מפורסמים באתר תכנים שעומד מאחוריהם מימון של גורם חיצוני 

אלו התכנים שבמחלוקת, אך מדגישה כי המחוקק לא קבע את נוסח הגילוי שבו יש לבצע את 

לוי הנדרש בחוק הגנת הצרכן. עוד סבורה המשיבה, כי יש מקום להבחין בין התכנים הגי

, לבין  תכנים המפורסמים באתר של ונערכים באופן מלא על Ynetשבמחלוקת שנערכים על ידי 

 ידי גורם חיצוני שאינו משיבה, כאשר ביחס לתכנים אלו ניתן גילוי מתאים על ידי המשיבה.
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ת הצדדים והגורמים השונים לעומקן, וכן נתתי דעתי גם למחקר הרשות לאחר שבחנתי את טענו .86

להגנת הצרכן ולהוראות החוק הרלוונטיות, כמו גם לתכליות כבדות המשקל העומדות בבסיס 

מצאתי כי הסדרה עתידית במתווה שיפורט להלן  -ההסדרה של סוגיית ההטעיה בפרסומת 

עם הצעות המשיבה לאחר מכן(, היא ראויה )המבוסס על הסדר הפשרה והמלצות הבודק יחד 

 ומתאימה. 

אני סבור, כי הבחינה המרכזית אותה נכון ליישם בקשר עם ההסדרה העתידית היא ביחס  .87

 להוראות חוק הגנת הצרכן ולתכליותיו.

בית המשפט העליון עמד על כך כי אחת התכליות המרכזיות של חוק הגנת הצרכן, הינה לפקח על 

ע הרלוונטי לצרכן אשר לתכנים שהוא נחשף אליהם. יפים לעניין זה דברי בית מסירת מלוא המיד

 (:13.04.2014) 14, פס' ישי רז נ' גוליבר תיירות בע''מ 3429/13המשפט העליון ברע"א 

"אחת ממטרותיו המרכזיות של חוק הגנת הצרכן, החשובה לענייננו, היא 

מושכלת  מסירת מלוא המידע הנדרש לצרכן לצורך קבלת החלטה

המגשימה במלואה את עיקרון חופש ההתקשרות בחוזים )עניין תנובה, 

אזוב נ' עירית ירושלים,  3613/97; ע"א 398; עניין ברזני, בעמ' 25פסקה 

((. במסגרת זו מנסה החוק באמצעות הסדרים 2002) 801, 787( 2פ"ד נו)

רכן שונים לגשר על פערי המידע המובנים הקיימים בין העוסק לבין הצ

((. 2002) 884, 876( 2מדינת ישראל נ' צ'רטוק, פ"ד נו) 2701/97)רע"א 

לאור תכליותיו ומטרותיו של חוק הגנת הצרכן ברי כי הסדריו הינם 

; סיני דויטש 433קוגנטים ואינם ניתנים להתנאה )עניין ברזני, בעמ' 

"דיני החוזים הצרכניים מול  דיני החוזים המסחריים", עיוני משפט כג 

 )תש"ס( )להלן: סיני דויטש((". 152, 135

 (:10.02.2002)נבו  12, פס' אזוב נ' עיריית ירושלים 3613/97וכך גם דברי כב' השופט ריבלין בע"א 

היא להגן על הצרכן מפני מעשי מירמה,  חוק הגנת הצרכן מטרתו של

עושק והטעיה ולהבטיח כי בעשותו עיסקה יעמוד לרשות הצרכן מידע, 

האפשר, על טיב העיסקה ועל פרטיה. ההנחה העומדת בבסיסו מלא ככל 

של החוק הינה כי בהינתן מידע מלא והוגן יוכל הצרכן לכלכל את צעדיו 

  .ולהתקשר בעיסקה מיטיבה ורצויה
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( 2)ג()7בהתאם לכך, קובע חוק הגנת הצרכן הוראות שונות שנועדו לממש תכלית זו, ובהן סעיף  .88

 לענייננו:לחוק הגנת הצרכן הרלוונטי 

המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי "

לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם 

 תוכנה אינו מטעה".

לצד זאת, חוק הגנת הצרכן מגדיר את מונח פרסומת באופן הבא, באופן ששם את הדגש על קבלת 

 מטעם גורם מסחרי : תמורה או התחייבות לתמורה

לרבות פרסום שמומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור  –"פרסומת" 

לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או 

 כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור;

האמורות של חוק הגנת  המחוקק לא נתן את דעתו אשר לאופן הגילוי הנדרש בהתאם להוראת

 –( 4)ג()7הצרכן, אך הותיר פתח לכך בסעיף 

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר "

 .הנוסח והדרך שבהם על המפרסם לציין או לשדר כי מדובר בפרסומת

את חרף זאת, עד היום, לא נוסחו כללים או תקנות העוסקים בדבר הנוסח והדרך שבה יש לבצע 

 הגילוי בדבר תכנים פרסומיים על פי הוראות חוק הגנת הצרכן.  

מהאמור עולה כי אין מחלוקת אשר לחובה המוטלת על המשיבה לתת גילוי בדבר פרסום תכנים  .89

ועל כן הסדרה עתידית בסוגיה שלפתחי אכן נדרשת להיות מושתתת על יישום  –שיווקיים על ידה 

ראוי של חובה זו. לצד זאת, משהמחוקק לא קבע את אופן הגילוי הנדרש, אני רואה קושי, לפחות 

וכחי, בקבלת טענות הגורמים המעורבים וכן טענת היועץ המשפטי לממשלה לפיה כל בשלב הנ

נוסח שאינו כולל את המונח פרסומת, חוטא לדרישות חוק הגנת הצרכן. אדרבא, סבורני כי בעצם 

העובדה שהמחוקק סבר יש מקום לקבוע כללים בדבר הנוסח הרצוי, יש כדי להעיד על כך שלא 

 הגילוי הדרוש.  ניתנה דעתו אשר לאופן

אף על פי כן, אין בעובדה שהמחוקק לא טבע בעצמו את הנוסח הדרוש לגילוי, כדי לפטור את 

המשיבה או כל מפרסם אחר מפני מילוי הוראות המחוקק בחוק הגנת הצרכן. ודוק, גילוי בעניין 
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טיבם הפרסומי של התכנים במחלוקת המפורסמים באתר, נדרש לעמוד בתכליות חוק הגנת 

הצרכן, ובתוך כך להיות ברור ונהיר באופן שיבהיר למי שנחשפים לתכנים אלו כי מדובר בתכנים 

 פרסומיים.

בהקשר זה יודגש, כי גם לו במסגרת ניהול ההליך המשפטי בין הצדדים עד תומו הייתה מתקבלת  .90

בי טענת המשיבה כי ביצעה גילוי ביחס לתכנים שבמחלוקת )וכאמור על פי טענות הצדדים בכת

טענותיהם, קיימת מחלוקת ביניהם בעניין זה לפחות ביחס לחלק מהתכנים שבמחלוקת(, אין 

שכן בהחלט יש מקום  –בעובדה זו כשלעצמה כדי לדחות את הטענות שהועלו בבקשה האישור 

לבחון האם הגילוי שביצעה המשיבה )ככל שביצעה( עולה בקנה אחד עם תכליות חוק הגנת הצרכן, 

חשפו לתכנים באתר לקבל החלטה מושכלת ביחס למוצרים או לגופים שקודמו ואפשר למי שנ

במסגרת התכנים שבמחלוקת. ככל שבחינה זו תעלה מסקנה שלילית, המשמעות של כך היא 

שהמשיבה לא יצאה ידי חובתה בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בהקשר זה יש לציין, כי על פניו 

גילוי בעניין טיבם הפרסומי של התכנים שבמחלוקת ולכאורה, עולה כי המשיבה לא נהגה לבצע 

עניין זה עשוי להוות משוכה  –בדף הבית של האתר במסגרת הכותרות שהיו מפנות לתכנים אלו 

 לא מבוטלת ביחס לטענת המשיבה כי ביצעה גילוי ראוי וסביר ביחס לתכנים אלו.

מעת התיקונים שהוצעו לטעמי, הסדרה עתידית המושתתת על מתווה הפשרה בגרסתו, לאחר הט .91

בהסדר בדו"ח הבודק, למעט חלק מהתיקונים האלו כפי שיפורט להלן )וכן כוללת בתוכה גם את 

, לפיו כבר בדף הבית של המשיבה בכותרת 06.05.2021השיפור שהוצע על ידי המשיבה ביום 

ת היא הסדרה ראויה בנסיבו –הכתבה יופיע הנוסח "בשיתוף עם בצירוף הגורם המסחרי"( 

 ענייננו. אבאר.

להתרשמותי, נוסח הגילוי "בשיתוף בצירוף שם הגורם המסחרי" אותו מציעה המשיבה להציג 

כבר בדף הבית של האתר,  קיבל תוצאות גבוהות יחסית במחקר שנערך על ידי הרשות להגנת 

הצרכן מבחינת יעילות הזיהוי של המשתתפים במחקר כי מדובר בתכנים פרסומיים, ותוצאותיו 

אף היו טובות יותר מהתוצאות שהתקבלו בקשר עם השימוש במונח "פרסומת" במסגרת 

הן על פי מבחן שיעור הזיהוי הממוצע, הן על פי מבחן שיעורי הזיהוי האבסולוטי.  -הניסויים 

 לגישתי זיהוי כאמור גם מתיישב עם הגדרת המונח פרסומת כפי שהובאה לעיל. 

י גילוי שקיבלו תוצאות טובות יותר ובהם "פרסומת + שם אכן, במסגרת המחקר נוסו גם נוסח

הגורם המסחרי" )יש לציין כי נוסח זה נוסה על קבוצת משתתפים אחרת מזו שנוסה עליה נוסח 

הגילוי "שיתוף + שם הגורם המסחרי"(, בו הומלץ להשתמש במחקר הרשות להגנת הצרכן וכן על 
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חים האחרים לא קיבלו את הסכמת הצדדים, ידי היועץ המשפטי לממשלה. עם זאת, אותם נוס

ועל כן השאלה העומדת להכרעה לפניי היא האם הנוסח שכן הוסכם עליו בין הצדדים הוא ראוי 

ודוק, העובדה כי ישנם נוסחי  ביחס לתכליות חוק הגנת הצרכן, ובפרט כי אינו סותר הוראות אלו.

ר שנערך על ידי הרשות להגנת גילוי שהתקבלה בעניינים תוצאה טובה יותר במסגרת המחק

הצרכן, אין בה כשלעצמה כדי להוביל למסקנה כי הניסוח עליו הצדדים הסכימו אינו עומד ברף 

 הקיים בחוק.

יתרה מכך, אין זה תפקידו של בית המשפט להיכנס בנעליו של המחוקק ולקבוע בעצמו את אופן  

עשות כן. תפקידו של בית המשפט הגילוי הנדרש, בפרט בנסיבות שבהן המחוקק עצמו נמנע מל

 הוא להכריע ביחס לפרקטיקה נוהגת או מוצעת )בענייננו( האם היא עומדת בכללי הדין. 

יחד עם זאת, יאמר במעמד זה כי סבורני כי בנסיבות הנוכחיות בהן התחדדה אי הבהירות  .92

כפי שעולה לא רק הקיימת בדין בנוגע לטיבו של הגילוי הנדרש על פי חוק הגנת הצרכן בענייננו, 

מההליך דנא אלא גם מהליכים נוספים המוגשים בשנים האחרונות כנגד גופי תקשורת נוספים 

ייתכן כי הגיעה העת עבור  –בטענות דומות )וחלקם תלויים ועומדים, גם לפני בית משפט זה( 

פי  המחוקק לשקול בשנית חיקוק כללים שיתוו את נוסח ואופן הגילוי הנדרש מהמפרסמים, על

 לחוק הגנת הצרכן.   7הוראות סעיף 

אולם עד שתבואר סוגיה זו על ידי המחוקק, מצאתי לאמץ פשרה במתווה שיפורט להלן, המבוסס  .93

על מתווה הפשרה המקורי לצד קבלת חלק מהמלצות הבודק וכן הצעות המשיבה לאחר מכן. כפי 

יבה, ואת מרבית המלצות שיבואר, המתווה אותו מצאתי לאשר כולל את הצעת השיפור של המש

הבודק. עם זאת, בהמשך להצעת השיפור של המשיבה וכן לאור טענות היועץ המשפטי לממשלה 

לפיהן המלצת הבודק לעניין טקסט הביאור אינה תורם לבהירות הנדרשת בענייננו, שכן היא שמה 

מימון של  ולא על כל שהתוכן נעשה תוך Ynetאת  הדגש על עריכת התוכן על ידי המחלקת של 

גורם חיצוני; וכן לאור העדיפות לנוסח גילוי אחיד בדף הבית של המשיבה ובגוף הכתבה עצמה 

סבורני כי נכון להותיר את נוסח טקסט הביאור במתכונת שהוצעה על ידי  -ובמנגנון הביאור 

 . הצדדים במתווה הפשרה המקורי

קוראים שכן הוא מציג הן את אשר לטענה שעלתה לפיה נוסח כאמור יש בו כדי לבלבל את ה .94

הזיקה של הגורם המימוני והן את העריכה של האתר, הגם שאני סבור כי יש ממש בטענה זו, 

השתכנעתי כי חרף האמור, אזי קיימת חשיבות לציון עובדת המימון של התוכן על ידי הגורם 

תכנים אלו  החיצוני; ומאידך סבורני, כי יש מקום גם לשיקוף העובדה כי מתקיימת מאחורי
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זאת, כפי שמופיע בנוסח המקורי שהוצע על ידי  –עריכה של האתר )בתנאי שזו אכן מתקיימת( 

 הצדדים בהסדר ואותו מצאתי לקבל. 

אשר לטענה שהועלתה מצד היועץ המשפטי לממשלה וכן הגורמים המעורבים הנוספים לפיה  .95

במקרים מסוימים בהם היא  המתווה המוצע מצמצם את הגילוי "הוולנטרי" בו נוהגת המשיבה

יודגש כי הסדר הפשרה כפי שהוצע על ידי  –מגלה כי התכנים המדוברים הם בגדר פרסומת 

הצדדים וכן נבחן בדו"ח הבודק, נוגע לתכנים שבמחלוקת כפי שהוגדרו לעיל, ובהתאם לכך, 

יחס תחולתו תהא רק על תכנים אלו. ככל שתבחר המשיבה לשנות את דרכי הגילוי שלה גם ב

אלו יצטרכו לעמוד בהוראות הדין בפני עצמם. עוד אציין בהקשר זה כי הסדר  –לתכנים אחרים 

הפשרה כפי שהוצע על ידי הצדדים מרחיב את הגילוי אליו מתחייבת המשיבה גם ביחס לתכנים 

ובכך יש אף  –שמאחוריהם שיתוף פעולה עם גופים שאינם מסחריים )ולמשל גופים ממשלתיים( 

את הפרקטיקה הנוהגת היום על ידי המשיבה, עובדה שעמדה גם היא לנגד עיני בהכרעתי להרחיב 

 זו.

אשר לטענות שהועלו במסגרת עמדות הצדדים בנוגע לקמפיין התקשורתי שהוצע בדוח הבודק,  .96

סבורני  –ולכך שזה יכול אף להוסיף על הבלבול ואי הבהירות הקיימת לגבי התכנים השיווקיים 

וסח הגילוי במתווה הפשרה אותו מצאתי לאשר כפי שתפורט להלן, במסגרתה כי האחידות בנ

נוסח הגילוי בדף הבית של האתר וכן בגוף הכתבה ובטקסט הביאור יהיו זהים ואף יציינו את שם 

הגורם המסחרי שמימן את התוכן הרלוונטי, מספקת מענה הולם לטענה זו. לצד זאת, אני מורה 

ות שיוצגו לקהל הקוראים במסגרת הקמפיין התקשורתי, שגם יגובשו כי הקווים הכלליים וההגדר

 במעורבות  ובפיקוח של גורמים שונים רלוונטיים יובא לאישור בית המשפט. 

עוד יצוין, בקשר עם טענה נוספת שהועלתה בהקשר זה, ולפיה הקמפיין התקשורתי עשוי להדגיש  .97

כי ממילא גופי  –התקשורת השונים את השונות בין הפרקטיקות שבהן נוקטים כיום גופי 

תקשורת רבים עומדים היום בפני הליכים משפטיים דומים, שעשויים לשנות ולהשליך על 

הפרקטיקה בה הם נוהגים, וגם בהליך זה ייתכן כי יהיה כדי להשפיע בעניין זה. מעבר לכך, אשוב 

 ואחזור על המלצתי למחוקק לחדד ולהעמיק את האסדרה הקיימת בנושא.

 להלן מתווה ההסדרה העתידית אותו מצאתי לאשר: –המשך לכל האמור ב .98

: תאופיין בסימן גראפי אשר יבדל אותה,  Ynetכותרת של ידיעה המופיעה בעמוד הבית של  .א

 ויקנה לה חוזי שונה מידיעות אחרות, כגון צבע או גוון רקע, גופן ו/או כל בידול גראפי אחר;
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כאשר משפט  שפט "בשיתוף + שם הגורם המסחרי",בכותרת הידיעה בדף הבית יופיע המ .ב

 זה יופיע ברחל בתך הקטנה  בדף הבית של האתר מעל לכותרת הידיעה.

בדמות סמליל  – Ynetיוסף סמליל מאבחן בשטח כותרת ידיעה המופיעה בעמוד הבית של  .ג

אייקוני ממוסגר עם האות ש', אשר גודלו לא יפחת מגודל אותיות הטקטס הצמוד, זאת הן 

 בפלטפורמת המחשב, הן בפלטפורמה הניידת.

: במעבר של סמן העכבר של הסמליל במחשב יוצג חלון המסביר לקורא את חלון ביאור .ד

מהותו ואופיו של שיתוף הפעולה המסחרי הקשור בידיעה בנוסח הבא: "תוכן בשיתוף עם 

בהשתתפות  Ynet'שם הגורם המסחרי' הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של 

 מונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית".מי

יהיה בהתאם למוצע בדו"ח הבודק וכפי  אופן הצגת טקסט הביאור במסגרת מנגנון הביאור: .2

 שפורט לעיל. 

גילוי בגוף הידיעה עצמה אשר לזהותו של הגורם המממן בהתאם לכללים הבאים )הן  .א

טקסט הגילוי )בשיתוף + צירוף שם הגורם  בפלטפורמת המחשב והן בפלטפורמת הניידים(:

המסחרי(, יופיע באותיות מודגשות בגודל שלא יפחת מגודל הטקסט בגוף הכתבה; והוא 

 יופיע הן בתחילת הכתבה, הן בסופה. 

בנפרד   -אשר לגילוי המופיע בתחילת הכתבה, זה יופיע בהתאם להמלצות בדו"ח הבודק 

ת הטקסט הטכנית לבין הגילוי, וכן תוך שמירה על  משאר הטקסט, כך שיהיה רווח בין תיב

 רווח בין הגילוי לבין גוף הכתבה עצמה. 

הרצועה שבמחלוקת והתכנים שבמחלוקת  צבע הרצועות והקישורים לכתבות הממומנות: .ב

יבדלו חזותית )לא רק מבחינת טקסט( מהרצועות האחרות על ידי צביעת הרצועה כולה בצבע 

ו"ח הבודק, כך שתהיה הבחנה חזותית ברורה בין הרצועה אפור, בהתאם להמלצות ד

 שבמחלוקת לשאר הרצועות. 

קמפיין תקשורתי להנחלת השפה השיווקית החדשה וחינוך הציבור ביחס לשיווק  .ג

באופן שיסייע  Ynetרכיבי ההסדרה העתידית יפורסמו יובלטו ויוסברו באתר באינטרנט: 

לקוראים להפנים את שפת השיווק בה נעשה שימוש באתר, תוך דגש על מימון התכנים על 
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כאמור  ידי גורמים חיצוניים )לרבות גורמים שאינם מסחריים, דוגמת גופים ממשלתיים(.

 בטרם הוצאתו לפועל. לעיל, עיקרי הקמפיין התקשורתי יובאו לאישור בית המשפט

ר נתמכת בתוצאות המחקר של הרשות להגנת הצרכן, מעגנת את גילוי שמו הסדרה עתידית כאמו .99

של הגורם המסחרי שמעורב בתכנים שבמחלוקת בהתאם לממצאי המחקר ולדו"ח הבודק, 

וסבורני כי היא ראויה ומתאימה בפרט ביחס לשלב המקדמי שבו נמצא ההליך וכאשר טרם הוכחו 

כות שונות בפני המבקש להוכחת טענותיו בבקשת טענות הצדדים וכפי שפורט לעיל קיימות משו

כאשר כישלונו לעשות כן עשוי להאריך את משך הזמן שבו לא יעשה גילוי מתאים על  –האישור 

ידי המשיבה. יתר על כן, אל לנו לשכוח כי גיבוש מתווה הפשרה נעשה במסגרת תהליך ממושך 

ל ידי המגשר וכן נבחן בהמשך על ידי ומעמיק, כאשר נוסף על בחינת בית המשפט, גובש המתווה ע

 הבודק שהגיש בעניינו דו"ח מעמיק ומפורט.

 פיצוי חברי הקבוצה וההסדרה העתידית המוצעת 

ככל שעסקינן ברכיב הכספי, שונים הם פני הדברים. יאמר תחילה כי בעניינו ממילא לא קיימת  .100

הכרעה בעניין זה כפופה  הסכמה בין הצדדים להליך בנוגע לרכיב הפיצוי הכספי, ועל כן כל

 מלכתחילה להסכמתם. 

כאמור, בבקשת האישור התבקש סעד כספי בגין נזק בלתי ממוני של פגיעה באוטונומיה שנגרם  .101

ש"ח. הסדר הפשרה המקורי לא כלל רכיב כספי, ועניין זה היווה  10,000,000-לקבוצה, והוערך ב

יועץ המשפטי לממשלה. בתוך כך נטען סוגיה מרכזית בטענות המתנגדים להסדר הפשרה, ובהם ה

כי מתווה פשרה שכולל מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה, אך אינו כולל כל רכיב של פיצוי כספי, 

אינו יכול להיות ראוי סביר והוגן כדרישת המחוקק בחוק תובענות ייצוגיות. עוד נטען בהקשר זה 

נמת הנזק שנגרם על ידי המשיבה ויפגע כי הסדר שאינו כולל רכיב של פיצוי כספי לא יביא להפ

בהרתעה הנדרשת מפני הפרת הדין כפי שנטען שנעשה על ידי המשיבה. עוד תצוין עמדת היועץ 

המשפטי לממשלה לפיה לאור חובת ההנמקה המוגברת שקבע המחוקק בחוק תובענות ייצוגיות 

א 79דנן שימוש בסעיף לעניין אישור הסדר פשרה על ידי בית המשפט, אין מקום לעשות במקרה 

 לחוק בתי המשפט. 

בהתאם לעמדות שהגישו הצדדים להליך לאורכו, אלו סבורים כי בבחינת טיבה ואיכותה של 

הפשרה בהליך דנא יש לתת את משקל הכובד להסדרה העתידית, ולא לרכיב הפיצוי הכספי, וכי 

ענייננו הוא מאותם המקרים שבהם התועלת הצומחת מהסדר הפשרה אינה ניתנת לכימות או 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 עטייה נ' ידיעות אינטרנט 1715-02-15 ת"צ
 
 
  

 49מתוך  45

ה גם הוזכר על ידי הצדדים כי ענייננו בתובענה שהפיצוי הכספי שהתבקש לאומדן כספי. בהקשר ז

במסגרתה הוא בגין רכיב נזק בלתי ממוני בלבד. כמו כן, המשיבה בפרט ביקשה להדגיש כי הסדר 

הפשרה הוגש בשלב מקדמי של ההליך, בטרם הוכרעו טענות הצדדים ובפרט טרם נדרש בית 

 המשפט לטענות ההגנה של המשיבה. 

הביעה המשיבה נכונות להסמיך את בית  26.04.2021כאמור, במהלך הדיון שהתקיים ביום 

ש"ח, כאשר  250,000-ל 0א לחוק בתי המשפט בטווח שבין 79המשפט לפסיקת פיצוי לפי סעיף 

לטעמם של כלל הגורמים שהגישו את עמדותיהם ביחס לכך )למעת המבקש( טווח זה הוא נמוך 

נחת על הכף, וביחס לסיכויים והסיכונים של הצדדים בהליך. המבקש מידי ביחס לסוגיה המו

מצדו סבור כי הטווח האמור צריך להיקבע באופן משותף על ידי הצדדים ועל כן יש מקום לקיים 

 ישיבת גישור נוספת של הצדדים להליך עם המגשר לצורך כך. 

לפער, ככל שזה מתקיים,  כפי שפורט, בעת בחינת הסדר פשרה על בית המשפט לתת את דעתו גם .102

בין הפיצוי המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבל אילו התובענה 

הייתה מוכרעת לטובתם. במקרה דנן אכן מתקיים פער כאמור, וזה אף לא מבוטל שכן סכום 

מוכנה  ש"ח, ואילו הפיצוי המירבי שהמשיבה 10,000,000-התביעה הייצוגית הוערך כאמור בכ

ש"ח. כפי שאבאר להלן, גם אני סבור כי רכיב הפיצוי  250,000לשלם במסגרת הסדר הפשרה הוא 

שהוצע על ידי המשיבה אינו מספק בענייננו. אף על פי כן, מצאתי להדגיש כי עצם הפער בין הפיצוי 

של הפער  שהוערך בתובענה על ידי המבקש לבין הפיצוי שישולם בפועל על ידי המשיבה, ואף גובהו

האמור, לא קיבלו משקל גבוה במסקנתי זו. כך, מבלי להביע עמדתי אשר לנסיבותיו של ההליך 

למבקש בהליך ייצוגי להעריך ביתר את  –ככלל  –דנא, הרי שלא ניתן להתעלם מהאינטרס הקיים 

סכום הנזק לחברי הקבוצה. זאת, שעה שסכום האגרה שמשלם המבקש אינו נגזר מהסעד הכספי 

וקש, וגם בכך יש להתחשב בעת בחינת הפער הנראה בין סכום הנזק המוערך לבין סכום המב

המשביר לצרכן בתי  'נ אורי גולדשטיין 18245-11-14יפו( -הפיצוי בהסדר הפשרה ]ת"צ )תל אביב

, שמן משאבי נפט וגז בע"מ נ' חלפון 64087-01-17(; ת"א )ת"א( 16.08.2020) 35פס' כלבו בע"מ, 

 63, פס' לייטקום )ישראל( בע"מ נ' חבס 29520-03-13(; ת"צ )ת"א( 13.01.2020) 65פס' 

(19.03.2017 .]) 

דברים אלו נכונים ביתר שאת בעניינו משהפיצוי המבוקש הוא בגין נזק בלתי ממוני שקשה 

זק מלכתחילה להעריכו, ובפרט כאשר בקשת האישור לא כלל כל פירוט לגבי האופן שבו הוערך הנ

 האמור.
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יחד עם זאת, כאמור, סבורני כי ממילא אין בסכום המירבי אותו מוכנה המשיבה לשלם כדי לספק  .103

מענה הולם לנסיבות המקרה דנן. כך, לאחר שסקרתי את כלל העמדות שהוגשו מטעם הצדדים 

להליך, מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ומטעם הגורמים השונים הנוספים שלקחו חלק בהליך; 

את הסיכונים והסיכויים בהליך כפי שפורטו; ואת העובדה כי הסדר הפשרה אותו  שקלתי

מבקשים הצדדים לאשר כולל בתוכו ויתור על תביעות ומעשה בית דין כלפי הקבוצה; וכן הבאתי 

הגעתי לכדי מסקנה כי לא ניתן להסתפק בסכום המקסימלי  –בחשבון גם את גודלה של הקבוצה 

 את בפרט משסכום זה הוצע ללא כל תמיכה או פירוט רלוונטיים. אותו מוכנה המשיבה, וז

לצד זאת, אדגיש כי הגם שמצאתי לקבוע כי הסכום שהוצע על ידי המשיבה במסגרת רכיב הפיצוי  .104

הכספי אין בו די בענייננו, סבורני כי מירב התועלת בהסדר הפשרה )ככל שיאושר באופן סופי( 

עותית שהוא עתיד לייצר, ולא ברכיב הפיצוי. לעובדה הינה בהסדרה העתידית החשובה והמשמ

זו, כמו גם לעובדה שהסדר הפשרה הוגש בשלב מקדמי של ההליך כאשר גם למבקש קיימים 

סיכונים לא מבוטלים בהמשך ניהול ההליך, צריך להינתן משקל בעת קביעת הטווח הראוי לגובה 

דם זה טענה לפיה הפיצוי של המשיבה הרכיב הכספי. מטעמים אלו גם אין בידי לקבל בשלב מוק

 צריך להיגזר בהכרח בהתאם לעקרון עשיית עושר ולא במשפט.

עוד אבקש להתייחס לטענת היועץ המשפטי לממשלה לפיה אין מקום להסמיך את בית המשפט  .105

א לחוק בתי המשפט. אין בידי לקבל טענה זו. אכן, המחוקק 79לפסוק את הרכיב הכספי לפי סעיף 

ת הנמקה מוגברת בעת אישור הסדר פשרה על ידי בית המשפט. עם זאת, המחוקק פרט הטיל חוב

בחוק תובענות ייצוגיות את השיקולים והסוגיות שעל בית המשפט להידרש אליהן עת שהוא בוחן 

הסדר פשרה, ואלו נדונו באופן רחב ומפורט בהחלטה זו. דברים אלו מקבלים משנה תוקף שעה 

הווה רק חלק מהסדר הפשרה, וזאת כאשר רכיב ההסדרה העתידית הוא שרכיב הפיצוי הכספי מ

 הרכיב המשמעותי והחשוב ביותר בנסיבות ענייננו.

מצאתי לציין בהקשר זה את דבריי יחד עם כב' השופטת רונן וכב' השופט אלטוביה בעניין ת"א 

        (:30.05.2019) 23, פס' איתיאל שוורץ נ' בבילון בע"מ 27022-05-17

"חרף עמדת ב"כ היועה"מ לממשלה, לא מצאנו לנכון לנמק את ההחלטה 

אודות הסכום הפסוק וקביעתו במסגרת הטווח שהצדדים הסמיכו אותנו 

לגביו מעבר לנימוקים שפורטו לעיל. פסק דין בדרך של פשרה הניתן מכוח 

הוא בדרך  חוק בתי המשפטל א79לס'  סמכותו של בית המשפט בהתאם

חוק ל (1)ג()19ס'  כלל פסק דין שבית המשפט נמנע מלנמק אותו. אכן,

http://www.nevo.co.il/law/74849/79a
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74020/19.c.1
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020
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קובע כי "החלטת בית המשפט אם לאשר הסדר פשרה  תובענות ייצוגיות

או לדחותו תהיה מנומקת...". יחד עם זאת, בהחלטה שלעיל הבהרנו את 

הטעמים בשלהם החלטנו לאשר את הסכם הפשרה שכלל את ההסמכה 

הסכומים שצוינו לבית המשפט לפסוק את סכום הפשרה בתוך טווח 

לעיל. אנו סבורים כי בנסיבות המקרה דנן כפי שהן תוארו לעיל, די 

במסגרתה פורטו הסיכונים והסיכויים שהצדדים היו   בהנמקה זו,

חשופים אליהם אילו היה ההליך נמשך, והטעמים בשלהם בית המשפט 

המליץ על הסדר הפשרה מלכתחילה ואישר אותו לאחר שהוא הוגש 

 בין הצדדים". כהסכם פשרה

בהמשך לכל האמור, סבורני כי המסלול הנכון לצעוד בו בשלב זה הוא לקיים פגישת גישור נוספת  .106

בין הצדדים לקביעת הטווח הראוי בעיניהם לסכום הפיצוי שיקבע על ידי במסגרת ההליך דנא, 

בית א לחוק בתי המשפט. ככל שהטווח שיוצע על ידי הצדדים יהיה מקובל על 79מכוח סעיף 

 המשפט, אפסוק מתוכו את רכיב הפיצוי שישלים את הסדר הפשרה.  

א לחוק בתי המשפט לפסוק את 79לחלופין, ניתן כי הצדדים יסמיכו את בית המשפט לפי סעיף 

רכיב הפיצוי שישלים את הפשרה מושא החלטה זו, מבלי להגבילו אשר לטווח שמתוכו יפסוק את 

 הפיצוי.

הגורמים השונים ובהם היועץ המשפטי לממשלה, הסכום שייפסק זאת ועוד, בהמשך להערות  .107

בפיצוי לקבוצה יועבר לקרן, שתייעד אותו לגופים המקדמים סוגיות צרכניות, וזאת בהתאם 

)ג( לחוק תובענות ייצוגיות. יצוין בהקשר זה כי השימוש באפשרות 20להוראות המחוקק בסעיף 

ת במסגרת אישור הסדר פשרה על ידי בית המשפט, )ג( לחוק תובענות ייצוגיו20הקיימת בסעיף 

 הוכרה הלכה למעשה גם על ידי בית המשפט העליון:

"העובדה שהצדדים לא הסכימו להמיר את הפיצוי שהוסכם עליו בהסדר 

הפשרה לתרומה כספית לציבור אף היא אינה עילה מספקת לדחיית 

 הבקשה לאישור הסכם הפשרה. ככלל, כל אימת שהדבר מעשי יש

במקרה דנן לא ניתן להעדיף מתן פיצוי לקבוצת התובעים המיוצגת ]...[ 

אמנם לזהות ולאתר במדויק את קבוצת הלקוחות שנפגעו לכאורה מגביית 

היתר שביצעו המשיבות וכן קשה לקבוע מה הוא הנזק המדויק שנגרם 

לכל אחד מחברי הקבוצה. על כן לא ניתן לפצותם באופן אינדיבידואלי. עם 
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בסעיף  ניתן לפצותם באמצעות מנגנון פיצוי קולקטיבי המעוגן זאת,

אייל גור נ' דור אלון   1644/15]רע"א ]...["  )חוק תובענות ייצוגיותל )ג(20

 ([.27.05.2015) 12, פס' ( בע"מ1998אנרגיה בישראל )

 אישור בשינויים

מסמיך את בית המשפט להורות על אישור הסדר הפשרה  חוק תובענות ייצוגיותל )ד(19סעיף  .108

 בשינויים, מקום בו מצא זאת לנכון:

( מצא בית המשפט כי יש צורך לקבוע בהסדר הפשרה תנאים 1)ד()19"

עניינם של חברי הקבוצה מסוימים, אשר נראים לו דרושים לשם הגנה על 

שעליה חל ההסדר, לשם הבטחת אכיפת הדין או לשם פיקוח על ביצוע 

)א( עד )ג( או תנאי בדבר 20ההסדר, לרבות תנאים והוראות לפי סעיף 

יציאה מן ההסדר, יודיע לצדדים להסדר הפשרה כי מתן אישורו להסדר 

 הפשרה מותנה בהסכמתם לאותם תנאים."

הפשרה שהוצע על ידי הצדדים שפורטה בהחלטה זו, נעשתה תוך הכרעה הן ההכרעה במתווה 

בסוגיות שהיו במחלקות בין הצדדים להליך לבין היועץ המשפטי למשלה והגורמים המעורבים, 

תינתן  –הן בסוגיות שהיו במחלוקת בין הצדדים להליך ביניהם. בהתאם לכך, וכפי שיצוין להלן 

 על פי דין לסגת מהסדר הפשרה ככל שירצו בכך. לכל אחד מהצדדים להליך זכותם

 סוף דבר

לעיל, בכפוף  98בהתאם לכל האמור לעיל, מצאתי לאשר את הסדר הפשרה, כפי שפורט בסעיף  .109

לעיל, אשר תוגש לבית המשפט תוך  108-ו 106לעמדת הצדדים בנוגע למתווה שפירטתי בסעיפים 

 ימים. 30

פוף להכרעה סופית בעניין רכיב הפיצוי במתווה פסיקת גמול ושכר טרחה תעשה בהתאם ובכ .110

 הפשרה.

 .17.10.2021תז"פ ליום  .111

 המזכירות תביא החלטתי זו לידיעת הצדדים.
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