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 40923-03-20ת"צ               
 חיאט -בפני כבוד השופטת אסתר נחליאלי

 המחוזי בבית המשפט  

 יפו  -בתל אביב 

 
 
 

 :להתנגדהמבקשת  ( ר "עאל )פרטיות ישר
   76853ע"י עו"ד נעמה מטרסו, מ.ר.  

 יפו  -, תל אביב 54מרחוב דרך שלמה 
 054-9444324טל': 

  

  
 :בעניין

 אלכסנדר פרנג'י מר סנדי 
 באמצעות ב"כ עורכי הדין אברהם יהודה ו/או רועי בכר ו/או אח'  

 דין -משרד עורכי   –ממשרד יהודה, בכר ושות' 
 יפו   –(, תל אביב 13, מגדל שלום )אגף מערבי, קומה  9מרח' אחד העם 

 03-5102419; פקס: 03-5100848טל': 
   המבקשת 

 - נ  ג  ד     -    

  

   

 :המשיבות  מייהריטאג' בע"מ 
 באמצעות ב"כ משרד פישר ושות'  

 יפו  –, תל אביב 146מדרך מנחם בגין  
 03-6941351, פקס: 03-6944141טל': 

 המשיבה 

  

 

 מטעם עמותת פרטיות ישראל )ע"ר(   – להסכם הפשרה התנגדות 

בית   להחלטת  הנכבדבהתאם  ליום    23.09.21מיום    המשפט  עד  ההתנגדויות  הגשת  מועד  את  להאריך 

התנגדות  30.10.21 בזאת  מוגשת  )להלן:,  )ע"ר(  ישראל  פרטיות  עמותת  ישראל "  מטעם  או    "פרטיות 

 (, להסדר הפשרה המוצע. "העמותה"

  הגישה המשיבה התייחסות לבקשה למתן ארכה, ולגוף המכתב שצורף לבקשה כנספח א'  24.10.21ביום  

 .על כן, לא מן הנמנע שהעמותה תתייחס לתשובה המשיבה ."(תשובת המשיבה )להלן: "

 עמדת העמותה בתמצית  .א

מתיימר לפצות על דלף מידע אישי באמצעות חיוב חברי    שהוא  מהטעם  הפשרה  להסדר  מתנגדת  העמותה

  שתזכה הקבוצה למסור מידע אישי נוסף לידי המשיבה שממנה דלף המידע פעם אחת, מיטיב עם המשיבה  

אינו מפצה  למידע בעל ערך כלכלי רב, אינו מחייב אותה לאבטח מידע אישי, אינו כולל בטוחות שתעשה כן,  

כלי של המידע האישי שהפקידו בידיה של המשיבה אך היא התרשלה  את חברי הקבוצה על הערך הכל

ובכך מחטיא לחלוטין  – כזו מעודד להפך  אלא אישי מידע על בשמירה  מהתרשלות מרתיע אינובשמירתו, 

 את מטרותיו של חוק תובענות ייצוגיות.

דיני הגנת סודי.    י אינו בהכרח מידע חסוי אוכי מידע איש  – כבר בפתח הדברים, יודגש למען הסר ספק  

  הפרטיות בישראל חלים על מידע אישי, בין אם הוא פורסם בפומבי ובין אם לאו.
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 פתח דבר  .ב

בזכות לפרטיות )ובזכויות  עניינו של ההליך בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה בטענה לפגיעה  .1

המשיבה  של נוספות(   בפלטפורמת  שהשתמשו  ישראל  דלפו    (myheritage.com)  תושבי  ופרטיהם 

אוקטובר   בחודש  שהתרחש  מידע  אבטחת  אירוע  על2017במסגרת  ודווח  ללקוחותיה  - ,  החברה  ידי 

 .  2018יוני בחודש 

)להלן:    2021במאי    27ביום   .2 הייצוגית  בתובענה  פשרה  הסדר  לאישור  בקשה  המשפט  לבית  הוגשה 

והבקשה" הפשרה"-"  בהתאמה(.  הסדר  עמדה  ",  היא  הפשרה  הסדר  עם  בקשר  העמותה  עמדת 

הציבורי  עקרונית   עומד האינטרס  ל   לקידוםשבבסיסה  יחידים  הזכות  של  ואבטחת המידע  פרטיות 

 .  בישראל

, לנוכח הפגיעה הגוברת  2020בישראל בשנת    ללא מטרות רווח, שנרשמה  היא עמותה  פרטיות ישראל .3

בזכות לפרטיות. על מייסדיה נמנים חוקרות וחוקרים מהאקדמיה, מתחומי המשפטים, מדעי החברה,  

מדעי המחשב וההנדסה, בכירים לשעבר בשירות הציבורי ועורכי דין המתמחים בפרטיות מן המגזר  

הזכו של  והטמעה  ביצור  לקידום,  פועלת  העמותה  ציבוריות,  הפרטי.  רשויות  בקרב  לפרטיות  ת 

בין השאר, העמותה בוחנת היבטי פרטיות בפעולות שמבצעת המדינה,   ויחידים בישראל.  תאגידים 

נוקטת צעדים משפטיים לשמירה והגנה על הזכות לפרטיות )בכלל זה עתרה, יחד עם ארגונים נוספים,  

האגודה לזכויות האזרח    641/21ובג"ץ    (1.3.2021)  האגודה לזכויות האזרח נ' הכנסת  6732/20בבג"ץ  

,  21-, תומכת בקידום מהלכים להתאמת החקיקה לאתגרי הפרטיות של המאה ה ((נ' משטרת ישראל

 ופועלת למען הסברה וחינוך לפרטיות דרך קידום יוזמות טכנולוגיות המשלבות פרטיות וחדשנות,

Privacy by Design   ו-Privacy Enhancing Technologies.  הסרת ספק, העמותה אינה מייצגת  ל

 אינטרס מסחרי או שלטוני כלשהו. 

הדיגיטליב .4 הפך  עידן  אישי  מידע  עבור  לנכס  ,  ערך  משכך,  רב  המשיבה.  דוגמת  ותאגידים,  ארגונים 

עסקיים  הזכות לפרטיות איננה מקימה רק אתגרים משפטיים, אלא גם אתגרים חברתיים, אתיים,  

בהינתן    וכלכליים. כאשר מידע דולף לרשת, יש מי שימצא אותו וידע להצליב אותו עם מידע נוסף.

בגין  תובענות ייצוגיות  תי זה עשורים,  שלא עודכנה באופן מהו  חקיקת הפרטיות המיושנת בישראל,

סייבר   והסייבר  מהוות  אירועי  הפרטיות  סיכוני  את  להפנים  ארגונים  לתמרוץ  חשוב  אכיפה  כלי 

 הכרוכים בעיבוד מידע אישי. 

פיצוי הולם, ביחס לסוג   של דלף מידע ופגיעה בפרטיות במקרים    יש לקבועמשכך, לדעת העמותה   .5

ולספק למי    לרכוש שירותשמחייבת את חברי הקבוצה  ולא פיצוי בדמות הטבה  והיקף המידע שדלף,  

ערך.  רב  נוסף  אישי  מידע  האישי,  המידע  על  נאותה  בשמירה  אחת  פעם  הפיצוי    1שחדל  התנאת 

הרשלן. אם החדל  בקבלת מידע אישי נוסף לא תשיג את המטרה הראויה של פיצוי הנפגעים והרתעת  

ועבור כל   –משמירה על מידע יהיה צריך לפצות רק מי שיפקיד בידו מידע נוסף, לא יהיה בזה עבורו  

רוע אבטחה כזה רק  יתמריץ מספק להימנע ממחדלים עתידיים דומים. להפך, כל א  –תאגיד אחר  

 . יעשיר אותו במידע נוסף שערכו הכלכלי כאמור רב מאד

 
 2168/08ם(  -ת"צ )מחוזי י  ;)תשע"ה(  418נג    הפרקליטאליה וקוץ בה"    –ערן טאוסינג "התנגדות להסדר פשרה בתובענה ייצוגית   1

 (.4.4.2013)פורסם בנבו,  דניאל נ' פרטנר תקשורת בע"מ
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הסדר הפשרה המוצע אינו הסדר ראוי הוגן או סביר מבחינת  צית היא שבתמ  פרטיות ישראלעמדת   .6

 הקבוצה:  חבריעניינן של  

הפשרה • התשס"ח  הסדר  ייצוגיות,  תובענות  חוק  של  המרכזיות  המטרות  בשתי  -פוגע 

   -  : פיצוי והרתעה2006

o   פיצוי  הפשרה  הסדר מעניק  לחברי  אינו  שעלולים    הקבוצההולם  או  שנפגעו 

שמחייבת  הטבה    לחברי הקבוצה   מעניק  שכן הוא  להיפגע בעקבות אירוע האבטחה

 ; מסירת מידע אישי נוסף לחברה

o   אינו הפשרה  ההרתעה  מייצר  הסדר  הפרת  המפני  הסדר  דין.  וראות  אישור 

החוק  חוטא למטרה של  ,  החברה תקבל לידה מידע אישי נוסףשבבסיסו    הפשרה

     שגוי לחברות וארגונים, בבואם להגן על מידע של לקוחות.מסר ומעביר  

ההלימה  אין   • לבין  עילת התביעה  באירוע  .  בהסדר הפשרההטבה  בין  עוסקת  התובענה 

הסדר הפשרה קובע הטבה  אבטחת מידע במסגרתו דלף מידע אישי של לקוחות החברה.  

)תמונות(, ולהעשיר את בסיס  שמימושה מחייב את חברי הקבוצה למסור מידע אישי נוסף 

 ; הנתונים של החברה

לתיקון כשלי אבטחת המידע.   • ערובה  ,  אבטחהה  המשיבה אינה מכחישה את אירועאין 

. דלף מידע בסדר גודל זה מקורו בכשל אבטחת מידעאין כל ספק כי  ודלף המידע בעקבותיו.  

אמצעי הגנת סייבר ואבטחת  בלתי תלוי, כי המשיבה נקטה  ידי גורם  - יש לוודא, עלעל כן  

 . מידע שמטרתן מניעת הישנות אירוע אבטחה נוסף

יהיה בכך  הפשרה בנוסח שפורסם,    הסדרכי אם יאושר  סבורה    פרטיות ישראללאור האמור לעיל,   .7

  לשרת מטרות בלתי לגיטימיות של המשיבה, ולחתור תחת אינטרסים וזכויות המוגנים בחוק. 

 תמצית ההליך  .ג

נודע לה על אירוע "פריצה לנתונים  כי  הודעה  ,  חברת מיי הריטייג'המשיבה,  פרסמה    2018ביוני    4ביום   .1

מיליון כתובות דוא"ל וסיסמאות מוצפנות של משתמשי    92.3של החברה", שהובילה לכך שדלפו ונחשפו  

" )להלן:  מישראל  משתמשים  בהם  האבטחההאתר,  דיווח  אירוע  לפי  האבהמשיבה"(.  אירוע  טחה  , 

. מדובר באחד מאירועי האבטחה הגדולים שהתרחשו  משיבהחודשים לפני שנודע על כך ל  8-התרחש כ

יתרה מכך, ועל אף התנגדות המשיבה לטענה זו      2( ובשנים שקדמו לאירוע. 2018בעולם באותה השנה )

ידי  - ועל  Business Insider-ידי ה- , על2018בשנת    אירוע השישי הכי גדול בעולםהוגדר כאירוע זה    -

   Avast.3הסייבר  חברת

ביום   .2 הוגשה  האבטחה,  אירוע  נגד    2020במרץ    22בעקבות  ייצוגית  המשפט    המשיבהתובענה  לבית 

- הפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  המשיבה המחוזי בתל אביב, בין היתר בטענה כי  

 )להלן:  2017-"( ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"זחוק הגנת הפרטיות"  )להלן:  1981

 "(.  תקנות אבטחת מידע"

 
2 Catalin Cimpanu, MyHeritage Genealogy Site Announces Mega Breach Affecting 92 Million Accounts, 
Bleeping Computer (5.6.18) 

3 Paige Leskin, The 21 scariest data breaches of 2018, Business Insider, 30.12.20; Martin Hron, Top 10 Biggest Data 
Breaches in 2018, Avast 20.12.18 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/myheritage-genealogy-site-announces-mega-breach-affecting-92-million-accounts/
https://www.businessinsider.com/data-hacks-breaches-biggest-of-2018-2018-12
https://blog.avast.com/biggest-data-breaches
https://blog.avast.com/biggest-data-breaches
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הייצוגית. במסגרת    ה הוגש   2021במאי    27ביום   .3 בתובענה  פשרה  לאישור הסדר  לבית המשפט בקשה 

הוצע לאור המלצת בית המשפט לבחון אפשרות לפשרה בשל    הפשרה  טענו הצדדים כי הסדר,  הבקשה

)סעיפים   התובענה  אישור  בבקשת  הטמונים  והסיכונים  הסדר  לבקשה(.    8-10הסיכויים  כי  טענו  עוד 

לאור השלב הדיוני שבו מצוי ההליך,  מחלוקת  סיום הוההוגנת ל, הראויה  הפשרה הוא הדרך היעילה

  28-29והעובדה שמדובר בהסדר שמעניק לציבור בכללותו "הטבה ממשית באופן אוטומטי" )סעיפים  

 לבקשה(.

 ואלו עיקרי הסדר הפשרה המוצע: .4

לבקשה(, אלא על כל אדם   14הסדר הפשרה אינו חל רק על הקבוצה המיוצגת )כהגדרתה בסעיף   .4.1

)סעיף   ישראלי  אזרח  ו/או  תושב  קשרבלבקשה(,    16שהוא  לא    לשאלה  לא  או  דלפו  פרטיו  אם 

 במסגרת אירוע האבטחה.  

ייצוגית   .4.2 תובענה  להגשת  הנוגע  בכל  דין  בית  יהווה מעשה  כל  -עלהסדר הפשרה  אחד מחברי  ידי 

 להסדר הפשרה(.  14הקבוצה )כהגדרתם בסעיף 

הסדר הפשרה אינו כולל פיצוי כספי לחברי הקבוצה, אלא הטבה "שוות כסף" שמימושה מחייב   .4.3

 להלן(.   מסירת מידע )כפי שיורחב

להשתמש   ,יום  30לתקופה קצובה של  כללית לכל תושב ישראלי,  מתחייבת להעניק הטבה    המשיבה .4.4

כשלושה חודשים לפני הסדר  "(, שהושק  הטבה ה)להלן: "  TMeep NostalgiaD  המשיבהבשירות  

]במאמר מוסגר, השקתו זמן כה קצר לפני הפשרה מעמידה בסימן    2021בפברואר    25- בהפשרה,  

בתשובת    27.7.1סעיף  בשירות המצליח של החברה עד כה )ראו  טענת המשיבה כי מדובר  שאלה את  

 : [(המשיבה

או חדש, להעלות תמונות לאתר   לכל   תמאפשר  ההטבהמהות ההטבה.   .4.4.1  משתמש, קיים 

)"האתר"( שבשימוש    המשיבה  ייחודי  אלגוריתם  באמצעות  הנפשתם    המשיבה לצורך 

 ( באופן בלתי מוגבל, למשך חודש ימים;D-IDידי חברת -)במקור האלגוריתם פותח על

באתר   .4.4.2 הקיים  השירות  ההטבה(.    המשיבהתיאור  לכלל  )ללא  כיום  שמוצע  השירות 

לאחר מסירת פרטי    .ללא תשלום  משתמשי האתר, מאפשר הנפשה של עד חמש תמונות

ל מוגבל  ובלתי  מלא  באופן  בשירות  להשתמש  ניתן  התחייבות(,  )וללא  יום    14-תשלום 

עבור    ₪  81.58ודשי קבוע בסך  תגבה מהמשתמש סכום ח  המשיבהיום,    14ניסיון. לאחר  

  40.79, בסך של  50%השירות מוצע בהנחה של  ,  14.9.21יום  להשירות הבלתי מוגבל. נכון  

 ; לחודש₪ 

מידע    משיבהלמסור ל  יםנדרש  משתמשים חדשים  לצורך מימוש ההטבה,מימוש ההטבה.   .4.4.3

בנוסף,   לידה.  ושנת  מין  כגון  ההטבה,  קבלת  לצורך  נדרש  אינו  שחלקו   המשיבהאישי 

מאפשרת רישום מהיר באמצעות קבלת הרשאת גישה כללית לרשתות החברתיות דוגמת  

. לאחר מכן, המשתמש יעלה לאתר (נספח א'רשמה מצורף להלן כמסך הה)  גוגל ופייסבוק

מידע נוסף, כגון: מיקום בו  -מטא  המכילים מטיבםשהן קבצי מחשב  תמונות,    המשיבה 

)וואטסאפ, סוג המצלמה וכו'(תאריך הצילום,  צולמה התמונה,   , נתונים מקור התמונה 

צולמה   התמונה  שבו  העדשה  מיפתח  כדוגמת  שמורה טכניים  שבה  המערכת  נתיב  וכן 

יבה מוצמד לתמונה, בין אם המש . מידע זה  התמונה במערכת ההפעלה של מקבל ההטבה

 ; בוחרת לאסוף )לאנדקס( מידע זה ובין אם לאו

והאם   הפשרה התייחסות למידע שיידרש ממקבלי ההטבה למסור דראין בהסמידע חסר.   .4.4.4

 .  , כמפורט לעילמדובר במידע שכל משתמש מן המניין נדרש למסור בעת הרשמה
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לטענתם אין לבודק יתרון יחסי כלשהו על פני  הצדדים סבורים כי אין הצדקה למינוי בודק הואיל ו  .4.5

 שיקול הדעת של בית המשפט, ולדעתם מינוי בודק עלול לעכב את ביצוע הסדר הפשרה. 

 הזכות החוקתית לפרטיות והסיכונים למידע שדלף  .ד

יסוד:  -לחוק  7פרטיות היא זכות חוקתית בשיטה המשפטית בישראל. הזכות לפרטיות מעוגנת בסעיף   .5

וח   1981-, התשמ"א חוקי. חוק הגנת הפרטיות -ירותו ולפיכך היא בעלת מעמד חוקתי עלכבוד האדם 

מסדיר באופן פרטני את ההגנה על הזכות לפרטיות ואת המסגרת המשפטית לאיסוף ושימוש במידע  

 .  אישי

מיליון אנשים, בהם לכל    92.3- כת דוא"ל של  ו כתובהתובענה עוסקת באירוע אבטחה שבמסגרתו דלפו   .6

)סעיף   ישראלים  ייצוגית(  44הפחות מאות אלפי  לפי קביעת הרשות להגנת  .  לבקשה לאישור תובענה 

כתובת דואר אלקטרוני של אדם עשויה להכיל מידע אישי על אודות אדם, ומשכך ,  פרטיות בישראל

בסעיף   כהגדרתו  "מידע"  להוות  התשמ"א  7עשויה  הפרטיות,  הגנת  מעמדת     1981.4-לחוק  העתק 

 . 'ב נספחלהגנת הפרטיות המסבירה זאת מצורף לתגובה זו כהרשות 

הוכרה הן  הגדרה של מידע  ה ראשית,  לקבל את טענת המשיבה כי דואר אלקטרוני אינו מידע אישי.   אין .7

ריבוי מאגרי  , זאת לאור  רחבהידי הרשות להגנת הפרטיות כהגדרה  - ידי בית המשפט העליון והן על-על

ספקת מידע  מ  אלקטרוני  דואר   כתובת שנית,    5המידע והיכולת להצליב נתונים ממאגרי מידע שונים. 

על   )  –   אדםאינטימי  שלו  העבודה  מקום  המשפט(,    ploni@court.gov.ilמה  מערכת  עובד    מה הוא 

עו"ד(,  almoni@fsbclawyers.com)  מקצועו )  הוא  מינו  היא    naama@privacyisrael.org.ilמה 

קרוב לוודאי תושב ביישוב יוקרה(, מה נטייתו    הוא  adam@savion.muni.il)  הכלכלי מצבו  מה  אישה(,

ורשתות  במנועי    בחיפוש פשוט,  שלישית( ועוד.  היא לסבית  almonit@gahava.co.il) המינית   חיפוש 

על לאתר  ניתן  כתובת-חברתיות  אישיים  דוא"ל    פי  אודות    נוספיםפרטים  מקום  אדם על  עיסוקו,   :

דוא"ל בצירוף תאריך הצטרפות לשירות המשיבה מעניק לגורמים  ,  רביעיתעבודתו, תחומי עניין ועוד.  

לצורך   המידע  את  לנצל  האפשרות  את  למשיבהעוינים  כך  ו  התחזות  אישייםדרך  פרטים   6.גניבת 

  , עצם העובדה כי כתובת הדוא"ל של מנכ"לית העמותה מפורסמת באופן פומבי באתר העמותה חמישית

סעיף   אינו  לתשובת המשיבה(  16)ראו  של  ,  המעמד החוקי  כמשנה את  עליו    , שחלמידע אישידוא"ל 

להווה ידוע כי מנכ"לית העמותה, ככל אדם, רשאית  הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.  

להסכים לפרסום מידע מסוים עליה )מה גם שמידע זה מצביע על היותה... מנכ"לית העמותה והוא נדרש  

 (. להתפרסם ברבים לצורך תפקידה זה

מידע אסטרטגי בעל פוטנציאל נזק משמעותי. מרבית מתקפות הסייבר  מהווה    כתובת דוא"לבנוסף,   .8

( מועברות  Malwareמהנוזקות )  CSO,  94%   ארגון לפי דו"ח של  בעולם מקורן במתקפות דיוג )'פישינג'(.  

מאירועי הסייבר המדווחים. גם   80%באמצעות דואר אלקטרוני ואילו מתקפות דיוג )'פישינג'( מהוות  

 
מהם "מידע" ו"ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם" בחוק הגנת הפרטיות, פורסם  גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות בנושא:    4

; גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות בדבר האם אוסף של שמות וכתובות  "(גילוי הדעת)להלן: "   25.5.21להערות הציבור  
 . 28.11.18-דוא"ל מהווה "מאגר מידע"? פורסם ב

 22-21(, פס' 23.1.2013) א. גוטסמן אדריכלות בע"מ ואח' נ' ורדי 1697/11ע"א ; 3גילוי הדעת, כהגדרתו בה"ש  5

גנוב  , פרסמה המשיבה הודעה לפיה זוהתה מתקפת דיוג )'פישינג'(, במסגרתה האקרים התחזו לחברה כדי ל2020ביולי    21-ב   6
מקושרת לאירוע  המתקפה כי שיערה היא  , ה שהמשיבה פרסמה בבלוג שלההודעכי ב , למען ההגינות , חשוב לצייןרטי הזדהות. פ

(. עם זאת, מניסיוננו, באירועים מסוג זה קשה מאוד לאתר את המקור למידע.  GEDmatch)אחרת  לחברה דלף מידע שארע  
detected-attempt-phishing-malicious-alert-20/07/securityhttps://blog.myheritage.com/20-לפרסום המשיבה:  

breach-gedmatch-to-connected-possibly /   

mailto:ploni@court.gov.il
mailto:almoni@fsbclawyers.com
mailto:naama@privacyisrael.org.il
mailto:adam@savion.muni.il
mailto:almonit@gahava.co.il
https://www.csoonline.com/article/3153707/top-cybersecurity-facts-figures-and-statistics.html
https://www.csoonline.com/article/3153707/top-cybersecurity-facts-figures-and-statistics.html
https://blog.myheritage.com/2020/07/security-alert-malicious-phishing-attempt-detected-possibly-connected-to-gedmatch-breach/
https://blog.myheritage.com/2020/07/security-alert-malicious-phishing-attempt-detected-possibly-connected-to-gedmatch-breach/
https://blog.myheritage.com/2020/07/security-alert-malicious-phishing-attempt-detected-possibly-connected-to-gedmatch-breach/
https://blog.myheritage.com/2020/07/security-alert-malicious-phishing-attempt-detected-possibly-connected-to-gedmatch-breach/
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  5- חן אירועי סייבר בארה"ב קבע כי מתקפות דיוג הן המתקפות הנפוצות ביותר בשב  FBI-דו"ח של ה

   7.מיליון דולר  54-(, שעלות הנזק שנגרם מהן נאמד ב2020ועד  2016- שנים האחרונות )מ

(, המשיבה )דוגמת זו שדלפה ממערכות  כתובות דוא"ל  רשימת  (  1המשמעות לסיכון זה היא כפולה: ) .9

( שימוש בכתובות דוא"ל באופן לא מאובטח, עלול להוות  2אסטרטגי למתקפות סייבר; )הווה יעד  מ

קרקע פורה להתחזות ומתקפות, ש"יפתו" אזרחים למסור פרטים רגישים על אודותיהם, ובכך לגרום 

 . נזק אישי וכספי רב לקורבנות

 הסדר הפשרה אינו הסדר ראוי, הוגן או סביר  .ה

הבוחן    ,בית המשפטקובע כי על    "(,החוק: "להלן)  2006- התשס"ו,  לחוק תובענות ייצוגיות  ))א19סעיף   .10

הסדר ראוי, הוגן    הוא בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, לבחון האם הסדר הפשרה שהוגש  

ידי בית  - . כאשר מדובר בתובענה ייצוגית שטרם אושרה עלוסביר, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה

בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה  פט, כמו בהליך שבנדון, על בית המשפט לבחון האם "סיום ההליך  המש

 ". יןי וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענ

  חברי הסדר הפשרה המוצע אינו הסדר ראוי הוגן או סביר מבחינת עניינן של    ,לעמדת פרטיות ישראל .11

  הקבוצה הולם לחברי  הקבוצה: ההסדר אינו משקף נכונה את סיכויי התביעה; ההסדר אינו מעניק פיצוי  

אין הלימה בין ההטבה שהוסכמה בין  , ומשכך  שנפגעו או שעלולים להיפגע בעקבות אירוע האבטחה

ו עילת התביעה  לבין  בית משפט מכריההצדדים  ע  סעד שחברי הקבוצה עשויים היו לקבלו אילו היה 

למסור מידע  מחויבים  חברי הקבוצה  ,  ; על מנת לממש את ההטבהבתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה

פוגעת בדרישת    הסכמת הצדדים ליצור מעשה בית דין;  ולהעשיר את בסיס הנתונים שנפרץ ודלףאישי  

לתיקון ליקויי    המשיבההתחייבות של    דראין בהס;  לחוק הגנת הפרטיות  1ההסכמה הקבועה בסעיף  

, על חשבון חברי הקבוצה, בכך  המשיבההסדר הפשרה מטיב עם  ;  האבטחה שגרמו לאירוע האבטחה

שמאפשר לה להרחיב את בסיס הנתונים באופן משמעותי, ולשפר את האלגוריתם המסחרי שבו היא  

 .משתמשת כדי להשיא רווחים

 אינו משקף נכונה את סיכויי התביעה ההסדר . 1.ד

ייצוגיתהבקשה  מקריאת   .12 תובענה  האבטחה,    המשיבהומפרסומי  ,  לאישור  אירוע  היקף  נראה  אודות 

 .  כי הסדר הפשרה אינו משקף נכונה את סיכויי התביעה בעליל

הודיעה והודתה באופן מפורש כי מידע על אודות לקוחותיה דלף, והתגלה    המשיבהבעת גילוי האירוע,   .13

כפי שמובאת בבקשה, היא אינה הפרה את הוראות  ,  המשיבהחודשים )!(. לטענת    8רק לאחר    ידה-על

ובחלוף   אירוע האבטחה  פרסום  רק לאחר  זאת,  עם  מידע.  או תקנות אבטחת  הגנת הפרטיות    8חוק 

, כנדרש בתקנות  שלבי(-)אימות דו  הטמיעה אמצעי אבטחה מוגברים  המשיבהחודשים מהתרחשותו,  

 אבטחת מידע.  

דלף, עילת התביעה מוצדקת,    המשיבהע אישי של לקוחות  לאור כך כי אין כל מחלוקת על כך כי מיד  .14

ציות   בירור  של  אפשרות  כל  מבטל  הפשרה  כלפי    המשיבהוהסדר  שנקטה  ואחריות  החוק,  להוראות 

 המידע הרב שאספה ולבסוף דלף ופורסם ברשת.  

אישי    אנו עדים לאחרונה ליותר אירועי דלף מידעבנוסף, הסדר הפשרה צריך להיבחן בצורה רחבה יותר.   .15

נ את  מותירים  המידע  אשר  עם  ושאי  להתמודד  אמצעים  כל  ו חסרי  שמידע  הנזקים  לכך  ההשלכות 

לא רק שאינו מבטיח את הישנות התקיפה ופגיעה נוספת   במקרה דנןהסדר הפשרה  .  ףאודותיהם דל

 
7  United States Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, Internet Crime Report, 2020 

https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2020_IC3Report.pdf
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נאותים   אבטחה  אמצעי  נקיטת  על  הקפדה  אי  כי  במשק  לחברות  מאותת  גם  הוא  הקבוצה,  בחברי 

 , והן בהגדלת נכסי המידע שברשותה.המשיבההן בהגדלת סך לקוחות  – עשויים  להשתלם כלכלית 

   הולם לחברי הקבוצהההסדר אינו מעניק פיצוי . 2.ד

לחברי הקבוצה, אלא הטבה שמימושה מחייבת    הולם  כספיכנזכר לעיל, הסדר הפשרה אינו מעניק פיצוי   .16

, הסדר הפשרה המוצע קובע  כספיחרף העדרו של פיצוי  בהסכם שכרוך במסירת מידע אישי.  התקשרות  

 . בקשת האישורהמפורטות ב בעילות   תובענה ייצוגיתמעשה בית דין רחב ומונע את האפשרות להגיש 

תוך מתן הטבה שמטיבה בעיקר עם    ,הקבוצה  לחברי  הסדר פשרה מבקש להקים מעשה בית דין ביחס .17

להגדיל את נפח הפעילות שלה בישראל ביחס לשירות חדש שהשיקה חודשים ספורים    ומבקשת  המשיבה

  –פוגע בשתי המטרות המרכזיות של התובענה הייצוגיות    ההסדר. משכך, הסדר הפשרה   גיבושטרם  

   .לחוק( 1)ראו סעיף  פיצוי והרתעה

פיצוי  הסדר   .18 מעניק  אינו  אשר  זאת    לחבריהולם  פשרה  עם  ויחד  הקבוצה  הקבוצה  חברי  את  מחייב 

מידע כסף  למסירת  ואף  ()שווה  אות,  זכות  םכובל  את  וחוסם  דין  בית  מעשה  עילת    םבבחינת  לממש 

 הקבוצה.  חבריתביעה, אינו הסדר הוגן מבחינת 

 הסכמה שמחייב מתן . יצירת מעשה בית דין  3.ד

בו, לפיו "לא יפגע אדם בפרטיותו של זולתו ללא    1קבוע בסעיף    חוק הגנת הפרטיותעקרון היסוד של   .19

מבקש המידע להציג בפני מוסר המידע הודעה  כי על  לחוק הגנת הפרטיות קובע    11הסכמתו". סעיף  

( האם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו  1שמפרטת: )

בנוסף,   .( למי יימסר המידע ומטרות המסירה3) -שמה מבוקש המידע; ו ( המטרה אשר ל2ובהסכמתו; )

)ב( לחוק הגנת הפרטיות, קובעים את עקרון צמידות המטרה לפיו ניתן להשתמש במידע  8-( ו9)2סעיפים  

 מימוש ההטבה(. למטרה לשמה נמסר המידע )במקרה שלפנינו: אך ורק

, למסור מידע אישי  צה )קרי, כל אזרחי ישראל(מחברי הקבו מימוש ההטבה במקרה דנן מחייב כל אחד  .20

שמשיבהל היתר:,  בין  ואישיות.  כולל  משפחתיות  תמונות  דוא"ל,  כתובת  מין,  לידה,  שנת  מלא,    שם 

 מכאן, כי על המשיבה לעמוד בהוראות המפורטות לעיל:  

למסירת המידע, ועל  ת  חוקי  מהווה חובההסכם הפשרה אינו  :  למסירת המידע  הסכמה חופשית .20.1

מי שאינו מוכן  כן דרושה הסכמה מדעת של חברי הקבוצה למסירת המידע במסגרת ההטבה.  

כך    (, לא יוכל להנות מההטבה.המשיבהלהסכים לתנאי מסירת המידע )מדיניות הפרטיות של  

, שמגביל את  מעשה בית הדין הופך את הסדר הפשרה להסכם אחיד עם תנאי מקפח  ,למעשה

 הקבוצה לממש את זכותם.חברי 

המטרה:   .20.2 צמידות  הפשרה  עקרון  בהסדר  לאשר אין  נדרשים  שאותה  הפרטיות  במדיניות  ו/או 

ישמש אך ורק לצורך  כל ערובה כי מידע שיימסר במסגרת ההטבה,    -במסגרת הרישום לשירות  

מידע   למסירת  הצדקה  אין  מכך,  יתרה  מכן.  לאחר  מיד  לצמיתות  ויימחק  ההטבה  אישי  מתן 

, כאשר ההטבה זמינה לכלל התושבים במדינת  , לצורך מימוש ההטבה כשלעצמהעט תמונות()למ

 . ישראל

 . אין התחייבות לתיקון ליקויי אבטחת מידע 4.ד

כל ודאות כי אירוע האבטחה לא    מעניקעל אף שאין מחלוקת על כך שמידע דלף, הסדר הפשרה אינו   .21

על עצמו בשנית, באותה דרך או בדרך אחרת:   לא מתחייבת במסגרת הסדר הפשרה    המשיבהיחזור 

לעריכת סקר סיכונים ו/או מבדקי חדירה שמבטיחים את רמת האבטחה של מאגרי המידע שלהם. אין  

ות החוק, וכי הפירצה שדרכה  עומדת בהורא  המשיבהכי    ו/או גורמים מומחים,  כל ערובה מצד הרשויות

 דלף מידע טופלה במלואה.  
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בנוסף, הצדדים הסכימו לא למנות בודק מטעמים של יעילות. אנו סבורים כי בעניין מורכב כמו אבטחת   .22

 :, מהסיבות להלןמידע ראוי למנות בודק

  משיבה בתחום אבטחת המידע ישנם משתנים רבים שנוגעים להיבטי אבטחה מגוונים שקיימים ב .22.1

אף  ) המשתנים  אבטחה,  באירוע  מדובר  כאשר  וכיו"ב(.  נוהלי  היבט  יישומי,  היבט  פיזי,  היבט 

מורכבים יותר כיוון שבמקרים רבים במסגרת אירוע אבטחה צריך לוודא את האופן שבו המידע  

, האם עדיין קיימת פירצה שמאפשרת גישה  המשיבהנחשף, האם גורם זר קיבל גישה למערכות  

גישה למערכות  ,  המשיבהלמערכות   גורם  שקיבל  באופן בלתי מורשה, הותיר    המשיבהוהאם 

 (. ”Backdoor“אחריו נתיבי תקשורת חשופים ופרוצים )בלשון מקצועית: 

נקטה    המשיבהידי מומחה מקצועי בנושא היא הכרחית על מנת לוודא כי  -מכאן, כי בדיקה על  .22.2

והן ברמה הא הן ברמה הטכנולוגית  לקוחות  באמצעי אבטחה מקובלים,  וכי    המשיבה רגונית, 

נושא זה חשוב ביתר שאת כאשר הסדר    8אינם חשופים לאירוע דלף מידע נוסף, שעלול להתרחש.

תושבי ישראל יהיו זכאים להטבה, שבמסגרתה יימסרו פרטים    כללהפשרה קובע מנגנון שלפיו  

עשויה להגדיל את מאגר המידע   המשיבהאישיים נרחבים. המשמעות היא שדרך הסדר הפשרה,  

 שלה בעשרות מונים.  

חוות דעת מקצועית עשויה לסייע לבית המשפט לקבל החלטה האם הסדר  לבסוף, אנו סבורים כי   .22.3

הפשרה ראוי, הוגן וסביר, בהתחשב בכלל הנסיבות שנוגעות לעילת התביעה: פגיעה בפרטיות  

 .   המשיבהובאבטחת המידע של לקוחות 

 יותר מאשר עם חברי הקבוצה  המשיבההסדר הפשרה מטיב עם . 5.ד

שירותי בינה מלאכותית, דוגמת השירות שבבסיס ההטבה, מטיבם דורשים מידע רב לצורך זיהוי מדויק   .23

בחסות הסדר  יותר של האובייקט עליו מבוסס האלגוריתם )במקרה הנוכחי, תמונות פנים(. כך למעשה,  

מבקשת לקדם ולשפר שירות חדש שהשיקה מוקדם יותר השנה באמצעות הרחבת    המשיבההפשרה,  

הסדר הפשרה    כתוצאה מכך,יס הנתונים שברשותה, ואימון האלגוריתם בצורה רחבה ועמוקה יותר.  בס

"מגרש המשחקים" של  -בכך שמאפשר לה להפוך את השוק הישראלי ל   –המשיבה  עם    באופן ניכרמטיב  

חרף טענות המשיבה בתשובתה, מחיקת המידע לאחר חלוף תקופת  שירות מבוסס בינה מלאכותית.  

 אינו מונע את השימוש בתמונות ואנו מבטל את איסוף המידע מלכתחילה.  ההטבה, 

היום   .24 כבר  מכך,  )בכפוף    המשיבהיתרה  חינם  שימוש  מעניקה  שהיא  בכך  הנ"ל  השירות  את  מקדמת 

עבור   אישי(  מידע  עוד    5למסירת  מכן  ולאחר  ראשונות,  ללא    14תמונות  לשירות  שנרשם  למי  יום 

. ההבדל  המשיבהבאתר  כבר כיום  ו שונה מהותית מהטבה שקיימת  שהסדר הפשרה אינ כך  התחייבות.  

 היחיד בין ההטבה הקיימת לבין ההטבה בהסדר הפשרה הוא משך זמן ההטבה.  

כי דלף מידע הוא אירוע משפטי שעשוי להטיב מסחרית   לחברות אחרות  אותת, הסדר הפשרה מלבסוף .25

על מיליוני אזרחים )או אפילו  אישי  מידע  . באמצעות הסדר הפשרה, המשיבה תקבל לידה  המשיבהעם  

. אנו חיים בעידן שבו מידע  י המידע שלהנכסותגדיל דרך כך את    – על מאות אלפים שיירשמו לשירות(

 .ראוי להתייחס אליו ככזה, ארגון ורשות, ועל כן הוא אחד מהנכסים היקרים של כל חברה

 

 נעמה מטרסו, עו"ד 
 76853מ.ר. 

 ב"כ המבקשת 

 
מיום    המשיבההודעת  קיבלו הודעת דוא"ל מתחזה כדי לגנוב את פרטיהם האישיים )ראו    המשיבה, לקוחות  2020בחודש יולי   8

פורסם בערוץ טלגרם בשם  )  ת וספקים של המשיבהצי שמע של שיחות עם לקוחוקב  13-כ  התפרסמו ,  2021  30.9.21ביום  ;  (21.7.20
voicecenter.co.il Data  .) 

https://blog.myheritage.com/2020/07/security-alert-malicious-phishing-attempt-detected-possibly-connected-to-gedmatch-breach/
https://blog.myheritage.com/2020/07/security-alert-malicious-phishing-attempt-detected-possibly-connected-to-gedmatch-breach/
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 נספח א'

 תמונות ללא תשלום 5מסך הרישום שמופיע לאחר העלאת  
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 נספח ב'

 עמדת הרשות להגנת הפרטיות ביחס לדואר אלקטרוני 
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