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 פסק דין
 )אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית(

 
 1: בהתאמה להלן) שבכותרת הייצוגית התובענה במסגרת פשרה הסדר לאישור בקשה לפניי .1

 2 את לאשר לנכון מצאתי להלן שאפרט הנימוקים יסוד על"(. הפשרה הסדר" -ו" הבקשה"

 3 .דין פסק של תוקף הפשרה להסדר ולתת, הבקשה

 4 

 5  הצדדים טענות תמצית

 6ברכישות שהיו נקובות בשקלים חדשים )ש"ח( אשר ביצעו ישראלים  האישור בקשת של עניינה .2

 7תוך שימוש של הרוכש במסגרתן בכרטיס אשראי שקלי. לטענת המבקשים  PayPalבאמצעות 

PayPal  8שידרה את החיוב לחברת כרטיסי האשראי או לבנק כחיוב במטבע זר, כך שבסופו של 

 9דבר הרוכש חויב בהן בסכום שקלי, שהינו גבוה מסכום הרכישה בשקלים בו הייתה נקובה 

 10רכישות העסקה בשקלים מלכתחילה, וזאת בגין שערי המרה ועמלות המרה )להלן יחד: "

 11 "(.שקליות בהן החיוב שודר במט"ח

 12 
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 1במסגרת   PayPalבמסגרת התובענה והבקשה לאישור נטען, כי שידור החיוב במט"ח על ידי

 2, וגרם לחיוב ביתר PayPalבהן החיוב שודר במט"ח, בוצע שלא כדין על ידי  השקליותהרכישות 

 3 וחברת כרטיסי האשראי או הבנק.  PayPalעקב המרות מטבע שהתבצעו לאור כך באמצעות 

 4בטרם הוגשה תשובת המשיבה הגישו הצדדים את הבקשה לאישור הסדר הפשרה. בבקשה צוין  .3

 5רת בכל טענות המבקשים בבקשת האישור, ובפרט בטענה כי שידור החיוב כי המשיבה כופ

 6 במט"ח וביצוע המרות מטבע ברכישות שקליות בהן החיוב שודר במט"ח, היה שלא כדין. 

 7לטענת המשיבה, בין היתר: היא זכאית לשדר לחברת כרטיסי האשראי או הבנק עסקה בהתאם  .4

 8בעת  PayPal; על פי המידע שהיה מצוי בידי למידע המצוי ברשותה, ואך מתבקש כי כך יעשה

 9ביצוע הרכישות השקליות בהן החיוב שודר במט"ח, כרטיסי האשראי בהם נעשה שימוש 

 10במסגרת הרכישות האמורות, היו כרטיסי אשראי הנקובים במטבע זר ולא בשקל, ולכן רכישות 

 11המרת מטבע; באמצעותם באותה עת אשר היו נקובות בשקלים שודרו במט"ח תוך  שבוצעו

 12במסגרת הרכישות השקליות בהן החיוב שודר במט"ח, ובטרם השלמתן, גולה לרוכשים באופן 

 13ברור כי הרכישה תשודר במט"ח תוך המרת מטבע, והם אישרו זאת; וטענות נוספות שקיימות 

 14 . המבקשים דוחים את טענות המשיבה.PayPal -ל

 15החיוב שודר במט"ח הינו עניין מצומצם  המשיבה ציינה כי למיטב ידיעתה רכישות שקליות בהן .5

 16שהתרחש במספר בודד של סדרות כרטיסי אשראי בלבד, לתקופה מצטברת של כחודש ימים, 

 17ש"ח )המבקשים אינם  636,420ואשר סכום הפיצוי המוסכם בגינו לא אמור להעלות על סך של 

 18 יכולים לאשר נתון זה(.

 19גיבשו הצדדים את הסדר הפשרה שמבוקש בנסיבות העניין, לאחר שהצדדים נדברו ביניהם,  .6

 20 לאשרו.

 21 

 22 
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 1  הפשרה הסדר עיקרי

 2 להלן יובאו עיקרי הסדר הפשרה.  .7

 3שרשום בישראל ומי  PayPalכל בעלי חשבון הגדרת הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה, הינה  .8

 4באמצעות כרטיס אשראי שהונפק  PayPalשלא דרך חשבון  PayPalבשירותי  שהשתמש

 5בישראל, ואשר במהלך התקופה שבין שבע השנים שקדמו להגשת התובענה ובקשת האישור 

 6( ועד למועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, ביצעו רכישות שקליות 1.5.2011)קרי מיום 

 7 "(.הקבוצה"-" ותקופת הפשרהבהן החיוב שודר במט"ח )להלן: "

 8על הקבוצה הינו כמפורט בתמצית להלן )פירוט ההסכמות המלא והמחייב  הסדר הפשרה שיחול .9

 9 מצוי בהסדר הפשרה עצמו(:

 10 
 11המשיבה מצהירה כי על פי מיטב ידיעתה כאשר רכישה שנקובה בשקלים חדשים  .א

 12תוך שימוש בכרטיס אשראי שקלי, היא  PayPalש"ח( מבוצעת כיום באמצעות 3)

 13 שקלי.משודרת לחברת האשראי במטבע 

 14 

 15מתוך המחירים המקוריים בש"ח של המוצרים שנרכשו על ידי  5%המשיבה תשלם  .ב

 16הקבוצה במהלך תקופת הפשרה במסגרת רכישות שקליות בהן החיוב שודר במט"ח 

 17 "(. סכום הפשרה)כהגדרת מונחים אלו לעיל( )להלן: "

 18 
 19)להלן: ש"ח  636,420  -המשיבה מעריכה, כי סכום הפשרה אמור לעמוד על סך כ .ג

 20"(. לפיכך, ככל שיקבע בדו"ח חתום של רו"ח רצאבי )כהגדרתו להלן( הסכום המוערך"

 21, קרי סך 15%כי סך סכום הפשרה שעל המשיבה לשלם עומד על הסכום המוערך + 

 22ש"ח, למשיבה תעמוד הזכות להודיע בכתב, בתוך שלושים ימי  731,883כולל של 

 23החתום של רו"ח רצאבי, על ביטול  עסקים ממועד המסירה אליה של הדו"ח הסופי

 24 הסדר הפשרה והוא יחשב אז כאילו לא נחתם מעולם. 
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 1 
 2 סכום הפשרה ישולם לחברי הקבוצה ו/או לתרומה, כדלקמן: .ד

 3 

i.  4עבור כל חבר קבוצה שביצע במהלך תקופת הפשרה רכישות שקליות בהן 

 PayPal 5של חבר הקבוצה, וחשבון  PayPalהחיוב שודר במט"ח דרך חשבון 

 6המשיבה  –עדיין פתוח, ולא חסום בעת ביצוע התשלום מכח הסדר הפשרה זה 

 7מתוך סכומי הרכישה של אותו חבר קבוצה במהלך  5% -תזכה חשבון זה ב

 8גובה תקופת הפשרה בגין רכישות שקליות בהן החיוב שודר במט"ח  )להלן: "

 9 "(.  הפיצוי האינדיבידואלי

 10 .או עסקי אישי PayPalמשמעותו חשבון  – PayPalחשבון 

 11 

ii. לכל חבר קבוצה אשר חשבון ה- PayPal  12שלו מצוי ביתרה שלילית בעת ביצוע 

 13התשלום, המשיבה תהיה רשאית לבצע את התשלום )או חלקו( עבור חבר 

 14 שלו. PayPal -קבוצה זה גם באמצעות קיזוזו מהיתרה השלילית שבחשבון ה

 15 

iii. 16זה חברי  עבור כל חברי הקבוצה שאינם נכללים בתשלומים לעיל )ובכלל 

 17קבוצה שביצעו במהלך תקופת הפשרה רכישות שקליות בהן החיוב שודר 

 18של חבר הקבוצה, או שביצעו רכישות כאמור  PayPalבמט"ח שלא דרך חשבון 

 19שבעת התשלום כבר נסגר, או חסום וכיו"ב(, ושאינם  PayPalדרך חשבון 

 20לעיל  נכללים או שנכללים חלקית כך שהתשלום שיבוצע להם על פי הסעיפים

 21נמוך מגובה הפיצוי האינדיבידואלי שלהם(, המשיבה תעשה ניסיון אחד לזכות 

 22את כרטיסי האשראי שלהם, בהתאם לפרטי כרטיס האשראי שברשותה, 

 23בגובה הפיצוי האינדיבידואלי )כולו או חלקו, בהתאם לנסיבות( של כל אחד 

 24 מהם.
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 11מתוך  5

 1 

iv.  2נכללים מלכתחילה יתרת סכום הפשרה, קרי עבור כל חברי הקבוצה שאינם 

 3באילו מהסעיפים או עבור חברי הקבוצה שזיכוי כרטיס האשראי שלהם לאחר 

 4תשולם על ידי המשיבה לקרן לניהול וחלוקה של כספים  –ניסיון אחד לא צלח 

 5 "(. הקרןא לחוק תובענות ייצוגיות )להלן: "27אשר הוקמה מכח סעיף 

 6 

v.  7ימי עסקים מהמועד בו תפוג זכותה  100התשלום לכל חבר קבוצה יבוצע בתוך 

 8ימי  130של המשיבה לבטל את הסכם הפשרה, והתשלום לקרן יבוצע בתוך 

 9 עסקים מהמועד בו תפוג זכותה של המשיבה לבטל את הסכם הפשרה.    

 10 

vi. .11 סך התשלומים שיבוצעו יעמוד על סכום הפשרה כהגדרתו לעיל 

 12 

 13"(, אשר נתן את הסכמתו למינויו, אשר רו"ח רצאביאהוד רצאבי )לעיל ולהלן: " ימונה רו"ח .10

 14תפקידיו, לאחר אישור בית המשפט את הסדר הפשרה, יהיו כדלקמן: )א( לקבוע את סך סכום 

 15בגין רכישות שקליות בהן החיוב שודר במט"ח במהלך תקופת הפשרה הפשרה לקבוצה 

 16. הבהרות ותנאים קח על ביצוע תשלום סכום הפשרה)ב( לפ -)כהגדרת מונחים אלו לעיל(; ו

 17 שלו. 6נוספים ביחס למר רצאבי ואופן מילוי תפקידיו מפורטים בהסדר הפשרה, ובפרט בסעיף 

 18 
 19 מעשה בית דין

 20דין בכל הטענות, העילות והסעדים -מבוקש להורות כי הסדר הפשרה מהווה מעשה בית .11

 PayPal 21ין המרות מט"ח שבוצעו באמצעות הנובעים מבקשת האישור ומהתובענה, ובכלל זה בג

 22וחברות כרטיסי האשראי או הבנקים במסגרת רכישות שקליות בהן החיוב שודר במט"ח, על 

 23כלל העלויות והחיובים שהיו כרוכים בכך לחברי הקבוצה. כל זאת, כלפי כל חברי הקבוצה 

 24ר להם לצאת למעט אלה שיבקשו מבית המשפט בתוך המועד שיקבע להגשת התנגדויות להתי

 25 )ו( לחוק תובענות ייצוגיות. 18מן הקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה כאמור בסעיף 
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 1  הפשרה הסדר פי על לאשר שמבוקש ט"ושכ גמול

 2( לחוק, ההמלצה המוסכמת אליה הגיעו הצדדים לעניין תשלום גמול 2)ז()18בהתאם לסעיף  .12

 3 ושכר טרחה, היא כדלקמן:

 4, בתוספת מע"מ )ככל שחל( מסכום הפשרה, אשר 4%גמול לשני המבקשים יחדיו בסך כולל של 

 5 ימי עסקים מהיום שבו תפוג זכותה של המשיבה לבטל את הסדר הפשרה.  60ישולם בתוך 

 6 

 7מסכום הפשרה בתוספת מע"מ  16%כח המבקשים יחדיו בסך כולל של -שכר טרחתם של כל באי

 8ימי עסקים מהיום שבו תפוג זכותה של המשיבה לבטל את הסדר  60כדין, אשר ישולם בתוך 

 9 הפשרה. 

 10 
 11 בודק ממינוי פטור

 12 מן ייצוגיות תובענות לחוק( 1()ב)19 סעיף לפי בודק למנות שלא הוראה למתן עותרים הצדדים .13

 13, 5%במסגרת הסדר הפשרה, חברי הקבוצה מקבלים פיצוי כספי, בשיעור של  :הבאים הטעמים

 14אשר מהווה לערך החזר של מלוא הנזק שנטען כי נגרם להם. קביעת סכום הפשרה כנובע 

 15מהאמור, ופיקוח כי תשלום זה יבוצע לכלל חברי הקבוצה הרלבנטיים, ממילא ייעשו על ידי 

 16 ה למידע רלבנטי שיתבקש על ידו לצורך מילוי תפקידו.  רו"ח חיצוני )מר רצאבי(, לו תינתן גיש

 17הצדדים טוענים כי במצב דברים זה, מתייתר הצורך למנות בודק, דבר אשר רק יעכב את 

 18ביצוע ההסדר ויגרום להוצאות נוספות, כל זאת מבלי שצפויה מכך תועלת ממשית כלשהי. 

 19 ול דעתו של בית המשפט.בחינת הגינותו של הסדר הפשרה מבחינה משפטית מסורה לשיק

 20 

 21 ההסדר לאישור הבקשה הגשת על הודעה פרסום לאחר ההליך התנהלות

 22 לא. הפשרה להסדר להתנגד נמצא לא לפיה הודעה הוגשה לממשלה המשפטי היועץ מטעם .14

 23 .התנגדויות הוגשו
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 1 הפשרה הסדר אישור

 2 :נקבע ייצוגיות תובענות לחוק 19 בסעיף .15

 3 הוגן, ראוי ההסדר כי, מצא כן אם אלא פשרה הסדר יאשר לא המשפט בית( א")

 4 הפשרה הסדר לאישור הבקשה ואם, הקבוצה חברי של בענינם בהתחשב וסביר

 5 שאלות, לכאורה, קיימות כי גם הייצוגית התובענה שאושרה לפני הוגשה

 6 ההליך סיום וכי הקבוצה חברי לכלל המשותפות משפט או עובדה של מהותיות

 7 ."הענין בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדרך הוא פשרה בהסדר

... 8 

 9 מנומקת תהיה לדחותו או פשרה הסדר לאשר אם המשפט בית החלטת( 1()ג)

 10 : אלה כל את, השאר בין, ותכלול

 11 ; הפשרה הסדר חל שעליה הקבוצה הגדרת( א)

 12 לכלל המשותפות משפט או עובדה של המהותיות השאלות, התובענה עילות( ב)

 13 שהוגדרו כפי או לאישור בבקשה שפורטו כפי הנתבעים והסעדים הקבוצה חברי

 14 ; הענין לפי, 14 סעיף לפי המשפט בית בהחלטת

 15 . הפשרה הסדר עיקרי( ג)

 16 : אלה לשיקולים, השאר בין, המשפט בית יתייחס( 1) פסקה לפי בהחלטתו( 2)

 17 היו הקבוצה שחברי הסעד לבין הפשרה בהסדר המוצע הסעד בין הפער( א)

 18 לטובת הייצוגית בתובענה מכריע המשפט בית היה אילו לקבלו עשויים

 19 ; הקבוצה

 20 ; בהן וההכרעה(, ד)18 סעיף לפי שהוגשו התנגדויות( ב)

 21 ; ההליך נמצא שבו השלב( ג)

 22 (; 5()ב) קטן סעיף לפי שניתנה הבודק של דעת חוות( ד)

 23 יתרונותיו מול אל הייצוגית התובענה ניהול שבהמשך והסיכויים הסיכונים( ה)

 24 ; הפשרה הסדר של וחסרונותיו
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 11מתוך  8

 1 מעשה הפשרה הסדר את לאשר ההחלטה מהווה שלגביהם והסעדים העילות( ו)

 2 ."ההסדר חל שעליהם הקבוצה חברי כלפי דין בית

 3 שהשתמששרשום בישראל ומי  PayPalכל בעלי חשבון ": הפשרה הסדר חל עליה הקבוצה

 4באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל, ואשר  PayPalשלא דרך חשבון  PayPalבשירותי 

 5במהלך התקופה שבין שבע השנים שקדמו להגשת התובענה ובקשת האישור )קרי מיום 

 6( ועד למועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, ביצעו רכישות שקליות בהן החיוב 1.5.2011

 7 ".שודר במט"ח

 8; חוזה בקיום לב תום חוסר; חוזה תהפר: האישור בבקשת שפורטו כפי התובענה עילות .16

 9 .הצרכן הגנת לחוק 2 סעיף לפי והטעיה

 10האם המשיבה רשאית : האישור בבקשת שפורטו כפי הקבוצה לחברי המשותפת השאלות .17

 11לשדר עסקה בדולרים באופן שגורם לחיוב ביתר כאשר סוכם שהעסקה תבוצע בשקלים והאם 

 12 .תביעה שידו העסקה באופן זה מקים לחברי הקבוצה עילות

 13 על האוסר צו; הקבוצה לחברי פיצוי: האישור בבקשת שפורטו כפי הנתבעים הסעדים .18

 14 כרטיסי לחברת או לבנק החיוב את לשדר ישראלי במטבע המבוצעות בעסקאות המשיבה

 15 . ח"במט האשראי

 16 מקום ואין הצדדים לבקשת להיעתר מקום יש העניין בנסיבות כי מצאתי: בודק ממינוי פטור .19

 17 לבית לסייע היא הבודק מינוי מטרת. ייצוגיות תובענות לחוק( 1()ב)19 סעיף לפי בודק למינוי

 18 שההסדר ולהבטיח הקבוצה של האינטרסים על לשמור כדי הפשרה הסדר את לבחון המשפט

 19 להכריע וההוגנת היעילה הדרך הוא הפשרה בהסדר ההליך סיום וכי מבחינתם והוגן סביר הוא

 20 . אלה תכליות מבטיח אמנם הפשרה הסדר העניין בנסיבות כי מצאתי. במחלוקת

 21 פי-על רצאבי ח"רו של מינויו ידי-על יובטחו בפועל הסכומים נכונות ובחינת ההסדר של יישומו

 22 .הצדדים בקשת
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 11מתוך  9

 1 הסדר כי מצאתי, ולהלן לעיל כמפורט אלה הוראות יסוד על הפשרה הסדר את שבחנתי לאחר .20

 2 :נימוקי להלן. לתובענה והוגן ראוי פתרון משקף הפשרה

 3 

 4 העניין בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדרך הוא פשרה בהסדר ההליך סיום

 5 .העניין בנסיבות ראויים איזונים משקף הפשרה הסדר כי סבורתני .21

 6 הנזק מלוא של, בקירוב, תשלום הקבוצה לחברי מעניק הפשרה הסדר כי מציינים הצדדים .22

 7 הרכישות ביצוע בעת המשיבה של בידיה מצוי שהיה המידע פי על. להם נגרם כי שנטען

 8, אלו רכישות במסגרת שימוש נעשה בהם האשראי כרטיסי, ח"במט שודר החיוב בהן השקליות

 9 שודרו אשר שכאלו ברכישות, לפיכך. בשקל ולא זר במטבע הנקובים אשראי כרטיסי היו

 10 השקלי הרכישה סכום של המשיבה באמצעות המרה בוצעה, בשקלים נקובות היו אך, ח"במט

 11 האשראי כרטיסי חברות כאשר . ידה על 2.5% של בשיעור המרה עמלת גביית תוך, ח"למט

 12 כן גם, רוב פי על, ביצעו הן, ח"במט שודר החיוב בהן שקליות רכישות בגין החיוב את קיבלו

 13 כרטיסי לחברות שודרו אלו שרכישות לכך לב בשים, זאת. המרה בעמלת חיוב תוך המרה

 14. שקליים היו אלו רכישות במסגרת שימוש בהם שנעשה האשראי כרטיסי אך, ח"במט האשראי

 15 שנע שיעור על הרלוונטית בתקופה עמדו האשראי כרטיסי חברות של הרגילות ההמרה עמלות

 16 .3% לבין 2.3% בין

 17 אשר הפשרה בהסדר שנקבע כפי, 5% של כולל בשיעור הקבוצה לחברי תשלום מתן, בהתאם

 18 .בקירוב  להם שנגרם הנטען הנזק את משקף, לאשרו מבוקש

 19הצדדים מציינים בנוסף כי לטענת המשיבה עומדות לה טענות הגנה מוצקות. כך למשל, לחברי  .23

 20הקבוצה הוצג, בטרם ביצוע רכישה שקלית בה החיוב שודר במט"ח, כי עומדת להתבצע המרה 

 21 באמצעות המשיבה. 

 22לטענת המשיבה בכך יש כדי לעקר מתוכן כל טענה לקיומה של עילת תביעה כלשהי כנגד 

 23המשיבה, לא כל שכן לקיומו של קשר סיבתי. אף לאחר ביצוע רכישה שקלית בה החיוב שודר 
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 11מתוך  10

 1במט"ח גולה דבר ביצוע ההמרה באמצעות המשיבה במגוון של דרכים, על כן לכל הפחות כל 

 2 אחר ביצוע הרכישה הראשונה. חבר קבוצה ידע זאת מייד ל

 3, אשר משקף את שיעור הנזק 5%התשלום המוסכם בהסדר הפשרה הועמד כאמור על שיעור של  .24

 4המלא שנטען כי נגרם לחברי הקבוצה בקירוב. כל זאת, כאשר לא בוצעה הפחתה של התשלום, 

 5וע כך שישקף תשלום אך ורק לרוכשים אשר לא ידעו לפי הנטען בבקשת האישור בטרם ביצ

 6הרכישה על דבר ביצוע ההמרה, לא בוצעה הפחתה של התשלום בגין רוכשים אשר ביצעו יותר 

 7 מרכישה שקלית אחת בה החיוב שודר במט"ח ולא בוצעה הפחתה בגין טענות הגנה נוספות. 

 8לאור האמור הגעתי למסקנה כי הסדר הפשרה מהווה דרך יעילה והוגנת לאיזון בין הסיכונים  .25

 9ך ניהול התובענה הייצוגית תוך מתן משקל ראוי ליתרונותיו וחסרונותיו של והסיכויים שבהמש

 10. מכלול השיקולים הרלוונטיים מובילים למסקנה כי הסדר במחלוקת ולהכרעה הסדר הפשרה

 11 .הפשרה הוא הוגן וראוי בנסיבות העניין, ולטובת חברי הקבוצה

 12 

 13 המייצג הדין עורך טרחת ושכר למבקשים גמול

 14 לאשר את המלצת הצדדים ביחס לתשלום הגמול ושכר הטרחה כמוסכם.מצאתי לנכון  .26

 15 

 16 דבר סוף

 17 .דין פסק של תוקף לו ונותנת הפשרה הסדר את מאשרת אני .27

 18 כנספח שצורפה ייצוגיות תובענות לחוק( 4()א)25 סעיף לפי השנייה ההודעה פרסום על מורה אני .28

 19 ניתן שם ייצוגיות תובענות לפנקס הפניה למודעה להוסיף ראו. הפשרה הסדר לאישור לבקשה 3

 20 בעלות תישא המשיבה. בחוק( ד)25 בסעיף כאמור, הפשרה ובהסכם הדין בפסק לעיין יהיה

 21 . הפרסום

 22 .22.3.2020 יום עד וזאת, הפרסום ביצוע בדבר המשפט בית לתיק הודעה הגישו
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 11מתוך  11

 1 .ייצוגיות תובענות בפנקס רישומו לשם המשפט בתי למנהל הדין מפסק עותק ימציאו הצדדים .29

 2 , בהעדר הצדדים.2020מרץ  09, י"ג אדר תש"פהיום,  ניתן

      3 

             4 
 5 


