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 פסק דין
 

 1 

 2 בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית.  .1

  3 

 4"(. האתר "האתר) Ashley Madison"(  הפעילו אתר היכרויות בשם  המשיבות)" 1-2המשיבות 

 5 בן זוג לקשר מחוץ לקשר הזוגי שלהם. תעניינו ביועד בעיקר לאנשים נשואים או בקשר זוגי שה

 6 

 7הצליחה  20.07.2015, לאחר שביום 8.9.2015לאישור תובענה ייצוגית הוגשה ביום הבקשה  .2

 8קבוצה של פצחנים )האקרים( להעתיק פרטים אישיים של משתמשי האתר, הדליפה אותם 

 9לטענת המבקש, המשיבות לא עמדו  לרשת האינטרנט, וגרמה בכך נזקים למשתמשים.

 10ים, פגעו בפרטי המשתמשים, לא עמדו בהתחייבותן לשמור על המידע הפרטי של המשתמש

 11 בחובות לשמירה על מאגרי מידע, ועוד. 

 Ashley Madison)) " ,12הקבוצה הוגדרה בבקשת האישור "כל מי שנרשם לאתר המשיבות 

 13 ולחילופין "כל מי שנרשם לאתר המשיבות ופרטיו דלפו ממאגר המידע שלהן". 

 14 (.9.10.2016)החלטה מיום לבקשת המבקש נאסר פרסום שמו ופרטים מזהים שלו 

 15 

 16בתגובתן לבקשת האישור טענו המשיבות כי לא נפל פגם בהתנהלותן; כי לא הוכח  כי התרשלו  .3

 17או כי לא העמידו באתר אמצעי אבטחה כפי שהתחייבו; כי מילאו אחר כל התחייבויותיהן 

 18 הן חבות; כילבהסכם המשתמש; כי העובדה שנפלו קורבן למתקפת האקרים אינה יוצרת 

 19התובענה תיאורטית שכן לא ברור אילו נזקים נגרמו בפועל, אם בכלל; וכי התובענה אינה 



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

 ואח' Avid Life Media Incאלמוני נ'  16319-09-15 ת"צ
 

 
  

 7מתוך  2

 1בשל תניות חוזיות , והציתר בשל השוני הרב בין חברי הקבומתאימה להתברר כייצוגית בין ה

 2זקים בגין גישה בלתי נכשיר התובענה ייצוגית וויתור על מוסכמות בדבר הימנעות משימוש במ

 3 על ידי צד שלישי.מורשית למידע 

 4 

 5בדבר הפעלת אמצעי טענתן כי אין לקבל את המבקש השיב לתגובת המשיבות וטען, בין היתר,  .4

 6הגנה בהתאם להתחייבויותיהן בהסכם. בהקשר זה נטען כי הנטל להוכיח את טענות ההגנה 

 7מוטל על הנתבע; כי טענת המשיבות היא טענה מסוג "הודאה והדחה" שמעבירה אליהן את 

 8הוכחה; כי בהתאם להלכה הפסוקה מועבר אל המשיב גם נטל הבאת הראיות, נוכח פערי נטל ה

 9מידע בין המבקש לבין המשיב בשלב הדיון בבקשת האישור; וכי נטל זה מוטל על המשיבות גם 

 10בהתאם לחזקות הקבועות בפקודת הנזיקין. עוד נטען כי יש לדחות את טענת המשיבות 

 11 תנאי השימוש, שכן מדובר בתניות מקפחות בהסכם אחיד.   שנסמכת על תניות שונות בהסכם

 12 

 13לאחר שהמשיבות הגישו תשובה לתגובת המבקש לתשובה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, פנו  .5

 14הצדדים לגישור לפני כב' השופטת )בדימוס( ה' גרסטל, שבסיומו הוגשה הבקשה לאישור הסדר 

 15 פשרה שלפני.

 16 
 17נתבקשו הצדדים להבהיר את הסכמתם לגבי סכום הפיצוי. , 16.9.2018בדיון שהתקיים ביום  .6

 18ב"כ המבקש הבהיר כי התביעה נולדה בעקבות הליך מקביל שהתנהל בארה"ב והסתיים בפשרה 

 19(. ב"כ המשיבות הבהיר כי חלוקת סכום הפשרה 17-20, שורות 6מיליון דולר )עמ'  11 -ששוויה כ

 20תמש, ואילו הפיצוי המוסכם כאן גבוה משדולר ל 0.36במספר המשתמשים הביאה לפיצוי של 

 21 (.   23-29, שורות 6בהרבה )עמ' 

 22טרם אישור ראשוני של הסדר הפשרה נתבקשו המשיבות להגיש תצהיר אודות מספר 

 23המשתמשים בישראל, והתייחסות עובדתית לטענה בדבר שיפורים שערכו לאחר האירוע הנטען 

 24 . 16.10.2018בבקשת האישור. תצהיר חסוי הוגש לבית המשפט ביום 

 25 
 26הצדדים לשאלות הראשוניות וכן  לאחר שעיינתי בבקשה לאישור הסדר פשרה, ושמעתי הסברי .7

 27עיינתי בתצהיר הנוסף שהוגש לאימות עובדות שנטענו, לא ראיתי טעם לדחותה על הסף, 

 28 וההסדר פורסם לעיון הציבור ונמסר לעיון הממונה על הגנת הצרכן והיועץ המשפטי לממשלה. 

 29 היועץ המשפטי לממשלה התנגד להסדר. 
 30 

 31 עיקרי הסכם הפשרה 

 32לל ציבור הלקוחות של המשיבות בישראל שנרשמו לאתר טרם הגשת בקשת הקבוצה הוגדרה "כ .8

 33 האישור, או לאחריה, ועד ליום מתן פסק הדין בתובענה". 

  34 
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 1לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי סעיף ₪  574,640המשיבות תעברנה סכום של  .9

 2 לשיקולי הקרן. "(, שיחולק בהתאםהחוק)" 2006 –א בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 27

 3 
 4הצדדים סבורים כי אין צורך במינוי בודק משום שהסכם הפשרה אינו מעורר שאלות  .10

 5חשבונאיות וכלכליות מורכבות; משום שבית המשפט הוא בעל המומחיות לבחון את הסיכונים 

 6והסיכויים הכרוכים בהליך ואת הוגנות וסבירות הסכם הפשרה; משום שמינוי בודק יגרום 

 7ן ולעיכובו; ומשום שהסכם הפשרה ממילא הושג בסיועה של המגשרת שהומלצה לסרבול הדיו

 8 על ידי בית המשפט. 

 9 
 10 26,974החזר הוצאות בסכום של ₪;  30,000הצדדים המליצו לשלם למבקש גמול בסכום של  .11

 11 בתוספת מע"מ.    140,000בתוספת מע"מ ושכר טרחה לבאי כוחו בסכום של ₪ 

 12 
 13 לממשלההתנגדות היועץ המשפטי 

 14 היועץ המשפטי לממשלה התנגד להסדר מן הטעמים הבאים: .12

 15 

 16אין בהסדר התייחסות לתניות מקפחות בהסכם השימוש בין המשיבות לבין הגולשים  .א

 17באתר. זהו חסר מהותי שמחייב תיקון ההסדר והוספת רכיב של הסדרה עתידית, או 

 18מכח עילות תביעה שמקורן לחילופין הבהרה כי מעשה בית דין לא יוחל על תביעות עתידיות 

 19 בתניות המקפחות, למעט בנוגע לעוולות הספציפיות שבהן עוסק הסדר הפשרה. 

 20 

 21קיימת סבירות גבוהה שחלק מחברי הקבוצה נפגעו משמעותית מדליפת המידע ויהיו  .ב

 22מעוניינים להגיש תביעה אישית. לפיכך יש ליידע אותם על אפשרות היציאה מן ההסדר 

 23, על ידי שליחת הודעות מטעם האתר לתיבות הדואר האלקטרוני של בדרך אפקטיבית יותר

 24 המשתמשים. 

 25 
 26 יש לקבוע כי מחצית מן הגמול ושכר הטרחה תשולם לאחר העברת הכספים לקרן. .ג

 27 
 28בהסכם הפשרה התחייבו הצדדים "לפעול בתום לב ככל יכולתם כדי להסיר כל  8בסעיף  .ד

 29יביו, כך שהסכם הפשרה יאושר בידי התנגדות ו/או הסתייגות להסכם הפשרה על כל מרכ

 30בית המשפט...". בית המשפט התבקש לשקול מחיקת סעיף זה מהסדר הפשרה לאור החשש 

 31כי הוא עלול לעמוד בסתירה לאינטרס הציבורי ולאינטרס הקבוצה. התחייבות גורפת 

 32מראש להתנגד לכל הערה בהסדר הפשרה אינה עולה בקנה אחד עם חובת המייצגים כלפי 

 33 צה המיוצגת. הקבו

 34 
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 1, בנוכחות נציג היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז שטיינברג, 16.9.2019בדיון שהתקיים ביום  .13

 2 הסכימו ב"כ הצדדים לתקן את הסדר הפשרה באופן הבא: 

 3)ד( תתוקן כך שבמקום האמור תבוא ההגדרה )הראשית והרחבה(  2הגדרת הקבוצה בסעיף 

 Ashley Madison." 4)המשיבות )בבקשת האישור: "כל מי שנרשם לאתר 

 5 

 6ב"כ הצדדים הבהירו כי הסכם הפשרה יוצר מעשה בית דין לגבי עילות התביעה בלבד. לאחר  .14

 7הדיון  הגיש ב"כ המשיבות את הסכם הפשרה כפי שאושר על ידי בית המשפט בתביעה שנדונה 

 8 בארה"ב. 

 9 

 10 דיון 

 11 סבורה אני, לממשלה המשפטי היועץ ובעמדת הצדדים בטיעוני, הפשרה בהסדר שעיינתי לאחר .15

 12 על לדעתי ועונה, הקבוצה חברי של בעניינם בהתחשב וסביר הוגן, ראוי הפשרה הסדר כי

 13 :לשונו שזו ייצוגיות תובענות בחוק( א) 19 סעיף דרישות

 14 
 15"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן 

 16ואם הבקשה לאישור הסדר וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, 

 17גם כי קיימות, לכאורה,  –הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית 

 18שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי 

 19סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת 

 20 בנסיבות הענין".

 21 

 22 שלטענת הנזק בגין בפיצוי הייצוגית התובענה לנושא מענה נותן הצדדים ידי על שגובש ההסדר .16

 23 . המשיבות מהתנהלות נגרם המבקש

 24 המשיבות מטעם חסוי בתצהיר ונתמך עליי מקובל הפיצוי סכום לחישוב באשר הצדדים הסבר

 25  .בישראל המשתמשים מספר את שכולל

 26 בהליך שאושר הסכום לעומת לניזוק הפיצוי סכום של משמעותי בטיוב מדובר כי לציין ראוי

 27 (.  23.9.2019; הודעת הצדדים מיום 32-35, 7, עמ' 17-29, שורות 6)עמ'  ב"בארה המקביל

 28זאת ועוד, ממילא עלול להיווצר קושי בהוכחת הנזק שכן כצפוי מנושא בקשת האישור, וכנטען 

 29על ידי הצדדים, מעטים מחברי הקבוצה הזדהו באופן מלא בעת ההרשמה )כעשירית, לפי 

 30 הערכת הצדדים(.

 31 

 32 מספק פירוט ניתן לא, המידע באבטחת ליקויים תיקנו המשיבות כי טענו שהצדדים אף על

 33אין לדעתי . האישור בבקשת הנטען האירוע לאחר שבוצעו לשיפורים שהוגש החסוי בתצהיר

 34לא נתמכה בחוות דעת מומחה לכתחילה שכן בקשת האישור  ,בכך כדי למנוע את אישור ההסדר
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 1כך שאילו היה ההליך מתברר לגופו, היו ניצבים בפני המבקש קשיים  ,צעי האבטחהבדבר אמ

 2 ממשיים בהוכחת עילת תביעה.  

 3 את באופן ראוי משקפת₪  574,640 על הפשרה סכום שהעמדת סבורה אני לעיל הסיבות מכל

 4 האישור בבקשת הדיון את מייתרת הפשרה. האישור בבקשת הטמונים והסיכויים הסיכונים

 5 את מייתרת גם והיא, בהן שהועלו והמשפטיות העובדתית לסוגיות ובהידרשות, ובתובענה

 6 . הקבוצה חברי של זהותם חשיפת

 7 
 8 רק יתייחס דין בית מעשה כי הצדדים הסכימו 16.9.2019 ביום שהתקיים בדיון: דין בית מעשה .17

 9 הצדדים הסכמת את מאשרת אני(. 31 שורה, 11' עמ) האישור שבבקשת התביעה לעילות

 10 . כמבוקש

 11 . לממשלה המשפטי היועץ שהעלה העיקרי לקושי הולם מענה ניתן בכך

 12 

 13 חברי את ליידע לממשלה המשפטי היועץ הצעת את לקבל ראיתי לא: הקבוצה חברי איתור .18

 14 .   המשתמשים של הדואר לתיבות הודעות שליחת ידי על ממנה היציאה אפשרות על הקבוצה

 15 אינן כי המשיבות כ"ב הסבראני מקבלת את , שנית. לכך הצדדים של הסכמה אין, ראשית

 16 כך, לאתר ההרשמה בעת שימוש נעשה שבהן האלקטרוני הדואר כתובות את מאמתות

 17(.  ההסדר לאישור בבקשה 38 סעיף) המשתמשים עם קשר ליצור דרך להן אין רבים שבמקרים

 18 שלאחר להניח יש וכי, פיקטיביות הן רבות אלקטרוני דואר כתובות כי הבהיר המשיבות כ"ב

 19, 9' עמ) לאתרם ניתן שלא כך, האתר מן שלהם הפרופיל את רבים משתמשים הסירו הארוע

 20 (. 21-24 שורות

 21 

 22 המשפטי היועץ של חשובה להערה זו בהחלטה להתייחס ראיתי לא, הפשרה הסדר אישור לנוכח .19

 23 התנגדות כל להסיר לב בתום לפעול הצדדים התחייבו שבו, בהסדר 8 סעיף שלפיה, לממשלה

 24 . הקבוצה של לאינטרס בסתירה לעמוד עלול ,ההסכם מן הסתייגות או

 25גדרת הקבוצה: במסגרת הסדר הפשרה שינו הצדדים את הגדרת הקבוצה מכפי שהופיעה בבקשת ה .20

 26הסכימו הצדדים לתקן את ההגדרה, כך שתחול ההגדרה  16.9.2019האישור. בדיון שהתקיים ביום 

 27שבבקשת האישור. הגדרה זו מכילה בתוכה גם את ההגדרה החלופית שבבקשה )"כל הראשית והרחבה 

 28מי שנרשם לאתר המשיבות ופרטיו דלפו ממאגר המידע שלהן"(, כך שאין צורך בתיקון בקשת האישור 

 29 .והגדרת הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות

 30 בודק מינוי

 31 מטעם בתצהיר נתמכו נטענוש העובדות. בודק למנות מקום ראיתי לא העניין בנסיבות .21

 32 . הנזק הערכת לצורך כלשהם חישובים עריכת מחייב אינו הפשרה אופי. המשיבות

 33 
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 1 גמול ושכר טרחה 

 2ושכר טרחה לבאי כוחו בסכום ₪,  30,000הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקש בסכום של  .22

 3בצירוף מע"מ. בנוסף סוכם כי המשיבות תישאנה בתשלום הוצאות המבקש ₪  140,000של 

 4 בתוספת מע"מ. ₪   26,974בסכום של 

 5 

 6שג לחברי אני סבורה כי הסכמת הצדדים לגבי הגמול ושכר הטרחה גבוהה נוכח ההישג שהו .23

 7 שנסיבותיו(, 23.5.2012) רייכרט' נ שמש משה המנוח עזבון 2046/10 א"ע)השוו:  הקבוצה

 8 (. דנן המקרה מנסיבות רחוקות

 9 –אמנם מדובר בסוגיה תקדימית יחסית שכן תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 

 10, כשנתיים לאחר הגשת הבקשה, 8.5.2017, הרלוונטיות לבקשת האישור, פורסמו ביום 2017

 11 .לא ברור כיצד הסדירו המשיבות את הבעיה כלפי העתידהנושא עצמו לא הוברר, ואולם 

 12 תשלמנה שהמשיבות כך, הטרחה ושכר הגמול את להפחית החלטתי הפשרה סכוםחשב בבהת

 13. מ"מע בתוספת ₪ 100,000 של בסכום כוחו לבאי טרחה ושכר ₪ 20,000 בסכום גמול למבקש

 14 .  כנו על יוותר שנקבע ההוצאות החזר

 15 

 16על עם זאת, תפקיד המבקש ובאי כוחו לא הסתיים, ועליהם לפקח גם על ביצוע הסדר הפשרה.  .24

 17ימים.  30ההוצאות במלואן, ומחצית הגמול ושכר הטרחה ישולמו למבקש ולבאי כוחו תוך כן, 

 18 , בצרוף הפרשי הצמדה וריבית החל מיום הגשת הסדר הפשרה,שכר הטרחההגמול ויתרת 

 19תשולם לפי החלטה נוספת שתינתן, לאחר שתתקבל הודעת המשיבות, מלווה בתצהיר רו"ח 

 20ת ב"כ המבקש כי בחן את התצהיר ואת נספחיו, ומצאם מטעמן, בדבר ביצוע ההסדר, והודע

 21 מתאימים להסדר הפשרה.  

 22 
 23 סיכום  

 24לחוק תובענות ייצוגיות: ההסדר ראוי, הוגן וסביר  19אם כן, ענייננו עומד בדרישות סעיף  .25

 25בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה 

 26א לחוק תובענות ייצוגיות, והסדר הפשרה הוא הדרך היעילה 8 -ו 3,4בסעיפים ייצוגית הקבועים 

 27 וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.

 28 על כן אני מאשרת את הסכם הפשרה, ונותנת לו תוקף של פסק דין.

                      29 
 Ashley Madison." 30)היא: "כל מי שנרשם לאתר המשיבות ) התובעים קבוצת .26

 31 

 32 הוא עו"ד עמית מנור.   בא כוחו  . הוטל חסיון זהות המבקשעל 
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 1; 1973 –הן, כנטען בבקשת האישור: הפרת חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  עילות התביעה

 2; הפרת חובה חקוקה; עילות מכח חוק 1981 –רשלנות; הפרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 

 3 ; והפרת חובת אמון. 1967 –השומרים, תשכ"ז 

 4 

 5 : פיצוי בגין נזק לא ממוני שנגרם לחברי הקבוצה.  ד שנתבקשהסע

 6 

 7 . אינטרנטושאים הקשורים להגנת הפרטיות בהסכום שיועבר לקרן ייועד לנ

 8 

 9 10הצדדים יגישו לאישורי נוסח של מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה. המודעה תפורסם תוך  .27

 10 מ"מ. 3-באותיות שגדלן לא יפחת מימים מיום אישור הנוסח בשני עתונים יומיים רבי תפוצה, 

 11 

 12המזכירות תואיל לשלוח עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות  .28

 13 .הייצוגיות

 14 

 15 . 19.4.2020נקבעת תזכורת פנימית לבחינת בצוע ההסדר, ליום  .29

 16 
 17 

 18 , בהעדר הצדדים.2020פברואר  25, ל' שבט תש"פהיום,  נהנית

 19 

 20 
     21 
 22 
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