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1קשה בכתב לאישור תובענה ייצוגית
לפי פרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006

: בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כדלקמן
1. לאשר הגשת התובענה כנגד המשיבה כתובענה ייצוגית מכוח סמכותו, כאמור בסעיף 8 (א) לחוק תובענות

; ייצוגיות, תשס"ו - 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")

העתק התובענה הייצוגית מצ"ב כנספח א' לבקשה זו.

2. להגדיר את הקבוצות נשוא התובענה הייצוגית בהתאם להגדרתה בבקשה זו להלן, או בהתאם לכל הגדרה
אחרת שימצא בית המשפט הנכבד לנכון .?

"כל הלקוחות של פייטבוק בשבע השנימ שקךמו להגשת בקשת האישור
ועד לאישורה, אשר רכשו מפייטבוק "שירותי פרסים""

3. להורות על מתן הסעדיס המפורטים להלן במסגרת הבקשה, וליתן כל סעד אחר שימצא לנכון ,-

4. לחייב את פייסבוק בתשלום הוצאות הגשת הבקשה, גמול למבקשים ושכ"ט לבאי כוחה בצירוף מע"מ כדין.

5. דיסק הכולל שיחה שביצע המבקש 1 עם נציג פייסבוק והקלטה של הדיון שהתקיים בוועדה לטכנולוגיה
ומדע בעניין פייסבוק מצורפים לתצהירו של המבקש 1.



2

פתה דבר ועיקת
6. עניינה של בקשת אישור זו (והתובענה במסגרתה היא מוגשת), הינו באופן חסר תום הלב (ואם נודה על
האמת, המקומם) שבו מפרה פייסבוק את הוראות ההסכם שמגדיר את מערכת היחסים בינה לבין לקוחות

שרכשו ממנה שירותי פרסום.

7. כפי שיוסבר ויוכח להלן, הפרותיה של פייסבוק והתנהלותה חסרת תום הלב והמנוגדת לדין, מעשירות את
כיסיה של פייסבוק על חשבון גבם של לקוחותיה (בכספים אותם פייסבוק חוסכת בכך שהיא מפרה את

התחייבויותיה), וגורמת ללקוחותיה לנזקים ממוניים ולא ממוניים משמעותיים ביותר.

8. המבקשים מקווים ומאמינים, כי בקשת אישור זו תוביל לשינוי המיוחל והנדרש בהתנהלותה של פייסבוק,
ותוביל אותה לתקן את דרכיה ולפצות את לקוחותיה בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהתנהלותה.

9. במה דברים אמורים?

10. פייסבוק הינה רשת חברתית אשר מנוהלת על ידי חברת פייסבוק העולמית, ובה חברים מיליארדי אנשים.
באמצעות רשת זו, יוצרים החברים בה קשרים עם חברים, עמיתים ומכרים, עוקבים אחר דמויות מפתח

וסלבריטאיס, משתתפים בדיונים פוליטיים, מתעדכנים בחדשות לגבי חברות בהן הס מתעניינים, ועוד.

11. לצד זאת, פייסבוק מציעה למשתמשיה לרכוש ממנה שירותי פרסום, במסגרתם יוכלו לפרסם את עסקיהם
לקהל לקוחות פוטנציאליים, וזאת בתמורה לתשלום.

12. כך, משתמש של פייסבוק שיהיה מעוניין לפרסם את עסקו ו/או את מרכולתו ו/או כל דבר אחר באמצעות
פייסבוק, ידרש לפתוח "חשביו פרסום" בפייסבוק. לצורך כך, ידרש המשתמש להזין את פרטי כרטיס
האשראי שלו בפייסבוק (וכן מספר נתונים נוספים שיידרשו על ידי פייסבוק), ולבחור את אופן הפרסום

המועדף עליו מבין האפשרויות המוצעות לו.

13. ברי, כי משתמש אשר מעוניין לרכוש קמפיין פרסום בפייסבוק, נדרש לשלם לפייסבוק סכומים משמעותיים
עבור הפרסום בה. עלות הפרסום הינה נגזרת של סוג הקמפיין שבו מעוניין משתמש הפייסבוק, של כמות

האנשים שהוא מעוניין שיחשפו אל הקמפיין ושל קריטריונים רבים נוספים.

?14. על אף העלות הלא מבוטלת הנלווית לפרסום בפייסבוק, קיימים יתרונות לפרסום בפייסבוק על פני פרסום
במקומות אלטרנטיביים, אשר מצדיקים את הפרסום בפייסבוק. אחד מהיתרונות הבולטים ביותר של
הפרסום בפייסבוק, הינה האפשרות לייעל את הפרסום לאורך הזמן ולהפוך אותו לאפקטיבי ואיכותי יותר.

זאת עושה פייסבוק באמצעות "פיקסל" שפותח על ידה, אשר מוטמע באתרי האינטרנט של לקוחותיה.
הפיקסל מאפשר ללקוחות פייסבוק לזהות את הלקוחות הפוטנציאלים שנכנסו לאתר האינטרנט שלהם,
מעניק להם מידע רב על הרגלי הצריכה של לקוחותיהם הפוטנציאליים, ולמעשה, משפר משמעותית את

יכולת הפרסום של שלהם.
כפי שפייסבוק מבהירה ללקוחותיה באתר האינטרנט שלה, בזכות הפיקסל ובזכות אמצעים אחרים
הקיימים במערכת הטכנולוגית של פייסבוק, ככל שלקוחותיה יפרסמו את עסקיהם אצל פייסבוק לטווח זמן
ארוך יותר ויחשפו ליותר משתמשים בפייסבוק, כך יהיה בידם ליעל את הפרסום שלהם ולהגיע לתוצאות

אולטימטיביות בעתיד, על בסיס המידע שצברו בחשבון הפרסום לאורך הזמן.

15. בדומה לכל מערכת יחסים מסחרית אחרת, בין פייסבוק ולקוחותיה קייס הסכם המסדיר את כל הנוגע
לשירותי הפרסום שפייסבוק מספקת להם. הסכם זה מגולם במסמך בשם : "מסמך הנחיות הפרסום", והוא

מפורסם על ידי פייסבוק באתר האינטרנט שלה וחשוף בפני לקוחותיה.
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16. במסגרת מסמך הנחיות הפרסום מפרטת פייסבוק את התנאים והמגבלות השונות בנוגע לפרסום, ועל בסיסו
לקוחות פייסבוק מסוגלים לשקול האם לרכוש את שירותי הפרסום של פייסבוק, ולהבין כיצד עליהם לבצע

את הפרסום באמצעות פייסבוק.

17. אלא שכפי שנאלצו המבקשים לגלות על בשרם, בעוד שפייסבוק מצפה כי לקוחותיה יעמדו בהוראות מסמך
הנחיות הפרסום, פייסבוק רואה עצמה פטורה מלעמוד בהתחייבויותיה ומזכויות לקוחותיה, וזאת תוך

התעלמות מהנזקים החמורים שהיא גורמת בהתנהלותה הפסולה ללקוחותיה.
18. כפי שיוכח במסגרת בקשת אישור זו, פייסבוק מפרה באופן בוטה מספר הוראות מהותיות ומרכזיות
המפורטות במסגרת מסמך הנחיות הפרסום, וזאת בכדי לחסוך בעלויות של כוח אדם ובעלויות שנדרשות
לצורך ביצוע בדיקות של הודעות פרסום (אותן מחויבת פייסבוק לבצע מכוח מסמך הנחיות הפרסום).
פייסבוק עושה כן, תוך התעלמות בוטה וחסרת תום לב מזכויות לקוחותיה, ומהנזקים שנגרמים להם

כתוצאה מהתנהלותה.

19. כך, בין היתר, במסגרת בקשת אישור זו יוכחו ההפרות הבאות שמבצעת פייסבוק כלפי לקוחותיה:

19.1. פייסבוק מפרה את התחייבותה לבצע בדיקות מקדימות בטרם פרסום ההודעה שמטרתן לבחון אם
ההודעה כוללת הפרות אשר מונעות את פרסומה. כתוצאה מהפרה זו, פייסבוק משביתה ללקוחותיה

פרסומות לאחר שבועות, חודשים ולעיתים גם שנים, מהמועד שעלו לאוויר;

19.2. פייסבוק מפרה את התחייבותה ליידע ולפרט בפני לקוחותיה אילו הפרות מנעו את פרסום מודעות
הפרסום שלהם. כתוצאה מהפרה זו, מוצאים עצמם לקוחותיה של פייסבוק עומדים מול שוקת

שבורה, כאשר אין להם מושג מדוע פייסבוק השביתה את הפרסומת שלהם.

כמו כן, פייסבוק מפרה את חובתה לאפשר ללקוחותיה לערער על ההחלטה להשבית את הודעת
הפרסום שלהם. כך, הערעורים ששולחים לקוחותיה של פייסבוק זוכים לתשובות אוטומטיות
מפייסבוק, אשר מעידות על כך שפייסבוק כלל לא התייחסה אליהן בצורה מעמיקה. כפי שיוכח,

: פייסבוק מודעת לכשלים שקיימים לה בעניין זה והיא אף הודתה בהם.
ן 19.3. פייסבוק משביתה חשבונות פרסום של לקוחותיה ללא כל זכות חוזית לעשות כן, ללא התראה
מוקדמת, וללא כל הסבר מדוע הושבת חשבון הפרסום. הפרה זו של פייסבוק גורמת לנזקים
משמעותיים ללקוחותיה, וזאת משהיא גודעת באופן פתאומי את כל מערך הפרסום שלהם ללא כל

הודעה מראש ,-

19.4. פייסבוק משביתה חשבונות פרסום של לקוחותיה מסיבות לא לגיטימיות שלא פורטו במסמך הנחיות
הפרסום ושאינן ידועות ללקוחות פייסבוק, וזאת מבלי ליידע את לקוחותיה מדוע הושבתה הפרסומת

; ו/או חשבון הפרסום שלו

20. נבהיר כבר עתה, כי אין מדובר בטענות שנזרקות לאוויר העולם על ידי המבקשים ללא כל תמיכה ראייתית.
נהפוך הוא, ייחודה של בקשת אישור זו הינה באיכות הראיות של המבקשים אשר נאלצו לחוות על בשרם

את התהלותה הפסולה והמזלזלת של פייסבוק.

21. כמו כן, מצורפת לבקשת אישור זו הקלטה של שיחה שניהל המבקש 1 עם נציג תמיכה של פייסבוק,
במסגרתה חושף אותו נציג בפני המבקש 1 את האופן הפגום והלקוי שבו מתנהלת פייסבוק ואת האופן

המזלזל שבו היא מתייחסת ללקוחותיה.
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22. כפי שיוכח, הפרותיה של פייסבוק מעשירות את כיסיה על חשבון לקוחותיה, גורמות לחברי הקבוצה הן
לנזקים ממוניים והן לנזקים לא ממוניים, ולמעשה, מסכנות את המשך קיומס של עסקיהם של אותם

לקוחות.

23. נבהיר, כי הדברים אינם נאמרים בהגזמה. הסיטואציה שבה מגלה בעל עסק כי חשבון הפרסום של העסק
שלו (בו נשמר מידע רב ערך לאורך שנים אודות קהל הלקוחות הפוטנציאלי של בעל העסק ועל דרכי הפרסום
האפקיטיביות של העסק), הושבת לתמיד על ידי פייסבוק, הינה סיטואציה קשה ומתסכלת ביותר, אשר

יכולה להוביל לקריסת העסק על כל שמשתמע מכך.

24. האמור נכון בדרך של קל וחומר, שעה שפייסבוק כלל אינה מיידעת אותו מדוע נסגר חשבון הפרסום שלו,
מה ביכולתו לעשות כדי להפעילו מחדש, ועוד.

25. על האמור נוסיף את העובדה, שאין לפייסבוק זכות חוזית לסגור ללקוחותיה את חשבון הפרסום (אף אילו
הייתה מבוצעת על ידם הפרה), כי פייסבוק הייתה אמורה לבצע בדיקות מקדימות של ההודעה ובכך למנוע
את הסיטואציה), וכי תשובותיה של פייסבוק לפניותיו של אותו לקוח ניתנות באופן לקוני (ואף ייתכן שבאופן

ממוחשב) מבלי שללקוחותיה קיימת אפשרות לבחון את אופן תיקון המחדל הנטען.

26. כאמור, זוהי הסיטואציה שבה נאלצים להתמודד בעלי עסקים רבים בישראל מדי יום ביומו. זוהי
הסיטואציה שבקשת אישור זו נועדה להתמודד עמה, ולשים לה סוף אחת ולתמיד.

17. למען שלמות התמונה נציין, כי בקשת אישור שעוסקת בנושא דומה הוגשה נגד פייסבוק על ידי המבקש 2
ועל ידי אדם נוסף, והיא מתבררת בבית משפט נכבד זה במסגרת ת.צ 1373-01-17 (להלן יקראו בהתאמה:

"הבקשה המקבילה" "ההליך המקביל").
במסגרת הבקשה המקבילה מתבררת טענה לפיה פייסבוק משביתה חשבונות משתמש של משתמשיה בניגוד
להוראות מסמך הצהרת הזכויות של פייסבוק ובניגוד להוראות הדין בישראל. באותו עניין נטען, כי השבתת
חשבון המשתמש שמבצעת פייסבוק גורמת לנזקים ממוניים ללקוחותיה העסקיים, וזאת כאשר השבתת

החשבון מונעת מהם לחשוף את התכנים העסקיים המפורסמים על ידם בפני לקוחותיהם.

עוד נטען, כי השבתת חשבונות המשתמש גורמת לנזקים חמורים אף למשתמשיה הרגילים של פייסבוק, אשר
לא השקיעו כספים בפרסום עסקיהם, וזאת משהשבתת הפרופיל מונעת מהם את הגישה לתמונות ולנתונים

שנשמרו על ידם בפייסבוק, מונעת מהם את השימוש בפייסבוק ועוד ועוד.

כאמור, ההבדל המרכזי בין בקשה זו לבין הבקשה המקבילה חינו, כי טענות המבקשים שעומדות במרכז
בקשה זו, עוסקות בהפרה של הוראות מסמך הנחיות הפרסום, שהינו חוזה שכלל לא דובר עליו במסגרת

הבקשה המקבילה.

כמו כן, בעוד שהבקשה המקבילה התייחסה לסיטואציה של השבתת חשבון משתמש, בקשה זו עוסקת
בסיטואציה של השבתת חשבון פרסום ובמשמעויות הנלוות לעניין זה. ברי, כי בנסיבות אלה מדובר בנזקים

שונים לחלוטין שמתבררים בשתי הבקשות.

על אף האמור, המבקשים מצאו לנכון לעמוד על עניין זה ולהבהיר אותו לבית המשפט הנכבד כבר בשלב זה,
וזאת למען הסר ספק.
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א. הצדדים להליד
28. המבקש 1, מר רותם גל (להלן: "רותם"), הינו בעליה של חברת פרסום, שיווק ומכירות, אשר מפרסם עבור

לקוחותיו בפייסבוק משך כ- 6 שנים.

29. המבקש 2, מר סמיון ולדברג (להלן: "טמיון"), היכו איש שיווק אשר משווק קורסים בנושאים שונים, לרבות
קורסים להורים מתחילים, קורסים בנושאי זוגיות, קורסי הכנה לפסיכומטרי ועוד. סמיון מפרסם את עסקיו

בפייסבוק במשך כ- 7 שנים.

,?3001*00 30. המשיבה, חברת 11,1x1)1101311 001£(3061? (להלן: "פייסבוק"), הינה חברת בת של חברת .1110̂ 
ומספקת את שירותיה של 1110 >001כ3061י=1 מחוץ לגבולות ארה"ב וקנדה.

ב. הרקע העובדתי הרלוונטי לבקשה
ב.1 מהי פייסבוק ל

31. פייסבוק הינה רשת חברתית (המופעלת על ידי חברת פייסבוק), אשר הוקמה בחודש פברואר 2004 על ידי
מספר סטודנטים מאוניברסיטת הארוורד בארה'יב, ונועדה לשימושם של תלמידי האוניברסיטאות בארה"ב.

32. בתחילת דרכה, היוותה פייסבוק פלטפורמה חברתית שנועדה לאפשר התקשרות בין משתמשים הפייסבוק
לבין עצמם. למעשה, בימיה הראשונים היתה פייסבוק מעין "לוח מודעות", אשר נועד לספק את הצורך

הבסיסי של שיתוף מידע בין בני אדם.

33. לאורך השנים הלכה והתעצמה הפופולריות של פייסבוק בעולם לממדים אדירים. כך, מדי שנה הצטרפו
עשרות מיליוני אנשים לפייסבוק ברחבי העולם. רק כדי לסבר את האוזן יסופר, כי נכון למועד כתיבת בקשה
זו, קיימים בפייסבוק למעלה ממיליארד וחצי משתמשים ברחבי העולם, וכי בישראל בלבד קיימים למעלה

מ- 4,500,000 מיליון משתמשים.

34. פייסבוק לא נותרה אדישה להצלחתה, והחלה להציע למשתמשיה לרכוש ממנה חבילות פרסום ממומנות
לצורך פרסום תכניס המועלים על ידם ולצורך רכישת קהל עוקבים.

35. במהלך השנים האחרונות הפך הפרסום בפייסבוק לפופולארי ביותר בקרב משתמשי פייסבוק בארץ ובעולם.
רק כדי לסבר את האוזן נציין, כי מנתונים שפורסמו על ידי פייסבוק עולה, כי פייסבוק הרוויחה ברבעון

האחרון של שנת 2016 למעלה מ- 6 מיליארד דולר מפרסום ברשת.

העתק נתוני ההכנסות של פייסבוק מצ"כ כנספח 1 לתצהירו של רותם;

36. נציין, כי לא רק בעלי עסקים רוכשים מפייסבוק את חבילות השיווק שלה. בשנים האחרונות אף
פוליטיקאים, בלוגרים ואנשים רבים אחרים המעוניינים לשתף מידע כזה או אחר בפני קהל רחב של

משתמשים, רוכשים חבילות פרסום מפייסבוק.

ב.2. כיצד מתבצע תשימוש בפייסבוקל
37. כל משתמש אשר החליט להצטרף לפייסבוק פותח פרופיל משתמש אישי. במסגרת אותו פרופיל אישי, רשאי

המשתמש לפרט את פרטיו האישיים, לרבות גילו, מקום עבודתו, תמונות, רשימת חברים ועוד.

38. באמצעות פרופיל הפייסבוק שלו, יכול המשתמש לשלוח הצעות חברות למשתמשים אחרים בפייסבוק,
להתכתב עם משתמשים פייסבוק אחרים, לאחל מזל טוב לחבריו ביום הולדתם, לשתף מידע עם חבריו,

לכתוב הודעות מטעמו (פוסטים) ועוד.

39. נציין, כי פתיחת חשבון בפייסבוק הינה ללא עלות. כל אדם יכול להזין את פרטיו ולפתוח חשבון בפייסבוק.
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40. כמו כן, משתמשי פייסבוק יכולים לפתוח "דף עסקי" שבו יתארו את העסק שלהם, יפרטו נתונים אודותיו,
ישתפו במידע הרלוונטי לגביו ועוד. נציין, כי אף פתיחת הדף העסקי אינה כרוכה בעלות כספית והינה

אפשרות שקיימת לכל משתמשי פייסבוק.

3יצד מתבצע הפרסום בפייסבוקן ג,3.
41. לצד האמור, קיימת למשתמשי פייסבוק האפשרות לפתוח חשבון פרסום בפייסבוק, באמצעותו יפרסמו את

עניינם באמצעות פייסבוק.

42. כך, משתמש של פייסבוק שיהיה מעוניין לפרסם את עסקו ו/או את מרכולתו ו/או כל עניין אחר באמצעות
פייסבוק, ידרש לפתוח חשבון פרסום בפייסבוק. לצורך כך, ידרש המשתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי
שלו בפייסבוק (וכן מספר נתונים נוספים שיידרשו על ידי פייסבוק}, ולבחור את אופן הפרסום המועדף עליו

בפייסבוק מבין האפשרויות המוצעות לו.

43. המערכת המרכזית של פייסבוק להעלאת קמפייניס של פרסום עונה לשם "אדס מנג'ר". באמצעות מערכת
זו, יוכל משתמש פייסבוק לרכוש קמפייניס של פרסום, להגדיר את מטרות הפרסום בהתאם לתקציב שלו,

לעקוב אחר הקמפיינים שלו ולבחון את הצלחתם ועוד.

44. כמו כן, החל מלפני מספר חודשים, לקוחות פייסבוק אשל מנהלים מספר רב של קמפייניס פרסומיים, יכולים
לנהל את הקמפיינים שלהם באמצעות "ביזנס מנג'ר", שהינה תוכנה אשר מאגדת בתוכה מספר רב של

קמפיינים של פרסום.

45. ברי, כי המשתמש אשר מעוניין לפרסם בפייסבוק, נדרש לשלם לפייסבוק סכומים משמעותיים עבור
הפרסום. עלות הפרסום הינה נגזרת של סוג הקמפיין שבו מעוניין משתמש הפייסבוק, של כמות האנשים

שהוא מעוניין שיחשפו אל הקמפיין ושל קריטריונים רבים נוספים.

46. על אף העלות הלא מבוטלת הנלווית לפרסום בפייסבוק, קיימים יתרונות לפרסום זה על פני פרסום במקומות
אלטרנטיביים. היתרון הבולט ביותר של הפרסום בפייסבוק על פני מתחריו, הינו האפשרות לייעל את
הפרסום לאורך הזמן, ולהפוך אותו לאפקטיבי ואיכותי יותר באמצעות "פיקסל" שפותח על ידי פייסבוק,
אשר מוטמע באתרי האינטרנט של לקוחותיה ואשר מאפשר ללקוחות פייסבוק לאגור מידע בקשר

ללקוחותיהם בחשבון הפרסום.

הפיקסל מאפשר ללקוחות פייסבוק לזהות את האנשים שנכנסו לאתר האינטרנט שלהם, מעניק להם מידע רב
על הרגלי הצריכה של לקוחותיהם הפוטנציאליים, ולמעשה, משפר משמעותית את יכולת הפרסום של אותם

לקוחות.

כפי שפייסבוק מבהירה ללקוחותיה, בזכות הפיקסל ובזכות אמצעים אחרים הקיימים בפרסום שלה, ככל
שלקוחותיה יפרסמו את עסקיהם אצל פייסבוק לטווח זמן ארוך יותר ויחשפו ליותר משתמשים בפייסבוק,
כך יהיה בידם ליעל את הפרסום שלהם, לאגור עליו מידע רב יותר של לקוחותיהם, ולהגיע לתוצאות

אולטימטיביות אשר ישדרגו את יכולות הפרסום שלהם.

47. נציין, כי פייסבוק ממליצה ללקוחותיה להתקין את הפיקסל באתר האינטרנט שלהם, מפרטת בפני
לקוחותיה את יתרונותיו הברורים של הפיקסל (לגביהם אין מחלוקת בין הצדדים), ואף מדריכה את

לקוחותיה שלב אחר שלב כיצד להתקין את הפיקסל במערכת שלהם.

48. להלן נציג את המצג שמציגה פייסבוק בפני לקוחותיה בנוגע לפיקסל:
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העתק מעמודי האינטרנט של פייטבוק מצ"ב כנטפח 2 לתצהירו של רותם;
49. נציין, כי לצד הפרסומים של פייסבוק אודות הפיקסל שלה ואודות יתרונותיו הרבים ללקוחותיה, מפרסמת
פייסבוק עצות רבות ללקוחותיה שמטרתן לעזור להן לייעל את הפרסום שלהם בפייסבוק ולהפוך אותו

לאפקטיבי ורווחי יותר.

50. כך, בין היתר, פייסבוק מייעצת ללקוחותיה להשוות בין תוצאות של קמפיינים פרסומיים שבוצעו על ידם
בעבר לבין קמפיינים נוכחיים, פייסבוק מציעה ללקוחותיה להשתמש ביכולת שלהם להחליט מתי קמפיין

פרסום מפורסם בפייסבוק ומתי הוא יורד מהאוויר ועוד.
העתק דף פייטבוק 1ו מפורטות עצות כיצד לייעל את הפרטום של לקוחותיה מצ"ב כנטפח 3 לתצהירו של רותם;
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ג. על כללי הפרסום בפייסבול?
51. ככל עסקה מסחרית בין שני צדדים, גם לעסקת רכישת שירותי הפרסום קייס הסכם המגדיר את תנאי
העסקה ואת החובות והזכויות של כל צד לה. הסכם זה בין פייסבוק לבין לקוחותיה עונה לשם "מדיניות

פרסום" (להלן: "מסמך מדיניות הפרסום").
52. במסגרת מסמך זה, מסבירה פייסבוק ללקוחותיה אודות תהליך פרסום ההודעות בפייסבוק, אודות

הבדיקות שמבצעת פייסבוק, אודות האיסורים החלים על הפרסום בפייסבוק ועוד.

העתק מסמן מדיניות הפרסום מצ"ב כנספח 4 לתצהיר של רותם;
53. נציין, כי מסמך מדיניות הפרסום מפורסם על ידי פייסבוק בפני לקוחותיה באתר האינטרנט שלה. כך, כל
לקוח של פייסבוק אשר מתלבט אס לרכוש מפייסבוק את שירותי הפרסום יכול לעיין במסמך מדיניות

הפרסום ובתנאים המפורטים בו, ולהחליט אם השירות מתאים לו.
54. לאורם של דברים אלה, נפנה לבחינת תנאי מסמך מדיניות הפרסום, ולמצג שמונח בפני לקוחותיה של

פייסבוק בטרם רכישת שירות הפרסום.

5 5. במסגרת סעיף 1 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

"מדיניות הפרסום שלנו מספקת הדרכה לגבי סוגי תוכן המודעות המותרים.
כשמפרסמים מבצעים הזמנה. כל מודעה נבדקת בהתאם למדיניות זו. אם אתה סבור

שהמודעה שלך נפסלה בטעות, הודע לנו על כן."

56. במסגרת סעיף 2 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

"לפני שמודעות מוצגות בפייסבוק או באינסטגרם, הו נבדקות כדי לוודא שהו תואמות
למדיניות הפרסום שלנו. בדין כלל, רוב המודעות נבדקות בתוך 24 שעות, אם כי

במקרים מסוימים הבדיקה עשויה להימשך זמן רב יותר.

למה אנחנו מתייחסים

בתהליך בדיקת המודעה, אנחנו בודקים את התמונות, הטקסט, הפילוח והמיצוב של
המודעה, בנוסף לתוכן בדף הנחיתה של המודעה. ייתכן שהמודעה לא תאושר אם תוכן
דף הנחיתה אינו פונקציונלי באופן מלא, אינו תואם למוצר/שירות שהמודעה מקדמת

או אינו תואם באופן מלא למדיניות הפרסום שלנו."

57. במסגרת סעיף 3 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

מה קורה לאחר בדיקת המודעה!

לאחר בדיקת המודעה, תקבל התראה שתודיע לך אם המודעה אושרה. אם המודעה
אושרה, נתחיל להציג אותה ותוכל לראות את התוצאות בימנהל המודעות'.

58. במסגרת סעיף 4 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

"פעולות שניתן לבצע במקרה של פסילה

ערוך את המודעה שלך
אם המודעה שלך לא אושרה מכיוון שהיא אינה תואמת למדיניות שלנו באופן מלא,

אתה יכול לערוך אותה ולהגיש אותה לבדיקה חוזרת. כדי לערוך את המודעה:
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בדוק את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון הפרסום שלך. אמ המודעה לא אושרה,
נשלח לד דוא"ל עם פרטים שיסבירו מדוע.

בעזרת המידע בהודעת הדוא"ל של הפסילה תוכל לערוד את המודעה וליצור מודעה
תואמת יותר, עיין דף זה לקבלת שלבי עריכה.

שמור את שינויי העריכה. לאחר שתשמור את השינויים, המודעה תוגש שוב לבדיקה.

ערער על ההחלטה
אם אינן יכול לערוך את המודעה או אם אתה הושב שהיא נפסלה בטעות, אתה יכול

לערער על ההחלטה באמצעות טופס זה."
59. במסגרת סעיפים 4 - 12 למסמך מדיניות הפרסום, מפורטים האיסורים שחלים על פרסום בפייסבוק. כך
לדוגמא נקבע, כי פייסבוק מיידעת את משתמשיה כי אסור להם לפרסם מוצרים הקשורים בכלי נשק, סמים,

פרסומים בעלי תוכן גזעני או פוגעני, ועוד ועוד.

60. במסגרת סעיף 4 למסמך מדיניות הפרסום נקבע, כי אין לפרסם מודעות המפרות את כללי הקהילה של
פייסבוק. סעיף זה, כולל לינק אשר לחיצה אליו מובילה למסמך שכולל את כללי הקהילה של פייסבוק (להלן:
"מסמך כללי הקהילה") שבו מפורטים מספר סוגי הודעות בלתי הולמות (כגון איומים, בריונות, הטרדות

מיניות וכוי) שפייסבוק אוסרת על לקוחותיה לפרסם.
61. במסגרת מסמך כללי הקהילה נקבע, כי במקרה שבו לקוחות פייסבוק יפרו את הוראות מסמך זה, ורק
במידה ופייסבוק תסבור שקיים "סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על בטחון הציבור", תהא

רשאית פייסבוק להסיר תכניס או לסגור חשבונות של לקוחותיה:

"אנחנו מסירים תוכה משביתים חשבונות ועובדים יחד עם רשויות אכיפת החוק
כשאנחנו מאמינים שקיימים סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על

ביטחון הציבור."

העתק מסמך כללי הקהילה מצ"ב כנספח 5 לתצהיר של רותם;
62. במסגרת סעיף 13 למסמך מדיניות הפרסום מפורסמות מספר הוראות כלליות, אשר פייסבוק מחילה על

ההתקשרות בינה לבין מפרסמיה.

13. דברים שעליך לדעת
... השימוש שלך במוצרי ובשירותי הפרסום של פייסבוק מהווה חלק מ"פייסבוק" .1
במסגרת הצהרת הזכויות ותחומי האחריות של פייסבוק
^//:8ק1111) והוא כפוף להצהרת הזכויות ותחומי (31/1£11118§1/16ם€0.]001ל|13€€.¥̂<
האחריות. אתה עשוי להיות כפוף לתנאים או הנחיות נוספים אם אתה משתמש

באינסטגרם או במוצרים או שירותים מסוימים הקשורים לפרסום בפייסבוק*
2. המפרסמים נושאים באחריות להבין את כל החוקים והתקנות הרלוונטיים ולציית
להם. לאי ציות יכולות להיות השלכות שונות, כולל ביטול מודעות שיצרת והפסקת

פעילות החשבון שלך.
3. איננו משתמשים בנתונים אישיים רגישים לפילוח מודעות. הנושאים שאתה בוחר
לפילוח המודעה שלך אינם משקפים את האמונות האישיות, המאפיינים או הערכים

של האנשים שמשתמשים בפייסבוק או באינסטגרם.
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*. אם אונה מנהל מודעות גשם מפרסמים אחרים, יש לנהל כל מפרסם או לקוח
באמצעות חשבון מודעות נפרד. אין לשנות את המפרסם או הלקוח המשוין לחשבון
מודעות קיים; הגדר חשבון חדש. אתה אחראי להבטיח שכל מפרסם יציית למדיניות

פרסום זו.
5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות, לאשר או להסיר כל מודעה מכל סיבה, לפי
שיקול דעתנו הבלעדי, כולל מודעות המשפיעות לרעה על יחסינו עם המשתמשים שלנו
או המקדמות תוכן, שירותים או פעילויות המנוגדים לעמדתנו התחרותית, לאינטרסים

או לתפיסת הפרסום שלנו.
6. לגבי מדיניות המחייבת אישור מראש ובכתב, פייסבוק או חברה של פייסבוק יכולה

להעניק אישור כזה.

7. הגדרות מדיניות אלה עשויות להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת."
63. כפי שעולה מהאמור, במסגרת סעיף 13 למסמך מדיניות הפרסום נקבע, כי לקוחות פייסבוק המבצעים את
הפרסום אצלה, כפופים לאמור במסמך שעונה לשם "הצהרת הזכויות ותחומי האחריות" (להלן: "מסמך

הצהרת הזכויות"), אליו כפופים כל משתמשי פייסבוק (הן אלו שמפרסמים אצלה והן אלה שלא).

העתק מסמן הצהרת הזכויות מצ"ב כנספח 6 לתצהיר של רותם;
64. אלא שכפי שעולה מהוראות מסמך הנחיות הפרסום שצוטטו לעיל, לא יכול להיות מצב שבו פרסומת המפרה
את הנחיות פייסבוק תפורסם. שהרי, בהתאם להוראות מסמך הנחיות הפרסום, פרסומת שכזו תיפסל על

ידי פייסבוק במסגרת הבדיקה שתבצע פייסבוק, והודעה בנושא תישלח ללקוח של פייסבוק.

אותו לקוח יכול לנסות לתקן את ההודעה ולבקש את פרסומה בחוזר. פייסבוק תבצע בדיקה חוזרת של
ההודעה ורק אם תמצא פייסבוק כי ההפרות בפרסומת תוקנו, תאושר הפרסומת ותפורסם.

כאמור, ללקוח קיימת גס אפשרות לערער על החלטה של פייסבוק לדחות את הפרסומת שלו. יחד עם זאת,
עד לבירור הערעור ועד לקבלת טענותיו של הלקוח (במידה ויתקבלו), לא תאשר פייסבוק את הפרסום.

במידה ופייסבוק לא אישרה את העלאת הפרסומת, והלקוח לא תיקן את הפרסומת ולא ערער על החלטת
פייסבוק, הפרסומת לא תאושר ולא תפורסם בפייסבוק. השבתת הפרסומת עד לתיקון ההפרה הינה

"הסנקציה" היחידה שבה רשאית לנקוט פייסבוק כלפי לקוחותיה.

ד. פייסבוק מפרה את הוראות מסמד הנחיות הפרסום
65. בעוד פייסבוק מצפה כי לקוחותיה יעמדו בהוראות מסמך הנחיות הפרסום, התנהלותה של פייסבוק מלמדת
כי פייסבוק רואה עצמה פטורה מלעמוד בהתחייבויות שמחיל עליה מסמך זה, וזאת תוך התעלמות מהנזקים

החמורים שהיא גורמת בהתנהלותה הפסולה ללקוחותיה.
66. כך, וכפי שנדגים להלן, לא רק שפייסבוק אינה עומדת בהתחייבויותיה, אלא שגם כאשר פייסבוק מאתרת
פרסומות אשר לשיטתה אינן עומדות בכלליה, היא לא מסתפקת בהורדת הפרסומת, אלא משביתה את

חשבונו של המשתמש, ללא כל זכות חוזית או חוקית לעשות כן.

ד.1, פייסבוק מפרה את החובה לבצע בדיקות מקדימות להודעות פרסומת
67. כאמור, בהתאם להוראות סי 2 למסמך הנחיות הפרסום, פייסבוק התחייבה לבצע בדיקה של הפרסומות
שלקוחותיה מערנייניס לפרסם, וזאת בטרם פרסומן בפייסבוק ובאינסטגרם. ברי, כי מדובר בהתחייבות

שחלה על פייסבוק כלפי לקוחותיה אשר רכשו ממנה את שירותי הפרסום.
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68. נציין, כי התחייבות זו של פייסבוק מוצגת אף באתר האינטרנט של פייסבוק שבו מציגה פייסבוק את יתרונות
הפרסוס דרכה:

011 3 10 ק ק ו; 1)$110111 0\\ \\1110>מ3 1111?011111015 < 1ז116'\\ 0111(001111011 ת01103 \
(1611¥61111£ 1116111.

16^16 6?\ 161?3 §813111111111111 10 16(611£11 6(¥1111י 1)3 ¥0111  ̂311(1 30010^6 11,
80111€ 11111 111111011£ ,1101115 24 110)11 68)131 \101111(̂ך 100688(1 \\10\16 11118
03868 1111111} 131(6 1011§61. 11\011'\ 6 $0110(11116(1 \ 0111 03111])31£1110 81311
11111116(113161̂  

81311 11י11 ,1)¥6\10י\66111€(1 8י11 01106 1111111111£

העתק עמוד הפייסבוק מצ"ב כנספח 7 לתצהירו של רותם;
69. על אף הוראה ברורה זו, פייסבוק נוהגת לפרסם את הפרסומות של לקוחותיה ללא ביצוע בדיקות מקדימות

בהן פייסבוק בוחנת אם מדובר בפרסומות שבוללות הפרות. כך, במקרים רבים, פייסבוק פונה ללקוחותיה ן
מספר שבועות/חודשים/שנים לאחר שהפרסומת פורסמה, ומיידעת אותם כי הפרסומת כוללת הפרות כאלה

ואחרות, ובהמשך לכך - משביתה את הפרסומת עד לתיקונן של ההפרות.
התנהלותה של פייסבוק הובילה לכך, כי קמפיינים רבים של פרסום שפעלו לאורך שבועות/חודשים שנים,

הושבתו לפתע על ידי פייסבוק על בסיס הטענה כי קיימות הפרות בפרסומת.

70. ברי, כי מצב זה פגע בלקוחותיה של פייסבוק, אשר התבססו על כך שלא קייס פגם בפרסומת, וכי הס יכולים
להמשיך ולפרסם אותה ללקוחותיהם (כפי שעשו בפועל). כפי שעולה מהאמור, בניגוד למצג שמציגה פייסבוק
בפני לקוחותיה, בפועל ללקוחותיה של פייסבוק אין שליטה על המועד שבו תגדע פייסבוק את פרסום המודעה

ותסיים באופן פתאומי, וללא התראה מראש, את קמפיין הפרסום.

; 71. ונדגים זאת באמצעות מקרה שארע בעת האחרונה לרותם

ביום 2.8.2017 פרסם רותם פרסומת ל-"חו"ל פלמנגו" בפייסבוק. נציין, כי שירות חו"ל פלמנגו הציע סיוע
ללקוחות בהוצאת גרץ קארד.

עוד באותו היוס התפרסמה הפרסומת של רותם בפייסבוק ונשלחה לקהל לקוחות רחב. במהלך החודש
נחשפו אל ההודעה 643,499 אנשים שהודעה זו יכולה לעניין אותם. העלות הכספית בה נשא רותס עבור

פרסום ההודעה עמדה על סך של 25,811.96 ¤.

העתק צילום המסד שמלמד אודות נתונים אלה מצ"ב כנספח 8 לתצהירו של רותם;

ביום 28.8.2017 שלחה פייסבוק הודעה לרותם במסגרתה הודיעה לו, כי היא בדקה את הפרסומת בעניין
חו"ל פלמנגו, מצאה כי היא כוללת הפרות כלשהן, ובהתאם לכך הודיעה לרותם כי הפרסומת תושבת עד

לתיקון ההפרות.

העתק הודעת הדוא"ל מיום 28.8.2017 מצ"ב כנספח 9 לתצהיר של רותם;
; כפי שעולה מהאמור, פייסבוק כלל לא ציינה בפני רותם מדוע היא השביתה את הפרסומת של חו"ל פלמנגו
איזו הפרה בוצעה על ידי רותם; כיצד רותם יכול לתקן את ההפרה בכדי להפעיל חזרה את הפרסומת ועוד.
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כפי שעולה מהאמור, אילו פייסבוק הייתה עומדת בהתחייבותה ומבצעת בדיקה של ההודעה של רותם בטרם
פרסומה בפייסבוק, יכול היה רותם לתקן את ההודעה בטרם פרסומה או לחילופין לערער על החלטתה של

פייסבוק בעניין זה.

71. במצב דברים זה, היה נמנע המצב שבו פרסומת של רותם אשר פורסמה בפייסבוק ואשר משיגה תוצאות
משמעויות מהפרסום, מושבתת יום בהיר אחד ללא כל הודעה מוקדמת. ברי, כי לגדיעת קמפיין פרסומי

לאחר עלייתו של הקמפיין לאוויר, קיימת השפעה שלילית על הקמפיין ועל תוצאותיו.

73. נציין, כי דוגמא זו, הינה דוגמא אחת מיני מספר מקרים שארעו למבקשים. במקרים אלה, השביתה פייסבוק
פרסומת של המבקשים וזאת לאחר שהתפרסמה תקופה ארוכה ולאחר שלקוחות רבים נחשפו אליה.

ד.2. פייסבוק משביתה חשבונות פייסבוק ללא זכות שבחוזה א1 בדיו
74. כאמור, בהתאם למסמך הנחיות הפרסום, במידה והבדיקה שביצעה פייסבוק הייתה מעלה, כי קיימות
הפרות בפרסומת שלקוחותיה ביקשו לפרסם, פייסבוק רשאית להשבית את מודעת הפרסומת עד לתיקון

ההפרות (וזאת לצד התחייבותה לפנות אל לקוחותיה).

75. על אף האמור, במקרים רבים (שארעו גס למבקשים), חלף השבתת המודעה ועדכון לקוחותיה באופן שבו
הס יכולים לתקן את ההפרות שקיימות בה, השביתה פייסבוק את חשבון הפרסום של הלקוחות שלה אשר

פייסבוק סברה שהם פרסמו הודעה שכוללת הפרות כאלה ואחרות.

ונדגיש, איו מדובר בהשעייה של הפרסומת המפרה בלבד, אלא בהשבתה כוללת ומוחלטת של חשבוו
הפרסום פולו של הלקוח של פייסבוק.

76. נבהיר, כי להשבתת חשבון הפרסום קיימת משמעות כלכלית חמורה עבור לקוחותיה של פייסבוק. שהרי,
השבתת החשבון מונעת מאותו לקוח להשתמש בכרטיס האשראי של אותו לקוח אצל פייסבוק ומונעת
מאותו לקוח את הגישה אל חשבון הפרסום בפייסבוק, ואשר עליו שמור מידע רב ערך של הלקוח שנאסף על

ידו לאורך שנות עבודתו עם פייסבוק.

77. כפי שעולה מהאמור, השבתת החשבון של הלקוח, מונעת מהלקוח גם לפרסם פרסומות אחרות שלו, שכלל
אין להן קשר לאותה פרסומת שכביכול מפרה את הוראות מסמך ההנחיות. למעשה, כפי שארע למבקשים,
פייסבוק אף אינה מסתפקת בלסגור את חשבון הפרסום ממנו פורסמה הפרסומת הכביכול מפרה, ומשביתה

אף חשבונות פרסום נוספים שמנוהלים על ידי אותו לקוח.

78. ברי, כי מצב זה עלול להוביל לקריסה כלכלית של ממש לכל בית עסק בישראל.

79. לאחר שעמדנו על התוצאה ההרסנית של הסנקציה אותה מפעילה פייסבוק כלפי לקוחותיה עלינו לשאול,
האם יש לפייסבוק זכות חוזית לנקוט בסנקציה זו? כפי שיוכח להלן, התשובה לשאלה זו הינה בשלילה

קטגורית.
80. ראשית. מסמך הנחיות הפרסום אינו כולל, ולו ברמז, זכות המוקנית לפייסבוק להקפיא או לסגור את
חשבונות לקוחותיה, וכל שהותר לה לעשות זה לחדול מפרסום הפרסומת המפרה לשיטתה, עד שייערך בירור

בנושא.

בפועל, מסמך הנחיות הפרסום מאפשר לפייסבוק להשבית את פעילות החשבון רק במקרה של הפרת הוראות
חוק או במקרה של סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איום על ביטחון הציבור.
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כך, בסעיף 13.2 שצוטט לעיל, פייסבוק מבהירה ללקוחותיה, כי עליהם לעמוד בדרישות החוק, שכן במקרה
זה, הפרת הוראות דין עשויה להוביל להפסקת פעילות החשבון.

כמו כן, אף במסגרת כללי הקהילה של פייסבוק נקבע, כי פייסבוק משביתה חשבונות פרסום רק כשפייסבוק
מאמינה, כי "קיימים סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על ביטחון הציבור".

צא ולמד - כאשר פייסבוק ביקשה לשמור לעצמה את הזכות לסגור את חשבונות משתמשיה, היא כתבה זאת
באופן מפורש ומובהק.

4 למסמך הנחיות הפרסום, הסיטואציה שבה מפורסמת פרסומת שכוללת - 1 שניו?. בהתאם לסעיפים 
הפרות של תנאי מסמך הנחיות הפרסום, כלל אינה אמורה להתקיים. בהתאם להוראות מסמך הנחיות

הפרסום פייסבוק מחויבת לבדוק כל פרסומת בטרם אישורה לפרסום בפייסבוק.

במצב שבו פייסבוק תמצא שיש בפרסומת הפרה כלשהי, היא אמורה לעדכן בכך את הלקוח ולאפשר לו לתקן
את ההפרה או לערער על החלטתה. רק אם יתקן הלקוח את הפרסומת, או לחילופין, ישכנע את פייסבוק

במסגרת הערעור שיגיש כי הפרסומת אינה מפרה, תפרסם פייסבוק את הפרסומת.

כפי שעולה מהאמור, אילו פייסבוק הייתה מקיימת את הוראות מסמד הנחיות הפרסום, בלל לא יכול היה
להתקיים מצג שבו מפורסמת בפייסבוק פרסומת מפרה.

81. אף אילו היינו הולכים לטובת פייסבוק, ומניחים שהבדיקה שכביכול ביצעה פייסבוק "פספסה" מספר
פרסומות שבהן בוצעו הפרות של מסמך הנחיות הפרסום, לפייסבוק עדיין לא קיימת זכות לחסום את חשבון

הפרסום של הלקוח.

82. בסיטואציה זו, היה על פייסבוק להשעות את הפרסומת, לפנות אל הלקוח ולעדכן אותו בדבר, ולאפשר לו
לתקן את הפרסומת או לחילופין לערער על החלטתה (כפי שקובע מסמך הנחיות הפרסום).

83. ונזכיר, לקוחותיה של פייסבוק כלל אינם אשמים בסיטואציה שנוצרה. אילו פייסבוק הייתה עומדת
בהתחייבות שלקחה על עצמה במסגרת מסמן הנחיות הפרסום, ומבצעת בדיקה מקדימה בטרם פרסום

הפרסומת בפייסבוק, לא הייתה מתרחשת הסיטואציה שבה מפורסמת פרסומת מפרה.

84. לא ניתן לקבל מצב, שבו לקוחותיה של פייסבוק נענשים על הפרות שפייסב וק ביצעה בהסכם. לא ניתן לקבל
מצב, שבו לקוחותיה של פייסבוק מילאו אחר הוראות ההסכם בין הצדדים, מילאו אחר התנאים שהציבה

בפניהם פייסבוק, ובסופו של דבר מצאו עצמם ללא גישה לחשבון הפרסום שלהם על כל המשתמע מכך.

ד.3. פייסבוק מפרה את הוראות סעיף 4 להסכם הנחיות הפיטום. וזאת משהיא אינה מסבירה
ללקוחותיה את הסיבות לסנקציות שהוטלו עליהם ובו מתעלמת מהערעורים של לקוחותיה

85. אם לא די בכל האמור עד כה, ובפגיעה הקשה בזכויות לקוחותיה של פייסבוק, הרי משפונים אליה לקוחותיה
ומלינים בדבר הסנקציה החמורה והלא מידתית בה נקטה פייסבוק, ומבקשים להבין מה גרם לנקיטה
בסנקציה כה חמורה בדמות השבתת חשבון הפרסום, משיבה להם פייסבוק באופן לקוני, כי פנייתם נדחתה,

וכי אין להם מה לעשות בעניין.

86. עניין זה חזר אצל כל אחד מהמבקשים.

87. כך, לדוגמא, פייסבוק שלחה לרותם את ההודעה הבאה:

"שלים שי,
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חשבון המודעות שלך הושבת בשל קידום מודעות המפרות את ההנחיות ליצירת
מודעות פייסבוק. המודעות שאתה מריץ הושבתו. המודעות שאתה מריץ תחת חשבון
מזוהה חשבון המודעות המפורט לעיל הושבתו. אם אתה סבור שזו טעות, פנה אלינו,

כדי להבין טוב יותר את ההנחיות ליצירת מודעות פייסובק 1ח11ק111£<1 כמו כן, מומלץ
לעיין במודול הלמידה האלקטרונית שלנו."

העתק ההודעה מצ"ב בנספח 10 לתצהירו של רותם;

88. נצטט בעניין זה הודעת דוא"ל נוספת ששלחה פייסבוק אל רותם במקרה דומה ביום 5.8.2017:

"31 110*6111

1 113(1 ;1110*1101� 1001̂ ̂ 6^ \01*3ח1111101111 1)311 1 ת 1100011 0̂111 34  0111 1)6 31)16

10 16-6113)316 14?

0̂ז1ג11ק00111 \0110ק 01/ 111131011; \6 316 1000111118; 1)3 11\/ ^ת/יי   (111:1111} 01 3(1
16"(4116 ,00116168 1)3 0111 '\ז0110?1ימ10) 11131 18)1)3 11111 8*300011 ¥11611\ .1מ€01116
̂<1113 011י{ *#12 3611011 1161*1111 110 8י711616 .1)11831516) 1י1011) ¥6\ .11616 1311€ 
.161)1110 1188111688(01111 < 01? 18)3 *01ל}(}811

.31ם£1 160181011) 1118) 161)601181 16356?

"ת6^

העתק ההודעה מצ"ב כנספח 11 לתצהירו של רותם;

89. התנהלותה של פייסבוק חזרה על עצמה אף במקרה של סמיון.

90. כך, גם במקרה של טמיון השביתה פייסבוק חשבונות פרסום של טמיון ללא התראה מראש ,? ללא פירוט בגין
ההפרות שכביכול בוצעו על ידי סמיון { ללא מתן אפשרות להחיות מחדש את חשבון הפרסום של טמיון

שהושבת ועוד.

העתק תכתובות שהוחלפו בין סמיון לבין פייסבוק מצ"ב כנספח 1 לתצהיר של סמיון;

91. כפי שעולה מהאמור, פייסבוק אינה מיידעת את לקוחותיה מה הייתה ההפרה שבוצעה על ידם שהובילה
לסגירת חשבון הפרסום; פייסבוק אינה מיידעת את לקוחותיה באיזה הודעה בוצעה ההפרה שהובילה

לסגירת חשבון הפרסום ומתי היא פורסמה. כך קרה לכל אחד מהמבקשים במספר פעמים שונות.
92. כמו כן, פייסבוק אינה מאפשרת ללקוחותיה לערער על החלטתה ומודיעה להם שהחלטתה הינה סופית.
כאמור, פייסבוק אינה מסבירה ללקוחויה מדוע היא הגיעה למסקנה זו וכיצד לקוחותיה יכולים לשנותה או

להתנהל באופן שונה.

93. כך מוצאים עצמם לקוחות פייסבוק ללא גישה לחשבון הפרסום שלהם, ללא גישה לחשבון הפרסום
בפייסבוק הכולל את המידע שאספו לאורך שנים בנוגע לקהל היעד שלהם, ללא גישה לנתיב הפרסום העיקרי

(אם לא היחיד) בו נקטו לאורך שנים (בעידודה של פייסבוק!) ועוד.

94. העדר פירוט זה מצד פייסבוק, מהווה הפרה בוטה של הוראות סעיף 4 למסמך הנחיות הפרסום, הקובע את
הדברים הבאים:
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"אם המודעה שלך לא אושרה מכיוון שהיא אינה תואמת למדיניות שלנו באופן מלא,
אתה יכול לערוך אותה ולהגיש אותה לבדיקה חוזרת. כדי לערוך את המודעה: בדוק
את כתובת הדוא"ל המשויכת להשבון הפרסום שלך. אם המודעה לא אישרה, נשלח
לד דוא"ל עם פרטים שיסבירו מדוע. בעזרת המידע בהודעת הדוא"ל של הפסילה
תוכל לערוך את המודעה וליצור מודעה תואמת יותר. עייו בדף זה לקבלת שלבי

עריכה."
95. כמו כן, אף אילו היתה לפייסבוק זכות חוזית להשבית ללקוחותיה את חשבונות הפרסום מסיבה כלשהי,
היה עליה להפעיל זכות חוזית זו בתום לב ובצורה סבירה והגיונית, וזאת בשים לב למשמעויות הנלוות

לסנקציה החמורה של סגירת החשבון.

96. מעבר לעובדה שחובה זו חלה על פייסבוק נוכח הוראות מסמך הנחיות הפרסום, חובה זו חלה עליה מכוח
הוראות סעיף 39 לחוק החוזים אשר מחייב את הצדדים לחוזה לקיים את הוראות ההסכם בין הצדדים

בהגינות ובתום לב, ובכלל זה נדרשים הצדדים להסכם לפעול באופן שיגשים את קיומו של ההסכם.

97. כאשר צד להסכם לא ינהג בדרך זו, יראה בו בית המשפט כצד חסר תום לב המפר את החובה הקוגנטית
להתנהג בתום לב ובהגינות כלפי הצד השני.

98. ברי, כי עקרון זה, אשר חל על מערכת היחסים בין פייסבוק לבין משתמשיה בישראל, מחייב את פייסבוק
ליישם את זכותה להשבית את חשבונות הפרסום של לקוחותיה באופן הגון ותם לב, ובכלל זה, להבהיר
ללקוחותיה מדוע השביתה פייסבוק את חשבון הפרסום שלהם, ולתת להם הזדמנות לתקן את הפרסומת,

או לחילופין, לערער לפייסבוק על ההחלטה לסגור את החשבון.
99. נציין בעניין זה, כי במסגרת הדירן שנערך בוועדה לטכנולוגיה ומדע בעניין פייסבוק, הודתה נציגת פייסבוק
באופן חד וברור, כי פייסבוק מודעת לכך שקיימים ליקויים באופן שבו היא בוחנת ערעורים של משתמשיה
על השבתות חשבונות משתמש, כי אין לפייסבוק מעקב אודות השבתות מסוג זה, וכי פייסבוק מעוניינת

לתקן את דרכיה.

100. ככל הנראה, התנהלותה של פייסבוק כלפי משתמשיה זהה אף להתנהלות פייסבוק כלפי לקוחותיה. שהרי,
1 אף בעניינם של לקוחות אלה, פייסבוק משביתה את חשבונות הפרסום ללא התראה מוקדמת, ללא פירוט

ראוי בדבר הסיבה להשבתת החשבון וללא מתן אפשרות לערער אודות השבתת החשבון.

101. העתק הדיון בוועדה לטכנולוגיה ומדע מצורף לתקליטור שצורף לתצהירו של רותם.

ד.4, פייסבוק משביתה חשבונות פרסום בגיו שיקולים לא לגיטימיים שאינם מפורטים
במסמך הנחיות הפרסום

102. כפי שפורט לעיל, מסמך הנחיות הפרסום מאגד את הכללים שחלים על עסקת הפרסום בין פייסבוק לבין
לקוחותיה. במסגרת מסמך נרחב זה, מפורטים כל האיסורים שחלים על לקוחות פייסבוק ואשר יובילו
לפסילת הפרוסמת (לרבות איסור פרסומת על נשק, איסור על פרסומת בעל תכנים מיניים או גזעניים ועוד).
103. ברי, כי לקוח של פייסבוק אשר מעיין במסמך הנחיות הפרסום ובהגבלות המפורטות בו, יכול להחליט אם
הוא מעוניין להתקשר בעסקה עם פייסבוק או שמא הוא מעדיף לבצע את הפרסום בדרך שונה. ברי, כי
לקוחות פייסבוק שמעיינים במסמך למדים, כי למעט האיסורים שמפורטים במסמך הנחיות הפרסום, לא

קיימים איסורים נוספים (שהרי אילו היו כאלה, הם היו מפורטים במסמך).
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104. על אף האמור, נאלצו כל אחד מהמבקשים לגלות, כי פייסבוק משביתה חשבונות פייסבוק של לקוחותיה
(ונדגיש, לא משביתה את הפרסומת אלא את חשבון הפרסום כולו!), בגין סיבות אשר אינן מפורטות במסגרת

מסמך הנחיות הפרסום.

̂ב211§110. כך, כפי שהתברר לכל אחד ואחד 105. אחת מסיבות אלה מכונה על ידי פייסבוק בשם: 301£<11>£06 6
מהמבקשים, כאשר פרסומת שמפורסמת בפייסבוק מקבלת "תגובות שליליות" ממשתמשי פייסבוק שונים,

סוגרת פייסבוק את חשבון הפרסום של לקוחותיה.
116̂ הינה, כי משתמשים שונים בפייסבוק לחצו על כפתור 111416 ̂כ!!^ 11¥6 106. נבהיר, כי משמעות המושג 
על הפרסומת והתעלמו ממנה וזאת משום שהיא אינה רלוונטית עבורם מסיבה כזו או אחרת. קרי, אין מדובר
בתלונה על כך שהפרסומת פגעה ברגשות כאלה ואחרים של משתמשי פייסבוק ו/או איימה עליהם בדרך כזו

או אחרת, אל בפרסומת שלא עניינה את לקוחות פייסבוק.

107. כך, באחד המקרים, שלחה פייסבוק לסמיון את ההודעה הבאה:

"111,

11111111 8̂ ?01 163611111 § 0111 10 118. ¥0111 36001111 11138 1)6611 (11831)16(1 !01 001
?0110\ *111£ ?3661)00 ^8 .4(1¥6111810 § 0111(161106$.

0116ק 01/ 1)111111110 \0 316 3660111118 44.  ̂ 1)3 /0 < 4113111 1)11ו1 1131100ק 00111

6001601. \¥1160 36001101 0116ק 1101 11131316 18)3 11111 113¥6 8 י(1116 ,*11311()00111̂ 
316 (11831)16(1.

\ 0111 36601101 ^38 (11831)16(1 101 11111010 £ 11118163(1111£ 3(18 11131 1680116(1 10

111£11 06£311¥6 166(11)361 .^001(3061?1 00 16ק60מ 1001?̂ 

0111 £031 18 10 010¥1(16 1116 111£116$1 003111¥ 0861 6X06116006. \¥6 16861¥6
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העתק הו?ח�עה מצ"ב כנספח 2 לונצהיר של סמיון;

108. כפי שעולה מהודעה זו, פייסבוק מודיעה לסמיון, כי חשבונו נסגר משום שהוא גרר תגובות שליליות
ממשתמשי פייסבוק. מסיבה זו, החליטה פייסבוק באקט חד צדדי, לסגור את חשבון הפרסום של שמיון.
כאמור, אין מדובר בהשבתת ההודעה בלבד, אלא בהשבתה כוללת של חשבון הפרסום על כל המשתמע מכך.

109. המבקשים יטענו, כי מסמך הנחיות הפרסום (או כל מסמך אחר) אינו קובע כי תגובות שליליות מהוות שיקול
להשבתת החשבון (ואף לא להשבתת הפרסומת), ומשכך פייסבוק מנועה מלהשבית חשבונות פרסום על בסיס

תגובות שליליות.
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110. כך, כפי שנקבע במסגרת מסמך כללי הקהילה של פייסבוק, רק במידה ופייסבוק תסבור שקיים "סיכון
אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על בטחון הציבור", תהא רשאית פייסבוק להסיר תכנים או לסגור
1168̂ אינן מהוות סיכון לפגיעה פיזית ו/או איום על בטחון חשבונות של לקוחותיה. כאמור, 30£<11>£60 6

הציבור. אפילו לא קרוב.
111. יתרה מכך, מסמך כללי הקהילה של פייסבוק אף קובע ברחל בתך הקטנה, כי מספר רב של "דיווחים" על

פרסומת מסוימת מצד משתמשי פייסבוק, לא תוביל באופן אוטומטי להסרת הפרסומת:

"מספר הדיווחים אינו משפיע על ההחלטה אם להסיר תוכן כלשהו. אף פעם לא נסיר
תוכן רק מכיוון שקיבלנו מספר דיווחים עליו."

11̂ג§116 מצד לקוחותיה. 112. אף מסיבה זו, מנועה פייסבוק להשבית פרסומת של לקוחותיה בגין >301כ11>6̂ 6

113. מיותר לציין, כי העובדה שפייסבוק משביתה חשבונות פרסום בגין קבלת תגובות שליליות על פרסומת
מסוימת, מהווה נתון חשוב ביותר עבור לקוח ששוקל אם להתקשר עם פייסבוק ולפרסם את עסקו

באמצעותה.

114. שהרי, ברי, כי פרסומות רבות של לקוחות אינן "מעניינות" את יתר משתמשי הפייסבוק ומשכך עלולות לגרור
תגובות שליליות של חוסר עניין ופו'.

115. ברור, כי אילו לקוחות פייסבוק היו יודעים בטרם ההתקשרות בעסקה, כי במידה והפרסומות שלהם יקבלו
תגובות שליליות תסגור להם פייסבוק את החשבון ו/או את הפרסומת, סביר מאוד להניח כי הס לא היו

מתקשרים עם פייסבוק, ומעדיפים לפרסם את עסקיהם במקומות אחרים.

; 116. נדגים

117. נניח שאדם מסוים מעוניין לפרסם משחה להסרת פטריות מהרגליים (שזהו אחד המוצרים שפורסמו על ידי
רותם). אותו אדם, מודע לכך שהפרסומת שלו אינה "מעניינת" ו- "אטרקטיבית" עבור רוב משתמשי
הפייסבוק, ועל כן קיים סיכוי גבוה, כי חלק נכבד מהאנשים שיביטו בפרסומת יבקשו להסיר אותה מדף

הפייסבוק שלהם ו/או יכתבו לגביה ביקורת שלילית כזו או אחרת.

118. משכך, אילו אותו אדם היה יודע שביקורת שלילית זו, עלולה להוביל לסגירת החשבון שלו ו/או להשבתת
הפרסומת, היה שוקל אותו אדם לפרסם את הפרסומת שלו בעיתון או בכל כלי פרסום אחר, שבו ביקורת

שלילית לא תוביל להשבתת המודעה.

119. כפי שעולה מהאמור, משפייסבוק לא עדכנה את לקוחותיה בשום שלב בטרם כריתת העסקה, כי היא רשאית
להשבית את חשבונם ו/או את הפרסומת בגין תגובות שליליות, ברי כי פייסבוק מנועה מלעשות כן.

120. האמור לעיל נכון ביתר שאת, שעה שפייסבוק אינה נותנת ללקוחותיה מענה ראוי לאחר סגירת החשבון,
ואינה מבהירה ללקוחותיה מה ביכולתם לעשות בכדי לבטל את השעיית החשבון.

121. נציין, כי קיימות סיבות שונות ומגוונות שבגינן פייסבוק מחליטה באופן חד צדדי לסגור חשבונות פרסום של
לקוחות. כך, כפי שהודה נציג של פייסבוק לרותם בשיחתם, מעת לעת מוציאה פייסבוק נהלים חדשים,

במסגרתם היא מחליטה לאסור על סוגים שונים של פרסומות.

122. בהתאם לנהלים אלה של פייסבוק (אשר מתקבלים באופן חד צדדי על ידי פייסבוק וכלל אינם מפורטים
ללקוחותיה), מחליטה פייסבוק להשבית חשבונות פרסום אשר כוללים את הפרסומים ה"אסורים". זאת
עושה פייסבוק ללא שהיא מיידעת את לקוחותיה כי הפרסום שמבוצע על ידה הוא אסור, ומבלי לתת

ללקוחותיה אזהרה מוקדמת ופירוט בדבר הסנקציה של השבתת הפרסום.
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123. נסיבותיו של רותם, מדגימות עניין זה באופן מושלם.

124. ודוק, רותם פרסם בחשבון הפרסום שלו פרסומת למתן שירותי סיוע לצורך הוצאת גרץ קארד. כאמור,
במסמך הנחיות הפרסום לא נקבע כל איסור האוסר על פרסום מסוג זה. יתרה מכך, קמפיין הפרסום של

רותם בעניין הגרין קארד עוצב בסיועו של נציג של פייסבוק בשם "אסף".
125. הפרסומת של רותם בקשר לגרץ קארד פורסמה על ידי פייסבוק במשך מספר חודשים, נחשפה בפני עשרות

אלפי לקוחות והובילה לתוצאות מוצלחות.
126. יום בהיר אחד, החליטה פייסבוק להשבית את חשבון הפרסום של רותם (וזאת כפי שיפורט להלן). לאחר

בירורים ופניות שביצע רותם התברר לו, כי הסיבה לכך נעוצה בפרסומת הגרין קארד שפורסמה על ידו.
127. כך, כפי שהודה בפניו אסף במהלך שיחה שהוקלטה על ידי רותם, פייסבוק הוציאה נוהל חדש, האוסר פרסום
של מוצרים הקשורים ל"ויזות", ועל כן נחסם חשבון הפרסום של רותם. כפי שמודה אסף בשיחתו עם רותם,
פייסבוק עשתה כן ללא שהיא נתנה לרותם (או ליתר לקוחותיה) הודעה מוקדמת, ללא שהיא אפש1ה

לרותם (או ליתר לקוחותיה) לתקן את ההודעה וללא שהיא מסבירה את הסיבה לסגירת החשבון.

128. האבסורד הוא, שפרסומת זו פורסמה על ידי פייסבוק במשך מספר חודשים, וכי פרסומת זו פורסמה על ידי
רותם לאחר שנועץ עם נציגה של פייסבוק בנושאים שונים לגביה.

129. למעשה, כפי שעולה משיחתם של אסף ורותם, אסף מתנצל בפני רותם בגין התנהלותה של פייסבוק, מסביר
כי מדובר בהתנהלות תמוה שלא ניתן לצפות מראש מצד פייסבוק, ומציין בפניו כי הוא צודק בטענותיו.

130. יתרה מכך, אסף אומר לרותם בשיחתם בפה מלא, כי המדיניות של פייסבוק הינה לבצע סגירה גורפת של
השנונות. ורק לאחר מכן לפתוח את החשבונות בהתאם לשיקול דעתה של פייסבוק. יותר מזה, אסף אומר
לרותם, שאין נציגים של פייסבוק אשר בוחנים את חשבונות הפרסום בטרם הסגירה, אלא כי מדובר בפעולה

ממוחשבת ואוטומטית. פשוט לקרוא, ולא להאמין שכך פועלת פייסבוק כלפי לקוחותיה.

131. להלן נצטט חלק מהדברים שאמר אסף לרותם במהלך שיחתם:

"אסף: תראה אני מתקשר, קיבלתי את המייל שלך ולצערי אני אין לי בשורות טובות,
, מה שפייסבוק החליטה לפי העדכון האחרון שיצא זה שהיא לא רוצה יותר מה ש-
את ה"גרין קארך", היא לא רוצה יותר "גרין קארד" בפרסום של "גרין קארד" (עמוד

2 שורות 5 - 9).

אסף: יכול להיות: כן זאת הסיבה. לצערי מבחינה הזאת "הגרין קאד" הוא בעייתי.
אנוזנו, פייסבוק החליטה לאחרונה שהיא נכנסת אתה יודע, וזה בעובי הקורה מה
שנקרא ושיכול להיות מאוד שזאת הסיבה שאנחנו לא הצלחנו, לא יכולתי להמשיך
איתד- אני לא יידע בוודאות כי זה אלגוריתם קובע לי מי המאה חמישים לקוחות כל

רבעון ויכול להיות שהזה אחת הסיבות. (עמוד 2 שורות 17 - 22).
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, זה מאפשר לה פשוט אסף: אנחנו המדיניות של פייסבוק היא מאוד עמומה ואנחנו
להתמקד כל פעם. הם כנראה ראו שהוויזות האלה זה מתחיל להיות "סקאמי" ככה
שהם ככה הם חושבים כנראה ופשוט החליטו להכיל את המדיניות על זה, על הנושא
הזה באופן גורף. עכשיו אין להם אפשרות לעשות ניתוח ידני של כל החשבונות אז הם
מחכים עכשיו ל"פידבק" אוקי \ הם מחכים ל"פידבק" מהמנהלים ואז כשאתה בעצם
תפנה לצוות התמיכה הם ממש יסתכלו על זה בצורה ידנית ויחליטו לכאן או לכאן.

אוקי ל (עמוד 5 שורות 15 - 23).

אסף: המדיניות היא מאוד וויג יש אזורים למשל איזורים שיאכפו יותר אלכוהול נגיד
פרסום של אלכוהול. יש אזורים שיאכפו יותר פרסום של כדורים דיאטטים ויש
אזורים שיאכפו יותר, זה הכל עניין של י'טרנד". אם הם מרגישים כי מה שקרה עם

הוויזות זה לא היה אף פעם בפייסבוק אתה זוכר את זה. (עמוד 6 שורות 6 - 10).

אסף: אין שום קשר במחלקת, אנחנו להפך מבחינתנו זה זה פוגע בנו שאתה לא
שהחשבון שלד לא זה לא ממשיך. אבל יש את המחלקה של הפוליסי שהיא מנותקת
מכל מה שהולד מאלמנט של השיווק פשוט מנותקת לגמרי. יושבים שם אנשים

אפורים לא סתם אני צוחק.

יושבים שם אנשים שהם פשוט שיש להם בוא נגיד "קי פי אי" אחרים יעדים/מדדים
אחרים. (עמוד 7 שורות 20 - 24 ועמוד 8 שורות 1 - 3).

אסף: "באמת שאין לי מושג זה כן לגמרי ורק מוכיח לך את מה שאמרתי שהכל פה
מאח* "רנדומליי' ויכול להיות שזה הכל עניינים ש- אני אפילו אגיד לך יותר מזה ועד
כמה שלדעתי אני מעריך זה אפילו לא בן אדם לא, שום בן אדם לא סגר זה "בוס" סגר

לך את ה- את הדבר הזה.

רותם: הבנתי.

אסף: זה נטו מחשב והם עכשיו מחכים ל"פידבק" מאלה שסגרו לחם לראות כאילו
אם זה באמת ככה, אתה מביןל הם כאילו מעדיפים לעשות "אכיפה גורפת" ואז אחר

כך לעשות ה-

רותם: הבנתי.

אסף: לקבל פניות אישיות. אוקי אבל אני רוצה שכן תגיש, אני ממליץ לך להגיש
לצוות התמיכה שלנו." (עמוד 9 שורות 11 -24).

העתק תמלול השיחה מצ"ב כנספח 12 לתצהיר של רותם;
132. ברי, כי התנהלותה של פייסבוק שתוארה לעיל הינה התנהלות פסולה, חסרת תום לב ולא לגיטימית. ברי, כי
פייסבוק מנועה מלסגור חשבונות פרסום בגין סיבות שלא פורטו במסמך הנחיות הפרסום או בכל מקום

אחר.
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133. כמו כן, ברי, כי פייסבוק מנועה מלסגור חשבונות פרסום באופן גורף, וכי עליה להשקיע משאבים במתן
שירות אנושי שיעבור על חשבונות הפייסבוק של לקוחותיה ויספק תשובות ללקוחותיה אשר מפרסמים

אצלה.

\ז. עניינם של הנוקשים
134. לאחר שעמדנו על ההפרות שמבצעת פייסבוק כלפי לקוחותיה המפרסמים אצלה את עסקיהם, נציג את

העובדות שארעו בעניינם של המבקשים.

135. כך, בין היתר, נציג בפני בית המשפט הנכבד את האופן שבו פרסמו המבקשים את מרכולתם בפייסבוק לאורך
השנים, את האופן שבו נאלצו לגלות כי חשבונם הושבת על ידי פייסבוק, את התשובות הלקונית שקיבלו

המבקשים מפייסבוק, את הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהעניין, ועוד ועוד.

136. בסיומו של פרק זה תתקבל תמונה ברורה ועגומה במיוחד אשר תלמד אודות ההשפעות החמורות של
התנהלותה של פייסבוק על לקוחותיה חסרי האונים.

ת.1. עניינו של רותם
137. רותם הינו הבעלים של משרד פרסום ומכירות בשם בלו פפר שיווק בע"מ. משרד המכירות של רותם מספק

ללקוחותיו שירותי פרסום ומכירות של המוצרים והשירותים הנמכרים על ידם.

138. בסביבות שנת 2011 החל רותם לרכוש מפייסבוק שירותי פרסום. החל ממועד זה, היה רותם רוכש קמפיינים
של פרסום מפייסבוק באמצעות חשבון הפרסום שלו, ומוכר באמצעותם את המוצרים של לקוחותיו השונים.

139. נציין, כי במסגרת חשבון הפרסום של רותם קיימים לרותם מספר פיקסלים של פייסבוק, כאשר כל פיקסל
משויך לקמפיין פרסום אחר. נציין, כי רותם אגר לאורך השנים כמות מידע אדירה על גבי חשבונות של

פייסבוק. מידע זה, עוזר לרותם לפרסם בצורה יעילה ואפקטיבית יותר את המוצרים של לקוחותיו.

העתק צילום עמוד הפייס1וק של רותם, ממנו הוא עוקב אחר הקמפיינים שמנוהלים על ידו מצ"ב כנספח 13
לתצהירו של רותם;

140. לאורך השנים ארעו מספר מקרים בהם פייסבוק פנתה אל רותם והודיעה לו, כי היא מצאה הפרות בהודעות
שהוא היה מעוניין לפרסם בפייסבוק. כאמור, הודעות אלה נשלחו אל רותם לאחר שהפרסומת שלו כבר

פורסמה בפייסבוק וקמפיין הפרסום החל לפעול.

141. בהתאם להודעות אלה, תיקן רותם את ההודעות ושלח אותן לאישור נוסף של פייסבוק. בכל אותם מקרים,
פייסבוק אישרה את ההודעות של רותם לאחר התיקון שבוצע על ידו.

142. בסביבות חודש ינואר 2017 רותם קיבל טלפון מפייסבוק אירלנד. נציג של פייסבוק בשם אסף ייעץ לרותם
לאגד את כל חשבונות הפרסום שלו בתוך "ביזנס מנג'ר" ובכך לייעל את המעקב אחר הקמפיינים של

הפרסום.
143. אסף אף עזר לרותם בפרסום ושיווק פרסומת של רותם שעסקה במתן סיוע להוצאת גרין קארד.

144. בסביבות חודש אפריל 2017, החל רותם לפרסם שירות סיוע משפטי לצורך הוצאת הגרין קארד (להלן�
"קמפיין הגרין קאלד"). כאמור, הקמפיין של הגרין קארד בוצע בידיעתו של אסף ותוך שאסף נותן לרותם

עצות בקשר אליו.

145. יום אחד, אסף הפסיק להתקשר אל רותם ללא כל סיבה מובנת.
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146. בתחילת חודש יולי 2017 קיבל רותם הודעה מפייסבוק במסגרתה נאמר לו, כי חשבון פרסום שלו מושעה
ונרשם כמפר מדיניות (רותם לא שמר את העתק ההודעה).

147. בתגובה, פנה רותם לפייסבוק, ושאל אותה מדוע סגרו את חשבון הפרסום שלו. רותם ציין בהודעתו, כי
קיימת לו פעילות רבה בפייסבוק והוא רוצה לקבל הדרכה מה עליו לעשות בכדי להפעיל מחדש את החשבון

שלו.

148. במענה לפנייתו של רותם, שלחה פייסבוק לרותם את ההודעה שתצוטט להלן:

8113̂ "שלום 

תודה שפנית אלינו. החשבון שלד הושבת עקב אי ציות להנחיות הפרסום של
פייסבוק.

אנחנו בודקים את הציות למדיניות ואת איכות תוכן הפרסום בחשבונות מודעות.

כשחשבונות מפעילים מודעות שאינן תואמות למדיניות, הם מושבתים.

החשבון שלד הושבת עקב הפעלת מודעות מטעות שגרמו למשוב שלילי רב מאנשים
בפייסבוק. מטיתנו היא לספק למשתמשים חוויה באיכות הגבוה ביותר. אנחנו
שומרים לעצמנו את הזבות לסרב לפרסום שלדעתנו מנוגד למטרות אלה. באותו אופן,
אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לסוגי חשבון שיוצר מודעות המנוגדות למטרות

אלה.

לכן, אם אחת המודעות שלך הוסדה או שחשבון המודעות שלך הושבת, לא נוכל
להפעיל אותם מחדש. אנו מתנצלים על אי הנוחות שעלולה להיגרם. זוהי ההחלטה

הסופית.

תחיה על ההבנה."

149. בתגובה להודעה זו שלח רותם הודעת דוא"ל לפייסבוק, במסגרתה ביקש להבין מדוע פייסבוק אינה מתריעה
לפני שהיא סוגרת חשבונות פרסום לצמיתות. כמו כן, שאל רותם את פייסבוק מה עליו לעשות בקשר לכרטיס

האשראי שלו שמתן בחשבון הפרסום.
150. כעבור זמן קצר קיבל רותם את התשובה הבאה מפייסבוק .?

16161011116) €\י1 /¥י16¥16 0311111 4#61." 1161)1111 4311€ 10 11113616 1€י6^ 111131)
3011011 16§31(1111§ 11118 11131161"

151. במענה להודעה זו, פנה רותם לפייסבוק פעם נוספת, וביקש לקבל תשובה ממענה אנושי. כמו כן, רותם ביקש
לקבל מפייסבוק תשובות בנוגע לאפשרויות העומדות בפניו ובנוגע לדרכים בהן הוא יוכל להבין איזו הפרה

בוצעה על ידו לטענת פייסבוק וכיצד הוא יוכל לתקנה ולהפעיל מחדש את חשבון הפרסום שלו.

העתק התכתובות בין רותם לבין פייסבוק מצ"ב כנספח 14 לתצהירו של רותם;

152. עד מועד הגשת בקשת אישור זו לא התקבלה תגובתה של פייסבוק.

153. זמן קצר לאחר מכן (בסביבות חודש יולי 2017), התקשר אסף אל רותם. העתק תמלול השיחה צורף כנספח
12 לתצהיר של רותם.
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154. כפי שהובהר בפרק הקודס; במסגרת שיחה זו הודה אסף, כי פייסבוק סוגרת חשבונות פרסום לאור סיבות
שונות שלא פורטו במסגרת מסמך הנחיות הפרסום. עוד הודה אסף, כי פייסבוק אינה מקצה כוח אדם

שיעבור על פניות לקוחותיה של פייסבוק וכי סגירת החשבון מתבצעת באופן ממוחשב.
155. אסף אף הודה בפני רותם כי התנהלותה של פייסבוק הינה לוטה בערפל, וכי לא ניתן לדעת בגין אילו סיבות

פייסבוק תשבית חשבונות פרסום בעתיד. ועוד ועוד.
156. כתוצאה מהשבתת החשבון נגרמו לרותם נזקים חמורים, וזאת נוכח הירידה במכירות המוצרים שנמכרו על
ידו. כאמור, רותם ביסס את אסטרטגית הפרסום שלו על הפרסום בפייסבוק ועל הידעה שנשמר על גבי
הפיקסל של פייסבוק, ומשכך, השבתת חשבון הפרסום פגעה משמעותית ביכולת שלו לפרסם. לצד זאת,

השקעתו הרבה של רותם בחשבון ובצבירת המידע שנאגר בו לאורך השנים ירדה לטמיון.

; ד,2. ענ"נו של סמיוו
157. סמיון הינו איש שיווק, אשר משווק קורסים בנושאים שונים.

158. בסביבות שנת 2013 החל סמיון לרכוש מפייסבוק שירותי פרסום. החל ממועד זה, היה סמיון רוכש קמפייניס
של פרסום מפייסבוק, ומוכר באמצעותם את המוצרים והשירותים שלו.

159. נבהיר, כי סמיון מודע למסמך הנחיות הפרסום ומקפיד שלא להפר את ההוראות המצוינות במסגרתו.

160. במהלך שנת 2015 קיבל סמיון הודעה מפייסבוק במסגרתה נכתב, כי קיים ציור של מחשוף מצויר באחת
הפרסומות שלו, ובעקבות זאת חשבון הפרסום שלו מושבת.

161. סמיון פנה אל פייסבוק ושאל כיצד יתכן שחשבון הפרסום שלו הושבת בגין פרסומת שאושרה על ידי פייסבוק
בעבר ופורסמה על ידה. כמו כן ביקש סמיון להבין, מדוע פייסבוק אינה משביתה את ההודעה המפרה שלו
בלבד וזאת חלף השבתת חשבון הפרסום. בעקבות פנייתו של סמיון, פייסבוק ביטלה את השבתת החשבון.

162. במהלך חודש מרץ 2017 סגרה פייסבוק פעם נוספת את חשבון הפרסום של טמיון ללא כל הסבר. כל פניותיו
של סניה לא הועילו לו ןפייסבוק הודיעה לו כי אין באפשרותו להפעיל את החשבון. טמיון לא הצליח להבין :

מדוע פייסבוק משביתה את חשבונות הפירסום שלו, וזאת כאשר הוא מקפיד לעמוד בהוראות של פייסבוק.
163. בעקבות זאת, פתח סמיון חשבונות פרסום על פרופילים של משתמשים אחרים ופרסם באמצעותם פרסומות
שונות. גס במסגרת פרסומות אלה הקפיד טמיון לעמוד בהוראות מסמך הנחיות הפרסום. בשלב מסוים,

החלה פייסבוק לסגור את הפרסומות שפורסמו על ידי טמיון במסגרת חשבונות פרסום אלה.
164. בשלב מסוים, הצליח טמיון ליצור קשר עם נציגה של פייסבוק. אותה נציגה הבהירה לטמיון, כי הסיבה

לסגירת הפרסומות שלו נובעת מ"נגטיב פיטבק" שמתקבלת על ידי משתמשי פייסבוק השונים.
165. טמיון נדהם לגלות לראשונה, כי פייסבוק משביתה חשבונות פרסום שלו רק בגלל שמשתמשיה הגיבו באופן

שלילי לפרסומות אלה. שהרי, עניין זה מעולם לא הוסבר לו.
166. נציין, כי באחת מהפעמים, פייסבוק השביתה לטמיון פרסומות לקורס שעונה לשם שופיפייל" שמטרתו
להכשיר את הרוכש לבצע מסחר באינטרנט, כאשר רובו המכריע מתבצע בפייסבוק ובאינסטגרם בשיתוף

פעולה עם פייסבוק.
167. נבהיר, כי בטרם פרסום מוצר זה, בדק טמיון אס קיימת הגבלה כלשהי במסמך הנחיות הפרסום של פייסבוק

לצורך פרסומת זו, והבין כי לא קיים כל הגבלה מסוג זה.
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168. על אף האמור, פייסבוק השביתה פרסומת זאת, וזאת ללא הודעה מוקדמת וללא הסבר ראוי. נציין, כי
התכתובות שהוחלפו בין סמיון לבין פייסבוק צורפו אל נספח 1 לתצהירו של סמיון.

169. כתוצאה מהתנהלותה הפסולה וחסרת תום הלב של פייסבוק, נגרמים לסמיון נזקים משמעותיים בגין כל
חודש שחולף מאז השבתת החשבון. שהרי, סמיון הסתמך על הפרסום בפייסבוק וסמך על פייסבוק שימלאו
אחר התחייבויותיהם כלפיו. ברי, כי גס נגרם לו נזק בגין ירידה לטמיון של השקעתו בפרסום בפייסבוק

לאורך השנים.

170. ברי, כי אף אילו היה מפר סמיון הוראה כזו או אחרת של פייסבוק, לא היה בכך כדי להצדיק את סגירת
החשבון וכל שהייתה זכאית פייסבוק לעשות הינו להשבית את הפרסומת הנקודתית של סמיון, שבה כביכול

הפר סמיון את הורואת מסמך ההנחלות.

171. נבהיר, כי בסך הכל סגרה פייסבוק למעלה מ- 10 חשבונות פרסום שנפתחו על ידי סמיון לאורך השנים, וזאת
ללא הסבר בגין השבתת החשבונות וללא שניתנת לסמיון אפשרות או הזדמנות להפעיל חשבונות אלה.

172. סמיון השקיע לאורך השנים כ- 500,000 ¤ בפרסום בחשבונות השונים.

ה. עילות התביעה
ה.1+ פייסבוק מפיה את הוראות מסמד הנחיות הפרסום

; 173. כפי שהוכח במסגרת פרקים גי ו- ד' לבקשה זו, פייסבוק מפרה מספר הוראות של מסמך הנחיות הפרסום

174. ראשית. פייסבוק מפרה את התחייבותה לבצע בדיקות בטרם פרסום ההודעה. כאמור, כפי שהוכח וכפי
שיובהר להלן, פייסבוק השביתה פרסומות של כל אחד מהמבקשים וזאת לאחר שפרסומות אלה פורסמו
בפייסבוק. כמו כן, הנציג שירות של פייסבוק מודה, כי פייסבוק משביתה פרסומות של לקוחותיה אשר

פורסמו אצל פייסבוק.

175. שנית. פייסבוק משביתה חשבונות פרסום של לקוחותיה ללא שקיימת לה זכות במסמך הנחיות הפרסום
לעשות כן, וללא שמתקיימות נסיבות המצדיקות סנקציה חמורה זו. כאמור, עניין זה ארע לכל אחד

מהמבקשים.

המבקשים הוכיחו, כי אין מדובר בטעות נקודתית שארעה בעניינם. נהפוך הוא, פייסבוק הבהירה לכל אחד
מלקוחותיה כי כך היא נוהגת וכי אין להם מה לעשות בעניין. אס נותר עוד ספק לגבי עניין זה הוא הוסר
במהלך שיחתם של אסף ורותם, וזאת שעה שאסף הודה בפה מלא, כי פייסבוק משביתה חשבונות פרסום

של לקוחותיה באופן גורף וכעניין שבמדיניות, וזאת על בסיס החלטות מעורפלות שהיא מקבלת מעת לעת.

176. שלישית. פייסבוק מפרה את הוראות סעיף 4 למסמך הנחיות הפרסום, וזאת משהיא אינה מפרטת
ללקוחותיה את הסיבה לדחיית הודעתם, באיזו הודעה בוצעה ההפרה, באיזה תאריך בוצעה ההפרה וכוי.
ברי, כי התנהלותה של פייסבוק מפרה את הוראות ההסכם והיא מקשה על לקוחותיה לתקן את ההפרה

שכביכול בוצעה על ידם, או לחילופין לערער על החלטתה של פייסבוק.

עניין זה הוכח באופן חד משמעי בכל אחד מהמקרים שארעו למבקשים והוצגו לעיל.

177. כמו כן, פייסבוק מפרה את החובה שחלה עליה לבחון את הערעורים של לקוחותיה על ההחלטות להשבתת
פרסומת ו/או חשבון פרסום. כך, בתשובותיה פייסבוק אינה מיידעת את לקחותיה מה הנימוקים שהובילו

אותה למסקנה זו, כיצד יהיה בידי לקוחותיה לנהוג בעתיד וכר.
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178. נבהיר, כי אין מדובר בטענה גבולית של המבקשים אשר מתבססת על פרשנות כזו או אחרת להוראות מסמך
הנחיות הפרסום. נהפוך הוא, הוראות מסמך הנחיות הפרסום הינן חדות וברורות. דומה, שאף פייסבוק

עצמה לא תחלוק על כך, כי היא פעלה בניגוד להוראות אלה.

179. כפי שהוכח, אין מדובר בעניין נקודתי שארע בעניינם של המבקשים בלבד. שהרי, כפי שעולה מהתשובות
שסיפקה פייסבוק למבקשים וכפי שעולה מהתשובות שסיפק נציג פייסבוק לרותם, מדובר במדיניות של

פייסבוק, בהתנהלות שיטתית אשר ננקטת על ידה כלפי כלל לקוחותיה.

180. נבהיר, כי מבלי לגרוע מהעובדה שפייסבוק הפרה את הוראות מסמך הנחיות הפרסום, ברי כי אף עקרון תום
הלב הקבוע בסעיף 39 לחוק החוזים, אשר מחייב בעל דין לקיים את הוראות ההסכם בתום לב מונע

מפייסבוק להשבית חשבונות פרסום של לקוחותיה ללא התראה מראש.
181. עקרון זה אף מחייב את פייסבוק לתת ללקוחותיה מענה אנושי ראוי, אשר יבחן את פניותיהם לעומק, ואשר

יסייע ללקוחות אלה להפעיל מחדש את חשבון הפרסום שלהם.

182. אין ולא יכול להיות ספק, כי הפרות אלה שביצעה פייסבוק גרמה ללקוחותיה לנזקים חמורים ביותר.

183. רביעית. פייסבוק משביתה חשבונות פרסום של לקוחותיה מסיבות לא לגיטימיות שלא פורטו במסמך
הנחיות הפרסום ושאינן ידועות ללקוחות פייסבוק, וזאת מבלי ליידע את לקוחותיה מדוע הושבתה

הפרסומת ו/או חשבון הפרסום שלו.

ה+2+ פייסבוק מתעשרת על חשבוו לקוחותיה
184. בחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 נקבעו 3 יסודות מצטברים אותם יש להוכיח, בכדי לבסס את

; (ג) על חשבונו של גורם מזכה. ; (ב) שלא כדין התקיימותה של עילת עשיית העושר � (א) התעשרות

185. בענייננו, ברור כי שלושת יסודות אלו מתקיימים ביתר שאת:
186. התעשרות: המבקשים יטענו, כי פייסבוק התעשרה בנסיבות העניין על גבס של חברי הקבוצה, וזאת שעה
שפייסבוק נמנעה מלעמוד בהוראות מסמך הנחיות הפרסום. בעשותה כן, חסכה פייסבוק כספים

: משמעותיים שהיה עליה להוציא עבור ביצוע בדיקות של מודעות פרסום, בגין כוח אדם ועוד.
187. ודוק, כפי שהובהר לעיל, על פייסבוק היה לבצע בדיקה של מודעת פרסום בטרם פרסומה. כפי שהוכח,
פייסבוק לא עשתה כן ובפועל פרסמה הודעות מבלי לבדוק אותן. בנסיבות אלה, חסכה פייסבוק על גבם של

חברי הקבוצה את הכספים שהיה עליה להוציא לצורך ביצוע בדיקות אלה.

188. בנוסף לאמור, פייסבוק התעשרה על חשבון גבס של חברי הקבוצה בחיסכון בכוח אדם. ודוק, בהתאם
למסמך הנחיות הפרסום, במקרים שבהם היתה מחליטה פייסבוק שלא לאשר הודעת פרסום מסוימת, היה
על פייסבוק לשלוח ללקוחותיה הודעת דוא"ל במסגרתה תבהיר פייסבוק ללקוחותיה את הסיבות לפסילת

ההודעה, וכן תעמוד על האפשרויות לתקן את ההפרה.
189. כפי שהוכח, פייסבוק לא עשתה כן. למעשה, כפי שמודה פייסבוק עצמה, קיימים פגמים רבים במעבר על
פניות הלקוחות. למעשה, חלק נכבד מהתכתובות ששולחת פייסבוק ללקוחותיה נשלחות באופן אוטומטי

וללא מענה אנושי.
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190. בנוסף, כפי שהוכח, פייסבוק אינה מאפשרת ללקוחותיה לערער על החלטתה להשבית את חשבון הפרסום.
כך, בפועל, פייסבוק אינה קוראת את הערעורים של לקוחותיה, משיבה להם בתשובות סתמיות וחסרות
משמעות כי ערעורם נדחה ולמעשה, מונעת מהם את האפשרות להפעיל מחדש את חשבון הפרסום, וזאת

בניגוד להוראות ההסכם בין הצדדים.
191. שלא כדיו: דומה כי אלן צורך להרחיב במידה יתר בדבר התקיימותו של יסוד זה - כפי שהוכח, פייסבוק
הפרה התחייבויות ברורות שחלות עליה מכוח מסמך הנחיות הפרסום. למעשה, דומה שלא יכול להיות ספק,
כי התעשרותה של פייסבוק נבעה אך ורק מהתנהלותה הפסולה של פייסבוק אשר החליטה לחסוך בעלויות

על חשבון גבם של לקוחותיה.
192. על חשבונו של גורם מזכה: גם התקיימותו של יסוד זה לא מוטלת בספק. כספים שהמשיבה שלשלה לכיסה

הינם על חשבונם של חברי הקבוצה אשר ניזוקו מהתנהלותה של פייסבוק.
שהרי, ברי כי לקוחותיה של פייסבוק נפגעו מכך שפייסבוק השביתה הודעות פרסום שלהם לאחר שפורסמו,
וזאת חלף ביצוע בדיקה מוקדמת של פייסבוק. ברי, טוב ועדיף היה ללקוחותיה להבין מה הפגם בהודעה

ן (ככל וקייס), לתקנו וזאת חלף עצירת קמפיין הפרסום לאחר שפורסם בפייסבוק.
193. כמו כן, ברי כי העובדה שפייסבוק מעדיפה לסגור חשבונות פרסום ללא בדיקה רציינת של נציגים בשר ודם,
וכי פייסבוק מעדיפה לספק ללקוחותיה תשובות אוטומטיות לתלונותיהם (וזאת חלף מתן תשובות של גורם

אנושי), הינן על חשבון לקוחותיה של פייסבוק.
194. נציין, כי בקשת אישור עם נסיבות דומות התבררה במסגרת תצ (מרכז) 51324-03-14 עזרא
: "עניין ?11") בפני בית 116̂ (פורסם בנבו ביום 3.5.2017) (להלן 16̂ -?30̂ יהודה ני '(1נ3קת1(0 1>1
המשפט המחוזי מרכז. באותו עניין הועלתה טענה, כי חברת ?]£ הפרה את החובה לסמן על גבי מחסניות דיו

המיוצרות על ידן ואשר נמכרות בישראל מספר נתונים בעברית.
195. אחת הטענות שהועלו על ידי המבקש נגד ?]£ ואשר התקבלה על ידי כב' השופט גרוסקופף הייתה, כי חברת
?# התעשרה על חשבון חברי הקבוצה בכספים שהיא חסכה מהפרת הוראת הדין המחייבת אותה לסמן

בעברית מחסניות דיו, ומשכך עליה לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת.
196. כב' השופט גרוסקופף קיבל טענה זו, וקבע את הדברים שיצוטטו להלן אשר מתאימים לענייננו כמו כפפה

ליד: �
"סעד גוסף אשר נתבע במסגרת התובענה שלפניי מתייחס לסכומים שהמשיבות
חסכו במהלד השנים בעקבות אי העמידה בהוראות החוק הישראלי לעניין סימון
מוצרים. התביעה לסעד זה מבוססת על סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט,
תשל"ט-1979, כשהלך המחשבה העומד מאחוריה היא כדלהלן: על פי ההוק, נדרשו
המשיבות לסמן מחסניות דיו ?ט בעברית. המשיבות הפרו חובה זו, וכתוצאה מכך
התעשרו שלא כדין, שכן חסכו לעצמן את הוצאות סימון המוצרים. התעשרות זו היא
על חשבון הצרכנים, שכן הושגה באמצעות הפרת חובת הסימון המיועדת להטיב
עימם. לפיכן על המשיבות להשיב לחברי הקבוצה את הרווהים שהפיקו מהפרת

היזובה.
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העיקרון לפיו חסכון שהופק מהפלת חובה כלפי התובע עשוי להיות בי תביעה
במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט הוא עיקרון שיש לי עיגון במשפט הישראלי.
בספרות המשפטית הסוגיה נידונה בעיקר בקשר לחסבון בהוצאות ביצוע החוזה, תון

שהובעה עמדה התומכת, בכפוף לחריגים מסוימים, בהכרה באפשרות התביעה.."

המסקנה המתבקשת היא שהמבקש עמד בנטל המוטל עליו להצדיק ניהול התובענה
כייצוגית הן ביחס לסעד הנזיקי (הפגיעה בנוחות חברי הקבוצה) והן ביחס לסעד
בדיני עשיית עושר ולא במשפט (חסכון הוצאות המשיבות על סימון בעברית). (ראה

עמתי 20 פיסקה 32 להחלטה).

; שהרי ברי, כי בנסיבות ענייננו פייסבוק התעשרה 197. דומה שדבריו של כב' השופט גרוסקופף נכתבו עבור ענייננו
מכך שהיא הפרה את הוראות מסמך הנחיות הפרסום. כמו כן, ברי, כי התעשרותה של פייסבוק הינה על

חשבון חברי הקבוצה המיוצגת וזאת כפי שפורט לעיל.

198. משכך, נדרשת פייסבוק לפצות את חברי הקבוצה בכספים שנחסכו על ידה משלא קיימה את החובות שמחיל
עליה מסמך הנחיות הפרסום.

199. נציין, כי פיצוי זה אינו מחליף את הפיצוי לו זכאים חברי הקבוצה בגין יתר הנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה
כתוצאה מהתנהלות המשיבה.

200. נוכח כל האמור לעיל, עומדת למבקשים ולחברי הקבוצה עילת עשיית העושר.

ה.3< פייסבוק מטעה את לקוחותיה גקשר לאופו הפרסום המוצע על ידה
201. סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") מטיל על עוסקים איסור להטעות -

במעשה או במחדל - את לקוחותיהם בכל דבר ועניין שהינו מהותי לעסקה. ובלשון החוק:

"2. (א) לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרד
אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי
בעסקה (להלן - הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים

בעסקה.
202. במסגרת סעיפים 2 (1) - 2 (21) לחוק הגנת הצרכן, מפורטים ה"ענייניס" אותם רואה המחוקק כ"מהותיים
לעסקה'/ ואשר כל הצגת מצג מטעה בקשר אליהם על ידי העוסק, תהווה הפרה של הוראות סעיף 2 לחוק

הגנת הצרכן.

203. כך, במסגרת סעיף 2 (1) לחוק הגנת הצרכן נקבע כי: "הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות",
מהווה עניין מהותי בעסקה.

204. כמו כן, במסגרת סעיף 2 (5) לחקו הגנת הצרכן נקבע כי: "השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת
שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם", מהווה עניין מהותי בעסקה.

205. בהתאם להוראותיו של ס' 31(א) לחוק הגנת הצרכן, הפרת איסור ההטעיה הקבוע בסעיף 2 לחוק מהווה
עוולה נזיקית.



27

206. במסגרת סי 31 (א1) לחוק הגנת הצרכן נקבע כדלמן: "הזכות לסעדים בשל עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע
מהעוולה, וכן לעוסק שנפגע, במהלך עסקו, מהטעיה כאמור בסעיף 2". קרי, הזכות לקבלת הסעדים בגין
עוולה מכוח חוק הגנת הצרכן, מוקנית גם ללקוחות עסקיים (כדוגמת המבקשים וחלק מחברי הקבוצה],

שהוטעו במהלך עסקיהם כתוצאה מהתנהלות פסולה של העוסק.

207. מהאמור לעיל עולה, כי לצורך הוכחת עילת ההטעיה המנויה בחוק הגנת הצרכן, על המבקש להוכיח
התקיימותם של 3 תנאים מצטברים: (א) העוסק עשה מעשה העלול להטעות את הצרכן בעניין מהותי
(בענייננו, הצגת מצג מטעה בקשר לתעודת האחריות) ,? (ב) לצרכן נגרם נזק ,י (ג) קיים קשר סיבתי בין ההטעיה

לבין הנזק שסבל הצרכן.
208. להלן, נתייחס לכל אחד מהתנאים הנקובים לעיל, לפסיקה שפרשה והבהירה את תחולתו, וליישומו על
נסיבות ענייננו. בסוף סקירה זו יהא ברור, כי על פי החוק, הדין והפסיקה, פייסבוק מטעה את לקוחותיה

בכל הנוגע לתנאי שירותי הפרסום שמסופקים על ידה.

ה.3,א, פייסבוק מציגה בפני לקוחותיה מצג מטעה
209. בניגוד להטעיה המוכרת מדיני החוזים הכלליים, ההטעיה אליה התכוון המחוקק כאשר ניסח את חוק הגנת
הצרכן הינה ייחודית ושונה. זאת, מכיוון ובניגוד לעילת תביעה שבבסיסה טענה להטעיה חוזית, תובע
המסתמך על חוק הגנת הצרכן אינו נדרש להוכיח כי טעה בפועל, אלא די בכך כי בעקבות המצג "עלול" היה

לטעות.

210. וכדבריו של בית המשפט בתצ (ת"א) 2351-10-12 חיים חגי שור ני אסם תעשיות מזון בע"מ (פורסם בנבו,
ביום 22.4.15), בעמי 9:

ו "הייחוד בהטעיה על-פי וזוק הגנת הצרכן הוא שדי בכך שהצרכן "עלול" לטעות
בעקבותיה, וכדי שתתגבש איו דרישה להיווכח כי אמנם טעה ולכו כרת הוזה, כמו

בדיני ההוזים." !
211. במסגרת תצ (ת"א) 7161-12-12 פז הלפריו ני ערוץ הופ! בע"מ (פורסם בנבו ביום 4.4.2017) (להלן: "ענייו ;

הופ"), נבחנה השאלה האם העדר רישום של משך הזמן של תקליטור לתינוקות, מהווה הפרה של סעיף 2
לחוק הגנת הצרכן, וזאת משהינה מטעה את הלקוחות בקשר למשך התוכן שבתקליטור, ונקבע שם ביחס

לתכלית איסור ההטעיה ומטרותיה, כי (בעמי 8):

"תכלית איסור ההטעיה הצרכנית הקבועה בסעיף 2 לחוק הגנת
הצרכן פורשה בהצעת החוק ובפסיקה ככזו שמטרתה לתת מידע מלא ככל
האפשר על העסקה שמתעתד הצרכן לעשות ולאפשר בחירה מושכלת ומימוש

., זכויות הצרכן
סטנדרט ההתנהגות הנדרש בהוראת סעיף 2(א) גבוה מהמקובל בהוראות חוק
אחרות, שבהן נדרש קשר סיבתי ישיר בין מעשה לביו תוצאה - נזק שנגרם
לנפגע - בעוד שהוראת סעיף 2(א) להוק אוסרת על התנהגות באשר היא, אף
בלא שגררה אחריה נזק, ואף אם לא הוטעה איש כלל ממעשי העוסק, חל

האיסור".
עם זאת, האיסור הקבוע בסעיף 2 אינו חל על כל הטעיה, אלא הטעיה הנוגעת
לעניין מהותי לעסקה בלבד. אם נמסר מידע שאינו מדויק או שאינו נכון אד

הוא שולי והסר חשיבות, אין לראות בו כהטעיה צרכנית".
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212. במסגרת עניין הופ, עמד כב' השופט כהן על בחינת מהותו של מידע מסוים, ועל המקרים בהם יש לראות
מידע מסוים מהווה מידע מהותי אשר מהווה שיקול מהותי לצורך ביצוע העסקה:

"בחינת מהותו של המידע לעסקה צרכנית יש להידרש, בין היתר, לזהותו של
הצרכן - מיהו הצרכן הרלוונטי אשר בעיניו תיבחן מהותו של המידע לעסקה.
בנסיבות העניין, הצרכנים, חברי הקבוצה, הם הורים הרוכשים תקליטור
לילדיהם. שיקולי ההורים ברכישת התקליטור אינם זהים בהכרח להעדפות
ילדיהם ולכל הפחות ניתן להניח, שיש להם שיקולים נוספים. ניתן להניח,
שלהורים שיקול כלכלי מושכל של כדאיות העסקה, הנוגע למשד הזמן מול

העלות הכספית של התקליטור, ואינו מתייחס לתוכן בלבד.
הדרישה למהותיות העסקה אינה דרישה מחמירה (דויטש, בעמי 265-266).
, ובמנותק משאלת יש לפרש את הדרישה להטעיה עצמה בכל עגיין מהותי
הפיצויים, באופן מקל, שכן אין הצדקה שלא להטיל אחריות על עוסק בגין

הטעיה בכל עסקה ובמיוחד במהלד עסקה צרכנית (דויטש, בעמי 256).
בשלב מקדמי זה וקודם להוכחת יתר התנאים הנדרשים לקיומה של הטעיה
המזכה בפיצוי, יש לבחון, האם היעדר סימון משן הזמן שניתן לצפות
בתקליטור, עלול להטעות את הצרכן המבקש לרכוש את תקליטורי המשיבות,
כאשר נקודת המוצא היא שיש לערוך בחינה מקלה של מהותיות המידע

לעסקה."
213. בסופו של דבר, החליט כבוד השופט כהן לאשר את בירור התביעה כייצוגית, וזאת לאחר שמצא שהתנהלות

המשיבות באותו עניין עלולה להטעות את לקוחותיה:

לאור כל האמור המסקנה היא, שמשך זמן הצפייה בתקליטור הוא מידע
, שאי גילויו מהווה הטעיה במחדל, על פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן." מהותי

(עמוד 12 להחלטה)
214. על החלטה זו הגישו המשיבות בקשת רשות ערעור. בית המשפט העליון דחה את בקשת הערעור (לאחר הגשת

תגובה), וקבע את הדברים הדברים (פיסקה 5 להחלטה):

"סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן מטיל על עוסקים חובה לגלות לצרכנים
פרטים מהותיים בנוגע לעסקה הצרכנית שבה הם מתקשרים,.. בספרות
המשפטית קיימת מחלוקת בשאלה האם סעיף 2(א) הנ"ל מטיל חובה כללית
לגלות לצרכנים עניינים מהותיים הקשורים לעסקה או רק פרטים שיש חובה
בחוק לגלותם.. עם זאת, מקובל לראות בעניינים המפורטים בפסקאות
המשנה של סעיף 2(א) לחוק הגגת הצרכן ובעניינים שאי גילויים מהווה
הטעיה לפי סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 ככאלה

שחובה על עוסקים לגלות לצרכנים המתקשרים עמם"
215. עוד נפנה לתצ (י-ס) 21074-04-14 יונתן ברנד ני אל-על (פורסם בנבו, ביום 23.3.2016) (להלן: "עניין ברנד"),
שם נדונה הטענה, כי אל-על מציגה מידע בנוגע לתנאי ביטול ושינוי עסקה באופן בלתי ברור ומטעה. בית
המשפט קיבל את בקשת האישור תוך שהוא קובע, כי אל על הציגה מידע הנוגע לאפשרות לבטל ולשנות את

תנאי העסקה באופן שעלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה (בעמי 8):
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"מעיון במכלול האמור, נראה כי אכן הצגת המידע בדבר ביטולים ושינויים נעשתה
באופן שאיננו הולם ושעלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה לרכישת כרטיס
טיסה באמצעות אתר אל-על במרשתת, אם על שום שלא יידע אודות קיומה של זכות
לביטול ולשינוי תנאי כרטיס הטיסה, ואם על שום שהמידע המוצג לו בענין זה ייקלט
אצלו בצורה לא ברורה ואף מוטעית, באופן שלא יוכל לכלכל את צעדיו בצורה מושכלת,
בין אם בעת הקניה, ובין אם בעת שנוצר אילוץ המצריך שינוי או ביטול כרטיס

הטיסה, כפי שארע לכאורה במקרה של המבקש דנן."
216. יפים לעניין זה אף דבריה של כבי השופטת בזק רפפורט שנאמרו בעמוד 9 סעיף 12 להחלטה:

"אינני סבורה כי יש לזקוף לחובתו של המבקש את הטעות בענין תנאי הכרטיס, אלא
נראה כי מדובר בטעות שיסודה בהטעיה הנובעת מן האופן המסורבל והלא ברור בו
מציגה אל-על לרוכשים באמצעות אתר המרשתת את המידע בדבר ביטולים ושינויים.
אופן הצגה מסורבל זה הביא את המבקש לסבור כי הכרטיס שרכש ניתן יהיה לביטול
ולהחזר כספי בהפחתה סבירה, דבר שהתברר בסופה של דרך כלא אפשרי (לעניין

שינוי שם אתייחס בהמשן)."
217. נציין, כי בקשת רשות ערעור מטעם אל על על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים נדחתה ברעא
3425/16 (פורסס בכבו ביום 11.7.2016), תוך שבית המשפט העליון עמד על המשמעויות הנלוות לאופן הצגתם

של תנאים לעסקה המקשה על הבנתם (ראה עמוד 9):

"המסקנה מן האמור לעיל היא כי בדין קבע בית המשפט קמא שהמבקשת
מציגה לכאורה מידע חסר ומטעה במסגרת הליך הרכישה באינטרנט וכי ישנה
אפשרות סבירה שייקבע כי לקוחות אשר רכשו ממנה כרטיסים בדרך זו הוטעו
בנוגע לאפשרות לבטל את הכרטיס ולקבל החזר כספי או להסב אותו על שמו
של אדם אחר. לכד אוסיף כי יצירת רושם מוטעה בנוגע למהות העסקה
ותנאיה על ידי הצגתם בדרד המקשה על הבנתם מהווה הטעיה לכל דבר וענייו
(וראו בהקשר זה: אורנה דויטש מעמד הצרכו במשפט, בעמי 356-354 (2002)
(להלו: מעמד הצרכן)) וזאת גם אם נצא מנקודת הנחה כי המבקשת לא הציגה
מידע כוזב בפני מי שרכשו ממנה כרטיסי טיסה באינטרנט או השמיטה

פרטים מהותיים מהמידע שמסרה להם,"
; 218. מן הכלל אל הפרט

219. כפי שהובהר לעיל, המשיבה הציגה בפני לקוחותיה מצג שגוי ומטעה במספר עניינים ,י

220. ראשית. המשיבה יצרה מצג בפני לקוחותיה, כי במידה והס יעמדו בהנחיות ובהוראות המפורטות במסגרת
מסמך הנחיות הפרסום, תאשר פייסבוק את הפרסומות שהועלו על ידם. בפועל, כפי שהוכח לעיל, קיימות
סיבות נוספת שאינן מפורטות במסגרת מסמך הנחיות הפרסום, אשר המשיבה סוגרת בגינן את חשבונות

הפרסום של לקוחותיה.

221. שנית. המשיבה הציגה בפני לקוחותיה מצג, לפיו היא תבצע בדיקות מקדימות בטרם פרסום המודעה, וכי
במידה וימצאו הפרות בהודעה תעדכן פייסבוק את לקוחותיה בעניין, ותאפשר להם לתקן את ההפרות.

222. בניגוד למצג זה, סוגרת פייסבוק את החשבונות של לקוחותיה ללא הודעה מראש, ללא זכות שבדין, וללא
מתן אפשרות ללקוחותיה לתקן את הפרותיהם.
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ה,3..פ, ללקוחות המשיבה נגרמו נזקים ממוניים ולא ממומים
223. מהעובדות שתוארו לעיל עולה, כי התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה ללקוחותיה הן לנזקים ממוניים

; והן לנזקים לא ממוניים, וזאת כפי שיפורט להלן

נזקים ממוניים

224. כל אחד מהמבקשים שילם לפייסבוק לאורך השנים כספים משמעותיים עבור שירותי הפרסום. בתמורה
לתשלום זה, זכה כל אחד מהמבקשים לפרסם את עסקו בפייסבוק. לצד זאת, זכה כל אחד מהמבקשים

לאגור מידע רב אודות קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלו בחשבון הפרסום.

225. כך, לקוחות פייסבוק ידעו והבינו, כי ככל שהם יפרסמו יותר בפייסבוק, כך הפרסום העתידי שלהם בפייסבוק
יהיה יעיל ואיכותי יותר (וזאת נוכח המידע שישמר בחשבון הפרסום בזכות הפיקסל).

226. משכך, ברי כי חלק מהעלות ששולמה על ידי לקוחותיה לפייסבוק לאורך השנים עבור שירותי הפרסום,
הייתה עבור ההתייעלות העתידית של הפרסום בפייסבוק ועבור המידע שישמר בחשבון הפרסום.

227. כאמור, הבנה זו של לקוחותיה של פייסבוק התבססה על המצגים של פייסבוק עצמה, אשר ייעצה ללקוחותיה
להתקין את הפיקסל, והתפארת ביכולת אגירת המידע בחשבון הפרסום ובתרומה של מידע זה לצורך

פרסומים עתידיים.

228. משכך, משהשביתה פייסבוק את חשבון הפרסום של לקוחותיה, ובכלל זה מנעה את השימוש במידע שנשבר
עליו, גרמה פייסבוק ללקוחותיה לנזקים חמורים כדמות אובדן של הכספים שהושקעו על ידם בצבירת

המידע המדובר.

229. המבקשים יעריכו בצורה שמרנית ביותר, כי 50/0 מהתשלום ששולם לפייסבוק עבור שירותי הפרסום, שולם
עבור האפשרות לצבור מידע בחשבון הפרסום ולהשתמש בפיקסל של פייסבוק כאמור. כאמור, יתר התשלום

היה עבור פרסום ההודעות בפייסבוק.

; 230. לתלו נפרט את הנזקים הממוניים שנגרמו למבקשים

231. רותם השקיע לאורך השנים סכום של 216,504 $ בפרסום בפייסבוק שמהווים סכום של 866,016 ¤ לפי יחס
של 4 ¤ לדולר.

232. כפי שהובהר, 0/<>5 מסכום זה, שולם על ידי רותם עבור קבלת מידע שנצבר בחשבון הפרסום של רותם, ושדרוג
יכולות הפרסום שלו בעתיד.

233. כאמור, השבתת חשבון הפרסום של רותם מנעה ממנו להינות מהשקעתו בפיקסל ומנעה ממנו ליהנות
מהמידע הרב שנצבר על ידו, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתו הכספית בפרסום. כפי שעולה

מהאמור, נזקו האישי של רותם עומד על סך של 43,300 ¤.

234. טמיון השקיע לאורך השנים סכום של כ- 500,000 ¤ בפרסום בפייסבוק.

235. כפי שהובהר, 0/ס5 מסכום זה, שולם על ידי טמיון עבור קבלת מידע שנצבר על גבי הפיקסל של פייסבוק,
ושדרוג יכולות הפרסום שלו בעתיד.

236. כאמור, השבתת חשבון הפרסום של סמיון מנעה ממנו להינות מהשקעתו בפיקסל ומנעה ממנו ליהנות
מהמידע הרב שנצבר על ידו, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתו הכספית בפרסום.

237. כפי שעולה מהאמור, נזקו האישי של טמיון עומד על סך של 25,000 ¤.



31

238. בנוסף לאמור, המבקשים יטענו, כי התנהלותה של פייסבוק גרמה לכל אחד מחברי הקבוצה לנזקים ממוניים
בדמות הירידה בהכנסות כתוצאה מהשבתת חשבון הפרסום בפייסבוק, אך בשים לב לטיבו של נזק זה,
ולטיב ההליך, ראש נזק אינו נתבע על ידי המבקשים במסגרת בקשתם, ודרכם של המבקשים וכל אחד מחברי

הקבוצה לתבוע את פייסבוק בגין נזקים אלה, פתוחה בפניהם.

למען לא ייטען אחרת, ולמען הסדר הטוב, המבקשים יעמדו על זכותם לפיצול סעדים, ולהגשת הליך אישי
בדבר נזקים אלו, ככל ויבחרו לעשות כן.

נזקים לא ממוניים

239. כידוע, נזק לא ממוני אינו מוגבל לפגיעה באוטונומיה, וכולל אף את נזקי חברי הקבוצה כאן - חוסר הנוחות,
הטרדה ועוגמת הנפש הרבה הנובעים מהתנהלותה של המשיבה. ביחס לנזק מסוג זה, נפנה לדבריו של כבוד

השופט גרוסקופף בעניין ?11 שיצוטטו להלן .?

"העילה אינה הטעיה צרכנית, שכן אי סימון בעברית הוא פסול בין אם הוא הגיא להטעיה של
לקוח זה או איוו/ ובין אם לאו. כאמור, עצם הפגיעה בנוחות הצרכן היא שמגבשת את עילת
התביעה, ואין הכרח להראות חשש להטעיה צרכנית (קרי, רכישה על ידי צרכן שלא היה רוכש
את המוצר אילו היה מסומן כהלכה) ובוודאי שלא התממשות של סיכון (למשל, שימוש במוצר

בניגוד להוראות) על מנת להצדיק את ניהולה.
הסעד אינו בגין פגיעה באוטונומיה, שכן סעד זה רלוונטי מקום בו הדגש הוא על פגיעה ביכולת
הבחירה (אשר גרמה לנזק לא ממוני), ואילו בענייננו הנזק הלא ממתי נובע מעצמ הטרחה,

וזאת ביו אם הייתה פגיעה בפועל ביכולת הבחירה הצרכנית. וביו אם לאו.
במילים אחרות, הדגש בתובענה מסוג זה אינו לא על אותם לקוחות שהוטעו, או שנפגעה יכולת
הבחירה שלהם, אלא על הציבור הגדול של לקוחות בישראל, שנפגעה נוחותם בשל כך שלא יכלו

לקרוא את סימון המוצר בשפתם - היא השפה העברית."

240. וכן בסעיף 20 =

"..הפגיעה הנובעת מליקוי הסימון במקרה שלפניי אינו שהסימון הטובין מטעה, אלא שהוא אינו
נגיש לחלק מרכזי של החברה הישראלית, אותם לקוחות שהעברית היא שפתם היחידה או אותם
לקוחות שקריאת עברית קלה יותר עבורם מאשר קריאת אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית,
ערבית או טורקית... הימנעות מסימון בעברית מטילה על הצרכן נטל, שגם אם אינו בלתי עביר,
הוא מיותר, ומהווה פגיעה בזכויותיו ובנוחותו. פגיעה כזו, גם אס אינה הנזק החמור ביותר שניתן
להעלות על הדעת, היא גגדר נזק בר פיצוי על פי הדין (וראו הגדרת "נזק "בסעיף 2 לפקודת

הנזיקין, הכוללת לא רק אובדן חיים, רווחה גופנית או נכס, אלא גם אובדן נוחות"

241. כן נפנה לדברי מותב נכבד זה בתצ (מרכז) 30759-02-13 אחיאסף גרסט ני 013 נטוויזץ בע"מ (פורסם בנבו,
ביום 19.1.7), בסעיף 19:

"בנוסף, הימנעות מניתוק הלקוח בתון פרק הזמן שנקצב לכן עלולה לגרום ללקוה לסבור
שהודעת ההתנתקות ששלח לא נקלטה אצל נטוויזץ, ובכן לגרום לו עוגמת נפש ועלויות
מיותרות... לפיכן מדיניות לפיה נטוויזץ משהה את ביצוע ההתנתקות ביחס לאותם לקוחות שלא
נוצר איתם קשר לאחר שנתנו הודעת ביטול אינה תואמת את הוראות החוק, ומסבה, לכאורה,

נזק לאותם לקוחות."

242. וכן בסעיף 44 שם:
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"המבקשים הוכיחי; בלמה הדרושה בשלב הנוכהי של ההליך". כי נטוויזץ נהגה לכאורה שלא
כדין... בכן שלא ניתקה בתיד הזמן הקבוע בחוק וברישיונותיה לקוחות אשר לא נוצר עימם קשר

לאחר מתן הודעת ההתנתקות או שהמשא ומתן עימם לא מוצה לטעמה של נטוויזץ...

ככל שטענה זו תוכח בסיום ההליך היא תאפשר ללקוחות אלו לתבוע על הנזקים הממוניים
(השבת התשלום מעבר למועד בו הייתה חובה לנתקם, ככל שלא הושב להם) והלא ממוניים

(עוגמת הנפש שנגרמה להם מכד שלא נותקו במועד)."
243. בנסיבות העניין שבנדון, אין ולא יכול להיות ספק, כי התנהלותה של פייסבוק גרמה ללקוחותיה לנזקים לא
ממוניים משמעותיים, שכן כל אחד מלקוחותיה של פייסבוק שחשבון הפרסום שלו הושבת, מצא עצמו לפתע
ניצב בפני שוקת שבורה, כאשר כל המידע והנתונים שנאספו על ידו לאורך שנים ואשר נשמרים בפיקסל של

פייסבוק, אינם נגישים עבורו.

244. לקוחות אלה, כילו זמן רב בניסיונות להשיג את פייסבוק (הן בטלפון והן בכתב), ולנסות להבין כיצד ביכולתם
להפעיל מחדש את חשבון הפרסום שלהם ולסיים את הסיוט שנכפה עליהם על לא עוול בכפם.

245. ברי, כי נוכח התנהלותה חסרת תום הלב והמזלזלת של פייסבוק, התסכול של אותם לקוחות הינו רב מאוד.

246. כך, דמיינו לקוח של פייסבוק, שכל עולמו תלוי בפתיחת החשבון העסקי שלו, אשר מבין שמי שעונה להודעות
ולפניות שלו, היא בעצם מערכת ממוחשבת וכי כל בקשותיו לשוחח עם נציג אנושי זוכות להתעלמות. מדובר
בהתנהלות פסולה ומזלזלת של פייסבוק בלקוחותיה, אשר נובעת מהאינטרנס הפסול של פייסבוק לנסות

ולחסוך בעלויות.

247. המבקשים מעריכים את הנזק הלא ממוני שנגרם להם ולכל לקוח אחר של פייסבוק שחשבון הפרסום שלו
הושבת, בסכום בסך של 5,000 ¤.

ה,3.ג. קיים קשר סיבתי ביו ההטעיה לביו הנזק
248. התנאי השלישי הנדרש לביסוס עילת ההטעיה הצרכנית הינו קיום קשר סיבתי בין ההטעיה, לבין הנזק

שנגרם.

249. ודוק; כידוע, בהליך ייצוגי לא די בהוכחת הקשר הסיבתי האישי, אלא יש גס להוכיח, לשביעות רצונו של
בית המשפט הנכבד, את קיומו של הקשר הסיבתי גס ברמה הקבוצתית - משימה אשר עשויה להיות קשה,

נוכח טבעו של ההליך הייצוגי.

250. ואכן, הערכאות זיהו קושי פוטנציאלי זה, ובפסיקה רבה וענפה, הפחיתו את הנטל המוטל על תובע ייצוגי
להוכיח קשר סיבתי, בוודאי בשלב בקשת האישור. כך, בת"א 1786/06 אלוני ני בזק חברה הישראלית

לתקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 10.05.2010) (להלן: "עניין אלוני"), נקבע כי:

"לאור אופייה המיוחד של הטעיה באמצעות פרסום, אשר השפעתה על
הצרכנים אינה ניתנת למדידה מדויקת, אין מקום לדדוש במקרים מסוג זה
הוכחת הסתמכות או קשר סיבתי ברמה גבוהה יותר. לאור העובדה שמידת
, דרישה מחמירה יותר עלולה לשים קץ ההסתמכות על פרסום אינה ,מדידהי
לאפשרות לעשות שימוש בכלי התובענה הייצוגית על פי חוק הגנת הצרכן בגין
פרסום מטעה, שהינו כלי חשוב דווקא בעילה זו נוכח החשיפה הרחבה אל מול

הנזק הקטן יחסית לכל צרכן."
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251. עוד נקבע בעניין אלוני, כי התובענה הייצוגית הינה הכלי המתאים ביותר לבירור טענה של פרסום מטעה,
וגם מטעם זה אין להקשות על מי שמבקש להביא להכרעה שיפוטית בה:

"מקום בו מדובר בהטעיה באמצעות פרסום, אין להציב רף הוכחה אחר או
גבוה יותר להסתמכות על הפרסום, שכן יהיה בכן כדי לחסום את הדרן מפני
שימוש בהליד הייצוגי מקום בו מדובר בהטעיה באמצעות פרסום. תוצאה זו
אינה רצויה גם לאור כך שלעניין פרסום מטעה דווקא, הכלי הייצוגי הוא
המתאים וההוגן ביותר נוכח החשיפה של ציבור רחב לפרסום, הנזק הקטן
יחסית לכל אחד מהצרכנים, והסבירות הגבוהה שלא יוגשו תביעות אישיות."

252. בדומה, לא נוכל להתעלס מדברי הטעם שנשמעו בע"א 10262/05 אביב שירותים משפטיים בע"מ ני בנק
הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, ביום 11.12.2008), בפסקה 10 לפסק-דינו של המשנה לנשיאה ריבלין:

, לא יניע גם, "נזק פרטני קטן שאין בו, כשהוא לבדו, כדי להגיע הליד משפטי
1 במקרים רבים, שינוי בדרד ההתנהגות של התובע הייצוגי עצמו. פרשנות
! פרטנית דווקנית ליסוד הקשר הסיבתי עלולה לפיכן לסתום את הגולל על
תובענות ייצוגיות רבות בניגוד לתכלית חוק תובענות ייצוגיות. גישה אחרת
תאמר כי במקרים מתאימים יש לבחון את יסוד הקשר הסיבתי לפי נקודת
מבטו של ,תובע-עלי המבטא את האינטרס המשותף של התובעים בכוח כולם,
ורואה לנגד עיניו את הגזק המצטבר. בחינה כזו של קשר סיבתי קבוצתי אפשר
שתקיים את יסוד הקשר הסיבתי גס במקום שבו לא מתקיים יסוד הקשר
הסיבתי במובנו הפרטני" (כן ראה ת"צ (ת"א) 33277-09-11 לבגה משולם ני

ביו טבע תזונה נבונה בע"מ (פורסם בנבו, ביום 11.8.15)).
253. אין ולא יכול להיות ספק כי קשר סיבתי זה הוכח בענייננו. שהרי, ברי, כי הרוב המוחלט של לקוחותיה של
פייסבוק לא היה מתקשר עמה בשירותי הפרסום, אילו היה יודע כי קייס סיכוי סביר, כי יום בהיר אחד

תשבית פייסבוק את חשבון הפרסום שלו ללא הודעה מוקדמת וללא שיש לו מה לעשות בעניין.

254. כמו כן, ברי, כי אילו לקוחותיה של פייסבוק היו יודעים, כי פייסבוק אינה מתכוונת למלא אחר הוראות
ההסכם (לרבות ביצוע בדיקות בטרם פרסום הודעות, פירוט אודות ההפרות וכו), לא היו מתקשרים ;

לקוחותיה בשירותי הפרסום.

ה<4, התנהלותה של פייסבוק עולה לכדי רשלנות כלפי לקוחותיה
255. המבקשים יטענו, כי משהשביתה פייסבוק את חשבונות הפרסום באופן הפסול וחסר תום הלב שתואר לעיל,

התרשלה כלפיהם פייסבוק וגרמה להם לנזקים ממוניים ולא ממוניים, וזאת כפי שיובהר להלן.

256. עוולת הרשלנות הוגדרה בסעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין פקודת הנזיקין [נוסח חדש] בהם נקבע כדלקמן:

35. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה
מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש
במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד
היה משתמש או נוקט באותן נסיבות - הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס
לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שגהג, הרי זו רשלנות,

והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.
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36. החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת
שאדם סביר צריד היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של

דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף.

257. כפי שעולה מהאמור וכפי שנקבע בפסיקה ענפה, עוולת הרשלנות מורכבת ממספר יסודות: קיומה של חובת
זהירות "מושגית" וחובת זהירות "קונקרטית". אם נמצא כי אכן קיימת חובת זהירות כאמור, יושלם יסוד
האשם אס יימצא כי חובת הזהירות הופרה, כלומר המזיק סטה מסטנדרט הרשלנות המוטל עליו ונהג

בצורה בלתי סבירה.

258. יסודותיה הנוספים של עוולת הרשלנות הינם הינס יסוד הנזק וקיומו הקשר הסיבתי בין ההפרה של חובת
הזהירות לבין הנזק שנגרם לניזוק (ראה לעניין זה האמור בע"א 145/80 ועקנין ני המועצה המקומית בית
122 (1982), ע"א 610/94 בוכבינדר ני כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון שמש, פ"ד לז(1) 113,
17 , 309 (2003) ,י ע"א 7130/01 סולל בונה בנין ותשתית בע"מ ני תנעמי, פ"ד נח(1) 1 אמריקה, פ"ד נז(4) 289,

.((2003)

259. רק אם יימצא כי שלושת יסודות אלה התקיימו, ניתן לומר כי המזיק התרשל כלפי הניזוק ועליו לפצותו
בנזקים שנגרמו לו כתוצאה מרשלנותו. לאורם של דברים אלה נוכיח, כי שלושת יסודותיה של עוולת

ההתיישנות התקיימו בענייננו ביתר שאת.

ה.4.א. ביו הצדדים קיימת חוגת זהירות הדדית
260. בכדי להכריע בשאלה אס בין שני צדדים קיימת "חובת זהירות" האחד כלפי השני, בוחן בית המשפט את
מערכת היחסים בין הצדדים, ובכלל זה, בוחן אס המזיק כאדם סביר היה עליו לצפות את התרחשות הנזק.

261. בעא 878/06 דב טרויהפט ני דוד עטיה (פורסם בנבו, ביום 4.1.2009) קבע בית המשפט העליון, כי קיומה של
חובת זהירות מושגת תיקבע על בסיס התשובה לשאלה, אם האדם הסביר נדרש היה לצפות את התרחשות

הנזק�

"קיומה של חובת הזהירות המושגית נקבע על פי מבחן הצפיות: האם אדם סביר
צריך היה לצפות את התרחשות הנזק. הכלל הוא כי מקום שהנזק צפוי מבחינה פיזית,
חובה לצפותו מבחינה נורמטיבית, אלא אם קיימים שיקולים מיוחדים של מדיניות

משפטית המצדיקים צמצום החובה או שלילתה"(עמוד 12 פיסקה 32 לפסק הדין).

262. כמו כן, יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בעא 1617/04 כים ניר שירותי תעופה בע"מ ני הבורסה לניירות
ערן בתל אביב בע"מ (פורסם בנבו ביום 29.6.2008):

"השאלה מתי תוכר חובת זהירות בין מזיק לניזוק זכתה לדיון ענף בפסיקת בית
משפט זה. בקליפת אגוז אציין כי הגישה הרווחת בפסיקה מכירה בשני שלבים
בבחינת קיומה של חובת הזהירות. במסגרת השלב הראשון, נבר1ן קיומה של חובת
זהירות מושגית, אשר ביסודה השאלה האם המזיק, כאדם סביר, היה צריד לצפות
את התרחשות הנזק. ההנווה לעניין זה הינה כי נזק הצפוי מבחינה טכנית-פיזית הינו
צפוי גם מבחינה נורמטיבית, אלא אם קיימים שיקולים של מדיניות משפטית
השוללים את ההכרה בחובה זו. במסגרת השלב השני, נבחן קיומה של חובת הזהירות
הקונקרטית, בגדרה נבחנות נסיבות המקרה שבין המזיק לניזוק הספציפיים" (עמוד

13 פיסקה 18 לפסק הדין).
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263. בענייננו, המבקשים יטענו, כי בין פייסבוק לבין לקוחותיה קיימת חובת זהירות, וזאת כאשר אין ולא יכול
להיות ספק שפייסבוק ידעה, כי השבתת חשבונות הפרסום של לקוחותיה (באופן בו הם נסגרו על ידי

פייסבוק), תגרום נזק בוודאות גבוה.

264. כאמור, פייסבוק יודעת (ובוודאי נדרשת לדעת}, כי לקוחותיה מסתמכים על הפרסום בפייסבוק, כי
לקוחותיה השקיעו לאורך השנים זמן וכסף משמעותיים לצורך צבירת המידע בהמשך לפרסומים שבוצעו

על ידם ועוד.

: 265. למעשה, פייסבוק היא זו אשר משכנעת את משתמשיה בדבר היתרונות הקיימים בפיקסל המסופק על ידה
ובצבירת המידע אודות לקוחותיה.

266. ברי, כי בנסיבות אלה, יודעת פייסבוק היטב מהן המשמעויות של השבתת חשבונות הפרסום של לקוחותיה.

267. האמור נכון בדרך של קל וחומר, שעה שהשבתת חשבונות הפרסום נעשתה ללא הודעה מוקדמת וללא מתן
פירוט אודות הסיבות להשבתת החשבונות והאופן שבו ניתן להפעילם מחדש. ללא הודעה מוקדמת. דומה

שלא יכולה להיות מחלוקת (כנה בנוגע לעניין זה).

ה,4.ב. סגירת החשבונות גרמה למשתמשים נזקים ממומים ונזקים לא ממוניים
268. כפי שהוכח ופורט במסגרת פרק הי.3.ב, התנהלותה של פייסבוק גרמה ללקוחותיה לנזקים ממוניים ולא

ממוניים משמעותיים.

ה+-4,ג, קיים קשי סיבתי ברור ביו ההפרה של פייסבוק לביו הנזק שנגרם ללקוחותיה
269. כפי שעולה מהאמור, קיים קשר סיבתי ברור בין התנהלותה חסרת תום הלב של פייסבוק לבין הנזקים

הממוניים והלא ממוניים שנגרמו (ועדיין נגרמים) ללקוחותיה.

270. כאמור, התנהלותה הפסולה של פייסבוק, והעובדה שפייסבוק החליטה להשבית את חשבונות הפרסום של
לקוחותיה (ללא זכות חוזית, ללא הסבר, ללא הודעה מראש, ללא זכות ערעור לגיטימית ועוד), היא הסיבה

היחידה להיווצרותם של הנזקים שנגרמו ללקוחותיה של פיייסבוק.

271. כפי שעולה מהאמור, שלושת היסודות של עוולת הרשלנות התקיימו בענייננו. בהתאם לאמור, מתבקש בית
המשפט הנכבד להורות לפייסבוק לפצות את לקוחותיה בנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהתנהלותה החמורה.

ה שאלת הפורום הנאות וברירת הדיו:
272. אמנם, בהסכמיה של פייסבוק קייס סעיף הקובע תניית שיפוט וברירת דין אמריקאית (רי ס' 15 לתנאי
השירות שצורפו כנספח 2 לעיל), אך בשים לב לסוגיה שבמחלוקת, לזהות התובעים, להתחייבויות מצדה של

פייסבוק עצמה ולפסיקה עדכנית, ברי כי על בקשת האישור להתברר בישראל, מכוח הדין הישראלי:

273. ביום 16.8.16 הסכימה פייסבוק להכפיף עצמה לסמכות בתי המשפט הישראלים והעמידה, במסגרת
התחייבות שקיבלה תוקף של פסק דין, כתובת דוא"ל למשלוח כתבי בי-דין, אשר תחשב כהמצאה כדין של

כתבי בי-הדין. הכתובת היא 1מ6.00י?@00€88�1?1813611,6£31, אליה תומצא בקשת האישור עם הגשתה.

274. כבר מטעם זה ברור, כי פייסבוק לא יכולה לטעון כנגד התאמת התביעה להתברר בישראל.
העתק הבקשה במסגרתה התחייבה פייסבוק כאמור מצ"ב כנספח 15 לתצהיר של רותם;
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275. ולמרות זאת, נרחיב מעט ונציין, כי בנסיבות המקרה דנא, לא יכול להיות כל ספק כי ישראל הינה הפורום
הראוי שבו יש לברר את התובענה הייצוגית דנא, שהרי עסקינן בלקוחות של פייסבוק בישראל אשר הצטרפו
רכשו מפייסבוק שירותי פרסום, אשר פייסבוק השביתה את חשבונותיהם בישראל ואשר מרכז חייהם

בישראל ועיקר הפעילות הינה בישראל. משכך, כל הזיקות מצביעות - לישראל.

276. נזכיר בעניין זה, כי אין מדובר במקרה תקדימי שבו תתברר תובעגה ייצוגית נגד פייסבוק בישראל, ובשנים
האחרונות הוגשו מספר תביעות נגד פייסבוק אשר מתבררות כנגדה בבתי המשפט השונים בישראל. אך בעת
האחרונה, הסתיימה אחת מתביעות אלה בפשרה במסגרת תצ (ת"א) 58064-12-12 רונית כהו

̂[ (פורסם בנבו, ביום 5.5.2016). 1̂ £800£כ> ני 0
277. ואם עוד יכל להיות ספק בדבר סמכות בתי המשפט בישראל, או תחולת הדין הישראלי, נפנה לתצ (מרכז)
46065-09-14 אוהד יחיאל בן חמו ני 0מ1 ^סס&^&ע (פורסם בנבו, ביום 10.6.16), במסגרתה דחתה כב'
השופטת א' שטמר את בקשת פייסבוק לסילוק על הסף, בקובעה, מכוח כל הטעמים המנויים שם, כי ישראל
הינה הפורום הנאות לבירור מחלוקות כנגד פייסבוק, כי אין כל מניעה כי מחלוקות אלו יתבררו כאן, וכי
הדין הרלוונטי הוא הדין הישראלי. המבקשים סומכים את ידם על החלטת בית המשפט הנכבד וטעמיה,

ונפרטם בקצרה למען הסדר הטוב ?.

278. תניית שיפוט הינה תנאי מקפח - כפי שנקבע בעניין חמו, תניית שיפוט שמטרתה מניעת יכולת התדיינות
בישראל הינה תניח מקפחת שדינה בטלות. כן נפנה לת"צ (מרכז) 39292-04-13 רז קלינגהופר 0 31?ץ3?

.16? (פורסם ביום 31.5.2015) ע"י כבוד השי ע. גרוסקופף: 1̂
"משבאים אנו לבחוו את הוראת הרווק והפורום במשקפי חוק החוזים האחידים. קל
, להיווכח בי דינה של הוראה זו להתבטל, המשיבה היא חברה הנותנת, באמצעות
האינטרנט, שירות למאות אלפים של אזרחים ישראלים. לצורך מתן השירות האמור היא
מקיימת אתר אינטרנט בעגרית, המיועד לאזרחי ישראל, ואף נותנת שירותי תמיכה

המיועדים לקהל משתמשיה העצום בישראל.

במצב דברים זה. חיוב משתמשים פייפאל הישראלים להתדיין בבית משפט בסינגפור
(תוך שמירת זכותה של המשיבה לתבוע את משתמשיה בישראל) יעל פי הדיו הסנגפורי,
היא באופו מובהק הוראה שכל תכליתה לחסום את דרכם של המשתמשים לממש את
זכויותיהם כלפי המשיבה. בנסיבות אלו נוטה אני לדעה כי התניה צריכה להיחשב
כבטלה לפי סעיף 5(א) לחוק החתים האחידים... המקרה שלפניי... הוא מקרה קל, בו
תאגיד ענק בינלאומי, המשווק את שירותיו באופן ממוקד לשוק הישראלי, מבקש למנוע
מהמוני משתמשיםיו הישראלים, שמרביתם הם עוסקים זעירים או צרכנים, להתדיין

בבתי המשפט בישראל על פי הדין הישראלי. לכך בוודאי לא ניתן להסכים."

279. ברירת הדין מצביעה על הדין הישראלי - נוסיף על האמור בעניין חמו ונציין, כי החובה לנהוג בתום לב הינה
חובה קוגנטית שקבועה בדין הישראלי. משכך, כאשר עסקינן בדינים אלו, לא ייתכן כי כל חברה זרה הפועלת
בישראל תרמוס את רצון המחוקק ותייבא דינים שונים שבינם ובין הגנה על הזכויות המוגנות במדינתנו אין

דבר.
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280. לאור הפסיקה והעובדות לעיל, אין באפשרות פייסבוק להתכחש לבירור התביעה בישראל לפי הדין הישראלי.
משכך, למען יעילות הדיון, הוצגו עיקר הטענות הרלוונטיות לענייננו. ככל ופייסבוק תבקש, גם בענייננו,
למנוע את הדיון בישראל, לפי הדין הישראלי, יפרטו המבקשים, באופן מלא ונרחב, מדוע יש לדחות את

בקשתה.

ז. התקיימות הקריטריונים לאישור התובענה כייצוגית
281. תובענה זו עומדת בכל הקריטריונים המנויים בסעיפים 4(א), 4(ב)1 ו8(א) לחוק תובענות ייצוגיות, לצורך

הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, ולצורך אישור התובענה הייצוגית על ידי בית המשפט הנכבד.

282. לפי סעיף 4(א)(1), תובענה ייצוגית רשאי להגיש:

(1) אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 3(א), המעוררת שאלות מהותיות
של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם- בשם אותה

קבוצה".

283. לפי סעיף 4(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק, די בכך שמגיש הבקשה
לאישור התובענה יראה כי לכאורה נגרם לו נזק:

(1) בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן (א)(1) - די בכך שהמבקש
יראה כי לכאורה נגרם לו גזק.'י

284. עוד נקבע בסעיף 8(א) לחוק, כי:

8. (א) בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:

(1) התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי
הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;

(2) תובענה ייצוגית היא הדרן היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניו;

(3) קיים יסוד סביר להניח כי עגינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת;
הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה;

(4) קיים יסוד סביר להניח כי ענינמ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב,

285. כמובהר להלן, המבקשים ובקשתם עומדים בכל הוראות הדין לעניין הגשת התובענה הייצוגית:
המבקשים הוכיחו עילת תביעה שאחד מיסודותיה הוא נזק, והראו כי נגרם להם נזק לכאורה (סי 4(ב)(1));

286. כפי שהוכח בהרחבה במסגרת הבקשה, פייסבוק הפרה את הוראות מסמך הנחיות הפרסום כלפי כל
לקוחותיה, וכן התנהלה כלפי לקוחותיה בחוסר תום לב. כאמור, טענותיהם של המבקשים בעניין זה הינן

חד משמעיות ולא מוטלות בספק.

287. התנהלותה של פייסבוק העשירה את כיסיה של פייסבוק על חשבון לקוחותיה, גרמה ללקוחותיה לנזקים
ממוניים ולא ממוניים חמורים, וזאת כפי שהובהר לעיל.

ניתו להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק תובענות ייצוגיות (סי 4(א)(1)):
288. סעיף 3 לחוק תובענות ייצוגיות, שכותרתו ?. "הגשת תובענה ייצוגית", קובע כך:

"(א) לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שנקבע
בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית;
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(ב) הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, ויחולו על הגשתה וניהולה ההוראות
לפי הוק זה."

289. התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות מונה סוגי תביעות, שבעניינם ניתן להגיש בקשה לאישור תובענה
ייצוגית, ותביעה זו נכנסת בגדרי אותן תביעות, שכן התביעה מקיימת את האמור בפרט 1 לתוספת השנייה
לחוק תובענות ייצוגיות, הקובע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית שעניינה: "תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק

הגנת הצרכן, בקשר לעניו שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו."

290. אין ספק שבמערכת היחסים בין המבקשים לבין פייסבוק, פייסבוק הינה בגדר "עוסק" ואילו המבקשים
(ויתר חברי הקבוצה) הינס בגדר "לקוח" (בוודאי ובוודאי שבמובן הרחב של מונח זה).

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ו/או משפט המשותפות לחברי הקבוצה (סי 4(א)(1) וי8(א)(1)):
291. תובענה זו עוסקת בעילות העומדות לטובת המבקשים ויתר חברי הקבוצה, בין היתר, מכוח דיני עשיית עושר,
דיני החוזים ודיני הנזיקים. עניינם של המבקשים, כמפורט לעיל, אך מעיד על אופן פעולתה של פייסבוק,
ולא היה בו כל דבר חריג שלא התקיים בעניינם של יתר לקוחותיה של פייסבוק אשר רכשו ממנה את שירות

הפרסום. כך גם ברור, כי השאלות המשפטיות העולות מתובענה זו משותפות לכלל חברי הקבוצה.
יש אפשרות סבירה שהשאלות המהותיות המשותפות לחברי הקבוצה יוכרעו לטובתם (סי 8(א)(1)):

שהמחלוקות תוכרענה לטובת המבקשים והקבוצה (ראה לעניו זה האמור ברע"א 2128/09, הפניקס חברה יין292. תנאי זה קובע, כי כל שעל בית המשפט הנכבד להשתכנע, בשלב הנוכחי הוא, כי קיימת אפשרות סבירה,
לביטוח ני רחמים עמוסי (פורסם בכבו, מיום 5.7.2012)). !
293. המבקשים שביס ומפנים את בית המשפט הנכבד לעובדות המפורטות בהרחבה בתובענה ובבקשה זו, אשר :

אינן יכולות להיות שנויות במחלוקת של ממש, ושעיקרן - כי פייסבוק הפרה את הוראות מסמך תנאי
הפרסום, את חובת תום הלב בקיום הוראות המסמך, את חובת הזהירות כלפי לקוחותיה וגרמה להם

לנזקים ממוניים ולא ממוניים.

ן 294. כמו כן הוכח, כי פייסבוק התעשרה על חשבון חברי הקבוצה בכספים שחסכה משלא קיימה את
ההתחייבויות שמחיל עליה מסמך הנחיות הפרסום.

295. לאור האמור לעיל, קיימת אפשרות יותר מסבירה, כי בית המשפט הנכבד יכריע לטובת חברי הקבוצה, ויורה
לפייסבוק לתקן את התנהלותה צופה פני עתיד, וכן לפצות את חברי הקבוצה בגין נזקיהם.

תובענה ייצוגית היא הדרד היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענייו (סי 8(א20)):
296. כידוע, תובענה ייצוגית מהווה מנגנון בעל חשיבות רבה בכל הנוגע לאכיפתן של זכויות שלגביהן התביעה
; לתובענה הייצוגית תפקיד צרכני ממדרגה ראשונה, והיא הפרטנית אינה בהכרח הליך יעיל ומעשי. זאת ועוד

מהווה כלי עיקרי המאפשר לציבור לממש את זכויותיו שנפגעו מהתנהלותו של גוף עתיר כוח ומשאבים.
297. בנקודה זו, יפים דבריה של כב' השופטת שטרסברג - כהן, בע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ ני טמפו תעשיות

: 322 , בירה בע"מ, פ"ד נא(2) 312
לאדם אהד או לקבוצת אנשים, שנזקו של כל אחד מהם קטן יחסית, לתבוע בשם כל"...לתובענה הייצוגית משמעות כלכלית וחברתית גדולה ביותר. היא נועדה לאפשר
הנפגעים האנונימיים... יש בה כדי להגן על אינטרס היחיד שנפגע ואינו טורח להגיש
תביעה; יש בה אינטרס ציבורי לאכיפת הוראות החוק שבגדרו באה התובענה
הייצוגית; יש לה ערך מרתיעבפני הפרת החוק... יש בה חסכון במשאבים ומניעת ריבוי

תביעות..."
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298. לא יכולה להיות כל מחלוקת בדבר התאמת תביעה זו להתברר כתובענה ייצוגית, שכן עיקרה בדרישה, כי
פייסבוק תחדל מהתנהלות המפרה באופן בוטה הוראות דין מהותיות, וכן תפצה את חברי הקבוצה בגין

נזקים שנגרמו בעקבות התנהלותה.

299. בנסיבות אלה, ברור כי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת (ולמעשה - היחידה) לבירור והכרעה
במחלוקות המתעוררות בתביעה זו, ולפיצוי חברי הקבוצה. לא למותר בעניין זה להפנות לעניין חיות, בעמי

:27

"התובענה הייצוגית במקרה זה היא הדרן היעילה וההוגנת ביותר להכרעה במחלוקת,
כנדרש בסעיף 8(א)(2) לחוק, בעיקר נוכח החשיבות הציבורית של התובענה והאינטרס
חוק התקשורת. בשל מספר הנמענים הגדול, שבהרתעת מפרסמים מהפרות של

תביעות בודדות שיוגשו, אם יוגשו, לא ישיגו את ההרתעה הדרושה."
300. יודגש, כי אין הבדל מהותי בין חברי הקבוצה, ניתן לברר את תביעותיהם של חברי הקבוצה יחדיו וברי, כי
לא יהא זה יעיל באם יתנהלו אלפי תביעות פרטניות על סך סכומים נמוכים בעילה זהה (וממילא, לא סביר
כי מרביתם של חברי הקבוצה ידעו או יפעלו למצות את זכויותיהם). כמו כן, ולאור העובדה כי כל המידע
שעניינו תביעה זו שמור במחשבי פייסבוק, ניתן יהיה למצוא בקלות ובהקשת מקש מקלדת את כל חברי

הקבוצה. 1

קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרד הולמת (סי 8(א)(3))1
301. המבקשים הינם אנשים נורמטיבים והגונים. הליך זה ינוהל באופן ראוי, הגון ולטובת חברי הקבוצה. באי
כוחם של המבקשים הינס עורכי דין מנוסים, העוסקים מזה שנים בייצוג בבתי משפט בכל הערכאות, לרבות

בתובענות ייצוגיות, תוך דאגה לטובת חברי הקבוצה ומיצוי זכויותיהם.

קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב (סי 8(א$0)):
302. שאלת תום הלב, כבסיס לאישור תובענה ייצוגית, כרוכה בהתנהגות המבקש, ודי בהתנהגות סבירה לעניין
זה. יתרה מכך, הפסיקה מדגישה, כי כדי לטעון כנגד תום הלב של המבקש, על המתגונן מפני אישורה של

תובענה ייצוגית להוכיח, כי המבקש מונע ממניעים פסולים.

303. המבקשים שמים את טובת חברי הקבוצה בראש מעייניהם, וינהלו את עניינם בתום לב, תוך הקפדה על יושר
והגינות.

ה. הגדלת תק11צה
?304. הסמכות להגדיר את קבוצת התובעים הייצוגיים הפוטנציאליים, אשר ייצוגם מתבקש על ידי המבקשים,

מסורה לבית המשפט הנכבד, וזאת בהתאם לסעיף 10(א) לחוק תובענות ייצוגיות, הקובע כך:

"אישר בית המשפט תובענה ייצוגית, יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל
התובענה; לא ייכלל בקבוצה אדם שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה

התובענה הייצוגית כאמור."
305. המבקשים מציעים, כי התובענה הייצוגית תנוהל בשמה של קבוצות תובעים שתוגדר כדלקמן.

"כל הלקוחות של פייסבוק בשבע השנים שק'רמו להגשת בקשת האישור
, אשר רכשו מפייסבוק "שירותי פרסום" ועד לאישורה

306. מובן, כי המבקשים יקבלו וייצגו כל קבוצה או קבוצות, גס בהגדרות אחרות, מצומצמות או רחבות יותר,
בהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד.



40

ט. מקם של המבקשים ושל כלל חברי הקבוצה
307. המבקשים יטענו, כי התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה להם וליתר חברי הקבוצה את הנזקים שפורטו

במסגרת פרק ה' 3.ב. למען הסדר הטוב, נפרט להלן נזקים אלה =

; נזקו של רותם

308. התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה לרותם הן לנזקים ממוניים והן לנזקים לא ממוניים, וזאת כפי
שיובהר להלן;

נזק ממוני

309. רותם השקיע לאורך השנים סכום של 216,504 $ בפרסום בפייסבוק שמהווים סכום של 866,016 ¤ לפי יחס
של 4 ¤ לדולר.

310. כפי שהובהר, 50/0 מסכום זה, שולם על ידי רותם עבור קבלת מידע שנצבר על גבי הפיקסל של פייסבוק,
ושדרוג יכולות הפרסום שלו בעתיד (ראו הפירוט לעניין זה בפרק ה' 3.ב לעיל).

311. כאמור, השבתת חשבון הפרסום של רותם מנעה ממנו להינות מהשקעתו בפיקסל ומנעה ממנו ליהנות
מהמידע הרב שנצבר על ידו, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתו הכספית בפרסום.

כפי שעולה מהאמור, נזקו האישי של רותם עומד על סך של 43,300 ¤.

נזק לא ממוני

312. כאמור, לצד הנזק הממוני שנגרם לרותם, התנהלותה של פייסבוק גרמה לרותם לנזקים לא ממוניים
חמורים, וזאת בדמות רגשות הכעס והתסכול שנלוו להשבתת חשבון הפרסום, העדר היכולת לקבל מענה

מפייסבוק ועוד (ראו הפירוט לעניין זה בפרק ה' 3.ב לעיל).

313. רותם מעריך נזקים אלה בסך של 5,000 ¤.

נזקו של סמיוו;

314. התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה לסמיון הן לנזקים ממוניים והן לנזקים לא ממוניים, וזאת כפי
; שיובהר להלן

נזק ממוני

315. סמיון השקיע לאורך השנים סכום של כ- 500,000 ¤ בפרסום בפייסבוק.

316. כפי שהובהר, 50/0 מסכום זה, שולם על ידי טמיון עבור קבלת מידע שנצבר על גבי הפיקסל של פייסבוק,
ושדרוג יכולות הפרסום שלו בעתיד.

317. כאמור, השבתת חשבון הפרסום של טמיון מנעה ממנו להינות מהשקעתו בפיקסל ומנעה ממנו ליהנות
מהמידע הרב שנצבר על ידו, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתו הכספית בפרסום.

.¤ 25 כפי שעולה מהאמור, נזקו האישי של סמיון עומד על סך של 000,

נזק לא ממוני

318. כאמור, לצד הנזק הממוני שנגרם לטמיון, התנהלותה של פייסבוק גרמה לטמיון לנזקים לא ממוניים
חמורים, וזאת בדמות רגשות הכעס והתסכול שנלוו להשבתת חשבון הפרסום, העדר היכולת לקבל מענה

מפייסבוק ועוד.
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319. סמיון מעריך נזקים אלה בסך של 5,000 ¤.

נזקם של חברי הקבוצה!

320. במועד עריכת בקשת האישור, לא מצויים בידי המבקשים הנתונים הרבים הנדרשים להערכת נזקיהם של
חברי הקבוצה. כמו כן, לא מצויים בידי המבקשים הנתונים בנוגע לסך הכספים שפייסבוק חסכה על חשבון

לקוחותיה משהפרח את הוראות מסמך הנחיות הפרסום.

321. יחד עס זאת, בשלב זה ברור לכל כי פעולותיה של פייסבוק יצרו נזקים ממשיים לחברי הקבוצה, בגינם היא
נדרשת לפצותם וכי פייסבוק התעשרה על חשבון לקוחותיה בכספים משמעותיים. משכך, ובשים לב לעובדה
כי עסקינן אך בשלב המקדמי של ההליך, יבקשו המבקשים, כי ככל ותאושר בקשת האישור, יורה בית

המשפט הנכבד על מינוי מומחה הולם שיזכה לגישה לנתוניה של פייסבוק, לצורך הערכת נזקי הקבוצה.

: 322. בדרך זו, ככל ותאושר בקשת האישור, ניתן יהא לבצע הערכה אמינה ומהימנה של נזקי הקבוצה ולהביא
לפיצוי ראוי והולם בגינם.

י. הסעדים המתבקשים
323. בהתאם לכל האמור בתובענה זו, בית המשפט הנכבד יתבקש לזמן את פייסבוק לדין, ולהורות כדלקמן:

323.1. לאשר למבקשים לנהל את התובענה כייצוגית בשם חברי הקבוצה, כהגדרתה בבקשה זו או על
פי הגדרת בית המשפט הנכבד כאמור.

323.2. להורות לפייסבוק למסור נתונים מדויקים אודות מספר חשבונות הפרסום שהושבתו על ידה
במהלך 7 השנים שקדמו להגשת הבקשה, ההשקעה הכספית של בעלי החשבון, העלויות של ביצוע
הבדיקות של פרסומות וכן העלויות של העסקת נותני שירות בשר ודם, ושאר הנתונים

הרלוונטיים לבקשת האישור.

323.3. להורות לפייסבוק לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם.

323.4. להורות על פייסבוק לפעול בהתאם להוראות מסמך תנאי הפרסום, לרבות בדיקה ראויה והולמת
של הפרסומות בטרם פרסומן, חדילה מחשבתה פתאומית ופרועה של חשבונות לקוחותיה, ומתן
הסברים והנחיות מלאות ללקוחותיה באותם מקרים בהם מתברר כי פרסומת איננה תואמת את

הנחיותיה של פייסבוק.

323.5. להורות על פסיקת כל סעד אחר לטובת חברי הקבוצה, כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

323.6. לעשות שימוש בסמכות שהוענקה לו מכוח סעיף 22 לחוק תובענות ייצוגיות, ולפסוק כי פייסבוק
תפצה את המבקשים על מאמציהם במסגרת הליך זה, בשיעור של 50/0 מהתועלת שתושג לחברי

הקבוצה, או לפי שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.

323.7. לעשות שימוש בסמכות שהוענקה לו מכוח סעיף 23 לחוק תובענות ייצוגיות, ולפסוק כי פייסבוק
תפצה את באי כוח המבקשים בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור התובענה
הייצוגית, בשיעור שלא יפחת מ-0/ס25 בתוספת מע"מ מהסכום שיושב לחברי הקבוצה, או לפי

שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.
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יא. סימם
324. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את פייסבוק לדין, לאשר את הדיון בתביעה כתביעה

ייצוגית, ולהורות על מתן הסעדיס המנויים בבקשה זו.

325. לבקשה מצורף תצהיריהם של המבקשים, התומכים בעובדות המצוינות בבקשה זו.

326. מן הדין ימן הצדק להיעתר לבקשה זו.

ד יונתן רפפויט, עריך אדם לוין, ע̂ו
רפפורט לוין - עורכי דין

כ המבקשימ ב"
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ממשרד רפפורט לוין - עורכי דין
מרח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן
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התובעים
המבקשים

-נגד-
1*1,1 116131141 )001(3061ץ[

חברה הרשומה באירלנד שמספרה 462932
13̂^ ?113110¥6 5-7 ,10¥61ז13^  1)111)1111 2

אירלנד.
הנתבעת
המשיבה

מהות התביעה: ייצוגית, כספית, הצהרתית.
.¤ 48,300 סכום תביעתו האישית של התובע 1:
סכום תביעתו האישית של התובע 30,000:2 ¤.

סכום התביעה הייצוגית המוערך: לא ניתן להערכה בשלב זה.

כתב תביעה
1. התובעים מתכבדים להגיש בזאת את כתב תביעתם כנגד הנתבעת.

2. תובענה זו מוגשת לצד בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית ("הבקשה"), והיא תתברר ככל ותאושר הבקשה ולפי
חברי הקבוצה שהוגדרו בה ו/או נקבעו על ידי בית המשפט הנכבד. טענות התובעים כאן נטענות בשמה של

הקבוצה כולה.

3. למען נוחות בית המשפט הנכבד, לא מצורף כרך נספחים נוסף עבור תביעה זו, ונספחיה, הינם נספחי הבקשה
ותצהירה, בהתאמה.

4. התובעים שומרים על זכותם לתקן ו/או להוסיף לתביעה זו, בהתאם לאישורו של בית המשפט הנכבד ועל פי
דין, ככל ויידרש תיקון כלשהו.

5. בית המשפט הנכבד יתבקש לקבל את התביעה, להורות על הסעדים המפורטים להלן, ולחייב את הנתבעת
בתשלום הוצאות וגמול לתובעים ושכ"ט לבאי כוחם בצירוף מע"מ כדין.
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פתח דבר ועיקרו
6. עניינה של תובענה זו הינו באופן חסר תוס הלב (ואם נודה על האמת, המקומם) שבו מפרה פייסבוק את

הוראות ההסכם שמגדיר את מערכת היחסים בינה לבין לקוחות שרכשו ממנה שירותי פרסום.

7. כפי שיוסבר ויוכח להלן, הפרותיה של פילסבוק והתנהלותה חסרת תוס הלב והמנוגדת לדין, מעשירות את
כיסיה של פייסבוק על חשבון גבם של לקוחותיה (בכספים אותם פייסבוק חוסכת בכך שהיא מפרה את

התחייבויותיה), וגורמת ללקוחותיה לנזקים ממוניים ולא ממוניים משמעותיים ביותר.
8. התובעים מקווים ומאמינים, כי תובענה זו תוביל לשינוי המיוחל והנדרש בהתנהלותה של פייסבוק, ותוביל

אותה לתקן את דרכיה ולפצות את לקוחותיה בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהתנהלותה.

9. במה דברים אמורים?
10. פייסבוק הינה רשת חברתית אשר מנוהלת על ידי חברת פייסבוק העולמית, ובה חברים מיליארדי אנשים.
באמצעות רשת זו, יוצרים החברים בה קשרים עם חברים, עמיתים ומכריס, עוקבים אחר דמויות מפתח

וסלבריטאים, משתתפים בדיונים פוליטיים, מתעדכנים בחדשות לגבי חברות בהן הם מתעניינים, ועוד.

11. לצד זאת, פייסבוק מציעה למשתמשיה לרכוש ממנה שירותי פרסום, במסגרתם יוכלו לפרסם את עסקיהם
לקהל לקוחות פוטנציאליים, וזאת בתמורה לתשלום.

12. כך, משתמש של פייסבוק שיהיה מעוניין לפרסם את עסקו ו/או את מרכולתו ו/או כל דבר אחר באמצעות
פייסבוק, ידרש לפתוח "חשבון פרסום" בפייסבוק. לצורך כך, ידרש המשתמש להזין את פרטי כרטיס
האשראי שלו בפייסבוק (וכן מספר נתונים נוספים שיידרשו על ידי פייסבוק), ולבחור את אופן הפרסום

המועדף עליו מבין האפשרויות המוצעות לו. /
ן

13. ברי, כי משתמש אשר מעוניין לרכוש קמפיין פרסום בפייסבוק, נדרש לשלם לפייסבוק סכומים משמעותיים
ן עבור הפרסום בה. עלות הפרסום הינה נגזרת של סוג הקמפיין שבו מעוניין משתמש הפייסבוק, של כמות

האנשים שהוא מעוניין שיחשפו אל הקמפיין ושל קריטריונים רבים נוספים.

14. על אף העלות הלא מבוטלת הנלווית לפרסום בפייסבוק, קיימים יתרונות לפרסום בפייסבוק על פני פרסום
במקומות אלטרנטיביים, אשר מצדיקים את הפרסום בפייסבוק. אחד מהיתרונות הבולטים ביותר של
הפרסום בפייסבוק, הינה האפשרות לייעל את הפרסום לאורך הזמן ולהפוך אותו לאפקטיבי ואיכותי יותר.

זאת עושה פייסבוק באמצעות "פיקסל" שפותח על ידה, אשר מוטמע באתרי האינטרנט של לקוחותיה.
הפיקסל מאפשר ללקוחות פייסבוק לזהות את הלקוחות הפוטנציאלים שנכנסו לאתר האינטרנט שלהם,
מעניק להם מידע רב על הרגלי הצריכה של לקוחותיהם הפוטנציאליים, ולמעשה, משפר משמעותית את

יכולת הפרסום של שלהם.

כפי שפייסבוק מבהירה ללקוחותיה באתר האינטרנט שלה, בזכות הפיקסל ובזכות אמצעים אחרים
הקיימים במערכת הטכנולוגית של פייסבוק, ככל שלקוחותיה יפרסמו את עסקיהם אצל פייסבוק לטווח זמן
ארוך יותר ויחשפו ליותר משתמשים בפייסבוק, כך יהיה בידם ליעל את הפרסום שלהם ולהגיע לתוצאות

אולטימטיביות בעתיד, על בסיס המידע שצברו בחשבון הפרסום לאורך הזמן.

15. בדומה לכל מערכת יחסים מסחרית אחרת, בין פייסבוק ולקוחותיה קייס הסכם המסדיר את כל הנוגע
לשירותי הפרסום שפייסבוק מספקת להם. הסכם זה מגולם במסמך בשם : "מסמן הנחיות הפרסום", והוא

מפורסם על ידי פייסבוק באתר האינטרנט שלה וחשוף בפני לקוחותיה.
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16. במסגרת מסמך הנחיות הפרסום מפרטת פייסבוק את התנאים והמגבלות השונות בנוגע לפרסום, ועל בסיסו
לקוחות פייסבוק מסוגלים לשקול האם לרכוש את שירותי הפרסום של פייסבוק, ולהבין כיצד עליהם לבצע

את הפרסום באמצעות פייסבוק.
17. אלא שכפי שנאלצו התובעים לגלות על בשרם, בעוד שפייסבוק מצפה כי לקוחותיה יעמדו בהוראות מסמך
הנחיות הפרסום, פייסבוק רואה עצמה פטורה מלעמוד בהתחייבויותיה ומזכויות לקוחותיה, וזאת תוך

התעלמות מהנזקים החמורים שהיא גורמת בהתנהלותה הפסולה ללקוחותיה.
18. כפי שיוכח במסגרת בקשת אישור זו, פייסבוק מפרה באיפן בוטה מספר הוראות מהותיות ומרכזיות
המפורטות במסגרת מסמך הנחיות הפרסום, וזאת בכדי לחסוך בעלויות של כוח אדם ובעלויות שנדרשות
לצורך ביצוע בדיקות של הודעות פרסום (אותו מחויבת פייסבוק לבצע מכוח מסמך הנחיות הפרסום).
פייסבוק עושה כן, תוך התעלמות בוטה וחסרת תום לב מזכויות לקוחותיה, ומהנזקים שנגרמים להם

כתוצאה מהתנהלותה.
19. כך, בין היתר, במסגרת בקשת אישור זו יוכחו ההפרות הבאות שמבצעת פייסבוק כלפי לקוחותיה:

19.1. פייסבוק מפרה את התחייבותה לבצע בדיקות מקדימות בטרם פרסום ההודעה שמטרתן לבחון אם
ההודעה כוללת הפרות אשר מונעות את פרסומה. כתוצאה מהפרה זו, פייסבוק משביתה ללקוחותיה

פרסומות לאחר שבועות, חודשים ולעיתים גם שנים, מהמועד שעלו לאוויר;
19.2. פייסבוק מפרה את התחייבותה ליידע ולפרט בפני לקוחותיה אילו הפרות מנעו את פרסום מודעות
הפרסום שלהם. כתוצאה מהפרה זו, מוצאים עצמם לקוחותיה של פייסבוק עומדים מול שוקת

שבורה, כאשר אין להם מושג מדוע פייסבוק השביתה את הפרסומת שלהם.
כמו כן, פייסבוק מפרה את חובתה לאפשר ללקוחותיה לערער על ההחלטה להשבית את הודעת
הפרסום שלהם. כך, הערעורים ששולחים לקוחותיה של פייסבוק זוכים לתשובות אוטומטיות
מפייסבוק, אשר מעידות על כך שפייסבוק כלל לא התייחסה אליהן בצורה מעמיקה. כפי שיוכח,

פייסבוק מודעת לכשלים שקיימים לה בעניין זה והיא אף הודתה בהם.
19.3. פייסבוק משביתה חשבונות פרסום של לקוחותיה ללא כל זכות חוזית לעשות כן, ללא התראה
מוקדמת, וללא כל הסבר מדוע הושבת חשבון הפרסום. הפרה זו של פייסבוק גורמת לנזקים
משמעותיים ללקוחותיה, וזאת משהיא גודעת באופן פתאומי את כל מערך הפרסום שלהם ללא כל

; הודעה מראש

19.4. פייסבוק משביתה חשבונות פרסום של לקוחותיה מסיבות לא לגיטימיות שלא פורטו במסמך הנחיות
הפרסום ושאינן ידועות ללקוחות פייסבוק, וזאת מבלי ליידע את לקוחותיה מדוע הושבתה הפרסומת

; ו/או חשבון הפרסום שלו

20. נבהיר כבר עתה, כי אין מדובר בטענות שנזרקות לאוויר העולם על ידי התובעים ללא כל תמיכה ראייתית.
נהפוך הוא, ייחודה של בקשת אישור זו חינה באיכות הראיות של התובעים אשר נאלצו לחוות על בשרם את

התהלותה הפסולה והמזלזלת של פייסבוק.
21. כמו כן, מצורפת לבקשת אישור זו הקלטה של שיחה שניהל התובע 1 עם נציג תמיכה של פייסבוק, במסגרתה
חושף אותו נציג בפני התובע 1 את האופן הפגום והלקוי שבו מתנהלת פייסבוק ואת האופן המזלזל שבו היא

מתייחסת ללקוחותיה.
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22. כפי שיוכח, הפרותיה של פייסבוק מעשירות את כיסיה על חשבון לקוחותיה, גורמות לחברי הקבוצה הן
לנזקים ממוניים והן לנזקים לא ממוניים, ולמעשה, מסכנות את המשך קיומם של עסקיהם של אותם

לקוחות.
23. נבהיר, כי הדברים אינם נאמרים בהגזמה. הסיטואציה שבה מגלה בעל עסק כי חשבון הפרסום של העסק
שלו (בו נשמר מידע רב ערך לאורך שנים אודות קהל הלקוחות הפוטנציאלי של בעל העסק ועל דרכי הפרסום
האפקיטיביות של העסק), הושבת לתמיד על ידי פייסבוק, הינה סיטואציה קשה ומתסכלת ביותר, אשר

יכולה להוביל לקריסת העסק על כל שמשתמע מכך.
24. האמור נכון בדרך של קל וחומר, שעה שפייסבוק כלל אינה מיידעת אותו מדוע נסגר חשבון הפרסום שלו,

מה ביכולתו לעשות כדי להפעילו מחדש, ועוד.
25. על האמור נוסיף את העובדה, שאין לפייסבוק זכות חוזית לסגור ללקוחותיה את חשבון הפרסום (אף אילו
הייתה מבוצעת על ידם הפרה), כי פייסבוק הייתה אמורה לבצע בדיקות מקדימות של ההודעה ובכך למנוע
את הסיטואציה), וכי תשובותיה של פייסבוק לפניותיו של אותו לקוח ניתנות באופן לקוני (ואף ייתכן שבאופן

ממוחשב) מבלי שללקוחותיה קיימת אפשרות לבחון את אופן תיקון המחדל הנטען.

26. כאמור, זוהי הסיטואציה שבה נאלצים להתמודד בעלי עסקים רבים בישראל מדי יום ביומו. זוהי
הסיטואציה שבקשת אישור זו נועדה להתמודד עמה, ולשים לה סוף אחת ולתמיד.

17. למען שלמות התמונה נציין, כי בקשת אישור שעוסקת בנושא דומה הוגשה נגד פייסבוק על ידי המבקש 2
ועל ידי אדם נוסף, והיא מתבררת בבית משפט נכבד זה במסגרת ת.צ 1373-01-17 (להלן יקראו בהתאמה:

"הגקשה המקבילה" "ההליך המלןגיל").
במסגרת הבקשה המקבילה מתבררת טענה לפיה פייסבוק משביתה חשבונות משתמש של משתמשיה בניגוד
להוראות מסמך הצהרת הזכויות של פייסבוק ובניגוד להוראות הדין בישראל. באותו עניין נטען, כי השבתת
חשבון המשתמש שמבצעת פייסבוק גורמת לנזקים ממוניים ללקוחותיה העסקיים, וזאת כאשר השבתת

החשבון מונעת מהם לחשוף את התכנים העסקיים המפורסמים על ידם בפני לקוחותיהם.

| עוד נטען, כי השבתת חשבונות המשתמש גורמת לנזקים חמורים אף למשתמשיה הרגילים של פייסבוק, אשר
לא השקיעו כספים בפרסום עסקיהם, וזאת משהשבתת הפרופיל מונעת מהם את הגישה לתמונות ולנתונים

שנשמרו על ידם בפייסבוק, מונעת מהם את השימוש בפייסבוק ועוד ועוד.
ן כאמור, ההבדל המרכזי בין בקשה זו לבין הבקשה המקבילה הינו, כי טענות התובעים שעומדות במרכז
בקשה זו, עוסקות בהפרה של הוראות מסמך הנחיות הפרסום, שהינו חוזה שכלל לא דובר עליו במסגרת

הבקשה המקבילה.
כמו כן, בעוד שהבקשה המקבילה התייחסה לסיטואציה של השבתת חשבון משתמש, בקשה זו עוסקת
בסיטואציה של השבתת חשבון פרסום ובמשמעויות הנלוות לעניין זה. ברי, כי בנסיבות אלה מדובר בנזקים

שונים לחלוטין שמתבררים בשתי הבקשות.
על אף האמור, התובעים מצאו לנכון לעמוד על עניין זה ולהבהיר אותו לבית המשפט הנכבד כבר בשלב זה,

וזאת למען הסר ספק.
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א. הצדדים להליך
28. התובע 1, מר רותם גל (להלן: "רותם"), היכו בעליה של חברת פרסום, שיווק ומכירות, אשר מפרסם עבור

לקוחותיו בפייסבוק משך כ- 6 שנים.
29. התובע 2, מר סמיון ולדברג (להלן� "טמיון"), הינו איש שיווק אשר משווק קורסים בנושאים שונים, לרבות
קורסים להורים מתחילים, קורסים בנושאי זוגיות, קורסי הכנה לפסיכומטרי ועוד. סמיון מפרסם את עסקיו

בפייסבוק במשך כ- 7 שנים.
,?3001050 00^306? (להלן� "פייסגוק"), הינה חברת בת של חברת .1110̂   ̂116131131,1x1 30. המשיבה, חברת

3061500? מחוץ לגבולות ארה"ב וקנדה. ומספקת את שירותיה של 1110̂ 

ב. הרקע העובדתי הרלוונטי לתביעה
ב*1 מהי פייסגוק ל

31. פייסבוק הינה רשת חברתית (המופעלת על ידי חברת פייסבוק), אשר הוקמה בחודש פברואר 2004 על ידי
מספר סטודנטים מאוניברסיטת הארוורד בארה"ב, ונועדה לשימושם של תלמידי האוניברסיטאות בארה"ב.
32. בתחילת דרכה, היוותה פייסבוק פלטפורמה חברתית שנועדה לאפשר התקשרות בין משתמשים הפייסבוק
לבין עצמם. למעשה, בימיה הראשונים היתה פייסבוק מעין "לוח מודעות", אשר נועד לספק את הצורך

הבסיסי של שיתוף מידע בין בני אדם.

33. לאורך השנים הלכה והתעצמה הפופולריות של פייסבוק בעולם לממדים אדירים. כך, מדי שנה הצטרפו
עשרות מיליוני אנשים לפייסבוק ברחבי העולם. רק כדי לסבר את האוזן יסופר, כי נכון למועד כתיבת בקשה
זו, קיימים בפייסבוק למעלה ממיליארד וחצי משתמשים ברחבי העולם, וכי בישראל בלבד קיימים למעלה

מ- 4,500,000 מיליון משתמשים.

34. פייסבוק לא נותרה אדישה להצלחתה, והחלה להציע למשתמשיה לרכוש ממנה חבילות פרסום ממומנות
1 לצורך פרסום תכנים המועלים על ידם ולצורך רכישת קהל עוקבים.

1 35. במהלך השנים האחרונות הפך הפרסום בפייסבוק לפופולארי ביותר בקרב משתמשי פייסבוק בארץ ובעולם.
ן רק כדי לסבר את האוזן נציין, כי מנתונים שפורסמו על ידי פייסבוק עולה, כי פייסבוק הרוויחה ברבעון

האחרון של שנת 2016 למעלה מ- 6 מיליארד דולר מפרסום ברשת.

העתק נתוני ההכנסות של פייסבוק מצ"ב כנספח 1 לתצהירו של רותס;

36. נציין, כי לא רק בעלי עסקים רוכשים מפייסבוק את חבילות השיווק שלה. בשנים האחרונות אף
פוליטיקאים, בלוגרים ואנשים רבים אחרים המעוניינים לשתף מידע כזה או אחר בפני קהל רחב של

משתמשים, רוכשים חבילות פרסום מפייסבוק.

ב.2. כיצד מתבצע השימוש בפייסבוק?
37. כל משתמש אשר החליט להצטרף לפייסבוק פותח פרופיל משתמש אישי. במסגרת אותו פרופיל אישי, רשאי

המשתמש לפרט את פרטיו האישיים, לרבות גילו, מקום עבודתו, תמונות, רשימת חברים ועוד.
38. באמצעות פרופיל הפייסבוק שלו, יכול המשתמש לשלוח הצעות חברות למשתמשים אחרים בפייסבוק,
להתכתב עם משתמשים פייסבוק אחרים, לאחל מזל טוב לחבריו ביום הולדתם, לשתף מידע עם חבריו,

לכתוב הודעות מטעמו (פוסטים) ועוד.
39. נציין, כי פתיחת חשבון בפייסבוק הינה ללא עלות. כל אדם יכול להזין את פרטיו ולפתוח חשבון בפייסבוק.
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40. כמו כן, משתמשי פייסבוק יכולים לפתוח "דף עסקי" שבו יתארו את העסק שלהם, יפרטו נתונים אודותיו,
ישתפו במידע הרלוונטי לגביו ועוד. נציין, כי אף פתיחת הדף העסקי אינה כרוכה בעלות כספית והינה

אפשרות שקיימת לכל משתמשי פייסבוק.

ב,3. כיצד מתבצע הפרסומ בפייסבוק ו
41. לצד האמור, קיימת למשתמשי פייסבוק האפשרות לפתוח חשבון פרסום בפייסבוק, באמצעותו יפרסמו את

עניינם באמצעות פייסבוק.

42. כך, משתמש של פייסבוק שיהיה מעוניין לפרסם את עסקו ו/או את מרכולתו ו/או כל עניין אחר באמצעות
פייסבוק, ידרש לפתוח חשבון פרסום בפייסבוק. לצורך כך, ידרש המשתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי
שלו בפייסבוק (וכן מספר נתונים נוספים שיידרשו על ידי פייסבוק), ולבחור את אופן הפרסום המועדף עליו

בפייסבוק מבין האפשרויות המוצעות לו.

43. המערכת המרכזית של פייסבוק להעלאת קמפיינים של פרסום עונה לשם "אדס מנג'ר". באמצעות מערכת
זו, יוכל משתמש פייסבוק לרכוש קמפיינים של פרסום, להגדיר את מטרות הפרסום בהתאם לתקציב שלו,

לעקוב אחר הקמפייניס שלו ולבחון את הצלחתם ועוד.

44. כמו כן, החל מלפני מספר חודשים, לקוחות פייסבוק אשל מנהלים מספר רב של קמפיינים פרסומיים, יכולים
לנהל את הקמפיינים שלהם באמצעות "ביזנס מנג'ר", שהינה תוכנה אשר מאגדת בתוכה מספר רב של

קמפיינים של פרסום.

45. ברי, כי המשתמש אשר מעוניין לפרסם בפייסבוק, נדרש לשלם לפייסבוק סכומים משמעותיים עבור
הפרסום. עלות הפרסום הינה נגזרת של סוג הקמפיין שבו מעוניין משתמש הפייסבוק, של כמות האנשים

שהוא מעוניין שיחשפו אל הקמפיין ושל קריטריונים רבים נוספים.

46. על אף העלות הלא מבוטלת הנלווית לפרסום בפייסבוק, קיימים יתרונות לפרסום זה על פני פרסום במקומות
אלטרנטיביים. היתרון הבולט ביותר של הפרסום בפייסבוק על פני מתחריו, הינו האפשרות לייעל את
הפרסום לאורך הזמן, ולהפוך אותו לאפקטיבי ואיכותי יותר באמצעות "פיקסל" שפותח על ידי פייסבוק,
אשר מוטמע באתרי האינטרנט של לקוחותיה ואשר מאפשר ללקוחות פייסבוק לאגור מידע בקשר

ללקוחותיהם בחשבון הפרסום.

הפיקסל מאפשר ללקוחות פייסבוק לזהות את האנשים שנכנסו לאתר האינטרנט שלהם, מעניק להם מידע רב
על הרגלי הצריכה של לקוחותיהם הפוטנציאליים, ולמעשה, משפר משמעותית את יכולת הפרסום של אותם

לקוחות.
כפי שפייסבוק מבהירה ללקוחותיה, בזכות הפיקסל ובזכות אמצעים אחרים הקיימים בפרסום שלה, ככל
שלקוחותיה יפרסמו את עסקיהם אצל פייסבוק לטווח זמן ארוך יותר ויחשפו ליותר משתמשים בפייסבוק,
כך יהיה בידם ליעל את הפרסום שלהם, לאגור עליו מידע רב יותר של לקוחותיהם, ולהגיע לתוצאות

אולטימטיביות אשר ישדרגו את יכולות הפרסום שלהם.

47. נציין, כי פייסבוק ממליצה ללקוחותיה להתקין את הפיקסל באתר האינטרנט שלהם, מפרטת בפני
לקוחותיה את יתרונותיו הברורים של הפיקסל (לגביהם אץ מחלוקת בין הצדדים), ואף מדריכה את

לקוחותיה שלב אחר שלב כיצד להתקין את הפיקסל במערכת שלהם.

48. להלן נציג את המצג שמציגה פייסבוק בפני לקוחותיה בנוגע לפיקסל:
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העתק מעמודי האינטרנט של פייסבוק מצ"ב כנספח 2 לתצהירי של רותמ;
49. נציין, כי לצד הפרסומים של פייסבוק אודות הפיקסל שלה ואודות יתרונותיו הרבים ללקוחותיה, מפרסמת
פייסבוק עצות רבות ללקוחותיה שמטרתן לעזור להן לייעל את הפרסום שלהם בפייסבוק ולהפוך אותו

לאפקטיבי ורווחי יותר.
50. כך, בין היתר, פייסבוק מייעצת ללקוחותיה להשוות בין תוצאות של קמפייניס פרסומיים שבוצעו על ידם
בעבר לבין קמפייניס נוכחיים, פייסבוק מציעה ללקוחותיה להשתמש ביכולת שלהם להחליט מתי קמפיין

פרסום מפורסם בפייסבוק ומתי הוא יורד מהאוויר ועוד.
העתק דף פייסבוק בו מפורטות עצות כיצד לייעל את הפרסום של לקוחותיה מצ"ב כנספח 3 לתצהירו של ריתם;
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ג. על כללי הפרסום בפייסבוק
51. ככל עסקה מסחרית בין שני צדדים, גס לעסקת רכישת שירותי הפרסום קיים הסכם המגדיר את תנאי
העסקה ואת החובות והזכויות של כל צד לה. הסכם זה בין פייסבוק לבין לקוחותיה עונה לשם "מדיניות

פרסום" (להלן: "מסמך מדיניות הפלסום").
52. במסגרת מסמך זה, מסבירה פייסבוק ללקוחותיה אודות תהליך פרסום ההודעות בפייסבוק, אודות

הבדיקות שמבצעת פייסבוק, אודות האיסורים החלים על הפרסום בפייסבוק ועוד.

העתק מסמך מדיניות הפרסום מצ"ב כנספח 4 לתצהיל של רותם;
53. נציין, כי מסמך מדיניות הפרסום מפורסם על ידי פייסבוק בפני לקוחותיה באתר האינטרנט שלה. כך, כל
לקוח של פייסבוק אשר מתלבט אס לרכוש מפייסבוק את שירותי הפרסום יכול לעיין במסמך מדיניות

הפרסום ובתנאים המפורטים בו, ולהחליט אס השירות מתאים לו.
54. לאורם של דברים אלה, נפנה לבחינת תנאי מסמך מדיניות הפרסום, ולמצג שמונח בפני לקוחותיה של

פייסבוק בטרם רכישת שירות הפרסום.

55. במסגרת סעיף 1 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

"מדיניות הפרסום שלנו מספקת הדרכה לגבי סוגי תוכן המודעות המותרים.
כשמפרסמים מבצעים הזמנה. כל מודעה נבדקת בהתאם למדיניות זו, אם אתה סבול

שהמודעה שלך נפסלה בטעות, הודע לנו על כן."

; 56. במסגרת סעיף 2 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

"לפני שמודעות מוצגות בפייסבוק או באינסטגרם, הו נבדקות כדי לוודא שהו תואמות
למדיניות הפרסום שלנו, בדיך כלל, יוב המודעות נבדקות בתוך 24 שעות, אם כי

במקרים מסוימים הבדיקה עשויה להימשד זמן רב יותר.

למה אנחנו מתייחסים

בתהליד בדיקת המודעה, אנחנו בודקים את התמונות, הטקסט, הפילוח והמיצוב של
המודעה, בנוסף לתוכן בדף הנחיתה של המודעה. ייתכן שהמודעה לא תאושר אם תוכן
דף הנחיתה אינו פונקציונלי באופן מלא, אינו תואם למוצר/שירות שהמודעה מקדמת

או אינו תואם באופן מלא למדיניות הפרסום שלנו."

57. במסגרת סעיף 3 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

מה קורה לאחר בדיקת המודעה:

לאחי בדיקת המודעה, תקבל התראה שתודיע לך אם המודעה אושרה. אם המודעה
אושלה, נתחיל להציג אותה ותוכל ללאות את התוצאות בימגהל המודעות/

58. במסגרת סעיף 4 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

"פעולות שניתן לבצע במקרה של פסילה

עלוך את המודעה שלך
אם המודעה שלן לא אושלה מכיוון שהיא אינה תואמת למדיניות שלנו באופן מלא,

אתה יכול לעלון אותה ולהגיש אותה לבדיקה חוזלת. כדי לעלוך את המודעה:
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בדוק את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון הפרסום שלך. אם המודעה לא אושרה,
נשלח לד דוא"ל עם פרטים שיסבירו מדוע.

נעזרת המידע בהודעת הדוא"ל של הפסילה תוכל לערוד את המודעה וליצור מודעה
תואמת יותר, עיין דף זה לקבלת שלבי עריכה.

שמור את שינויי העריכה. לאחר שתשמור את השינויים, המודעה תוגש שוב לבדיקה.

ערער על ההחלטה
אם אינך יכול לערוך את המודעה או אם אתה חושב שהיא נפסלה בטעות, אתה יכול

לערער על ההחלטה באמצעות טופס זה."
12 למסמך מדיניות הפרסום, מפורטים האיסורים שחלים על פרסום בפייסבוק. כך -4 59. במסגרת סעיפים 
לדוגמא נקבע, כי פילסבוק מיידעת את משתמשיה כי אסור להם לפרסם מוצרים הקשורים בכלי נשק, סמים,

פרסומים בעלי תוכן גזעני או פוגעני, ועוד ועוד.
60. במסגרת סעיף 4 למסמך מדיניות הפרסום נקבע, כי אין לפרסם מודעות המפרות את כללי הקהילה של
: פייסבוק. סעיף זה, כולל לינק אשר לחיצה אליו מובילה למסמך שכולל את כללי הקהילה של פייסבוק (להלן
"מסמך כללי הקהילה") שבו מפורטים מספר סוגי הודעות בלתי הולמות (כגון איומים, בריונות, הטרדות

מיניות וכוי) שפייסבוק אוסרת על לקוחותיה לפרסם.
61. במסגרת מסמך כללי הקהילה נקבע, כי במקרה שבו לקוחות פייסבוק יפרו את הוראות מסמך זה, ורק
במידה ופייסבוק תסבור שקיים "סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על בטחון הציבור", תהא

רשאית פייסבוק להסיר תכנים או לסגור חשבונות של לקוחותיה:
"אנחנו מסירים תוכן/ משביתים חשבונות ועובדים יחד עם רשויות אכיפת החוק
כשאנחנו מאמינים שקיימים סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על

ביטחון הציבור."

העתק מסמך כללי הקהילה מצ"ב כנספח 5 לתצהיר של רותם;
62. במסגרת סעיף 13 למסמך מדיניות הפרסום מפורסמות מספר הוראות כלליות, אשר פייסבוק מחילה על

ההתקשרות בינה לבין מפרסמיה.

13. דברים שעליך לדעת
... השימוש שלך במוצרי ובשירותי הפרסום של פייסבוק מהווה חלק מ"פייסבוק" .1
במסגרת הצהרת הזכויות ותחומי האחריות של פייסבוק
^//:8(1^11) והוא כפוף להצהרת הזכויות ותחומי (18ת31/161§1/16מ€0.0014(13€61.¥ר̂י
האחריות. אתה עשוי להיות כפוף לתנאים או הנחיות נוספים אם אתה משתמש

באינסטגרם או במוצרים או שירותים מסוימים הקשורים לפרסום בפייסבוק.
2. המפרסמים נושאים באחריות להבין את כל החוקים והתקנות הרלוונטיים ולציית
להט. לאי ציות יכולות להיות השלכות שונות, כולל ביטול מודעות שיצרת והפסקת

פעילות החשבון שלך.
3. איננו משתמשים בנתונים אישיים רגישים לפילוח מודעות. הנושאים שאתה בוחר
לפילוח המודעה שלך אינם משקפים את האמונות האישיות, המאפיינים או הערכים

של האנשים שמשתמשים בפייסבוק או באינסטגרם.
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4. אט אתה מנהל מודעות בשם מפוטמים אחרים, יש לנהל כל מפרסם או לקוח
באמצעות חשבון מודעות נפרד. איו לשנות את המפרסם או הלקוח המשויך לחשמל
מודעות קיים; הגדר חשבון חדש, אתה אחראי להבטיח שכל מפרסם יציית למדיניות

פרסום זו.
5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות, לאשר או להסיר כל מודעה מכל סיבה, לפי
שיקול דעתנו הבלעדי; כולל מודעות המשפיעות לרעה על יחסינו עם המשתמשים שלנו
או המקדמות תוכן, שירותים או פעילויות המנוגדים לעמדתנו התחרותית, לאינטרסים

או לתפיסת הפרסום שלנו.
6. לגבי מדיניות המחייבת אישור מראש ובכתב, פייסבוק או חברה של פייסבוק יכולה

להעניק אישור כזה.

7. הגדרות מדיניות אלה עשויות להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת."
63. כפי שעולה מהאמור, במסגרת סעיף 13 למסמך מדיניות הפרסום נקבע, כי לקוחות פייסבוק המבצעים את
הפרסום אצלה, כפופים לאמור במסמך שעונה לשם "הצהרת הזכויות ותחומי האחריות" (להלן = "מסמך

הצהרת הזכויות"), אליו כפופים כל משתמשי פייסבוק (הן אלו שמפרסמים אצלה והן אלה שלא).

העתק מסמך הצהרת הזכויות מצ"ב כנספח 6 לתצהיר של רותם;
64. אלא שכפי שעולה מהוראות מסמך הנחיות הפרסום שצוטטו לעיל, לא יכול להיות מצב שבו פרסומת המפרה
את הנחיות פייסבוק תפורסם. שהרי, בהתאם להוראות מסמך הנחיות הפרסום, פרסומת שכזו תיפסל על

ידי פייסבוק במסגרת הבדיקה שתבצע פייסבוק, והודעה בנושא תישלח ללקוח של פייסבוק.
אותו לקוח יכול לנסות לתקן את ההודעה ולבקש את פרסומה בחוזר. פייסבוק תבצע בדיקה חוזרת של

ההודעה ורק אם תמצא פייסבוק כי ההפרות בפרסומת תוקנו, תאושר הפרסומת ותפורסם.

כאמור, ללקוח קיימת גם אפשרות לערער על החלטה של פייסבוק לדחות את הפרסומת שלו. יחד עם זאת,
עד לבירור הערעור ועד לקבלת טענותיו של הלקוח (במידה ויתקבלו), לא תאשר פייסבוק את הפרסום.

במידה ופייסבוק לא אישרה את העלאת הפרסומת, והלקוח לא תיקן את הפרסומת ולא ערער על החלטת
פייסבוק, הפרסומת לא תאושר ולא תפורסם בפייסבוק. השבתת הפרסומת עד לתיקון ההפרה הינה

''הסנקציה" היחידה שבה רשאית לנקוט פייסבוק כלפי לקוחותיה.

ד. פייסבוק מפרה את היראות מסמד הנחיות הפרסום
65. בעוד פייסבוק מצפה כי לקוחותיה יעמדו בהוראות מסמך הנחיות הפרסום, התנהלותה של פייסבוק מלמדת
כי פייסבוק רואה עצמה פטורה מלעמוד בהתחייבויות שמחיל עליה מסמך זה, וזאת תוך התעלמות מהנזקים

החמורים שהיא גורמת בהתנהלותה הפסולה ללקוחותיה.

66. כך, וכפי שנדגים להלן, לא רק שפייסבוק אינה עומדת בהתחייבויותיה, אלא שגם כאשר פייסבוק מאתרת
פרסומות אשר לשיטתה אינן עומדות בכלליה, היא לא מסתפקת בהורדת הפרסומת, אלא משביתה את

חשבונו של המשתמש, ללא כל זכות חוזית או חוקית לעשות כן.

ד.1. פייסבוק מפרה את החובה לבצע בדיקות מקדימות להודעית פרסומת
67. כאמור, בהתאם להוראות סי 2 למסמך הנחיות הפרסום, פייסבוק התחייבה לבצע בדיקה של הפרסומות
שלקוחותיה מעונייניס לפרסם, וזאת בטרם פרסומן בפייסבוק ובאינסטגרם. ברי, כי מדובר בהתחייבות

שחלה על פייסבוק כלפי לקוחותיה אשר רכשו ממנה את שירותי הפרסום.
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68. נציין, כי התחייבות זו של פייסבוק מוצגת אף באתר האינטרנט של פייסבוק שבו מציגה פייסבוק את יתרונות
הפרסום דרכה�

011 3 10 ק ק 3 1)5110111 €¥\ \\110 1)311 ח11�1 1$)3 0111 \ ת116 \\ 0111(001111011 0311 011 \
.1116111 §61111י<1611>

¥0111 3(1 \*1111)6 611211)16 10 813111111111111 £ 31161 >?6 16\̂ 16\¥ 311(1 30010^6 11,
131̂ ץ1€311(['{1 10€688ק^16¥16 11118 68 11£ 10 24 1101118, 31111011 16מ80 1̂1111
03868 111113  ̂ 81311 10 ח31£<ן1111^ 0111י( 1)11116)80110 ¥6י011ץ11 .1011£61 13146
.1)¥6\16י\661116(1 8י*1 01106 §813111111111111 0'11 ,<113161)1€ח1111

העתק עמוד הפייסבוק מצ"ב כנספח 7 לתצהירו של רותם;

69. על אף הוראה גרורה זו, פייסבוק נוהגת לפרסם את הפרסומות של לקוחותיה ללא ביצוע בדיקות מקדימות
בהן פייסבוק בוחנת אם מדובר בפרסומות שכוללות הפרות. כך, במקרים רבים, פייסבוק פונה ללקוחותיה
מספר שבועות/חודשים/שנים לאחר שהפרסומת פורסמה, ומיידעת אותם כי הפרסומת כוללת הפרות כאלה

ואחרות, ובהמשך לכך - משביתה את הפרסומת עד לתיקונן של ההפרות.

התנהלותה של פייסבוק הובילה לכן, כי קמפיינים רבים של פרסום שפעלו לאורן שבועות/חודשים שנים,
הושבתו לפתע על ידי פייסבוק על בסיס הטענה כי קיימות הפרות בפרסומת.

70. ברי, כי מצב זה פגע בלקוחותיה של פייסבוק, אשר התבססו על כך שלא קייס פגם בפרסומת, וכי הם יכולים
להמשיך ולפרסם אותה ללקוחותיהם (כפי שעשו בפועל). כפי שעולה מהאמור, בניגוד למצג שמציגה פייסבוק
בפני לקוחותיה, בפועל ללקוחותיה של פייסבוק אין שליטה על המועד שבו תגדע פייסבוק את פרסום המודעה

ותסיים באופן פתאומי, וללא התראה מראש, את קמפיין הפרסום.

71. ונדגים זאת באמצעות מקרה שארע בעת האחרונה לרותם ,•

ביום 2.8.2017 פרסם רותם פרסומת ל-"חו"ל פלמנגו" בפייסבוק. נציין, כי שירות חו"ל פלמנגו הציע סיוע
ללקוחות בהוצאת גרע קארד.

עוד באותו היום התפרסמה הפרסומת של רותם בפייסבוק ונשלחה לקהל לקוחות רחב. במהלך החודש
נחשפו אל ההודעה 643,499 אנשים שהודעה זו יכולה לעניין אותם. העלות הכספית בה נשא רותם עבור

.¤ 25 פרסום ההודעה עמדה על סך של 811.96,

העתק צילום המסך שמלמד אודות נתוגימ אלה מצ"ב כנספח 8 לתצהירו של רותם;

ביום 28.8.2017 שלחה פייסבוק הודעה לרותם במסגרתה הודיעה לו, כי היא בדקה את הפרסומת בעניין
חו"ל פלמנגו, מצאה כי היא כוללת הפרות כלשהן, ובהתאם לכך הודיעה לרותם כי הפרסומת תושבת עד

לתיקון ההפרות.

העתק הודעת הדוא"ל מיום 28.8.2017 מצ"ב כנספח 9 לתצהיר של רותם;
כפי שעולה מהאמור, פייסבוק כלל לא ציינה בפני רותם מדוע היא השביתה את הפרסומת של חו"ל פלמנגו ,?
איזו הפרה בוצעה על ידי רותם; כיצד רותם יכול לתקן את ההפרה בכדי להפעיל חזרה את הפרסומת ועוד.
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כפי שעולה מהאמור, אילו פייסבוק הייתה עומדת בהתחייבותה ומבצעת בדיקה של ההודעה של רותם בטרם
פרסומה בפייסבוק, יכול היה רותם לתקן את ההודעה בטרם פרסומה או לחילופין לערער על החלטתה של

פייסבוק בעניין זה.
71. במצב דברים זה, היה נמנע המצב שבו פרסומת של רותם אשר פורסמה בפייסבוק ואשר משיגה תוצאות
משמעויות מהפרסום, מושבתת יום בהיר אחד ללא כל הודעה מוקדמת. ברי, כי לגדיעת קמפיין פרסומי

לאחר עלייתו של הקמפיין לאוויר, קיימת השפעה שלילית על הקמפיין ועל תוצאותיו.
73. נציין, כי דוגמא זו, הינה דוגמא אחת מיני מספר מקרים שארעו למבקשים. במקרים אלה, השביתה פייסבוק

פרסומת של התובעים וזאת לאחר שהתפרסמה תקופה ארוכה ולאחר שלקוחות רבים נחשפו אליה.

ך.2, פייסבוק משביתה חשבונות פייסבוק ללא זכות שבחוזה או בדיו
74. כאמור, בהתאם למסמך הנחיות הפרסום, במידה והבדיקה שביצעה פייסבוק הייתה מעלה, כי קיימות
הפרות בפרסומת שלקוחותיה ביקשו לפרסם, פייסבוק רשאית להשבית את מודעת הפרסומת עד לתיקון

ההפרות (וזאת לצד התחייבותה לפנות אל לקוחותיה).
75. על אף האמור, במקרים רבים (שארעו גס למבקשים), חלף השבתת המודעה ועדכון לקוחותיה באופן שבו
הם יכולים לתקן את ההפרות שקיימות בה, השביתה פייסבוק את חשבון הפרסום של הלקוחות שלה אשר

פייסבוק סברה שהם פרסמו הודעה שכוללת הפרות כאלה ואחרות.

ונדגיש, אין מדובר בהשעייה של הפרסומת המפרה בלבד, אלא בהשבתה פוללת ומוחלטת של חשבוו
הפרסום בולו של הלקוח של פייסבוק.

76. נבהיר, כי להשבתת חשבון הפרסום קיימת משמעות כלכלית חמורה עבור לקוחותיה של פייסבוק. שהרי,
השבתת החשבון מונעת מאותו לקוח להשתמש בכרטיס האשראי של אותו לקוח אצל פייסבוק ומונעת
מאותו לקוח את הגישה אל חשבון הפרסום בפייסבוק, ואשר עליו שמור מידע רב ערך של הלקוח שנאסף על

ידו לאורך שנות עבודתו עם פייסבוק.
77. כפי שעולה מהאמור, השבתת החשבון של הלקוח, מונעת מהלקוח גס לפרסם פרסומות אחרות שלו, שכלל
אין להן קשר לאותה פרסומת שכביכול מפרה את הוראות מסמך ההנחיות. למעשה, כפי שארע למבקשים,
פייסבוק אף אינה מסתפקת בלסגור את חשבון הפרסום ממנו פורסמה הפרסומת הכביכול מפרה, ומשביתה

אף חשבונות פרסום נוספים שמנוהלים על ידי אותו לקוח.

78. ברי, כי מצב זה עלול להוביל לקריסה כלכלית של ממש לכל בית עסק בישראל.
79. לאחר שעמדנו על התוצאה ההרסנית של הסנקציה אותה מפעילה פייסבוק כלפי לקוחותיה עלינו לשאול,
האם יש לפייסבוק זכות חוזית לנקוט בסנקציה זול כפי שיוכח להלן, התשובה לשאלה זו הינה בשלילה

קטגורית.
80. ראשית. מסמך הנחיות הפרסום אינו כולל, ולו ברמז, זכות המוקנית לפייסבוק להקפיא או לסגור את
חשבונות לקוחותיה, וכל שהותר לה לעשות זה לחדול מפרסום הפרסומת המפרה לשיטתה, עד שייערך בירור

בנושא.
בפועל, מסמך הנחיות הפרסום מאפשר לפייסבוק להשבית את פעילות החשבון רק במקרה של הפרת הוראות

חוק או במקרה של סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איום על ביטחון הציבור.
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כך, בסעיף 13.2 שצוטט לעיל, פייסבוק מבהירה ללקוחותיה, כי עליהם לעמוד בדרישות החוק, שכן במקרה
זה, הפרת הוראות דין עשויה להוביל להפסקת פעילות החשבון.

כמו כן, אף במסגרת כללי הקהילה של פייסבוק נקבע, כי פייסבוק משביתה חשבונות פרסום רק כשפייסבוק
מאמינה, כי "קיימים סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על ביטחון הציבור".

צא ולמד - כאשר פייסבוק ביקשה לשמור לעצמה את הזכות לסגור את חשבונות משתמשיה, היא כתבה זאת
באופן מפורש ומובהק.

4 למסמך הנחיות הפרסום, הסיטואציה שבה מפורסמת פרסומת שכוללת -1 שנית. בהתאם לסעיפים 
הפרות של תנאי מסמך הנחיות הפרסום, כלל אינה אמורה להתקיים. בהתאם להוראות מסמך הנחיות

הפרסום פייסבוק מחויבת לבדוק כל פרסומת בטרם אישורה לפרסום בפייסבוק.

במצב שבו פייסבוק תמצא שיש בפרסומת הפרה כלשהי, היא אמורה לעדכן בכך את הלקוח ולאפשר לו לתקן
את ההפרה או לערער על החלטתה. רק אם יתקן הלקוח את הפרסומת, או לחילופין, ישכנע את פייסבוק

במסגרת הערעור שיגיש כי הפרסומת אינה מפרה, תפרסם פייסבוק את הפרסומת.

כפי שעולה מהאמור, אילו פייסבוק הייתה מקיימת את הוראות מסמך הנחיות הפרסום, כלל לא יכול היה
להתקיים מצב שבו מפורסמת בפייסבוק פרסומת מפרה.

81. אף אילו היינו הולכים לטובת פייסבוק, ומניחים שהבדיקה שכביכול ביצעה פייסבוק "פספסה" מספר
פרסומות שבהן בוצעו הפרות של מסמך הנחיות הפרסום, לפייסבוק עדיין לא קיימת זכות לחסום את חשבון

הפרסום של הלקוח.

82. בסיטואציה זו, היה על פייסבוק להשעות את הפרסומת, לפנות אל הלקוח ולעדכן אותו בדבר, ולאפשר לו
לתקן את הפרסומת או לחילופין לערער על החלטתה (כפי שקובע מסמך הנחיות הפרסום).

83. ונזכיר, לקוחותיה של פייסבוק כלל אינם אשמים בסיטואציה שנוצרה. אילו פייסבוק הייתה עומדת
בהתחייבות שלקחה על עצמה במסגרת מסמך הנחיות הפרסום, ומבצעת בדיקה מקדימה בטרם פרסום

הפרסומת בפייסבוק, לא הייתה מתרחשת הסיטואציה שבה מפורסמת פרסומת מפרה.

84. לא ניתן לקבל מצב, שבו לקוחותיה של פייסבוק נענשים על הפרות שפייסב וק ביצעה בהסכם. לא ניתן לקבל
מצב, שבו לקוחותיה של פייסבוק מילאו אחר הוראות ההסכם בין הצדדים, מילאו אחר התנאים שהציבה

בפניהם פייסבוק, ובסופו של דבר מצאו עצמם ללא גישה לחשבון הפרסום שלהם על כל המשתמע מכך.

ד,3. פייסבוק מפרה את הוראות סעיף 4 להסכם הנחיות הפרסום, וזאת משהיא אינה מסגירה
ללקוחותיה את הסיבות לסנקציות שהוטלו עליהם וכו מתעלמת מהערעורים של לקוחותיה

85. אם לא די בכל האמור עד כה, ובפגיעה הקשה בזכויות לקוחותיה של פייסבוק, הרי משפונים אליה לקוחותיה
ומלינים בדבר הסנקציה החמורה והלא מידתית בה נקטה פייסבוק, ומבקשים להבין מה גרס לנקיטה
בסנקציה כה חמורה בדמות השבתת חשבון הפרסום, משיבה להם פייסבוק באופן לקוני, כי פנייתם נדחתה,

וכי אין להם מה לעשות בעניין.

86. עניין זה חזר אצל כל אחד מהתובעיס.

87. כך, לדוגמא, פייסבוק שלחה לרותם את ההודעה הבאה:

, "שלום שי
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חשבון המודעות שלך הושבו* בשל קידום מודעות המפרות את ההנחיות ליצירת
מודעות פייטבוק. המודעות שאתה מריץ הושבתו. המודעות שאתה מריץ תחת חשבון
מזוהה חשבון המודעות המפורט לעיל הושבתו. אם אתה טבור שזו טעות, פנה אלינו.

כדי להבין טוב יותר את ההנחיות ליצירת מודעות פייסובק 1ח11(]1116ג1 כמו כן, מומלץ
לעיין במודול הלמידה האלקטרונית שלנו."

העתק ההודעה מצ"ב כנספח 10 לתצהירו של רותם;
88. נצטט בעניין זה הודעת דוא"ל נוספת ששלחה פייסבוק אל רותם במקרה דומה ביום 5.8.2017:

"111 1(01601

1111101111113161 1)311 £011111)3 0111י{ 31 10015 �1161*3110 1)113 1  ̂ 16(31 6ל1 0̂111 ¥6<

10 16-61131)16 11.

1)3 01 <*111י>111) 1)311 1131100(}00111 \0110ק 101 611*31113 \6 316 306011111$ 1)3 411.
16''<1116 ,0110168<11)3 0111 ¥<110110ימ10) 11131 18)1)3 מ111 5*300011 ת¥116\ .60111601
̂<1113 0̂11 11131 3611011 111111161 110 8י111616 .1)16(11831) 1י1011) ©¥\ .11616 13156 
$110001* 3(18 101 \ 01111)1185111688 1110(161. |

ו

?16386 601181(16111118 (160181011 {11131.

י'1£611

העתק ההודעה מצ"ב כנטפח 11 לתצהירו של רותם;

89. התנהלותה של פייסבוק חזרה על עצמה אף במקרה של סמיון.

90. כך, גם במקרה של סמיון השביתה פייסבוק חשבונות פרסום של סמיון ללא התראה מראש; ללא פירוט בגין
ההפרות שכביכול בוצעו על ידי סמיון ,? ללא מתן אפשרות להחיות מחדש את חשבון הפרסום של סמיון

שהושבת ועוד.

העתק תכתובות שהוחלפו בין טמיון לבין פייטבוק מצ"ב כנטפח 1 לתצהיר של טמיון;

91. כפי שעולה מהאמור, פייסבוק אינה מיידעת את לקוחותיה מה הייתה ההפרה שבוצעה על ידם שהובילה
; פייסבוק אינה מיידעת את לקוחותיה באיזה הודעה בוצעה ההפרה שהובילה לסגירת חשבון הפרסום

לסגירת חשבון הפרסום ומתי היא פורסמה. כך קרה לכל אחד מהתובעים במספר פעמים שונות.

92. כמו כן, פייסבוק אינה מאפשרת ללקוחותיה לערער על החלטתה ומודיעה להם שהחלטתה הינה סופית.
כאמור, פייסבוק אינה מסבירה ללקוחויה מדוע היא הגיעה למסקנה זו וכיצד לקוחותיה יכולים לשנותה או

להתנהל באופן שונה.
93. כך מוצאים עצמם לקוחות פייסבוק ללא גישה לחשבון הפרסום שלהם, ללא גישה לחשבון הפרסום
בפייסבוק הכולל את המידע שאספו לאורך שנים בנוגע לקהל היעד שלהם, ללא גישה לנתיב הפרסום העיקרי

(אם לא היחיד) בו נקטו לאורך שנים (בעידודה של פייסבוק!) ועוד.
94. העדר פירוט זח מצד פייסבוק, מהווה הפרה בוטה של הוראות סעיף 4 למסמך הנחיות הפרסום, הקובע את

הדברים הבאים:
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"אם המודעה שלן לא אושרה מגיוון שהיא איגה תואמת למדיניות שלנו באופן מלא,
אתה יכול לעיון אותה ולהגיש אותה לבדיקה הוזית. כדי לעיון את המודעה: בדוק
את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון הפרסום שלן. אם המודעה לא אישרה, נשלח
לד דוא"ל עם פרטים שיסבירו מדוע. בעזרת המידע בהודעת הדוא"ל של הפסילה
תוכל לערוד את המודעה וליצור מודעה תואמת יותר. עיין בדף זה לקבלת שלבי

עריכה."

95. כמו כן, אף אילו היתה לפייסבוק זכות חוזית להשבית ללקוחותיה את חשבונות הפרסום מסיבה כלשהי,
היה עליה להפעיל זכות חוזית זו בתום לב ובצורה סבירה והגיונית, וזאת בשים לב למשמעויות הנלוות

לסנקציה החמורה של סגירת החשבון.

96. מעבר לעובדה שחובה זו חלה על פייסבוק נוכח הוראות מסמך הנחיות הפרסום, חובה זו חלה עליה מכוח
הוראות סעיף 39 לחוק החוזים אשר מחייב את הצדדים לחוזה לקיים את הוראות ההסכם בין הצדדים

בהגינות ובתום לב, ובכלל זה נדרשים הצדדים להסכם לפעול באופן שיגשים את קיומו של ההסכם.

97. כאשר צד להסכם לא ינהג בדרך זו, יראה בו בית המשפט כצד חסר תום לב המפר את החובה הקוגנטית
להתנהג בתום לב ובהגינות כלפי הצד השני.

98. ברי, כי עקרון זה, אשר חל על מערכת היחסים בין פייסבוק לבין משתמשיה בישראל, מחייב את פייסבוק
ליישם את זכותה להשבית את חשבונות הפרסום של לקוחותיה באופן הגון ותם לב, ובכלל זה, להבהיר
ללקוחותיה מדוע השביתה פייסבוק את חשבון הפרסום שלהם, ולתת להם הזדמנות לתקן את הפרסומת,

או לחילופין, לערער לפייסבוק על ההחלטה לסגור את החשבון.

99. נציין בעניין זה, כי במסגרת הדיון שנערך בוועדה לטכנולוגיה ומדע בעניין פייסבוק, הודתה נציגת פייסבוק
באופן חד וברור, כי פייסבוק מודעת לכך שקיימים ליקויים באופן שבו היא בוחנת ערעורים של משתמשיה
על השבתות חשבונות משתמש, כי אין לפייסבוק מעקב אודות השבתות מסוג זה, וכי פייסבוק מעוניינת

לתקן את דרכיה.

100. ככל הנראה, התנהלותה של פייסבוק כלפי משתמשיה זהה אף להתנהלות פייסבוק כלפי לקוחותיה. שהרי,
אף בעניינם של לקוחות אלה, פייסבוק משביתה את חשבונות הפרסום ללא התראה מוקדמת, ללא פירוט

ראוי בדבר הסיבה להשבתת החשבון וללא מתן אפשרות לערער אודות השבתת החשבון.

101. העתק הדיון בוועדה לטכנולוגיה ומדע מצורף לתקליטור שצורף לתצהירו של רותם.

ד.4. פייסבוק משביתת חשבונות פרסום בגיו שיקולים לא לגיטימיים שאינם מפורטים
במסמז הנחיות הפרסום

102. כפי שפורט לעיל, מסמך הנחיות הפרסום מאגד את הכללים שחלים על עסקת הפרסום בין פייסבוק לבין
לקוחותיה. במסגרת מסמך נרחב זה, מפורטים כל האיסורים שחלים על לקוחות פייסבוק ואשר יובילו
לפסילת הפרוסמת (לרבות איסור פרסומת על נשק, איסור על פרסומת בעל תכנים מיניים או גזעניים ועוד).

103. ברי, כי לקוח של פייסבוק אשר מעיין במסמך הנחיות הפרסום ובהגבלות המפורטות בו, יכול להחליט אם
הוא מעוניין להתקשר בעסקה עם פייסבוק או שמא הוא מעדיף לבצע את הפרסום בדרך שונה. ברי, כי
לקוחות פייסבוק שמעיינים במסמך למדים, כי למעט האיסורים שמפורטים במסמך הנחיות הפרסום, לא

קיימים איסורים נוספים (שהרי אילו היו כאלה, הם היו מפורטים במסמך).
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104. על אף האמור, נאלצו כל אחד מהתובעים לגלות, כי פייסבוק משביתה חשבונות פייסבוק של לקוחותיה
(ונדגיש, לא משביתה את הפרסומת אלא את חשבון הפרסום כולו י), בגין סיבות אשר אינן מפורטות במסגרת

מסמך הנחיות הפרסום.

30̂כ11)£66 311¥6§116. כך, כפי שהתברר לכל אחד מהתובעיס, 105. אחת מסיבות אלה מכונה על ידי פייסבוק בשם: 
כאשר פרסומת שמפורסמת בפייסבוק מקבלת "תגובות שליליות" ממשתמשי פייסבוק שונים, סוגרת

פייסבוק את חשבון הפרסום של לקוחותיה.

106. נבהיר, כי משמעות המושג >£01<1}£660 11¥€ג§110 הינה, כי משתמשים שונים בפייסבוק לחצו על כפתור 11146
על הפרסומת והתעלמו ממנה וזאת משוס שהיא אינה רלוונטית עבורם מסיבה כזו או אחרת. קרי, אין מדובר
בתלונה על כך שהפרסומת פגעה ברגשות כאלה ואחרים של משתמשי פייסבוק ו/או איימה עליהם בדרך כזו

או אחרת, אל בפרסומת שלא עניינה את לקוחות פייסבוק.

107. כך, באחד המקרים, שלחה פייסבוק לטמיון את ההודעה הבאה:

"111,
ן

111311 8̂ ?01 163611111 § 0111 10 118, ¥0111 366011111113 8 1*6611 (11831)16{1 /01 1101 !
1¥61118111)4. 8י)001(3661י;1 111£\\0110? § 0111(16111168. |

̂* 66מ113ק60111 ?{0110 () 01/ 1)6¥3111316 316 3660111118 1)4.  (11111111} 01 3(1 !
/ \110* ,1ח113קוח1X111 3(18 11131016 11011>0110\ 00 113¥6 3600111118 ח¥110\ .60016111
316 (11831)16(1.

\ 0111 366011111 \¥38 (11831)16(1 /01 1111111111  ̂ 11118163(11112 3(15 11131 16511116(1 111

.^001(3€61י? 011 60016ס 10111? 11י)£<11)166 1162311¥£ 111211

111̂ 1116 16)10¥1ס 10 18 $031 0111 11681 0113111¥ 11861 6X061161166. \¥6 16561¥6

111£ 11̂ 111 10 16)661 30¥ 3(1¥611181112 11131 \¥6 (166111 60111131 ¥ 10 111686

01))6611¥68. 8!1111131¥ , >¥6 16861¥£ 111£ 11̂ 11110 61086 311 3060111 61631111 £ 3(15

60111131¥ 10 111£5£ 01)|£611¥£.

10111118 1638011; 1̂ 311  ̂0^  01 1)10¥6ת6£1116(1 113¥6 15)0̂1113
1ח36€011 1)3 0̂111

1138 1)6611 (11831)16(1 126§010ק3 ¥6\ .6111161 16361¥316 10 11031516 6(1 11̂! ¥6\ /

1110011¥6111611 י(311 01^ 66 11118 1113  ̂ 631186. ?16386 601181(161 11118 (166181011 111131.

11111111^8 101 >̂ 01111111 6̂181311 (1111§"

העתק ההודעה מצי'ב פנספח 2 לתצהיר של טמיון;

108. כפי שעולה מהודעה זו, פייסבוק מודיעה לסמיון, כי חשבונו נסגר משום שהוא גרר תגובות שליליות
ממשתמשי פייסבוק. מסיבה זו, החליטה פייסבוק באקט חד צדדי, לסגור את חשבון הפרסום של טמיון.
כאמור, אין מדובר בהשבתת ההודעה בלבד, אלא בהשבתה כוללת של חשבון הפרסום על כל המשתמע מכך.

109. התובעים יטענו, כי מסמך הנחיות הפרסום (או כל מסמך אחר) אינו קובע כי תגובות שליליות מהוות שיקול
להשבתת החשבון (ואף לא להשבתת הפרסומת), ומשכך פייסבוק מנועה מלהשבית חשבונות פרסום על בסיס

תגובות שליליות.



17

110. כך, כפי שנקבע במסגרת מסמך כללי הקהילה של פייסבוק, רק במידה ופייסבוק תסבור שקיים "סיכון
אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על בטחון הציבור", תהא רשאית פייסבוק להסיר תכנים או לסגור
311̂§1€ז אינן מהוות סיכון לפגיעה פיזית ו/או איום על בטחון חשבונות של לקוחותיה. כאמור, 301£ג11>66} 6

הציבור. אפילו לא קרוב.
111. יתרה מכך, מסמך כללי הקהילה של פייסבוק אף קובע ברחל בתך הקטנה, כי מספר רב של "דיווחים" על

פרסומת מסוימת מצד משתמשי פייסבוק, לא תוביל באופן אוטומטי להסרת הפרסומת:

"מספר הדיווחים אינו משפיע על ההחלטה אם להסיר תוכן כלשהו. אף פעם לא גטיו
תוכו יק מכיוון שקיבלנו מספר דיווחים עליו."

112. אף מסיבה זו, מנועה פייסבוק להשבית פרסומת של לקוחותיה בגין 30£ג11>60} 311¥6§6ג1 מצד לקוחותיה.

113. מיותר לציין, כי העובדה שפייסבוק משביתה חשבונות פרסום בגין קבלת תגובות שליליות על פרסומת
מסוימת, מהווה נתון חשוב ביותר עבור לקוח ששוקל אם להתקשר עם פייסבוק ולפרסם את עסקו

באמצעותה.

114. שהרי, ברי, כי פרסומות רבות של לקוחות אינן "מעניינות" את יתר משתמשי הפייסבוק ומשכך עלולות לגרור
תגובות שליליות של חוסר עניין וכוי.

115. ברור, כי אילו לקוחות פייסבוק היו יודעים בטרם ההתקשרות בעסקה, כי במידה והפרסומות שלהם יקבלו
תגובות שליליות תסגור להם פייסבוק את החשבון ו/או את הפרסומת, סביר מאוד להניח כי הם לא היו

מתקשרים עם פייסבוק, ומעדיפים לפרסם את עסקיהם במקומות אחרים.

116. נדגים;

117. נניח שאדם מסוים מעוניין לפרסם משחה להסרת פטריות מהרגליים (שזהו אחד המוצרים שפורסמו על ידי
רותם). אותו אדם, מודע לכך שהפרסומת שלו אינה "מעניינת" ו- "אטרקטיבית" עבור רוב משתמשי
הפייסבוק, ועל כן קיים סיכוי גבוה, כי חלק נכבד מהאנשים שיביטו בפרסומת יבקשו להסיר אותה מדף

הפייסבוק שלהם ו/או יכתבו לגביה ביקורת שלילית כזו או אחרת.

118. משכך, אילו אותו אדם היה יודע שביקורת שלילית זו, עלולה להוביל לסגירת החשבון שלו ו/או להשבתת
ו הפרסומת, היה שוקל אותו אדם לפרסם את הפרסומת שלו בעיתון או בכל כלי פרסום אחר, שבו ביקורת

שלילית לא תוביל להשבתת המודעה.

119. כפי שעולה מהאמור, משפייסבוק לא עדכנה את לקוחותיה בשום שלב בטרם כריתת העסקה, כי היא רשאית
להשבית את חשבונם ו/או את הפרסומת בגין תגובות שליליות, ברי כי פייסבוק מנועה מלעשות כן.

120. האמור לעיל נכון ביתר שאת, שעה שפייסבוק אינה נותנת ללקוחותיה מענה ראוי לאחר סגירת החשבון,
ואינה מבהירה ללקוחותיה מה ביכולתם לעשות בכדי לבטל את השעיית החשבון.

121. נציין, כי קיימות סיבות שונות ומגוונות שבגינן פייסבוק מחליטה באופן חד צדדי לסגור חשבונות פרסום של
לקוחות. כך, כפי שהודה נציג של פייסבוק לרותם בשיחתם, מעת לעת מוציאה פייסבוק נהלים חדשים,

במסגרתם היא מחליטה לאסור על סוגים שונים של פרסומות.

122. בהתאם לנהלים אלה של פייסבוק (אשר מתקבלים באופן חד צדדי על ידי פייסבוק וכלל אינם מפורטים
ללקוחותיה), מחליטה פייסבוק להשבית חשבונות פרסום אשר כוללים את הפרסומים ה"אסורים". זאת
עושה פייסבוק ללא שהיא מיידעת את לקוחותיה כי הפרסום שמבוצע על ידה הוא אסור, ומבלי לתת

ללקוחותיה אזהרה מוקדמת ופירוט בדבר הסנקציה של השבתת הפרסום.
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123. נסיבותיו של רותם, מדגימות עניין זה באופן מושלם.

124. ודוק, רותם פרסם בחשבון הפרסום שלו פרסומת למתן שירותי סיוע לצורך הוצאת גרין קארד. כאמור,
במסמך הנחיות הפרסום לא נקבע כל איסור האוסר על פרסום מסוג זה. יתרה מכך, קמפיין הפרסום של

רותם בעניין הגריל קארד עוצב בסיועו של נציג של פייסבוק בשם "אסף".
125. הפרסומת של רותם בקשר לגרין קארד פורסמה על ידי פייסבוק במשך מספר חודשים, נחשפה בפני עשרות

אלפי לקוחות והובילה לתוצאות מוצלחות.
126. יום בהיר אחד, החליטה פייסבוק להשבית את חשבון הפרסום של רותם (וזאת כפי שיפורט להלן). לאחר

בירורים ופניות שביצע רותם התברר לו, כי הסיבה לכך נעוצה בפרסומת הגרין קארד שפורסמה על ידו.
127. כך, כפי שהודה בפניו אסף במהלך שיחה שהוקלטה על ידי רותם, פייסבוק הוציאה נוהל חדש, האוסר פרסום
של מוצרים הקשורים ל"ויזות", ועל כן נחסם חשבון הפרסום של רותם. כפי שמודה אסף בשיחתו עם רותם,
פייסבוק עשתו; כן ללא שהיא נתנה ללותם (או ליתר לקוחותיה) הודעה מוקדמת, ללא שהיא אפשרה

ליותם (או ליתר לקוחותיה) לתקל את ההודעה וללא שהיא מטבילה את הטיבה לטגילת החשבון.
128. האבסורד הוא, שפרסומת זו פורסמה על ידי פייסבוק במשך מספר חודשים, וכי פרסומת זו פורסמה על ידי

רותם לאחר שנועץ עם נציגה של פייסבוק בנושאים שונים לגביה.

129. למעשה, כפי שעולה משיחתם של אסף ורותם, אסף מתנצל בפני רותם בגין התנהלותה של פייסבוק, מסביר
כי מדובר בהתנהלות תמוה שלא ניתן לצפות מראש מצד פייסבוק, ומציין בפניו כי הוא צודק בטענותיו.

130. יתרה מכך, אסף אומר לרותם בשיחתם בפה מלא, כי המדיניות של פייסבוק הינה לבצע סגילה גולפת של
חשבונות. ורק לאחר מכן לפתוח את החשבונות בהתאם לשיקול דעתה של פייסבוק. יותר מזה, אסף אומר
לרותם, שאין נציגים של פייסבוק אשר בוחנים את חשבונות הפרסום בטרם הסגירה, אלא כי מדובר בפעולה

ממוחשבת ואוטומטית. פשוט לקרוא, ולא להאמין שכך פועלת פייסבוק כלפי לקוחותיה.

131. להלן נצטט חלק מהדברים שאמר אסף לרותם במהלך שיחתם:

"אטף: תלאה אני מתקשל, קיבלתי את המייל שלך ולצעלי אני אין לי בשולית טובות,
, מה שפייטבוק החליטה לפי העדכון האחלון שיצא זה שהיא לא לוצה יותל מה ש-
את ה"גלין קאלד", היא לא לוצה יותל "גלין קאלד" בפלטום של "גרע קאיד" (עמוד

2 שולות 5 - 9).

אטף: יכול להיותן כן זאת הטיבה. לצעלי מבחינה הזאת "הגלין קאד" הוא בעייתי.
אנוזנו, פייטבוק החליטה לאחרונה שהיא גכנטת אתה יודע, הה בעובי הקולה מה
שגקלא ושיכול להיות מאח' שזאת הטיבה שאנחנו לא הצלחנו, לא יכולתי להמשיל
איתך. אני לא יודע בוודאות כי זה אלגוליתם קובע לי מ< המאה חמישים לקוחות כל

לבעון ויכול להיות שהזה אוזת הטיבות. (עמוד 2 שולות 7ג- 22).
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, זה מאפשר לה פשוט אסף: אנחנו המדיניות של פייסבוק היא מאוד עמומה ואנחנו
להתמקד כל פעם. הם כנראה ראו שהוויזות האלה זה מתחיל להיות "סקאמי" ככה
שהם ככה הם חושבים כנראה ופשוט החליטו להכיל את המדיניות על זה, על הנושא
הזה כאופן גורף. עכשיו אין להם אפשרות לעשות ניתוח ידני של כל החשכוגות אז הם
מחכים עכשיו ל"פידכק" אוקי ן הם מחכים ל"פידבק" מהמנהלים ואז כשאתה בעצם
תפנה לצוות התמיכה הם ממש יסתכלו על זה בצורה ידנית ויחליטו לכאן או לכאן.

אוקי ז (עמוד 5 שורות 15 - 23).

אסף: המדיניות היא מאוד וויג יש אזורים למשל איזורים שיאכפו יותר אלכוהול נגיד
פרסום של אלכוהול. יש אזורים שיאכפו יותר פרסום של כדורים דיאטטים ויש
אזורים שיאכפו יותר, זה הכל עניין של י'טרנד". אם הם מרגישים כי מה שקרה עם

הוויזות זה לא היה אף פעם בפייסבוק אתה זוכר את זה. (עמוד 6 שורות 6 - 10).

אסף: אין שום קשר במחלקת, אנחנו להפך מבחינתנו זה זה פוגע בנו שאתה לא
שהחשבון שלד לא זה לא ממשיך. אבל יש את המחלקה של הפוליסי שהיא מנותקת
מכל מה שהולד מאלמנט של השיווק פשוט מנותקת לגמרי. יושבים שם אנשים

אפורים לא סתם אני צוחק.

יושבים שם אנשים שהם פשוט שיש להם בוא נגיד "קי פי אי" אחרים יעדים/מדדים
אחרים. (עמוד 7 שירות 20 - 24 ועמוד 8 שורות 1 - 3).

! אסף: "באמת שאין לי מושג זה כן לגמרי ורק מוכיח לך את מה שאמרתי שהכל פה
מאוד "רנדומלי" ויכול להיות שזה הכל עניינים ש- אני אפילו אגיד לך יותר מזה ועד
כמה שלדעתי אני מעריך זה אפילו לא בן אדם לא, שום בן אדם לא סגר זה "בוס" סגר

לך את ה- את הדבר הזה.

רותם: הבנתי.

אסף: זה נטו מחשב והם עכשיו מחכים ל"פידבק" מאלה שסגרו להם לראות כאילו
אם זה באמת ככה, אתה מבין ז תם כאילו מעדיפים לעשות "אכיפה גורפת" ואז אחר

כך לעשות ה-

רותם: הבנתי.

אסף: לקבל פניות אישיות. אוקי אבל אני רוצה שכן תגיש, אני ממליץ לך להגיש
לצוות התמיכה שלנו." (עממי 9 שורות 11 -24).

העתק תמלול השיחה מצ"ב כנספח 12 לתצהיר של רותם;
132. ברי, כי התנהלותה של פייסבוק שתוארה לעיל הינה התנהלות פסולה, חסרת תום לב ולא לגיטימית. ברי, כי
פייסבוק מנועה מלסגור חשבונות פרסום בגין סיבות שלא פורטו במסמך הנחיות הפרסום או בכל מקום

אחר.



20

133. כמו כן, ברי, כי פייסבוק מנועה מלסגור חשבונות פרסום באופן גורף, וכי עליה להשקיע משאבים במתן
שירות אנושי שיעבור על חשבונות הפייסבוק של לקוחותיה ויספק תשובות ללקוחותיה אשר מפרסמים

אצלה.

ר1. עניינם של הת11עים
134. לאחר שעמדנו על ההפרות שמבצעת פייסבוק כלפי לקוחותיה המפרסמים אצלה את עסקיהם, נציג את

העובדות שארעו בעניינם של התובעים.

135. כך, בין היתר, נציג בפני בית המשפט הנכבד את האופן שבו פרסמו התובעים את מרכולתם בפייסבוק לאורך
השנים, את האופן שבו נאלצו לגלות כי חשבונם הושבת על ידי פייסבוק, את התשובות הלקונית שקיבלו

התובעים מפייסבוק, את הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהעניין, ועוד ועוד.

136. בסיומו של פרק זה תתקבל תמונה כתרה ועגומה במיוחד אשר תלמד אודות ההשפעות החמורות של
התנהלותה של פייסבוק על לקוחותיה חסרי האונים.

ת.1. עניינו של רותם
137. רותם הינו הבעלים של משרד פרסום ומכירות בשם בלו פפר שיווק בע"מ. משרד המכירות של רותם מספק

ללקוחותיו שירותי פרסום ומכירות של המוצרים והשירותים הנמכרים על ידם.

138. בסביבות שנת 2011 החל רותם לרכוש מפייסבוק שירותי פרסום. החל ממועד זה, היה רותם רוכש קמפיינים
של פרסום מפייסבוק באמצעות חשבון הפרסום שלו, ומוכר באמצעותם את המוצרים של לקוחותיו השונים.

139. נציין, כי במסגרת חשבון הפרסום של רותם קיימים לרותם מספר פיקסלים של פייסבוק, כאשר כל פיקסל
משויך לקמפיין פרסום אחר. נציין, כי רותם אגר לאורך השנים כמות מידע אדירה על גבי חשבונות של

פייסבוק. מידע זה, עוזר לרותם לפרסם בצורה יעילה ואפקטיבית יותר את המוצרים של לקוחותיו.
העתק צילום עמוד הפייסבוק של רותם, ממנו הוא עוקב אחי הקמפיינים שמנוהלים על ידו מצ"ב בנספה 13

לתצהירו של רותם;

140. לאורך השנים ארעי מספר מקרים בהם פייסבוק פנתה אל רותם והודיעה לו, כי היא מצאה הפרות בהודעות
שהוא היה מעוניין לפרסם בפייסבוק. כאמור, הודעות אלה נשלחו אל רותם לאחר שהפרסומת שלו כבר

פורסמה בפייסבוק וקמפיין הפרסום החל לפעול.

141. בהתאם להודעות אלה, תיקן רותם את ההודעות ושלח אותן לאישור נוסף של פייסבוק. בכל אותם מקרים,
פייסבוק אישרה את ההודעות של רותם לאחר התיקון שבוצע על ידו.

142. בסביבות חודש ינואר 2017 רותם קיבל טלפון מפייסבוק אירלנד. נציג של פייסבוק בשם אסף ייעץ לרותם
לאגד את כל חשבונות הפרסום שלו בתוך "ביזנס מנגירי' ובכך לייעל את המעקב אחר הקמפיינים של

הפרסום.
143. אסף אף עזר לרותם בפרסום ושיווק פרסומת של רותם שעסקה במתן סיוע להוצאת גדין קארד.

144. בסביבות חודש אפריל 2017, החל רותם לפרסם שירות סיוע משפטי לצורך הוצאת הגרין קארד (להלן:
''קמפיין הגרין קאףך"). כאמור, הקמפיין של הגרין קארד בוצע בידיעתו של אסף ותוך שאסף נותן לרותם

עצות בקשר אליו.

145. יום אחד, אסף הפסיק להתקשר אל רותם ללא כל סיבה מובנת.
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146. בתחילת חודש יולי 2017 קיבל רותם הודעה מפייסבוק במסגרתה נאמר לו, כי חשבון פרסום שלו מושעה
ונרשם כמפר מדיניות (רותם לא שמר את העתק ההודעה).

147. בתגובה, פנה רותם לפייסבוק, ושאל אותה מדוע סגרו את חשבון הפרסום שלו. רותם ציין בהודעתו, כי
קיימת לו פעילות רבה בפייסבוק והוא רוצה לקבל הדרכה מה עליו לעשות בכדי להפעיל מחדש את החשבון

שלו.

148. במענה לפנייתו של רותם, שלחה פייסבוק לרותם את ההודעה שתצוטט להלן:

8113 "שלום̂ 

תודה שפנית אלינו. החשבון שלד הושבת עקב אי ציית להנחיות הפרסום של
פייסבוק.

אנחנו בודקים את הציות למדיניות ואת איכות תוכן הפרסום בחשבונות מודעות.

כשחשבוגות מפעילים מודעות שאינן תואמות למדיניות, הם מושבתים,

החשבון שלד הושבת עקב הפעלת מודעות מטעות שגרמו למשוב שלילי רב מאנשים
בפייסבוק. מטרתנו היא לספק למשתמשים הוויה באיכות הגבוה ביותר. אנחנו
שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפרסום שלדעתנו מנוגד למטרות אלה. באותו אופן,
אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לסוגר חשבון שיוצר מודעות המנוגדות למטרות

אלה.

לכן, אם אחת המודעות שלד הוסרה או שחשבון המודעות שלד הושבת, לא נוכל
להפעיל אותם מחדש. אנו מתנצלים על אי הנוחות שעלולה להיגרם. זוהי ההחלטה

הסופית.

תודה על ההבנה."

149. בתגובה להודעה זו שלח רותם הודעת דוא"ל לפייסבוק, במסגרתה ביקש להבין מדוע פייסבוק אינה מתריעה
לפני שהיא סוגרת חשבונות פרסום לצמיתות. כמו כן, שאל רותם את פייסבוק מה עליו לעשות בקשר לכרטיס

האשראי שלו שמוזן בחשבון הפרסום.

150. כעבור זמן קצר קיבל רותם את התשובה הבאה מפייסבוק:

"̂ 131 10 16(111131 16י¥6\ 11131 1)16161011116) ¥6י1 ,¥\46\©63111111 161? 6̂ 111111161
"8#61מ1 11118 §1111>16831 3611011

151. במענה להודעה זו, פנה רותם לפייסבוק פעם נוספת, וביקש לקבל תשובה ממענה אנושי. כמו כן, רותם ביקש
לקבל מפייסבוק תשובות בנוגע לאפשרויות העומדות בפניו ובנוגע לדרכים בהן הוא יוכל להבין איזו הפרה

בוצעה על ידו לטענת פייסבוק וכיצד הוא יוכל לתקנה ולהפעיל מחדש את חשבון הפרסום שלו.

העתק התכתובות בין רותם לבין פייסבוק מצ"ב כנספח 14 לתצהירו של רותם;

152. עד מועד הגשת בקשת אישור זו לא התקבלה תגובתה של פייסבוק.

153. זמן קצר לאחר מכן (בסביבות חודש יולי 2017), התקשר אסף אל רותם. העתק תמלול השיחה צורף כנספח
12 לתצהיר של רותם.



22

154. כפי שהובהר בפרק הקודם, במסגרת שיחה זו הודה אסף, כי פייסבוק סוגרת חשבונות פרסום לאור סיבות
שונות שלא פורטו במסגרת מסמך הנחיות הפרסום. עוד הודה אסף, כי פייסבוק אינה מקצה כוח אדם

שיעבור על פניות לקוחותיה של פייסבוק וכי סגירת החשבון מתבצעת באופן ממוחשב.
155. אסף אף הודה בפני רותם כי התנהלותה של פייסבוק הינה לוטה בערפל, וכי לא ניתן לדעת בגין אילו סיבות

פייסבוק תשבית חשבונות פרסום בעתיד. ועוד ועוד.
156. כתוצאה מהשבתת החשבון נגרמו לרותם נזקים חמורים, וזאת נוכח הירידה במכירות המוצרים שנמכרו על
ידו. כאמור, רותם ביסס את אסטרטגית הפרסום שלו על הפרסום בפייסבוק ועל הידעה שנשמר על גבי
הפיקסל של פייסבוק, ומשכך, השבתת חשבון הפרסום פגעה משמעותית ביכולת שלו לפרסם. לצד זאת,

השקעתו הרבה של רותם בחשבון ובצבירת המידע שנאגר בו לאורך השנים ירדה לטמיון.

ד<2. עניינו של סמיוו
157. סמיוו הינו איש שיווק, אשר משווק קורסים בנושאים שונים.

158. בסביבות שנת 2013 החל טמיון לרכוש מפייסבוק שירותי פרסום. החל ממועד זה, היה טמיון רוכש קמפיינים
של פרסום מפייסבוק, ומוכר באמצעותם את המוצרים והשירותים שלו.

159. נבהיר, כי טמיון מודע למסמך הנחיות הפרסום ומקפיד שלא להפר את ההוראות המצוינות במסגרתו.
160. במהלך שנת 2015 קיבל טמיון הודעה מפייסבוק במסגרתה נכתב, כי קיים ציור של מחשוף מצויר באחת

הפרסומות שלו, ובעקבות זאת חשבון הפרסום שלו מושבת.
161. טמיון פנה אל פייסבוק ושאל כיצד יתכן שחשבון הפרסום שלו הושבת בגין פרסומת שאושרה על ידי פייסבוק
בעבר ופורסמה על ידה. כמו כן ביקש טמיון להבין, מדוע פייסבוק אינה משביתה את ההודעה המפרה שלו
בלבד וזאת חלף השבתת חשבון הפרסום. בעקבות פנייתו של טמיון, פייסבוק ביטלה את השבתת החשבון.

162. במהלך חודש מרץ 2017 סגרה פייסבוק פעם נוספת את חשבון הפרסום של סמיוו ללא כל הסבר. כל פניותיו
של סניה לא הועילו לו ןפייסבוק הודיעה לו כי אין באפשרותו להפעיל את החשבון. טמיון לא הצליח להבין
מדוע פייסבוק משביתה את חשבונות הפירסום שלו, וזאת כאשר הוא מקפיד לעמוד בהוראות של פייסבוק.

163. בעקבות זאת, פתח טמיון חשבונות פרסום על פרופילים של משתמשים אחרים ופרסם באמצעותם פרסומות !
שוגות. גם במסגרת פרסומות אלה הקפיד סמיון לעמוד בהוראות מסמך הנחיות הפרסום. בשלב מסוים,

החלה פייסבוק לסגור את הפרסומות שפורסמו על ידי סמיון במסגרת חשבונות פרסום אלה.
164. בשלב מסוים, הצליח טמיון ליצור קשר עם נציגה של פייסבוק. אותה נציגה הבהירה לטמיון, כי הסיבה

לסגירת הפרסומות שלו נובעת מ"נגטיב פיטבק" שמתקבלת על ידי משתמשי פייסבוק השונים.

165. טמיון נדהם לגלות לראשונה, כי פייסבוק משביתה חשבונות פרסום שלו רק בגלל שמשתמשיה הגיבו באופן
שלילי לפרסומות אלה. שהרי, עניין זה מעולם לא הוסבר לו.

166. נציין, כי באחת מהפעמים, פייסבוק השביתה לסמיון פרסומות לקורס שעונה לשם שופיפייל" שמטרתו
להכשיר את הרוכש לבצע מסחר באינטרנט, כאשר רובו המכריע מתבצע בפייסבוק ובאינסטגרם בשיתוף

פעולה עם פייסבוק.

167. נבהיר, כי בטרם פרסום מוצר זה, בדק סמיון אס קיימת הגבלה כלשהי במסמך הנחיות הפרסום של פייסבוק
לצורך פרסומת זו, והבין כי לא קייס כל הגבלה מסוג זה.
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168. על אף האמור, פייסבוק השביתה פרסומת זאת, וזאת ללא הודעה מוקדמת וללא הסבר ראוי. נציין, כי
התכתובות שהוחלפו בין סמיון לבין פייסבוק צורפו אל נספח 1 לתצהירו של שמיון.

169. כתוצאה מהתנהלותה הפסולה וחסרת תום הלב של פייסבוק, נגרמים לסמיון נזקים משמעותיים בגין כל
חודש שחולף מאז השבתת החשבון. שהרי, סמיון הסתמך על הפרסום בפייסבוק וסמך על פייסבוק שימלאו
אחר התחייבויותיהם כלפיו. ברי, כי גם נגרם לו נזק בגין ירידה לטמיון של השקעתו בפרסום בפייסבוק

לאורך השנים.
170. ברי, כי אף אילו היה מפר סמיון הוראה כזו או אחרת של פייסבוק, לא היה בכך כדי להצדיק את סגירת
החשבון וכל שהייתה זכאית פייסבוק לעשות הינו להשבית את הפרסומת הנקודתית של סמיון, שבה כביכול

הפר שמיון את הורואת מסמך ההנחיות.
171. נבהיר, כי בסך הכל סגרה פייסבוק למעלה מ- 10 חשבונות פרסום שנפתחו על ידי סמיון לאורך השנים, וזאת

ללא הסבר בגין השבתת החשבונות וללא שניתנת לסמיון אפשרות או הזדמנות להפעיל חשבונות אלה.
ו

172. סמיון השקיע לאורך השנים כ- 500,000 ¤ בפרסום בחשבונות השונים.
ו

ר?. עילות התביעה !
ה,1, פייסבוק מפרה את הוראות מסמך הנחיות הפרסים

173. כפי שהוכח במסגרת פרקים ג' ו- ד' לתביעה זו, פייסבוק מפרה מספר הוראות של מסמך הנחיות הפרסום;
174. ראשית, פייסבוק מפרה את התחייבותה לבצע בדיקות בטרם פרסום ההודעה. כאמור, כפי שהוכח וכפי
שיובהר להלן, פייסבוק השביתה פרסומות של כל אחד מהתובעיס וזאת לאחר שפרסומות אלה פורסמו
! בפייסבוק. כמו כן, הנציג שירות של פייסבוק מודה, כי פייסבוק משביתה פרסומות של לקוחותיה אשר

פורסמו אצל פייסבוק.
175. שנית. פייסבוק משביתה חשבונות פרסום של לקוחותיה ללא שקיימת לה זכות במסמך הנחיות הפרסום
לעשות כן, וללא שמתקיימות נסיבות המצדיקות סנקציה חמורה זו. כאמור, עניין זה ארע לכל אחד

מהתובעים.

התובעים הוכיחו, כי אין מדובר בטעות נקודתית שארעה בעניינם. נהפוך הוא, פייסבוק הבהירה לכל אחד
מלקוחותיה כי כך היא נוהגת וכי אין להם מה לעשות בעניין. אם נותר עוד ספק לגבי עניין זה הוא הוסר
במהלך שיחתם של אסף ורותם, וזאת שעה שאסף הודה בפה מלא, כי פייסבוק משביתה חשבונות פרסום
של לקוחותיה באופן גורף וכעניין שבמדיניות, וזאת על בסיס החלטות מעורפלות שהיא מקבלת מעת לעת.

176. שלישית. פייסבוק מפרה את הוראות סעיף 4 למסמך הנחיות הפרסום, וזאת משהיא אינה מפרטת
ללקוחותיה את הסיבה לדחיית הודעתם, באיזו הודעה בוצעה ההפרה, באיזה תאריך בוצעה ההפרה וכוי.
ברי, כי התנהלותה של פייסבוק מפרה את הוראות ההסכם והיא מקשה על לקוחותיה לתקן את ההפרה

שכביכול בוצעה על ידם, או לחילופין לערער על החלטתה של פייסבוק.

עניין זה הוכח באופן חד משמעי בכל אחד מהמקרים שארעו למבקשים והוצגו לעיל.

177. כמו כן, פייסבוק מפרה את החובה שחלה עליה לבחון את הערעורים של לקוחותיה על ההחלטות להשבתת
פרסומת ו/או חשבון פרסום. כך, בתשובותיה פייסבוק אינה מיידעת את לקחותיה מה הנימוקים שהובילו

אותה למסקנה זו, כיצד יהיה בידי לקוחותיה לנהוג בעתיד וכוי.
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178. נבהיר, כי אין מדובר בטענה גבולית של התובעים אשר מתבססת על פרשנות כזו או אחרת להוראות מסמך
הנחיות הפרסום. נהפוך הוא, הוראות מסמך הנחיות הפרסום הינן חדות וברורות. דומה, שאף פייסבוק

עצמה לא תחלוק על כך, כי היא פעלה בניגוד להוראות אלה.
179. כפי שהוכח, אין מדובר בעניין נקודתי שארע בעניינם של התובעים בלבד. שהרי, כפי שעולה מהתשובות
שסיפקה פייסבוק למבקשים וכפי שעולה מהתשובות שסיפק נציג פייסבוק לרותם, מדובר במדיניות של

פייסבוק, בהתנהלות שיטתית אשר ננקטת על ידה כלפי כלל לקוחותיה.
180. נבהיר, כי מבלי לגרוע מהעובדה שפייסבוק הפרה את הוראות מסמך הנחיות הפרסום, ברי כי אף עקרון תום
הלב הקבוע בסעיף 39 לחוק החוזים, אשר מחייב בעל דין לקיים את הוראות ההסכם בתום לב מונע

מפייסבוק להשבית חשבונות פרסום של לקוחותיה ללא התראה מראש.
181. עקרון זה אף מחייב את פייסבוק לתת ללקוחותיה מענה אנושי ראוי, אשר יבחן את פניותיהם לעומק, ואשר

יסייע ללקוחות אלה להפעיל מחדש את חשבון הפרסום שלהם.

182. אין ולא יכול להיות ספק, כי הפרות אלה שביצעה פייסבוק גרמה ללקוחותיה לנזקים חמורים ביותר.
183. רגיעית. פייסבוק משביתה חשבונות פרסום של לקוחותיה מסיבות לא לגיטימיות שלא פורטו במסמך
הנחיות הפרסום ושאינן ידועות ללקוחות פייסבוק, וזאת מבלי ליידע את לקוחותיה מדוע הושבתה

הפרסומת ו/או חשבון הפרסום שלו.

ה.2< פייטבוק מתעשרת על חשבוו לקוחותיה
184. בחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 נקבעו 3 יסודות מצטברים אותם יש להוכיח, בכדי לבסס את

(ג) על חשבונו של גורם מזכה. התקיימותה של עילת עשיית העושר = (א) התעשרות; (ב) שלא כדין {

185. בענייננו, ברור כי שלושת יסודות אלו מתקיימים ביתר שאת:
; התובעים יטענו, כי פייסבוק התעשרה בנסיבות העניין על גבם של חברי הקבוצה, וזאת שעה 186. התעשרות
שפייסבוק נמנעה מלעמוד בהוראות מסמך הנחיות הפרסום. בעשותה כן, חסכה פייסבוק כספים

משמעותיים שהיה עליה להוציא עבור ביצוע בדיקות של מודעות פרסום, בגין כוח אדם ועוד.

187. ודוק, כפי שהובהר לעיל, על פייסבוק היה לבצע בדיקה של מודעת פרסום בטרם פרסומה. כפי שהוכח, /
פייסבוק לא עשתה כן ובפועל פרסמה הודעות מבלי לבדוק אותן. בנסיבות אלה, חסכה פייסבוק על גבס של

חברי הקבוצה את הכספים שהיה עליה להוציא לצורך ביצוע בדיקות אלה.
188. בנוסף לאמור, פייסבוק התעשרה על חשבון גבס של חברי הקבוצה בחיסכון בכוח אדם. ודוק, בהתאם
למסמך הנחיות הפרסום, במקרים שבהם היתה מחליטה פייסבוק שלא לאשר הודעת פרסום מסוימת, היה
על פייסבוק לשלוח ללקוחותיה הודעת דוא"ל במסגרתה תבהיר פייסבוק ללקוחותיה את הסיבות לפסילת

ההודעה, וכן תעמוד על האפשרויות לתקן את ההפרה.
189. כפי שהוכח, פייסבוק לא עשתה כן. למעשה, כפי שמודה פייסבוק עצמה, קיימים פגמים רביס במעבר על
פניות הלקוחות. למעשה, חלק נכבד מהתכתובות ששולחת פייסבוק ללקוחותיה נשלחות באופן אוטומטי

וללא מענה אנושי.
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190. בנוסף, כפי שהוכח, פייסבוק אינה מאפשרת ללקוחותיה לערער על החלטתה להשבית את חשבון הפרסום.
כך, בפועל, פייסבוק אינה קוראת את הערעורים של לקוחותיה, משיבה להם בתשובות סתמיות וחסרות
משמעות כי ערעורם נדחה ולמעשה, מונעת מהם את האפשרות להפעיל מחדש את חשבון הפרסום, וזאת

בניגוד להוראות ההסכם בין הצדדים.

191. שלא כדיו: דומה כי אין צורך להרחיב במידה יתר בדבר התקיימותו של יסוד זה - כפי שהוכח, פייסבוק
הפרה התחייבויות ברורות שחלות עליה מכוח מסמך הנחיות הפרסום. למעשה, דומה שלא יכול להיות ספק,
כי התעשרותה של פייסבוק נבעה אך ורק מהתנהלותה הפסולה של פייסבוק אשר החליטה לחסוך בעלויות

על חשבון גבס של לקוחותיה.

192. על חשבונו של גורם מזכה: גם התקיימותו של יסוד זה לא מוטלת בספק. כספים שהמשיבה שלשלה לכיסה
הינס על חשבונם של חברי הקבוצה אשר ניזוקו מהתנהלותה של פייסבוק.

שהרי, ברי כי לקוחותיה של פייסבוק נפגעו מכך שפייסבוק השביתה הודעות פרסום שלהם לאחר שפורסמו,
וזאת חלף ביצוע בדיקה מוקדמת של פייסבוק. ברי, טוב ועדיף היה ללקוחותיה להבין מה הפגם בהודעה

(ככל וקיים), לתקנו וזאת חלף עצירת קמפיין הפרסום לאחר שפורסם בפייסבוק.

193. כמו כן, ברי כי העובדה שפייסבוק מעדיפה לסגור חשבונות פרסום ללא בדיקה רציינת של נציגים בשר ודם,
וכי פייסבוק מעדיפה לספק ללקוחותיה תשובות אוטומטיות לתלונותיהם (וזאת חלף מתן תשובות של גורם

אנושי), היע על חשבון לקוחותיה של פייסבוק.

194. נציין, כי כקשת אישור עם נסיבות דומות התבררה במסגרת תצ (מרכז) 51324-03-14 עזיא
� "עניין ?!!") בפני בית 1^3€?-1611^116 (פורסם בנבו ביום 3.5.2017) (להלן יהודה ני ?מ3קת€01̂ 
המשפט המחוזי מרכז. באותו עניין הועלתה טענה, כי חברת ?11 הפרה את החובה לסמן על גבי מחסניות דיו

המיוצרות על ידן ואשר נמכרות בישראל מספר נתונים בעברית.

195. אחת הטענות שהועלו על ידי המבקש נגד ?]£ ואשר התקבלה על ידי כב' השופט גרוסקופף הייתה, כי חברת
?]£ התעשרה על חשבון חברי הקבוצה בכספים שהיא חסכה מהפרת הוראת הדין המחייבת אותה לסמן

בעברית מחסניות דיו, ומשכך עליה לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת.

196. כב' השופט גרוסקופף קיבל טענה זו, וקבע את הדברים שיצוטטו להלן אשר מתאימים לענייננו כמו כפפה

ליד�
י'סעד נוסף אשר נתבע במסגרת התובענה שלפניי מתייחס לסכומים שהמשיבות
חסכו במהלד השגים בעקבות אי העמידה בהוראות החול! הישראלי לעניין סימון
לחוק עשיית עושר ולא במשפט, מוצרים. התביעה לסעד זה מבוססת על סעיף ג
תשל"ט - 1979, כשהלן המחשבה העומד מאחוריה הוא כדלהלן: על פי החוק, נדרשו
המשיבות לסמן מחסניות דיו ?11 בעברית. המשיבות הפרו חובה זו, וכתוצאה מכך
התעשרו שלא כדין, שכן חסכו לעצמן את הוצאות סימון המוצרים. התעשרות זו היא
על חשבון הצרכגים, שכן הושגה באמצעות הפרת הובת הסימון המיועדת להטיב
עימם. לפיכך על המשיבות להשיב לחברי הקבוצה את הרווחים שהפיקו מהפרת

החובה.
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העיקרון לפיו חסכון שהופק מהפרת חובה כלפי התובע עשוי להיות בר תביעה
במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט הוא עיקרון שיש לו עיגון במשפט הישראלי.
בספרית המשפטית הסוגיה נידונה בעיקר בקשר לחסכון בהוצאות ביצוע החוזה, תוך

שהובעה עמדה התומכת, בכפוף לחריגים מסוימים, בהכרה באפשרות התביעה""

המסקנה המתבקשת היא שהמבקש עמד בנטל המוטל עליו להצדיק ניהול התובענה
כייצוגיונ הן ביחס לסעד הנזיקי (הפגיעה בנוחות חברי הקבוצה) והן ביחס לסעד
בדיני עשיית עושר ולא במשפט (חסכון הוצאות המשיבות על סימון בעברית). (ראה

עמוד 20 פיסקה 32 להחלטה).

; שהרי ברי, כי בנסיבות ענייננו פייסבוק התעשרה 197. דומה שדבריו של כב' השופט גרוסקופף נכתבו עבור ענייננו
מכך שהיא הפרה את הוראות מסמך הנחיות הפרסום. כמו כן, ברי, כי התעשרותה של פייסבוק הינה על

חשבון חברי הקבוצה המיוצגת וזאת כפי שפורט לעיל.

198. משכך, נדרשת פייסבוק לפצות את חברי הקבוצה בכספים שנחסכו על ידה משלא קיימה את החובות שמחיל
עליה מסמך הנחיות הפרסום.

199. נציין, כי פיצוי זה אינו מחליף את הפיצוי לו זכאים חברי הקבוצה בגין יתר הנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה
כתוצאה מהתנחלות המשיבה.

! 200. נוכח כל האמור לעיל, עומדת למבקשים ולחברי הקבוצה עילת עשיית העושר.

ה.3, פייסבוק מטעה את לקוחותיה בקשר לאופן הפרסום המוצע על ידה
201. סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") מטיל על עוסקים איסור להטעות - !
במעשה או במחדל - את לקוחותיהם בכל דבר ועניין שהינו מהותי לעסקה. ובלשון החוק: /

"2. (א) לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב אי בעל פה או בכל דרך
אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל עניו מהותי
בעסקה (להלן - הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים

בעסקה.
202. במסגרת סעיפים 2 (1) - 2 (21) לחוק הגנת הצרכן, מפורטים הי'עניינים'י אותם רואה המחוקק כי'מהותייס
לעסקה", ואשר כל הצגת מצג מטעה בקשר אליהם על ידי העוסק, תהווה הפרה של הוראות סעיף 2 לחוק

הגנת הצרכן.

203. כך, במסגרת סעיף 2 (1) לחוק הגנת הצרכן נקבע כי: "הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות",
מהווה עניין מהותי בעסקה.

204. כמו כן, במסגרת סעיף 2 (5) לחקו הגנת הצרכן נקבע כי: "השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת
שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם", מהווה עניין מהותי בעסקה.

205. בהתאם להוראותיו של ס' 31(א) לחוק הגנת הצרכן, הפרת איסור ההטעיה הקבוע בסעיף 2 לחוק מהווה
עוולה נזיקית.
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206. במסגרת ס' 31 (א1) לחוק הגנת הצרכן נקבע כדלמן: "הזכות לסעדים בשל עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע
מהעוולה, וכן לעוסק שנפגע, במהלך עסקו, מהטעיה כאמור בסעיף 2". קרי, הזכות לקבלת הסעדים בגין
עוולה מכוח חוק הגנת הצרכן, מוקנית גם ללקוחות עסקיים (כדוגמת התובעים וחלק מחברי הקבוצה),

שהוטעו במהלך עסקיהם כתוצאה מהתנהלות פסולה של העוסק.

207. מהאמור לעיל עולה, כי לצורך הוכחת עילת ההטעיה המנויה בחוק הגנת הצרכן, על המבקש להוכיח
התקיימותם של 3 תנאים מצטברים: (א) העוסק עשה מעשה העלול להטעות את הצרכן בעניין מהותי
; (ג) קייס קשר סיבתי בין ההטעיה ; (ב) לצרכן נגרם נזק (בענייננו, הצגת מצג מטעה בקשר לתעודת האחריות)

לבין הנזק שסבל הצרכן.

208. להלן, נתייחס לכל אחד מהתנאים הנקובים לעיל, לפסיקה שפרשה והבהירה את תחולתו, וליישומו על
נסיבות ענייננו. בסוף סקירה זו יהא ברור, כי על פי החוק, הדין והפסיקה, פייסבוק מטעה את לקוחותיה

בכל הנוגע לתנאי שירותי הפרסום שמסופקים על ידה.

ה.3,א. פייסבוק מציגו? בפני לקוחותיה מצג מטעה
209. בניגוד להטעיה המוכרת מדיני החוזים הכלליים, ההטעיה אליה התכוון המחוקק כאשר ניסח את חוק הגנת
הצרכן הינה ייחודית ושונה. זאת, מכיוון ובניגוד לעילת תביעה שבבסיסה טענה להטעיה חוזית, תובע
המסתמך על חוק הגנת הצרכן אינו נדרש להוכיח כי טעה בפועל, אלא די בכך כי בעקבות המצג "עלול" היה

לטעות.
210. וכדבריו של בית המשפט בתצ (ת"א) 2351-10-12 חיים חגי שור ני אסם תעשיות מזון בע"מ (פורסם בנבו, !

ביום 22.4.15), בעמי 9:

ו "הייחוד בהטעיה על-פי חוק הגנת הצרכן הוא שדי בכד שהצרכן "עלול" לטעות
בעקבותיה, וכדי שתתגבש אין דרישה להיווכח כי אמנם טעה ולכן כרת חוזה, כמו

בדיני החוזים."
� "עניין 211. במסגרת תצ (ת"א) 7161-12-12 פז הלפרין ני ערוץ הופ! בע"מ (פורסם בנבו ביום 4.4.2017) (להלן
הופ"), נבחנה השאלה האם העדר רישום של משך הזמן של תקליטור לתינוקות, מהווה הפרה של סעיף 2
לחוק הגנת הצרכן, וזאת משהינה מטעה את הלקוחות בקשר למשך התוכן שבתקליטור, ונקבע שם ביחס

לתכלית איסור ההטעיה ומטרותיה, כי (בעמי 8):

"תכלית איסור ההטעיה הצרכנית הקבועה בסעיף 2 לחוק הגנת
הצרכן פורשה בהצעת ההוק ובפסיקה ככזו שמטרתה לתת מידע מלא ככל
האפשר על העסקה שמתעתד הצרכן לעשות ולאפשר בחירה מושכלת ומימוש

זכויות הצרכן "
סטנדרט ההתנהגות הנדרש בהוראת סעיף 2(א) גבוה מהמקובל בהוראות חוק
אהרית, שבהן נדרש קשר סיבתי ישיר בין מעשה לבין תוצאה - נזק שנגרם
לגפגע - בעוד שהוראת סעיף 2(א) לחוק אוסרת על התנהגות באשר היא, אף
בלא שגררה אהריה נזק, ואף אם לא הוטעה איש כלל ממעשי העוסק, חל

האיסור",
עם זאת, האיסור הקבוע בסעיף 2 אינו חל על כל הטעיה, אלא הטעיה הנוגעת
לעניין מהותי לעסקה בלבד, אם נמסר מידע שאינו מדויק או שאינו נכון אך

הוא שולי והסר חשיבות, אין לראות בו כהטעיה צרכנית".
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212. במסגרת עניין הופ, עמד כב' השופט כהן על בחינת מהותו של מידע מסוים, ועל המקרים בהם יש לראות
מידע מסוים מהווה מידע מהותי אשר מהווה שיקול מהותי לצורך ביצוע העסקה:

"בחינת מהותו של המידע לעסקה צרכנית יש להידרש, בין היתר, לזהותו של
הצרכן - מיהו הצרכן הרלוונטי אשר בעיניו תיבחן מהותו של המידע לעסקה.
בנסיבות העניין, הצרכנים, חברי הקבוצה, הם הורים הרוכשים תקליטור
לילדיהם. שיקולי ההורים ברכישת התקליטור אינם זהים בהכרח להעדפות
ילדיהם ולכל הפחות ניתן להניח, שיש להם שיקולים נוספים. ניתן להניח,
שלהורים שיקול כלכלי מושכל של כדאיות העסקה, הנוגע למשד הזמן מול

העלות הכספית של התקליטור, ואינו מתייחס לתוכן בלבד.
הדרישה למהותיות העסקה אינה דרישה מחמירה (דויטש, בעמי 265-266).
, ובמנותק משאלת יש לפרש את הדרישה להטעיה עצמה בכל עניין מהותי
הפיצויים, באופן מקל, שכן אין הצדקה שלא להטיל אחריות על עוסק בגין

הטעיה בכל עסקה ובמיוחד במהלך עסקה צרכנית (דויטש, בעמי 256).
בשלב מקדמי זה יקודם להוכחת יתר התנאים הנדרשים לקיומה של הטעיה
, יש לבחון, האם היעדר סימון משך הזמן שניתן לצפות המזכה בפיצוי
בתקליטור, עלול להטעות את הצרכן המבקש לרכוש את תקליטורי המשיבות,
כאשר נקודת המוצא היא שיש לערוך בחינה מקלה של מהותיות המידע

לעסקה."
213. בסופו של דבר, החליט כבוד השופט כהן לאשר את בירור התביעה כייצוגית, וזאת לאחר שמצא שהתנהלות

המשיבות באותו עניין עלולה להטעות את לקוחותיה:

לאור כל האמור המסקנה היא, שמשך זמן הצפייה בתקליטור הוא מידע
, שאי גילויו מהווה הטעיה במחדל, על פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן." מהותי

(עמוד 12 להחלטה)
214. על החלטה זו הגישו המשיבות בקשת רשות ערעור. בית המשפט העליון דחה את בקשת הערעור (לאחר הגשת

תגובה), וקבע את הדברים הדברים (פיסקה 5 להחלטה):

"סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן מטיל על עוסקים חובה לגלות לצרכנים
פרטים מהותיים בגוגע לעסקה הצרכנית שבה הם מתקשרים... בספרות
המשפטית קיימת מחלוקת בשאלה האם סעיף 2(א) הנ"ל מטיל חובה כללית
לגלות לצרכנים עניינים מהותיים הקשורים לעסקה או רק פרטים שיש חובה
בחוק לגלותם.. עם זאת, מקובל לראות בעניינים המפורטים בפסקאות
המשנה של סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן ובעניינים שאי גילויים מהווה
הטעיה לפי סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 ככאלה

שחובה על עוסקים לגלות לצרכנים המתקשרים עמם"
215. עוד נפנה לתצ (י-ס) 21074-04-14 יונתן ברנד ני אל-על (פורסם בנבו, ביום 23.3.2016) (להלן: "עניין ברנד"),
שם נדונה הטענה, כי אל�על מציגה מידע בנוגע לתנאי ביטול ושינוי עסקה באופן בלתי ברור ומטעה. בית
המשפט קיבל את בקשת האישור תוך שהוא קובע, כי אל על הציגה מידע הנוגע לאפשרות לבטל ולשנות את

תנאי העסקה באופן שעלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה (בעמי 8):
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"מעיון במכלול האמור, נראה כי אכן הצגת המידע בדבר ביטולים ושינויים נעשתה
באופן שאיננו הולם ושעלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה לרכישת כרטיס
טיסה באמצעית אתר אל-על במרשתת, אם על שום שלא יידע אחיות קיומה של זכות
לביטול ולשינוי תנאי כרטיס הטיסה, ואם על שום שהמידע המוצג לו בענין זה ייקלט
אצלו בצורה לא ברורה ואף מוטעית, באופן שלא יוכל לכלכל את צעדיו בצורה מושכלת,
בין אם בעת הקניה, ובין אם בעת שנוצר אילוץ המצריד שינוי או ביטול כרטיס

הטיסה, כפי שארע לכאורה במקרה של המבקש דנן."
: 216. יפים לעניין זה אף דבריה של כב' השופטת בזק רפפורט שנאמרו בעמוד 9 סעיף 12 להחלטה

"אינני סבורה כי יש לזקוף לחובתו של המבקש את הטעות בעגין תנאי הכרטיס, אלא
נראה כי מדובר בטעות שיסודה בהטעיה הנוגעת מן האופן המסורבל והלא ברור בו
מציגה אל'על לרוכשים באמצעות אתר המרשתת את המידע בדבר ביטולים ושינויים.
אופן הצגה מסורבל זה הביא את המבקש לסבור כי הכרטיס שרכש ניתן יהיה לביטול
ולהחזר כספי בהפחתה סבירה, דבר שהתברר בסופה של דרן כלא אפשרי (לעניין

שינוי שם אתייחס בהמשן)."
217. נציין, כי בקשת רשות ערעור מטעם אל על על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים נדחתה ברעא

3425/16 (פורסם בנבו ביום 11.7.2016}, תוך שבית המשפט העליון עמד על המשמעויות הנלוות לאופן הצגתם ו
של תנאים לעסקה המקשה על הבנתם (ראה עמוד 9): !

"המסקנה מן האמור לעיל היא כי בדין קבע בית המשפט קמא שהמבקשת
מציגה לכאורה מידע חסר ומטעה במסגרת הליך הרכישה באינטרנט וכי ישנה
אפשרות סבירה שייקבע כי לקוחות אשר רכשו ממנה כרטיסים בדרך זו הוטעו
בנוגע לאפשרות לבטל את הכרטיס ולקבל החזר כספי או להסב אותי על שמו
של אדם אחר. לכד איסיף כי יצירת רושם מוטעה בנוגע למהות העסקה
ן ותנאיה על ידי הצגתם בדרד המקשה על הבנתם מהיוה הטעיה לכל דבר וענייו
(וראו בהקשר זה: אורנה דויטש מעמד הצרכן במשפט, בעמי 356-354 (2002)
(לזללן; מעמד הצרכו)) וזאת גם אם נצא מנקודת הנחה כי המבקשת לא הציגה
מידע כוזב בפני מי שרכשו ממנו? כרטיסי טיסה באינטרנט או השמיטה

פרטים מהותיים מהמידע שמסרה להם."
; 218. מן הכלל אל הפרט

219. כפי שהובהר לעיל, המשיבה הציגה בפני לקוחותיה מצג שגוי ומטעה במספר עניינים {

220. ראשית. המשיבה יצרה מצג בפני לקוחותיה, כי במידה והם יעמדו בהנחיות ובהוראות המפורטות במסגרת
מסמך הנחיות הפרסום, תאשר פייסבוק את הפרסומות שהועלו על ידם. בפועל, כפי שהוכח לעיל, קיימות
סיבות נוספת שאינן מפורטות במסגרת מסמן הנחיות הפרסום, אשר המשיבה סוגרת בגינן את חשבונית

הפרסום של לקוחותיה.

221. שנית. המשיבה הציגה בפני לקוחותיה מצג, לפיו היא תבצע בדיקות מקדימות בטרם פרסום המודעה, וכי
במידה וימצאו הפרות בהודעה תעדכן פייסבוק את לקוחותיה בעניין, ותאפשר להם לתקן את ההפרות.

222. בניגוד למצג זה, סוגרת פייסבוק את החשבונות של לקוחותיה ללא הודעה מראש, ללא זכות שבדין, וללא
מתן אפשרות ללקוחותיה לתקן את הפרותיהם.
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ה,3.ב, ללקוחות המשיגה נגרמו נזקים ממוניים ולא ממוניים
223. מהעובדות שתוארו לעיל עולה, כי התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה ללקוחותיה הן לנזקים ממוניים

והן לנזקים לא ממוניים, וזאת כפי שיפורט להלן ,•

נזקים ממוניים

224. כל אחד מהתובעים שילם לפייסבוק לאורך השנים כספים משמעותיים עבור שירותי הפרסום. בתמורה
לתשלום זה, זכה כל אחד מהתובעים לפרסם את עסקו בפייסבוק. לצד זאת, זכה כל אחד מהתובעיס לאגור

מידע רב אודות קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלו בחשבון הפרסום.

225. כך, לקוחות פייסבוק ידעו והבינו, כי ככל שהם יפרסמו יותר בפייסבוק, כך הפרסום העתידי שלהם בפייסבוק
יהיה יעיל ואיכותי יותר (וזאת נוכח המידע שישמר בחשבון הפרסום בזכות הפיקסל).

226. משכך, ברי כי חלק מהעלות ששולמה על ידי לקוחותיה לפייסבוק לאורך השנים עבור שירותי הפרסום,
הייתה עבור ההתייעלות העתידית של הפרסום בפייסבוק ועבור המידע שישמר בחשבון הפרסום.

227. כאמור, הבנה זו של לקוחותיה של פייסבוק התבססה על המצגים של פייסבוק עצמה, אשר ייעצה ללקוחותיה
להתקין את הפיקסל, והתפארת ביכולת אגירת המידע בחשבון הפרסום ובתרומה של מידע זה לצורך

פרסומים עתידיים.

228. משכך, משהשביתה פייסבוק את חשבון הפרסום של לקוחותיה, ובכלל זה מנעה את השימוש במידע שנשבר
עליו, גרמה פייסבוק ללקוחותיה לנזקים חמורים בדמות אובדן של הכספים שהושקעו על לדם בצבירת

המידע המדובר.

229. התובעים יעריכו בצורה שמרנית ביותר, כי 50/0 מהתשלום ששולם לפייסבוק עבור שירותי הפרסום, שולם
עבור האפשרות לצבור מידע בחשבון הפרסום ולהשתמש בפיקסל של פייסבוק כאמור. כאמור, יתר התשלום

היה עבור פרסום ההודעות בפייסבוק.

; 230. להלו נפרט את הנזקים הממוניים שנגרמו לתובעים

231. רותם השקיע לאורך השנים סכום של 216,504 $ בפרסום בפייסבוק שמהווים סכום של 866,016 ¤ לפי יחס
של 4 ¤ לדולר.

232. כפי שהובהר, 50/0 מסכום זה, שולם על ידי רותם עבור קבלת מידע שנצבר בחשבון הפרסום של רותם, ושדרוג
יכולות הפרסום שלו בעתיד.

233. כאמור, השבתת חשבון הפרסום של רותם מנעה ממנו להינות מהשקעתו בפיקסל ומנעה ממנו ליהנות
מהמידע הרב שנצבר על ידו, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתו הכספית בפרסום. כפי שעולה

מהאמור, נזקו האישי של רותם עומד על סך של 43,300 ¤.

234. סמיון השקיע לאורך השנים סכום של כ- 500,000 ¤ בפרסום בפייסבוק.

235. כפי שהובהר, 0/^5 מסכום זה, שולם על ידי סמיון עבור קבלת מידע שנצבר על גבי הפיקסל של פייסבוק,
ושדרוג יכולות הפרסום שלו בעתיד.

236. כאמור, השבתת חשבון הפרסום של טמיון מנעה ממנו להינות מהשקעתו בפיקסל ומנעה ממנו ליהנות
מהמידע הרב שנצבר על ידו, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתו הכספית בפרסום.

237. כפי שעולה מהאמור, נזקו האישי של טמיון עומד על סך של 25,000 ¤.
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238. בנוסף לאמור, התובעים יטענו, כי התנהלותה של פייסבוק גרמה לכל אחד מחברי הקבוצה לנזקים ממוניים
בדמות הירידה בהכנסות כתוצאה מהשבתת חשבון הפרסום בפייסבוק, אך בשים לב לטיבו של נזק זה,
ולטיב ההליך, ראש נזק אינו נתבע על ידי התובעים במסגרת בקשתם, ודרכם של התובעים וכל אחד מחברי

הקבוצה לתבוע את פייסבוק בגין נזקים אלה, פתוחה בפניהם.

למען לא ייטען אחרת, ולמען הסדר הטוב, התובעים יעמדו על זכותם לפיצול סעדים, ולהגשת הליך אישי
בדבר נזקים אלו, ככל ויבחרו לעשות כן.

נזקים לא ממוניים
239. כידוע, נזק לא ממוני אינו מוגבל לפגיעה באוטונומיה, וכולל אף את נזקי חברי הקבוצה כאן - חוסר הנוחות,
הטרדה ועוגמת הנפש הרבה הנובעים מהתנהלותה של המשיבה. ביחס לנזק מסוג זה, נפנה לדבריו של כבוד

השופט גרוסקופף בעניין ?3נ שיצוטטו להלן .?

"העילה אינה הטעיה צרכנית, שכן אי סימון בעברית הוא פסול בין אט הוא הביא להטעיה של
לקוה זה או אחי, ובין אם לאו. כאמור, עצם הפגיעה בנוהית הצרכן היא שמגבשת את עילת
התביעה; ואין הכרח להראות חשש להטעיה צרכנית (קרי, רכישה על ידי צרכן שלא היה רוכש
את המוצר אילו היה מסומן כהלכה) ובוודאי שלא התממשות של סיכון (למשל, שימוש במוצר

בניגוד להוראות) על מנת להצדיק את ניהולה.
הסעד אינו בגין פגיעה באוטונומיה, שכן סעד זה רלוונטי מקום בו הדגש הוא על פגיעה ביכולת
הבחירה (אשר גרמה לנזק לא ממוני), ואילו בענייננו הנזק הלא ממוני נובע מעצם הטרחה,

וזאת ביו אם הייתה פגיעה בפועל ביכולת הבחירה הצרכנית, וביו אם לאו.
במילים אחרות, הדגש בתובענה מסוג זה אינו לא על אותם לקוחות שהוטעו, או שנפגעה יכולת
הבחירה שלהם, אלא על הציבור הגדול של לקוהות בישראל, שנפגעה נוהותם בשל כך שלא יכלו

לקרוא את סימון המוצר בשפתם- היא השפה העברית."
240. וכן בסעיף 20:

"..הפגיעה הנובעת מליקוי הסימון במקרה שלפניי אינו שהסימון הטובין מטעה, אלא שהוא אינו
נגיש לחלק מרכזי של ההברה הישראלית, אותט לקוהות שהעברית היא שפתם היחידה או אותם
לקוחות שקריאת עברית קלה יותר עבורם מאשר קריאת אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית,
ערבית או טורקית... הימנעות מסימון בעברית מטילה על הצרכן נטל, שגם אם אינו בלתי עביר,
הוא מיותר, ומהווה פגיעה בזכויותיו ובנוחותו. פגיעה כזו, גם אם אינה הנזק החמור ביותר שניתן
להעלות על הדעת, היא בגדר נזק בר פיצוי על פי הדין (וראו הגדרת "נזק "בסעיף 2 לפקודת

הנזיקין, הכוללת לא רק אובדן חיים, רתחה גופנית או נכס, אלא גם אובדן נוחות"

241. כן נפנה לדברי מותב נכבד זה בתצ (מרכז) 30759-02-13 אחיאסף גרסט ני 013 נטוויזץ בע"מ (פורסם בנבו,
ביום 19.1.7), בסעיף 19:

"בנוסף, הימנעות מניתוק הלקוח בתוד פרק הזמן שנקצב לכך עלולה לגרום ללקוח לסבור
שהודעת ההתנתקות ששלח לא נקלטה אצל נטוויזץ, ובכך לגרום לו עוגמת נפש ועלויות
מיותרות... לפיכך מדיניות לפיה נטוויזץ משהה את ביצוע ההתנתקות ביחס לאותם לקוחות שלא
נוצר איתם קשר לאחר שנתנו הודעת ביטול אינה תואמת את הוראות החוק, ומסבה, לכאורה,

נזק לאותם לקוחות."

242. וכן בסעיף 44 שם:



32

"המבקשים הוכיחו, ברמה הדוושה בשלב הנוכחי של ההליך... כי נטוויזץ נהגה לכאורה שלא
כדין... בכן שלא ניתקה בתוד הזמן הקבוע בחוק וברישיונותיה לקוחות אשר לא נוצר עימם קשר

לאחר מתו הידע* ההתנתקות או שהמשא ומתן עימם לא מוצה לטעמה של נטוויזץ...
ככל שטענה זו תוכח בסיוט ההליד היא תאפשר ללקוחות אלו לתבוע על הנזקים הממוניים
(השבת התשלום מעבר למועד בו הייתה חובה לנתקם, ככל שלא הושב להם) והלא ממוניים

(עוגמת הנפש שנגרמה להם מ3ד שלא נותקו במועד)."
243. בנסיבות העניין שבנדון, אין ולא יכול להיות ספק, כי התנהלותה של פייסבוק גרמה ללקוחותיה לנזקים לא
ממוניים משמעותיים, שכן כל אחד מלקוחותיה של פייסבוק שחשבון הפרסום שלו הושבת, מצא עצמו לפתע
ניצב בפני שוקת שבורה, כאשר כל המידע והנתונים שנאספו על ידו לאורך שנים ואשר נשמרים בפיקסל של

פייסבוק, אינם נגישים עבורו.
244. לקוחות אלה, כילו זמן רב בניסיונות להשיג את פייסבוק (הן בטלפון והן בכתב}, ולנסות להבין כיצד ביכולתם

להפעיל מחדש את חשבון הפרסום שלהם ולסיים את הסיוט שנכפה עליהם על לא עוול בכפם.
245. ברי, כי נוכח התנהלותה חסרת תום הלב והמזלזלת של פייסבוק, התסכול של אותם לקוחות הינו רב מאוד.
246. כך, דמיינו לקוח של פייסבוק, שכל עולמו תלוי בפתיחת החשבון העסקי שלו, אשר מבין שמי שעונה להודעות
ולפניות שלו, היא בעצם מערכת ממוחשבת וכי כל בקשותיו לשוחח עם נציג אנושי זוכות להתעלמות. מדובר
בהתנהלות פסולה ומזלזלת של פייסבוק בלקוחותיה, אשר נובעת מהאינטרנט הפסול של פייסבוק לנסות

ולחסוך בעלויות.

247. התובעים מעריכים את הנזק הלא ממוני שנגרם להם ולכל לקוח אחר של פייסבוק שחשבון הפרסום שלו
הושבת, בסכום בסך של 5,000 ¤.

ה,3.ג. קיים קשר סיבתי ביו ההטעיה לביו הנזק
248. התנאי השלישי הנדרש לביסוס עילת ההטעיה הצרכנית הינו קיום קשר סיבתי בין ההטעיה, לבין הנזק

שנגרם.

; כידוע, בהליך ייצוגי לא די בהוכחת הקשר הסיבתי האישי, אלא יש גם להוכיח, לשביעות רצונו של 249. ודוק
בית המשפט הנכבד, את קיומו של הקשר הסיבתי גס ברמה הקבוצתית - משימה אשר עשויה להיות קשה,

נוכח טבעו של ההליך הייצוגי.

250. ואכן, הערכאות זיהו קושי פוטנציאלי זה, ובפסיקה רבה וענפה, הפחיתו את הנטל המוטל על תובע ייצוגי
להוכיח קשר סיבתי, בוודאי בשלב בקשת האישור. כך, בתי'א 1786/06 אלוני ני בזק חברה הישראלית

לתקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 10.05.2010) (להלן � "עניין אלוני"), נקבע כי:

"לאור אופייה המיוחד של הטעיה באמצעות פרסום, אשר השפעתה על
הצרכנים אינה ניתנת למדידה מדויקת, אין מקום לדרוש במקרים מסוג זה
הוכחת הסתמכות או קשר סיבתי ברמה גבוהה יותר. לאור העובדה שמידת
ההסתמכות על פרסום אינה ,מדידה/ דרישה מחמירה יותר עלולה לשים קץ
לאפשרות לעשות שימוש בכלי התובענה הייצוגית על פי חוק הגנת הצרכן בגיו
פרסום מטעה, שהינו כלי חשוב דווקא בעילה זו נוכח החשיפה הרחבה אל מול

הנזק הקטן יחסית לכל צרכן."
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251. עוד נקבע בעניין אלתי, בי התובענה הייצוגית הינה הבלי המתאים ביותר לבירור טענה של פרסום מטעה,
וגם מטעם זה אין להקשות על מי שמבקש להביא להכרעה שיפוטית בה:

"מקום בו מדובר בהטעיה באמצעות פרסום, אין להציב רף הוכחה אחר או
גבוה יותר להסתמכות על הפרסום, שכן יהיה בכן כדי לחסום את הדרן מפני
שימוש בהליך הייצוגי מקום בו מדובר בהטעיה באמצעות פרסום. תוצאה זו
אינה רצויה גם לאור כן שלעניין פרסום מטעה דווקא, הכלי הייצוגי הוא
המתאים וההוגן ביותר נוכח החשיפה של ציבור רחב לפרסום, הנזק הקטן
יחסית לכל אחד מהצרכנים, והסבירות הגבוהה שלא יוגשו תביעות אישיות."

252. בדומה, לא נוכל להתעלם מדברי הטעם שנשמעו בע"א 10262/05 אביב שירותים משפטיים בע"מ ני בנק
הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, ביום 11.12.2008), בפסקה 10 לפסק-דינו של המשנה לנשיאה ריבלין:

, לא יניע גם, "נזק פרטני קטן שאין בו, כשהוא לבדו, כדי להניע הלין משפטי
במקרים רבים, שינוי בדרן ההתנהגות של התובע הייצוגי עצמו. פרשנות
פרטנית דווקנית ליסוד הקשר הסיבתי עלולה לפיכן לסתום את הגולל על
תובענות ייצוגיות רבות בניגוד לתכלית חוק תובענות ייצוגיות. גישה אחרת
תאמר כי במקרים מתאימים יש לבחון את יסוד הקשר הסיבתי לפי נקודת
מבטו של ,תובע-עלי המבטא את האינטרס המשותף של התובעים בכוח כולם,
ורואה לנגד עיניו את הנזק המצטבר. בחינה כזו של קשר סיבתי קבוצתי אפשר
שתקיים את יסוד הקשר הסיבתי גם במקום שבו לא מתקיים יסוד הקשר
הסיבתי במובנו הפרטני" (כן ראה ת"צ (ת"א) 33277-09-11 לבנה משולם ני

ביו טבע תזונה נבונה בע"מ (פורסם בנבו, ביום 11.8.15)).
253. אין ולא יכול להיות ספק כי קשר סיבתי זה הוכח בענייננו. שהרי, ברי, כי הרוב המוחלט של לקוחותיה של
פייסבוק לא היה מתקשר עמה בשירותי הפרסום, אילו היה יודע כי קיים סיכוי סביר, כי יום בהיר אחד

תשבית פייסבוק את חשבון הפרסום שלו ללא הודעה מוקדמת וללא שיש לו מה לעשות בעניין.

254. כמו כן, ברי, כי אילו לקוחותיה של פייסבוק היו יודעים, כי פייסבוק אינה מתכוונת למלא אחר הוראות
ההסכם (לרבות ביצוע בדיקות בטרם פרסום הודעות, פירוט אודות ההפרות וכו), לא היו מתקשרים

לקוחותיה בשירותי הפרסום.

ה,4+ התנהלותה של פייסבוק עולה לבדי רשלנות בלפי לקוחותיה
255. התובעים יטענו, כי משהשביתה פייסבוק את חשבונות הפרסום באופן הפסול וחסר תום הלב שתואר לעיל,

התרשלה כלפיהם פייסבוק וגרמה להם לנזקים ממוניים ולא ממוניים, וזאת כפי שיובהר להלן.

256. עוולת הרשלנות הוגדרה בסעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין פקודת הנזיקין [נוסח חדש] בהם נקבע כדלקמן:

35. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה
מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באיתן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש
במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד
היה משתמש או נוקט באותן נסיבות - הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס
לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות,

והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.
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36. החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת
שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של

דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף,
257. כפי שעולה מהאמור וכפי שנקבע בפסיקה ענפה, עוולת הרשלנות מורכבת ממספר יסודות: קיומה של חובת
זהירות "מושגית" וחובת זהירות "קונקרטית". אס נמצא כי אכן קיימת חובת זהירות כאמור, יושלם יסוד
האשם אם יימצא כי חובת הזהירות הופרה, כלומר המזיק סטה מסטנדרט הרשלנות המוטל עליו ונהג

בצורה בלתי סבירה.
258. יסודותיה הנוספים של עוולת הרשלנות הינס הינם יסוד הנזק וקיומו הקשר הסיבתי בין ההפרה של חובת
הזהירות לבין הנזק שנגרם לניזוק (ראה לעניין זה האמור בע"א 145/80 ועקנין ני המועצה המקומית בית
122 (1982), ע"א 610/94 בוכבינדר ני כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון שמש, פ"ד לז(1) 113,
17 , פ"ד נח(1) 1, ; ע"א 7130/01 סולל בונה בנין ותשתית בע"מ ני תנעמי (2003) 309 אמריקה, פ"ד נז(4) 289,

.((2003)
259. רק אם יימצא כי שלושת יסודות אלה התקיימו, ניתן לומר כי המזיק התרשל כלפי הניזוק ועליו לפצותו
בנזקים שנגרמו לו כתוצאה מרשלנותו. לאורם של דברים אלה נוכיח, כי שלושת יסודותיה של עוולת

ההתיישנות התקיימו בענייננו ביתר שאת.

ה,4.א. ביו הצדדים קיימת חובת זהירות הדדית
260. בכדי להכריע בשאלה אם בין שני צדדים קיימת "חובת זהירות" האחד כלפי השני, בוחן בית המשפט את
מערכת היחסים בין הצדדים, ובכלל זה, בוחן אם המזיק כאדם סביר היה עליו לצפות את התרחשות הנזק.
261. בעא 878/06 דב טרויהפט נ; דוד עטיה (פורסם בנבו, ביום 4.1.2009) קבע בית המשפט העליון, כי קיומה של
חובת זהירות מושגת תיקבע על בסיס התשובה לשאלה, אס האדם הסביר נדרש היה לצפות את התרחשות

הנזק:
"קיומה של חובת הזהירות המושגית נקבע על פי מבחן הצפיות: האם אדם סביר י

צריך היה לצפות את התרחשות הנזק. הכלל הוא כי מקום שהנזק צפוי מבחינה פיזית,
חובה לצפותו מבחינה נורמטיבית, אלא אם קיימים שיקולים מיוחדים של מדיניות

משפטית המצדיקים צמצום החובה או שלילתה"(עמוד 12 פיסקה 32 לפסק הדין).
262. כמו כן, יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בעא 1617/04 כים ניר שירותי תעופה בע"מ נ' הבורסה לניירות

ערן בתל אביב בע"מ (פורסם בנבו ביום 29.6.2008}:
"השאלה מתי תוכר חובת זהירות בין מזיק לניזוק זכתה לדיון ענף בפסיקת בית
משפט זה. בקליפת אגוז אציין כי הגישה הרווחת בפסיקה מכירה בשני שלבים
בבחינת קיומה של חובת הזהירות. במסגרת השלב הראשון, נבחן קיומה של חובת
זהירות מושגית, אשר ביסודה השאלה האם המזיק, כאדם סביר, היה צריך לצפות
את התרחשות הנזק. ההנחה לעניין זה היגה כי נזק הצפוי מבחינה טכנית-פיזית הינו
צפוי גם מבחינה נורמטיבית, אלא אם קיימים שיקולים של מדיניות משפטית
השוללים את ההכרה בחובה זו. במסגרת השלב השני, נבחן קיומה של חובת הזהירות
הקונקרטית, בגדרה נבחנות נסיבות המקרה שבין המזיק לניזוק הספציפיים" (עמוד

13 פיסקה 18 לפסק הדין).
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263. בענייננו, התובעים יטענו, כי בין פייסבוק לבין לקוחותיה קיימת חובת זהירות, וזאת כאשר אין ולא יכול
להיות ספק שפייסבוק ידעה, כי השבתת חשבונות הפרסום של לקוחותיה (באופן בו הם נסגרו על ידי

פייסבוק), תגרום נזק בוודאות גבוה.
264. כאמור, פייסבוק יודעת (ובוודאי נדרשת לדעת), כי לקוחותיה מסתמכים על הפרסום בפייסבוק, כי
לקוחותיה השקיעו לאורך השנים זמן וכסף משמעותיים לצורך צבירת המידע בהמשך לפרסומים שבוצעו

על ידם ועוד.
265. למעשה, פייסבוק היא זו אשר משכנעת את משתמשיה בדבר היתרונות הקיימים בפיקסל המסופק על ידה

ובצבירת המידע אודות לקוחותיה.

266. ברי, כי בנסיבות אלה, יודעת פייסבוק היטב מהן המשמעויות של השבתת חשבונות הפרסום של לקוחותיה. ו
267. האמור נכון בדרך של קל וחומר, שעה שהשבתת חשבונות הפרסום נעשתה ללא הודעה מוקדמת וללא מתן
ופירוט אודות הסיבות להשבתת החשבונות והאופן שבו ניתן להפעילם מחדש. ללא הודעה מוקדמת. דומה

שלא יכולה להיות מחלוקת (כנה בנוגע לעניין זה). /

ה.4.ב. סגירת החשבונות גרמת למשתמשים נזקים ממוניים ונזקים לא ממוניים
268. כפי שהוכח ופורט במסגרת פרק ה'.3.ב, התנהלותה של פייסבוק גרמה ללקוחותיה לנזקים ממוניים ולא

ממוניים משמעותיים.

ה.4.ג. קיים קשר סיבתי ברור ביו ההפרה של פייסבוק לביו הנזק שנגרם ללקוחותיה
269. כפי שעולה מהאמור, קיים קשר סיבתי ברור בין התנהלותה חסרת תום הלב של פייסבוק לבין הנזקים

הממוניים והלא ממוניים שנגרמו (ועדיין נגרמים) ללקוחותיה.
270. כאמור, התנהלותה הפסולה של פייסבוק, והעובדה שפייסבוק החליטה להשבית את חשבונות הפרסום של
לקוחותיה (ללא זכות חוזית, ללא הסבר, ללא הודעה מראש, ללא זכות ערעור לגיטימית ועוד), היא הסיבה

! היחידה להיווצרותם של הנזקים שנגרמו ללקוחותיה של פיייסבוק.
271. כפי שעולה מהאמור, שלושת היסודות של עוולת הרשלנות התקיימו בענייננו. בהתאם לאמור, מתבקש בית
המשפט הנכבד להורות לפייסבוק לפצות את לקוחותיה בנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהתנהלותה החמורה.

ה שאלת הפורום הנאות וברירת הדיו:
272. אמנם, בהסכמיה של פייסבוק קייס סעיף הקובע תניית שיפוט וברירת דין אמריקאית (ר' סי 15 לתנאי
השירות שצורפו כנספח 2 לעיל), אך בשים לב לסוגיה שבמחלוקת, לזהות התובעים, להתחייבויות מצדה של

פייסבוק עצמה ולפסיקה עדכנית, ברי כי על בקשת האישור להתברר בישראל, מכוח הדין הישראלי:

273. ביום 16.8.16 הסכימה פייסבוק להכפיף עצמה לסמכות בתי המשפט הישראלים והעמידה, במסגרת
התחייבות שקיבלה תוקף של פסק דין, כתובת דוא"ל למשלוח כתבי בי-דין, אשר תחשב כהמצאה כדין של

כתבי בי-הדין. הכתובת היא במ8.00י?@00€88??31§€,1813611, אליה תומצא בקשת האישור עס הגשתה.

274. כבר מטעם זה ברור, כי פייסבוק לא יכולה לטעון כנגד התאמת התביעה להתברר בישראל.

העתק הבקשה במסגרתה התחייבה פייסבוק כאמיל מצ"ב בנספח 15 לתצהיר של רותם;



36

275. ולמרות זאת, נרחיב מעט ונציין, כי בנסיבות המקרה דנא, לא יכול להיות כל ספק כי ישראל הינה הפורום
הראוי שבו יש לברר את התובענה הייצוגית דנא, שהרי עסקינן בלקוחות של פייסבוק בישראל אשר הצטרפו
רכשו מפייסבוק שירותי פרסום, אשר פייסבוק השביתה את חשבונותיהם בישראל ואשר מרכז חייהם

בישראל ועיקר הפעילות הינה בישראל. משכך, כל הזיקות מצביעות - לישראל.
276. נזכיר בעניין זה, כי אין מדובר במקרה תקדימי שבו תתברר תובענה ייצוגית נגד פייסבוק בישראל, ובשנים
האחרונות הוגשו מספר תביעות נגד פייסבוק אשר מתבררות כנגדה בבתי המשפט השוגים בישראל. אך בעת
האחרונה, הסתיימה אחת מתביעות אלה בפשרה במסגרת תצ (ת"א) 58064-12-12 רונית כהן

̂: (פורסם בנבו, ביום 5.5.2016). 0£8001£ גי 0ז©
277. ואס עוד יכל להיות ספק בדבר סמכות בתי המשפט בישראל, או תחולת הדין הישראלי, נפנה לתצ (מרכז)
46065-09-14 אוהד יחיאל בן חמו גי 0ת1 ^001(3061? (פורסם בנבו, ביום 10.6.16), במסגרתה דחתה כב'
השופטת א' שטמר את בקשת פייסבוק לסילוק על הסף, בקובעה, מכוח כל הטעמים המנויים שם, כי ישראל
הינה הפורום הנאות לבירור מחלוקות כנגד פייסבוק, כי אין כל מניעה כי מחלוקות אלו יתבררו כאן, וכי
הדין הרלוונטי הוא הדין הישראלי. התובעים סומכים את ידם על החלטת בית המשפט הנכבד וטעמיה,

ונפרטם בקצרה למען הסדר הטוב:

278. תניית שיפוט הינה תנאי מקפח - כפי שנקבע בעניין חמו, תניית שיפוט שמטרתה מניעת יכולת התדיינות
?̂ בישראל הינה תניה מקפחת שדינה בטלות. כן נפנה לת"צ (מרכז) 39292-04-13 רז קלינגהופר נ' 31?

.16? (פורסם ביום 31.5.2015} ע"י כבוד הש' ע. גתסקופף: ן £ג1

"משבאים אנו לבתוו את הוראת החיק והפורום במשקפי חוק החוזים האחידים, קל /
להיווכח כי דינה של היראה זו להתבטל. המשיבה היא הברה הנותגת, באמצעות ן

האינטרנט, שירות למאות אלפים של אזרחים ישראלים. לצורך מתן השירות האמור היא
מקיימת אתר אינטרנט בעברית, המיועד לאזרחי ישראל, ואף נותנת שירותי תמיכה

המיועדים לקהל משתמשיה העצום בישראל.

במצב דברים זה. חיוב משתמשים פייפאל הישראלים להתדיין בבית משפט בסינגפור
(תוד שמירת זכותה של המשיבה לתבוע את משתמשיה בישראל) ועל פי הדיו הסנגפורי,
היא באופו מובהק הוראה שכל תכליתה לחסום את דרכם של המשתמשים לממש את
זכויותיהם כלפי המשיבה. בנסיבות אלו נוטה אגי לדעה כי התניה צריכה להיחשב
כבטלה לפי סעיף 5(א) לחוק החוזים האחידים... המקרה שלפניי... הוא מקרה קל, בו
תאגיד ענק בינלאומי, המשווק את שירותיו באופן ממוקד לשוק הישראלי, מבקש למנוע
מהמוני משתמשיםיו הישראלים, שמרביתם הם עוסקים זעירים או צרכנים, להתדיין

בבתי המשפט בישראל על פי הדין הישראלי. לכך בוודאי לא ניתן להסכים."

279. ברירת הדין מצביעה על הדין הישראלי - נוסיף על האמור בעניין חמו ונציין, כי החובה לנהוג בתום לב הינה
חובה קוגנטית שקבועה בדין הישראלי. משכך, כאשר עסקינן בדינים אלו, לא ייתכן כי כל חברה זרה הפועלת
בישראל תרמוס את רצון המחוקק ותייבא דינים שונים שבינם ובין הגנה על הזכויות המוגנות במדינתנו אין

דבר.
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280. לאור הפסיקה והעובדות לעיל, אין באפשרות פייסבוק להתכחש לבירור התביעה בישראל לפי הדין הישראלי.
משכך, למען יעילות הדיון, הוצגו עיקר הטענות הרלוונטיות לענייננו. ככל ופייסבוק תבקש, גם בענייננו,
למנוע את הדיון בישראל, לפי הדין הישראלי, יפרטו התובעים, באופן מלא ונרחב, מדוע יש לדחות את

בקשתה.

ז. מקם של התובעים ושל כלל חברי הקבוצה
281. התובעים יטענו, כי התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה להם וליתר חברי הקבוצה את הנזקים שפורטו

במסגרת פרק ה' 3.ב. למען הסדר הטוב, נפרט להלן נזקים אלה:

נזקו של רותם;
282. התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה לרותם הן לנזקים ממוניים והן לנזקים לא ממוניים, וזאת כפי

; שיובהר להלן

נזק ממוני
283. רותם השקיע לאורך השנים סכום של 216,504 $ בפרסום בפייסבוק שמהווים סכום של 866,016 ¤ לפי יחס

של 4 ¤ לדולר.
284. כפי שהובהר, 0/ס5 מסכום זה, שולם על ידי רותם עבור קבלת מידע שנצבר על גבי הפיקסל של פייסבוק,

ושדרוג יכולות הפרסום שלו בעתיד (ראו הפירוט לעניין זה בפרק ה' 3.ב לעיל).
! 285. כאמור, השבתת חשבון הפרסום של רותם מנעה ממנו להינות מהשקעתו בפיקסל ומנעה ממנו ליהנות

מהמידע הרב שנצבר על ידו, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתו הכספית בפרסום.

כפי שעולה מהאמור, נזקו האישי של רותם עומד על סך של 43,300 ¤.

נזק לא ממוני

286. כאמור, לצד הנזק הממוני שנגרם לרותם, התנהלותה של פייסבוק גרמה לרותם לנזקים לא ממוניים
חמורים, וזאת בדמות רגשות הכעס והתסכול שנלוו להשבתת חשבון הפרסום, העדר היכולת לקבל מענה

מפייסבוק ועוד (ראו הפירוט לעניין זה בפרק הי 3.ב לעיל).

287. רותם מעריך נזקים אלה בסך של 5,000 ¤. ו

נזקו של סמיוו ??

288. התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה לטמיון הן לנזקים ממוניים והן לנזקים לא ממוניים, וזאת כפי
; שיובהר להלן

נזק ממוני

289. סמיון השקיע לאורך השנים סכום של כ- 500,000 ¤ בפרסום בפייסבוק.
290. כפי שהובהר, 50/0 מסכום זה, שולם על ידי טמיון עבור קבלת מידע שנצבר על גבי הפיקסל של פייסבוק,

ושדרוג יכולות הפרסום שלו בעתיד.

291. כאמור, השבתת חשבון הפרסום של סמיון מנעה ממנו להינות מהשקעתו בפיקסל ומנעה ממנו ליהנות
מהמידע הרב שנצבר על ידו, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתו הכספית בפרסום.

כפי שעולה מהאמור, נזקו האישי של סמיון עומד על סך של 25,000 ¤.
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נזק לא ממוני

292. כאמור, לצד הנזק הממוני שנגרם לטמיון, התנהלותה של פייסבוק גרמה לסמיון לנזקים לא ממוניים
חמורים, וזאת בדמות רגשות הכעס והתסכול שנלוו להשבתת חשבון הפרסום, העדר היכולת לקבל מענה

מפייסבוק ועוד.

293. טמיון מעריך נזקים אלה בסך של 5,000 ¤.

מקם של חבלי הקבוצה:

294. במועד עריכת תובענה זו, לא מצויים בידי התובעים הנתונים הרבים הנדרשים להערכת נזקיהם של חברי
הקבוצה. כמו כן, לא מצויים בידי התובעים הנתונים בנוגע לסך הכספים שפייסבוק חסכה על חשבון

לקוחותיה משהפרה את הוראות מסמך הנחיות הפרסום.

295. יחד עם זאת, בשלב זה ברור לכל כי פעולותיה של פייסבוק יצרו נזקים ממשיים לחברי הקבוצה, בגינם היא
נדרשת לפצותם וכי פייסבוק התעשרה על חשבון לקוחותיה בכספים משמעותיים. משכך, ובשים לב לעובדה
כי עסקינן אך בשלב המקדמי של ההליך, יבקשו התובעים, כי ככל ותאושר בקשת האישור, יורה בית המשפט

הנכבד על מינוי מומחה הולם שיזכה לגישה לנתוניה של פייסבוק, לצורך הערכת נזקי הקבוצה.

296. בדרך זו, ככל ותאושר בקשת האישור, ניתן יהא לבצע הערכה אמינה ומהימנה של נזקי הקבוצה ולהביא
לפיצוי ראוי והולם בגינם.

ח. מסעדים המתבקשים
: 297. בהתאם לכל האמור בתובענה זו, בית המשפט הנכבד יתבקש לזמן את פייסבוק לדין, ולהורות כדלקמן

297.1. לאשר לתובעים לנהל את התובענה כייצוגית בשם חברי הקבוצה, כהגדרתה בבקשה זו או על פי
הגדרת בית המשפט הנכבד כאמור.

297.2. להורות לפייסבוק למסור נתונים מדויקים אודות מספר חשבונות הפרסום שהושבתו על ידה
במהלך 7 השנים שקדמו להגשת הבקשה, ההשקעה הכספית של בעלי החשבון, העלויות של ביצוע
הבדיקות של פרסומות וכן העלויות של העסקת נותני שירות בשר ודם, ושאר הנתונים

הרלוונטיים לבקשת האישור.

297.3. להורות לפייסבוק לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם.

297.4. להורות על פייסבוק לפעול בהתאם להוראות מסמך תנאי הפרסום, לרבות בדיקה ראויה והולמת
של הפרסומות בטרם פרסומן, חדילה מחשבתה פתאומית ופרועה של חשבונות לקוחותיה, ומתן
הסברים והנחיות מלאות ללקוחותיה באותם מקרים בהם מתברר כי פרסומת איננה תואמת את

הנחיותיה של פייסבוק.

297.5. להורות על פסיקת כל סעד אחר לטובת חברי הקבוצה, כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

297.6. לעשות שימוש בסמכות שהוענקה לו מכוח סעיף 22 לחוק תובענות ייצוגיות, ולפסוק כי פייסבוק
תפצה את התובעים על מאמציהם במסגרת הליך זה, בשיעור של 50/0 מהתועלת שתושג לחברי

הקבוצה, או לפי שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.
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297.7. לעשות שימוש בסמכות שהוענקה לו מכוח סעיף 23 לחוק תובענות ייצוגיות, ולפסוק כי פייסבוק
תפצה את באי כוח התובעים בעד הטיפול בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור התובענה
הייצוגית, בשיעור שלא יפחת מ-250/0 בתוספת מע"מ מהסכום שיושב לחברי הקבוצה, או לפי

שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.

ט+ סיכום
298. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את פייסבוק לדין, לאשר את הדיון בתביעה כתביעה

ייצוגית, ולהורות על מתן הסעדיס המנויים בבקשה זו.

<ו—���^ ד0̂ ̂ר ***̂ן נרי̂ד "ינתן רפפורט, עו"ד _^£0< ̂ך רפפורט לוין - עורכי דיןו אדט לוי̂ן
ב"כ התובעים

ו



תצהיר
אני, הח"מ, רותס גל, ת.ז 039333463 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים

בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

^3061500  ̂11613113 הנני עושה תצהירי זה כתצהיר התומך בבקשה לאישור תביעה כייצוגית כנגד חברת 1161

(להלן: "המשיבה"או "פייסבוק").
העובדות הכלולות בתצהירי זה ידועות לי מידיעה אישית, ומבדיקות ובירורים שעשיתי. הטיעון המשפטי השזור

בתצהירי זה ניתן בעצת באי כוחי, להם אני מאמין.

א. הצדדים להליד
1. אני בעלים של חברת פרסום, שיווק ומכירות, אשר מפרסם עבור לקוחותיו בפייסבוק משך כ- 6 שנים.

,?8061)00 2. המשיבה, חברת 116131131,1x1 001£(3061? (להלן: "פייסביק"), הינה חברת בת של חברת .1110̂ 
ומספקת את שירותיה של 1110 30615001£? מחוץ לגבולות ארה"ב וקנדה.

ב. הרקע העובדתי הרלוונטי לבקשה
ב.1 מהי פייסבוק ז

3. פייסבוק הינה רשת חברתית (המופעלת על ידי חברת פייסבוק), אשר הוקמה בחודש פברואר 2004 על ידי
מספר סטודנטים מאוניברסיטת הארוורד בארה'יב, ונועדה לשימושם של תלמידי האוניברסיטאות בארה"ב.
4. בתחילת דרכה, היוותה פייסבוק פלטפורמה חברתית שנועדה לאפשר התקשרות בין משתמשים הפייסבוק
לבין עצמם. למעשה, בימיה הראשונים היתה פייסבוק מעין "לוח מודעות", אשר נועד לספק את הצורך

הבסיסי של שיתוף מידע בין בני אדם.
5. לאורך השנים הלכה והתעצמה הפופולריות של פייסבוק בעולם לממדים אדירים. כך, מדי שנה הצטרפו עשרות
מיליוני אנשים לפייסבוק ברחבי העולם. רק כדי לסבר את האוזן יסופר, כי נכון למועד כתיבת בקשה זו,

קיימים בפייסבוק למעלה ממיליארד וחצי משתמשים ברחבי העולם, וכי בישראל בלבד קיימים למעלה מ- /
4,500,000 מיליון משתמשים, ;

6. פייסבוק לא נותרה אדישה להצלחתה, והחלה להציע למשתמשיה לרכוש ממנה חבילות פרסום ממומנות
לצורך פרסום תכנים המועלים על ידם ולצורך רכישת קהל עוקבים.

7. במהלך השנים האחרונות הפך הפרסום בפייסבוק לפופולארי ביותר בקרב משתמשי פייסבוק בארץ ובעולם.
רק כדי לסבר את האוזן אציין, כי מנתונים שפורסמו על ידי פייסבוק עולה, כי פייסבוק הרוויחה ברבעון

האחרון של שנת 2016 למעלה מ- 6 מיליארד דולר מפרסום ברשת.

העתק נתוני ההכנסות של פייסבוק מצ"ב כנספח 1 לתצהירו של רותם;
8. עוד אציין, כי לא רק בעלי עסקים רוכשים מפייסבוק את חבילות השיווק שלה. בשנים האחרונות אף
פוליטיקאים, בלוגרים ואנשים רבים אחרים המעוניינים לשתף מידע כזה או אחר בפני קהל רחב של

משתמשים, רוכשים חבילות פרסום מפייסבוק.

ב.2. ביצר מתבצע השימוש בפייסבוקל
9. כל משתמש אשר החליט להצטרף לפייסבוק פותח פרופיל משתמש אישי. במסגרת אותו פרופיל אישי, רשאי

המשתמש לפרט את פרטיו האישיים, לרבות גילו, מקום עבודתו, תמונות, רשימת חברים ועוד.



10. באמצעות פרופיל הפייסבוק שלו, יכול המשתמש לשלוח הצעות חברות למשתמשים אחרים בפייסבוק,
להתכתב עם משתמשים פייסבוק אחרים, לאחל מזל טוב לחבריו ביום הולדתם, לשתף מידע עם חבריו, לכתוב

הודעות מטעמו (פוסטים) ועוד.
11. אציין, כי פתיחת חשבון בפייסבוק היכה ללא עלות. כל אדם יכול להזין את פרטיו ולפתוח חשבון בפייסבוק.

12. כמו כן, משתמשי פייסבוק יכולים לפתוח "דף עסקי" שבו יתארו את העסק שלהם, יפרטו נתונים אודותיו,
ישתפו במידע הרלוונטי לגביו ועוד. נציין, כי אף פתיחת הדף העסקי אינה כרוכה בעלות כספית והינה אפשרות

שקיימת לכל משתמשי פייסבוק.

ב,3, כיצד מתבצע הפרסום בפייסבוק?
13. לצד האמור, קיימת למשתמשי פייסבוק האפשרות לפתוח חשבון פרסום בפייסבוק, באמצעותו יפרסמו את

עניינם באמצעות פייסבוק.
14. כך, משתמש של פייסבוק שיהיה מעוניין לפרסם את עסקו ו/או את מרכולתו ו/או כל עניין אחר באמצעות
פייסבוק, ידרש לפתוח חשבון פרסום בפייסבוק. לצורך כך, ידרש המשתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי
שלו בפייסבוק (וכן מספר נתונים נוספים שיידרשו על ידי פייסבוק), ולבחור את אופן הפרסום המועדף עליו

בפייסבוק מבין האפשרויות המוצעות לו.
; 15. המערכת המרכזית של פייסבוק להעלאת קמפיינים של פרסום עונה לשם "אדס מנגיר". באמצעות מערכת זו,
יוכל משתמש פייסבוק לרכוש קמפייניס של פרסום, להגדיר את מטרות הפרסום בהתאם לתקציב שלו, לעקוב

אחר הקמפייניס שלו ולבחון את הצלחתם ועוד.
16. כמו כן, החל מלפני מספר חודשים, לקוחות פייסבוק אשל מנהלים מספר רב של קמפייניס פרסומיים, יכולים
לנהל את הקמפייניס שלהם באמצעות "ביזנס מנג'ר", שהינה תוכנה אשר מאגדת בתוכה מספר רב של

קמפיינים של פרסום.
17. ברי, כי המשתמש אשר מעוניין לפרסם בפייסבוק, נדרש לשלם לפייסבוק סכומים משמעותיים עבור הפרסום.

עלות הפרסום הינה נגזרת של סוג הקמפיין שבו מעוניין משתמש הפייסבוק, של כמות האנשים שהוא מעוניין /
שיחשפו אל הקמפיין ושל קריטריונים רבים נוספים.

18. על אף העלות הלא מבוטלת הנלווית לפרסום בפייסבוק, קיימים יתרונות לפרסום זה על פני פרסום במקומות
אלטרנטיביים. היתרון הבולט ביותר של הפרסום בפייסבוק על פני מתחריו, הינו האפשרות לייעל את הפרסום
לאורך הזמן, ולהפוך אותו לאפקטיבי ואיכותי יותר באמצעות "פיקסל" שפותח על ידי פייסבוק, אשר מוטמע
באתרי האינטרנט של לקוחותיה ואשר מאפשר ללקוחות פייסבוק לאגור מידע בקשר ללקוחותיהם בחשבון

הפרסום.

הפיקסל מאפשר ללקוחות פייסבוק לזהות את האנשים שנכנסו לאתר האינטרנט שלהם, מעניק להם מידע רב
על הרגלי הצריכה של לקוחותיהם הפוטנציאליים, ולמעשה, משפר משמעותית את יכולת הפרסום של אותם

לקוחות.
כפי שפייסבוק מבהירה ללקוחותיה, בזכות הפיקסל ובזכות אמצעים אחרים הקיימים בפרסום שלה, ככל
שלקוחותיה יפרסמו את עסקיהם אצל פייסבוק לטווח זמן ארוך יותר ויחשפו ליותר משתמשים בפייסבוק,
כך יהיה בידם ליעל את הפרסום שלהם, לאגור עליו מידע רב יותר של לקוחותיהם, ולהגיע לתוצאות

אולטימטיביות אשר ישדרגו את יכולות הפרסום שלהם.



19. אציין, כי פייסבוק ממליצה ללקוחותיה להתקין את הפיקסל באתר האינטרנט שלהם, מפרטת בפני לקוחותיה
את יתרונותיו הברורים של הפיקסל (לגביהם אין מחלוקת בין הצדדים), ואף מדריכה את לקוחותיה שלב אחר

שלב כיצד להתקין את הפיקסל במערכת שלחם.
20. להלן נציג את המצג שמציגה פייסבוק בפני לקוחותיה בנוגע לפיקסל ?.
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העתק מעמודי האינטרנט של פייסבוק מצ"ב כנספח 2 לתצהירו של רותם;

21. אציין, כי לצד הפרסומים של פייסבוק אודות הפיקסל שלה ואודות יתרונותיו הרבים ללקוחותיה, מפרסמת
פייסבוק עצות רבות ללקוחותיה שמטרתן לעזור להן לייעל את הפרסום שלהם בפייסבוק ולהפוך אותו

לאפקטיבי ורווחי יותר.



22. כך, בין היתר, פייסבוק מייעצת ללקוחותיה להשוות בין תוצאות של קמפיינים פרסומיים שבוצעו על ידם
בעבר לבין קמפיינים נוכחיים, פייסבוק מציעה ללקוחותיה להשתמש ביכולת שלהם להחליט מתי קמפיין

פרסום מפורסם בפייסבוק ומתי הוא יורד מהאוויר ועוד.

העתק זיף פייסבוק בו מפורטות עצות כיצד לייעל את הפרסום של לקוחותיה מצ"ב כנספח 3 לתצהירו של רותם;

ג. על פללי הפרסום בפייס11ק
23. ככל עסקה מסחרית בין שני צדדים, גם לעסקת רכישת שירותי הפרסום קיים הסכם המגדיר את תנאי העסקה
ואת החובות והזכויות של כל צד לה. הסכם זה בין פייסבוק לבין לקוחותיה עונה לשם "מדיניות פרסום"

(להלן: "מסמך מדיניות הפרסום").

24. במסגרת מסמך זה, מסבירה פייסבוק ללקוחותיה אודות תהליך פרסום ההודעות בפייסבוק, אודות הבדיקות
שמבצעת פייסבוק, אודות האיסורים החלים על הפרסום בפייסבוק ועוד.

העתק מסמך מדיניות הפרסום מצ"ב בנספח 4 לתצהיר של רותם;
25. אציין, כי מסמך מדיניות הפרסום מפורסם על ידי פייסבוק בפני לקוחותיה באתר האינטרנט שלה. כך, כל
לקוח של פייסבוק אשר מתלבט אם לרכוש מפייסבוק את שירותי הפרסום יכול לעיין במסמך מדיניות

הפרסום ובתנאים המפורטים בו, ולהחליט אס השירות מתאים לו.

16. לאורם של דברים אלה, נפנה לבחינת תנאי מסמך מדיניות הפרסום, ולמצג שמונח בפני לקוחותיה של פייסבוק
בטרם רכישת שירות הפרסום.

: 27. במסגרת סעיף ג למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן

"מדיניות הפרסום שלנו מספקת הדרבה לגבי סוגי תובן המודעות המותרים.
כשמפרסמים מבצעים הזמנה. בל מודעה נבדקת בהתאם למדיניות זו, אם אתה סבור

שהמודעה שלך נפסלה בטעות, הודע לנו על בך."
28. במסגרת סעיף 2 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן .?

"לפני שמודעות מוצגות בפייסבוק או באינסטגרם, הו נבדקות בדי לוודא שהו תואמות
למדיניות הפרסום שלנו, בדרך כלל, רוב המודעות נבדקות בתוך 24 שעות, אם כי

במקרים מסוימים הבדיקה עשויה להימשך זמן רב יותר.

למה אנחנו מתייחסים

בתהליך בדיקת המודעה, אנחנו בודקים את התמונות, הטקסט, הפילוח והמיצוב של
המודעה, בנוסף לתוכן בדף הנחיתה של המודעה. ייתכן שהמודעה לא תאושר אם תוכן
דף הנחיתה אינו פונקציונלי באופן מלא, אינו תואם למוצר/שירות שהמודעה מקדמת

או אינו תואם באופן מלא למדיניות הפרסום שלנו."

29. במסגרת סעיף 3 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן �

מה קורה לאחר בדיקת המודעה?

לאחר בדיקת המודעה, תקבל התראה שתודיע לך אם המודעה אושרה. אם המודעה
אושרה, נתחיל להציג אותה ותוכל לראות את התוצאות בימנהל המודעותי.

30. במסגרת סעיף 4 למסמך מדיניות הפרסום נקבע כדלקמן:

"פעולות שניתן לבצע במקרה של פסילה



עיון את המודעה שלך
א0 המודעה שלך לא אושרה מכיוון שהיא אינה תואמת למדיגיות שלנו באופן מלא,

אתה יכול לערוד אותה ולהגיש אותה לבדיקה חוזרת. כדי לערוך את המודעה:
בדוק את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון הפרסום שלך. אם המודעה לא אושרה,

נשלח לד דוא"ל עם פרטים שיסבירו מדוע.
בעזרת המידע בהודעת הדוא"ל של הפסילה תוכל לערוד את המודעה וליצור מודעה

תואמת יותר. עיין דף זה לקבלת שלבי עריכה.
שמור את שינויי העריכה. לאחר שתשמור את השינויים, המודעה תוגש שוב לבדיקה.

ערער על ההחלטה
אם אינך יכול לערוך את המודעה או אם אתה חושב שהיא נפסלה בטעות, אתה יכול

לערער על ההחלטה באמצעות טופס זה."
1 למסמך מדיניות הפרסום, מפורטים האיסורים שחלים על פרסום בפייסבוק. כך 2 - 4 31. במסגרת סעיפים 
לדוגמא נקבע, כי פייסבוק מיידעת את משתמשיה כי אסור להם לפרסם מוצרים הקשורים בכלי נשק, סמים,

| פרסומים בעלי תוכן גזעני או פוגעני, ועוד ועוד.
32. במסגרת סעיף 4 למסמך מדיניות הפרסום נקבע, כי אין לפרסם מודעות המפרות את כללי הקהילה של
פייסבוק. סעיף זה, כולל לינק אשר לחיצה אליו מובילה למסמך שכולל את כללי הקהילה של פייסבוק (להלן:
''מסמך כללי הקהילה") שבו מפורטים מספר סוגי הודעות בלתי הולמות (כגון איומים, בריונות, הטרדות

מיניות ובו') שפייסבוק אוסרת על לקוחותיה לפרסם.
33. במסגרת מסמך כללי הקהילה נקבע, כי במקרה שבו לקוחות פייסבוק יפרו את הוראות מסמך זה, ורק במידה

ופייסבוק תסבור שקיים "סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על בטחון הציבור", תהא רשאית ;
פייסבוק להסיר תכניס או לסגור חשבונות של לקוחותיה: י,

"אנחגו מסירים תוכן, משביתים חשבונות ועובדים יחד עם רשויות אכיפת החוק
כשאנחנו מאמינים שקיימים סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על ביטחון

הציבור."

העתק מסמך כללי הקהילה מצ"ב כנספח 5 לתצהיר של רותם?
34. במסגרת סעיף 13 למסמך מדיניות הפרסום מפורסמות מספר הוראות כלליות, אשר פייסבוק מחילה על

ההתקשרות בינה לבין מפרסמיה.

13. דברים שעליך לדעת
... השימוש שלך במוצרי ובשירותי הפרסום של פייסבוק מהווה חלק מ"פייסבוק" .1
במסגרת הצהרת הזכויות ותחומי האחריות של פייסבוק
11) והוא כפוף להצהרת הזכויות ותחומי (8ת31/1611§1/1€מ€0,}001ל|13€€.¥ן¥ד^//:8(̂ן
האחריות. אתה עשוי להיות כפוף לתנאים או הנחיות נוספים אם אתה משתמש

באינסטגרם או במוצרים או שירותים מסוימים הקשורים לפרסום בפייסבוק.
2. המפרסמים נושאים באחריות להבין את כל החוקים והתקנות הרלוונטיים ולציית
להם. לאי ציות יכולות להיות השלכות שונות, כולל ביטול מודעות שיצרת והפסקת

פעילות החשבון שלך.
3. איננו משתמשים בנתונים אישיים רגישים לפילוח מודעות. הנושאים שאתה בוחר
לפילוח המודעה שלך אינם משקפים את האמונות האישיות, המאפיינים או הערכים של

האנשים שמשתמשים בפייסבוק או באיגסטגרם.



4. אם אתה מנהל מודעות גשם מפרסמים אחרים, יש לנהל כל מפרסם או לקוח
באמצעות חשבון מודעות נפרד. אין לשנות את המפרסם או הלקוח המשויך לחשבון
מודעות קיים; הגדר חשבון חדש. אתה אחראי להבטיח שכל מפרסם יציית למדיניות

פרסום זו.
5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות, לאשר או להסיר כל מודעה מכל סיבה, לפי
שיקול דעתנו הבלעדי, כולל מודעות המשפיעות לרעה על יחסינו עם המשתמשים שלנו
או המקדמות תוכן, שירותים או פעילויות המנוגדים לעמדתנו התחרותית, לאינטרסים

או לתפיסת הפרסום שלנה
6. לגבי מדיניות המחייבת אישור מראש ובכתב, פייסבוק או חברה של פייסבוק יכולה

להעניק אישור כזה.

7. הגדרות מדיניות אלה עשויות להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת."
35. כפי שעולה מהאמור, במסגרת סעיף 13 למסמך מדיניות הפרסום נקבע, כי לקוחות פייסבוק המבצעים את
הפרסום אצלה, כפופים לאמור במסמך שעונה לשם "הצהרת הזכויות ותחומי האחריות" (להלן: "מסמך

הצהרת הזכויות"), אליו כפופים כל משתמשי פייסבוק (הן אלו שמפרסמים אצלה והן אלה שלא).

העתק מסמן הצהרת הזכויות מצ"ב כנספח 6 לתצהיר של רותם;

36. אלא שכפי שעולה מהוראות מסמך הנחיות הפרסום שצוטטו לעיל, לא יכול להיות מצב שבו פרסומת המפרה
את הנחיות פייסבוק תפורסם. שהרי, בהתאם להוראות מסמך הנחיות הפרסום, פרסומת שכזו תיפסל על ידי

פייסבוק במסגרת הבדיקה שתבצע פייסבוק, והודעה בנושא תישלח ללקוח של פייסבוק.

אותו לקוח יכול לנסות לתקן את ההודעה ולבקש את פרסומה בחוזר. פייסבוק תבצע בדיקה חוזרת של
ההודעה ורק אס תמצא פייסבוק כי ההפרות בפרסומת תוקנו, תאושר הפרסומת ותפורסם.

כאמור, ללקוח קיימת גם אפשרות לערער על החלטה של פייסבוק לדחות את הפרסומת שלו. יחד עם זאת, עד
לבירור הערעור ועד לקבלת טענותיו של הלקוח (במידה ויתקבלו), לא תאשר פייסבוק את הפרסום.

במידה ופייסבוק לא אישרה את העלאת הפרסומת, והלקוח לא תיקן את הפרסומת ולא ערער על החלטת
פייסבוק, הפרסומת לא תאושר ולא תפורסם בפייסבוק. השבתת הפרסומת עד לתיקון ההפרה הינה

"הסנקציה" היחידה שבה רשאית לנקוט פייסבוק כלפי לקוחותיה.

ד. פייסבוק מפרה את הוראות מסמך הנחיית הפרסום
ד.1. פייסבוק מפרה את החובה לבצע בדיקות מקדימות להודעות פרסומת

37. כאמור, בהתאם להוראות סי 2 למסמך הנחיות הפרסום, פייסבוק התחייבה לבצע בדיקה של הפרסומות
שלקוחותיה מעתיינים לפרסם, וזאת בטרם פרסומן בפייסבוק ובאינסטגרס. ברי, כי מדובר בהתחייבות שחלה

על פייסבוק כלפי לקוחותיה אשר רכשו ממנה את שירותי הפרסום.

38. אציין, כי התחייבות זו של פייסבוק מוצגת אף באתר האינטרנט של פייסבוק שבו מציגה פייסבוק את יתרונות
הפרסום דרכה:
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העתק עמוד הפייסבוק מצ"ב כנספח 7 לתצהירו של רותם;
39. על אף הוראה ברורה זו, פייסבוק גוהגת לפרסם את הפרסומות של לקוחותיה ללא ביצוע בדיקות מקדימות
בהן פייסבוק בוחנת אם מדובר בפרסומות שכוללות הפרות. כך, במקרים רבים, פייסבוק פונה ללקוחותיה
מספר שבועות/חודשים/שנים לאחר שהפרסומת פורסמה, ומיידעת אותם כי הפרסומת כוללת הפרות כאלה

ואחרות, ובהמשך לכך � משביתה את הפרסומת עד לתיקונן של ההפרות.
התנהלותה של פייסבוק הובילה לכך, כי קמפיינים רבים של פרסום שפעלו לאורך שבועות/חודשים שנים,

הושבתו לפתע על ידי פייסבוק על בסיס הטענה כי קיימות הפרות בפרסומת.
40. ברי, כי מצב זה פגע בלקוחותיה של פייסבוק, אשר התבססו על כך שלא קיים פגם בפרסומת, וכי הם יכולים 1

להמשיך ולפרסם אותה ללקוחותיהם (כפי שעשו בפועל). כפי שעולה מהאמור, כניגוד למצג שמציגה פייסבוק
בפני לקוחותיה, בפועל ללקוחותיה של פייסבוק אין שליטה על המועד שבו תגדע פייסבוק את פרסום המודעה

ותסיים באופן פתאומי, וללא התראה מראש, את קמפיין הפרסום.

41. מקרה שקרה לי בעת האחרונה מדגים עניין זה באופן מדויק.
ביום 2.8.2017 פרסמתי פרסומת ל-"חו"ל פלמכגו" בפייסבוק. אציין, כי שירות חו"ל פלמנגו הציע סיוע

ללקוחות בהוצאת גרץ קארד.
1 עוד באותו היום התפרסמה הפרסומת שלי בפייסבוק ונשלחה לקהל לקוחות רחב. במהלך החודש נחשפו אלו

ההודעה 643,499 אנשים שהודעה זו יכולה לעניין אותם. העלות הכספית בה נשאתי עבור פרסום ההודעה
עמדה על סך של 25,811.96 ¤.

העתק צילום המסן שמלמד אודות נתונים אלה מצ"ב כנספח 8 לתצהירו של רותם;

ביום 28.8.2017 שלחה אלי פייסבוק הודעה במסגרתה הודיעה לי, כי היא בדקה את הפרסומת בעניין חו"ל
פלמנגו, מצאה כי היא כוללת הפרות כלשהן, ובהתאם לכך הודיעה לי, כי הפרסומת תושבת עד לתיקון

ההפרות.

העתק הודעת הדוא"ל מיום 28.8.2017 מצ"ב כנספח 9 לתצהיר של רותם;

כפי שעולה מהאמור, פייסבוק כלל לא ציינה בפני מדוע היא השביתה את הפרסומת של חו"ל פלמנגו; איזו
,- כיצד אני יכול לתקן את ההפרה בכדי להפעיל חזרה את הפרסומת ועוד. הפרה בוצעה על ידי

כפי שעולה מהאמור, אילו פייסבוק הייתה עומדת בהתחייבותה ומבצעת בדיקה של ההודעה שלי בטרם
פרסומה בפייסבוק, יכול הייתי לתקן את ההודעה בטרם פרסומה או לחילופין לערער על החלטתה של פייסבוק

בעניין זה.

42. במצב דברים זה, היה נמנע המצב שבו פרסומת שלי אשר פורסמה כפייסבוק ואשר משיגה תוצאות משמעויות
מהפרסום, מושבתת יום בהיר אחד ללא כל הודעה מוקדמת. ברי, כי לגדיעת קמפיין פרסומי לאחר עלייתו של

הקמפיין לאוויר, קיימת השפעה שלילית על הקמפיין ועל תוצאותיו.

43. אציין, כי מדובר בדוגמא אחת בלבד מבין שלל מקרים בהם פייסבוק נהגה באופן דומה, וקטעה באופן פתאומי
וללא הודעה מראש, קמפיינים פרסומיים שפורסמו על ידי.



ד.2. פייסבוק משביתה חשבונות פייסבוק ללא זבות שבחוזה או בדיו
44. כאמור, בהתאם למסמך הנחיות הפרסום, במידה והבדיקה שביצעה פייסבוק הייתה מעלה, כי קיימות הפרות
בפרסומת שלקוחותיה ביקשו לפרסם, פייסבוק רשאית להשבית את מודעת הפרסומת עד לתיקון ההפרות

(וזאת לצד התחייבותה לפנות אל לקוחותיה).

45. על אף האמור, במקרים רבים (שארעו גם למבקשים), חלף השבתת המודעה ועדכון לקוחותיה באופן שבו הס
יכולים לתקן את ההפרות שקיימות בה, השביתה פייסבוק את חשבון הפרסום של הלקוחות שלה אשר

פייסבוק סברה שהם פרסמו הודעה שכוללת הפרות כאלה ואחרות.

ונדגיש, איו מדובר בהשעייה של הפרסומת המפרה בלבד, אלא בהשבתה בוללת ומוחלטת של חשביו
הפרסום כולו של הלקוח של פייסבוק,

46. אבהיר, כי להשבתת חשבון הפרסום קיימת משמעות כלכלית חמורה עבור לקוחותיה של פייסבוק. שהרי,
השבתת החשבון מונעת מאותו לקוח להשתמש בכרטיס האשראי של אותו לקוח אצל פייסבוק ומונעת מאותו
לקוח את הגישה אל חשבון הפרסום בפייסבוק, ואשר עליו שמור מידע רב ערך של הלקוח שנאסף על ידו

לאורך שנות עבודתו עם פייסבוק.

47. כפי שעולה מהאמור, השבתת החשבון של הלקוח, מונעת מהלקוח גם לפרסם פרסומות אחרות שלו, שכלל
אין להן קשר לאותה פרסומת שכביכול מפרה את הוראות מסמך ההנחיות. למעשה, כפי שארע לי, פייסבוק
אף אינה מסתפקת בלסגור את חשבון הפרסום ממנו פורסמה הפרסומת הכביכול מפרה, ומשביתה אף

חשבונות פרסוכז נוספים שמנוהלים על ידי אותו לקוח.

48. ברי, כי מצב זה עלול להוביל לקריסה כלכלית של ממש לכל בית עסק בישראל.
49. לאחר שעמדנו על התוצאה ההרסנית של הסנקציה אותה מפעילה פייסבוק כלפי לקוחותיה עלינו לשאול, האם
יש לפייסבוק זכות חוזית לנקוט בסנקציה זו? כפי שיוכח להלן, התשובה לשאלה זו הינה בשלילה קטגורית.

50. ראשית. מסמך הנחיות הפרסום אינו כולל, ולו ברמז, זכות המוקנית לפייסבוק להקפיא או לסגור את
חשבונות לקוחותיה, וכל שהותר לה לעשות זה לחדול מפרסום הפרסומת המפרה לשיטתה, עד שייערך בירור

בנושא.

בפועל, מסמך הנחיות הפרסום מאפשר לפייסבוק להשבית את פעילות החשבון רק במקרה של הפרת הוראות
חוק או במקרה של סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איום על ביטחון הציבור.

כך, בסעיף 11.1 שצוטט לעיל, פייסבוק מבהירה ללקוחותיה, כי עליהם לעמוד בדרישות החוק, שכן במקרה
זה, הפרת הוראות דין עשויה להוביל להפסקת פעילות החשבון.

כמו כן, אף במסגרת כללי הקהילה של פייסבוק נקבע, כי פייסבוק משביתה חשבונות פרסום רק כשפייסבוק
מאמינה, כי "קיימים סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על ביטחון הציבור".

צא ולמד - כאשר פייסבוק ביקשה לשמור לעצמה את הזכות לסגור את חשבונות משתמשיה, היא כתבה זאת
באופן מפורש ומובהק.

4 למסמך הנחיות הפרסום, הסיטואציה שבה מפורסמת פרסומת שכוללת - 1 שנית. בהתאם לסעיפים 
הפלות של תנאי מסמך הנחיות הפרסום; כלל אינה אמורה להתקיים. בהתאם להוראות מסמך הנחיות

הפרסום פייסבוק מחויבת לבדוק כל פרסומת בטרם אישורה לפרסום בפייסבוק.



במצב שבו פייסבוק תמצא שיש בפרסומת הפרה כלשהי, היא אמורה לעדכן בכך את הלקוח ולאפשר לו לתקן
את ההפרה או לערער על החלטתה. רק אס יתקן הלקוח את הפרסומת, או לחילופין, ישכנע את פייסבוק

במסגרת הערעור שיגיש כי הפרסומת אינה מפרה, תפרסם פייסבוק את הפרסומת.
כפי שעולה מהאמור, אילו פייסבוק הייתה מקיימת את הוראות מסמך הנחיות הפרסום, כלל לא יכול וויה

להתקיים מצב שבו מפורסמת בפייסבוק פרסומת מפרה.
51. אף אילו היינו הולכים לטובת פייסבוק, ומניחים שהבדיקה שכביכול ביצעה פייסבוק "פספסה" מספר
פרסומות שבהן בוצעו הפרות של מסמך הנחיות הפרסום, לפייסבוק עדיין לא קיימת זכות לחסום את חשבון

הפרסום של הלקוח.

52. בסיטואציה זו, היה על פייסבוק להשעות את הפרסומת, לפנות אל הלקוח ולעדכן אותו בדבר, ולאפשר לו
לתקן את הפרסומת או לחילופיו לערער על החלטתה (כפי שקובע מסמך הנחיות הפרסום).

53. ונזכיר, לקוחותיה של פייסבוק כלל אינם אשמים בסיטואציה שנוצרה. אילו פייסבוק הייתה עומדת
בהתחייבות שלקווה על עצמה במסגרת מסמך הנחיות הפרסום, ומבצעת בדיקה מקדימה בטרם פרסום

הפרסומת בפייסבוק, לא הייתה מתרחשת הסיטואציה שבה מפורסמת פרסומת מפרה.

54. לא ניתן לקבל מצב, שבו לקוחותיה של פייסבוק נענשים על הפרות שפייסב וק ביצעה בהסכם. לא ניתן לקבל
מצב, שבו לקוחותיה של פייסבוק מילאו אחר הוראות ההסכם בין הצדדים, מילאו אחר התנאים שהציבה

בפניהם פייסבוק, ובסופו של דבר מצאו עצמם ללא גישה לחשבון הפרסום שלהם על כל המשתמע מכך.

ד.3. פייסנוק מפרה את הוראות סעיף 4 להסכם הנחיות הפרסום, וזאת משהיא אינה מסבירה
ללקוחותיה את הסיבות לסנקציות שהוטלו עליהם ונו מתעלמת מהערעורים של לקוחותיה

55. אס לא די בכל האמור עד כה, ובפגיעה הקשה בזכויות לקוחותיה של פייסבוק, הרי משפוניס אליה לקוחותיה
ומלינים בדבר הסנקציה החמורה והלא מידתית בה נקטה פייסבוק, ומבקשים להבין מה גרס לנקיטת
בסנקציה כה חמורה בדמות השבתת חשבון הפרסום, משיבה להם פייסבוק באופן לקוני, כי פנייתם נדחתה,

וכי אין להם מה לעשות בעניין.

56. כך, לדוגמא, פייסבוק שלחה אלי את ההודעה הבאה:

"שלום שי,

חשבון המודעות שלד הושבת בשל קידום מודעות המפרות את ההנחיות ליצירת
מודעות פייסבוק. המודעות שאתה מריץ הושבתו. המודעות שאתה מריץ תחת חשבון
מזוהה חשבון המודעות המפורט לעיל הושבתו. אם אתה סבור שזו טעות, פנה אלינו.

כדי להבין טוב יותר את ההנחיות ליצירת מודעות פייסובק 11111ק©111(1 כמו כן, מומלץ
לעיין במודול הלמידה האלקטרונית שלנו."

העתק ההודעה מצ"ב כנספח 10 לתצהירו של רותם;
57. נצטט בעניין זה הודעת דוא"ל נוספת ששלחה אלי פייסבוק במקרה דומה ביום 5.8.2017:

"111 11016111

1 113(1 300(1161 100 10 16<31 6(1 0111̂' 6^\ {01*3ת111�01?ח0X011111 3113 11 0111י( 31̂ 

16-61131)16 11.
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העתק ההודעה מצ"ב כנספח 11 לתצהירו של רותם;
58. כפי שעולה מהאמור, פייסבוק אינה מיידעת את לקוחותיה מה הייתה ההפרה שבוצעה על ידם שהובילה
; פייסבוק אינה מיידעת את לקוחותיה באיזה הודעה בוצעה ההפרה שהובילה לסגירת לסגירת חשבון הפרסום

: חשבון הפרסום ומתי היא פורסמה.

59. כמו כן, פייסבוק אינה מאפשרת ללקוחותיה לערער על החלטתה ומודיעה להם שהחלטתה הינה סופית.
כאמור, פייסבוק אינה מסבירה ללקוחויה מדוע היא הגיעה למסקנה זו וכיצד לקוחותיה יכולים לשנותה או

להתנהל באופן שונה.
60. כך מוצאים עצמם לקוחות פייסבוק ללא גישה לחשבון הפרסום שלהם, ללא גישה לחשבון הפרסום בפייסבוק
הכולל את המידע שאספו לאורך שנים בנוגע לקהל היעד שלהם, ללא גישה לנתיב הפרסום העיקרי (אם לא

היחיד) בו נקטו לאורך שנים (בעידודה של פייסבוק!) ועוד.
61. העדר פירוט זה מצד פייסבוק, מהווה הפרה בוטה של הוראות סעיף 4 למסמך הנחיות הפרסום, הקובע את

הדברים הבאים �
"אם המודעה שלד לא אושרה מכיוון שהיא אינה תואמת למז'יגיות שלנו באופן מלא,
אתה יכול לערוך אותה ולהגיש אותה לבדיקה חוזרת. כדי לערוך את המודעה: בדוק את
כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון הפרסום שלך. אם המודעה לא אושרה, נשלה לד
דוא"ל עם פרטים שיסבירו מדוע. בעזרת המידע בהודעת הדוא"ל של הפסילה תוכל

לערוד את המודעה וליצור מודעה תואמת יותר. עיין בדף זה לקבלת שלבי עריכה."

62. כמו כן, אף אילו היתה לפייסבוק זכות חוזית להשבית ללקוחותיה את חשבונות הפרסום מסיבה כלשהי, היה
עליה להפעיל זכות חוזית זו בתום לב ובצורה סבירה והגיונית, וזאת בשים לב למשמעויות הנלוות לסנקציה

החמורה של סגירת החשבון.

63. מעבר לעובדה שחובה זו חלה על פייסבוק נוכח הוראות מסמך הנחיות הפרסום, חובה זו חלה עליה מכוח
הוראות סעיף 39 לחוק החוזים אשר מחייב את הצדדים לחוזה לקיים את הוראות ההסכם בין הצדדים

בהגינות ובתום לב, ובכלל זה נדרשים הצדדים להסכם לפעול באופן שיגשים את קיומו של ההסכם.

64. כאשר צד להסכם לא ינהג בדרך זו, יראה בו בית המשפט כצד חסר תום לב המפר את החובה הקוגנטית
להתנהג בתום לב ובהגינות כלפי הצד השני.

65. ברי, כי עקרון זה, אשר חל על מערכת היחסים בין פייסבוק לבין משתמשיה בישראל, מחייב את פייסבוק
ליישם את זכותה להשבית את חשבונות הפרסום של לקוחותיה באופן הגון ותם לב, ובכלל זה, להבהיר
ללקוחותיה מדוע השביתה פייסבוק את חשבון הפרסום שלהם, ולתת להם הזדמנות לתקן את הפרסומת, או

לחילופין, לערער לפייסבוק על ההחלטה לסגור את החשבון.



66. אציין בעניין זה, כי במסגרת הדיון שנערך בוועדה לטכנולוגיה ומדע בעניין פייסבוק, הודתה נציגת פייסבוק
באופן חד וברור, כי פייסבוק מודעת לכך שקיימים ליקויים באופן שבו היא בוחנת ערעורים של משתמשיה על
השבתות חשבונות משתמש, כי אץ לפייסבוק מעקב אודות השבתות מסוג זה, וכי פייסבוק מעוניינת לתקן

את דרכיה.
67. ככל הנראה, התנהלותה של פייסבוק כלפי משתמשיה זהה אף להתנהלות פייסבוק כלפי לקוחותיה. שהרי, אף
בעניינם של לקוחות אלה, פייסבוק משביתה את חשבונות הפרסום ללא התראה מוקדמת, ללא פירוט ראוי

בדבר הסיבה להשבתת החשבון וללא מתן אפשרות לערער אודות השבתת החשבון.

ד,4, פייסבוק משביתת חשבונות פרסום בגיו שיקולים לא לגיטימיים שאינם מפורטים במסמך
הנחיות הפרסום

68. כפי שפורט לעיל, מסמך הנחיות הפרסום מאגד את הכללים שחלים על עסקת הפרסום בין פייסבוק לבין
לקוחותיה. במסגרת מסמך נרחב זה, מפורטים כל האיסורים שחלים על לקוחות פייסבוק ואשר יובילו

לפסילת הפרוסמת (לרבות איסור פרסומת על נשק, איסור על פרסומת בעל תכנים מיניים או גזעניים ועוד).
69. ברי, כי לקוח של פייסבוק אשר מעיין במסמך הנחיות הפרסום ובהגבלות המפורטות בו, יכול להחליט אם
הוא מעוניין להתקשר בעסקה עם פייסבוק או שמא הוא מעדיף לבצע את הפרסום בדרך שונה. ברי, כי לקוחות
פייסבוק שמעיינים במסמך למדים, כי למעט האיסורים שמפורטים במסמך הנחיות הפרסום, לא קיימים

איסורים גוספים (שהרי אילו היו כאלה, הם היו מפורטים במסמך).
70. על אף האמור, נאלצו כל אחד מהמבקשים לגלות, כי פייסבוק משביתה חשבונות פייסבוק של לקוחותיה
(ונדגיש, לא משביתה את הפרסומת אלא את חשבון הפרסום כולו!), בגין סיבות אשר אינן מפורטות במסגרת

מסמך הנחיות הפרסום.

11083̂. כך, כפי שהתברר לכל אחד ואחד 6 *66(11)30̂ 71. אחת מסיבות אלה מכונה על ידי פייסבוק בשם: 
: מהמבקשים, כאשר פרסומת שמפורסמת בפייסבוק מקבלת "תגובות שליליות" ממשתמשי פייסבוק שונים,

סוגרת פייסבוק את חשבון הפרסום של לקוחותיה.
30כ11)̂€ 0יג1*116££1 הינה, כי משתמשים שונים בפייסבוק לחצו על כפתור 16)111 71. אבהיר, כי משמעות המושג̂ 
על הפרסומת והתעלמו ממנה וזאת משום שהיא אינה רלוונטית עבורם מסיבה כזו או אחרת. קרי, אין מדובר
בתלונה על כך שהפרסומת פגעה ברגשות כאלה ואחרים של משתמשי פייסבוק ו/או איימה עליהם בדרך כזו

או אחרת, אל בפרסומת שלא עניינה את לקוחות פייסבוק.

73. כפי שהובהר לעיל, מסמך הנחיות הפרסום (או כל מסמך אחר) אינו קובע כי תגובות שליליות מהוות שיקול
להשבתת החשבון (ואף לא להשבתת הפרסומת), ומשכך פייסבוק מנועה מלהשבית חשבונות פרסום על בסיס

תגובות שליליות.

74. כך, כפי שנקבע במסגרת מסמך כללי הקהילה של פייסבוק, רק במידה ופייסבוק תסבור שקיים "סיכון אמיתי
לפגיעה פיזית או איומים ישירים על בטחון הציבור", תהא רשאית פייסבוק להסיר תכניס או לסגור חשבונות
של לקוחותיה. כאמור, £ג0גו1>60ל£: 0עב£31©11 אינן מהוות סיכון לפגיעה פיזית ו/או איום על בטחון הציבור.

אפילו לא קרוב.

75. יתרה מכך, מסמך כללי הקהילה של פייסבוק אף קובע ברחל בתך הקטנה, כי מספר רב של "דיווחים" על
פרסומת מסוימת מצד משתמשי פייסבוק, לא תוביל באופן אוטומטי להסרת הפרסומת;

"מספר הדיווחים איגו משפיע על ההחלטה אם להסיר תוכן כלשהו, אף פעם לא נסיר
תוכן רק מכיוון שקיבלנו מספר דיווחים עליו,"



80̂<11)£6€ 116£311¥6 מצד לקוחותיה. 76. אף מסיבה זו, מנועה פייסבוק להשבית פרסומת של לקוחותיה בגין 
77. מיותר לציין, כי העובדה שפייסבוק משביתה חשבונות פרסום בגין קבלת תגובות שליליות על פרסומת
מסוימת, מהווה נתון חשוב ביותר עבור לקוח ששוקל אם להתקשר עם פייסבוק ולפרסם את עסקו

באמצעותה.

78. שהרי, ברי, כי פרסומות רבות של לקוחות אינן "מעניינות" את יתר משתמשי הפייסבוק ומשכך עלולות לגרור
תגובות שליליות של חוסר עניין וכוי.

79. ברור, כי אילו לקוחות פייסבוק היו יודעים בטרם ההתקשרות בעסקה, כי במידה והפרסומות שלהם יקבלו
תגובות שליליות תסגור להם פייסבוק את החשבון ו/או את הפרסומת, סביר מאוד להניח כי הם לא היו

מתקשרים עם פייסבוק, ומעדיפים לפרסם את עסקיהם במקומות אחרים.

; 80. נדגים

81. נניח שאדם מסוים מעוניין לפרסם משחה להסרת פטריות מהרגליים. אותו אדם, מודע לכך שהפרסומת שלו
אינה "מעניינת" ו- "אטרקטיבית" עבור רוב משתמשי הפייסבוק, ועל כן קיים סיכוי גבוה, כי חלק נכבד
מהאנשים שיביטו בפרסומת יבקשו להסיר אותה מדף הפייסבוק שלהם ו/או יכתבו לגביה ביקורת שלילית

כזו או אחרת.

82. משכך, אילו אותו אדם היה יודע שביקורת שלילית זו, עלולה להוביל לסגירת החשבון שלו ו/או להשבתת
הפרסומת, היה שוקל אותו אדם לפרסם את הפרסומת שלו בעיתון או בכל כלי פרסום אחר, שבו ביקורת

שלילית לא תוביל להשבתת המודעה.

83. כפי שעולה מהאמור, משפייסבוק לא עדכנה את לקוחותיה בשום שלב בטרם כריתת העסקה, כי היא רשאית
להשבית את חשבונם ו/או את הפרסומת בגין תגובות שליליות, ברי כי פייסבוק מנועה מלעשות כן.

84. האמור לעיל נכון ביתר שאת, שעה שפייסבוק אינה נותנת ללקוחותיה מענה ראוי לאחר סגירת החשבון, ואינה
מבהירה ללקוחותיה מה ביכולתם לעשות בכדי לבטל את השעיית החשבון.

85. נציין, כי קיימות סיבות שונות ומגוונות שבגינן פייסבוק מחליטה באופן חד צדדי לסגור חשבונות פרסום של
לקוחות. כך, כפי שהודה בפני נציג של פייסבוק בשיחתנו, מעת לעת מוציאה פייסבוק נהלים חדשים,

במסגרתם היא מחליטה לאסור על סוגים שונים של פרסומות.

86. בהתאם לנהלים אלה של פייסבוק (אשר מתקבלים באופן חד צדדי על ידי פייסבוק וכלל אינם מפורטים
ללקוחותיה), מחליטה פייסבוק להשבית חשבונות פרסום אשר כוללים את הפרסומים ה"אסורים". זאת
עושה פייסבוק ללא שהיא מיידעת את לקוחותיה כי הפרסום שמבוצע על ידה הוא אסור, ומבלי לתת

ללקוחותיה אזהרה מוקדמת ופירוט בדבר הסנקציה של השבתת הפרסום.

87. הנסיבות במקרה שלי, מדגימות עניין זה באופן מושלם.

88. ודוק, אני פרסמתי בחשבון הפרסום שלי בפייסבוק פרסומת למתן שירותי סיוע לצורך הוצאת גרץ קארד.
כאמור, במסמך הנחיות הפרסום לא נקבע כל איסור האוסר על פרסום מסוג זה. יתרה מכך, קמפיין הפרסום

שלי בעניין הגרין קארד עוצב בסיועו של נציג של פייסבוק בשם "אסף".

89. הפרסומת שלי בקשר לגרין קארד פורסמה על ידי פייסבוק במשך מספר חודשים, נחשפה בפני עשרות אלפי
לקוחות והובילה לתוצאות מוצלחות.

90. יום בהיר אחד, החליטה פייסבוק להשבית את חשבון הפרסום שלי (וזאת כפי שיפורט להלן). לאחר בירורים
ופניות שביצעתי התברר לי, כי הסיבה לכך נעוצה בפרסומת הגרין קארד שפורסמה על ידי.



91. כך, כפי שהודה בפני אסף במהלך שיחה שהוקלטה על ידי, פייסבוק הוציאה נוהל חדש, האוסר פרסום של
מוצרים הקשורים ל"ויזות", ועל כן נחסם חשבון הפרסום שלי. כפי שמודה אסף בשיחתו עמי, פייסבוק עשתה
כן ללא שהיא נתנה ל< (או ליתר לקוחותיה) הודעה מוקדמת, ללא שהיא אפשרה לי (או ליתר לקוחותיה)

לתקן את ההודעה וללא שהיא מסבירה את הסיבה לסגירת החשבון.

92. האבסורד הוא, שפרסומת זו פורסמה על ידי פייסבוק במשך מספר חודשים, וכי פרסומת זו פורסמה על ידי
לאחר שנועצתי עם נציגה של פייסבוק בנושאים שונים לגביה.

93. למעשה, כפי שעולה מהשיחה, אסף מתנצל בפני בגין התנהלותה של פייסבוק, מסביר כי מדובר בהתנהלות
תמוה שלא ניתן לצפות מראש מצד פייסבוק, ומציין בפניו כי טענותי מוצדקות.

94. יתרה מכך, אסף אומר לי בשיחה בפה מלא, כי המדיניות של פייסבוק הינה לבצע סגירה גורפת של חשבונות.
ורק לאחר מכן לפתוח את החשבונות בהתאם לשיקול דעתה של פייסבוק. יותר מזה, אסף אומר לי, שאין
נציגים של פייסבוק אשר בוחנים את חשבונות הפרסום בטרם הסגירה, אלא כי מדובר בפעולה ממוחשבת

ואוטומטית. פשוט לקרוא, ולא להאמין שכך פועלת פייסבוק כלפי לקוחותיה.

95. להלן נצטט חלק מהדברים שאמר אסף לי במהלך השיחה:

"אסף: תראה אני מתקשר, קיבלתי את המייל שלד ולצערי אני איו לי בשורות טובות.
, מה שפייסבוק החליטה לפי העדכון האחרון שיצא זה שהיא לא רוצה יותר את מה ש-
ה'יגרין קארד", היא לא רוצה יותר "גרין קארד" בפרסים של "גריל קארד" (עמה* 2

שורות 5 - 9).

אסף: יכול להיות! כן זאת הסיבה. לצערי מבחינה הזאת "הגרין קאד" הוא בעייתי.
אנחנו, פייסבוק החליטה לאחרונה שהיא נכנסת אתה יודע, וזה בעובי הקורה מה
שנקרא ושיכול להיות מאוד שזאת הסיבה שאנחנו לא הצלחנו, לא יכולתי להמשיך
איתך. אני לא יודע בוודאות כי זה אלגוריתם קובע לי מי המאה חמישים לקוהות כל

רבעון ויכול להיות שהזה אחת הסיבות. (עמוד 2 שורות 17 - 22).

, זה מאפשר לה פשוט אסף: אנחנו המדיניות של פייסבוק היא מאוד עמומה ואנחנו
להתמקד כל פעם. הם כנראה ראו שהוויזות האלה זה מתחיל להיות "סקאמי" ככה
שהם ככה הם חושבים כנראה ופשוט החליטו להכיל את המדיניות על זה, על הנושא
הזה באופן גורף. עכשיו אין להם אפשרות לעשות ניתוח ידני של כל החשבונות אז הם
מחכים עכשיו ל"פידבק'י אוקי ל הם מחכים ל"פידבק" מהמנהלים ואז כשאתה בעצם
תפנה לצוות התמיכה הם ממש יסתכלו על זה בצורה ידנית ויחליטו לכאן או לכאן.

אוקי ן (עמוד 5 שורות 15 - 23).

אסף: המדיניות היא מאח* וויג יש אזורים למשל איזורים שיאכפו יותר אלכוהול נגיד
פרסום של אלכוהול. יש אזורים שיאכפו יותר פרסום של כדורים דיאטטים ויש אזורים
שיאכפו יותר, זה הכל עניין של "טרנד". אם הם מרגישים כי מה שקרה עם הוויזות

זה לא היה אף פעם בפייסבוק אתה זוכר את זה. (עמוד 6 שורות 6 - 10).



אסף: אין שום קשר במחלקת, אנחנו להפך מבחינתנו זח זה פוגע בנו שאתה לא
שהחשבון שלן לא זה לא ממשיך. אבל יש את המחלקה של הפוליטי שהיא מנותקת
מכל מה שהולד מאלמנט של השיווק פשוט מנותקת לגמרי* יושבים שם אנשים

אפורים לא טתם אני צוחק.

יושבים שם אנשים שחם פשוט שיש להם בוא נגיד "קי פי אי" אחרים יעדים/מדדים
אחרים. (עמוד 7 שורות 20 - 24 ועמוד 8 שורות 1 - 3).

אטף: "באמת שאין לי מושג זה כן לגמרי ורק מוכיח לן את מה שאמרתי שהכל פה
מאחי י'רנדומלייי ויכול להיות שזה הכל עניינים ש- אני אפילו אגיד לן יותר מזה ועד
כמה שלדעתי אני מערין זה אפילו לא בן אדם לא, שום בן אדם לא טגר זה "בוס" סגר

לן את ה- את הדבר הזה.

רותם: הבנתי.

אסף: זה נטו מחשב והם עכשיו מחכים ל"פידבק" מאלה שסגרו להם לראות כאילו אם
זה באמת ככה, אתה מבע: הם כאילו מעדיפים לעשות "אכיפה גורפת" ואז אחר כן

לעשות ה-

רותם: הבנתי.

| אסף: לקבל פניות אישיות. אוקי אבל אני רוצה שכן תגיש, אני ממליץ לך להגיש לציות
התמיכה שלנו." (עמוד 9 שורות 11 -24).

העתק תמלול השיחה מצ"ב כנספח 12 לתצהיר של רותם;

96. ברי, כי התנהלותה של פייסבוק שתוארה לעיל הינה התנהלות פסולה, חסרת תום לב ולא לגיטימית. ברי, כי
פייסבוק מנועה מלסגור חשבונות פרסום בגין סיבות שלא פורטו במסמך הנחיות הפרסום או בכל מקום אחר.

97. כמו כן, ברי, כי פייסבוק מנועה מלסגור חשבונות פרסום באופן גורף, וכי עליה להשקיע משאבים במתן שירות
אנושי שיעבור על חשבונות הפייסבוק של לקוחותיה ויספק תשובות ללקוחותיה אשר מפרסמים אצלה.

ה. העובדות הרלוונטיות לענייני
98. הנני הבעלים של משרד פרסום ומכירות בשם בלו פפר שיווק בע'ימ. משרד המכירות שלי מספק ללקוחותיו

שירותי פרסום ומכירות של המוצרים והשירותים הנמכרים על ידי.
99. בסביבות שנת 2011 התחלתי לרכוש מפייסבוק שירותי פרסום. החל ממועד זה, אני רוכש קמפיינים של פרסום

מפייסבוק באמצעות חשבון הפרסום שלי, ומוכר באמצעותם את המוצרים של לקוחותי השונים.

100. אציין, כי במסגרת חשבון הפרסום שלי קיימים מספר פיקסלים של פייסבוק, כאשר כל פיקסל משויך לקמפיין
פרסום אחר. נציין, כי לאורך השנים אגרתי כמות מידע אדירה על גבי חשבונות של פייסבוק. מידע זה, עוזר

לי לפרסם בצורה יעילה ואפקטיבית יותר את המוצרים של לקוחותי.

העתק צילום עמוד הפייסבוק של רותם, ממנו הוא עוקב אחר הקמפיינים שמנוהלים על ידו מצ"ב כנספח 13
לתצהירו של רותם;



101. לאורך השנים ארעי מספר מקריס בהם פייסבוק פנתה אלי והודיעה לי, כי היא מצאה הפרות בהודעות שאני
ביצעתי כביכול בפרסום בפייסבוק. כאמור, הודעות אלה נשלחו אלי לאחר שהפרסומת כבר פורסמה בפייסבוק

וקמפיין הפרסום החל לפעול.
102. בהתאם להודעות אלה, תיקנתי את ההודעות ושלחתי אותן לאישור נוסף של פייסבוק. בכל אותם מקריס,

פייסבוק אישרה את ההודעות לאחר התיקון שבוצע על ידי.
103. בסביבות חודש ינואר 2017 קיבלתי טלפון מפייסבוק אירלנד. נציג של פייסבוק בשס אסף ייעץ לי לאגד את

כל חשבונות הפרסום שלי בתוך "ביזנס מנגיח' ובכך לייעל את המעקב אחר הקמפיינים של הפרסום.

104. אסף אף עזר לי בפרסום ושיווק פרסומת שעסקה במתן סיוע להוצאת גרץ קארד.
105. בסביבות חודש אפריל 2017, התחלתי לפרסם שירות סיוע משפטי לצורך הוצאת הגרין קארד (להלן: "קמפיין
הגרין קארד"). כאמור, הקמפיין של הגריו קארד בוצע בידיעתו של אסף ותוך שאסף נותן לי עצות בקשר אליו.

106. יום אחד, אסף הפסיק להתקשר אלי ללא כל סיבה מובנת.
107. בתחילת חודש יולי 2017 קיבלתי הודעה מפייסבוק במסגרתה נאמר לי, כי חשבון פרסום שלי מושעה ונרשם

כמפר מדיניות (אני לא שמרתי את העתק ההודעה).
ו 108. בתגובה, פניתי לפייסבוק, ושאלתי אותה מדוע סגרו את חשבון הפרסום שלי. אני ציינתי בהודעה, כי קיימת

לי פעילות רבה בפייסבוק וכי אני רוצה לקבל הדרכה מה עלי לעשות בכדי להפעיל מחדש את החשבון שלי.

109. במענה לפנייה זו, שלחה אלי פייסבוק את ההודעה שתצוטט להלן:

8113̂ "שלום 

תודה שפנית אלינו. החשבון שלך הושבת עקב אי ציות להנחיות הפרסום של פייסבוק.

אנחנו בודקים את הציות למדיניות ואת איפות תוכן הפרסום בחשבונות מודעות.

כשהשבונות מפעילים מודעות שאינן תואמות למדיניות, הם מושבתים.

החשבון שלד הושבת עקב הפעלת מודעות מטעות שגרמו למשוב שלילי רב מאנשים
בפייסבוק. מטרתנו היא לספק למשתמשים חוויה באיבות הגבוה ביותר. אנחנו
שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפרסום שלדעתנו מנוגד למטלות אלה. באותו אופן,
אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לסוגו חשבון שיוצר מודעות המנוגדות למטרות אלה.

לכן, אם אחת המודעות שלך הוסרה או שחשבון המודעות שלך הושבת, לא נוכל להפעיל
אותם מחדש. אגו מתנצלים על אי הנוחות שעלולה להיגרם. זוהי ההחלטה הסופית.

תודה על ההבנה."

110. בתגובה להודעה זו אני שלחתי הודעת דואי'ל לפייסבוק, במסגרתה ביקשתי להבין מדוע פייסבוק אינה
מתריעה לפני שהיא סוגרת חשבונות פרסום לצמיתות. כמו כן, שאלתי את פייסבוק מה עלי לעשות בקשר

לכרטיס האשראי שלי שמוזן בחשבון הפרסום.

111. כעבור זמן קצר קיבלתי את התשובה הבאה מפייסבוק:
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112. במענה להודעה זו, פניתי לפייסבוק פעם נוספת, וביקשתי לקבל תשובה ממענה אנושי. כמו כן, ביקשתי לקבל
מפייסכוק תשובות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני ובנוגע לדרכים בהן אני אוכל להבין איזו הפרה בוצעה על

יד לטענת פייסבוק וכיצד אני אוכל לתקנה ולהפעיל מחדש את חשבון הפרסום.

העתק התכתובות בין רותם לבין פייסבוק מצ"ב כנספח 14 לתצהירו של רותם;

113. עד מועד הגשת בקשת אישור זו לא התקבלה תגובתה של פייסבוק.

114. זמן קצר לאחר מכן (בסביבות חודש יולי 2017), התקשר אלי אסף. העתק תמלול השיחה צורף כנספח 12
לתצהיר זה.

115. כפי שהובהר בפרק הקודם, במסגרת שיחה זו הודה אסף, כי פייסבוק סוגרת חשבונות פרסום לאור סיבות
שונות שלא פורטו במסגרת מסמך הנחיות הפרסום. עוד הודה אסף, כי פייסבוק אינה מקצה כוח אדם שיעבור

על פניות לקוחותיה של פייסבוק וכי סגירת החשבון מתבצעת באופן ממוחשב.

116. אסף אף הודה בפני, כי התנהלותה של פייסבוק הינה לוטה בערפל, וכי לא ניתן לדעת בגין אילו סיבות פייסבוק
תשבית חשבונות פרסום בעתיד. ועוד ועוד.

117. כפי שייעצו לי באי כוחי, העובדות המפורטות לעיל מקימות לי עילות תביעה טובות כנגד פייסבוק, כמפורט
בבקשת האישור בה תומך תצהירי. זאת ועוד; כפי שהובהר לי על ידי באי כוחי, עובדות אלו אף מקיימות את

כל הדרישות המנויות בדין ובפסיקה בנוגע להגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית, כמפורט בבקשה.

118. אני סבור, כי התנהלותה הפסולה של פייסבוק גרמה לי וליתר חברי הקבוצה את הנזקים הבאים:
119. כתוצאה מהשבתת החשבון נגרמו לי נזקים חמורים, וזאת נוכח הירידה במכירות המוצרים שנמכרו על ידו.
כאמור, אני ביססתי את אסטרטגית הפרסום שלי על הפרסום בפייסבוק ועל הידעה שנשמר בחשבון הפרסום
שלי בפייסבוק, ומשכך, השבתת חשבון הפרסום פגעה משמעותית ביכולת שלי לפרסם. לצד זאת, השקעתי

הרבה בחשבון ובצבירת המידע שנאגר בו לאורך השנים ירדה לטמיון.

120. לאורך השנים השקעתי סכום של 216,504 $ בפרסום בפייסבוק שמהווים סכום של 866,016 ¤ לפי יחס של 4
¤ לדולר.

121. כפי שהובהר, ם/50 מסכום זה, שולם על ידי עבור קבלת מידע שנצבר בחשבון הפרסום של פייסבוק, ושדרוג
יכולות הפרסום שלי בעתיד.

122. כאמור, השבתת חשבון הפרסום מנעה ממני להינות מהשקעתי בפיקסל ומנעה ממני ליהנות מהמידע הרב
שנצבר על ידי, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתי הכספית בפרסום.

כפי שעולה מהאמור, הנזק הכספי שנגרם לי עומד על סך של 43,300 ¤.

נזק לא ממוני

123. כאמור, לצד הנזק הממוני שנגרם לי, התנהלותה של פייסבוק גרמה לי לנזקים לא ממוגיים חמורים, וזאת
בדמות רגשות הכעס והתסכול שנלוו להשבתת חשבון הפרסום, העדר היכולת לקבל מענה מפייסבוק ועוד.

124. אני מעריך נזקים אלה בסך של 5,000 ¤.

העתק הבקשה במסגרתה התחייבה פייסבוק כאמור מצ"ב כנספח 15 לתצהיר של רותם;



^^ י
זהו שמי, זו חתימתי ותוכל תצהירי אמת. י

רותם גל

אישור

אני הח"מ, יונתן רפפורט, עו''ד, מאשר בזה, כי ביום 7.9.2017, מר רותם גל, נושא ת.ז. 039333463 לאחר שהזהרתיו
כי עליו לומר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל

וחתם עליה בפני.

עו"ד יונתן דפפודגי/

^*^^^ יונתל רפפורט, עו"ד



!;.? . . 
?
•>.;

" ? .: -י . .̂'�, ?.; -;;. 
?:? י ? . - - - 7 

נספח  שס
• . .י ? " � • ��-/; .

? י - י ??-
:
; ; ? ; מס' ? �  נספח

 1 נתוני ההכנסות של פייסבוק
 2 העתק מעמודי האינטרנט של פייסבוק בענייו יתרונות הפיקסל ושמירת המידע
 3 העתק דף פייסבוק בו מפורטות עצות כיצד לייעל את הפרסום של לקוחותיה

 4 העתק מסמך מדיניות הפרסום
 5 העתק מסמך כללי הקהילה

 6 העתק מסמך הצהרת הזכויות
 7 העתק עמוד האינטרנט של פייסבוק

 8 העתק צילום מסך פלמנגו חו"ל
 9 העתק הודעת הדוא"ל מיום 28.8.2017

 10 העתק ההודעה מיום 1.8.2017
 11 העתק ההודעה מיום 5.8.2017

 12 העתק תמלול השיחה בין רותם לאסף
 13 העתק צילום עמוד הפייסבוק של רותם

 14 העתק התכתובות בין רותם לבין פייסבוק מיום 7.7.2017
15 | הבקשה במסגרתה התחייבה פייסבוק להכפיף עצמה לסמכות בית הדין בישראל



נספח מסי

1

נתוני ההכנסות של פייסבוק



נ

6511115*1 2016 01131161 1)11111' 0115ק13€6130011116

1̂ 1£>̂ 0 ?̂ 00^306? - 2016 ,2 �61ג11ז61י\0א:- .�0311£ ,££  (3? :0^ס3^א) .0מ1̂ 
 ץ1043

~ ז£0 1311311013116311115>0116כ161
6130(1ת161נ861 163)1131£61611{> 1116 , 2016.

"̂ ̂ 1)531 י',131131£61)00§ 311011161 61133/ {311: 21101£611)31£, ?3061)00  ̂10011(161311(1050. "̂ §1601111010 631ץ 6X6001111§ 0111 10 303 8קק3 1ט0 301058 6151 ¥1360— §11#111ק 655�1§10ק §1611131011*6 ",ק13מ033�1 /

 *111$§1101312181111*105'* 011311612016 1>1!1ח'
^

_. -?6'\31-0!>¥ 6130()1ח0)מ180*(*£11 115)ת10\117601�1� ̂:01802£ 2015 2016 115ו4ו0ח!8 $ז1>1{$ ץ6ק4ח0 06#10££5ז6ק8x060 ,5ה0ו1!1!ה ה01/ס -ן63י\ וו - ? ... —1 6טח6ץ0  ̂ �
, 

�"�} �•/ 
יי ; ייי

י
:ד:

~
\

�
. ".ץ- " - . . - : ?

? ? � ? -� ' � יי : '• �"
. .

*
- .
"? י •

- 
 י י

.? .. ? ? . י . י - . � י  י
-

�
י ~ י

'̂61115111§ $ 6,816 $ 4,299 59 0/0 ..|
- י 1מ'(3?  4ת2̂ 

^&^ס
י
. ;? ? ? :.. ?; 

י
-� �:

י
�. ;. , ? ?

.
? 

, .
�� -

י
- "• י ?�

: 195
? י - 

:... 202 . ? יי י
 י

. . :. 56 4,501 7,011 116מ6'\6ז 670131^(3) \~י 0/0
-�- 565ת3ק£?16)ת3;3ז70121003 . - ? •  י . . י • .

, 3,88.9 - 3,642 ? ? (_ נ1ל-28 � � •
114 1,459 $ 3,122 $ 8מ3110ז6ק10ת0�1^ 6ות00ח1 0/0
, :? ?? ח1§01הו:§ה1^6ק0. �? ? ""?;. .. 

? י י " •� .
י ?

- "- -45$0 - ;� /320 �י . ; � 0 \; �� י ? י � ~\
6ומ00ת011? ת0ו13'\10? 13x65 790 ^1 !̂ 6̂ . 6^<*2./6'ח

"
: " — ? . .- �??  י . � ?

1̂ן . 250/0 ?  0/0 166 896 $ 2,379 $ 16ח0םח!61
28מ1ת0110163£31. !ן ך ? (8?6[);811316:?6ק . . י; 0.31 $ 0:82 ;. ,5 י י ? י- 0^165 י

* 1116 10̂01111311011 ̂ 1)1ג711 1116 ה/ ̂^0) 1813165>116ת111611 נ16311ק01חתקן— §ם11מ1ן000ם !>16ק3006 '<61311ת8§ 1111^ 06מ3!)30001 מ16111מ686:נ] 18 16כ131 18111151115ן1113001311? 2016 131161 0̂-מ01110? .( 8661116 ,ה13110זח0?ת1031101311) ? ̂[" 1111611 /ע610ז161(131 ̂ ?^0-תס4ז10 ?^0?0 מ1118110סמ6€0 6811115." 
_1

 י 1118§21111ט315מ613110ק0 011311612016 11111£
ן

• 1)311}' 3611¥6 11§618 (0^08) - 1)̂  .631י(-61יץ631-0יג17% /0 31110016336 ,612016(1וח16ק86 01? 6§37613 ת0 13111100 1.18 616^ 05
1̂ •ך 105116 0,̂ 118-̂ ̂ס 1015116 113 \*'616 .631ץ-0761|_ -631'ג 22%?}0 016356ת1 ת612016,3ג1ת161ק610186§3¥613 ת0 מ11110ג1.091

,6130נ1£זז16(361?0 38 מ1X05 6̂16 1.791>11110/̂ - (115^1\[) 6118615יז3011 ץ1111מ10*1 י 2016, 16 ?0 0163$6מ1 ת3 0
.631ץ-631-0¥61ץי- ^

• 1\1013116 ^1/̂ 118 -̂ 1051161 ,631ץ-61'\631-0'< 0^20^0 10016356 3/7 ,30,2016 61(61111*01861 35 111100?! 1.66 616'*\ 115^

11111<1 01131161 2016 011161 ?111311013 1 111§1111 י- 81118

• 1̂ -116ט6'\16 §61118111ץ1}3 116(101 16̂ 5ת181}01ע1)3 106116̂' 10̂ג1ק3 1>16861116ק616טת6 §מ611181י\3)0£3 840/0 י(1113161
06101111811111מ6'\16 (1 £}11311610 2̂016, ^10Xקק13ח0& ק11 1̂̂ז 1161111116111ת6י\616ת1¥61£151)013 78% ץ161 113 91131161 -10^2015.

• 08̂ 1131 6X^60(1110165 - 036 31*1קX̂ 161161111165 1011116 11111(1 (}11̂ 61 0^2016 
.012016 11151161) 111113 011116 3מ6 311116 151111011 $26.14 616י\\ 56011111168|_ 16כ31)131106ח 1)311 316015י\615111 03811 1>311 03511 - 86011111168 6131116*111311 1)311 15ת1316י1111)6 03811 41ת3 03811 •! י .1111011כ1 $1.10 615̂'

1

ר



ו

ם10*03ד01?ח1 0311 ©616110?ם00 1)311 *#6108$ן

?3061300 11̂ 1116 .י(13)£710 .1£.ק 5 /1? .111.ק 212 11616511118* 11801155) 031110 0011£6161100 111110813'\\̂  0331ל61̂' 6
00כ3061?"!0 ח11ד631 8̂י §8 00111616 1106 0311 3006556 6ג11ז03 '65101י\1ז311̂  ̂\ §31011 ,1ת00.כו!. ו1111ז63 1116ן111 55©1ק 8§
1>מ3 01311313165מ3מ£1 ,616356ז 00(3061? .מ13110מ656ץק 16)811  ̂11565 1116 ̂.�נ6$10י\ח1 6מ 1)311 בת00.כ1 1מ00.כ^.1ן31001̂'
̂\ 38 81165נ¥61ץ 611 38 ^[31) { 2110̂ 001(3061? 5י£�61ג611  ̂ ̂\//:5ק1111) 6§3? 00111/2110.)001כו106'£.'\\¥\ ̂ת11 5ת110ג§11ג01 11501081116) 118 1111̂' §ת1י{1קןמ00 101 1>מ3 מ£61013110ח1 110(111ק-ת0מ 31ת111316 1130108111£)" 0£ 8מ163ל1 38 ̂( ץ6
1̂ .ס? מ1113110§6

3 ,0311 6ו11 §10^0110? 11נ'\\ י<13ק16 3̂ 6כ1 ̂\ 6וה58 311116 16ל3113 16ג31131'\3 66 111^ י{13ק16 10ג1101ק41616. .5116ל61
^010116 �*'66 .88580395ס£616:1061ו001 ,859-2056 (855) 01+1 537-3406 (404) 31+1 0311 06מ6ז6?מ00 6ב11 §111^6110}̂ 

^130111 ]?3061)001^

1̂§ 10 111158101118 8^00(3061? ,2004 מ1 1>16)מ011? 0̂ק 1116 16ל[60ק 6 11113>ת3 511316 6110י 611ק0 111016 1)011̂� 1116 6̂
311(1 000116016(1 00(3061? 1156 16ק60? . ̂ 1)6016חמ00 ץ313 10̂  §מ01§ 8ל1131'̂� 61י\11800) 10 1ץ111מ113)311 18>ת6!�$ 1111'
 .6X^688 ^1131111311618 10 1116111 !)311 811316 110)311 ,1)011̂/ 111€ מ1 ת0

ך

§*30}מ00

 :681018י\ת1
1

̂\013 01311ל6(1 01£!
̂ח1 65101 )̂.̂  1ה00.(#.63101י\111 / 1ח00.(

ך
?1658:
 מ0113 6383מ¥3

̂.@658ץקך- 1?. 00111 / 116̂ 8100111.3.00111

נ
נ
נ

נ .
0
כ

2נ

ר



611161115*3*$ § ח 1,0010 1)?*'*ר01?1

1)731\101 3108*000 1616386 1655ק 118(1 �1001011 60ק\6 505111655 016*00161 §110)16£31 5*60160*3*3 § 3X16 8*211(131(18 *113* \\'6 (10001 0011*101; 1181̂ ,8>011'\\*06 ,816015י(5 §10*613ק0 0105116 00 ץ0מ16)ן61ק16> 0111 ;1676006 §1810*1761)3מ3X16 611§3£601©11* 167618; 0111161131106 0 118613 111016386 01 3111*16 0* 7*6111* 0111 :§110)100111 018*130 0£ ץ*373116 0* 11116 8*165111 1131*30 £001 י(1311�61*013 11££61) י(13מ 1)311 1003*110)6�1כ[ ץ001 316 8*6111611*3*8 §10>1-1001)731\ע71168610 .1995 01 *0̂\ 11.6101111 108*1£3*1,1 56011111168 6*1173? 116* 01 107151008ק 1131601 8316 1116 0* *60|305 7111011316\י ,10113̂* 6111611§3§60 1)30 11*י\\10§ 11361 011 113815ק601 0111 ;1765*13*1111 760510633\116 011161 35 7611\ 38 1011*1110)10*10 11611* 1)30 *160ו1ק167610) *100)10ק 7י6מ 71111ץ 1)6*3850014 3 113̂ ;001106103 ץ�01*1112§16- 1)311 ץ30י\11ק ;100*3§1*11 ;1011*1*56[0010 ;3*163111 0131מ6X^6116006 0761 3*101*-*61111 £102 11361 116* 1>ח3 * 3 3850013*6(1 \71*1130(}11181*1005; 8601111 ̂\10§ 6§01303 0* י<*111(131נ101)311 ;16301168(1̂  1131̂ 131*60*0ק 3X1(1 0*1161 3,111686ת10*613ק10)6186ק118)-117ג1110ק13§60§ 1)1130* 8 30(5 1111061*310*163 .*113* 0001 011̂^ 01016 316 1)6*110)16ק3*165111 116* 001�£ 61י)11£) 0* 3*168111 1131*30 031156̂  ̂" 100*ק03 116* 161)110 1>3116*16)  15̂  ?30*013" 10 0111 ^̂ -10 11*01? 011 *01ק©11 ץ1311611
^ ^116(1 '̂1*11 *116 8£0 00 /1 / / ץ ̂.01*2110763 6*31כ¥61\ 1003*613^ 01*10763 0111 00 16כ3731131 13 7111011\ ל2016 ,28  00111 30(1 00 *116 3£0 \¥61131*6 3* \^^\^.860.£0 .̂ ̂ ̂-10 0101? 00 *01ק116 '(611*181^ 100111 11*501 *86 6ג1 3180 ¥111\ 100*10£01013 10031*11)1) 1-100̂)�¥31ר101 ץ30 1)30 ,2016 ,2 11361ה6י\0{< 18 1616336 1638ק 1115*01 6*13) 116* *61113*110 16356ק ,100*11)1)3 10 .2016 ,30 61ג1מז6*ק80 1)16)60 61*031[) 116* £01  " 1)3106*000 3*31611160*3 §מ1
̂\ *113* 1005*ק3531101 100)31615386 1161610 61)611676 *0 15616330031)16 33 01*1113 (1316. \̂ 6110(161 *3̂ 100*3§11ל[0 00 6
101010131 7^0106 1631111 3 35 5*60160*3*8 111636 6*13)קט 0* 100 01 !11*1116 67611*5,

^011-0. ^̂  163811168\נ 3110131ח1? 
ך

1316)0005011 1)16056)000 0111 *160ז161קקנ81 10  ̂ 110300131 813*011160*3, \71110̂ 0 11*171 13006)30001מ1 1)6*1€360ק 3X16 5)316ק16ק 316  \̂?, \̂ 16̂ :0163311163 £111300131 ?^^000-0 §ח¥1\10110 116* 1186 6 60116 0X010(110§ 10101§0 '6ךX^11366̂§מ 6̂ 130(13̂ 16760̂§18111*ץ76^ 166X̂ ^^1̂ 110§1016̂ §̂ ;*6X01131126 6^"60 ן 30 3*003?1/^00-0ת  ̂6X1 1 ;60863ק
0̂�0011 ;16הס0ת1 *6ת?1/\>.0-מ00 ;8ת10*613ק0 בת0�001066מ1?^^.0-ת0ת \̂ ̂/0�מ00 ;15113168)6*11111) ? 6:1̂ ?^0/1-ת0מ ;10§ץ13מ §111*613ק0 ?\.^00-0מ ;311316 61ק 8§10ת601631*ט111)? 60*176 * X̂ 13*6; 30(1 1166 03511 £10\7. 1116 -101011113 003110131 ,0* 61101קט5 101,01 6*11*1*311158 3 35 01 100*13013 10 1)1616)00081 56 0* 1)16)111160 *00 15 016330168 60300131 11636*01 מ10*3*165611קך ̂^.0 11*71\ 13006)30001 10 1)6*מ1686ק 1)30 1)316ק16ק 100* ?, 10763*013 3160314*1006(1 *1131 *11616 316 1113*61131 11011*3*1008 3850013*6(1 ̂ 71*11 *116 1186 011100-0. £̂ ? 603001311116 3811168 33 

0130 ,131ט10*31ק 111 .001* 1031*'(31מ3 מ3ך  ̂ 01 *116 3(1] 115*0160*3 *0 0111 0^/^? 110300131 0163811168 161(601 *1166X01118100 01116013, 51011*6083ק00111 1)356ל-311316 ,3*3386 16ג11§30*0110 100*123*311101 י<601110311ק ̂ X1011ע3ק1)30 <6056ק * X̂ 1613*6(1 *0 311316�6 ח10*33מ6ק0010 1)386לX3* 1000106 1)6*1613 116* 1)311 ,6086קX 6*160*3 01 *116 - 310160160ך *1006(1 6X011181008, *113* 316 160111110§ 30(1 16̂ 156 7111ץ ,1165ז3ק11610001*0 י<115)1186 0163311168 1111300131 ?^^00-0ת 001�6 *16160*11> 156 י(13ז1 11163311165 11636* ,1011*11)1)3 1116.10*111 11610163663616* 101 3*163111 3110131מ£1 0111 10 1)16016 11011*10§ *11611113611110653101 , , 1003*1101113 6101111636*6053ק1ת00 6/\ .0865ק111ק 311500ק1ת00
110)31§101116*10101013 601110ק3 §מ11)1071ק ץ<\ § 1116 0^? 311101111*3 6X0111(16(111001 *116861100-0 ^̂ 0131ח503 ?
1063511168.

\^6 1)611676 *11656 11011�0̂ 1311מ61101ק 10300131! 116* *011(131"" 100*3110101013*160ת16קקט8 1136611 11*71\ 013*10763 16)1071ק 165ט111635 1103110131 ?^ 01̂ 311300ק1מ00 603516 ,11310658(11ט010 06 1130ח6110ק 11310685(011 *160)60ק16)10 $?£¥ ץ&^ז 6105*1 310*061 11616̂'|_, 15)6110? ת¥66\*6ג1 5*163111 10300131 י<0מ316ק6111303*163§ 101 7\3110 1)30 ,06
613110ק0 111 *ת111303£6106 י<15 1)1156 1103*016 י<6^ 0* *60(}165 11*1'̂� 1 י .11310633(01111 §
^6 6X010(16 *116 10110̂ י-� :0163811163 0131מ1103 ?^̂.0�00מ 010111 01016 01 006 1010! 61113*1 §7111
̂)30 11*71ץ 100*000060 110)11116ן30£ 3*3536 11516§ח3*ח1 126*30101 6^\ .033615 16{{11217£1ח10/1?12#110)?10ה1/.  .3ח10*11131

6X0111(16 *11636 31110111231101 ¥6<ן 16X060863 56031156 \76 60 11015611676 *11656 6X^60868 31616̂ 160*176 0100§010£
30̂ 1101ק 001 010�6 31156 5*3010110 111656' .1)6110ק 116* 10 16311113 §10*613ק0 11151*1008 30(3 11376 00 (111�60*
 .50310653 01001 1011*613ק0 116* 0* 100*0011613

,
1
)3

.1
י ו



561167611131111 ©#י 5603056 6036ק6X 603311011ק1מ6X^67786, 1$£ 6X0111(16 311316-£>£56(1 00 18€111071ז£$#{3086£00{~6ז10{8 6000-0̂ ^? £11131101311116250163 6X0111(1111§ 11113 11601 011113110?1611131111ז161קקנ81 01?§111631110 ©1>0¥1?ק 016§31(1 3מ613110ק0 §10 11ת0?61ק 1 10י(731?0 6031156(1 ,?31110013ק 111 -3006 § 273113516 731113110111 73116 11116)311 11005ק3550111 176*60(168,805§1010)1161110 .0011-0§10!)1071ק 11131 611676(61^ ,718 4$0. £4£8 00361 1136 0311 311163ק1ת00 11131 63קי{1 1)31י*\3?0̂  £̂ ? *1113110131 11163511165 11131 6X0111016 11113 6X1)6036 0110^5 1117681013 10 813 6̂1X1016 613110ק0 0111 מ766ץ1561 3115003ק1ח00 611§מ16301ת 6X01114111£ 1̂ 11131 6611676 76\,ץ1§110)0001.\'30165.4ק0001 011161 ?0 1111036)311 16311118 § 15 6X713151111 1©1631§ 1111̂' 1מ16ז13£61ז13מ 1>מ3 107651013 168)1071? 36מ6ק 1611̂)111600 10 ץ 1ז61£011113ק §111 ̂\ 05011116311118 ת31130קמ001 13168! 3011? ,8מ3110�61כ01 633מ81ט(11ט0?0 06 3118011ק1ט00 £301111316 3130 י<13ז1 1)ת15,3)6110ק 1111011161 19^6 1116 163X1115 0/ 011161 00111ץ111811)111 1ט0 111 163מ3ק.
?0) ?011*£# 6X^6^36 *61010£ 10 3}106 6י\\ .1ז15£110ז1£6ז2001>856ג6-1זX0111(16 101113'<3קX 6X6 6115311011ק1ז001 1)386(511316-1 110)36161316ת6קX136031136 61186ק, ̂ '11110111 6X0111(1111§ 111630 1̂ X ^X6 63560111131 3661116$111 1101 1)0111'*\ 1117681013 ,568ת6קX0111(110§ 811316-6 6118311011ק1ת00 1)336לX113̂ 86מ6ק  011001 .16511115 §6131111ק0 111636 6X1̂ 10 1)116 611363316ק 6 6X610156 01 7631111 3̂ ץ11111)6 §111י{1611)11נ1 0£ § 31(18 311(1 1116 ?1106 0£ 0111 00111111011 81001£ 311116 •111116 0£ 7651111§ 01 6X610156, \7111011 ?301015 *̂}י ̂ 163161§ 71111ץ 1מ16ח6§3מ3דת 1)מ3 1117681013 565)1071ק x 6X^6036&0111�1ץגק 6X0111(1111§11115 11131 611676(1 76\ ,36מ6ק6X 3311011ת6ק00111 1)511316-13356 81111113110 .17115111688 0111 0£ 06ח1113י61£01ק§ת61311ק0 011116 1מ16)611ק16)111 1)6110ק 10 1)6110ק לן01�6 '0^ י

6ת81ט01115 ?0 06ת113ח0?61ק— §1ז1/;111101611 1116 10 ץ1111כ71811 301111316? 1)מ3 5מ613110ק0 83 .165מ3ק1ת00 011161 1116168111180£ 33 611*ץ 38 13)10�61(} 011161 1111̂' מ31180ק1מ00 5

10 16ה00ה1  ̂6#€01 0/ /0 \{112$110ז10ח8י 101̂{8 ,083618 16({1§1ו110ז1 י 7ה00 13036£ )̂ 13121016€1̂0*0 ה10)30ה6  011̂ז
^ X̂6^6 5611676 ¥6\ ,3$3הX0111(110§ 1116 11100016 13X 6̂ 1)16151311>מנ1 10 61116111§3ת013" 5)311 7681018ת1 3531813 11810161113(1)1 ?\^0̂�ח0מ?0 601 111£ 1116 13X 11311ח0?מ1 160160131קק511!1156£1 163)1071ק 1)30 16015ז811ט|1)3 111056 10 1)161316 מ071510�וק ̂מ11 16*1 §1111)31§01116 ̂ז6 0̂ 5111685ג1ל 001 /0 61101103006ק §ת1 613110115.

 1)16)60 0111115נמ 6X0^0^6 6#601 017 16^671116. \^6 113051316(1 16761106 ?01 1116 111166 30(1 0106 61£#?0י>1
6X01130§£ 13163 ?01 001 86111610601001160016 ץ1001111נ1 8*631/; 1101ק 1116 §ח081 2016 ,30 1361וח16ק36ך 5 01116111130 
0101?61ק 00111181011031 31130010ק0001 3011113163? 086611016111011131 3 18 7615611676ץ 101131,71111011) .111611.3̂/ 3006.

1ח016ק501}6 1)30 י(1�61ק10ק?0 010113868ק 11301(8111 1/6\ 772£#£ק)££1£ 1)011 61#?0ז<[/0 11410170368 10 00103100131100 
1611̂)011 1)1618130)011 561161 107631015 ק1161 110-. 131100ת01?10 160160131 קק811 036101 16)1071ק 030 י{§1010)061110�1 1113111113 5611676 ¥6\ 603036(1 7\60 03811 166??0ך 10§ 1160(18 10 001 50310655.

0X1 1ז13110ם01?מ1 6י101ח 01? 0111 000-0^̂ ? ?10300131 016350163 30(1 3 16000011131100 0?0 11680113 ?^00-0ינ< 10 ?^/0?0 0111311011מ11600" 1116 866 16356ק ,016350163?\>.^.000-0 10 ?̂\ .1616336 1653ק 11113 111 13516 "

נ
ן

נ
נ
נ

4

]



.ל£*?1 ,4€£600£?
̂(11^50א00 48£0ז£(1א00 1̂ ?0 8?א1£*31£1£ 7£0 00*1£

(081010115 £?10{צ 61ק 6X0^1 /01 ,5ח110!11ה 1/1)

'1*1160 ̂ 1>£1€ח£ 10111115* 1£ז1א 1}16)ם£ 115*1ז10
(1110130ו0}ק80 ,6130לתז£>ק50

י . . . 116מ6'ו86| 2015 2016 2015 2016 י - � . י . י י 12,087 $ 18,829 $ י 4,501� $ 7,011 $ . �.י� :865מ16ן\16)מ8 0051$.
. . ל י; ? 6:עח6¥6י1?£0310 . . • . ? ? / ?  987 

 י
. 720 2,741. 

~ 
̂י�3,502 4,345 1,271 1,539 016111(6101*16) 1>מ3 165631011}2,043. 31̂ 3831̂>£811מ!6£ ?/ י לילן ל-י� ��י �- . � . ,  י

. - � " � י י 925. - 706 ?. . .-2>651\
? � 31ז6ח95306;1. .365חי6ק*36מ3 8}92470131.003 1,216 345 438 6/ו1511311ו11נה133)311 . . , . .3;889 - . 3,042 . 10,953 . . . 4ת11111616813� 3,665 7,876 459נ1 3,122 5ת10}1ת6ק0 1ז101? 16זו00מ8,4221  ̂נ6)/6ומ011161.11100  *6מ ,(36ת6

ה1310יג0זק1618x65 3,169 1,432 8,001 3,637מ00מ611* ח1310'\10ק 65016נ161ח00ח1|_ (28) 125 י (27) � . 47 . : �� . .י ;�68^6ןמ00ת£01.1 ;. : , י �
. ? , ? 

. 790.. ?• 536 ? 2,057 1,51-6 י .. . ̂.;^1.. 2,127 $ 5,944 £ 896 $ 2,379 $ 16ז001מ! 61אך . ̂.16מ00מו61 ̂ט5! 14̂ ̂(ז!0 ̂ק101 8-5̂מ1 : ; .- 1111165נו י  י
:�.-

?
. ? ^ י , �6 ? ? ? ?

. י . . י 18 �. ? 5
. . .  2,115 $ 5,926 $ 891 $ 2,373 $ 1613)0141101 0*5 מ0מ1מנ00 3 101355)911 01333.4 1610<31*11<1ו1#1נ 16ת00מ1 *6א12 "

01355 1610נ[3)111511*?8 0�ז5113�01ק5קת1ח1531ך - י� 00010100 5 01055 31101 ^ ^ ^ י  ̂ י :1613}1$400141101~ � י � 
-83510 

.: . . .1)0111116ר 0.76 $ 2.07 $ 0.32 $ 0.83 $  י : .
, \ �. �_ 11̂ק0001 110)1156 3113165 618£6יימ 1)116|§61י\\\ 0.75 י $ י?2.0 £י?0י: .5 .^^ס^^^ ?� , 3113163̂ 61ק 8§ת68101   :1615)101ש$£00 001011100 6 01355 1)30 ^ 01355 0) 16(115111111

\ג[3331ך ,
 י י

.. ל
" י� ל י י . ? י � ..� 2,871 ; י י � . .2 ,808 . 2;857 -. 2,79601111  ̂ .� :565מ6קג16)$311*005 מ 51>16)0111מ561ם6(6x1מ0^83מ6קתנ00 1)356(2,84881181671 2.902 2,863 2,915 ��? ? ? . י י  6עח6'\16?00310ך- . ., ? 

$ 30 $ 21 $ 80 $ 59
 � ; . . .? )מ15ז1ק610'\16)3ח0118^6̂36 /

. . ;, 633- 598 - . 1,842: . 1,767| 1̂ ̂ץ13  1165*5 4מ3 £ת1!6
94 82 269 236 

15מ1תז1)3 3ת61519מ06 וך . - . . י 1176^ 180 י , . 56 62 .. . ? : 161 
1_!70131 223נ2 $ 2,371 $ 757 $ 819 $ 36מ6ק;<16!53110מ£ק1מ00 3)511316-15336

6115681̂קג6;ג101118^3? 1̂ 64 ̂ ̂ג111011 מ33410מ6נן1ק60נ3561נ6-1�ו3^?^6 *!, *0;. ., .." ?.�? �. � . > . , ? ,,- .! . . . .. :? _:.;; .,-"-,-.�.:.;,̂ /,: י.. .;. 5̂מ6קג6;1)1ו3 3!005:;:.-. � �ל� :
1
.
י
:�- ,-

י ?"? � - �י
:
ל

 י
 לל;.

י
� ל� י :? 

"? ? 
י י ��י�� י

יל - ? '.י�  ?
.

?".:* "?
. 

י  י ;"
-//:�.

� י ? ". ,?
? ?

; � ?. ?
�

? � :.?• - י
^�-

"י י י
2 $ 4 $ — $ 1 £ 6טמ6י\16;)00510

. 16̂) 1)ח0118?6563^ � מ16ח6160 { .�. : י . " �.-. - . ? .? י ?. ?." .. , ? ; . -- :, �-�.- �14-- ? - . י:" י 10- - ? - --..-57,
?
.? -^ ? . י34 ? 13411111115113)311 06116131 י3x1(153163 2 2 9 8 £ת611>1311א.-.. '. *1̂6 ..� . - ; . _ 

י י  

 י _ . .
? . • י11 . , 2 . .- 3 � --. - : י  - -7

1>356כ511316-1 363161316€110מ6קא6 \101113ץ3ק 10131 16̂)100111 5)168556(11§1111311?10110*123)ל101מ4., ?- 51 $ 81 $ 14 $ 20 ? $ ת0ו531ת6קת001 . 6X^05651 1)מ8 00515 ת!  . - . . � ?
 6נ1ח6י\16�)0]003

$ 55 $ 44 $ 153 $ 133
1X65631011 111ק610י\16)ינ>מ3 . >ז6  י . .

•? ? ? ?  9.- . � . .- -10 .. . .28 ? ,.29 - ? 51|111ת1נ>3 1]מ3 31^ת6{>.1 307 321 102 109 53163 4ת3 1118̂�^1  1̂ 11\'̂ ]" :-:י:�. .
 ̂ / .-.-.7-,22-יץי7י;-; . -. - - . ;.

י י?: יי. -י י י. �ךי;-:247י�
\

י"? י66ייי \. - 101112ת101818;:.0?י:3--: י י 539 $ 568 $ 180 $ 195 $ 353613 16כ1ג8ת13מ0:11 ח3110

ר



ו

מ501,1א€0 ס8£א£<1א00 ^^8 ג7̂£1 5�ד2£ת81 0£̂א
(5ה111110ת ח!)

,31 -!0^€00111ט 2016 ,30 יו6?1תו6}נ501 2015
8̂5665� ? �

. . 
י

, : . � ""
"

�?
" ?

? '? ? .
י י

- - � ? . . . ? " " . . , ו.
י  י

. - ? .
" 

1
1ח6?0111 383613:

? �? 03511311(1035^69111 6̂11(3 ' ;
י
. . י .. . . �. :.; . ? ? "? _ , , . $  . . 6,038 $ " � . 4,907 �

*<181�1 13 20,102 56011111165 16נ£̂1 ,527 |
1̂ 6£$83טמט00ם8 #111<1ט16>.ץ£̂6 . 3̂ו ? ?:? ? . י .;. י

- -
י � י "� -

 י
: -י�י� - ."�.:",;. י  י

. .
: .;

^1<}9̂ 1מ 3̂1, 2015, � ? ":? . ץ011761©̂ק � � - .3,070 . : � - . . . . 2,559
31ק16? ,1 1855613ת6זזנ01116101 4מ3 868מ6קא6̂  118 659 :
. . .  70131  \ -יי) 1.838615מ6�ה011

, . י - . ? 30,328 , . ? : 21>65 י 2 מ3 ץ611ק0יו?, י� מ16תק6£101̂  : -- 5,687 7,899 61מ̂ 
2386 16^1§311*תו ?>מ̂; .

? : :  .; 
; 

י � :; . ; י 18,026 18,085 111^000. 3,246 . 702<2 �
66x2 885048 � . . ? •" . : ? ?;; .

?�? ? -
? 

. _ . "? " ? - . " 
_ \ 

 י :
, ? -;? - .

י
. , ? - 660 796 

31*70ך 3556*5 $ 59,674 $ 49.407 ? 1
1 1101^5100 ^תג 165)ו1!<91̂ו .ץ*)נ601 י5�ז6̂ . . . . . . .. . .. . . . . . . . . , ? . י . - ,- ?  . ' . . . . . ? 

!111נם1113מ6�מט0ך�  . ? י :8̂
י\ י י י : . . . .  .: . - � , ? ? -

י- 196 $ 260 $ 16נו8'(3ק 15חט00ם^ ,
' � 16ל31'3פ?615ת311? � .

י
.� '.;> ; • ;

י י  ? י
_ ? 239 

 י
217

1,449 2,018 165!111ג11181ת6�חטם 1011161)ה3 865ת8קא16)11£?££0
. £)6 36).י1)6:311טמ6ע6^6ז6̂1 3̂118 . � ? ? . � . 78 56

מ110ץ0ק6111�מ011 01!1ק03?0  13ז10}1183כ01 16336
̂^ן81)70/; : �;ך- _7 ^— {] ,ר/:;:^1̂ ;. -. ? _ . _ •_ ? - - ? ? ?  י _

. _ 
? 

-ן. . 2,595 . �; ; 1,925 יי , _ 
1131ק03 ,5מ10}3§11<01 16356 0ק 1מ6�דש0 1685 107 — מ1̂0
י60161

�
1̂ 1נ 6̂3

י
. -;. � :̂

י י "י^ -
י"

:
י
:\

י י
/

י - י
;.

י י
י\-

י
/

י"
, � • 

י "� . .
"

-
- י "י:

יי י
- ";

י
., -

י
";. 4^9נ2 ; . .  ..- ? ? י ?

ר5\,2 .
70131  1111168נ1181

 י י
5,189 5,559 ג

. 0̂0 0̂1 ?�'(|111^:-ו8ץ6̂ � .. ; � - � : , ? . 
י , � י י  י -

 י .
י�� • . � - . . - , י ,

00^8 מ0ומוו001 ̂!181>תג̂  31̂ק 1גת10!1 (455) (372) . 61655י\31ת16116ק1ת0ם 160161>1111316מ11ם0̂ .,?ך- 34,886 38,756 1121ק08 מ1-
1)6הו6̂13 9,787 15,731 8§ח1ת?63

;. . 701811340 ך� 0!̂ 6^̂ ̂:§1ט : 
 ̂ ; 

י
/ "̂  .. ן .�

" ? " י
.- .. 

• �? - :- -  י
.�

"
.

י :. י�
/\ :

"
. .; <11^54י� . ? .? :/ . ; /-? ^--44 י 21$; י ]

701*1  49,407 $ 59,674 $ ץ111ון>6 י^16>00111101*15)ת8 165*111*1181
]

נ
,,]
ו"

6

ו

�1



ו

1

10̂^80^00 5£0א0£א€0 X60 87̂ 7£1̂ 1,0̂* 04.88 ?0 18א1£ 8
ו

(1121X11110X8)

1)10)ח£ 115*ת10^ 6ח1זיי1 1)10>ח£ 115*מ10^ 110£)7
,0130נ111ז£*ק5£ ,6130(11מ£*ק86

3̂ §ם61311ק0010*6 5'וי10381106 2015 2016 2015 2016 -. . 4168ו'\1 ?� , � י. / " ?
• : � ��•• :: ^

13מ6בח81נז̂נ י2,127 $ 5,944 $ 896 $ 2,379 $ 6110001116^ 6£̂ת0ז6^100ע61ת-0116ת000:ז�מ1 ץג11)€נ}1ע10ק.311 " £ת311ץ6ק0
??? .. י ?��? ? ? ? _ ? :65(*1ץ3011 ?� - / ? ? . - :, / ; . .

"
. � ?� .� - �?; . ?? י �

.
?

-;
? 

. 
י
..

י
- 

י
.. -.

 י
? . - . *

.. : . .  .?- ? - . . . .  ? י-
מ3 ת16013110ק6כנ  ̂811101112311011 591 486 1,728 1,402
מ110ג6115ק1מ100)336<811816-1 . • "? י . . � -819 ' ? ? . 7.57" �"- 2,371 " . 2 ,214�� . 1
6�ח£6©ס 6ומ00ח1̂  13x68 19 (383) (123) (672) 7̂. < ?י 1̂!0ח6?1 18̂ק0 31̂ 1)̂ ץץג3 1̂ץ011^!̂£  .. . ? , . . . 459. 346 1,420 1,155
(1,155) (1,420) (346) (459) ע11'\1*>18>81/וע8 !>335נן-6ז13113מ0& 6£11ת6ג* 3x! 0655א£

�/ ל  0^{ :.^." 
;
^�̂ ך;^):�   ̂ ;: י :

;-; .
?

- ? � ?
. 

י �. 
:

י
;
י: ? ? י ? �

 י
"4; 

 י
.6"~;;�23??? '- 13 . -

י

:1111165ל113 31113 388613 מ! 01130565
� 6̂60111115 6̂̂ 311 -̂ ^/

י ? י '
;
י ""�"� /

- ." � (253): (207) : .(478) , (405)
(145) (311) (55) (51) 335013 £מ6ץ1ע10111610)311 863מ6קא16)31ק16?

י 1161353615)0 !? ? "
..

?
- /  

י 42 - . /. ? . י י י
2?

. י . 46 . . . 4
7 (21) (9) 18 16כ31'(3ק 13מנ0001^

- . . 16כו8'(3ק8161618?<י • ? ? ? - • ? 40 26 59 6 � י . ?
.\̂ ^1̂ (18) . 21� (1) (2) . � . 3}81סק146>ת6.3טת6'\6�11}6£5116ס;;:� � .ך- 291 641 50 219 1111165ג131! 1מ6�מג116101*10)מ3 865ת6ק16x^6נ
011161112131111168 (214) 564 (103) 914

. י'(נ1 נ)16)1'\0�1ק.08811 61א �. 1112*8ל61ק0 30*1̂  5,772 9,758. 2,192 3,577 י 168
10̂} 08511ך 165*1'\0£1ק £יז1*65'\ם11מ5110

0̂ 8863ו11101?1 י.'{611כ161כ[ 3114̂ )מ16מק1ט : - (1,095) (786) (3,222) , - :(1,831)
̂*6>1911ח?0 010113863? ך�' (10,333) (17,368) (4,773) (7,733) 36011111165 16ג

151̂ת0£ 83168 / .165|ח163606(121
 י

• ... � �; 633; 5 ;י . - - .� 131̂ח?0 1̂3111111165[ 4,125. � 9,791 - - 1,399 . .  111165ט8€0 16כ6131
131 848 1,034 1,563

̂י 8ת16}11151^ 6̂ ¥616̂י^655מ|118כ1 *30011116£1 י 03511
̂ח&י " ̂וןס�זטק   ̂

^. .. . . .. , -. ..; . ,.. .  
^ ]- ̂ת1: 16ג1נ£ת , 338615 � �- .- .-? ;

:-; � . �. . - ל� �  י .(309) (81)� י (27)� (61) - .. . . . . . -. . - . ? 
6@ח0113[_) � 1X1 165111016(3 03311 2X16 ^677 82 33 8 08118ק

א ; ;? 1̂<ו€̂851 ̂^ץם] מ1: ̂^ט  ̂ ;:
*

?/:_ .... , .̂ . ..�. • . . . - . .. �י,..�\.~.,... .� .
י
$$$ ? ן... . .;-43,̂ 0> ^.. (§;764)

^ 
,._ (6,708) - 1

08511110 3011̂ 8ח01מ13זת 511010̂' 11163

̂ק31קז0מח?/. 0̂ מ0 13ת15ח'< )1*3116336 3̂ . 3מ0ן31§11כ01 §ת01ח3ח011161/1 4 (107) (312) (23) . ̂ל .
5x068319ו - 1,155 1,420 346 459 ץ*1'\11ם¥31£13\ג 1)111001811316-11336ת6ת6ג41ג

;;.�01 5מ01מ3ח11̂  301171*16̂ ,..1161
י
: _ ; ?? ? . ?;. .�/ .;

? ?.�' �  (20) (2) . ? (8)י י (8) ; . � � : ?
1̂'\10ק €8511 61א1 1,028 1,106 315 451 11163'י3011 2ת01מ1118) '{111)6

£1^* 016x01130 §̂ 0̂ ת0 0113110£5 6*8�ז  . 18ח03511611111¥316 ^תמ 511 י (99) 31 (22) .19 . . . ן
311̂ 03511 מ1 (16016356)) 11016856! 161< 0̂ §10מת1§6ל 31 15ה316י\5111)1,085116)03511311] (7) 1,131 (815) 930 15ח316י\1111>6 03511  4,315 4,907 123נ5 5,108- �. -1)110^
4,308 $ 6,038 $ 4,308 $ 6,038 $ 1161100 0£ 6\3161 3161115יחו11>0881181111085116

ן
7

.1
ך



ו
1

ן

5^1.0? 38^0 ?0 $�דא1£*£1�87£1 7£0^<11^180יז€0 ס5£א£סא00
(1/1 )111111085)

(01101X11166) 
•

1)£[)ח£ 115*1011*61ח1א £11[)ת£ 11$)ננ10ג 100 ימי
,6130(*תז0זק56 ,0130?11מ0*ק50

00 נ0331 31*60ט161קק1ז15 2015 2016 2015 2016 '̂ (13(3
 � ,;? ן ? ת£0 1)0ת6ק 1116 £םחט3) 313ק 03311

: . . . .: י י .
,:,� י "� ; ,י; .::- . � � —111161631 

6דם11160-: �/£ $_ 11 5 _3 $_ — $ ^1ז.^0ל18 י.':. ? ::;- - ; ? - י - -;:י _ � � . . .� . י� , ; - "̂ ^^357 - 40י ?;��??$
�
י; 199;:^;ל764^~$

 :11165'\3011 §6113110111 !)מ3 §ת€811'\מ035111-ת10י<
86מ3*)6£א; י�י-' ;00ג)1113

15̂תט 3|/8!616, ̂נ16)16וט80 ̂*10>מ3 565מ6נ ?. -1ח16ט6101 ? - . : ? • . .. י ,1111168גן113- � . י 110)1111165161916?ו115י";161}8111101 . ?. . • '� 11ז6ת1ק3111)311£16.'6113ק0ז(1 . ? � . ? � . �!" ; . .-..
?  י� •?י " ?

^̂ 41110118 ; , _ .. ; ?;� ._ .�. _; .-?; ,; / .?; _ ך�' - - �� :: :? • ; ? - ,� : .; $-"3230 ??$ (87) י.- $ ^ ? -319- $ ב ;  107
16ג31'(3ק 016ט '<15501למ10? ..":1 198 $ — $ — $ — $ ת151110נ8££11 ן31 ו111/ע ת60110ממ0ם מ11>133116 ̂^ - .י 04.זמ6 8̂ו£11מ̂) 11̂ס6!16131)81ת00. •.-,:? - -.:^111כ ..-•..$:� 3£/ ̂י--:—$- .. -$ 33...:-..$-:ל וללל^— . -1

נ
;1
נ
נ
נ
נ
נ
נ

. , 18

ו



3*8.68111 ?^^0-ת0^ 40 ?^^0?0 100*£600001113
̂ 6X06$ ,0715!!1!ה1111) 1X15^0 5^10$ח06ז€ ($!ה0#1011 6?0^

(011011(111£ )̂

1)16)ת£ 1011411$^ 1116^ 1)1£)נ£1 5נ(1ח10ג 111100
,30ץ6ג1מ61^ק50 ,6130*1ח?0>ק56

2016 2015 2016 2015
!*601ע16?^0

 י
..-.̂ . - ? ?, . ../. ? י ? . �, . . ;/ � - - ? - :- $7,011- $ 4,501 -$18;829 $12*087

6x01131126 6̂ ת01618? 234 31 201513165 §510ט 60116^201616 60100
116761106.6x0111(110 8 £6161£0 6x0113086 68601 . � $7,0̂ 1 . � $19,063 .
0>  ? 0/0 63101131106'{-631-0761'< 6ט1ז6ע6? ?̂\

6עמ6י\6^ו 560/0 0/"56 ן§מ11)נ11ס\6 ̂'ל58 � 0^56 : ? ו9$ 6§01130 �נ63'(-761ס-631'( 601^266מ^^6;מ£18ע0^  . . .0̂ $6 0טמ6'\516מ1131ז6ע1)3 ? ,816 $ 4,299 $18,256 $11,442 
ין86מ13|0)<16ז618�ו6?ך 8x1701115111 16^2 מ10ם6^6. ; 3165? 2015§ת51נו6̂60110�נ§ . ; 31 � .. 234.. � . �� . .; , 6X0113006 6̂ ח§6X0111(110£ ?0161 167611116 61115111£ין!̂>ן , 601 $ 6,847 $ 18,490

0̂ ̂-2מ1131ץ?!/ו1)3? ̂ץ6 ?6§מ3^0-ז̂.<-ץ6^0-ץ^ע:6^  ̂ . ? - ? ^י ? - ? ? 0/ם59  . - ; . " : ?  60  ̂ '�;
^̂ 61115111 86ת0113�!63'<-�631-0761'< 60601 6§ח6X^113 ו6X010(110§ £6161§1 6טמ6¥6ץ § 0/0 

0/ס62 590/0
? 565מ6ק1ג6 4י31 5*?09 ?-^0 ? י ? יי

י "י�
 י

• . ? ? �? - ; $3,88  ̂ $ 3,042 -
 י

$10,953 ; 
 י

$ 8 (2,223) (2,371) (757) (819) 56מ6קא6 ת10*33מ6כןומ100)386ג811216-1ך- 422,
. £6̂ל01118�1'(3? - (20};. . י _ ? ת0!531ת6ק1מ100)386(61316£1-10511316-1ץ.368מ : . . (81)- י (14)  : (51)

 885613 16גן1§ת13מ1 0£ חם01112811נ̂ח
 5^5נ^??\^^-מ0אלי (539) (568) (180) (195)

311£1
:6x18ז6ק  ̂ � �

$.י . ? : י 2 ,855 $ 3,665 $ 7,876 $ $1,459 $3,122 5ח10*613ק0 מ01�§ 16ח00ת1 ?^10 5,609 £ 933;7 $ ��2,091
- ?

5̂̂כ6-1�31ו31? 6̂כןוה0^י1  י .56מ6ק6xמ110^5ג
. ? , 81? 757 2,371 2,223

51 81 14 20 ח83110מ6קת1001>6-535£ז5113 110י6ז8651613ת6קא9x 6ז 1011'<3?
. י י 1635561$(01101311011מס^^סות^ .. . -.195 180 . 568 539

 6,478 $ 10,896 $ 2,410 $ 4,156 $ 5ח613110ק0 מזנת* 16ח00מ1 ?^^0'ת10^
0̂ך ..16ח00מ1.)6מ,ק

 י
-:�" י. ;. _ \ 

; � . . .  , _ . � י - $2,379. ? �.. 2,127 $ 5,944 $. 896 �$ י . ?223נ0116x^156 819 757 . 2,371 2!831ח6ק1מ100)356ג316-1ו81|.. . ̂ 011ז'<3? 3x6x^605681613^6416. ?�. ת0ו831מ6(11ם100>356ג1ך6ץ5113 ? . לי 51 ; 81 14 20;
|,. 539 568 180 195 8*3556 16<11§מ13חת0 10111231100̂מ

^?"?
011
י � ��:;:.\ <;- ^^^^^י י

:. \.
י י

.
י

. .'- , > ; . / - י (245) י
ן
. . (219) ? <746) ; (687)

0̂-ח0א $1 $3,168 6ת001ת611מ?^ [י 4,253 $ 8,218 $ 628,
16̂^?^<0-מ0א!)מ3^6;

513
3165 

י - י -י  י � . -י
� . ; . . � 2,915?? �  . . 2 ^863 . � 2,902 ? . 2,848 0: 0/^\? (1110 0.75 $ 2.05 $ 0.31 $ 0.82 $ 61511316ק 85מ1מז63̂ 

_?י0£6-\!0>1 3$\1510\^1#10116̂ � 16ח06ם1 <? י � ? . � י י ? �? . 6;27;:
י : י

^ 0.26 י ? י �.. .י- ; -0.78 ". 0-75- 
0-ת0א| \̂? *111  ̂ '--� 1.50 $ 2.83 $ 0.57 $ 1.09 £ 311316 ז6ק 85מ1ח631

̂§ה311ת6(61?^0 3̂ 111 ..י �;? ך,. . . : . . . ?  0/ס45 � . , . .
 י

320/0 .� 
.420/0 , 360/0

8̂ (131 170/0 120/0 56ת6קx^ מ53110ת6קוה100)316-15386
^ 18̂ 0

. .-?̂ 1011 13X6X̂ ̂.�6]נ8^ 0)013164�1י58*611 8מ6ק1מ00^ ̂—� . _ ?¥—. 0/0— . ̂�—_ �_.? ./ . . ת3£10
0̂10111201100 0510130611)16 355615 396 4% 3% 40

̂"^8מ^ק0?^^מ0א^ ל"�^ ; �
; .ץ- \}י "�י

י י
- . //  . . . . ? . 59^/0. � . 540/" . . 580/0 54*/*

0̂ $ 611110001613x65 $3,169* ת1810ע1-0ק 016!6ג10000161 ?1/ 1,432 $ 8,001 $ 3,637
� . � - 1100001613x65" ץ0/ח1510'\10ק ?^0 � . . \ . :790.:- 536 ...  2,057 1,510 - -  1316 א£3 6'ץ6011!)6 ?^<0ן

25"/" 370/0 260
/0 420/0

̂נ|16ח1000,?^0 6מ601ת011?ת816(ץ^ק.016 ^ י . י̂  י
. , : $3,1(59• ? " 

..;;3,637 $. / *00נ8 £; .1,432 $.
311316-15356(1 3x 6x960568 839 771 2,452 2,274^ 1011'<3ק 1)151316 !)ת3 00!60831ק1מ00

9נ

נ
וי



. 558618 6ןג811מ13ת0£1 מ125110^10ת\). .  . . . - -195- -180 - , .568 539
1613x63 $ 4,203 $ 2,383 $ 11,021 $ 6,450ז001מ£011 מ1510'\10ק £016©ג61מ001ו11 ?\^0-מ40<
1̂ע0^.ת510^0^?^/0-מ0^ ^6:^63 �•  י יי י ?

, י י
י
.
 י

. .  ; �;1;035 : .-- י י ^ •� . , י755;  � .2,197! ?; י 2,803 �
0^34 ^250 320/0 0'ל25 0)1ה א19 £^696011 ?\<^0-ת0א
̂^ק(610381א :̂ 011̂ג.§�^6ק0 65. � ... ., . ; , - ל57;3;$.. $ י 192^ $ .;� ; ;9,758- - ; $ ^7?2 �

(1,831) (3,222) (780) (095נ1) 1ח6ומק1111)6 2114 '<*?6ק10ק /0 13565!0ז11?
?166 0351100  ̂ - - י

י  י
;

י י
-

. יי
 יי

.
י

י. / י  �." - יייי -
י  י

: יי י י--
- י�482*2/$ . .� , $. 1,412 - " 536נ6 $

$� 3,941

ו

ןנ

נ
נ
נ
:1
נ
נ
:1

ו

10ו..

נ



נספח מסי
2

תעתק מעמודי האינטרנט של פייסבוק בעניין יתרונות הפיקסל ושמירת המי̂ד

!

1



=11 ?5ת0|61£/\ח00 >1ם$1x61 *13 ה0)3�ז6'\ח00 6ו60630 /ו'\0^ 11.9.2017 161ח06 ק81}�00141(3061

\

ח3ר311ח0̂ \\�\ ! 'ז6^ח06 ק161�1 �1561^6^01^ 0^\� � � 421.^ \ ?כן161^ #6ן ח3ס /\/\0ר1 ,

 1]10>81©ס - ג|961 48*
\ (115) ו<8ו01ח£

>01X61 41�301 ח61810^ו001 4116 6003 10̂�1 05!538 9"י*י***
?3ח¥61510וו00 **9ת0""0
€15* 9ח391ח13/\|

 ^ פ £ 5
31x61] 9ח1>301�ו* ח61310/\ח00 6ו11 113109 51311 .01631100 16101301כ31131/\3 �ז96ח10 0ד! 13

̂! 9ו1[15^6^^ ̂/ו6ח 16  ^3066001< 01x61 .^0ו] חק163 .ץ3ן100

 26וח" ק
ח6וזז631/ץח1 ח0 ח�זנ1611 6ו611�זו6331וח 633ח31גוב11(01ץ כ)1©ר1 ח03 9ח1>301�ז1 ח61310עח00 1 0^

6/ / / / / 70 001(3061^ 8*ח6חוץ8<| 4  ,^6^6!/\ 6�31 3013 0̂111 31161 6>131 16כ|60ק 5ח30110 1116 00 9ח11�01ק16 /6 3)0\^̂ 

1̂ 113109 ^6 3^^1ג9¥01חו004ו|165נ001ק? ̂ 3 016316 ח03 \01ץ ,11x61 1001^ 9ח1>11301 ח61310/\ח00 6 0^ 00016 1ק35011/\3
̂* 01* 5©()1נ101ט0ץ ח0 396רחx6| 1|ק 1x1 16ג1311/\ח1 ח3 13063ק 00016 13ר3116.11כ61̂/ 0111ץ ח0 1306ק 611156^5 /̂6133116 ^1011 3611013 3 111633396 5301< 10 1̂ 63>01131 13113/\ 6ח60ח301 ח6י1̂/ ^306600

1ת3/^ ג01ץ 0396 ץח3 ח01X613 0 111636 1306ק ח03 טסי̂' .ח30110 ת3 ץ0^ 65"ט880זן |3ת0ן4ו1)£̂1 10 11301<.

1̂ 016x3^1̂ 16, 1̂ ̂\ ט0ץ  1ו1ק 1)1ג01̂/ ע0^ ,13נ01>601ח0 >!1101130ח3/ 9ח1>11301 ח61310/\ח00 6ר11
[31x61 01̂ ח 1ט0>601ו01 16 396ק ח3110רח1חת00 3̂ 366 16ק60ק 31ר11 3 9ח1611קח161001
,396ק 31ר10301311 ח6130ק 613^\6ח6ו^/\/\ .1ג01>601ו01 1̂ 6ו11 *3ו11 >001ג3061^ 0001616113 16
6̂ ח61310/\ת00 6111 ^133 0001111601. 3̂0613001 1ח6/\6 ח61310/\ח00 11131 63ו3101ח1 ח6ו!1̂ 
51ח3931 1̂ 561 6ו 16̂/\ 0ו1̂/ 16ק60כן ^0 30 301 ח3 ח0 601>0101101 301 ת3 601/ 1^11̂/ 011ץ 1016/\10ק !ח03 6/וע 31ר11 011̂ח0161313ח11 ו01ץ 3כן61ו] 31ו11 ח0ו31ח011זח1 1ח6רח631/\ח1 ח0 ח1ט161 16
̂ 1חו01רח3 6ר10111 1רו6ק3 נ01

\̂/ 16כן60ק 301310 #\0ו^3 ג01ץ 3ק61̂ו 3130 9חו>11301 ח0)613/\ח00 10 ץ61>)11 016ח1 ©31 0\~
1ז6/\ח00 ,3ח61310/\ח0ס 101 9ח121וח11כן10נ!0כ31 016ח1 16310 .>001כ3̂061 08

\/\/35 1^113 1̂ 0̂ 5̂ � >311111תלו6? 1117*ק161< ח13110 316 � ^6131601 31110163
0 ¥65 0 ̂ 10

£3-101�ו*4ס£1-47£*

^10̂  010 1 ̂ס 01ח3 3116כ61̂/ ץרדו ח1x61 0^ ח61310/\ח00 313113ח1 31ר]1 >601ו ?9ח1>011/\'\ 5י11

0\/61 ̂ 30157 101 5ר]61310/\ח00 >)1130 >3065001^ 01063 0111106 0611001 31י1/

̂" 3ץ01x61 3131113 33 6ר1111 10630 11 01063 31^/\/\ 1̂" 01 י'61ץ ץ11/\3011 10 )0 160601
?"י\11/\3011

11136 3 1̂ 013110110 ץ1ו1101-03ו 1 010 ^0\¥ .663116^ ץרח 101 10513111̂ 01x61 613100/\000 6ו
?616ו11 ;

 460491677335370/ק|6ו]/635ח];גוכ1/וח00.ז001כ7.13061^^//;3(1*1ו]
'1/2



11.9.2017 7116 ^306^001^^1x61 01? >001נ3061^ 1 656חו$ו81

6"ו10/\1/61.1ק 6רו0 ?̂ .165 ט:

^̂ ???? ?̂?̂ ^̂ ^ ^̂ ????^

 י
^^^^^^  ̂ ̂חו>301�ז^ ח61$10/\וו0ם 65>31רח 01x61 >!00כ3€61ק /*\6ח 6ו71 ח 1231:10 ודוחקם 

: 
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂ ̂\6 ח3ר1] 635161 §חו̂�^3רח6ץ ^ח3   6ר1:ז 61.1156

̂ח1x61 /̂7 5[3? '^6ח 31�̂

^^^^^^^^  ̂
 ^ח3 5)ח6/ץ€

."\6610 65�!ע)63:) 311 €55^^^ 0) 16כ!3 11176י011ץ

8̂ ^̂  ||| 1̂  ̂ §חו566ץכ] 112)3�וגו0ץ1ו1:)5100635^0ר5661.§חו>3€1�ז1ח0ן5ץ6^ח00 •
_^^^^^8^^^ 1 | |̂  ̂ ̂ 31 ר1^ ̂ 3 35 )60ח6קק13� {[�60£ ̂�65111[ 01= /0111� 3̂ .

^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^̂ 3̂ $ח0ו5�^6/יח€0 01} 6\נ] ץ311סו^3רח10גו\/ .ח123110תוו1ק0 • <>1 1̂  5611 ג01ץ 61
: |̂  ̂ !/̂ |̂ ^^^^^^  ̂̂ ,ןן|ר ךך^ .]6^קקג01'<ק11 ]

^ |̂ ^ ]6>1ק3וח6?ז.8ח611)1�31וח6ק • ??? ^^^ , 6ח0י60/י6 0] ,5116 ?1\סץ 715115 0^ 01
8^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ̂\ 16ק60ק 0) ]115| 3̂ 10ז601ק5 6>£31 �01 65§3ק 10^60ק5 151£/\ 10 .5ח0!

>011/\/\ 0̂ 61\1ק קו01ץ ^ג1ק
1̂>3 נ01ץ ח6ו]/\/\ • ; יי ̂ו�ו3^ח5:3  ̂^ 601)1ם3�ו) 6�ז3 5ח0ו5ץ6/\ח€0 0111ץ ,5^ח6/\6  "̂
̂ק 116כ01רח 301055 ! ח3 16£5כ]3ז ,65ח10 90̂| .5�ז6]ג1קרח00 ק0^65^̂ 

011161ץ1126ח11ק0 011ץח6ו1/\/ו • (15 ̂ ̂]?ל �]ג01ץ,5ח0ו5'61^ח00 665116̂ �זס |
111/י¥ 3015 ̂ו 16ק60ק £0 /וע0ו51 ץ1וו0 051רח 316 10 11̂ ?90 .ז']6/\ח00 10 ץ61

ח03 00י< • 3̂ק ח0 16ק60ק ו6301�ו 01 6£>311וח6�] 3150 >001;̂  0ו
^^  ̂0^?̂3(|�63̂ 715116̂ 6X31̂ 01ק .51£6ג61/יע 1ע0ץ  1̂ 8̂ ^151£6/\ 0ו1/י\ 16ק60ק ,16 ^̂ ^^?"̂ ^

61^011101^ 0£ח 611£ 6§3ק £ט0>601ר€1 001^ ; ̂ח00 ^^^ .6§3ק ח3110וח1ו  ̂ |̂ ^̂ ^ 56̂ 10 /י\0̂ו חץ63^ ;6  .ק1511ר11 
^^^^^  ̂ 1 ן

11561̂ 3150 ח03 ג01ץ • : ^^^^^* 615וח510ג01 /י/ו6ח ^ח^ 01x6110 >001כ3061ק 16 ^^נ̂   ̂ ^^^^^ 1̂  6>3111>1001 3 §ח1ז0163 ץ6 1511015/\ 665116^ 0111ץ 0} 511111131 316 110* ;^^^—,
^^^^  ̂ ^^^^£^^^3311̂  __ ^^^ X^| [1301(5|ק 0111/ 06ח0 6:>ח6!3114 6)3111^00] 3 016316 .16006

 .5ת61510/\ח00 100:)0 רחנ1רח1ח1רח 3^^^^
̂^ך  ̂̂^^^^

*//:3ק^ ̂./̂ו  61>טק'>001כ3061:)/655/3חו5נ1כ!/רח00.>001כ3061
2/4



131x61 ^306600? 6ו11 11.9.2017 01* >01סג61ם3:) 1 658ח8081

§ח1>1:>3�ו;} ח510�'ו6/\ח00 ק56£11
110011 ?̂?????? ????? ?̂?  ̂ 566 110̂ 51:311̂ §חו115 ץ6 וח1ט611ק 1301$ג01ץ  31(1 

 5^ח6/\6
 __ח$101ג0 01

1*| 1י "> 1 ? 1\ 6>131ז1 8001 .5ח61$10/\ח€0 | ^0 0:6ח3ח611:011ק 6ו# 16ט635ח1 1:0 ץ635
̂^ל| |  ̂

1 
/^3^

7/^\ 1 ¤3 ,15)3 0014כ]6ס3::1�ןג01ץ #"^ר! ^ח3 [0 :}0 5615 0!:)60ק5ו6301�] 16̂ק60ק  ין©*י?1)|1376^ 0
^^^^^ ̂ייי̂י 1̂  ̂יי^   1 90^^^  ̂ .6;ז¥6551/\ 1ע0ץ ^0 03265 חו61£3:) 1:601ו5!י\

: 1
^^^^^^^^^^ ^^^^^^  ̂ 16ק60ל| 5ח10]30 ^0 65קץ161�11 ]ח656�]ק16 15ח6/\6 ^ץ3^ח3^5 • 0 11 ;ח0 6>131 ̂̂נ 1 1̂1̂ נ1 מ1נ̂נ ̂ו ננ1 1̂נ1̂  ̂ ̂ ויק 6>31רח 16ק60ק 6�^6ר(^ 16קוח3א6 ה0^ נ5116כ!6/" ה00ץ 011'\ ,3365 ו]

3̂ ץכ1 קג51וו1] ז56 ח03 : 6^00 ^0 6£קק1ח5 3 §ח11ז זט0ץ 10
[:306(}00  ̂?1X61

1615 3150 5ח0ו5�ז6'\ח00 רת$£0נ0 • קג5611 ^ח3 5רו0ו5�ו6/\חכ0 )301�1} ט0ץ
̂ 1181 6ר£1 §ח1'ו£6ח6 ץכ1 §חו]6>1�ו3רח6'ו 01? 063ח310116 0} ]ח3/ו-ו נ01
1̂ 5^ 10חו ץ|]60�ןו^ 566 1̂ .�ן6§3ח3 16x1 £0 ^^3 10 ]ח3/י¥ 1יח€10 ט0ץ
,1x61 ^0^|6^ יז011ץ ̂ 3 קו5611 10 /ו'\0ו* ח�ז163 ,ח0ו615^ח€0 וח1510

66£ 5̂ ̂וק >13065001) 6ר11 ר]1ו^\ 311601
̂ 51311חו 00י('גו1-10 ̂\ 61ג1ק >001נ30€1^ 16�  )0ח 01 �ו6ר6£1^ ח0 ^ח6ק6^ 111/

^̂ 0^̂ 6)0163 €'\גו0ץ̂^000 €>גוק 3̂   ?:351כ] 6רי£ ייי י
8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂• 1̂ ̂י011ע 6 06^61 0163*6̂ 0̂ |£חו>1 ץחג  ̂ק   ח�ז163'י 6ר11 ח0 )€11€1 ,61

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ 11̂ג1 "'10̂�1^^^^? 6610 ח0  ̂ 1̂ק /ו^6ח 3 016316 5ץ53 £! 616ר1̂/ . 
^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^

3̂ו] 011ץ ,2015 ,9 6ח10. 0) �1101ק |X6|ק 3 1)€31€�€1 011^ 17 < || 8 ח3 6/  ̂ 8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ק 2\#}0 ח0ו5�010161761 :^ ̂ו0ר1 ח�ו163 ס7.  )001כ3061^ 6ו111!513ת| 10/
1 11  ̂1 

^
|
^̂ 8

̂ק ! 61, >01ו01 ̂\610כ1 )ו6�61ר1̂/ ץ1ו1001^5ץ53 ח3 §תו^5וא6 ? ???ו————?>??? 8 .^1ק
? 1̂ ^011 016916^3^X6) 3̂ 61 

6ח11ג.
,5י9,20 8̂ 8 51116חג1 16יט0ץ:11 01 ^̂  

8̂ ^^^^^^^^^  ̂ ?
35001 ̂ /113  ̂ 0 01ת1)1 ̂§ורח ע0ץ 1x61 ק̂   ^276, ̂ ̂|^ו|  ^601 ̂ /1016 ? ^_^^ 0^^^^^^^^^^  ̂ ̂\610כ81 . 

^ 8̂ ^̂  ̂ ¤ ^^^^^^^ 8̂ ^8̂  8

1 <"*""">-">0( 
 י

^ ̂ק >001כ!3€6:]-!> 011116* )1001 • 1 ן6)(�ק ט0ץ 5ח63רח 11 .§3] זח6וחרח00 <-61
"̂ ;̂ 15ו*ז .1x61^ /"6ח 61116/ו3ו] �(11<1>*_*10>י**> 11 י*-' )).|1ו>1י411*<* £ 1(110 )*¥.^6ח 0^ 110ח3" ט0ץ 31ו1" 15 ̂'0ן11*1י)1ח**ז1*1#£1*י

£ /̂/^^^0^""/"1_"5/*̂ 1-; • 1? 566 ]'ח0^ 00ץ 1̂ ̂ק £|6500^-!> 6ו ט0ץ 3£) ^ח6וחרח0^ <~61
̂*"1.*0*יי<""ג1^ 1 ̂>*)*'י*") 56'1? םיס 6ח1 6/י3ח 16 י

̂ו""!**�!}*!"̂, ̂ק 60111 • ;(1י4567190ג!1  1116 ח0 535601 ץ31/י 15ח6''\6 (1310>ח513 116} 13111 ,'(3)01 316 615
̂*,-*ו0--22 ^||̂  6קץ] 

01 6356 00016

0;1ט101)> ̂*1*< �1 ??11111") )ו"ג" ̂ �*1*0ת:ץ*1ק11*ו�<*1*)1 "?!!• �1י* 1)1<11ינ ̂^00)11*1.*וו¥1*/̂/ >1/(1?

*!-̂ ̂ו""*"*. ̂ק >001ג3061::ן ו-� 61
1 ̂ ̂!,1.יו.א*,ל1] וו40]ח ̂ 8*).וי)(11)0!ז*יוו1*64>.י<וקחיוו1)י(0י*1)> 17>קי1<* 
̂*1£*"1<]."1 • 11)1.1^011" "1111*,0)ו<*)<)*.1>0*(1**ו*11*>.ת 1טנן.ת;ח=1)̂,1(ן10)_11)*1;((*"1"" ̂.י1*^.ח;1)1י11611*0*.1];ת-ו1 ̂י"1> 1)11ן).ת;�0 ̂(*)1מ*11ז*£1*1**ק.ו1-1;|1<** *1̂ 1̂!י0"

,י)1תד)"^ ;('1561890^2ני

<)ק01*/*
)|ו|ןנ)11 ן1זו1ז<*ק)4€1ק"> ?*תג*̂*1ק!111�<**ץז) *1ייו1*1* י1�

/0/()0101 <1ק

ן

̂ק-^00כ3061ז/633/3ח51נ1נ1/רח00.>3066001*./ו^^7//:5ק11^ 6[ 
3/4



נספח מסי

3

העתק דף פייסבוק בו מפורטות עצות כיצד לייעל את הפרסום של לקוחותיה

ו

ו

ו



11.9.2017 [:3061)001< 1̂ 080161 ק!6

_ /9 - • - —  - - - -- - 

̂�ו6/\^\/ 9^ ו31ו311ח0נ 1-11 �ו£6ו061 ק61!-1 ח156 0ר1 , ?ק61ר1 6/\/\ ח03̂ 

£05 1̂ ̂ 9חי*63<י£ 100)0031 - ק61 (8(1) ו91131ח£ 5(£

9"ו*"10<**7001 3961ח13/\1 6$>£ ח1 18̂) 016319 **
̂ 9חו01631 ^5 ̂ 1נ01ץ וח10

3961ח13/\1 3^ ח1 3015 >001כ3061ק 01631109
חו 13)^01034109 ^^8 

/ 367 ^00ב\00ו3^ 3 016316 1 010 /י10¥�1 1©39"3^:
^1

̂ 9תו31@י 0̂כ| ח! 3[) 61
0̂\�\ ץ10|()£  010 1 016316 17101*1̂ 16 3  ̂

5613 
3* 00067

^ *11̂ 160063 
86 ח3 "ו6)3¥"ק

5*ח8וח1306ק ^^
\-\0̂  00 1 3̂ ?^3 ץרח 10 ח0311-10-30110 3 01

-, ©17*3©ץ0 ^^ - -  - - .

̂*1^ 301 ח3 016316 1 010 #\10�1 , _ . ., .. _ 1 101̂ ?306ק >001(3061^ 3 1
13)*9ח1*3©01 |

"̂ 1 1363ז3ו*0 & 9תו|ט1)6^330)ח6וח1306ק 01^ :לג"8-,'

̂\ 0056ר01 )3301 .>001כ3061^ ח6310קק3 13013ג01ץ 616ו1

̂י0161 6ו13011111^ 13ח6רח1306ק :רח316ץ3 ץ61

301 ח013ז 13ח6וח1306ק 301 0036ו]0

301 ח3 /\/\16/\16כ1

/ רו0!31ח1}€163 6^

̂ו 0036ו01 16ק60ק 1ח3^ ג01ץ 616ר1 0̂111 9חו>01ו6101*31 90 10 36.

1-10̂ 61613רח313ק 1^30101111 1 30 7 30137 ץוח 10

1-10̂ ̂̂/ 0036ר01 1 010  11!/*\ 6ח60רח30 1616 ץרח >01101 ץ6ר)1 ח6ו!/\/\ ©39כי ץייו ח0 01ח13
3017

1̂ ח6ו)/^ 90 6ח60ח301 01063 616ר1/\/\ 3017 ץוח ת0 >)0ו01 ץ6ו

̂ 3 6601ח 1 00 30137 ח111 01016110 ת) 01931112311011 ץח1 ז10 663116/
̂ו//:3ק^  633662000000451/ק61ו{/653ח31עג1/וח0ס.ז001ג3061ז."ח)

1/2



נספח מסי
4

העתק מסמך מדיניות הפרסום

ו

ן
1



1 ו הצטרף/ה 0:1 רפ י *ו התחבר/י 0ל פ"0בו7ן
הרשמה

מדיניות פרסום

סקירה נללית

תהלץ-^תו�"""ת ; 1. סקירה כללית
פענלות שניתן לבנו! במקרה של פ0ילה

הבנת המדיניות שלנו
תוגן א0ור

מדיניות הפרסום שלנו מספקת הדרכה לגבי ם!גי תוכן ר.מודע1ת המותרים. כשמפרסמים מבצעים הזמנה, כל
ח1$ח0 016 6̂51 מודעה נבדקת בהתאם למדיניות זו. אם אתה סבור שהמודעה שלך נפסלה בטעות, הודע לנו על כך.

מודעות סרט!נים

," גורמי בלבול נפוצים ?�?*
שגורמים לבלבול. לחץ על הקישורים הבאים לקבלת מידע נוסף על כל מדיניות:מ<נו3 כדי לעזור לך לבנות חוויית מודעות תואמת למדיניות וידידותית למשתמש, אנחנו מבהירים כמה נושאים נפוצים

י מאפ"ניםאיש"םג1ק0נ1 בתמונות ו
• המותגים של פ"סבוקמו"גות לידים י תונ1 הניכ1ל רמ1זית מיניות

שימוש גננ0'ההותג שלנו

. _ _ _  ._ . _. _,. __ . ._, הנבלות על שימוש בנתונים _, _

--  - - — ? ? - ? - —  י � "" ���"י ��� "�� 
דבריק ש'גליר ליעת

י . 2. תהליך בדיקת המודעות
; בדרך כלל, רוב המודעות נבדקנת בתוך 24 שעות, אם ני במקרים מסוימים הבדיקה עשויה להימשך זמן רב יותר.| | לפני שמודעות מוצגות בפ"סבוק או באינסטגרמ, הן נבדקות כדי לוודא שהן תואמות למדיניות הקרסום שלנו.

ו למה אנרונ! מתייחסים
/ הנחיתה של המודעה. "תכן שהמודעה לא תאושר אם ת1כ[ דף הנחיתה אינו פונקציונלי באופן מגיא, אינו תואם ,: בתהליך בדיקת המודעה. אנחנו בודקים את התמונות, הטקסט, הפילוח והמיצוב של המודעה, בנו0ף לתוכן בדף יי

למוצר/שירות שהמודעה מקדמת או אינו תואם באופן מלא למדיניות הקרסום שלנו.

#9#ק3ת11א8̂1 46
1*�*'' '"י'�"'"<£*.,?] " __, ̂י י̂. �.^̂  ̂ - — 18י . 

̂*יי "̂ י יי|*י י י ? 
^^^^^^ יייי"*; י^יי ̂_

: מה קורה לאחר בדיקת המודעה?

? לאתר בדיקת המודעה, תקבל התראה שתודיע לך אם המודעה אושרה. אם המודעה אושרה, נתחיל להציג אותה
ותוכל לראות את התוצאות בימנהל המודעות1.

: 3. פעול1ת שניתן לבצע במקרה של פ0ילה

ערוך את המודעה שלך
אם המודעה שלך לא אושרה מכיוון שהיא אי1ה תואמת למדיניות שלנו באופן מלא, אחר. יכול לערוך אותה ולהגיש

: אותה לבדיקה חוזרת. כדי לערוך את המודעה:
• בדוק את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון הפרסום שלך. אם המודעה לא אושרה, נשלח לך דוא"ל עם

פרטים שיםבית מדוע.
ו • בעזרת המידע בהודעת הדוא"ל של הפ0ילה תוכל לערוך את המודעה וליצור מודעה תואמת יותר. עיין דף זה

! לקבלת שלבי עריכה.
ו• שמור את שינו" העריכה. לאחר שתשמור את השינ1"0, המודעה תוגש שוב לבדיקה.

1



 י
ערער על ההחלטה

אם אינך יכול לעחך את המודעה או אם אתה חושב שהיא נפסלה בטעות, אתה יכול לערער על ההחלטה
באמצעות טופ0 זה.

י "� � ~ ���י� ��"� ��� י � מדיניות פרסום� "�

סקירה גללית

תה'��4ךז'3ו9ך*?0ור

פעולות שנית] לבצע במקרה של פסילה
1. כללי הקהילה

תונן אסור
אין לפרסם מודע1ת המפרות את כללי הקהילה שלנו. אין לפרסם מודעות באינסטגרם המסתת את הנחיות :

 ?: !•ח^יי^^^^סטגרם.
מודעות סרטונים

; 
̂. מוצרים או שירותים לא חוקיים ופ<11

,צןגא'ן לפר0ם מודעות המהוות, מעודדות או מקדמות מוצרים, שירותים או פעילויות לא חוקיות. מודעות שמפזלחות :
יי לקטינים אינן יכולות לקדם מוצרים, שירותים או תוכן שאינם הולמים, אינם חוקיים או אינם בטוחים, או שמנצלים, 1"

̂ו*ו מפעילים לחץ מופרז על קבוצות הגיל הכלולות בפילוח, ?• נ1ק0<¥03
מ1דו1ות לידים :

שימוש בנגסי המותג שלנו !3. נהלים מפלים
, צבע, אין לפרסם מודעות שמפלות אז מעודדות אפליה של אנשים על סמך מאפיינים אישיים כגון גזע, מוצא אתני

, נכותאנ מצב רפואי או גנטי. ̂,???!^, מין, נגוי-ה מינית, זהות מגדרית, מצב משפחתי ?!̂ 1 י1"^
 ;ו

̂ןידעת דברימקעלו

4. מוצרי טבק .י

מודעות אינן יכולות לקדם מכירה של מוצרי טבק ואביזרים גלונים או שימוש בהם.

, מק�11 נוסף

5. סמים ומוצרים הקשורים לסמים !
; מח�עות אינן יכולות לקדם מכירה של םמים לא חוקיים, תרופות מרשם או 0מים למטרות הנאה. אן שימוש בהם. יי

מיד'ג נוסף

6. תוספים שאינם בטוחים
אי] לפרסם מודעות המקדמות מכירה או שימוש בתוסקים שאינם בנ11חים, כפי שייקבעו על ידי פ"סבוק לפ1 שיקול

דעתה הבלעדי.

מידע נוסף

, תחמושת א! חומר1 נפץ ! 7. כלי נשק
מודעית אינן יכול1ת לקדם מכירה של כלי נשק, חחמ1שת או תומרי נפץ, או שימוש בהם.

מידע 011ף

8. מוצרים או שירותים למבוגרים
מודעות אינן יכולות לקדם מכירה של מוצרים או שירותים למבוגרים א! שימוש בהם, למעט מודעות לתכנון

המשפחה ולאמצעי מניעה. מודעות לאמצעי מניעה צריכות להתמקד בתכונות המניעה של המוצר, ולא בהנאה
מינית או בשיפור ח" המין, והן צריכ1ת להיות מפולחות לאנשים בני 18 ומעלה.

מידע נוסף

9. תוכן למבוגרים
מודע1ת אינן יכול1ת להכיל תוכן למבוגרים. תוכן כזה כולל עירום, הצגת אנשים בתנוח!ת מי1יות מפורשות או

מתמזות, או פעילויות בעלות רמיזה מינית מוגזמת או פרובוקטיביות מינית.
הידע נו0ף

10. הקרת זכויות של צד שלישי
; שדעות אינן יכולות להכיל תוכן המפר את הזכויות של צד שלישי כלשהו או פוגע בהן, לרבות זכויות יוצרים, סימנים
מסחריים, פרטיות, פרסום או זכויות אישי1ת או זכויות קניין אחרות. כדי לדו1ת על תוכן שלדעתך מפר את זכויותיך

או פוגע בהן, ע"1 בפרטים אלה.

11. ת1כן סנסציוני
, ג0 חח או אלים במידה מוגזמת. : מודעות אינן יכולות להכיל תובן מזעזע, סנסציוני

מידו! נוסף

12. מאפיינים אישיים



מודעות אינן יכולות להכיל תוכן שמצהיר או מרמז על מאפיינים אישיים. תוכן כזה כולל הצהרות או רמיזות ישירות ?
או עקיפות לגבי גזע, מוצא אתני, דת, אמונות, גיל, נטייה או התנהגות מינית, זהות מנדרית, נכות. מצב רפ1אי

, עבר פלילי או שם של אדם. , חברות באיגוד מקצועי (כולל בריאות פיזית או נפשית), מצב כספי

; מידע נוסף

מדי&^נ-^מנומטעה או שקרי
~ אידלפר6ם מודעותיהמכילות תוכן מנועה, שקרי או תוכן שנועד להונות, כולל טענות, הצעות או נהלים עסקיים

מטעים.
תהליי^^עיק^מודעות

פעולות שניתן לב1נע במקרה של ק0ילה
14. תוכן שבוי במחלוקת

תוכן א0ור
מודעות אינן יכ1לות להכיל תוכן שמנצל נושאים פוליטיים או חברתיים שנויים במחלוקת למטרות מסחריות.

*ח6)ח100)1010^)68^

"יעק^ףןיןץונתעגה לא פןנקצ-]נלי
פ>לוחמודעות אינן יכולות להפנ1ת אנשים לדפי נחיתה שאינם פונקציונליים. נכלל בכך תוכן בדף נחיתה שמפריע ליכולתו

של אדם לנווט אל מחוץ לדף.

מידו! 011ף
י טקסט בתמונות

מעקב ^^וד . "וד"&
? שינ<ו'*י1ל<!*�88ו8ונח!*מ המקדמות מכירה של מצלמות מעקב, מכשירי מעקב אחר טלפונים ניידים א1 ציוד מעקב

מוסווה אתר.
הגבלות על שימוש בנתונים

̂?! נגסויות ̂'ז'?^  "י�
י

מודעות אינן יכולות להכיל גסויות או דקדוק ופיסוק שגויים. יש להשתמש בסמלים, מספרים ואותיות באוקן תקין.

מידע נוסף

18. פונקציונליות שאינה ק'ימת
מודעות אינן יכולות להכיל תמונות שמציגות פונקציונליות שאינה קיימת.

מידע נו0[>

19. בריא1ת אישית
: אין לפרסם מודעות המכילות תמונות "לפני ואחרי" א1 תמונות המכילות תוצאות לא צפויות או לא סבירות. תוכן

המודעה אינו יכול לרמוז או לנקות ליצור תפיסה עצמית שלילית כדי לקדם מוצרי דיאטה, מוצרי ירידה במשקל או /
מוצרים אחרים הקשורים לבריאות. מודע1ת למוצרי בריא1ת, כושר א! ירידה במשקל צריכ!ת להיות מפולחות

לאנשים בני 18 ומעלה.

מידע נוסף

: 20. הלוואות על חשבון משכורת או מקדמות במזומן
; מודע!ת אינן יכול1ת לקדם הלוואות בזק, הלוואות גישור א1 הל1ואות אחרות לטווח קצר שמי1עדות לכסות את

ההוצאות של מישהו עד למועד קבלת המשכורת הבאה.

21. ש�11ק רשתי
מודעות המקדמנת הזדמנויות להכנסה צריכות לתאר בא1פן מלא את המוצר או אח המודל העסקי המשויך, ואינן

?כ1ל1ת לקדם מח�לים עסקיים שמציעים תגמול מהיר על השקעה קטנה, כולל הזדמנויות לשיווק רשתי.

מידע נוסף

22. מכירות פומביות בשיטת ימכרז אגורהי
מודע1תאינן יכולות לקדם מכיתת פומביות בשיטת ימכרז אגנרהי, מכיתת פומבי1ת עם דמי השתתפות ומודלים י.
עסקיים דומים. :

23. מסמכים מזויפים

. אין לקרסם מודעות המקז�מ1ת מסמכים מזויפים, כגון תארים אקדמיים, דרכונים או מסמכי הנ-רה מזויפים. /

24. תוכן לא איכותי א1 תוכן שגורם להפרעה
מודעות אינן יכולות להכיל תוכן שמוביל לדפי נחיתה חיצוניים המספקים תוויה לא צסויה או תוויה המהווה הפרעה.

נכללים בכך מיצוב מודעות מטעה, כגון כותרות סבסציונינת במיוחד, והובלת אנשים לדפי נחיתה המכילים תוכן
מקורי מינימלי ובעיקר תוכן מודעות שאינו קשור א1 שאיכותו נמוכה.

מידע נו0ף 1

; 25. תוכנות ריגול או תוכנות זדוניות \

 י?? מודעות אינן יכולות להכיל תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות או תוכנות שגורמות לחוויית משתמש לא צפויה או שקרית. :
נכללים בכך קישורים לאתרים המכילים מוצרים אלה.



14. הנפשה א1טומטית \
מודעות אינן יכולות להכיל שמע או הנפשת 1)38ה שמופעלת באופן אוטומטי ללא אינטראקציה עם האדם, או :
י, שמתרחבת בתוף פ"סבוק לאחר שמישהו לוחץ על המודעה. ;

מדי^פ^פקסרי הזרמה לא מורשים /
0ד,ר^9}9י$וים בעזרת מודעות מוצרים או פריטים שמאפשרים או שמעודדים גישה לא מורשית למדיה דיגיטלית. !

תהליך בדיקת המודעות
 ?28. 5רוו816ע$ 9חו1ח6/\רחו01�ו01

311101טח1 445, :.- פעולות שניתן לבצע במקרה של פסילה 06ח16ו11 1301105 56ט  ̂ 1ח16ז1061ס?ח6 011181 01 0100655 *16י\16 33 0111 1ח6/י1ז1ט0110 10
3ח3161ץ3. / .1̂ 463ט01חו 113 1101118911156קית3116 31ר1116311)16011111 י"נן 3$#? חס311(£165111 01 1ח16חם0 5י[3£ 6ו11

. 1ח6!ו3#צ 68111£#£*1 ,

: _ ..... . ," _.. .. .._ _. .. מודעות 0רט!נים 

; ~ 
פילוח

1ח16ח00 601*651110^ : מ*"5.
. נו!ן0נ! בתמונות ;

מ1ד"111.לא^כוהול :

.? / א ג�3*נואו מתייחסות לאלכוהול צריכות לציית לכל החוקים המקומיים, קודי התעשייה הנדרשים  י הקיימים, ההנחיות, הרישיונות והאישורים הרלוונטיים, ולכלול קריטריוני פילות לפי גיל ומדינה התואמים להנחיות ?שינה*וק!1)11 *ת5̂ז
הנבלמ3^^-^<(*נ110^ ולחוקים המקומיים הרלו!נט"ם. שים לב שמודעות המקדמות אלכוהול או מתייחסות אליו ;
\ , אסורות במדינות מסוימות. גולל, בין היתר: אפגניסטן, ברוני', בנגלדש. מצרים, גמביה, כוויית, לוב, נורווגיה
נ^י^ה, ערב הסעודית, טורקיה, איחוד האמיתיות הערביות ותימן. ;

י
̂יט "יי^

מ1ו1 נוסף ן

2. היכרויות י
ו מודעות לשירותי היכרויות מקוונים מנתרות רק באישור מראש ובכתב. מ1דעות אלה צריכות לציית לדרישות הפילוח ;
 ;| לגבי היכרויות ולהנחיות האיכות שלנו לגבי היכרויות, המופיעות גאן. כדי להפוך לשותף היכרויות רשום, מלא טופס ]

זה כדי להתחיל את תהליך הגשת הבקשה.
מידע נוסף ;

3. הימורים בכסף אמיתי /
מודעות המקדמות או מעודדות הימורים 0ק1ונים בכסף אמיתי, משחקי מיומנות בכסף אמיתי או הגרלות בכסף ?

: אמיתי, סלל קזינו מקוון בכסף אמיתי, הימורי 0פורט, בינגו או פ1קר, מותרות רק באישור מראש ובכתב. מודעות / 1
מורשות של הימורים, משחקי מיומננת א! הגרלנת צריכות להיות מפולתות לאנשים בני 18 ומעלה שנמצאים :

בתחום השיפוט שעבורו ניתנה רשות. ! ו
 י

מידי! מסף ן

4. הגרלות לוטו של מדינות :
הגרלנת לוטו המנוהלות על ידי גופים ממשלתיים רשאיות לפרסם בק"סבוק, בתנאי שהמודעות יפולתו בהתאם ;
לחוק החל בתחום השיפוט שבו יוצגו המודעות. והפילוה יכלול רק אנשים בתחום השיפוט שבו ההגרלה זמינה. :

מידע נוסף

5. בתי מרקחת באינטרנט ;
אין לפרסם מודעות המקדמות את המכירה של תרופות מרשם. מודעות לבתי מרקחת באינטרנט 1לבתי מרקחת /
פיזיים מותרות רק באישור מראש ובכתב. :

6. תוספי תזונה !
מודעות המקדמות תוספי תזונה ותוספים צמחיים קבילים יכולות לפלח רק אנשים בני 18 ומעלה. !
מידע נוסף .

7. שירותי מנוי
מודעות לשירותי מנוי או מודעות המקדמות מוצרים או שירותים הכוללים מ1צרי חיוב מסוג אפשרות שלילית. חידוש ?
, מוצרי חיוב של הנורה משירות בחינם לשירות בתשלום או שיו1ק במכשירים ניידים כפופות לדרישות שלנו ן אוטומטי

לגבי שירותי מנוי.
? 

0ידו1 נוסף

8. שירותים פיננסיים :
מודעות המקדמות פניות לקבלת כרטיסי אשראי או שירותים פיננסיים אצל מוסדות מוכרים צריכות להציג בביתר ?
בדף הנחיתה של המודעה חשיפה נאותה לגבי התשלומים הנלווים, כולל אחוזי ריבית ודמי טיפול. מודעות ן
המקדמות הלוואות או שירותי ביטוח אינן יכולות לבקש ישירות הזנת פרטים כ0פ"ם של האדם, כולל פרטי כרטיסי !

? 
אשראי.

9. תוכן ממותג !



מודעית המקדמות תוכן ממותג צריכות לתייג את המוצר, המותג או השותף העסקי המוצג של צד שלישי באמצעות
ו ממנו למטרת חילופי ערך. בעת קידום שילובי תוכן ממותג, על המפרסמים להשתמש בכלי התוכן הממותג (קבל ?כלי התוכן הממותג. תוכן ממותג בתוך מודעות מוגדר כתוכן של יוצר או מפר0ם. המציג שותף עסקי או מושקע ;
מידע נוסף כאן על אופן תיוג המוצר, המותג א1 השותף העסקי המוצג של צר שליש1). !

: מדינט1נ.(7139£םזי הלוואות לסטודנטים
מודעות המקדמות שירותים שיש בהם משום הטעיה או הונאה בקשר לאיחוד, וית1ר או מימון מחדש של הלוואות0ייי^^מ המקדמות שירותי הלוואות לסטודנטים צריכות להיות מקולחות לאנשים בני 18 ומעלה. אין לפרסם

̂ו1ן^^ודעוונ ; ו1הל-

פעולות שנ�תן לבצע במקרה של 03<לה

. .," _ . . . ._.. .  . . . . אסוי . .,  תוגן

1י161ח00 1)016ח£8£1

""^•יגטדעות סרטונים
̂"מודעות סרטונים ומודעות דינמיות מסוגים אחרים חייבות לציית לכל הכללים המפורטים במדיניות פרס1ם זו, כולל

כללי הקהילה, וכן לכללי המדיניות הבאים:

3̂,310 שגורם להפרעה ,70

̂יו? /0"-י מודעית דומים אחרים אינם יכולים להשתמש בטקטיקות שגורמות להפרעה רבה, כגון מסכים מודע&ר
מהבהבים.

שימוש בגג0י המותג שלנו

̂קו1!קי1<?נלוט0י בידור הגבל$ 

: יביי^^ןג ^^דימונים של סרטים, תכניות טלוויזיה, קדימ1נים של משחקי וידאו ותוכן דומה אחר המיועד לקהלים ;
. מבוגרים מותחת רק באישור בכתב מראש מאתס"סבוק, והן צריכות לפלח אנשים בני 18 ומעלה. חל איסור על

; הצגה מ!גזמת של התוכן הבא במודעות אלה:

 ו1. שיקוש בסמים ו^לגוהול
 1י

2, תוכן למבוגרים
 ן

3. גסויות

4. אלימות ודם

7. פילוח

1. אין להשתמש באפשרויות פילוח כדי להפלות כנגד משתמשים, להטריד אותם, להתגרות בהם או לזלזל בהם,
או כדי לנקוט נוהלי פרסום דורסניים.

2. אם אתה מקלה את המודעות שלך לקהלים מותאמים אישית, עליך לציית לתנאים הרלוונטיים בעת יצירת קהל.

8. מיצוב

1. רלוונטי1ת
כל מרכיבי המודעה, כולל טקסט, תמונות או מדיה אחרת, צריכים להיות רלוונטיים ומתאימים למוצר או לשירות

המוצע ולקהל הצופה במודעה.
ו

2. דיוק
המודעות צריכות להציג בבירור את החברה, המוצר, השירות או המותג שהן מפרסמות.

3. דפי נחיתה קש1רים
המוצרים והשירותים שטקסט המודעה מקדם צריכים להיות אותם מוצרים ושירותים שדף הנחיתה מקדם, ואתר

היעד אינו יכול להציע מוצר או שירות אסור או לקשר אליו.

9. טקסט בתמונות



: המדינינת שלנו אסרה בעבר על מודעות עם טקסט שכיסה יותר מ-<200/4 מהתמונה במודעה. לאחרונה הטמענו
פתרון חדש שמאפשר למודעות עם יותר מ-200/0 נ1ק0ט לפעול, אך עם הצגה נמוכה של המודעות או ללא הצגה

כלל. לקבלת מידע נו0ף על שינוי זה ועל השפעתו על המודעות שלך, בקר במרכז העזרה למפרסמים,

מדיניות קר10ם

ס^ג&"מוז�עות לץ�ים
̂ז:(?6'8?1ז(!18}�שאים ליצור שאלות במודעות לידים כדי לבקש את סוגי המידע הבאים ללא אישור בכתב מראש תהלי3

פעולוזגשנימן לבצע במקרה של פ0ילה

חשבומת ? ת^י"ספרי

1111̂ המבקשות מספרי חשבונות, כולל מספרי נוסע מתמיד, מספרי מועדון לקוחות או מ30רי (? !̂ "̂7̂ חשבונות טלפון או גבלים ללא אישור מראש מאיתנו.̂פ!
מודעו ת סרטונים

פ�לי<2. עבר פלילי
נ'1*1*1! לקרסם מודעות המבקשות מידע לגבי עבר קלילי או היסטוריית מעצרים ללא אישור מראש מאיתנו.

̂יו^ע כספי "יי'
אין לפרסם מודעות המבקשות פרטים כ0פ"ם, כולל מספרי חשבונות בנק, מספרי ניתוב של בנקים, מספרי כרטיסי

וגי א^ראי. הגנסות, שווי נכסים או גודל חובות, ללא איש!ר מראש. י הגבל)1^3^1ו©£נ8ני110ב- דיי

מידע נוסף
דברינו שעליך לדעת

4. מספרי זיהוי שהונפק! על ידי גופים ממשלתיים
אין לפרסם מודעות המבקשות מספרי זיה!י שהונפקו על ידי נופים ממשלתיים, כולל מספרי תעודות זהות, מספרי

דרכונים או מסקרי רישיונות נהיגה. ללא אישור מראש מאיתנו.

5. מידע בריאותי
, כולל בריאות פיזית, בריאות נפשית, טיפולים רפואיים, מצבים אין לסרסם מודעות המבקשות מידע בריאותי

רפואיים או נכויות ללא אישור מראש מאיתנו.

מ1עוו0ף

6. סרטי ביטוח י
 וי. אין לפרסם מודעות המבקשות פרטי ביטוח, כולל מספרי פוליסות ביטוח נוכחיות, ללא אישור מראש מאיתנו. ?�

|? 
מיד^ נוסף

7. שיוך פוליטי
אין להציג מודעות המבקשות מידע לגבי שיוך פוליטי ללא איש1ר מראש מא'תנו. ;
מידע לוסף ,

8. גזע או מוצא אתני ;

אין להציג מודעות המבקשות מידע לגבי גזע או מוצא אתני ללא אישור מראש מאיתנו.

מ'1�1 נ01ף

9. דת !
אין לפרסם מודעות המבקשות מידע לגבי דת א1 אמונות פילוסופיות ללא אישור מראש מאיתנו. \
מידע נוסף -

10. נטייה מינית /
א'ן לקרסם מודעות המבקשות מידע לגבי נטייה מינית או מידע על ח" המין של האדם, כולל עם בני איזה מגדר

(ים) הוא מעדיף לצאת, ללא אישור מראש מאיתגו. ;
מ1�11 נ01ף :

11. שאלות תגנית •
1 מודעות אינן יכולות לבקש מידע זהה או מידע דומה באופן מהותי למידע שנית] לבקש באמצעות שאלת תבנית. /

מידע נוקף

12. חברות באיגוד מקצועי ?

אין להציג מודעות המבקשות מידע לגבי 0טט01 חברות באיגוד מקצועי ללא איש1ר מראש מאיתנו. 1
מידע גו0ף ;

י
13. שמות משתמש או סיסמאות ,



אין לפרסם מודע1ת המבקשות שמות משתמש או סיםמאות, כולל שמות משתמש וסיסמאות של חשבונות קיימים
. וחדשים, ללא אישור מראש מאיתנו. אם אתה רוצה להפנות אנשים להירשם לחשבון באתר או בשירות שלך, עליך

להשתמש במטרה קליקים לאתר או הקרות באתר כשאתה מציג את המודעות.

מידע נוםף

""י ~ """* " ~~ "� ~ * �* "" מדיניותפירסום " " �

סקירה בללית

תהלי11ג1יקתשי'טו̂( בנכסי המ1תג שלנו
פשלות שניתן לבצע במקרה של ק0ילה

1. תמיכה במותגים
אין לפרסם מודעות המרמזות על תמיגה מצד פ"סבוק או אינ0טגדם או על שותפות מסוג כלשהו איתן, או עלת1גן אסור

1ח6)ו£01<11?40ז*53!1רת פ"סבוק אחרת.

מודעות 0רט11ים

פילות י_, 2. המותגים של פיי0בוק
10ןניבה משתמשים בהתחברות לפ"סבוק) יכולות לכלול אזכור מוגבל של "פ"סבוק" או "אינסטגרם" בטקסט המודעה כד1מודעות המקשרות לתוכן עם מיתוג של פ"סבוק א1 אינסטגרם (כולל דפים, קבוצות, איחעים א1 אתרים

מידע נוסף
. מ1דו1ות ןייז�יס

̂מח)1)}ר1ם וסימנים מסחריים שינ"'3גנ1פו
שינוטובנננתינדפי הנחיתה אינם יכולים להשתמש בזכויות היוצרים אן בסימנים המסחריים שלנו, או בסימנים הגבל0ז!̂ו
; דומים שעל!לים לגרום לבלבול, למעט במידה שהדבר מותר במפורש בהנחיות השימוש במותג שלנו או בהנחיות

̂!5י6נרם, או עם אישור מראש ובכתב מאתנו. גי>
1
יי9ו!!||9 דב

 ו
-

12. הגבלות על שימ1ש בנתונים \

1. ודא שכל נתוני המודעות הנאספים, מתקבלים או נגזרים ממודעות פ"סבוק או איגסטגרם שלך ("נתוני פרסום
ב&"סםקיי) ישותפו רק עם אנשים הפ1עלים בשמך, כגון 0פק השירות שלך. אתה אחראי להבטיח שספקי השירות ן

?י שלך יגנו על נתוני הפרסום בפ"סבוק או על גל מידע אחר המתקבל נואיתנו, יגבילו את השימוש שלהם בכל המידע
; הזה וישמרו על סודיותו ועל בטיחותו.

מפרסמים שונים או התרת שימוש בשיטות ישק קמתי [מפרסם שמשתמש בשמות מותג של מפרסם אחר כדי: 2. אל תשתמש בנתוני הפרסום בפ"סבוק לאף מטרה (ובכלל זה פילות מחדש, מיזוג נתונים בין קמפ"נים של
לקבל תעבורה לאתר שלו] או הפניה מחדש עם תינגים), אלא על בסיס מצטבר ואנונימי (אלא אם קיבלת אישור

מפ"סבוק}, ורק במטרה להעריך את הביצועים והאפקטיביות של הקמפ"נים שלך בפ"סבוק.

3. אל תשתמש בנתוני הפרסום בפייסבוק, כולל קריטריוני הפילוח של המודעה שלך, כדי לבנות פרופילי
משתמשים, להוסיף להם, לערוך אותם, להשפיע עליהם א1 להרחיב אותם, כולל פרופילים המשויכים למזהה של

מכשיר נייד כלשהו או למזהה "חודי אחר המזהה משתמש, דפדפן, מחשב או מכשיר ספציפי.

4. אל תעביר את נתוני הסרס1ם בפ"0םק (כולל נתונים אנונימיים. מצטברים או נגזרים) לשום רשת פר10ם.
3̂), ספק נתונים או שירות אחר הקשור לפרסום או להפקת רווח כסקי. 1 6x0113096) פלטפורמה לניהול פרסום :

13. דברים שעליך לדעת

1. מדיניות ה3ר0!ם חלה על (1) מודעות ותוכן מסחרי המוצגים או נרכשים דרך פ"סבוק, בשירותי פ"סבוק או
ג/\/, (2) מודעות מחוץ להם, כולל מודעות שנרכשו במסגרת התנאים 1ההתניות הסטנדרטיים של ם\/1̂/

המופיעות בתוך אפליקציות בפ"םבוק, (3) מודעות באינסטגרם. השימוש שלך במוצרי ובשירותי הפרסום של
פ"סבוק נוהוור, חלק מ"פ"סבוקיי במסגרת הצהרת הזכויות ותחומי האחריות של פ"סבוק (

̂/ו*//:3גן11ו1) והוא כפ1ף להצהרת הזגויות ותחומי האחריות. אתה עשוי להיות ' 5וח16931/161/וח00.>001(3061).
כקוף לתנאים או הנחיות נוספים אם אתה משתמש באינםטגרם או במוצרים או שירותים מסוימים הקשורים

לפרסום בפ"סבוק.

2. המפרסמים (ושאים באחריות להבין את כל החוקים והתקנות הרלוונטיים ולציית להם. לאי ציות יכולות להיות
השלכות ש1נות, כולל ביטול מודעות שיצרת והפסקת פעילות החשבון שלך.

3. איננו משתמשים בנתונים איש"ם רגישים לפילוח מודעות. הנושאים שאתה בותר לפילוח המודעה שלך אינם
משקפים את האמונות האישיות, המאפיינים או הערכים של האנשים שמשתמשים גפ"סבוק או באינסטנרם. ;



! 4. אם אתה מנהל מודעות בשם מפרסמים אתרים, יש לנהל נל מפרסם או לקוח באמצעות חשבון מודעות נ9רד.
אין לשנות את המפרסם או הלקוח המשויך לחשבון מודעות קיים; הגדר חשבון חדש. אתה אחראי להבטיח שכל

מפרסם יציית למדיניות פרסום זו.

. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות, לאשר או להסיר כל מודעה מכל סיבה, לקי שיקול דעתנו הבלעדי, כולל פ
"יח סעויעם ה משתמשים שלנו או המקדמות תוכן, שירותים או פעילויות המנוגדים מ ודעות המשפיעותלרעה על

0ק1י19מד$נו התחרותית, לאינטרסים או לתפיסת הפרסום שלגו.

בדיקת המודעות : תהלין-

^9י נ^^גר^^יי&ור מראש ובכתב, פ"סבוק או חברה של פ"סבוק יכולה להעניק איש1ר כזה,

 פעול1§>
.

תובן א 10 ר

̂י^יות אלה עשויות להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. & יל̂' יו̂'

מודעות סרטונים

פילוח

מיצוב

טקסט בתמונות

מודעות לידים

שימוש בננ0י המותג שלנו

הגבלות על שימוש בנתונים

דברים שעליר ליעת

ן



נספח מסי
5

העתק מסמך כללי הקהילה



כללי הקהילה

המשימה שלנו היא להעניק לאנשים את הכוח לשתף ולהפוך את העולם למקום
פתוח ומקושר יותר. בכל יום אנשים מגיעים לפ"סבוק כדי לשתף את סיפוריהם,
לראות את העולם מבעד לעיניהם של אנשים אחרים וליצ1ר קשר עם חברים ועם

מגוון הרב של קהילה בת יותר מטרות. השיחות המתנהלות בפייסבוק משקפות את ה
ממיליארד איש.

אנחנו רוצים שאנשים ירגישו בט1חים כשהם משתמשים בפ"סבוק. לכן פיתחנו אוסף
̂. ן ̂י!  סוג ] קיא/יםי^

של כללי קהילה, המפורטים בהמשך. כללי מדיני1ת אלה יעזרו לך להבין איזה
שיתוף מותר בפ"0בו7ן ועל איזה סוג תוכן אנשים עשויים לדווח לנו כדי שנסיר אזתו.

עקב המגוון של הקהילה העולמית שלנ1, עליך לזכור שייתכן שיש דברים שעלולים
להיחשב כלא נעימים או מטרידים בעיניך אך אינם בהכרח מפרים את כללי הקהילה.

̂יף 0י1ע בשמירה על ביטחונך לי�

אנחנו מסירים ת1כן, משביתים חשבונות ועובדים יחד 0ק.רה גלי,ת
עם רשוי1ת אכיפת החוק כשאנחנו מאמינים שקיימים

שים ם י  א1ןמ
סיכון אמיתי לפגיעה פיזית או איומים ישירים על

ביטחון הציבור. קבל מידע נ01ף על הטיפול של פגיעה עצמית
ארגונים מסוכניםפייסבוק בתוכן פ!נעני.

הקטע הבא בריונות והטרדה

התקפות על דמויות
ציגוריות

פעילות פלילית

אלימות וניצול מיניים

מוצרים בפיקות

לראש הדף ;



אנשים משתמשים בפ"סבןק כדי לשתף חוויות סקירה כללית
אתה עשוי להיתקל בדעות שונות משלך, ואנו מאמינים "1יום יולהגביר את המודעות לנושאים החשובים להם. לכן ;

שהדבר יכול להוביל לשיחות חשובות בנושאים קשים. דבי� שטנה
עם זאת, כדי לעזור לאזן בין הצרכים, הבטיחות

אלינזנת ותוכן גרפי
והאינטרסים של קהילה מגוונת, ייתכן שנ0יר סוגים
מסוימים של תוכן רגיש או נגביל את הקהל שיראה

אותו. קבל מידע נוסף על הדרכים שבהן אנחנו עושים
זאת כאן.

הקטע הבא

שמירה על אבטחת החשבון והמידע האיש1 לי>"*ידף

אנחנו עושים מאמצים כדי לעזור לשמור על בטיחות 0ק1ךה נלל.ת
חשבונך וכדי להגן על הפרטים האישיים שלך. על ידי

להשתמש בשם ובזהות האמיתיים שלך. אינך רשאי הונאות ח�ואר זבל /ן הצטרפותך לפ"סבוק אתה מביע את הסכמתך . 'י"י"ב"�י"ד".'""-" ;
, דיווחים על חברים או בני ולפרסם פרטים אישיים של אחרים ללא הסכמתם. קבל ? !

מידע נוסף על הדרכים שבהן אנחנו פועלים כדי משפחה שנ5טרו
לשמור על בטיחות הפרטים שלך.

הקטע הבא

ו
1 ____"____"_____ ______ __.__ , _____ _ .

הגנה על הקניין הרוחני שלך לי>—ף

פייסבוק הוא מקום שבו אתה יכול לשתף את הדברים
החשובים לך. התוכן והמידע שאתה מפרסם בפ"סבוק

שייכים לך, ואתה יכול לקבוע כיצד הם ישותפו דרך
הגדרות הפרטיות והגדתת האפליקציות שלך. עם

זאת, לפני שיתוף תוכן בפ"0ב1ק, ודא שיש לך זכות
לעשות זאת. אנו מבקשים ממך לכבד זכויות יוצרים,

סימני מסחר וזכויות אחרות המעוגנות בחוק. קבל
מידע נוסף על ההנחיות שלנו לקניין רוחני.

דיווח על שימוש לרעה

1 ת ע ר ל הקהילה העולמית שלנו מתרחבת מרי יום, ואנחנו עושים מאמצים גדי לקבל את האנשים ל0ביבה שאי] בה תוכן סוגעני. 1 דיווח על שימוש 
לשם גך אנחנו 0ומגים על אנשים כמון. אם אתה רואה בפ"יסבוק משהו שלדעתך מפר את התנאים שלנו, דווח לנו עליו.

1̂^לר ו עודיים שעוברים בכל רחבי העולם כדי לבדוק דברים שאנשים מדווחים עליהם ולעזור לוודא שפ"סבוק 1~""רב^תהת7גו ?111 לנו צוותים יי
 —י�"������-"" "" "

תמשין� להיות 0ביבר. בטוחה.



נל- תקטורת

| 1 0̂ 0̂ק 0ח£3113|  /0£1 (813511) 65ו1§ו1 ̂ק (130€£?) גו^חגוז? !0ח3ק£5 טו*101ר1* 8£6 עבריי! (5(1) 11511§ח£ נ^^ ""ןן

נ"ז מאא/יחבר<ס אנשים דפים מקומות משחקים 0יקו1  ^סם^ט^? טל9ון
111£ 

113̂ה513 קופגהרשמה התחבר �ז2§ח16556^ הפרטיותשל  ̂-'3^ קבועות נוחכוניס 0פ1רט 15יו0וח0^ אינסנונרם אוז�ות נ^יניותהקרטיותשליהעווה^-ןק הצהרת 1̂ק01 ידוענים 6

מדיניות ע1ימוע1 מקובל תנאי שירות 0נ1נדרנ1"ם עזרה

ו
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העתק מסמך הצהרת הזכויות



 הצטרף/הצטרפי אז התחבר/י אל ק"םבוק
1 1

הרשמה

דוא"ל^"טלפון 11!111

" ~~~ ~ ~~ �*�"—'?ו!0נם זה נגתב באנגלית (ארה"ב). במקרה של סתירה בין גרסת מתורגמת ק/^הי של הסנם יזה לגרסה בשפת האלגית, הגרסה בשקה האנגלית היא הגרסה המחייבת. שים לנ שסעיף 16 מגיל שינויים מסוימים |
בתנאים הכלליים למשתמשים מחוץ לארצות חברית. סיסמה

תאריך שינוי אחרון; ס3 בינואר 2015
שנחת את החשבון?
י . י תתיוברהצהרת הזכויות ותחומי האחריות ו
אינטראקציה עם פ"םבוק, וכן נ"תגים, מוצרים ושירותים של פ"םבוק, שאותם אנו מגנים "שירותי פ"סבוק" או "שירותים". על ידי ו&ם השימוש שלן� בשירותי פ"סבוק או הגישה שלך אליהם, אתה מסכים להצהרה זו. נפיהצהרה זו של זבויות ותח1מי אחריות ("הצהרה" 10 "תנאים") נובעת מתוך העקחגות של פ"םבוק, ומהווה את תנאי השירות שלנו אשר אליהם כפופים מערגות היחפים '4למ�5ח�לזק1קזסק�זעם-ז7דקת£�זילזז-0קנזק'̂ד0�י

האם ברצונך להצטרף לפ"םבוק?שמתעדכנת מעת לעת, בהתאם לסעיף 13 להלן. בנוסף לכך, תמצא בסוף מסמך זה משאבים שיעזרו לך להבין את אופן הפעולה של פ"סבוק.
̂ולומום אלה מתנגשים , מוצר נזר. או שיחת גזה בהתאם להיקף ההתנגש1ת1 הרשנזהמניוון שפ"סבוק מספקת מגוון רחב של שירותים, אנו עשויים לבקש ממך לקרוא ולקבל תנאיט משלימים שיחולו על האינטראקציה שלך ע0 אפליקציה, מוצר או שירות ספציפיים. במידה ו^תנאית (וו עם הצהרה ז1, התנאים המשלימים המשויכים לאפליקציה, למוצר או לשירות הם הקובעים מבחינת השימוש שלך באפליקציה בזו

1. קרביות
קרטיותך חשובה לנו מאוד, בנינו את מדניות הנתונים שלנו נדי לנל1ת קרסים חשובים שילמדו אותך איך להשתמש בפ"סבוק כדי לשתף תוכן ע0 אחרים ואיר אנחנו אוססיס את הת1נן והמידע שלך ויכולים

להשתמש בהם. אנו מזמינים אותך לקרוא את מדיניות הנתונים נלהשתנזש בת נדי לקבל החלטות נוושכלות.

2. שיתוף התונן והמידע שלן�

, נגון תמונות וסרטונים (חובן קניין רוחני), אתה נותן לנו באופן ספציפי את ההרשאה תבאה, בכפוף להגדתת הפרסיות ולהגדרות האפליקציות שלך: אתה נותןגל התונן והמידע שאתה מסו'סם בפ"סבוק שייכים לך, ואתה יכול לקבוע כיצד הם ישותפו באמצעות הגדרות הפרטיות והגדרות האפליקציות שלך. בנוסף לנך; לנו רישיון לא בלעדי, ניתן להעברה, ניתן להקצאה ברשיון משנה, כלל עולמי ופטור מתמלוגים, להשתמש בכל ת1כן קניין רוחני שתפרסם בפ"סבוק או בקשר לק"םבוק (רישיזן קניין רוחני). ר'שיון קניין1. לגבי תוכן שתלות עליו זכויות קניין רותני
תוגן קניין חחני, הוא נמחק באופ; החמה לריקזן סל המיחזור במחשב. עם זאת, ברור לן ני תונן שהוסר "שוי להישאר בעותקי ניבוי למשך פרק זמן סביר (אך לא יהיה זמין לאחרים).רוחני זה יסתיים כאשר תמחק את חובן הקניין הרוחני שלך או את חשבונך. אלא אס התונן שלך שותף עם אתרים שלא מחקו אותו. י, פיתש הדבר שאתה מאשר לנולם, לרבות אנשים מחוץ לפ"סבוק, לגשת למידע זה, להשתמש בו ולשייך אותז אליך (כל1מר לשמך ולתמונת1 לשתף עם אפליקציות, קרא את מדיניות הנתונים ואת דף הפלנופורנזה שלנו.)| 01 האפליקציה יקבע איך האפליקציה תוכל להשתמש בתוכן ובמידע שלך, לאחסן ולהעביר א!תם. (לקבלת מידע נוסף על הפלטפורמה, כולל איך אתה יגול לשלוט במידע שאנשים אחרים רשאים3. בשאתה משתמש באפליקציה, האקליקציה עשויה לבקש את רשותך לגשת לתוכן 1לםידע שלך ובן לתוכן ולמידע שאחרים שיתפו אתך. אנחנו מחייבים את האפליקציות לכבד את פרטיותך. וההסכם שלך2. כשאתה מוחק 4. נשאתה מפרסם תו?ן אז מידע באמצעות ההגדרה יציבורי

5. אנו מעריכים תמיד את המש!ב שלך והצעות או/חת במגע לפ"סבוק, אולם עליך להבין כי אנו עשויים להשתמש במשוב או בהצעות שלך ללא מח1יבות לקצות אותך בגינם (ממש כשם שלו אין חובההפתק יל שלר).
להציע אותם).

3. בטיחות

אנו פועלים כמיטב ינולתנו כדי לשמור על הבטיחות בפ"םבוק, אולם איננו יבולים להבטיח זאת, כדי לשמור על הבטיחות בפ"סבוק, אנו זקוקים לעזרתך ומבקשים ממך לקחת על עצמך את ההתחייבויות הבאות:
2. לא תאסוף תובן או מידע של משתמשים ולא תיגש לפ"סבוק בצורה אחרת, באמצעים אוטומטיים (בגון מנועי איסוף, רובוטים, עכבישים או שואבי תבנ'ם) ללא הרשאה מראש מאתנו.1. לא תפרסם תקשורת מסחרית שלא אזשרה (כגון ספאם) בפ"סבוק,

3. לא תיקח חלק בפעילויות שי!וק רנ שנבתי בלתי ח/קיות, כנו) שיווק פירמידה, בתוך פ"סב'ק.
4. לא תעלה ויתסים או ק1דים זדוניים כלשהם.

5. לא תשיג בעורמה פרטי נניסה ולא תיגש לחשםן השייך למישהו אחר.
6. לא תנהג בבריונות ללפי משתמש, לא תאיים ולא תטריד משתמשים.

7. לא תפרסם תוכן שיש ב1 משום דברי שטנה, איום או תוכן פורנוגרפי; מםיונ לאלימות; או מכיל עיחם א1 אלימות גרפית או לא מוצדקת.
8, לא תפתה ולא תפעיל אפליקצ"ת צד שזישי המגילה תוגן הקשור לאלכוהול. הינחיות או תננים אחרים למבוגרים (לרבות פרסומות} ללא הנבלות מבוםסות-ניל הולמות.

10. לא תעשה דבר שעלול להשבית, להעמיס יתר על המידה או 7/'\בש את הפעולה התקינה או את המראה של פ"סבוק, למשל התקפות מסזג מניעת שירות או התערבות בעיבוד דפים או בפונקציונליות9. לא ונשתמש בפ"סבוק לביצוע פעולות לא חוקיות, מטעות או מפלות.
אחרת של פ"סבוק.

11. לא תאפשר ולא תעודד הפרות כלשהן של הצהרה זו או של הנק-ינ�ות שלנו.

4. הרשמה ובטיחות חשבו1

משתמשי פ"סבוק מוסרים את שמותיהם וקרטיהם האמיתיים, ואנו זקוקים לעזרתך כרי לשמר מצב זה. להלן נמה מחויבויות שלך נלפינו בנל הנוגע להרשמה ואמירה על בטיחות חשבונך:
1. לא תספק מידע איטי שקרי בפ"םבוק, ולא תיצור חשבון עבור מישהו שאינו אתה עצמך לדרשות.

2, לא תיצור יותר מחשבון אישי אחד,
1̂ תובל ליצור חשבו; חדש ללא רשותנו. 3. אם נשבית את תשב 1נך, 7

4. לא תשתמש בציר ר.זמ[ האישי שלך להפקת דווח מטהרי, אלא תשתמש למגורה זו בדף פ"םבוק.
5. לא תשתמש בפ"סבוק אם גילך פחות מ-13.

6. 7?< תשתמש בפ"סבוק אם ה1 רשעת בעבירוינ מין.
8. לא תמסור 7^<יש את הסיסמה שלך (או, במקרה של מפתחים, את המפתח הסודי שלך) ולא תאפשר לאדם אהר לנשת לחשבונך א1 לעשות דבר אחר שעלול לפגוע בבטיח'ת של חשבונך.7. תקפיד לשמור על דיוקם וערנונם של פרטי ההתקשחת שלך.

10. אם אתר. בותר שם משתמש או מזהה חמה עבור החשבון או הדף שלך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסירם או למש1ך אותם בחזרה אם אנו סבנרים שהדבר נדרש (למשל נאשר בעלים של סימן9. לא תעביר את חשבונך (לרבות נל דף או אפליקציה שאתה מנהל) לגורם אחר מבלי שקיבלת מאתנו הרשאה מראש ובקתב.
ם האמיתי של המשתמש). מסחרי מתלונן על שם משתמש שאינו דומה ק̂/

5. הגבה על זכויותיהם שלאנשים אחרים

אנו מכבדים את זנוי1תיהם של אנשים אחרים 1מצפים ממך לנהוג באותו אופן.
1. אל תפרסם תוכן ואל תנקוט בפ"0בוק ש1ם פעולה אשר מפרה את זנוינתיו של מישהו אהר אן מנוגדת לחוק באופן אחר.

2. באפשרותנו להסיר נל תונן או מידע שאתר. מפרסם בק"סבוק אם אנו סבורים שהם מפרים הצהרה זו או את המדיניות שלנ1.
3. אנו מעניקים לך את הכלים שיעזרו לך להגן עלזנויות הקניין החחני שלך, לקבלת מידע נוקף, בקר בדף ניצד להתלונן על הפרת קניין רוחני.

4. אם הסרנו את התוגן שלך בשל הפרת זנויות היוצרים של גורס אחר, ואתה סמר שהתוב; הוסר ב0ע1ת, נאפשר לך לערער.
, או ע0 הרשאה מראש5. אם הקרת שוב ושוב זכויות קניין רוחני של אנשים אתרים, נשנית את החשבון טלך בעת הצורך. 6. לא תשתמש בזכויות היוצרים או בסימנים המסחריים שלמ, או בסימנים דומים שעלותם לנחם לבלבול. למעט במידה שהדבר מותר במפורש בהנר11ת השימוש במותג שלנו

7. אם אתה אוסף מידע ממשתמשים, עליך: לקבל את הסנמתם, להבהיר שאתה (ולא פ"סבוק} הוא מי שאומף את המידע שלהם, ולפרסם מדיניות פרטיות שמסבירה איזה מידע אתת אוסף וניצדובנתב מאתנו.
תשתמש בו.

̂ו תשלח הזמנות בדוא"ל אל אנשים שאינם משתמשים ללא הסכמתם. בפ"םבוק קיימים כלים לדיווח חברתי שמאפשרים למשתמשים לספק משוב לגבי תי1ג.8. אל תפרסם בפ"סבוק את הטסםנים המזהים או מידע בסקי רגיש של אף גורם אחר. 9. לא תת"נ משתמשים וק

6. מנשירים ניידים ואחרים

3. אתה מסכים בזאת, ומעניק את נלהזנויות הנדרשות, לאפשר למשתמשים לסננה (לרבות באמצעות אקליקציה) את המכשירים שלהם עם נל פרטי המידע הגלויים בפניהם בק"סבוק.2. אם תשנה את מ00ר הטלפון הנייד שלך או תשבית אותו, עדנ; את פרטי חשבונך בפ"םבוק בתוך 48 שעות כדי להבטיח שהודעותיך לא יישלחו לאדם שקיבל את המספר הישן שלך.1. בשלב זה אנו מספקים את השירותים שלנו לטלפונים ניידים בחינם, אך קח בחשבון שהחיובים והעלויות הרגילים של ספק הסלולר שלך. בגון החיובים על העברת הודעות טק0נ1 ועל נתונים, עדיין חלים.

7. תשלומים



אם אתה מבצע תשלום בפ"סבוק, אתה מסכים לתנאי התשלום שלנ1. למענו אם נאמר שתנאים אחויט חליט.

8. סעיפים מיוחדים ההלים על מפחתים/גזפעילי אפליקציות ואתרים

אם אתה מפתח או מפעיל של אפליקצ"ת פלטפורמה או של אתר, או אם אתה משתמש ביישומי ח91נו|י| חברתיים, ע7יך לציית למדיני1ת פלטפורמת ק"סבוק.

9. אוד1ת פרסומות ותונן מסחר- אחר אשר מוצג או מקוד0 על ?!�< פ"טבוז;

לדוגמה, שאתה מרשה לע0ק אן לישות אחרת לשלם לנו כדי להציג את שמך ו/או את תמונת הפרופיל שלך יחד עם התוכן אן הפרטים שלף ללא שום פיצוי עב1ו�ך. אם בחרת קהל םפציקי לתוכן או1, אתה מעניק לנו רשות להשתמש בשמך, נתמונת הפרופיל שלך, בתוגן שלך ובפרנויר (גגו; מותג שאתה אוהנ) בכל הנ!נע לתוכ] מסחרי, ממומ! או קשור אשר מוצג או מקודם על ידינו. פירוש הדבר הוא,מטרתנו היא לספק תונן קרסומי או תוכן מסהר או ממומן אהר שיש בהם ערך עבור המשתמשים והמקרסםים שלנו. ק�" לעזור לנו בנך, אתר. מסכים לתנאים הגאים:
לפרטים שלך, 1נבד את בחירתך נשנשתמש בה0.

2. איננו מעבירים את התוגן או הפרטים שלך למפרסמים ללא הסכמתך,
3. ברור לך שייתכן שלא תמיד כזהה שיריתים ופרסומות בתשל01 בבאלה.

10. םע"פיט מיוחדים החליק על מפרסמים

<\ר שלנו יציית! למדיניות הפרקום שלנ1.אם אתח משתמש בממשקים שלנו ליצירת מודעות בשירות עצמי לצורך יצירה, הגשה ו/או הצגה של קרסום או נל פעילות או תוגן מסחריים א! ממומנים אחרים (במשותף, "ממשקי מודעות בשירות עצמי"), אתה  ̂ מסכים לתנאי המודעות בשירות עצמי שלנו. בנ01ף לכך, הפרסום שלך אנ פעילות מסחרית א! מטוםנת אחרת א! תוגן כזה המוצבים בק"סבוק א1 ברשת המוציאים

11. 0עי9-ם מיוחים החליק על דפ-0

אם אתר. יוצר או מנהל דף בק"םבוק, או מקעיל מבצע קידום מכירות או הצעה מהדף שלך, אתו! מסנים לתנאי השימוש בדפים שלנו,

12, סעיפים מיוחדים החליק על תוכנות

, ננון מוצר תוכנה עצמאי, אקייקציה או ח01נ11ק לדפדפן, אתת מסכים לכך שמעת לעת תהיה התוכנה רשאית להוריד ולהתקין שדרוגים, עדכונים ותכונות 1. אם אתה מורד או משתמש בתוכנה שלנו
2. אתר. מקבל על עצמך לא לבצע שינויים, ליצ1ר עבודות נגזרות, להדר לאחור 10 לגסות לחלץ קוד מקור מאתנו בכל דרך אחרת. אלא אם קיבלת הרשאה מפורשת לעש1ת זאת במסגרת רישיו] ק1ד קת1ח,נוספות מטעמנו כדי לשפר, ליןרם ולהמשיך לקתח את התוכנה.

או שנעניק לך הרשאה מפורשת בנתב,

13. שינויים

3. המשך השימוש שלך בשיחתי פ"םבוק לאחר קבלת הודעה על השימ"ם בתנאים, במדיניות "ו בחנ0י!תשלנו מעיו על הסכמתך לתנאים, למיניות או להנחיות ששונו.2. אם נערוך שינויים בכללי מדיני1ת, בהנחיות או בתנאים אחרים המוקיעים בהצהרה ז1 או שהצהרה זו מתייחסת א?יהם, נודיע על כך בדף "פיקוח על האתרי.1. נודיע לך לפני שנערוך שינ1"ם בתנאים אלה וניתן לך הזדממת לע"ן בתנאים הםעודכנ-ם ולהגיב עליהם לפני המשך השימוש בשירותים שלנו,

14. סיום
כך בז�וא�ל א! בקעם הבאה שתנסח לגשת לחשבונך. ת1כל גם למחוק את חשבונך או להשבית את האפליקציה שלך בגל עת. במקרים כאלה, הצהרה זו תבוא לסיומה, אולם הסעיפים הבאים עד"1 יחולו; 2.2,אם תקר את תוכנה או רותת של הצהרה זו, או תגרום בצורה אחרת לסיכון או לחשיפה אפשרית שלנו לתביעה משפטית, נהיה רשאים להפסיק לספק לך את כל השיחתים של פ"0בוק או את חלקם, נודיע לך על
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| 15. מחלוקות
, וכן בל טענה שעלולר. לעלות1. עליך לפת1ר כל טענה, ם-בה לתביעה או מחלוקת (לח7^ "טענה") שיש לך מולנו הנובעת מתוך או קשורה להצהרה זו או לק"סבוק אך ורק בבית המשפט המחוזי של ארה"ב בטחת הצפוני של קזיפורניהו או בבית משפט של המדינה הנמצא במחוז סן מטיאו, ואתה נוסכים לקבל את סמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלה למטרות פסיקה בגל הטענות הללו. הצהרה זו

איננו אחראים על שום תוכן או מידע פוגעניים, בלתי הולמים. מגונים, לא חוקיים או מפוקפקים מבחינה אחרת, שבהם אתר. עשוי להיתקל בפ"סםק. אינם נושאים נאחו"ות להתנהלותו של אף משתמשזו. על אף שאלו מספקים למשתמשים כללי התנהלות, איננו שולטים או מנחיק את הפעולות של משתמשים גפ"סבוק ואיננו אחראים על חינוכן או המידע שמשתמשים מעבירים או משתקים בפ"םבוק.2. אם גורם כלשהו יגיש נגדם תניעה הקשורה לפעולות, לתוכן או למידע שלך בפ"סבוק, תשפה אותנו ותגן עלינו מפני נל נזק, אובדן יהוצאת מכל סוג (לרבות הוצאות משפנו סבירות) הקשורים לתביעהביגך לבינינו. כפופות לחוקי מדינת קליפורניה, ללא קשר להתנגשות בין סעיפי חוק.
לתביעות שהנושה בהן אינו מכיר או חושי שהן קיימות לטובתו בעת ביצוע הפטור, ואשר לו ידע עליה! הייתה לה] השפעת משמעותית על הסדריו מול הת"ב. אנו 7^ נישא באחריות כלפיך במקדם שלידועים או לא ידועים, אשר עולים מתוך או קשורים לכל טענה שיש לך ננגדצז� שלישי כזה. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מסכים לווית1ר על תקנה אזרחית 1542§, לפיה; פטור כללי לא יורחבוללא הפרעות, עיכובים או פנמים. פ"סבוק אינה אהראית על הפעולות, התוגן, המידע או הנתונים של צד שלישי ואתת קוטר אותנו, את מנהלינו, הממונים שלנ1, עובדים וקוכנינו מכל תביעה 1נזקים.משתמעת. לרבות, בי1 היתר, אחו�יגת משתמעת על סתירות, התאמה למטרת ספציפית ואי-הפרה. איננו עדבים לגר שאתר פ"סבוק יהיה תמיד בטוח, מאובטח ונקי משגיאות. או שיפעל תמיד גראוי3. אנו מנסים לשמור על פ"םבוק במצב פעיל, נקי מתקל1ת ובטוח, אולם השימוש שאתה עושה בו הוא באחריותך בלנד. אנו מספקים או1 אתר פ"םבוק גמ1ח שהוא, ללא אחריות כלשהי, מפורשת א!בפ"סבוק. בין אם מקוונת ובין אם לא מקוונת.

כתוצאה מהצהרת ז1 או פ"סבוק לא תעלה על מאה דולר ארה"ב ($100) או על הסכום ששילמת לנו ב-12 החודשים האחרונים. החוק החל עשוי שלא לאפשר הגבלת או אי-הבללה של חבות או נזקיםאובדן רווחים או נזקים תוצאת"ם, מיוחדים, עקיפים או מקריים אחרים אשר נובעים מתוך הצהרה זו או פ"סבוק או קש1רים א7יהס, נם אם נודע לנו על אפשרות לנזקים גאלה. חבותנו המצטברת
-ההכללה שלעיל אינן חלות עזיך. במקרים כאלה, חםתה של ק"םבזק תוגבל להיקף המרבי המותר בחוק החל. מקריים או חוצאת"ם, ולכן "תכ; כי ההגבלה או אי

16. סעיקיט מיוחדים החליט על משתמשים מחוץ לארצות הבוית

אנו שואפים ליצור קהילה נלנבלית עם תקנים אחידים לכולם, אך אם שואפים גס לכבד את החוקים המקומיים. הסעיפים הבאים חלי0 על משתמשים ומי שאינם משתמשים שיש להם אינטראקציה עם פ"םבוק
מ ה וין לארצות הברית:

האיש"ס יועברו לארצות הברת ויעובדו שם. 31̂מ6ק8) של משרד האוצר של ארת"ב, לא תהיה מעורב1. אתה מסנים שפרטיך בפעילויות מסחיות בפ"סבוק (כגון פרסום או תשלומים} ולא תפעיל אפליקצ"ת פלטפורמה או אתר. לא תשתמש בפ"סבוק אם נאסר עליך לקבל מוצרים, שירותים או תוכנה שמקורם בארצות הגחת.2. אם אתה נמצא במדינה שארטת הברית הטילה עליה חרם, או אם אתה מו<*ע ברשימת הנתינים שנקבעו במיוחד (313תס311א 3©31ח6819ס 
3. הנאים מיוחדים אשר חלים רק על משתמשים בגרמניה זמינים כא[.

17. הגדרות

י,1. ב"פ"סבוק� או ב"שירותי פ"םבוק" כוונתנו לתכונות ולשיחתים שאנו מציעים, לרבות באמצעות (א) אתר האינטרנט שלגו, שכתובתו וח00.>001<3081ז.*/*י*, וכל האתרים האחרים הנושאים את מותג פ"סבוק או בעלי מיתוג משותף עם פ"סבוק (לרבות דומ"נים משניים, גרסאות בינלאומיות, וזידגיטים וגרסאות למנשירים נ"רים); (ב) הפלטפורמה שלנו; (נ) יישומי ה11191ק חברתיים, כנו; לחצן יאהבהי
להצן ישתף1 והצעות דומות אחרות, וכן (ד) מו"ה, מותגים, מוצרים, שירותים, תוכנות (כג1] סרגל כ^ם), מכשירים או רשתות אחרים שקיימים כעת או שיפותחו בעתיד. פ"סבוק שומרת לעצמה את הזכות

2. ביסלטפורמהיי אנו מתכוונים לערכה של ממשקי \?>£ 1שי1�ות'ם (בנון תוכן) או14* מאפשרים לאחרים. לרבות מפתחי אפליקציות !מפעילי אתרים, לאחזר נתונים נופ"טבוק אן למפק לנו נתונים.לקבוע. לפי שיקול דעתה הבלעדי, שמותגים, מוצרים או שירותים מסוימים שלנו כפוקים לתנאים נפרדים ולא להצהרת זכויות ותחומי אחריות זו.
3. ב"מידע" או �9רכו'ם" אנו מתכוננים לעובדות זלמידע אחר אודותיך, לרבות פעולות שניצע! משתמשים ולא משתמשים שיש להם אינטראקציה ע0 פ"סבוק.

5. ב"נתונים" או "נתוני משתמשי1 או "נתונים של משתמש", אט מתכוונים לכל נתון, לרבות תוכן או מידע של משתמש שאתה או צד שקישי יבולים לאחזר מק"סבוק או לספק לפ"סבוק באמצעות פלטפורמה.4. ב"תוכןיי אנו מתכוונים לכל מה שאתה או משתמשים אחרים מפרסמים, מספקים או משתפים באמצעות שירותי פ"סבוק.
6. ב�קרסום" אנו מתכוונים לפעולה של קרסום בפ"סםק או הנ*כת ת1כן לזמי( בצורה אחרת באמצעות ק"סבוק.

8. ב"אקליקציה� אנו מתכוונים לנל אפליקציה או אתר שמשתמשים בקלטפוג�מה או ניגשים אליה, וכן לכל דבר אחר שמקבל או קיבל מאיתנו נתונים. אם כבי� אינך ניגש לפלטפורמה אך לא מחקת את כל7. ב"שימוש" אנו מתכוונים לשימוש, העתקה, ביצוע או הצגת ציבוריים, הפצת, שינוי, תרגום ויצירה של עבודות נגזרות.
הנתונים שקיבלת מאיתנו, המונח "אפליקציה� יח1ל עד שתמחק את הנתונים.

9. ב"סימנים מסחריים" אנו מתנוונים לרשימת הסימנים המסחריים המוקיעה כאן.

18. אחר

,011סט306?. אם לא. הצהרה זו מהווה הטנם בינך לנין חברת 1. אם אתה תושב ארה"ב או קנדה, או אם מקום עסקיך העיקרי הוא ארה"ב או קנדה, הצהרה זו מהווה ה0כם בינך לבין חברת ,סח1
̂ספ?, לקי הרלוונטי. םםט 30650011? או 1>16!ו<ו111-1ח19*ז!̂  , 160ווח!1 0ח813ז111ססנ3061?, ההתייחסויות "אנחנו", "אנו" ו"שלנו" פירושן .סח1

2. הצהרה ז! היא ההסכם המלא בין הצדים בנוגע לפ"סבוק, והיא מחליפה ה0גםים קודמים.
3, אם נמצא שחלק מסוים של הצהרה זו אינו ניתן לאכיפה, תוקף שאר חלקיה יישמר.

1̂ ייחשב כוויתור. 4. כשלבאכיפתנו את האמור בהצהרה זו 7



ידנו. על ננתבולהיחתם או ויתור בהצהרה זו חייבים להיות 5. גל ויני
6. אינך רשאי להעביר אף אחת מזטיותיך או ח1בותיך המתוארות בהצהרה זו לאף ג!רם אחר ללא הסכמתנו.

7. אנו רשאים להקצות באופן חופשי את נלזכויותינו וחובותינו בנו0גרת הצהרה זו במקרה של מיזוג, רגישה או מניות נכסים, א1 על ידי הפעלת חוק, אן בדרך אחרת.
8. שום פרט בהצהרה זו לא ימנע מאתנו לציית לחוק.

9. הצהרה זו אינה מעניקה זכויות מוטבים לצד שליטי כלשהו.
10. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לךבמפ1רש.

11. גשאתת משתמש בפ"סבוק או ניגש לפ"סבוק, וג^ך לציית לנל החוקים ההלים.

על ידי ו1צ0 השימוש שלך בשירותי פ"סבוק או הגישה שלו אליהם, אתה מקנים שאנו רשאים לאסוף תוגן וקידע אלה ולהשתמש גהם בהתאם למדיניות הנתונים גפי שהיא מתעדגנת מעת לעת. נוומלין ג0
לעיין גמסמגים הבאים, הנוס3קים מידע נוקף לגבי השימוט שלך בק"קבוק:

י תנאי תשלום; תנאים נוסקים אלה ח7ים על כל התשלומים המבוצעים בפ"םבוק או דרך פ"טבוק, אלא אם נאמר שתנאים אחרים חליס.
? דף הפלטפורמה: דף זה עוזר לו להבין טוב י1תר מה קורה נשאתה מ01יף אפליקצ"ת צד שלישי או משתמש ב-601חוו00 של ק"0בו?ן, לרבות הג-שה שלהם לנתוניו והשימוש שהם עושים בהם.

• מדיניות פלטפורמת פ"םכוק: רנחיות אלת מפרטות את כללי המדיניות שחלים על האסליקציוונ, לרבות אתרי 601חח00.
י תנאי מודעות בשירות עצמי; תנאים אלה חלים נאשר אתה משתמש בממשקי מודעות בשירות עצמי לטרף יצירה, הגשה או הצגה של כל פרם1ם או כל פעילות או תוכן מסחרי או נןמומ; אחר.י מיני1ת הפרסום: הנחיות אלה מסרטות אינ כללי המדיניות שחלים על הפר0ו10ת הנוופעל1ת בפ"סנוק.

̂יסבוק. י הנחיות למבצעי קיחם מליחת: הנחיות אלה מ&רטותאת כללי המיניות שחלים נשאתה מציע תחרויות. הנרלזת וסוגים אחרים של 0בצעי קידום מכירות ב
י משאבי מותג פ"סבוק: הנחיות אלה מקרטות את גללי המדיניות שחלים על השימוש בסימני המ0חר, בסמלי הלוגו ובציל1נ<י מסף של פ"סבוק.

י כיגד לדווח על טענות על הפרת זכויות קניין רוחני
י תנאי שימוש בדקים: הנחיות אלה חלות על השימוש שלך נדפי פ"סבוק.

י כללי הקהילה; הנהיות אלה מפרט1ת את צ�פיותיט בנוגע לתוגן שאתה מפרסם בק�יקטק ולפעילותו בפ"סבוק.

כדי לגשת אל הצהרת הזכויות ותחומי האחריות בנמה שפות אחרות, שנת את הגדרת השקה של הפעלת ק"סבוק על ידי לחיצה על קישור השפה בפינה הימנית ברוב הדפים. אם ההצהרה אינה זמינה בשפה שבחרת,
נציג כברירת מחדל את הגרסה האנגלית.

1~ 
] (̂ 06̂ (518311) 3 9116 "1? 90 0ח8ו1131 1}י� #< מוהמק^ (06וזו^ו?) 3ו53ח3ז? 01יו3ק£3 ט1\1ר*1̂י 1*180  ̂ עברית (113) 911511 ח £

פ? נילקו! נ"י מצא/י חברים אנשים דפים מקימות משהקים מיקו הרשמה התחבר ז@9ח6336^ 1.116 ^סם̂נ
1̂ אינסטגרם אודות מדיניות הפרטי1ת של וחט1וזו6ז? הצהרת הפרטיות של 3ח13>ח318 קוב1 ידוענ'ם פם13גן1161]13^ קבוטת מתגונ-ם ספורט 13ח716]0

מדיניות שימוש מקובל תנאי שירות סטנדרטיים עזרה

2017©>יק30660?
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העתק הודעת הדוא"ל מיום 28.8.2017

ן

 ן
ו



̂ן רותם גל <תו1.00ו3וזז9@19313ח6*10> 6111911 ̂ו

המודעה הפעולה שלך לא אושרה
הודעה אחת \

3̂> 28 באוגוסט 2017 בשעה 7:38 ̂\>001ג3061:ז <רח00,>001כ3061ז.1ו0קקנ81@ץ1ק6�ז0ח-1136ו6/י וח763 5
השב ל\0ק016ח <רח311.00רח)3065001ז@ץ1ק6�ו0ח>

אל!\£ רח0̂16 <רח1.00ן3רח9@9313רח016�ו>

ן ? המודעה שלך לא אושרה לאחר בדיקה מעמיקה

בדקנו את המודעה שלך לעומק וקבענו שהיא לא מצייתת למדיניות הפרסום שלנו. מודעה זו לא תהיה פעילה ענד עד לעריכתה כך
שתציית למדיניות. אפשר ללחוץ על שם המודעה בהמשך כדי לראות מדוע היא לא א1שרה וכדי לערוך אותה.

44, המודעה הבאה דורשת את תשומת לבך (1)הצג/הציגי מודעות ©

חשבון: קורס פרסום < קמפיין: המתת פלמינגו ח!"ל < סדרת מודעות: 25-50
6̂ס - המרות ",.-=��-*?—6£* מודעה: 6וח3ח !1ג31

הודעה ז1 נשלחה אל ת311.001רח9@9313רח1016. אם אינך מענניין/מעוכיינת לקבל הודעות דוא"ל אלה מפ"0בוק בעתיד, בטל/י מינוי.
.סת1 ,ז001נ3061^ , ̂ 1̂ח11וחרח00 :ח10*ח118 94025 0,4 ,>\ז3? 10ח6מ\1 ,ץ3/\/\ ץ6>1301�1 1 ,1ו0כןקע8 
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העתק תמלול השיחה בין רותם לאסף

ן



תמליל שיחה בין : אסף (נציג שרות) לבין לרותם (לקוח)

בתאריך

שיחה

בין

אסף ורותם

1



תמלול שיחה בין : אסף (נציג שתת) לבין לרותם (לקוח)

בתאריך

אסף: היי, רותם. י'וואוו", שלום.

עניינים? 1 רותם: מה
אסף: בסדר. אני לא לא נפרדנו כמו שצריך ניסיתי להתקשר כמה 2
פעמים. 3
רותם: נכון. (צוחק). 4
אסףל אבל כן ותראה אני מתקשר, קיבלתי את המייל שלך ולצערי אני 5

לא אין לי בשורות טובות. מה ש-, מה "שפייסבוק" החליטה לפי 6 ?
העדכון האחרון שיצא זה שהיא לא רוצה יותר את "הגרין� 7
קארד", היא לא רוצה יותר "גרין-קארד" בפרסום של "גרין - 8
קארד". 9

רותס� "הא" מפרסמים "גרין-קארד", אוקי אבל סגרו לי גס חשבון של 10
זה, 11

אסף: של מהל 12

רותס: של "הקיו אקס של הפטרת בציפורניים. 13
אסף: יכול להיות שפשוט סגרו הכול. מה שאני ממליץ לך קודם כול 14

יכול להיות שהיה ערבובים שם, היו שם 'ערין-קארד"י 15ו
רותס: "הא" יכול להיות. 16
אסף: יכול להיות? כן זאת הסיבה. לצערי מבחינה הזאת "הגרין-קארד" 17
הוא בעייתי. אנחנו, "פייסבוק" החליטה לאחרונה שהיא נכנסת 18
אתה יודע, וזה "בעובי הקורה" מה שנקרא ושיכול להיות מאוד 19
שזאת הסיבה שאנחנו לא, לא הצלחנו, לא יכולתי להמשיך איתך. 20
אני לא יודע בוודאות כי זה אלגוריתם קובע לי מי המאה חמישים 21
לקוחות כול רבעון ויכול להיות שזה אחת הסיבות. 22
רותם� "אה", אוקי. אבל תראה יש לי חשבון, אתה רואה את החשבון 23
שלי? 24
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תמלול שיחה בין ל אסף (נציג שרות) לבין לרותם (לקוח)

בתאריך

אסף �. אני רואה פחות או יותר, כן. 1
רותס: יש את החשבון של "האמבט פארפין", 2
אסף: אני אכנס רגע "לביזניס�מכגיר" שלך. אני לא יכול אפילו להיכנס. 3
אין לי, חסמו לי את הגישה לביזניס-מנג'ר'י שנייה. איך נקרא 4
"הביזניס-מנג'ר" שלך? 5
רותס: רגע אני אגיד לך. 6
אסף: לא אני אנסה לפי המייל, נראה. 7
רותם: כול זה בגלל "הגרין-קארד", הזה? 8
אסף: כן. 9

רותס: "הביזניס -מנגיר" שלי נקרא "בלו-פפר". אני כן, אתה רוצה 10 |
מספת 11
אסף: "בלו-פפר" במילה אחת? כי יש המון, 12
רותס: "בלו" רווח "פפר, שיווק, פרסוס, מכירות". 13
אסף: אה באנגלית או בעברית "הבלו-פפר"ל 14
רותס: "הבלו-פפר" באנגלית והפרסום שיווק מכירות, יש אולי אני אתן 15
לך מספר של החשבון מודעות הזה? 16
אסף: רגע אני אחפש אותך "בפייסבוק" את העמוד שלכם "בפייסבוק" 17
לפי זה אולי. "בלו-פפר" שיווק, הנה, 18
רותס: כי נגיד יש פה חשבון שנקרא "אמבט-פארפין" שגם אותו סגרו 19
ומעולם לא היה שם משהו שקשור "לגרין-קארד". 20
אסף: זה היה "קיווקס". 21
רותם: כן. פעם פרסמתי אותם. 22
23 ... אסף: היו תמונות. אוקי אז יכול להיות שמה שהם עשו זה פשוט עשו
גורפת אבל עכשיו צריך בעצם לפתוח אחד לאחד לעשות להם 24
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תמלול שיחה בין = אסף (נציג שרות) לבין לרותם (לקוח)

. בתאריך

"קליר" מה שנקרא. בחשבון הזה אני הייתי דווקא, אתה זוכר 1

את המייל שרשמתי לך עס הלינק לשרות לקוחות? 2

רותם: כן. 3

אסף: צוות תמיכה? 4

רותם: כן. 5

אסף: צריך פשוט לבקש שישחררו אותו ידני. 6

רותם� אבל הם לא מגיבים. אף פעם לא מתייחסים למיילים האלה זה, 7
אף אחד לא עונה לי, לא מדברים איתי. 8

אסף �. לא לא יש לך, יש לך (מדבר באנגלית). 9

רותם: בדיוק. 10
אסף: אוקי? ואז יש מה שנקרא (מעדכן אותי באנגלית), נכון? 11
רותם: כן. 12

אסף� ואז (מעדכן אותו באנגלית), אתה עושה $£¥, "בבבב", אוקי? 13
¤$ זה דרך אחד זה תעשה בלי קשר. 14 ואתה לוחץ ס

רותם: עשיתי את זה. 15
אסף �. אבל, עשית ולא חזרו, בסדר אוקי. 16

רותם: קיבלתי הודעה "רובוטית" כזאת. 17

אסף: נכון, אוקי, בסדר. מה שאני כן רוצה שתעשה אני שלחתי לך לינק 18

אחר, לינק ישירות לצוות התמיכה לשלוח להם אימייל. 19

רותם: כן. 20

אסף: אוקי? ואז יחזרו אליך אס תכתוב בעברית את הפניה צוות 21

הישראלי יחזור אלי וודאות, אוקי? בוודאות. 22

רותם: אוקי. 23
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תמלול שיחה בין : אסף (נציג שרות) לבין לרותם (לקוח)

בתאריך

אסף: ואז הוא יכול לקצר הליכים הוא יכול לעשות סוג של אסקלציה 1
בסדר? הם חוזרים תוך יום יומיים משהו כזה. 2
רותם: עכשיו תגיד, אם יש בעיה עם הקמפיין של "הגרין-קארד" למשל, 3
אף אחד הרי, אף אחד לא אמר שזה לא בסדר. או שנגיד היו 4
משעים לי רק את הקמפיין עצמו למה מוחקים את כול החשבון? 5
כאילו כאילו 6
אסף: לא מוחקים, 7
רותם: משהים אותו. 8
אסף: משהים אותו פשוט. אין לי תשובות לזה באמת באמת אם לצורך 9

העניין בוא ניקח מצב שאתה היית ממשיך איתי גס ברבעון הזה 10
והיו משהים את החשבון הייתי נותן לך את אותה המלצה לפתוח 11
קריאה לצוות הישראלי שהם היו נכנסים לזה לעומק ומסייעים 12
לך. 13
רותם: הבנתי. 14
אסף: אוקי? אנחנו המדיניות של "פייסבוק" היא מאוד "המומה" 15
ואנחנו, וזה מאפשר לה פשוט להתמקד כול פעם. הם כנראה ראו 16
שהוויזות האלה זה מתחיל להיות "סקאמי" ככה שהם ככה הס 17
חושבים כנראה ופשוט החליטו להכיל את המדיניות על זה, על 18
הנושא הזה באופן גורף. עכשיו אין להם אפשרות לעשות ניתוח 19
ידני של כול החשבונות אז הס מחכיס עכשיו "לפידבק", אוקי? 20
הם מחכיס "לפידבק" מהמנהלים ואז כשאתה בעצם תפנה לצוות 21
התמיכה הם ממש יסתכלו על זה בצורה ידנית ויחליטו לכאן או 22
לכאן. אוקי? אבל, 23
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: אסף (נציג שרות) לבין לרותם (לקוח) תמלול שיחה בין

בתאריך

רותם� אולי יש "לפייסבוק" דרך לסגור במכה אחת לכול מי שיש לו 1
קמפיין של "גרין-קארד", פעיל? 2
אסף: לא אני לא יודע אני לא ממחלקת "פוליטי" אני לא מכיר אף אחד 3
אפילו משם. לא אני אין לי מושג באמת. 4
רותם: הכול שם "תמוה" כזה באוויר. זה "ניסוי ותהיה" מרגיש לי. 5
אסף 1 המדיניות היא מאוד ווייק יש אזורים למשל אזורים שיאכפו יותר 6
אלכוהול נגיד פרסום של אלכוהול. יש אזורים שיאכפו יותר 7
פרסום של כדורים דיאטטייס ויש אזורים שיאכפו יותר, זה הכול 8
עניין של "טרנד". אס הם מרגישים כי מה שקרה עם הוויזות זה 9

לא היה אף פעם "בפייסבוק" אתה זוכר את זה. 10
רותם: כן. 11
אסף: הוויזות תמיד היו באתרים, לא אף פעם לא "בפייסבוק" ואז 12
כנראה אתרים התחילו לזרוק אותם ואז הס גילו איזושהי 13
"פירצה" בפייסבוק גרפו את הרווח אבל "פייסבוק" עלתה על זה 14
וככה זה הולך. אני לא אומר שזה סתם או משהו כזה פשוט 15
! "פייסבוק", 16

! רותם: החליטה ש-, 17ו
אסף: החליטה שהיא לא רוצה את זה אצלה. אוקי? פשוט ישרה קו עם 18
כול האתרים האחרים שעשו את זה. 19
רותם: הבנתי. 20
אסף� זהו ובאמת אני מאוד מאוד מאחל שברבעון הבא נחזור לעבוד 21
ביחד או שלפחות תקבל תמיכה מאתנו אחרי ש-, 22
רותם: הלוואי. 23
אסף: הלוואי. כן, לא אני חושב שהגענו לביצועים מדהימים. 24
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תמליל שיחה בין ל אסף (נציג שרות) לבין לרותם (לקוח)

בתאריך

רותם: כן היה שם דברים ממש טובים ופתאום ככה התנתקנו. 1
אסף: כן, לגמרי. 2

רותם: אתה כאילו פשוט הורידו לך אותי מהרשימה. 3
אסף: לגמרי כן, קיבלתי לא רק שהורידו פשוט קיבלתי רשימה חדשה 4
לגמרי. 5
רותם: וואלהל 6

אסף: כן זה בעצם ככה פה זה הולך ופרויקט רבעוני שהמטרה היא 7
להצמיח עסקים. יכול להיות שהם פשוט עשו במקרה כמובן אני 8

אין לי, אני אני אין לי שליטה על זה אני לא יודע, לא יודע כאילו 9
איך זה עובד הדברים האלה. 10
רותם: כן. 11
ן אסף: אני הייתי שמח מאוד להמשיך איתך ואני חושב שהגענו "לסיפורי 12
הצלחה" ביחד וכמובן שלא תחשוב לרגע שבגללי הם יודעים 13

שאתה עובד על "גרין-קארד'י כי אין מושג, זה זה, 14 /

רותם: לא לא. 15

אסף: מה שאני עבדתי, לא כאילו שלא תחשוב לרגע שהיה לי חלק בזה 16
להפך אני אני אני קיבלתי את זה "בעצב רב" אין לי מושג איך הס 17
גילו את הנושא הזה יש להם את הדרכים שלהם. 18

רותם: כן ברור לי. 19

אסף: אין שום קשר במחלקת, אנחנו להפך מבחינתנו זה זה פוגע בנו 20
שאתה לא שהחשבון שלך לא זה, לא ממשיך. אבל יש את 21

המחלקה של "הפוליטי" שהיא מנותקת מכול מה שהולך 22
מאלמנט של השיווק פשוט מנותקת לגמרי. יושבים שם אנשים 23

"אפורים" לא סתם אני צוחק. 24
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תמלול שיחה בין : אסף (נציג שרות) לבין לרותם (לקוח)

בתאריך

רותם: (צוחק). 1
אסף: יושבים שם אנשים שהם פשוט שיש להם בוא נגיד "קי.פי.אי" 2
אחרים יעדים/מדדים אחרים. 3
רותם: ברור. 4
אסף: ולהפך להפך כאילו יותר קל לצורך העניין, כן טוב תראה אני 5
באמת אני בטוח שאתה תמצא ... חדש. אגב בכול העולמות של 6
הפיליאייט זה כן חשוב לי להגיד "פייסבוק" קיבלנו איתותים 7
שהם יתחילו לעשות עם זה כאילו לשים את זה "על כוונת" אני 8
לא יודע מתי יכול להיות מחר יכול להיות בעוד חודש, בעוד 9

שבועיים, בעוד שנתיים, בעוד שלוש שנים, אוקי? אז רק תשים 10
לב. 11

רותם: מה זה אומר "לשים על הכוונת". 12
אסף� "אה", זהו גם פה לא אמרו לנו בדיוק זה. הם אומרים שהם 13
יתחילו "להילחם", יתחילו "להילחם" עס כול העולם של הפייק 14
ניוז אם אתה ראית כבר אי אפשר לערוך לינקים. 15
רותם: כן. 16
אסף: זה מהבחינה הזאת. "אה" הם אמרו לי, הם אמרו ככה אבל אתה 17
יודע שוב דברים זזים פה לאט לפעמים אתה יודע זה די 18
"רנדומלי". 19
רותם: כן. תראה מה שמאוד מוזר שיש לי חמישה חשבונות שפתחתי 20
בתוך "הביזניס - מאנגיר " ועוד חשבון אחד שהוא פרטי שבעצם 21
דרכו אנחנו מנהלים את כול העניינים. עכשיו מה שקורה סגרו את 22
הפרטי כי חיה בוא הכול ביחד אבל את "הגרין-קארד" בערך 23
חודש שלם "הגרין-קארד" לא היה בחשבון הזה הוא היה בחשבון 24
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תמלול שיחה ביו : אסף (נציג שרות) לביו לרותם (לקוח)

בתאריך

אחר ופתאום הוא נסגר היה שם רק "קיואקס" ופתאום הוא 1

נסגר. אמרתי לא לא הבנתי יכול להיות ש-, 2
אסף: יכול להיות ש-, יכול להיות שהס פשוט הלכו על כול "הביזניס - 3
מאנג'ר" כי הס ראו חריגה ולא רצו לקחו סיכון. 4
רותם: אבל תראה איך זה יכול להיות שדווקא את "הרותם גל" את 5

החשבון הפרטי סגרו ומתחת "לרותם גל" יש חשבון מודעות 6

שנקרא "גרין-קארד" והוא פעיל לא סגרו אותו רק אתמול סגרו 7

לי אותו. 8
אסף: אין לי מושג (צוחק). 9

רותם: אתה מבין את ה-ל 10

אסף: באמת שאין לי מושג זה כן לגמרי וזה רק מוכיח לך את מה 11

שאמרתי שהכול פה מאוד "רנדומלי" ויכול להיות שזה הכול 12
עניינים ש-, אני אפילו אגיד לך יותר מזה ועד כמה שלדעתי אני 13
מעריך זה אפילו בן אדם לא, שום בן אדם לא סגר זה ''בוס" סגר 14

לך את ה-, את הדבר הזה. 15
רותם: הבנתי. 16

אסף: זה נטו מחשב והם עכשיו מחכים "לפידבק" מאלה שסגרו להם 17

לראות כאילו אס זה באמת ככה, אתה מבין? הם כאילו מעדיפים 18

לעשות "אכיפה גורפת" ואז אחר כך לעשות ה-, 19
רותם: הבנתי. 20
אסף: לקבל פניות אישיות. אוקי אבל אני רוצה שכן שתגיש, אני ממליץ 21

לך להגיש לצוות התמיכה שלנו. 22

רותם: אוקי אני חושב שאני הגשתי אבל אני אגיש שוב. זה זה שלמטה 23

צריך לשלוח במייל, נכון? 24
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תמלול שיחה בין : אסף (נציג שרות) לבין לרותם (לקוח)

בתאריך

אסף: אס לא קיבלת, כן בחתימה שלי יש את הלינק, 1
רותם: כן. 2
אסף: וצריך לבחור את המייל והס חוזרים אליך תוך עשרים וארבע 3
שעות בין עשרים וארבע שעות, כן נראה לי שני ימי עסקים או יום 4
עסקים משהו כזה אני לא בטוח איך זה הולך. ואני מאוד מאוד 5

מאחל לך שתמשיך לשמוח. 6
רותם: תודה רבה אסף ממש מעריך את זה שחזרת אלי. 7
אסף: בשמחה. סליחה שאני לא יכול לעשות יותר דברים מהבחינה 8
הזאת אבל לגמרי זאת הדרך שגם ללקוחות שלי הייתי ממליץ 9

לעשות. 10
רותם: כן, אוקי בסדר גמור, הלוואי ונוכל לעבוד עוד פעם ביחד בעתיד. 11
אסף: בשמחה אני מאוד אשמח. 12
רותם: יופי תודה אסף, תודה רבה. 13
אסף: ביי, ביי להתראות. 14
רותם: ביי. 15
-סיום שיחה- 16

10
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העתק התכתובות בין רותם לבין פייסבוק מיום 7.7.2017



001911 1^^ רותם גל <ח311.001וח9@9313וח6*10>

̂: עזרה לחשבון מודעות המושבת עקב מדיניות 6
הודעה אחת

ר1תם גל <תו1.00!3רח9@9313יח6}0�ז> 7 ביולי 2017 בשעה 16:37
אל; >1ס0כ3061^ <וזז00.>001כ11:3061]0כ]כן811@9ע41!ו31/\5}363.כ51ו61211ו0+1זח1>

1-11,

.01כ01�ו 3 6>111 01ח 01ח3 ץ3/\/\ ח3רוו11ו] 3 ח1 6רח 61/\/\3ח3 16386כ1
ע 561ו611/ץ301 רו61613/< 3 רחז1 101 3 7/#ץ .>001כ3061כ] ח0 ץ1!/\ו301 ^0
י1 01 1רו300011 301 ץרח ץר1/\/\ 10 �ו76/ג5רו3 0161311601 3 6>111 1 31010ר]^ 01רו3 601>1001כ1 18
010 10 [660רו 10 961 11 ?>301כ1
5>1ח3ר11

3̂/ץ36315.ג51ג61211ו0+1^ח1> ">30613001^> כתב: , "ו�ח00.ז001כ3061ז.1ו0כ]כן(81@9ץ*14ו בתאריך 7 ביזלי 2017 16:27
ץ3ר31 1!-1,

./̂ 16/� 0316^^1 /ו/י16/\16 י1 , י©/^\ )3ו60111חןרןו6161^ 6/\ 16כ31חע 6�ז 10131<6 ^11̂  9חי^693יי חם1613011
61!31רח 15ו!1

̂י *10�1: 6̂כ1 010 3ג1 כן61ר1 10 >301כ66011ז 1ג01ץ 3גו 6/יו0 ?06ו61ת6כ^6 6315כןכ]01113ץ 35 61
̂//:8ק11^ 725362727627947=0101?ץ©/ח[51/רח00.ז001כ3061^"^

5^ח3וץ7,

1̂ 1317
רח3©ז 013\< >001כ3081:ז

>001כ3061^

\0ח>1 3ג1611 16336ק ?101�/6 ח3111וה6 11115 6/\6061�ו ט0ץ 0101 | x6[0ש31£^61^^6/6רח.כמ//:3ק^^ :̂/

̂ 31ח91יו0— /1633396 
:וח10קחתם גל ((רח1.00ו3וח9@9813רח1016

>001כ113061 :70
1̂ג31: עזרה לחשבון מודעות המנשבת עקב מדיניות 601: ^6

מדוע לא מתריעים לפני 0גירת החשבון לצמיתות?
מה לגבי כרטיסי האשראי אשר היו בחשבון? האם אוכל להשתמש בהם שוב בעתיד לצורך

פר0ום בפיי0בוק?

רותם גל,
בלו פפר שיווק בע"מ
נייד: 050-6778411

בתאריך 7 ביולי 2017 בשעה 14:19, מאת >001ג3061^ <
3כ51ןר31/\36315.כ51ו61211ו0+1)חן>: רח00.>001כ1.1:3061�01כןקע3@̂/

> שלום ץ3ר31,
<

> תודה שפנית אלינו. החשבון שלך הושבת עקב אי-ציות להנחיות ה9ר0ום של פיי0ב1ק.
<

> אנחנו בודקים את הציות למדיניות ואת איכ1ת תוכן הפרסום בחשבונות מודעות.
> כשחשבונות מפעילים מודע1ת שאינן תואמות למדיניות, הם מ1שבתים.

<
> החשבון שלך הושבת עקב הפעלת מודעות מטעות שגרמו למשוב שלילי רב מאנשים

> בפייסבוק. מטרתנו היא לספק למשתמשים חוויה באיכות הגבוהה ביותר. אנחם שומרים
> לעצמנו את הזכות לסרב לפרסום שלדעתנו מנוגד למטרות אלה. באותו אופן, אנחנו

> שומרים לעצמנו את הזכות לסגור חשבון שיוצר מודעות המנוגדות למטרות אלה.
<

> לכן, אם אחת המודעות שלך הוסרה או שחשבון המודעות שלך ה1שבת, לא נוכל להפעיל
> אותם מחדש. אנו מתנצלים על אי הנוחות שעלולה להיגרם. זוהי ההחלטה הסופית.



<
> תודה על ההבנה,

<
> איך הייתה חוויית הערעור שלך? שלח לנו משוב כדי לעזור לבו להשתפר:

̂//:5כן11ו1 725362727627947=^!0?ץ76^5/רח00.>3066001ז."\ <
<

> 7י3^
> ררו443163, >001כ3061?

> פ"סבוק
<

> האם קיבלת ד1א"ל זה בטעות? תודיעי לנו: ץו1>1^1>]|€ח3וח5ק11-1/\6/11רח.ג1ז//:3ק8וז
<

> —658396!/\311ח91ח0—
> רח00.!31רוו9@9313רח1016 :רח10ק

:10 <
> :601[כ3111עזרה לחשבון מ1דעות המושבת עקב מדעיות

<
̂ 1ח11ס00\/,: רותם גל > 6רח13^ ח1רח

> רח311.00רח9@9313רת016^ :311רח£ חןוח6\/1חג0001^
> ¥68 :?1חגו00ם0013ץ 15ו11 18

>\̂ 1חנ0001\/11861ו6/\ 10: 22402674 <
̂ח1 1016/ץ10ק 16386?: שלום, ̂ז ח3110וח01 ̂ח1 $נו כן61ו1111/ת\31ו 631193{6 <

> חשבון מודעות זה שלי והוא פעיל למעלה משנתיים.
> אני מפרסם שם כרגע מוצר אחד שהוא שלי ואני לא מבין מה לא ב0דר.

> מדוע החשבון הושבת?
> לידיעתכם את הקמפיין הנוכחי וניחיד בחשבון הקמתי יחד עם נציג מפייםבוק שיושב

> בדאבלין כך שאני ממש לא מב'ן מה לא תק'ן..
> אשמת שתשיבו את החשבון לפעילות ואשמת לדעת מה לא תקין על מנת שאוכל לתקן את

> השגוי.
> יום נפלא.

> רותם |
| <

̂ 31ח91ה010ח£ /1688396— <
! <

 1638396/\311ח91ה0 01ח£
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תצהיר
אני, הח"מ, שמיון ולדברג ת.ז 306134729, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

הנני עושה תצהירי זה כתצהיר התומך בבקשה לאישור תביעה כייצוגית כנגד חברת 1)1'! 1)00151161311(3€61ע

או "פייסבוק"). (להלן: "המשיגה"
העובדות הכלולות בתצהירי זה ידועות לי מידיעה אישית, ומבדיקות ובירורים שעשיתי. הטיעון המשפטי השזור

בתצהירי זה ניתן בעצת באי כוחי, להם אני מאמין.

1. אני איש שיווק, אשר משווק קורסים בנושאים שונים.

2. בסביבות שנת 2013 התחלתי לרכוש מפייסבוק שירותי פרסום. החל ממועד זה, אני רוכש קמפיינים של פרסום
מפייסבוק, ומוכר באמצעותם את המוצרים והשירותים שלי.

3. אבהיר, כי אני מודע למסמך הנחיות הפרסום ומקפיד שלא להפר את ההוראות המצוינות במסגרתו.

4. במהלך שנת 2015 קיבלתי הודעה מפייסבוק במסגרתה נכתב, כי קיים ציור של מחשוף מצויר באחת
הפרסומות שלי, ובעקבות זאת חשבון הפרסום שלי מושבת.

5. בהמשך לאמור, אני פניתי אל פייסבוק ושאלתי כיצד יתכן שחשבון הפרסום שלי הושבת בגין פרסומת
שאושרה על ידי פייסבוק בעבר ופורסמה על ידה. כמו כן ביקשתי להבין, מדוע פייסבוק אינה משביתה את
ההודעה המפרה שלי בלבד וזאת חלף השבתת חשבון הפרסום. בעקבות פנייתי, פייסבוק ביטלה את השבתת

החשבון.

6. במהלך חודש מרץ 2017 סגרה פייסבוק פעם נוספת את חשבון הפרסום שלי ללא כל הסבר. כל פניותי לא
הועילו לי ופייסבוק הודיעה לי כי איו באפשרותי להפעיל את החשבון. אני לא הצלחתי להבין מדוע פייסבוק

משביתה את חשבונות הפירסום שלי, וזאת כאשר אני מקפיד לעמוד בהוראות של פייסבוק.

7. בעקבות זאת, פתחתי חשבונות פרסום על פרופילים של משתמשים אחרים ופרסמתי באמצעותם פרסומות
שונות. גם במסגרת פרסומות אלה הקפדתי לעמוד בהוראות מסמך הנחיות הפרסום. בשלב מסוים, החלה

פייסבוק לסגור את הפרסומות שפורסמו על ידי במסגרת חשבונות פרסום אלה.

העתק תכתובות ביני לבין פייסבוק מצ"ב בנספח 1 לתצהיר;

8. בשלב מסוים, הצלחתי ליצור קשר עם נציגה של פייסבוק.

§116. כך, כאשר פרסומת 6̂ *66(11520̂  :
9. כפי שהוסבר לי, אחת מסיבות אלה מכונה על ידי פייסבוק בשם

שמפורסמת בפייסבוק מקבלת "תגובות שליליות" ממשתמשי פייסבוק שונים, סוגרת פייסבוק את חשבון
הפרסום של לקוחותיה.

10. אבהיר, כי משמעות המושג £[30(11>60) 110£211¥6 הינה, כי משתמשים שונים בפייסבוק לחצו על כפתור 16)111
על הפרסומת והתעלמו ממנה וזאת משום שהיא אינה רלוונטית עבורם מסיבה כזו או אחרת. קרי, אין מדובר
בתלונה על כך שהפרסומת פגעה ברגשות כאלה ואחרים של משתמשי פייסבוק ו/או איימה עליהם בדרך כזו

או אחרת, אל בפרסומת שלא עניינה את לקוחות פייסבוק.



11. כך, באחד המקרים, שלחה אלי פייסבוק את ההודעה הבאה:

"81,

1̂ ת 1113 8 /01 163611111 § 0111 10 118. ¥0111 366011111 1138 1)6611 (115:11)16(1 ?01 1101

?0110>¥10 § ?366500^8 .<\(1¥6111810£ 0111(1611116$.

1)3 ?0 {1113111) 1)311 1131166ק1מ60 <0110() 101 6¥31113164 316 11118)3660 1)4.

0116ק 1101 316 11131 18)3 1110 113¥6 3600111118 ¥11611\ .6001601 1116̂ ,* 11311ק00111̂ 

316 (11831)16(1.

¥0111 !00011111 >¥35 (11531316(1 ?01 1111111111 £ 11118163(1111£ 3(18 11131 16811116(1 111
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העתק ההודעה מצ"ג כנספח 2 לתצהיר?

12. כפי שעולה מהודעה זו, פייסבוק מודיעה לי, כי חשבון הפרסום שלי נסגר משום שהוא גרר תגובות שליליות
ממשתמשי פייסבוק. מסיבה זו, החליטה פייסבוק באקט חד צדדי, לסגור את חשבון הפרסום שלי. כאמור,

אין מדובר בהשבתת ההודעה בלבד, אלא בהשבתה כוללת של חשבון הפרסום על כל המשתמע מכך.

13. נציין, כי באחת מהפעמים, פייסבוק השביתה פרסומות לקורס שעונה לשם שופיפיי" שמטרתו להכשיר את
הרוכש לבצע מסחר באינטרנט, כאשר רובו המכריע מתבצע בפייסבוק ובאינסטגרס בשיתוף פעולה עם

פייסבוק.

14. נבהיר, כי בטרם פרסום מוצר זה, בדקתי אם קיימת הגבלה כלשהי במסמך הנחיות הפרסום של פייסבוק
לצורך פרסומת זו, והבנתי כי לא קיימת כל הגבלה מסוג זה.

15. על אף האמור, פייסבוק השביתה פרסומת זאת, וזאת ללא הודעה מוקדמת וללא הסבר ראוי.

16. כתוצאה מהתנהלותה הפסולה וחסרת תום הלב של פייסבוק, נגרמים לי נזקים משמעותיים בגין כל חודש
שחולף מאז השבתת החשבון. שהרי, אני הסתמכתי על הפרסום בפייסבוק וסמכתי על פייסבוק שימלאו אחר
התחייבויותיהם כלפי. ברי, כי גם נגרם לו נזק בגין ירידה לטמיון של השקעתי בפרסום בפייסבוק לאורך

השנים.

17. ברי, כי אף אילו הייתי מפר הוראה כזו או אחרת של פייסבוק, לא היה בכך כדי להצדיק את סגירת החשבון
וכל שהייתה זכאית פייסבוק לעשות הינו להשבית את הפרסומת הנקודתית שלי, שבה כביכול הפר טמיון את

הורואת מסמך ההנחיות.

18. אבהיר, כי בסך הכל סגרה פייסבוק למעלה מ- 10 חשבונות פרסום שנפתחו על ידי טמיון לאורך השנים, וזאת
ללא הסבר בגין השבתת החשבונות וללא שניתנת לטמיון אפשרות או הזדמנות להפעיל חשבונות אלה.



19. אני מעריך שהשקעתי לאורך השנים כ- 500,000 ¤ בפרסום בחשבונות השונים. אבהיר, כי נוכח העובדה
שפייסבוק חסמה את חשבונות הפרסום שלי, איו בידי לוודא את העלות המדויקת.

20. כפי שייעצו לי באי כוחי, העובדות המפורטות לעיל מקימות לי עילות תביעה טובות כנגד המשיבה, כמפורט
בבקשת האישור בה תומך תצהירי. זאת ועוד; כפי שהובהר לי על ידי באי כוחי, עובדות אלו אף מקיימות את

כל הדרישות המנויות בדין ובפסיקה בנוגע להגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית, כמפורט בבקשה.

21. אני השקעתי לאורך השנים סכום של כ- 500,000 ¤ בפרסום בפייסבוק.

22. אני מעריך, כי לפחות 50/0 מסכום זה, שולם על ידי עבור קבלת מידע שנצבר על גבי הפיקסל של פייסבוק,
ושדרוג יכולות הפרסום שלי בעתיד.

23. כאמור, השבתת חשבון הפרסום שלי מנעה ממני להינות מהשקעתי בפיקסל ומנעה ממני ליהנות מהמידע הרב
שנצבר על ידי, וזאת בעידודה של פייסבוק ובזכות השקעתי הכספית בפרסום.

.¤ 25 24. כפי שעולה מהאמור, הנזק האישי שלי עומד על סך של 000,

25. כאמור, לצד הנזק הממוני שנגרם לי, התנהלותה של פייסבוק גרמה לי לנזקים לא ממוניים חמורים, וזאת
בדמות רגשות הכעס והתסכול שנלוו להשבתת חשבון הפרסום, העדר היכולת לקבל מענה מפייסבוק ועוד.

26. אני מעריך נזקים אלה בסך של 5,000 ¤.

17. אציין, כי אין לי את הכלים להעריך במדויק את הסכומים אשר בהם התעשרה המשיבה באופן פסול על חשבון
לקוחותיה.

28. יחד עם זאת, אין ספק כי מדובר בסכומי עתק שעולים לכדי עשרות מיליונים.

ו

ו

ן



זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

סמיון ולדברג

אישור

אני הח"מ, יונתן רפפורט, עו"ד, מאשר בזה, כי ביום 7.9.2017, שמיון ולדברג ת.ז 306134729 לאחר שהזהרתיו כי
עליו לומר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אס לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל

וחתם עליה בפני.

יונתן רפפורט, עו"ד
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