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 הרשפ םכסה

 2021 רבמבונב 24-ב םתחנ

 :ןיב

 ןלפק דינואל
              ,167 ןוקריה 'חרמ רזיילג ריבד ד''וע וא/ו ןדייא ןדיע ד''וע כ''ב ידי לע
 03-5246703 :סקפ 03-5246141 :'לט 61062 ביבא לת

 )"שקבמה" :ןלהל(

  :תגצוימה הצובקה םעטמ

 תרגסמב ,הבישמהש ,לארשיב התייה ,PayPal ימושיר יפ לע ,2018 יאמב תירקיעה ותבותכ רשא ףוגו םדא לכ"

 הרואכל ונממ התבג - )ולחוהש ח''טמ תרמה תלמע וא/ו ח''טמ תרמה רעש ללוכ( עבטמ תרמה ןיגב םיבויח תלטה

 תאזו ,ןידכ אלש םימוכס לוגיע תטישב שומיש ךות וא/ו ןידל דוגינב וא/ו שמתשמה םכסהב עובקל רבעמ םיפסכ

 :ןלהל( "ללוכ 2018 יאמב 9 םויל דעו )2010 ינויב 19 םוימ לחה רמולכ( רושיאל השקבל ומדקש םינשה עבשב

 :)"הצובקה"

 )"הצובקה/שקבמה" וידחי ןלהל ונוכי שקבמהו הצובקה( 

 -ו

PayPal Pte Ltd. 

  )לבגומ חוכ יופיי יפ לע( תגצוימה

 ןיד יכרוע ,ןמאנ סקופ גוצרה ,כ''ב ידי לע

 6777504 ביבא לת ,4 הדש קחצי בוחרמ ,גוצרה לדגממ

 03-6966464 :סקפ 03-6922020 :'לט

 ןיד יכרוע ,'תושו רשיפ ,כ''ב ידי לע ןכו

 6492103 ביבא לת ,146 ןיגב םחנמ 'חרמ

 03-6944137 :סקפ 03-6941348 :'לט

 

 )"דצ" :דחא לכו "םידדצה" :ןלהל ,הצובקה/שקבמה םע דחיו "PayPal" :ןלהל(

  אובמ

 תיבל PayPal דגנ תיגוציי הנעבותכ הרושיאל השקבו העיבת שקבמה שיגה ,2017 ינויב 19 םויבו ליאוה

 השקבה" :ןלהל( 43069-06-17 צ"ת הנומיסש )"טפשמה תיב" :ןלהל( דול-זכרמ יזוחמה טפשמה

   -ו ;)"רושיאל

 התבג ,ץוח עבטמ תרמה תוברעמה תואקסעב ,ןהיפל תונעט שקבמה הלעה ,רושיאל השקבבו ליאוה

PayPal שמתשמה םכסהב העבקנש הרמהה תלמעל רבעמ םיפסונ םימוכס ,ןידכ אלש ,הצובקהמ. 

 תואקסעה ימוכס לש הלעמ יפלכ לוגיע תועצמאב לוכיבכ ןה העצוב רתיה תייבג ,שקבמה תנעטל

 הצובקה ירבח םע תוחפ םיביטימה הרמה ירעש תלחה תועצמאב לוכיבכ ןהו )ח''שב( םייפוסה

 םדא ר''ד םעטמ החמומ תעד תווחב הכמתנ רושיאל השקבה .שמתשמה םכסהב עובקה יפכמ

 תנעטלש םוכסה לש בושיח הגיצה רשא ,)"שקבמה םעטמ החמומה תעד תווח" :ןלהל( רטיור
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 תא שקבמה לש ותונשרפ לע ,רתיה ןיב ,ססבתהב ,PayPal ידי לע רתיב הרואכל הבגנ שקבמה

 עבטמ תשכור המצעב איה ובש רעשב עבטמ תרמה עצבל PayPal תא בייחמכ ,שמתשמה םכסה

 -ו ;ץוח

 הבש ,)"PayPal תבושת" :ןלהל( רושיאל השקבל הבושת PayPal השיגה ,2018 ראורבפב 5-בו ליאוה

 עיצה התוא שמתשמה םכסהל תונשרפה יכ הנעטו ,שקבמה ידי לע ונעטנש תונעטה לכ תא השיחכה

 םכסה יאנת תא םאות קר וניא PayPal ידי לע לחוהש ןיפילחה רעש יכו ,הריבס הניא שקבמה

 רושיאל השקבל PayPal תבושת .קושב תופולחל האוושהב ריבסו ןגוה ונה םג אלא ,שמתשמה

 ,)"PayPal םעטמ החמומה תעד תווח" :ןלהל( יקחצי דרו 'בג םעטמ החמומ תעד תווחב הכמתנ

 בושיחל סיסבה יכ םג התארהו ,שקבמה םעטמ החמומה תעד תווחב גצוהש בושיחה לע הקלח רשא

 הפוקתה ךלהמב PayPal ידי לע לחוהש ןיפילחה רעש יכ םגו ,יוגש היה ,הרואכל רתיה תייבג

 יתוריש ידי לע ועצוהש הרמהה ירעש םע דחא הנקב הלע שקבמה םעטמ החמומה ידי לע המגדנש

 תוברה תואקסעה לש םיכומנה םיירלודה םימוכסב בשחתהב דחוימב ,םייפולח עבטמ תרמה

 -ו ;PayPal יתוריש תונימזו PayPal תועצמאב תועצובמה

 תפסונ החמומ תעד תווחב הכמתנש ,PayPal תבושתל הבוגת שקבמה שיגה ,2018 רבמטפסב 6-בו ליאוה

 -ו ;)"PayPal תבושתל שקבמה תבוגת" :ןלהל( רטיור םדא ר''ד םעטמ

 ךכבו ,ץוח עבטמ תרמהב קסועה שמתשמה םכסהב ףיעסה תא PayPal התניש ,2018 יאמב 10-בו ליאוה

   .הז דעומ רחאלש הפוקתל עגונב הנעט לכ הריסה

 חוכ יאב וירחאל רשא ,רניק טפושה 'בכ ינפב טפשמ םדק ןויד םייקתה ,2019 ראורבפב 14-בו ליאוה

 -ו ;הרשפל ןתמו אשמ להנל ולחה םידדצה

 םיכוסכס בושייב ןויסינ לעב רשגמל תונפל וטילחה וכלהמבש ,ךשמתמ ןתמו אשמ ולהינ םידדצהו ליאוה

 ביבא לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפהמ ינדמח ףסא 'פורפ תא ונימו ,םיבכרומ םיירחסמ

  -ו ;)המאתהב ,"רשגמה"-ו "רושיגה" :ןלהל( רשגמכ שמשל

 םיחמומה תעד תווח לש םיקימעמ חותינו הקידב ךרע ןכו ,םידדצה םע תובר תוחיש םייק רשגמה  ליאוה

   .תונעטה יבתכב וגצוהש םייטפשמה םינועיטה לשו םידדצה ידי לע ושגוהש

 רשא ,הרשפ תעצה רשגמה דימעה ,וינפב וגצוהש עדימהו םיכמסמה תניחבו ולא תוחיש סיסב לעו ליאוה

 לכ לש טלחומו אלמ קוליסל תאזו ,הז הרשפ םכסהב רשקתהל םידדצה ותואינ הילע ךמתסהב

 םירושקה םיפוגה וא/ו םהלש תבה תורבח לכ תוברל ,םידדצה ןיב לארשיב תועיבתהו תוקולחמה

 יהשלכ הנעטב הדומ םידדצהמ ימש ילבמו ,.PayPal Holdings Inc )תוצמל ילבמ( ללוכ ,םמע

 -ו ;ינשה דצה ידי לע התלעוהש

  .טפשמה תיב רושיאב הנתומ הז הרשפ םכסהו ליאוה

    

  :ןמקלדכ םידדצה ומיכסהו וריהצה ,ךכיפל

 יללכ .א

  .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ויחפסנו הז הרשפ םכסהל אובמה .1

 םהב שמתשהל ןיאו ,דבלב תוחונ ימעטמ ושענ הלא םיפיעסל תורתוכ ןתמ ןכו םיפיעסל הז םכסה תקולח .2

  .םכסהה תונשרפ םשל
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 רתי בויחל רשקב וא עגונב PayPal דגנ תושירדהו ,העיבתה תוליע ,תונעטה לכ לש טלחומו יפוס קוליס ךרוצל .3

 םהב התשע PayPal רשא ןיפילחה ירעשל עגונב וא ,לוגיע ,עבטמ תרמה תוברעמה תואקסע תרגסמב הרואכל

 העיבתה" :ןלהל( 2018 יאמב 9 םויל דעו 2010 ינויב 19 םוימ לחה ,עבטמ תרמה תוברעמה תואקסעב שומיש

 תוברל( שקבמה תונעטמ תחא ףאב תודוהל ילבמו ,דבלב הרשפ יכרצל יכ הזב םכסומ ,)"הז םכסה אשומ

 ח''ש 26,578,000 לש ללוכו יפוס םוכס PayPal םלשת ,)PayPal תבושתל שקבמה תבוגתבו רושיאל השקבב

 מ''עמו )ןלהל ולא םיחנומ לש םתרדגהכ( ןידה יכרוע תחרט רכש ,שקבמה לומג ,הצובקל יוציפה תא ללוכה(

  .)"הרשפה םוכס" :ןלהל( ןלהל 11-ו 6 ,5 ,4 םיפיעס תוארוה יפ לע ,)ןידכ

 הצובקל ללוכה יוציפה .ב

 הצובקה תא PayPal הצפת ,טפשמה תיב ידי לע ולש טולחו יפוס רושיאל ףופכבו הז הרשפ םכסה יפ לע .4

 יפוסה ,םוכסה לכ ךס תא הווהי רשא ,)"הצובקל ללוכה יוציפה" :ןלהל( ח''ש 21,750,000 לש םוכסב

 .הצובקל יוציפכ םלושיש טלחומהו

 לש ךרדב ,ןלהל םתרדגהכ ,ילאודיבידניא יוציפל םיאכזה םישמתשמל םלושי הצובקל ללוכה יוציפה .5

  :ןמקלדכ ,המורת תועצמאב וא ,םייסחי םימולשת

 שמתשמ לכ - )"יוציפל יאכזה שמתשמ" :םג ןלהל( "ילאודיבידניא יוציפל יאכזה שמתשמ" 5.1

 ןיב עציב רשאו ,לארשיב התייה ,PayPal ימושיר יפ לע ,2018 יאמב תירקיעה ותבותכ רשא

 ןובשח ךרד ןיב ,PayPal תועצמאב תואקסע וא הקסע 9.5.2018-ו 1.1.2011 םיכיראתה

PayPal ןובשח ךרד אלש ןיבו PayPal, עבטמ תרמה העצוב ןתרגסמבש ,ןלהל ותרדגהכ 

 "תיטנוולר הקסע" :ןלהל( םולשתב יוציפל יאכזה שמתשמה ביוח הניגב ,PayPal תועצמאב

  .)"תיטנוולרה הפוקתה" ןכו

 .PayPal לש םוימירפ וא יקסע ,ישיא ןובשח - "PayPal ןובשח" 5.2

 תולמע לכ ךסכ בשוחי רשא ,הצובקל ללוכה יוציפה ךותמ יסחי קלח - "ילאודיבידניא יוציפ" 5.3

 לכ רובע דרפנב( יוציפל יאכזה שמתשמ לכמ ,תיטנוולרה הפוקתה ךלהמב ,ובגנש הרמהה

 דרפנב - לאפייפ ןובשח ךרד אלש תואקסע ועציבש םישמתשמל עגונה לכבו ,לאפייפ ןובשח

 הרמהה תולמע לכ ךס יקלח ,)לאפייפ ימושירב הזכ שמתשמ לכ לש )"file"( "קית" לכ רובע

 יוציפה םוכס לופכ ,תיטנוולרה הפוקתה ךלהמב יוציפל םיאכזה םישמתשמה לכמ ובגנש

 ,םייטרדנטס םייטמתמ םיללכ יפ-לע ולגועי םימוכסה ,קפס רסה ןעמל .הצובקל ללוכה

 הדוקנה רחאל תורפס יתשל ,ןכמ רחאלו ,תינורשעה הדוקנה רחאל תורפס עבראל תישאר

 תינורשעה הדוקנה רחאל תישילשה הרפסה לש הלעמ יפלכ לוגיע תועצמאב תאזו ,תינורשעה

 הדוקנה רחאל תישילשה הרפסה לש הטמ יפלכ לוגיע תועצמאבו( הלעמו שמח איה רשאכ

 .)הטמו עברא איה רשאכ תינורשעה

 תואקסע וא תיטנוולר הקסע עציב רשא ילאודיבידניא יוציפל יאכזה שמתשמ לכ רובע 5.4

 םוסח וא לבגומ אלו ,חותפ הז PayPal ןובשח רשאו ,PayPal ןובשח תועצמאב תויטנוולר

 םוכסב ,רומאכ שמתשמ לש ונובשח תא PayPal הכזת ,הז םכסה יפ לע םולשתה דעומב

 םיפיעסל ףופכבו ,ח"ש 3.5-מ ךומנ וניא הז םוכסש דבלבו ,ול עיגמה ילאודיבידניאה יוציפה

  .ןלהל 6-ו 5.7 ,5.5

 בוח תרתיב אצמנ ולש PayPal ןובשח רשא ,ילאודיבידניא יוציפל יאכזה שמתשמ לכ רובע 5.5

 יוציפה םוכס תא זזקל תיאשר PayPal היהת ,הז םכסה יפ לע םולשתה דעומב

 םוכס לע הלועה םוכס לכ ,קפס רסה ןעמל .הרומאה בוחה תרתימ )וקלח וא( ילאודיבידניאה
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 דבלבו ,יוציפל יאכזה שמתשמ ותוא לש PayPal ןובשחל יוכיזכ רבעוי ,הרומאה בוחה תרתי

   .הז םכסה יפל םולשתה דעומב םוסח וא לבגומ וניאו חותפ הז ןובשחש

 תואקסע וא תיטנוולר הקסע עציב רשא ,ילאודיבידניא יוציפל יאכזה שמתשמ לכ רובע 5.6

 סיטרכ תא תוכזל דחא ןויסינ PayPal השעת ,PayPal ןובשח תועצמאב אלש תויטנוולר

 יארשאה סיטרכ יטרפל םאתהב ,ול עיגמה ילאודיבידניאה יוציפה םוכסב ולש יארשאה

 .)ןלהלש 6-ו 5.7 םיפיעסל ףופכב לכהו( ח"ש 7-מ ךומנ וניא הז םוכסש דבלבו ,הימושירבש

 ילאודיבידניא ןפואב קלוחת אל רשא ,הצובקל ללוכה יוציפה ךותמ הרשפה םוכס תרתי 5.7

 לע וקלוחי אל רשא םימוכס תוברל ,ליעל רומאכ ילאודיבידניא יוציפל םיאכזה םישמתשמל

 וא ,חותפ וניא תיטנוולרה הקסעה העצוב ותועצמאבש PayPal ןובשחש םושמ ,5.4 ףיעס יפ

 ,ילאודיבידניאה יוציפה םוכסש םושמ וא ,הז םכסה יפ לע םולשתה דעומב םוסח וא לבגומ

 PayPal ןובשחש םושמ ,5.5 ףיעס יפ לע וא ,ח"ש 3.5-מ ךומנ ,5.4 ףיעסל םאתהב

 לשכיי םא ,5.6 ףיעס יפ לע וא ,הבוח תרתיב יוצמ אל תיטנוולרה הקסעה העצוב ותועצמאבש

 יוציפל םיאכזה םישמתשמה לש יארשאה יסיטרכ תא תוכזל PayPal לש דדובה ןויסינה

 יוציפה םוכס רשאכ וא ,לאפייפ ןובשח תועצמאב אלש תויטנוולר תואקסע ועציבש

 ןרקל המורתכ PayPal ידי לע םלושת ,ח"ש 7-מ ךומנ ,5.6 ףיעסל םאתהב ,ילאודיבידניאה

-ו''סשתה ,תויגוציי תונעבות קוחל א27 ףיעס חוכמ המקוה רשא ,םיפסכ תקולחו לוהינל

 .)"תויגוציי תונעבות קוח" :ןלהל( 2006

 ךותב עצובי ,5.4-5.6 םיפיעסב טרופמכ ילאודיבידניא יוציפל יאכזה שמתשמ לכל םולשתה 5.8

 םולשתו ,טולחו יפוסל הז םכסה רשאמה ןידה קספ ךופהי וב דעומהמ םיקסע ימי 160

 רשאמה ןידה קספ ךופהי וב דעומהמ םיקסע ימי 190 ךותב עצובי 5.7 ףיעסב רומאכ המורתה

  .טולחו יפוסל הז םכסה

 תנכדעמ העדוה PayPal שיגת ,טולחו יפוסל הז םכסה רשאמה ןידה קספ ךופהי וב דעומהמ 5.9

-5.4 םיפיעסב םיטרופמה םימולשתה עוציב סוטטס רבדב םיקסע ימי 80 לכב טפשמה תיבל

  .ליעל 5.7

 ותרדגהכ הצובקל ללוכה יוציפה תא ווהי ליעל 5.1-5.7 םיפיעס יפל ועצוביש םימולשתה ךס 5.10

 .)ןלהל 6 ףיעסל ףופכבו( ליעל

 ותשקב רשאו תויגוציי תונעבות קוחל )ו(18 ףיעס יפ לע הצובקב ללכיהל אלש שקיב רשא ,הצובק רבח לכ .6

 ותאיצי םע .םכסהה יפל ול עיגמה ילאודיבידניאה יוציפה תלבקל יאכז היהי אל ,טפשמה תיב ידי לע הלבקתה

 ,ותחפוי )םאתהב ילאודיבידניאה יוציפהו( הצובקל ללוכה יוציפה םוכס ,הרשפה רדסהמ הצובק רבח לש

 שרופה הצובקה רבח רשא יוציפה םוכסל םאתהב )א( :תואבה תופולחה יתש ןיבמ הובגה םוכסל םאתהב

 םאתהב )ב( וא ;)ליעל 5 ףיעס יפ לע הקולחה תליחת ינפל רסמנ רומאכ עדימש לככ( ול יאכז אוהש  בתכב ןעוט

   .שרופה הצובקה רבח לש ילאודיבידניאה יוציפה םוכסל

 תוברל ,םלועב PayPal תויושיי ללכ תבוטל ןיד תיב השעמ הווהי הז הרשפ םכסה ,טפשמה תיב רושיאל ףופכב .7

 ,.PayPal Holdings, Inc., PayPal Inc., PayPal Global Holdings, Inc., PayPal Pte. Ltd )קר אל ךא(

PayPal Payment Holdings Pte. Ltd., PayPal Israel Holding (2008) Ltd., PayPal Israel Ltd., ןכו 

 ושקיבש הצובקה ירבח טעמל ,הצובקה ירבח לכ יפלכ ,ולא תויושייב םידבועו םירוטקריד ,הרשמ יאשונ

 ,הז םכסה לש אלמ עוציבלו טפשמה תיב רושיאל ףופכב .)ליעל רומאכ הלבקתה םתשקבו( םכסהה ןמ שורפל

 השירד ,הנעט לכ ,תולעהלמ םיקתשומ ףא ויהי םהו ,היהת אל הצובקל/שקבמלו ,החדית רושיאל השקבה

 עגונב ,ןהב םידבועו םירוטקריד ,הרשמה יאשונ ןכו םלועב PayPal תויושיי ללכ וא\ו PayPal דגנ העיבת וא
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 השקבב םירכזנה םיניינעהו העיבתה תוליע לכל רשקב )תוצמל ילבמו( תוברל ,הז םכסה אשומ העיבתל

 שקבמה ,הז םכסה לש אלמה ועוציבלו ורושיאל ףופכב .PayPal תבושתל שקבמה תבוגתב וא/ו רושיאל

 ,הז םכסה אשומ העיבתל עגונב םהל תויהל היושעש הנעט וא השירד לכ לע תאזב םירתוומ הצובקה ירבחו

   .הז הרשפ םכסהב הארוה לכל עגונב ,תוצמל ילבמו ,תוברל

 הווהמ ,הז הרשפ םכסה יפ לע ,הרשפה םוכס אולמ םולשת יכ תאזב םיבייחתמו םיריהצמ הצובקה/שקבמה .8

  .הז םכסה אשומ העיבתה ןיגב םלוהו אלמ יוציפ

 ינוציח קדוב תונמל ךרוצ ןיא ;הרשפה םוכס בושיח .ג

 םע תושיגפ לש הרוש םייק רשגמהש רחאלו ,רשגמה תעצה יפ לע ,רושיגה תרגסמב םכסוה הרשפה םוכס .9

 הרואכל רתיב הבגנש םוכסה בושיחל עגונב םידדצה םעטמ םיחמומה תונעט תא ןחבו עמש ןהבש ,םידדצה

 ישוקה יבגלו ,הישמתשמל PayPal ידי לע קפוסש ןיפילחה רעש תונגוהו תוריבסל עגונב ,PayPal ידי לע

 לש תויטפשמה םהיתונעט תא ןחב ףא רשגמה .הצובקה ירבחל הרואכל ומרגנש םיקזנה תעיבקב ךורכה

 ךשמהב םולגה ןוכיסה תוברל ,ל"נה םילוקישהו עדימה לולכמ תא ותעצה תרגסמב ןובשחב איבהו ,םידדצה

   .םידדצה ינש רובע העיבתה לוהינ

 ןכו ,םידדצה ינש תונעטב םינומטה םינוכיסה תא םלגמ הז הרשפ םכסהש הדבועה רואלו ,ולא תוביסנב .10

 תא בכעל ,הז הרשפ םכסה לש רושיאה ךילהת תא יתועמשמ ןפואב ךיראהל יושע ינוציח קדוב יונימש םושמ

 תונמל ךרוצ ןיא יכ םידדצה םימיכסמ ,םידדצה לע תופסונ תויתועמשמ תויולע ליטהלו הרשפה םוכס םולשת

 השקבה תרגסמב ,קדוב תונמל אלש טפשמה תיבמ שקבל םימיכסמ ןכו ,הרשפה םכסה תניחבל ינוציח קדוב

  .טפשמה תיב ידי לע הז םכסה רושיאל

 וחוכ יאבל החרט רכשו שקבמל םולשת  .ד

 רובע לומגל רשאב םתצלמה ,טפשמה תיב ידי לע הז הרשפ םכסה רושיאל ףופכב יכ םימיכסמ םידדצה .11

 :ןמקלדכ היהת וחוכ יאב תחרט רכשו שקבמה

 לש יפוסו ללוכ םוכסב היהי ,איצוהש תואצוהה לכ ןיגב יופיש תוברל ,שקבמל םולשתה 11.1

  ;)"שקבמל םולשתה" :ןלהל( )לחש לככ ,מ''עמ ללוכ( ח''ש 850,000

 שקבמה ידי לע ןידל םאתהב םייטנוולרה םיכמסמה תאצמה דגנכ עצובי שקבמל םולשתה 11.2

  .)ןלהל טרופמכ ,שקבמל םולשתה רבעוי םהילאש( וניד יכרוע וא/ו

 ח"ש 3,978,000 לש יפוסו ללוכ םוכסב היהי וידחי שקבמה חוכ יאב לכ לש החרטה רכש 11.3

  .)"החרטה רכש" :ןלהל( )מ"עמ ללוכ(

  .שקבמה חוכ יאבמ דחא ידי-לע ,תחא סמ תינובשח תקפנה דגנכ םלושי החרטה רכש 11.4

 םימוכסל סחיב לוחל יושעש סמ לש גוס לכ םיללוכ ליעל 11 ףיעסב םיבוקנה םימוכסה יכ םימיכסמ םידדצה .12

 םולשת לכ לש תוברל ,תאז בייחמ וניא ןידהש לככ ,רוקמב יוכינ אלל ועצובי 11 ףיעס יפל םימולשתה לכ .ולא

 רומאכ רחא הבוח םולשת לכ וא/ו סמש לככו ,)תרחא הנידמ לכב וא לארשיב( רחא הבוח םולשת לכ וא/ו סמ

 ףופכב ,ןיד לכ יפ לע ומלשל תידעלבהו האלמה תוירחאב םיאשונ )PayPal אלו( וחוכ יאבו שקבמה ,ולוחי

 לש תחפומ רועיש וא רוטפ רבדב םירושיאל םאתהבו ,ןיד לכ יפ לע תמייקש לככ ,רוקמב סמ יוכינ תבוחל

 יאב יכ ,לארשיב םיסימה תושר תאמ רושיא .שקבמה חוכ יאב םעטמ PayPal-ל ורסמייש רוקמב סמ יוכינ

 ףקות עקפי םא ."1" חפסנכ הז םכסהל תאזב ףרוצמ ,רוקמב סמ יוכינמ אלמ ןפואב םירוטפ שקבמה לש וחוכ

 רושיא איצמהל םיבייחתמ שקבמה לש וחוכ יאב ,11 ףיעסב רומאכ םולשת לכ לש ועוציב ינפל ליעל רושיאה

  .רוקמב סמ יוכינמ אלמ רוטפ ןיינעב ףקתו שדח
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 שקבמל םולשתה :ןמקלדכ PayPal ידי לע שקבמה לש וחוכ יאבל ומלושי החרטה רכשו שקבמל םולשתה

 יפוסל הז הרשפ םכסה רשאמה ןידה-קספ ךופהי וב דעומהמ לארשיב םיקסע ימי 50 ךותב ואולמב םלושי

 םכסה רשאמה ןידה-קספ ךופהי וב דעומהמ לארשיב םיקסע ימי 50 ךותב ומלושי החרטה רכשמ 80% ;טולחו

 תמלשה לע טפשמה תיבל העדוהה דעוממ לארשיב םיקסע ימי 21 ךותב םלושת הרתיהו ,טולחו יפוסל הז

  .םולשתה

 שקבמה לש וחוכ יאבמ דחא לש קנבה ןובשחל תיאקנב הרבעהב ומלושי החרטה רכשו שקבמל םולשתה .13

   :ןמקלדכ ויטרפ רשא ,)"הצובקה חוכ יאב ןובשח" :ןלהל(

 .'תושו שורית ןדייא :םולשתה תא ריבעהל שי וילא לארשיב קנבה ןובשחה לעב לש אלמ םש 13.1

 .ופי-ביבא לת ,167 ןוקריה 'חר :תבותכ 13.2

 .03-5246141 :ןופלט 13.3

 Edan@Aiden-law.com :ל''אוד תבותכ 13.4

 Swift -ו IBAN יטרפ .)14( לייחה רצוא קנבב 361 ףינס 'סמ ,41950 ןובשח 'סמ :קנבה יטרפ 13.5

code תוילקש תורבעהל: IL980143610000000041950. 

 םולשתה לש PayPal דצמ עוציב הווהי הצובקה חוכ יאב ןובשחל החרטה רכשו שקבמל םולשתה תרבעה .14

    .החרטה רכש םולשת לשו שקבמל

 רכש םוכסו שקבמל םולשתה םוכסש ךכל םיעדומ םה יכ םירשאמ וחוכ יאבו שקבמה ,ליעל רומאה ףא לע .15

 הניא הז םכסה לש ףקותל ותסינכ ,קפס רסה ןעמל .טפשמה תיב רושיאל םיפופכ םהל ומלושיש החרטה

 תיב םא .החרטה רכשו שקבמל םולשתה ימוכס יבגל םידדצה תוצלמה תא לבקי טפשמה תיבש ךכב תינתומ

 הז םכסה לש תויטנוולרה ויתוארוה ,החרטה רכשלו שקבמל םולשתל סחיב הנוש םוכס עבקי טפשמה

 .םיביוחמה םייונישב ,רומאכ םוכס לכ לע הנלוחת

  םכסהה רושיאל השקב .ה

 םידדצה ושיגי ,םישרומה םהיגיצנ וא םידדצה לכ ידי לע הרשפה םכסה תמיתח דעוממ םימי )העבש( 7 ךות .16

 ףרוצמה חסונל םאתהב ,תויגוציי תונעבות קוחל 18 ףיעס יפ לע הז הרשפ םכסה רושיאל השקב טפשמה תיבל

  .)"הרשפה םכסה רושיאל השקב" :ןלהל( הז םכסהל "2" חפסנכ

 וב ועצוביש ילבמ ,טפשמה תיב ידי לע ,םייתוהמה ויביכר לכו ,הז הרשפ םכסה רושיא יכ םימיכסמ םידדצה .17

  .הרשפה םכסה לש ףקותל ותסינכל םדקומ יאנת הווהמ ,)ליעל 15 ףיעסב ליעל רומאל ףופכב( םהשלכ םייוניש

  הרשפה םכסה םויס .ו

 תיאשר היהת PayPal יזא ,לבקתת םתשקבו ,הצובקהמ ןמ תאצל ושקבי הצובקה ירבחמ 30-מ רתוי םא .18

 יפוסה רושיאה דעוממ םוי 30 ךותב ,הז םכסה לוטיב תודוא בתכב שקבמה חוכ יאבלו טפשמה תיבל עידוהל

  .הצובקה ןמ תאצל הנורחאה השקבה לש

 הרשפ םכסה לש ויתוארוהמ הארוה יכ עבקי וא ,םיאנתב הז הרשפ םכסה רושיא תא הנתי טפשמה תיב םא .19

 םהמ ימ וא םידדצה לש השקב לכ םא וא/ו הפיכאל תנתינ יתלב וא/ו הפקת יתלב וא/ו תרשואמ הניא הז

 וא ,םידדצה ינש תמכסה אלל לכה ,לבקתת אל – הרשפה םכסה רושיאל השקבל וא ,הז הרשפ םכסהל עגונב

 לכה ,םכסהה תא תרשאמה הטלחה לע רוערע לבקתי םא וא הז םכסה לוטיבל השקב לבקי טפשמה תיב םא

 דצ לכ יזא ,ליעל 15 ףיעסב רומאל ףופכבו ,)"הטלחהה" :ןלהל( הז הרשפ םכסה תוארוה תא הנשיש ןפואב
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 דעוממ םימי 14 ךותב ,טפשמה תיבלו ינשה דצל בתכב העדוהב ,ותעד לוקיש יפ לע הז םכסה לטבל יאשר היהי

 .הטלחהה

 בשחיי אוה ,עקפי וא/ו לטובי וא/ו רשואי אל הז הרשפ םכסה םא יכ תאזב םיבייחתמו םימיכסמ םידדצה .20

 וא/ו ושיגהל ןתינ היהי אלו ,יתייאר ףקות לכ הנרדעית וילע תומיתחה ,םלועמ השענ אל וליאכ ורקיעמ לטב

 םכסה לש תוטויטה לכב ,רתיה ןיב ,תוברל( אוהש ןפוא לכב ,ויתוארוהב וא ,וב שמתשהל וא/ו וילע ךמתסהל

  .)הרשפה םכסהל רושקה רחא רמוח לכב וא ול םיחפסנב ,הרשפה

 תונוש תוארוה .ז

 ,המכסה ,הרהצה ,החטבה לכ .םידדצה ןיב ומכסוהש םיאנתה לכ תא הצממו אטבמ ,ללוכ הז םכסה .21

 םניא רשאו ,הז םכסה תמיתח ינפל םידדצה ידי לע ושענ וא ונתינ רשא ,הפ לעב וא בתכב ,גצמ וא תובייחתה

 תא םינשמ וא -מ םיערוג ,-ל םיפיסומ םניאו ,םילטובמו םילטב תאזב םניה ,שרופמב וב םירכזנ

   .ןהב םיביוחמ ויהי אל םידדצהו ,ונממ תועבונה וא ,הז םכסה יפ לע תויוכזהו תויובייחתהה

 השענ אלש ןוקית .םישרומה םהיגיצנ וא ול םידדצה לכ ידי לע םתחייו בתכב השעיי הז םכסהל יוניש לכ .22

  .ףקת היהי אל ,הז םכסהל םידדצה לכ ידי לע רומאכ םתחנ אלו בתכב

 לע העצובש עבטמה תרמהל סחיב איהש העיבת וא/ו הנעט לכ םהל ןיא יכ םיריהצמ וחוכ יאב לכו שקבמה .23

 ויהי וא ועבתי אל םהו ,2018 יאמב 10 םוימ לחה PayPal לש שמתשמה םכסהב עבטמה תרמה תוארוה יפ

 .הז ןיינעל רשקב העיבת לכב םיברועמ

 הווהי אלו ,תוירחא לכב )הל הרושקה הרבח לכ וא( PayPal דצמ האדוה לכ הווהמ וניא הז הרשפ םכסה .24

  .הז ןפואב םכסהב שמתשהל םיאשר םניא וחוכ יאב וא שקבמהו ,רחא יטפשמ ךילה לכב והשלכ םידקת

 יאשר אוה יכ ינשה דצה יפלכ בייחתמו ריהצמ הז םכסהל םידדצהמ דחא לכ ,טפשמה תיב רושיאל ףופכב .25

 אשומ העיבתב ויתויוכז תא ןפוא לכב החמה וא ריבעה ,רכמ אל יכו ,הז הרשפ םכסה לע םותחל ךמסומו

  .הז םכסה

 ולש םותח אל םוגרת םע דחי טפשמה תיבל שגוי ,תילגנאב םותחה םכסהה .תילגנאב םתחנ הז הרשפ םכסה .26

  .דבלב תילגנאבש הז וניה בייחמה םכסהה חסונ .תירבעב

 םוכס ךותמ םהל ומלושיש החרטה רכשו שקבמל םולשתה טעמל יכ םיבייחתמו םיריהצמ וחוכ יאבו שקבמה .27

  .הצובקה ירבחמ וא PayPal-מ תופסונ תויוכז וא םיפסכ ולבקי אלו ולביק אל םה ,הרשפה

 לע םתוחש ימ יכו ,ועצבלו הז םכסה לע םותחל תנמ לע השורדה תוכמסה אולמ ול שי יכ ריהצמ דצ לכ .28

   .ןכ תושעל ןידכ ךמסוה ומעטמ םכסהה

  .הז םכסה תורטמ םויק ךרוצל ריבס ןפואב תושורדה תולועפה תא עצבי דצ לכ .29

  .וילע םילחה םיסמה םולשתב אשיי דצ לכ ,קפס רסה ןעמל .30

31. PayPal הז הרשפ םכסה רבדב רוביצל תועדוה םוסרפב תוכורכה תואצוהב אשית.  

 םיאשר םידדצה .ירוקמ קתעה בשחיי םהמ דחא לכ רשא ,םיקתוע רפסמב הז הרשפ םכסה לע םותחל ןתינ .32

 PDF ץבוקב ,תינורטקלא תרודשת תועצמאב )ונממ םיקתוע וא( םותחה הרשפה םכסה תא םהיניב ריבעהל

 .הז הרשפ םכסהב םבייחל תנמ לע קיפסי רבדהו ,הילימיסקפב וא

 טופישה תוכמסל םיפופכ ויהי ,הז הרשפ םכסל עגונה ןיינע לכב ,םידדצה ןיב המכסה יא וא/ו תקולחמ לכ .33

   .לארשיב זכרמ זוחמב )הרקמה יפל( םולשה טפשמ יתב וא יזוחמה טפשמה תיב לש תידעלבה
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    .ויתוארוהל ףופכ היהיו לארשיב ןידה תוארוה יפ לע שרופי הז םכסה .34

 

 

 

 

 .2021 רבמבונב 24 םויה ,םותחה לע םידדצה ואב ,היארלו

  

 
 ליג ר''ד ד''ועו רלייז דוד ד''וע

 םשב ןוירוא
PayPal Pte Ltd. 

 )לבגומ חוכ יופיי יפ לע(

 

    

 

   
  רזיילג ריבד ד''וע

 
 ןדייא ןדיע ד''וע   

 
 ןלפק דינואל רמ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אצומ ינאו ,יינפב םייקתהש בכרומ רושיג ךילה רחאל ,יתצלמה יפ לע םתחנ הז הרשפ םכסה יכ תאזב רשאמ יננה

 .ריבסו ןגוה ,יואר ונה הז הרשפ םכסה יכ
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_______________________________ 
  ינדמח ףסא 'פורפ

 רשגמה
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 Settlement Agreement 

Signed on November 24, 2021 

Between: 

Leonid Kaplan 

Represented by Counsel, Adv. Idan Aiden and/or Adv. Dvir Glayzer of 167 Ha Yarkon St., Tel 

Aviv 61062 Tel.: 03-5246141 Fax: 03-5246703 

(hereinafter: the “Applicant”) 

On behalf of the represented class: 

“Any person or entity whose primary address in May 2018, according to PayPal's records, was 

Israel, from whom the Respondent – in imposing charges for currency conversion (including 

with regard to the foreign exchange rate and/or currency conversion fee that were applied) – 

allegedly collected payments in excess of the amounts set forth in the User Agreement and/or in 

breach of the law and/or using an unlawful rounding off method during the seven year period 

preceding the Petition for Certification (i.e.: from 19 June, 2010) and until 9 May 2018 

inclusively” (hereinafter: the “Class”): 

 (the Class and the Applicant hereinafter together: the “Applicant/Class”) 

And: 

PayPal Pte Ltd. 

Represented (by a limited power of attorney)  

by Counsel, Herzog Fox & Neeman, Law Office 

of Herzog Tower, 4 Yitzhak Sadeh St., Tel Aviv 6777504 

Tel.: 03-6922020 Fax: 03-6966464 

and by Counsel, Fischer (FBC & Co.), Law Office 

of 146 Menachem Begin Rd., Tel Aviv 6492103 

Tel: 03-6941348 Fax: 03-944137 

 

(hereinafter: “PayPal”, and together with the Applicant/Class, the "Parties" and each a "Party") 

PREAMBLE  

Whereas On June 19, 2017, the Applicant filed a claim and a motion for the certification thereof 

as a class action against PayPal in the Central District Court (hereinafter: the “Court”) 

in Class Action 43069-06-17 (hereinafter: the “Motion for Certification”); and  

Whereas In the Motion for Certification the Applicant raised arguments to the effect that in 

transactions involving currency conversion, PayPal unlawfully charged from the Class 

additional sums above the currency conversion fee stipulated by the User Agreement. 

According to the Applicant, the overcharge was affected both by allegedly rounding 

upwards the final amounts of the transactions (in NIS) and by allegedly applying 

exchange rates less favorable to Class members than what the User Agreement 

mandates. The Motion for Certification was supported by an expert opinion written by 
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Dr. Adam Reuter (hereinafter: the Applicant’s Expert Opinion ), hich calculated 
the amount that, according to Applicant's argument, was allegedly overcharged by 

PayPal based, inter alia, on the Applicant s reading of the User Agreement as 

requiring PayPal to effect currency conversion at the rate at which it obtains foreign 

currency itself; and 

Whereas On February 5, 2018 PayPal filed a response to the Motion for Certification 

(hereinafter: "PayPal's Response"), in which it denied all of the arguments claimed 

by the Applicant, arguing that the interpretation to the User Agreement suggested by 

the Applicant is unreasonable and that the exchange rate provided by PayPal is not 

only compatible with the terms of the User Agreement but is also fair and reasonable 

as compared to the alternatives in the market. PayPal's Response to the Motion for 

Certification was supported by an expert opinion written by Ms. Vered Itzhaki 

(hereinafter: PayPal’s Expert Opinion ), hich contested the calculation presented 
in the Applicant s E pert Opinion, b  sho ing both that the baseline for the 

calculation of the alleged overcharge was inaccurate, and that the exchange rate 

provided by PayPal during the period sampled by the Applicant s e pert was in line 

with the rates provided by alternative currency conversion services, especially when 

considering the small dollar amounts of the numerous transactions made through 

PayPal and the availabilit  of Pa Pal s service; and 

Whereas On September 6, 2018 the Applicant filed a reply to PayPal's Response, supported by 

a supplementary expert opinion written by Dr. Adam Reuter (hereinafter: 

"Applicant's Reply to PayPal's Response") ; and 

Whereas  On May 10, 2018 PayPal amended the provision in the User Agreement concerning 

the currency conversion, thereby obviating any claim with respect to the period 

thereafter.   

Whereas On February 14, 2019 a pre-trial hearing was conducted before Judge Keinar, 

following which counsels for the Applicant and for PayPal discussed the prospect of 

negotiating a settlement; and 

Whereas The Parties conducted a continuous negotiation process, during the course of which 

they decided to seek the assistance of a mediator with expertise in mediation of 

complex commercial disputes, and designated Prof. Assaf Hamdani of the Tel-Aviv 

University Faculty of Law to serve as mediator (hereinafter: the Mediation  and the 

Mediator  respectively); and  

Whereas  In the Mediation, the Mediator conducted numerous discussions with the Parties and 

their experts, and also conducted a thorough review and analysis of the expert opinions 

filed by the Parties and the legal arguments presented in the pleadings.   

Whereas  On the basis of these discussions and his review of the documentation and data 

provided to him, the mediator presented a settlement proposal, on the basis of which 

the Parties agree to enter into this Settlement Agreement, provided however, that this 

Settlement Agreement shall fully and completely terminate and dismiss all the 

disputes in Israel among the Parties and among any of their subsidiaries and affiliates, 
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including, without limitation, PayPal Holdings Inc., without an admission by any Party 

of any claim raised by another Party; and 

Whereas  This Settlement Agreement is subject to the approval of the Court. 

    

Now therefore, the Parties have declared and agreed as follows: 

A. General 

1. The Preamble to this Settlement Agreement and the appendices hereto constitute an integral 

part hereof. 

2. The captions in this Settlement Agreement shall not be deemed a part hereof as they have been 

inserted for convenience and orientation only, and they shall not affect the interpretation of this 

Agreement. 

3. For the final and absolute dismissal of all of the arguments, the causes of action and the claims 

against PayPal in respect of or related to the alleged overcharge in the frame of transactions 

involving currency conversion, rounding, or other claims relating to exchange rates used by 

PayPal in transactions involving currency conversion, from 19 June 2010 and until 9 May 2018 

(hereinafter: the Settled Claim”), it is hereby agreed that for settlement purposes, and without 

admitting any of the Applicant's arguments (including in the Motion for Certification and the 

Applicant's Reply to PayPal's Response), PayPal will pay a final and total amount of NIS 

26,578,000 (including the Total Class Compensation, Applicant's Payment, Legal Fees (as these 

terms are defined below) and applicable VAT), in accordance with the provisions of Sections 

4, 5, 6 and 11 below (hereinafter: the Settlement Amount ).  

B. The Total Compensation to the Class 

4. In accordance with this Settlement Agreement and subject to the final and unappealable 

approval thereof by the Court, PayPal will compensate the Class in the amount of NIS 

21,750,000 (hereinafter: the “Total Class Compensation”), which will be the total, final and 

absolute amount that will be paid as a compensation to the Class. 

5. The Total Class Compensation will be paid to Users Eligible for an Individual Compensation, 

as defined below, on the basis of relative payouts, or by means of a donation, as follows:  

5.1 "A User Eligible for an Individual Compensation" (hereinafter also: "Eligible 

User")  any user whose primary address in May 2018, according to PayPal's 

records, was Israel, and who effected one or more transactions via PayPal, either 

through a PayPal Account or not through a PayPal Account, as defined below, 

whereby a currency conversion, for which the Eligible User was charged, was 

performed through PayPal, between 1.1.2011 and 9.5.2018 (hereinafter: "a 

Relevant Transaction" and the "Relevant Period"). 

5.2 "A PayPal Account"  a personal, business, or premier PayPal account.  

5.3 "An Individual Compensation"  a relative allotment of the Total Class 

Compensation, which will be calculated as fraction of the total conversion fees 
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charged to each Eligible User (per PayPal Account, or for users who conducted 

transactions not through a PayPal Account, per such user's file(s) in PayPal 

records) during the Relevant Period, divided by the total conversion fees charged 

to all Eligible Users during the Relevant Period, multiplied by the Total Class 

Compensation. For the avoidance of doubt, rounding will be performed based 

on regular mathematical standards, first to four decimal places, and then to two 

decimal places by rounding up when third decimal place is five or higher (and 

rounding down when third decimal place is four or lower).  

5.4 For each User Eligible for an Individual Compensation who effected one or more 

Relevant Transactions through a PayPal Account and this PayPal Account is 

open, and not limited or blocked at the time of payment under this Agreement, 

PayPal will credit such person's Account with his Individual Compensation, 

provided that his Individual Compensation amount will not be lower than NIS 

3.5, and subject to sections 5.5,5.7 and 6 below.  

5.5 For each User Eligible for an Individual Compensation whose PayPal Account 

is in a negative balance at the time of payment under this Agreement, PayPal 

will be allowed to effect the payment (or part thereof) also by setting off the 

Individual Compensation amount from the negative balance in such person's 

PayPal Account. For the avoidance of doubt, any amount that exceeds the 

negative balance amount will be credited to the PayPal Account of that Eligible 

User, provided that this PayPal Account is open, and not limited or blocked at 

the time of payment under this Agreement. 

5.6 For any User Eligible for an Individual Compensation who effected one or more 

Relevant Transactions not through a PayPal Account PayPal will make one 

attempt to credit their credit cards in the amount of their Individual 

Compensation, according to their credit card details which are in PayPal's 

records, and provided that the Individual Compensation amount will not be 

lower than 7 NIS (and subject to section 5.7 and 6 below). 

5.7 Any amount out of the Total Class Compensation that will not be distributed 

individually to the Eligible Users, including amounts that will not be distributed 

pursuant to section 5.4 whereby the PayPal Account through which the Relevant 

Transaction was affected is not open or is limited or blocked at the time of 

payment under this Agreement, or whereby the Individual Compensation 

amount pursuant to section 5.4 is lower than NIS 3.5, or pursuant to Section 5.5 

whereby the PayPal Account through which the Relevant Transaction was 

affected is not in a negative balance, or pursuant to Section 5.6, whereby PayPal 

has failed in its one attempt to credit the credit card of an Eligible User who 

effected the Relevant Transaction not through a PayPal Account, or whereby the 

Individual Compensation amount pursuant to section 5.6 is lower than NIS 7 - 

will be paid by PayPal as a donation to the fund for the Management and 

Distribution of Monies, which was established under Section 27A of the Class 

Actions Law 5766-2006 (hereinafter: the “Class Actions Law”). 
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5.8 The payment to each User Eligible for an Individual Compensation as set forth 

in Sections 5.4-5.6, will be made within 160 business days from the date when a 

final decision approving this Agreement becomes unappealable, and the 

payment of the donation as set forth in Section 5.7, will be made within 190 

business days from the date when a final decision approving this Agreement 

becomes unappealable. 

5.9 From the date a final decision approving this Agreement becomes unappealable, 

PayPal shall file an updating notice to the Court every 80 business days regarding 

the status of execution of payments set forth in Section 5.4-5.7 above.   

5.10 The total payments made pursuant to sections 5.1-5.7 shall be the Total Class 

Compensation as defined above (subject to section 6 below). 

6. Any member of the Class who gave notice of his, her or its wish to be excluded from the Class 

according to section 18(f) of the Class Actions Law, and with respect to whom such a request 

was certified by the Court (hereinafter: the Excluded Class Members ), will not be paid 

his/her Individual Compensation, and the amount of the Total Class Compensation (and the 

Individual Compensation accordingly) will be reduced by the higher amount out of following 

two options: (a) the amount of compensation such Excluded Class Member argues in writing 

(insofar as such information is provided prior to the commencement of the distribution 

according to Section 5 above) that he is entitled to; or (b) the Excluded Class Member's 

Individual Compensation.   

7. Subject to its approval by the Court, this Settlement Agreement constitutes res judicata in favor 

of all the PayPal entities globally, including (but not limited to) PayPal Holdings, Inc., PayPal, 

Inc., PayPal Global Holdings, Inc., PayPal Pte. Ltd., PayPal Payment Holdings Pte. Ltd., PayPal 

Israel Holding (2008) Ltd.,  PayPal Israel Ltd., as well as officers, board members and 

employees in such entities, with respect to all members of the Class, other than the Excluded 

Class Members. Subject to the approval of the Court and the full performance of this 

Agreement, the Motion for Certification will be dismissed with prejudice, and the 

Applicant/Class will not have, and will be estopped from raising, any argument, demand or 

claim against PayPal and/or all the PayPal entities globally and their officers, board members 

and employees, with respect to the Settled Claim, including (but not limited to) any of the causes 

of action or the subjects that are referenced in the Motion for Certification and/or the Applicant's 

Reply to PayPal's Response. Subject to the approval and the full performance of this Agreement, 

the Applicant and the members of the Class hereby waive any claim they may have with respect 

to the Settled Claim, including without limitation with regard to any provision of this Settlement 

Agreement.  

8. The Applicant/Class hereby declare and undertake that the full payment of the Settlement 

Amount, in accordance with this Settlement Agreement, constitutes complete and appropriate 

compensation for the Settled Claim.  

C. Calculation of the Settlement Amount; No need to Appoint an Outside Examiner 

9. The Settlement Amount was agreed upon in the Mediation, in accordance with the proposal by 

the Mediator, and after the Mediator conducted several mediation meetings with the parties, in 

which he heard and examined the arguments made by the experts of the parties with respect to 
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the calculation of the amount allegedly overcharged by PayPal, the reasonableness and fairness 

of the transaction exchange rate provided by PayPal and the difficulty involved in determining 

the actual damages allegedly caused to the members of the Class, and in which he heard the 

legal arguments of the parties and weighed into the settlement proposal the foregoing data and 

considerations, as well as the risks of continuing the litigation for both of the parties.  

10. Therefore, under these circumstances, and in light of the fact that this Settlement Agreement 

reflects the risks associated with the arguments raised by the Applicant on the one hand and by 

PayPal on the other hand and as the appointment of an outside examiner may substantially 

prolong the approval process of this Settlement Agreement and consequently delay the payment 

of the Settlement Amount and impose additional substantial costs on the Parties, the Parties 

agree that there is no need to appoint an outside examiner for the purpose of examining the 

Settlement Agreement, and the Parties agree, as part of the filing of the motion for the approval 

of this Agreement by the Court, to request the Court not to appoint an examiner. 

D.  Payment to the Applicant and Legal Fees for his Counsels 

11. The Parties agree that subject to the approval of this Settlement Agreement by the Court, their 

recommendation for the payment to the Applicant and the legal fees for his Counsels shall be, 

as follows: 

11.1 The payment to the Applicant, including reimbursement for any expenses 

incurred by the Applicant, shall be in the total and final amount of NIS 850,000  

(which includes any VAT insofar applicable) (hereinafter: the “Applicant's 

Payment”);  

11.2 The Applicant's Payment shall be made against the issuance of the relevant 

documentation according to law by the Applicant and / or his Counsels (to 

whom, as detailed below, the Applicant's Payment will be transferred). 

11.3 The legal fees for all of the Applicant s Counsels together (hereinafter: the 

“Legal Fees”) shall be in the total and final amount of NIS 3,978,000 (which 

includes VAT). 

11.4 The Legal Fees will be paid against the issuance of one tax invoice that will be 

issued by any of the Applicant's Counsels.  

12. The parties agree that the above amounts in Section 11 include any type of tax concerning such 

amounts. All payments according to Section 11 shall be made without any deduction at source, 

insofar as the law does not require so, including of any payment of tax and/or any other 

obligatory payment (whether in Israel or in any other country), and insofar such tax and/or any 

other obligatory payment apply, the Applicant and his Counsels (and not PayPal) bear the full 

and sole responsibility to pay them in accordance with any law, subject to tax deduction at 

source, insofar as the law requires so, and in accordance with certificates of exemption from/ 

or reduced rate of deduction at source that will be delivered to PayPal by the Applicant's 

Counsels. Certification from the Israeli tax authorities, confirming that Applicant's Counsels 

are fully exempt from withholding tax, is hereby attached to this Agreement as Appendix 

"1".  If the validly of the aforesaid certification will expire until any of the payments included 

in Section 11 should be performed, the Applicant's Counsels undertake to provide a new and 
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valid certification for full exemption from withholding tax. The Applicant's Payment and the 

Legal Fees will be paid to the Applicant s Counsels by PayPal as follows: the Applicant's 

Payment will be paid in full within 50 Israel business days from the date when a final decision 

approving this Agreement becomes unappealable; the Legal Fees will be paid 80% within 50 

Israel business days from the date when a final decision approving  this Agreement becomes 

unappealable and the rest will be paid 21 Israel business days after announcement to court about 

completion of the project.  

13. The Applicant's Payment and Legal Fees will be paid by wire transfer to a bank account held 

by any of the Applicant s Counsels (the "Class Counsels Account"), the details of which are 

as follows:  

13.1 Full name of the owner of the Israeli bank account to which the payment should 

be sent: Aiden Tirosh & Associates 

13.2 Address: 167 Ha'Yarkon Street, Tel Aviv-Jaffa  

13.3 Phone number: 03-5246141 

13.4 Email address: Edan@Aiden-law.com 

13.5 Banking information: account number 41950, branch number 361 at Otsar 

HaChayal Bank (14) IBAN and SWIFT code for ILS transactions: 

IL980143610000000041950. 

14. Payment by PayPal of the Applicant's Payment and Legal Fees into the Class Counsels Account 

will constitute performance by PayPal of the payment of the Applicant's Payment and Legal 

Fees.   

15. Notwithstanding the foregoing, the Applicant and his Counsels acknowledge that they are 

aware that the amounts of the Applicant's Payment and Legal Fees payable to them is subject 

to the Court's approval. For the avoidance of doubt, the entry into force of this Agreement shall 

not be dependent upon the Court's acceptance of the Parties' recommendation as to the amount 

of the Applicant's Payment and Legal Fees. In the event that the Court approves a different 

amount of Applicant's Payment and Legal Fees, the relevant provisions of this Agreement will 

apply to such an amount, mutatis mutandis. 

E. Motion for the approval of the Agreement  

16. Within 7 (seven) days after the signing of the Settlement Agreement by all of the Parties or their 

authorized representatives, the Parties will submit to the Court a motion for the approval of a 

settlement agreement pursuant to Section 18 of the Class Actions Law, in accordance with the 

motion attached to this Agreement as Appendix 2  (hereinafter: "the Motion for the 

Approval of the Settlement Agreement"). 

17. The Parties agree that the approval of this Settlement Agreement, and all material components 

thereof, by the Court, without any changes being made (subject to the aforesaid in Section 1  

above), is a precondition to the entry into force of this Settlement Agreement. 

F. Termination of this Settlement Agreement 
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18.  If more than 30 of the total number of the members of the Class move to be excluded from the 

Class and their motion is granted (hereinafter: the “Approval of Exclusion”), then PayPal will 

have the right to notify the Court and the Applicant s Counsels in writing of the termination of 

this agreement, within 30 days of the date of the final Approval of Exclusion.  

19. If the Court conditions the approval of this Settlement Agreement, or if any provision of this 

Settlement Agreement is not approved and/or is determined to be invalid and/or unenforceable 

and/or if any request of the Parties or any of them pertaining to this Settlement Agreement or 

to the Motion for the Approval of the Settlement Agreement is not approved, all without the 

consent of both Parties, or if the Court grants a motion to terminate this Settlement Agreement 

or an appeal on the approval thereof, all in a manner which will change the provisions of this 

Settlement Agreement (the Judgment ), all subject to the aforesaid in Section 17 above, then 

each of the Parties will have the right to terminate this Agreement at its own discretion, by 

written notice to the other Party and the Court, within 14 days of the Judgment. 

20. The Parties hereby agree and undertake that if this Settlement Agreement is not approved and/or 

is terminated and/or expires, it will be deemed null and void as if it had never been made, the 

signatures on it will have no evidentiary significance, and it will not be possible to file and/or 

to rely on it and/or to make any use of this Settlement Agreement or of the provisions hereof 

(including, inter-alia, any of the Settlement Agreement drafts, Appendix or any other material 

in connection with the Settlement Agreement).  

G. Miscellaneous Provisions 

21. This Agreement contains, expresses and exhausts all of the conditions that have been agreed 

upon by and between the Parties. Any promise, declaration, written or oral agreement, 

undertaking or representation that was given or made by the Parties prior to the signing of this 

Agreement, and that is not explicitly expressed herein, is hereby declared null and void and 

does not add to, detract from, or modify the obligations and rights set forth in this Agreement 

or resulting herefrom, and the Parties will not be bound thereby.  

22. Any modification of this Agreement shall be made in writing and signed by all of the Parties 

hereto or their authorized representatives. If a modification was not made in writing and signed 

as stated by all of the Parties hereto, the modification will not be valid. 

23. The Applicant and all his Counsels declare that they do not have any argument and/or claim 

whatsoever against a currency conversion carried out in accordance with the currency 

conversion provision in PayPal's User Agreement applicable since 10 May, 2018, and they will 

not bring or solicit any claim in respect thereof. 

24. This Settlement Agreement does not constitute any admission by PayPal (or any company 

related to it) to any liability, and it does not constitute any precedent in any other legal 

proceedings, and therefore may not be used as such by the Applicant or his Counsels.  

25. Subject to the Court's approval, each of the Parties declares and undertakes to the other Party 

that it has the full right, power and authority to enter into this Settlement Agreement and that it 

has not sold, transferred, assigned or otherwise disposed of its interest in the Settled Claim. 

26. This Settlement Agreement is being signed in English and will be filed with the court together 

with an unsigned version translated to Hebrew. The only binding version of the agreement is 

the English one. 
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I hereby certify that this Settlement Agreement was signed pursuant to my recommendation, after a 

complex mediation proceeding that was conducted before me, and I find this Settlement Agreement 

to be proper, fair and reasonable. 

      

     

_______________________________ 

Prof. Assaf Hamdani  

The Mediator 
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ול כדל בי ו בו, ל וד הא ל י כם, ו ב לא א הה כבד  ט ה  :ה

זו .א ה  ה בדב הג ב ו הוד ו   ,    ,הו ה,  ובה ד ה או ה ו     

ו ו בדב א ה  ח והוד ו ו  , ב ח     ה ה  2כ או   ב הו א  ,    25, בה חו

ו גו ה ה  ה בדב הג הב ב הוד ה דד  ו  הו . 18ב  ו  חו  )ג( 

ו בוד בה .ב א  וחד  ה ד    או  בו  ב הו . 1)ב()19א  חו  ) 

ב .ג ה ו  אח   ו/או  ו  גדו ה הג  ד  ו ה ו  ח וג  אח  בו   ה ב    ה

וה הוהוד ו/או    גדו ד      ה    א הה או     וג הו א  ה בה ד ה א א ה

 19   . ו   ד ו   חו ו 
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דד   ה ה  ב זו   ה  וחב ו  ,  ובא  או   ה הו א  ו  18בה וב חו  )ב( 

ה   ו ו  ,    12וג ו וג ו  וב ו   .  2010-" הו   , זא ב    ה או  ה 

חזו  דו  וו ה ו  ד  בא או  בה   ה ה  ו  לבי    יםחייב  דדיםה;  וא להגי 

הי דם  כבד בה ט ה ה. כדי יםאו יםו יםה חים  ו ה ה זו 3-4כ    .ב

 

ו   ו   הו א  בד  בו ב ה ה ו    ה,  ו/או א הוג ה   ד   הב הה
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ה:  י הב ו י  ואלה 
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ו ב ה  א    א   בא ה גב וו   , וחו ד ה ו ה הב ב   , ה

ה    ( הח , וב זה ב ה )  ה גבו א  ה ז א ה א  ה ב  ה ו 

ו   ב ב ב או  ה הגבוה   ו ה ה   גו   ה    .  וב
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. ה     ה ה וה
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, ב בהא    וו     ה ח א     ה ה  ו    וחו ה  א  בו ה   הח 

ו   הוא  "חב ב  ,  ג הח   ה ב ו ד    ב   ב ו ו ב ח ה, ו ה

ו   .א  וז ה  בו   א ה  ,        הב ו א  בחוו ד  ד" אד 

אגה ו ח  וד ה ,  זו,      ,   ה ב או גבו  ו  וב  ה   דג     ח

"ח ו  או   221  א ב  ובו, ה   .7.11.2016  26.10.2016ה
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ו   .3 א  5.2.2018ב ה  ב ובא  , הג ה    הה  , בגד ו הא ו    דח בא  .  ו ה

 , ה ,  ב  א ב  ה ו   ה     ה הה  ב וב  ה      ,גו

גד  ה  א "ח  ה  ו ב ה  וח ב  א בו  בו  א     .ה , ב  

ה   ו ה  "ח  א ו  ה  א  ה ו  הח  א   ה  ו ,  וחו ב  ה

  , ה  הדב בו א ה ב  ב א ח ה "ח  ה    אה בו  א בה ו  ה 

וח ב  . ו ה  ,  ג   ה ב    ו ב א ה ה ה ו ה

  , ו או  והג א  א הו  , ב גוד  ה , והב ד    ה ה ו ה ב

א  , בה ד  ו ד  ב   וו  ח  ו .  ה   הבו בה  , ו   ב

וו     הח  ,  א ד ה ו א    וחו ב , א ב ו   םא ח    יטיב  ב

) ה ( ז  ג    א  א    , ו ב ו  ה ו  ו ,    וד  .  ח

ה ו ה ב א ג   ו ב א ה    הח  בחו הא  א  ו ה 

ב או.   ה א  א  ו  ה    בא ה ו  א   , וב ה  ה  זה,  ד  בה  ב

ה(   ו א  ב  ה )ב  ו  ב בא ה ה ד ה  ה  הווה ה

, וג א ג  הו ו   זה     הח  ב  א ב  ב ה ה ה בדה

ה  או  ו הבדב   .  ה ה

חה    בחוו ד  א   וב .4 ,    ו ח ד  ב החוגב' ו חו  ח ב בה  ,  ו

ובה    גו  ח ו  ו  ד"  ג בחוו ד ח  .הו ה גב'  ב , ה ד      , ב ה

וד ה    א גב  ו    הא  הד"  ה  הה א   ווה  ג  גה ב א  ה 

הו ו   בד או  ווב  וה ה ד  ו ב ג  ב ו ב א    ;  ב   א

ג הא ) ב ו ו (,  BID, ASK, MIDב א )     ד"  ו  MID ב  , (ASK, ב

א גה  ה ב ה  ג  ב ו ו א ה ב  ב א הגד באו  ו .ה  ,   ב

ג א     ב ו הווה  ב וואה  ו  אב ה ג א   הוא אוו  ב ה  ,  ו ו ו 

ה   הה    " ו " או  ו  האו  ד בד   ו ב  וג  ה ו    בא

"ח  בהבז    בו)  א ח  ב ו ,  (א  ב  ו  ד ו א ג ה ב ו  ב

בד   ו)  ב ג  ו ב  ו ב ו ה ב א א  ה ו ו ו    )  .

  , וואה  ו זא או  ה  ב  ה ד  דבאו  ,  ו ב ה  ,      ,  ו

"ח   ו ה  ה  אחד  ח  ג ב והוג ב א ה   ה  ,   

ו ו  , וזא  ב ב בז ח חוד בה בו ה  ב או ה  ה ו ה א וב    

א ו  ו בא א א ה     .ה

ו   .5 וג  הג    ,6.9.2018ב ב ה ובה ,גובה  א ה      דבחוו  ה   

ו ,    .ד"  , ו ה  ה ה או ו ה ו בדב ה ו ב   ו, חז ה וב ב

ו ה   ו ב ו הג ו ,  ה ב ב ,    ה א א    או  ה  ובדה  ה

ד   ו ו ב ג  ו ה ה ה, א  א  הה או    הה  א ה   ה ,  הו הה

ו וב ו ,ה א   ,ב בו בה ב  ו   ה ה א   .  "ח הח בו 

ו   .6 ,  ב א    ,10.5.2018ו וו    ב  וה  ה    בה הה וד הב ב ב ה

ו ה,  .  א ו בה ה ו  ו זה      וא או וג הח  ב ה ו ה  א 

   . ד וא  ו
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בו .7 ו    ב ה ב ה ד ה  ה14.2.2019ב  דד  ו ה באו ב א    , הח

הג   ב  ו  חו  ו  ה ו ו  א  אח  דד  ו.  ה ו  הח  ,

ג   חה ב ו  ו ב ח ו ' א  -ב  ו ו    , ו ב ו  

ב  או ד  ג -ח ב,    ה  ב  אב י'  ו: "ג  ) ד ג" או "ח .  "( ה

ו   ה   ג  ה א  ו  הוב א  ו  ה א  ה   , ג ה ה   ה ב 

ו ה,  ה זו ה ב ח     .5כ

חוד   .8 דד  ו  ,  2020וא  הח  וב     ה ד  בו ג ' ח ו ד  .  ב  ' ח ו

ו א  ו    בח  ו בהא  וב ה הוג בא    ה  בו  חו  בו ו  ו,  חוו הד 

דד ד,וח ה חד וה ב ח   , ה ב ו '    .וה  ה ו ב  , ג ו ו  ו ה ג ב

אוז   או ו ו  ו  ה, ה  ד ה  וח דד  וח ה זו,  ב ה וד ה   .

ו   דד  הג ו ו ה ה    א  ו אא    ,והבה ו ב ו ח הוב ה ה  , ובד  

הו   זו  בה ה ה  ה,    .ובב ב ו הוג  ה  גה ב הו ה  בו  ה דד  ה

, ב , ב ה ב  הוזא וח ו  ובגובה ה ו ה ג ו    , ב ו וה ובה ה

ו.   ו ד  הו הה  דד ב      אחד  ה

ג ה  ב ב'   .9 ד זה,    וו חו ה ה  ה  בו או ה ה ו ד ה '  גב  ,  ובהווה ה

ו  , ה ד ה ו הה ד א א ו ה ו ה גו  ו ו ו  דו א    ה. ב ד' 

ו בחו  הגד  , ו בוד וב וו  ,, ב ג   ,ה ה'ב  ,  ב ו    ה  ו דד בדב  ג ה

.ה וג ו ב ה וח בא   חה 

י  .ב ה י ד   ה

ו  ה .10 ו  ו ז  א ה  ה    ה ח    ובה.  ה ו א    ה בהוה ו    ח ח ה ו הוא ה

א ה ד ג   ב ה הא בד;  ,   ב ה ה ב  ד    ב   ה    ה   באו  

או  או  ב ה ה ה ה  הו ( ה ג ב בא ח ח ה ו ו  )ב : א גב  הה

ג   10.1 דב ה  ה א,  ה הב ד  דד  ב וח      הו ב ה ו וה ו ה

ו גד  ו  ה ו  הו/או    אה ו  ה ב    , Inc.  PayPal Holdings  בו  ,  ו

בה  , ההודו ב   ה  ה בו י ה ו    לחב ו ו "ח    21,750,000   ו 

א   וח  או  ב   , ו ואח  "  ("ח)   : ה וי  ) י לה ההכולל   ."(בו

או ה הו א  ,  בה ה  ודג א  ה ד  ו   ה  ו ה הווה  ,  ו  א

, או  הודאה  ו ה בא באח ג הב ב ב ה  ה . ה  ו  א

זה  ה  'ג  ב  וד  ו   10.2 ו  ג  ה  א  ,    ו   ו   גב  ה

דד ,    ה ב ח  ה  ב ה ה  ה ה  ב או ו ה ז ה  , ו ,  ה

ו הה ו אוה דד  הו ו  ה ו ו ה ו הה  וה  א       .ד 

הגו הגד  10.3 בו ה ה ד ה חו ה ה ה  א  ד ב ו   :ה

אד" א    א   וגו    ב ה  ו  ו  2018וב    ,PayPal ,

ה א  ה בה,  ,ב ב  ה וב בג ה  ג ה ח ו    ב (

''ח  ו/או  ה  ''ח  ו(     ה  ה    -הוח או ו  ה  גב

19323229
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ב גוד    ב ו/או  ה  בה  ו    בו  ו  ו/או  ד 

ו גו  ה  ב  ב ו  ד ב ה  , וזא ב ד ו  א    א
ו ו הח  ו 19 ) ו 2010  ב ד  א 9( ו  .    "ו  2018 ב

ו   10.4 א  א הז דוא  ב ד ו    א וב   ה  הה ה   

א   ב א  ו  ד    2018  ו ה ב   , ב וא   , א ב ה    -  1.1.2011ה

ו,  9.5.2018 או  אח  א    ה  ו  ד  בא א  או  ו  בו)בא   א  ח

ה ו  ב (, הגד ה חו ובג ב  ב  . בג ה 

בו " 10.5 .  "א ח א   " ו ,  או " בו א ח    וגד בה 

הו   10.6 בו ה חב  ו  ב    הב חו    ה בו  ה ווה  א  ,   5בה ה

ד  : ו 

א   10.6.1 ו  ה )וב ד ה ו    א  ,ה (    ב ו א ה    

דואא  זה ב ד ו    , ו א ב  ואד  ח  וחא    ה ו    ה ב

ה בו ו  : "  ה ה דיבידואלי ) וי האי י ו    "(.ה דוא  ו ה ב ד הא

ב   גבו      חו ה  הה ו   ו  ו  או א  ה  הז ב

ה   גבו   ה  הה ו  ח     , וו ה ה  ו ה

ו  א  ווהז ה ה ו הב בו ו  ו ה ו ה ו   ,  . 

ו   10.6.2 דוא  ו ה ב ד ו  הא ו ה ב בו    ב  ו ח בא

  ) ו  הגד ;    א ) ו בב בו  בו  ח ד  ב ב ו  חו ו ה

דוא   ב ד ו  הא ו ה ב א    ב  בו  ו ח א בא

בו  אחד     ד  ב ב (  או   User Filesה )   חו

 . א ו  ו ב   

ה   ה 10.6.3 וד,     ה דוא  וב  ב ד ו א א  א ב    , הז

ו וו או  , ו   ה או  א בו  ו ח א  בא בו    ,וח  זה ח

א ו ב  ו ד וגב או ח ו ו ה   ה ד ה ו      ה ה ב זו ו  בו ח

ו  דוא  ה ב ד ו הא ו  ו זה א בד  ו, וב ג   "ח.    3.5-ה

ו   א  ח   הז ה,  דוא   הדוג ב ד ה  א ו ה ה ב ב

ו ה   או ) וו   ו בה א    (, בא ו  בו ח

ה  ו  וחו ) או ה  גב ו האחד,  בו (. בח ו ד ה ו  ב

ב   "ח  ה    5 ה  גב  , ו ה בו   ה  ה. בח

ב   ה    10"ח  גבו   ה  ו הה וד,     ח   .

דוא  ב ד ו א א  והז וו  ה ה ו ו   100ד  ב ו ה  .

( הבא:  באו  ב  חו ו   או האחד  1הא   בו  ח ח  ב  )-  

בו ה  5/100*    21,750,000 ח ח  ה  10/100*    21,750,000  -; ב זו בו  .  ח

ו  ו  א ו  ה בד  וב  , ב ה הא  ו  ה ו  ב ד  "ח    3.5-ב

  . ו  א

20333330
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 יוצמ םולשתה דעומב ולש לאפייפ ןובשחש ילאודיבידניא יוציפל יאכזה שמתשמ 10.6.4

 יוציפה םוכס תא בוחה תרתימ זזקל תיאשר היהת לאפייפ – בוח תרתיב

 רבעוי ,בוחה תרתי לע הלועה םוכס לכ רשאכ( וקלח וא ,ול עיגמה ילאודיבידניאה

 .)םוסח וא לבגומ וניאו חותפ ןובשחהש לככ ,שמתשמ ותוא לש ונובשחל יוכיזכ

 ןובשח ךרד אלש ,תויטנוולר תואקסע וא הקסע עציבש ,יוציפל יאכזה שמתשמ 10.6.5

 יוציפה םוכסב ולש יארשאה סיטרכ תא תוכזל דחא ןויסינ עצבת לאפייפ – לאפייפ

 יפכ ,שמתשמ ותוא לש יארשאה סיטרכ יטרפל םאתהב( ילאודיבידניאה

 .ח"ש 7-מ ךומנ וניא הז םוכסש דבלבו ,)הימושירב םיעיפומש

 םיכרדה תחאב ילאודיבידניאה יוציפה םולשת רחאל יהשלכ הרתי רתוויתש לככ 10.6.6

 לש לאפייפ ןובשח םא ,רתיה ןיב ,ןוגכ( הרשפה רדסהב טוריפ רתיבו ליעל תויונמה

 לשכנ םא וא ,םולשתה דעומב לבגומ וא ,םוסח וניה וא ,חותפ וניא הצובקה רבח

 הקסעה תא עציב אלש ,ילאודיבידניא יוציפל יאכזה שמתשמל םולשתה ןויסינ

 יוציפה םוכס רשאכ וא ,ליעל 10.6.5 ףיעסב רומאכ ,לאפייפ ןובשח ךרד תיטנוולרה

 רובע ורדגוהש םומינימה ימוכסמ ךומנ יוציפל יאכזה שמתשמל ילאודיבידניאה

 ,)הרשפה רדסהב טרופמכ דועו ,לאפייפ ןובשח ךרד אלשו ךרד ועצובש תואקסע

 דעסכ וקספנש םיפסכ תקולחו לוהינל ןרקל המורתכ הרתיה תא ריבעת לאפייפ

 .תויגוציי תונעבות קוחל א27 ףיעס תוארוהל םאתהב ,)"ןרקה" :ןלהל(

 וב דעומהמ םיקסע ימי 160 ךותב עצבתי ילאודיבידניא יוציפל יאכזה שמתשמ לכל םולשתה 10.7

 לככ ,ןרקל המורתה תרבעה דועב ,טולחו יפוסל םכסהה תא רשאמה ןידה קספ ךופהי

 םכסהה תא רשאמה ןידה קספ ךופהי וב דעומהמ םיקסע ימי 190 ךותב עצבתת ,שרדיתש

   .טולחו יפוסל

 תנכדעמ העדוה לאפייפ שיגת ,טולחו יפוסל םכסהה תא רשאמה ןידה קספ ךופהי וב דעומהמ 10.8

-5.4 םיפיעסב םיטרופמה םימולשתה עוציב סוטטס רבדב םיקסע ימי 80 לכב טפשמה תיבל

  .םכסהל 5.7

 )ו(18 ףיעס תוארוהל םאתהב ,הרשפה רדסה לח הילעש הצובקהמ תאצל שקביש הצובק רבח 10.9

 תלבקל יאכז היהי אל ,טפשמה תיב ידי לע לבקתת ןכ תושעל ותשקבו ,תויגוציי תונעבות קוחל

 רדסהמ הצובק רבח לש ותאיצי םע .םכסהה יפל ול עיגמה ילאודיבידניאה יוציפה םוכס

 םאתהב ,)םאתהב ילאודיבידניאה יוציפהו( הצובקל ללוכה יוציפה םוכס תחפוי ,הרשפה

 בתכב ןעוט שרופה הצובקה רבחש יוציפה םוכסל םאתהב )א( :תואבה ןיבמ ההובגה הפולחל

 ;)םכסהה תוארוה יפ לע יוציפה םולשת לחיש ינפל רסמיי הזכ עדימש לככ( ול יאכז אוה יכ

   .שרופה הצובקה רבח לש ילאודיבידניאה יוציפה םוכסל םאתהב )ב( וא

 היהת לאפייפ ,לבקתת םתשקבו ,הצובקה ןמ תאצל ושקבי הצובק ירבח 30-מ הלעמל םא 10.10

 ךותב תאזו ,הרשפה םכסה לוטיב לע שקבמה חוכ יאבלו טפשמה תיבל בתכב עידוהל תיאשר

   .הצובקה ןמ תאצל הנורחאה השקבה לש יפוסה רושיאה דעוממ םימי 30

 )קר אל ךא( תוברל ,םלועב PayPal תויושיי ללכ ,דבכנה טפשמה תיב ידי לע ורושיאל ףופכב 10.11

PayPal Holdings, Inc., PayPal Inc., PayPal Global Holdings, Inc., PayPal Pte. Ltd., PayPal 
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Payment Holdings Pte. Ltd., PayPal Israel Holding (2008) Ltd., PayPal Israel Ltd., ןכו 

 הצובק ירבח טעמל ,הצובקה ירבח לכ יפלכ ,ולא תויושייב םידבועו םירוטקריד ,הרשמ יאשונ

 עוציבלו ורושיאל ףופכב .טפשמה תיב ידי לע הלבקתה רשא ,הצובקהמ תאצל השקב ושיגהש

 שקבמלו ,םכסהה תוארוהל םאתהב הצומי רושיאל השקבה ךילה ,הרשפה םכסה לש אלמ

 השירד וא העיבת ,הנעט לכ )תולעהלמ םיקתשומ ויהי ףא םהו( היהת אל הצובקה ירבח לכו

 ,ןהב םידבועו םירוטקריד ,הרשמה יאשונ ןכו םלועב PayPal תויושיי ללכ וא\ו PayPal דגנכ

 וא ,לאפייפ תבושתל שקבמה תבוגתב וא/ו רושיאל השקבב םירכזנה םיניינעה םע רשקב

 יבתכב תורכזנה העיבתה תוליעו תונעטה לולכמ םע רשקב תוברלו ,הרשפה רדסה םע רשקב

  .םידדצה םעטמ תעדה תווחו ןידה-יב

 תנגוההו הליעיה ךרדה איה הרשפ רדסהב ךילהה םויסו ,ריבסו ןגוה ,יואר רדסהה .ג

 ןיינעה תוביסנב תקולחמב הערכהל

 רשא ,רשגמה תצלמהבש רחאלו ,בכרומו ךשוממ רושיג ךילה רחאל שבוג הרשפה םכסה ,ליעל רומאכ .11

 םוכסו םכסהה תונורקעל עגונב המכסהל םידדצה ועיגה ,םידדצה ןיב תורבדיהל תובר עייסו םרת

 .הרשפה

 תא ,תאז ללכבו ,םידדצה לש תויטפשמהו תויתדבועה םהיתונעט לולכמ תא קמועל ןחב רשגמה .12

 ידי לע םינעטנה םיקזנה תאו )לאפייפ העיצהש םירעשל גרבמולב ירעש ןיב( םינעטנה םיחוורמה

 ךילה םותב .םמעטמ םיחמומהו םידדצה חוכ יאב םע תוקידבו תוחיש םייק ןכו  ,יגוצייה שקבמה

 ןעטנה קזנה רועיש תאו העיבתה ייוכיס תא ותכרעה לע ססבתהב הרשפ תעצה רשגמה שביג ,ידוסי

 ןכו ,הערכהל תודמועה תויגוסה תובכרומל ,רתיה ןיב ,בל םישב ,הצובקה ירבחל לוכיבכ םרגנש

 ךשמהב תוכורכה תויולעבו ,םיכילהה לש היופצה תוכשמתהב ,ךילהה יוצמ ובש בלשב בשחתהב

  .ולוהינ

 תיגוציי העיבתב הרשפ רדסה לש ותונגוהו ותוריבס תלאשב עירכהל תנמ לע יכ ,תעבוק הקיספה .13

 יוציפה םוכסו( רדסהה םאה תא ןוחבל טפשמה תיב שרדנ ,)קוחל )א(19 ףיעס תוארוהל םאתהב(

 היה ול םידדצה םידמוע ויה םהינפב םינוכיסהו םייוכיסה תא יוארכ" םיפקשמ )ותרגסמב עבקנש

 הרבח םודיקל תינכרצה העונתה החלצה 2484-09-12 )א"ת( צ"ת( "םות דע יטפשמה ךילהה להונמ

 טפשמה תיב ידי לע עבקנש יפכ .))30.6.2019 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 13-12 'ספ ,ןהכ 'נ תנגוה תילכלכ

 תרגסמב עבקנש יוציפה םוכס לע עיפשהל ידכ הב שי םינוכיסהו םייוכיסה תכרעה" :ןיינע ותואב

 יפכ ,ונניינעב ."וינוכיסו ךילהה ייוכיס ןיבש ןוזיאה תא ףקשל יוציפה םוכס לע רשאכ ,הרשפה רדסה

 ךילהה ייוכיס ןיב הז ןוזיא לע תססובמ ,םידדצה ידי לע הצמואש ,רשגמה תעצה ,ןלהל טרופיש

   .הצובקה ירבח לש םניינעב בשחתהב תנגוהו היואר איה יכ םידדצה םירובס ךכשמו ,וינוכיסל

 :םיאבה םיניינעה תא רתיה ןיב וללכ ותעצהו רשגמה ינפב םינוידה .14

 ,הצובקה ירבחל הרואכל ומרגנש םיקזנל רשקב ללוכ ,םידדצה תונעט תוריבס תא ןחב רשגמה ,תישאר .15

 ולאל םיהז ןיפילח ירעש הישמתשמל תתל השרדנ לאפייפ היפל שקבמה תנעט ייוכיסב תודקמתה ךות

 ינש םעטמ םיחמומה תעד תווח תניחב רחאל .עבטמ תרמה תעצבמ איהשכ תלבקמ המצע איהש

 ,הרשפ יכרצל ,חינה רשגמה ,םיחמומה םע םייקש תוחישו םירוריב רחאלו ,וז היגוסל סחיב םידדצה

 רעש לע ותנעטל ססובמה( לאפייפ )לוכיבכ( הלביק שקבמה תנעטלש רעשה ןיב חוורמ לש ומויק תא
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 ותויחמומ ךמס לע רשגמה תעצה תא עיצהו ,הישמתשמל הנתנ לאפייפש רעשה ןיבל )גרבמולב

  .וינפב ולהונש םינוידה לולכמו תיעוצקמה

 ייוכיסל ,רתיה ןיב ,בל םישב תאזו ,םיכילהה לש היופצה םתוכשמיה תא ןובשחב איבה רשגמה ,תינש .16

 תוילכלכהו תויטפשמה תויגוסה תובכרומלו ,ךילהה יבלשמ דחא לכב לבקתהל םידדצה תונעט

 .קרפה לע תודמועה

 ךילה ךשמה תא רבדה רתיי ,הז בלשב הרשפל ועיגי םידדצה םא יכ ךכב בשחתה רשגמה ,תישילש .17

  .ךכב ךורכה לע היצגיטילה

  .ח"ש ןוילימ 23-ל 20.5 ןיב ענ ןגוה הרשפ חווט יכ רבס רשגמה ,ל"נה םילוקישה לולכמל בל םישב .18

 לש היואר הכרעה תפקשמ איה יכ הנקסמל ועיגהשמ ,רשגמה תעצה תא ץמאל ןוכנל ואר םידדצה .19

 הרשפה רדסה תרגסמב הצובקה ירבחל יוציפה םוכס תא ודימעה ,םאתהבו ,הייוכיסו העיבתה ינוכיס

 םלוהו יתועמשמ יוציפ הווהמה ,)רשגמה עיצהש חווטה עצמאב קוידב ירק( ח"ש ןוילימ 21.75 לע

  .ןיינעה תוביסנב

 ךרדב איה ונניינעב יוציפה לש רתויב תנגוהה הקולחה יכ ,םירובס םידדצה ,הרשפה רדסהמ הלועש יפכ .20

 םוכס ךותמ יוציפל יאכזה שמתשמ לכ לש וקלח ןיב המאתה רציימה ,יסחי ,ילאודיבידניא םולשת לש

 ךכ .תיטנוולרה הפוקתב הצובקה ירבחמ ובגנש הרמהה תולמע ךסב וקלח ןיבל הצובקל ללוכה יוציפה

 תקולח .שמתשמ לכמ הבגנש תולמעה םוכס ןיבל ישיאה יוציפה םוכס ןיב היצלרוק ,אופא ,תרצונ

 םעטהו ,הצובקה ירבח יפלכ רדסהה לש תונגוההו תוריבסה תדימ לע איה ףא הדיעמ וז ךרדב יוציפה

 :לופכ ךכל

 עציבש ימל רישי ןפואב ,ללככ ,םלושי יוציפה יכ ,חיטבמ םכסהב עובקה הקולחה ןונגנמ ,תישאר .21

 הייבגמ וקוזינש ,לאפייפ ישמתשמ ,רמולכ .התועצמאב עבטמ תרמה ובריע רשא לאפייפ ךרד תואקסע

 רדסהמ רישי ןפואב ונהייש הלא םג םה – )הבישמה ידי לע שחכומו( רושיאל השקבב ןעטנכ ,רתיב

 ךכב .םהלש יארשאה סיטרכל וא לאפייפ ןובשחל תורישי ,ןתינה לככ ,רבעוי יוציפהו ונניינעב הרשפה

 תוכז שומימ איהו תויגוציי תונעבות קוח לש תוירקיעה ויתורטממ תחא תא הרשפה רדסה תרשמ

 דציכ :לזמה לגלג" איבל 'נ יש יללכ ןפואב ןכו ,קוחל 1 ףיעס ואר( הצובקה ירבח לש תואכרעל השיגה

 ןכו ;))2007( מ טפשמ ינויע ,328-329 ,326-325 'מעב ,"תויגוציי תונעבותב יוציפה תפוק תא קלחל

 היצלרוק םייקתהל תשרדנ ויפל םיליגרה יוציפה יללכ לש יסיסבה ןורקעה תא ,רשפאה תדימב ,םישגמ

 יבאר קיפות חונמה ןובזע 'נ יפותיש זכרמ - הבונת 10085-08 א"ע( הצופמש ימל לוכיבכ קוזינש ימ ןיב

    .))"הבונת ןיינע" :ןלהל( )4.12.2011 ,ובנב םסרופ( 50 'ספ ,ל"ז

 ידכ ,)ןרקל תורישי ורבעוי ונממ ותחפיש םימוכס רשא( ילמינימ יוציפ ףס לש ותעיבקב ןיא יכ ,רהבוי .22

 איה םומינימ ימוכס תעיבקל הביסה .הז רשקהב רדסהה לש תונגוהה וא תוריבסה תדיממ עורגל

 הז היהי אל יכ ירב .ויפל םימולשתה תרבעהו םכסהה עוציבב תוכורכה תויולעב הצוענו ,תילועפת

 יוציפה םוכס לש התחפהל איבהל םג ויה תויושע רשא( תוילנויצרופורפ יתלב תויולע ריבכהל ריבס

 קדצומ ךא ,תוליעי ימעטמ ,ךכיפל .םיכומנ םיילאודיבידניא יוציפ ימוכסל סחיב תאזו ,)הצובקל ללוכה

 םירקמב םייזוחמה טפשמה יתב תקיספב לבקתה רבכ הז ןורתפ .השענש יפכ ,םומינימ יפיס עובקל

 לארשי םוקלס 'נ מ"עב ן"לדנ ןדרג לאיור 38200-07-10 )א"ת יזוחמ( צ"ת-ב ,המגודל ,עריא ךכ .םימוד

 לופיטה תויולע חכונל יכ ,עבקנש ךות הרשפ רדסה רשוא םש ,)26.8.2014 ,ובנב םסרופ( 7 'ספ ,מ"עב
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 ןפואב יוציפ ולבקי ח"ש 20-מ לודג םקזנש םיעבות קר – ןיינע ותואב הצובקה ירבחל יוציפה תרבעהב

 .)ןרקל רבעוי ח"ש 20-מ ןטק םקזנש ולאל יוציפה דועב( רישי

 רבח לכ ,רדסהה יפ לע .ילאודיבידניא יוציפ לע רומאכ ססובמ רדסהב עובקה הקולחה ןונגנמ ,תינש .23

 ךס ךותמ יסחיה וקלחל )םיזוחאב( הוושה ,הרשפה םוכסמ יסחי קלח לש םולשתל יאכז היהי הצובק

 הובג ינולפמ ובגנש הרמהה תולמע םוכסש לככ ,הז ןפואב .תיטנוולרה הפוקתב ובגנש הרמהה תולמע

  .הרשפה רדסה יפ לע ול עיגמה ילאודיבידניאה יוציפה םוכס םג לדגי ךכ ,רתוי

 עציבש תואקסעה ימוכסב ינושה ,תנעטנה העיבתה תליעל תיטנוולרה הפוקתה ךשמ חכונל יכ ,ןיוצי .24

 םוימ הנתשה הצובקה ירבחל לאפייפ הגיצהש ןיפילחה רעש יכ הדבועהו ,הצובקה ירבחמ דחא לכ

 רתיב ובגנש םימוכסה תא בשחל רכינ ישוק ונשי ,קושה יאנתל םאתהב )םויב םימעפ רפסמ ףאו( םויל

 ידי לע תשחכומה ,שקבמה תנעט לבקתת םא וליפא( הצובקה ירבחמ דחאו דחא לכמ )לוכיבכ(

 הז ישוק .)המצעב "תלבקמ" איהש ולאל םיהזה הרמה ירעש ןתיל הבייחתה לאפייפ וליאכ ,הבישמה

  .לבקתהל םידדצה תונעט לש ןהייוכיס תכרעה חכונ ,םירבדה עבטמ ,םצעתמ

 אל ןכש תאז .הרשפ יכרצל יבטימ ןורתפ הווהמ םכסהב עובקה יוציפה תקולח ןונגנמ ,הלא תוביסנב .25

 בשוחמ אוהש אלא ,תנעטנה רתיה תייבגמ םמצעב )לוכיבכ( ועגפנש ימל ,ללככ ,םלושי יוציפהש קר

 ןגוהה אוה הז ןונגנמ יכ םירובס םידדצה ,הלא םימעטמ םג .לעופב הבגנש תולמעה םוכסל הקיזב

  .ןיינעה תוביסנב רתויב יוארהו

 קדוב יונימב ךרוצ ןיא .ד

 )תויגוציי תונעבות קוחב ותרדגהכ( קדוב לש ותעד תווח תשרדנ אל ןודנה הרקמב יכ ,םירובס םידדצה .26

 .הרשפה רדסה לש ורושיאו ותניחב םשל

 ותעד תווח תלבקמ ענמיהל יאשר דבכנה טפשמה תיב יכ ,עבוק תויגוציי תונעבות קוחל )1()ב(19 ףיעס .27

 םימייקתמ ,ונניינעב ,ןכאו .שרדנ וניא רבדהש רבס םא ,רושיאל השקבה תקסוע וב םוחתב קדוב לש

 ינוציח קדוב לש ויוניממ תוענמיה ,תשרשומו הפנע הקיספל םאתהב ,םיקידצמה םימעט לש הרוש

  .תוביסנב

 החמומ ,ינדמח ףסא 'פורפ ,רשגמה תעצה לע ססובמ ונניינעב הרשפה רדסה ,ליעל טרופש יפכ ,תישאר .28

 השקבה דוסיב תודמועה תויגוסה תאו םידדצה תונעט תא ןקמועל ןחבש ,הלכלכהו טפשמה ימוחתב

 קזנה תא ויתוכרעהלו לבקתהל םידדצה תונעט לש ןהייוכיסל בל םישב הרשפ תעצה שביגו ,רושיאל

 ,הקיספב עבקנש יפכ .ליעל טרופמכ דועו ,ךילהה לוהינ ךשמהב םיכורכה תויולעהו םינוכיסה ,ןעטנה

 ןגוהו ריבס אצמנו ,ידוסיו ךשוממ רושיג ךילה תובקעב שבוג הרשפה רדסה ןהבש ,הלא תוביסנב

 םיפי .ומעטמ תעד תווח תשגהב וא ףסונ קדוב לש ויונימב אתובר ןיא יכ ירב ,רשגמה לש ותעד תחנהל

 תושדחה תרבח 'נ יול 27068/06 )א"ת( א"שבב )ןורב תטפושה 'בכ( יזוחמה טפשמה תיב ירבד הז ןיינעל

 :)2.2.2010 ,ובנב םסרופ( 19 'ספ ,מ"עב תילארשיה

 רושיג ךילהב אוה הרשפה רדסה לש ותדילו ותרוה ,תוחפ אל בושח"
 ושרושל דרי רשא – רגמש 'מ )סומידב( אישנה דובכ ,רשגמה ידי לע להונש
 אלא רושיאה תשקבל םידדצה םע קר אל תובר תושיגפ ךרע ,ךוסכסה לש
 םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ יגיצנכ םיפסונ םייטנוולר םימרוג םע םג
 תוקל ילעב לש םינוש םינוגרא יגיצנו םיטפשמה דרשמבש תולבגומ םע
 ףיקמו ללוכ ןורתיפ לש ושוביגל תרכינ המורת רשגמה םרת ךכב .העימש
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 רדסהל ותכרבו ורושיא תא ןתנ םג ףוסבלו – רושיאה תשקב אשונל
 ידוסיה תורישה חכונל דחוימבו ,הז םירבד בצמב ...עצומה הרשפה
 ומצע לע לבקל תואינ רשאכ טפשמה תיבלו םידדצל רשגמה ןתנש ליעיהו

 קוחב ותרדגהכ "קדוב" יונימב ךרוצה רתייתמ אליממ ,רושיגה תא
 ".תויגוציי תונעבות

 ,מ"עב תויונכוס לארשי וגירפ 'נ גלפ 16584-10-11 )זכרמ יזוחמ( צ"ת :םג יללכ ןפואב הז ןיינעל וארו(

 ןידה קספל 54-53 'מע ,Siemens AG 'נ ןמרקוצ 47768-09-13 צ"ת ;)29.11.2018 ,ובנב םסרופ( 58 'ספ

 תוינפההו )2017( 639 תויגוציי תונעבות יקציניו יגחו טנילפ לאיבא ןכו ;)26.3.2020 ,ובנב םסרופ(

 .))"יקציניוו טנילפ" :ןלהל( םש 211 ש"הב

 לכ רדענה ,תקולחמל םייטנוולרה םימוחתב יביטקייבוא החמומ וניה ,ינדמח 'פורפ .ךכמ הרתי .29

 שיא לש ועויסבו ותוברועמב שבוג הרשפה רדסה רשאכ יכ תעבוק הקיספה .קיתב תישיא תוברועמ

 רדסה םא :הרורב ךכל הביסה .קדוב יונימב ךרוצה תא רתיימ ודבל הז םעטש ירה ,יולת יתלב עוצקמ

 תנמ לע ףסונ יביטקייבוא קדוב תונמל ךרוצ ןיא ,םוחתב החמומ ידיב ןגוהו יואר אצמנ רבכ הרשפה

 ,מ"עב תוישעת ףסא דח 'נ ףשר רהזי 17774-06 )הפיח( א"שב-ב עבקנ ,המגודל ,ךכ .תינשב וכירעהל

 Glaxo Smith Puerto 'נ ךרכב םחנמ  2223-07 )א"ת( צ"ת-ב ןכו ;)12.2.2012 ,ובנב םסרופ( 10 'ספ

Rinc Inc, 639 'מעב ,יקניציוו טנילפ ןכו ,))10.6.2013 ,ובנב םסרופ( 15 'ספ.  

 ידי לע הצמוא רשא( רשגמה לש הרשפה תעצהש ,ךכב ץוענ ונניינעב קדוב תונמל ןיא וניגב ףסונ לוקיש .30

 ותונשרפ רבדב םידדצה לש תויטפשמה םהיתונעט תא רשגמה תכרעה לע הרקיעב תססובמ )םידדצה

 םוכס ,רמולכ .לבקתהל הלא תונעט לש ןהייוכיס תאו לאפייפ לש שמתשמה םכסה לש היוארה

 ייוכיס לש םייטפשמ םילוקיש יארב עבקנ ,םידדצה ןיב םכסוהו רשגמה ידי לע ץלמוהש ,הרשפה

 תשרדנ רדסהה לש ותונגוהו ותוריבס תניחב םג ,ךכיפל .הלוהינ ךשמהב םידדצה ינוכיסו העיבתה

 עבקנש יפכ ,הזכ הרקמב .הלא תויטפשמ תולאשב תיטפשמ הערכה לע הנושארבו שארב ססבתהל

 רשגמה לש וא ,דבכנה טפשמה תיב לש ותעד לוקיש לע ףידע וניא קדוב לש ותעד לוקיש ,הפנע הקיספב

 ;)18.6.2015 ,ובנב םסרופ( מ"עב 2000 זוע ימסא 'נ זבלא 13974-07-12 )ש"ב( צ"ת :הז ןיינעל ואר(

 ,ובנב םסרופ( מ"עב )1960( תועקשה סבח 'נ מ"עב )לארשי( םוקטייל 29520-03-13 )א"ת( צ"ת

 ,ובנב םסרופ( מ"עב לארשיל יארשא יסיטרכ 'נ הנחוי 28863-04-13 )א"ת( צ"ת ;)19.03.2017

 ,ובנב םסרופ( מ"עב תודעסמ יב .יב .יב 'נ רגנימרפ 33343-09-14 )זכרמ( צ"ת ;)22.02.2017

  .)209 ש"הב םש תוינפההו ,638 'מעב ,יקציניוו טנילפ ואר ןכו ,)09.02.2016

 השקבה תלבקל םדוק תשגומ אנד הרשפה רדסה רושיאל השקבה יכ ,הז רשקהב ןייצל רתומל אל .31

 ךכבו ,תויורבתסה ןזאמב התלבק ייוכיס לע ,םירבדה עבטמ ,העיפשמ וז הדבוע .ונניינעב רושיאל

 )א"ת( צ"ת ,הז רשקהב ,ואר( קדוב לש ויונימ לע תורוהל אלש לוקיש ,הקיספה יפל ,איה ףא הווהמ

 .))31.5.2015 ,ובנב םסרופ( 25 'ספ ,לארשיל ימואל קנב 'נ ןלפק 1714/08

 אליממ הרשפה וב ,ונניינעב קדוב יוניממ יהשלכ תישממ תלעות חומצל היופצ אל ,ליעל רומאה חכונל .32

 רושיאל השקבב ןוידה תא לברסי קר הז הרקמב קדוב יונימ .החמומ רשגמ תצלמהל םאתהב השבוג

 תויתועמשמ תויולע ליטהל יופצ ןכו הצובקה ירבחל הרשפה םוכס םולשת תא בכעי ;הרשפה רדסה

 וארו .ונניינעב קדוב יוניממ ענמיהל קדצומ הז םעטמ םג .ךרוצל אלש לכהו ,םידדצה לע תופסונ

 21 'ספב ,ןורשה דוה תייריע 'נ דלפ בקעי 38109-01-10 )א"ת( צ"ת-ב ועבקנש םירבדה הז רשקהב

 :)23.6.2013 ,ובנב םסרופ(
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 תא ךרוצל אלש ךיראהל לברסל לולע שרדנ אל וב םוקמב קדוב יונימ"
 רמוח דומלל קדובה לש ךרוצה בקע הרשפה רדסה רושיאל השקבב ןוידה
 ודמל רבכ רשגמהו םחוכ יאב םידדצה טפשמה תיבש ,בר יטפשמו יתדבוע
 ,תופסונ תודבכנ תויולע םידדצה לע ליטמ קדוב יונימ ,ןכ ומכ .םיריכמו
 "...רשגמה ט"כשב האשנ רבכ תעבתנה ,ןנד הרקמבש רחאל תאזו

  .ןיינעה תוביסנב קדוב יוניממ ענמיהל דבכנה טפשמה תיב שקבתי ,םאתהב .33

 םחוכ יאבל החרט רכשו םייגוצייה םישקבמל לומג םולשת .ה

 יגוצייה שקבמל לומגה ,דבכנה טפשמה תיב ידי לע הרשפה םכסה רושיאל ףופכב יכ םימיכסמ םידדצה .34

  :ןמקלדכ ויהי וחוכ יאבל החרטה רכשו

 יפוסו ללוכ םוכסב היהי ,אשנ ןהבש תואצוהה לכ ןיגב יופיש תוברל ,יגוצייה שקבמל לומגה 34.1

 .)"לומגה" :ןלהל( )לחש לככ מ"עמ ללוכ( ח"ש 850,000 לש

 יפוסו ללוכ םוכסב היהי ,)"החרטה רכש" :ןלהל( וידחי שקבמה חוכ יאב לכל החרטה רכש 34.2

 .)מ"עמ ללוכ( ח"ש 3,978,000 לש

 שקבמה ,הז רשקהב .הז קית תוביסנב םימלוה החרט רכשו לומג ירועישב רבודמ יכ םירובס םידדצה .35

 :םיאבה םירבדה תא םג ףסונב ןועטל ושקבי וחוכ יאבו

 הדובעה תא ןובשחב תחקל שי וחוכ-יאבל החרטה רכשו שקבמל לומגה תעיבק תרגסמב 35.1

 ;הבוגתהו רושיאה תשקב תנכהב וחוכ יאבו שקבמה תנעטל ועקשוהש םיברה םיצמאמהו

 תויחמומ וחוכ יאבו שקבמה תנעטל שרדש ,ותרגסמב תונעטנה תונעטהו ךילהה תובכרומ

 הדבועה ;הצובקה ירבח רובע וחוכ-יאבו שקבמה וחרטש הברה החרטה ;תויתריציו

 תואצוהב ןוכסיחה ;הצובקה ירבח רובע תיפסכו תישממ תלעותל ואיבה וחוכ-יאבו שקבמהש

 ןיב ךוראו בכרומ רושיג ךילה להונש הדבועה ;דבכנה טפשמה תיב לש יטופישה ןמזבו

 הצובקה ירבח תויוכז לע דומעל םיבר םיצמאמ וחוכ-יאבו שקבמה ושע ובש ,םידדצה

 םיחמומ םע תובישי םג ללכו בכרומ ךילה היה רושיגה ךילהש הדבועה ;יואר ןפואב ןתוצמלו

  ₪ ןוילימ 21.75 לש רועישב יוציפל הליבוהש הרשפב רבודמש הדבועה ;םידדצה ינש םעטמ

 הנעטב וא ,תוירחאב לאפייפ לש האדוה הווהמ וניא לאפייפ ידי לע םלושיש הרשפה םוכס(

  ;העיבתה םוכסמ יוציפה זוחאל בל םישב ,)רושיאל השקבה תרגסמב שקבמה לש יהשלכ

 הכלהה טרפבו ,אשונב הקיספל בל םישב םג םידדצה ןיב ומכסוה החרטה רכשו לומגה 35.2

  .)23.5.2012 ,ובנב םסרופ( טרכייר 'נ שמש חונמה ןובזע 2046/10 א"עב העבקנש

 'בכ תעצהל ומיכסה םידדצהש רחאל קר הגשוה לומגהו ט"הכש רועישל םידדצה תמכסה 35.3

 .הצובקה ןובשח לע םיאב םניא לומגהו ט"הכשש ךכ ,הצובקל יוציפה רועיש יבגל רשגמה

 ,ןנד הרקמה תוביסנל סחיב יוארה ןוזיאה תא םיפקשמ ,םכסוה םהילע החרטה רכשו לומגה 35.4

 הברה םתחרטל ,הצובקה ירבח רובע תלעותל ,ךילהה יוצמ וב בלשל רתיה ןיב בל םישב

 .ךילהב טוקנל רחב תע ומצע לע שקבמה חקלש ןוכיסלו ,וחוכ יאבו שקבמה לש םתעקשהלו

 טפשמה תיב לש ורושיאל הפופכ החרטה רכשו לומגה תקיספש ךכל םיעדומ וחוכ יאבו יגוצייה שקבמה .36

 םידדצה תמכסה תא לבקי דבכנה טפשמה תיבש ךכב היולת הניא הרשפה םכסהב תורשקתהה .דבכנה
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 םינוש םימוכסב החרט רכשו לומג קוספי דבכנה טפשמה תיב וב הרקמב .החרטה רכשו לומגה ןיינעל

 .םיביוחמה םייונישב הרשפה םכסה לש תויטנבלרה תוארוהה ולוחי ,םידדצה ןיב םכסומהמ

 רבד ףוס .ו

 םידדצה ,ויתודמע לע ןגהל ןוכנו ויתונעטבו ותקדצב ןימאמ הז ךילהל םידדצהמ דחא לכש םגה .37

 תאזו ,הרשפ לש ךרדב איה םהיניב העלגתנש תקולחמב הערכהל תנגוההו הליעיה ךרדה יכ םירובס

 טרופש יפכ ,ףסונב .ומות דע ךילהה לוהינ ךשמהב םיכורכה םיידדהה םינוכיסהו תויולעה חכונל

 ןגוהו יואר ןורתפ ףקשמ םהיניב שבוגש הרשפה רדסה יכ ,םירובס םידדצה ,וז השקבב הבחרהב

  .ובתככ ורשאל שי ךכשמו ,הצובקה ירבח לש םניינעב בשחתהב

 אשירב שקובמכ תורוהלו ,הרשפה רדסה תא רשאל דבכנה טפשמה תיב שקבתמ ,ליעל רומאה לכ רואל .38

 .וז השקבל

 םע רשקב םיפסונ םירבסהו תורהבה ןתילו דבכנה טפשמה תיב ינפב עיפוהל ,ןבומכ ,םינוכנ םידדצה .39

  .ךרוצ ךכב שיש רובסי טפשמה תיבש לככ ,אנד ךילהב רושקה רחא ןיינע לכ וא הרשפה םכסה
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    הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה                            
 ("החוק"או  )להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"  2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

 

לסעיף   בהתאם  הודעה  בזאת  המשפט  3)א()25ניתנת  לבית  הוגשה  כי  ייצוגיות,  תובענות  לחוק   )
 ,("הסכם הפשרה"  )להלן:  הסכם פשרהבקשה לאישור   "(המשפט  בית"  )להלן:  לוד  -מרכז    המחוזי

"  .PayPal Pte Ltdבין  ל"(  המבקש )להלן: "  ליאוניד קפלןמר  בין    אשר נחתם או    "פייפאל)להלן: 
במסגרת    פייפאלנגד  , בעניין הבקשה לאישור התביעה כייצוגית שהוגשה על ידי המבקש  ("המשיבה"

 "(. לאישור ההבקש"  :)להלן 43069-06-17 ת"צ

לאחר שהתקיים בין הצדדים הליך גישור ממושך וממצה, בפני  וגש לבית המשפט  ההסכם הפשרה  
 .  ניהםהפשרה בי כםאשר סייע לצדדים לגבש את הס ,פרופ' אסף חמדניהמגשר 

גבתה  ,  חוץ  המרת מטבע  מערבות בעסקאות הכי    הוא בטענת המבקש,  לאישור  שההבק  של  ה עניינ
.  סכומים נוספים מעבר לעמלת ההמרה שנקבעה בהסכם המשתמש,  שלא כדין,  מהקבוצה  פייפאל

באמצעות עיגול כלפי מעלה של סכומי העסקאות  כביכול  גביית היתר בוצעה הן  ,  המבקש  טענת ל
  מכפי   המיטיבים פחות עם חברי הקבוצהבאמצעות החלת שערי המרה  הן כביכול  ו(  ח''בש)הסופיים  

   .שהועלו כנגדה הטענותכל כחישה את המשיבה מ.  הסכם המשתמשב  הקבוע

יחול    הקבוצה פי  2018אשר כתובתו העיקרית במאי    וגוף  כל אדםהסכם הפשרה היא  עליה  על   ,
)כולל שער    במסגרת הטלת חיובים בגין המרת מטבע  ,שהמשיבה  , הייתה בישראל,PayPalרישומי  

לקבוע בהסכם    גבתה ממנו לכאורה כספים מעבר -  המרת מט''ח ו/או עמלת המרת מט''ח שהוחלו(
שלא כדין, וזאת בשבע השנים    סכומיםלדין ו/או תוך שימוש בשיטת עיגול    המשתמש ו/או בניגוד

מיום  לאישור  שקדמו לבקשה  ליום  2010  ביוני  19  )כלומר החל  ועד  )להלן:  כולל    2018  במאי   9( 
 "(.הקבוצה"

 תמצית הסכם הפשרה 

טענות  אילו מב  ה או הודאהשהדבר יהווה הכר, מבלי  המשיבהבמסגרת הסכם הפשרה התחייבה  
הקבוצה    לחברי  לשלם  לצרכי פשרה בלבד,ו,  פייפאל  ובתגובתו לתשובת  לאישור  ה בקשהמבקש ב

לקבוצה  הכולל  הפיצוי    ."(הפיצוי הכולל לקבוצה)להלן: "ש"ח    21,750,000של  סכום סופי וכולל  
  או )  בדרך של תשלומים יחסיים,  להלן  םכהגדרת,  למשתמשים הזכאים לפיצוי אינדיבידואלי  יחולק

 : ןקמ כדל ,(באמצעות תרומה

כל משתמש אשר    -"(  לפיצוי   זכאיהמשתמש  : "להלן גם" )לפיצוי אינדיבידואליזכאי  המשתמש  "
  התאריכים   ואשר ביצע בין,  הייתה בישראל,  פייפאל  רישומיעל פי  ,  2018כתובתו העיקרית במאי  

  דרך לא  ש  ובין  פייפאלחשבון    בין דרך  ,פייפאלבאמצעות    עסקה או עסקאות  9.5.2018- ו  1.1.2011
להלןכהגדר,  פייפאלחשבון   באמצעות  ,תו  מטבע  המרת  בוצעה  חויב  פייפאל  שבמסגרתן  בגינה   ,

 (. "התקופה הרלוונטית"וכן  "עסקה רלוונטית: "להלן) המשתמש הזכאי לפיצוי בתשלום

 . פייפאלמיום של יעסקי או פר , חשבון אישי -" פייפאל חשבון "

חלק יחסי מתוך הפיצוי הכולל לקבוצה, אשר יחושב כסך כל עמלות ההמרה    - "פיצוי אינדיבידואלי"  
שנגבו, במהלך התקופה הרלוונטית, מכל משתמש הזכאי לפיצוי, חלקי סך כל עמלות ההמרה שנגבו  
 מכל המשתמשים הזכאים לפיצוי במהלך התקופה הרלוונטית, כפול סכום הפיצוי הכולל לקבוצה.  

או עסקאות רלוונטיות  רלוונטית  ור כל משתמש הזכאי לפיצוי אינדיבידואלי אשר ביצע עסקה  עב
הפיצוי  ולא מוגבל או חסום במועד תשלום  ,  פתוח  זה  פייפאלואשר חשבון  ,  פייפאלבאמצעות חשבון  
זה הסכם  פי  של    פייפאלתזכה  ,  על  חשבונו  האינדיבידואלי    ,כאמור  משתמש את  הפיצוי  בסכום 

   .ש"ח 3.5-ובלבד שסכום זה אינו נמוך מ  המגיע לו,

שלו נמצא ביתרת חוב במועד    פייפאלאשר חשבון    ,עבור כל משתמש הזכאי לפיצוי אינדיבידואלי
(  או חלקו)  סכום הפיצוי האינדיבידואלי  לקזז אתרשאית    פייפאלתהיה  ,  התשלום על פי הסכם זה

  פייפאל כל סכום העולה על סכום יתרת החוב האמורה, יועבר כזיכוי לחשבון    .האמורה  מיתרת החוב
של אותו משתמש הזכאי לפיצוי, ובלבד שחשבון זה פתוח ואינו מוגבל או חסום במועד התשלום  

 לפי הסכם זה.   

אשר ביצע עסקה רלוונטית או עסקאות רלוונטיות    ,עבור כל משתמש הזכאי לפיצוי אינדיבידואלי
בסכום    ואשראי שלהסיון אחד לזכות את כרטיס  ינ   פייפאלתעשה  ,  פייפאלצעות חשבון  שלא באמ

שברישומיה, ובלבד שסכום זה  האשראי  כרטיס  פרטי  ל   בהתאם  ,המגיע לו  הפיצוי האינדיבידואלי
 ש"ח.  7-אינו נמוך מ
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ם  למשתמשיבאופן אינדיבידואלי  חולק  תאשר לא    ,לקבוצההכולל  מתוך הפיצוי    יתרת סכום הפשרה
כתרומה לקרן לניהול וחלוקת    פייפאלשולם על ידי  ת,  כאמור לעיל  הזכאים לפיצוי אינדיבידואלי

 . א לחוק27סעיף   מכוחאשר הוקמה , כספים

 הוראות נוספות ופרטניות ביחס לתשלום הפיצוי הכולל לקבוצה מפורטות בהסכם הפשרה.

וביצועו של הסכם  :  ויתור על תביעות ו   יםהפשרה, מוותרבכפוף לאישורו  חברי הקבוצה  המבקש 
, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות  פייפאל וכל אדם או גוף הקשור אליהכלפי  

עילה   אלו  ו/או  לרבות  פשרה,  הסכם  מושא  לתביעה  איזו  הנוגעים  עם  הכרוכים  ו/או  הנובעים 
ו/או  ,  המשיבהת המבקש לתשובת  ו/או בתגוב  לאישורמהטענות ו/או הדרישות הכלולות בבקשה  

 הנובעים מן המסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא הבקשה לאישור. 

כל אחד מחברי הקבוצה,  המבקש ואישור הסכם הפשרה יוצר מעשה בית דין כלפי : מעשה בית דין
כלל  כלפי  כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא    םלהלא תעמוד  שכך  

 PayPal Holdings, Inc., PayPal Inc., PayPal Globalבעולם, לרבות )אך לא רק(   PayPal יישויות
Holdings, Inc., PayPal Pte. Ltd., PayPal Payment Holdings Pte. Ltd., PayPal Israel Holding 

(2008) Ltd., PayPal Israel Ltd.,  בכל הקשור    , וכן נושאי משרה, דירקטורים ועובדים ביישויות אלו
תגובת המבקש  בו/או    אישורל  הבקשלתביעה מושא הסכם הפשרה, לרבות כל הטענות הנזכרות ב

, ובית  לצאת מן הקבוצה שביקש מבית המשפטמחברי הקבוצה, . זאת, למעט מי לתשובת המשיבה
 . לו זאת המשפט התיר

ו/או אדם הפועל לטובת עניינם    עם הקבוצהנמנה  הכל אדם    :הקבוצה  מן  ופרישה  התנגדויות  הגשת
הקבוצה  חברי  כהגדרתו  ו/או    של  התנגדות  18בסעיף  גוף  המשפט  לבית  להגיש  רשאי  לחוק,  )ד( 

טרחה ושכר  גמול  בעניין  המוסכמת  להמלצה  וכן  הפשרה  להסדר  ממועד    45תוך    מנומקת  ימים 
, רשאי כל  יום ממועד פרסום הודעה זו  45תוך    )ו( לחוק,18בהתאם לסעיף    . כמו כן,זו  הודעהפרסום  

יחול  לא  , כי הסכם הפשרה  הצדדים(  עתק לב"כהעם  ) בית המשפט  לבקש מעם הקבוצה  נמנה  האדם  
שרותו בהסכם,  הוא ייחשב לעניין הסכם זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתק  –, ולא  עליו

 דין וויתור על תביעות. -ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו, אוטומטית, מעשה בי

ש"ח,    850,000של  המלצת הצדדים המוסכמת היא סך  :  מוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה  המלצה
טרחה לבאי  כשכר  ,  מע"מ כדיןכולל    ,ש"ח  3,978,000של  למבקש, וסך    , כגמול כולל מע"מ, ככל שחל

 כוח המבקש. 

  של החתום, באנגלית,  של הסכם הפשרה. הנוסח המלא    בלבד  מתורגמתלעיל מהווה תמצית    האמור
החתום באנגלית  הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה  

    .החתום באנגלית הפשרה  הסכם הוראות  ויגברו יקבעו,  זו במודעה האמור  לבין

  3, בשד' הציונות  המשפט  בית  במזכירות  הקבוצה   חברילעיון    עומדהמלא    בנוסחוהפשרה    הסכם
מראש:    ,הקבוצה   כ"ב   במשרדילוד,   של    03-5246141בתיאום  הישראלי  האינטרנט  באתר  וכן 

 פייפאל.  
 

 להחלטתו. תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם 
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