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 פסק די1

 
  1 

 2  לאישור תובענות הייצוגיות אשר בכותרת. בקשות להסתלקות מ� הבקשותלפניי 

  3 

 Yahoo  4לשני אירועי פריצה לשרתי ") ריינזילברו" "להב("עניינ� של התובענות בטענת המבקשי�  .1

 5הפריצות . ואשר גרמו לפגיעה בפרטיות� Yahooבארה"ב בה� אוחס� מידע ביחס למשתמשי 

 6 . 2014בשנת ו 2013בשנת אירעו 

 7בקשת להב (לאחר תיקונה) מתייחסת לשני האירועי� ובקשת ריינזילבר מתייחסת לאירוע משנת 

2013 .  8 

 9 יאשר פרטיה� דלפו באירועבישראל  Yahoo כמשתמשי הקבוצה הוגדרה על ידי המבקשי� .2

 10   לציבור.עליו דיווחה המשיבה הנ"ל האבטחה 

 11 . & 10,000,000הנזק שנגר� לקבוצה הוער� על ידי ריינזילבר בס� של  .3
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 5מתו�  2

 1  ללא הערכת הנזק לקבוצה. & 300להב הערי� את נזקו האישי בס� של 

 2  תי על איחוד הדיו� בבקשות.יהור 24/10/18בהחלטה מיו�  .4

 3בבית המשפט הפדרלי בקליפורניה  נהלת תובענה ייצוגית באותו עניי�מקביל להליכי� שלפני, מתב .5

 4ביו� הוגשה  י� התובענותשהראשונה מבכ ,ענות ייצוגיות שונותתוב 29ארה"ב, המאחדת 

 5עוד טר� הוגשו התובענות בה� עסקינ�. אחת מהתובענות המאוחדות בביהמ"ש  20.9.2016

 Yahoo 6ומתייחסת לאותה קבוצה של משתמשי  4/1/17ביו� בארה"ב הוגשה ע"י ישראלי� 

 7  בישראל.

 8והבקשה לאישור� בקשה לסילוק התובענות  Yahooהגישה  ,ולאור תניית שיפוט זר ,בנסיבות אלו .6

 9על  Yahoo, הודיעה 24/10/18יו� לטר� הדיו� המקדמי שהיה קבוע , . בי� לבי�על הס,כייצוגיות 

 10קיומו של הסכ� פשרה עקרוני בתובענות המאוחדות הנדונות בעניי� זה בארה"ב ואשר חל ג� על 

 11  בישראל, חברי הקבוצה בבקשות שלפני. Yahooמשתמשי 

 12קשת ההסתלקות, לאחר הדיו� המקדמי בחנו המבקשי� את לב 19-20 פי�בסעי על פי הנטע� .7

 13בהמש� ניהול ההליכי� שבכותרת  ר�הסדר הפשרה בארה"ב והגיעו למסקנה כי התייתר הצו

 14, סביר ומביא תועלת לקבוצה; הסכ� הוג�ב ראוי, : הסדר הפשרה בארה"וזאת מהטעמי� הבאי�

 15הפשרה עשוי בסבירות גבוהה ליצור מעשה בית די� שימנע המש� ההליכי� דנא; קיי� סיכוי גבוה 

 16ש בישראל אינו מהטע� כי ביהמ"לסילוק בקשות האישור דנא על הס,  Yahooשתתקבל בקשת 

 17כמו ג� טענתה להחלת הדי� הקליפורני על פיו התבררה התובענה אשר הולידה הפורו� הנאות, 

 18  את הסכ� הפשרה.

 19ביעה האישית; לאשר לכל תבנסיבות אלו מבוקש לאשר את ההסתלקות; להורות על מחיקת ה

 20כל אחד מהמבקשי� בס� של כח ושכ"ט באי דולר ארה"ב  10,000אחד מהמבקשי� גמול בס� של 

 21  בתוספת מע"מ. דולר ארה"ב 25,000

 22בכ� הודאה בטענות שנטענו  שור ההסתלקות מבלי שתהאלאיהמשיבה נתנה את הסכמתה  .8

 23  ליכי� אלו.בבקשת האישור או בכל כתב טענות אחר בה

 24שהמשיבה גמול, החזר הוצאות ושכר טרחה בכ� המבקשי� מנמקי� את בקשת� לפסיקת  .9

 25את הסכ� הבהירה למבקשי� כי ניהלה את המשא ומת� בתובענה הייצוגית בארה"ב וגיבשה 
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 5מתו�  3

 1בשי� לב להלי� התלוי ועומד בבקשות דנא; בקשות האישור היו לכאורה ראויות  ,פשרה ש�

 2לפני שהוגשה בקשת אישור מקבילה בארה"ב להגשה; בקשת להב הוגשה למעלה משלושה חדשי� 

 �3; המבקשי� פעלו בתו� לב ובנחישות לקידו� אינטרס הקבוצה בשמ� של קבוצת הישראלי

 4הוגשה בקשת האישור, מבלי שהיו מודעי� לבקשה המקבילה בארה"ב; בעת הגשת הבקשות דנא, 

 5 "עניי1 פייסבוק) [("31/5/18 פורס� ביו�( ב1 חמו פייסבוק נ' 5860/16ברע"א טר� נית� פסק הדי� 

 6נטלו על עצמ� עול כבד וסיכו� ממשי בהגשת בקשת האישור ; המבקשי� ](תחולת הדי� הזר)

 7פסק הדי� בעניי� פייסבוק  מלאל; אקשות הביניי�שאבי� מרובי�, לרבות בוהשקיעו בכ� זמ� ומ

 8  לקות.תלא הייתה מוגשת בקשת ההס והסדר הפשרה בארה"ב,

 9  . דומני כי המבקשי� הרחיקו לכת בסכומי הגמול ושכה"ט המבוקשי� על יד� .10

 10במטבע מבוקשי� סכומי� ונפסקי� סכומי� כי בבית משפט בישראל  מקדימה יצוי�כהערה 

 11   לר אינו היל� חוקי במדינת ישראל.דוה. כידוע ישראלי בלבד

 12לחוק  16ככלל אי� לפסוק גמול ושכר טרחה בבקשות הסתלקות על פי סעי,  -לגופו של עניי�  .11

 13  תובענות ייצוגיות.

  14 

 15יש לאשר הסתלקות  על פיו ) נקבע מתווה5.8.18יו� פורס� ב( סונול 'מרקיט נ 8114/14בע"א 

 16, )שאי� לפסוק גמול ושכ"ט במסגרת הסתלקות(החריגי� לכלל  ,מתוגמלת במקרי� מתאימי�

 17ואזי יש לשקול שני שיקולי� עיקריי�: הא� עלה בידי התובע המייצג להצביע על עילת תביעה 

 18נקבע כי המחוקק לא ראה בפסיקת גמול  לכאורה והא� ההלי� הייצוגי השיג תועלת לציבור.

 19"על פי  :ראויות תייצוגיודרה של הסתלקות משו� כלי שנועד לעודד הגשת תובענות ט בגושכ"

 20הוראות החוק ותכליתו, מיקומו הגיאומטרי של התמרי4 הכלכלי הוא במקרי3 שבה3 ההלי2 

 21שהורה על קבלת  הסדר פשרה ובי1 א3 בפסק די1בי1 א3 ב –הייצוגי הוכרע לטובת הקבוצה 

 22  לפסה"ד). 27 (עמ'  התובענה הייצוגית"

  23 

 24ההלי� הייצוגי השיג  –בענייננו, ג� א� נאמר כי קיימת עילת תביעה לכאורה, הרי שהתנאי השני  .12

 25אינו מתקיי�. טענת המבקשי� כי המשיבה ניהלה את המו"מ וגיבשה את הסכ�  –תועלת לקבוצה 

 26דנא התלויי� ועומדי� בישראל, אינה מתיישבת  הפשרה בארה"ב בשי� לב להליכי� בתובענות

 27דרישת� החוזרת ונשנית הסתירה את שתי התביעות בישראל ו Yahooטענת המבקשי� כי ע� 

 28 . בקשה זו סורבה על ידילהביא לידיעת ביהמ"ש בארה"ב את קיומ� של בקשות האישור דנא
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 5מתו�  4

 1הבעת , כמו ג� ב.בארה"בעצמ� את הודעת� לביהמ"ש להגיש מבקשי� תו� שהציעה להמשיבה 

 2להסכ� הפשרה וטענת� כי אי� מדובר  16שביעות רצו� מצד המבקשי� לכשהופנו לנומרטור  אי

 3(לאחר הגשת הסדר  24/10/18בהודעה בגו, ההסכ� אלא בנספח בלבד [ראו פרוטוקול מיו� 

 4  הפשרה בארה"ב)].

 5תו ראוי הוג� צאו אוזאת ועוד, אי� די בטענת המבקשי� על פיה בחנו את ההסכ� בארה"ב ומ

 6וסביר. מדובר בהתנסחות כללית ועמומה בעוד שנדרש להראות כי לקבוצה צמחה תועלת 

 7  הנ"ל). מרקיט נ. סונול 8114/14בע"א  25קונקרטית ורלוונטית כתוצאה מההלי� (סע' 

  8 

 9כי קיי� סיכוי גבוה שבית המשפט יגיע  , מהטע�על כ� יש להוסי, את אחד מנימוקי ההסתלקות

 10על הס� בקשות האישור סילוק המשיבה לואזי תתקבל בקשת  ,למסקנה שאינו הפורו� המתאי�

 11  צאי� וידיה� על ראש�.ולבקשת ההסתלקות). במקרה כזו ברור כי המבקשי� היו י 20.3(סעי, 

 12במסגרת השיקולי� לעניי� פסיקת גמול ושכ"ט יש לתת את הדעת לכ� כי במקרה יחד ע� זאת,  .13

 13ש העליו� בפרשת פייסבוק עוד טר� פסיקת ביהמ" בתובענות ראויות, שהוגשו בתו� לבמדובר דנא 

 14תביעת להב הוגשה א, בטר� . כאמור לעיל, בארה"בלאישור ביהמ"ש ר� הוגש הסדר הפשרה ובט

 15רק לאחר הגשת הבקשה התברר למבקשי� הוגשה בארה"ב התובענה בש� קבוצת הישראלי�. 

 16חשש שפסיקת גמול ושכר טרחה  י�. בנסיבות אלו לא קיי�כי אי� תוחלת בהמש� ניהול ההל

 17 עלולה להוות תמרי4 עתידי להגשת תביעות סרק ע"י המבקשי� ובאי כוח�. 

 18, מה ג� (כטענת המבקשי�) מאמ4 מיוחד בבקשות האישור עצמ�אמנ� לא התרשמתי שהושקע 

 19 רוריבעל א, ש ואול�,בארה"ב, שבקשת ריינזילבר מועתקת לפחות בחלקה מהתביעה שהוגשה 

 20נוס, בהגשת תגובות כבר לעת הזאת הושקע מאמ4 הבקשות נמצא א� בשלביו הראשוני�, הרי 

 21על הס, ותגובות נוספות בעניי� השלכת פסה"ד בעניי� האישור ת לבקשת המשיבה לסילוק בקש

 22  פייסבוק על המקרה הנדו�. 

 23 

 24ת� חינת שיעור הסכומי� בהינוחב ומדרג מבכל השיקולי� דלעיל, לרבות שיקולי רזהיר של איזו�  .14

 25למסקנה כי יש לאשר גמול ושכ"ט מביא  מאלו שבהסכ� פשרה, גמול ושכ"ט בהסתלקות נמוכי�ש

 26 בסכומי� צנועי� בהרבה מאלו שנתבקשו.

 27 

 28 בנסיבות המפורטות לעיל לא נמצא שיש להורות על החלפת מייצג או ב"כ. .15
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 5מתו�  5

  1 

 2 :לאור כל האמור לעיל נקבע .16

  3 

 4  .אשר בכותרת תוייצוגיות לאישור התובענות המ1 הבקש מאושרת הסתלקות המבקשי3  

 5  נדחות התביעות האישיות.  

 6  )6 20,000(סכו3 כולל של לכל אחד מהמבקשי3  6 10,000גמול בס2 של  ק נפס  

 7  )6 58,500(סכו3 כולל של  6 29250ב"כ כל אחד מהמבקשי3 בס2 של  תשכר טרח נפסק

 8  .לא נמצא הצור2 בפרסו3

 9  בשני התיקי3 שבכותרת. פסק הדי1 יתויק

 10  המזכירות תסגור את התיקי3.

  11 

  12 

 13  , בהעדר הצדדי�.2018דצמבר  03, כ"ה כסלו תשע"טהיו�,  �נית

  14 

 15 

  16 




