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 בקשה לאישור הסכם פשרה
 

-חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ול 19-18סעיפים פי -בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו על

 לבקשה זו )להלן 1 כנספחהמצורף  של הצדדים לאשר את הסכם הפשרהו(, "חוק תובענות ייצוגיות" – )להלן 2006

כמפורט  ,על כל פעולה הנדרשת לשם כך "(, ליתן להסכם הפשרה תוקף של פסק דין, וכן להורותהסכם הפשרה" –

 . להלן

  :כדלקמן יתבקש גם להורות בית המשפט הנכבד

 כםבקשה זו לאישור הסבנוגע להגשת  יומיים בעלי תפוצה רחבה,עיתונים שני ב ,על פרסום מודעה (א)

( לחוק 3)א()25-)ג( ו18פים סעילאמור ב בהתאם, "(פשרהה כםהבקשה לאישור הס" – פשרה )להלןה

 ; "(הראשונה ההודעה" – )להלן  2כנספח  מצורף לבקשה זוהבנוסח  תובענות ייצוגיות

, בצירוף העתק ת בית המשפט הנכבדממועד החלט ימי עסקים 7בתוך  ,תישלח ודעה הראשונההה כי (ב)

הדין -בי ביתהאישור המתוקנת בשנית וכן כ, בקשת הפשרה כםלאישור הסזו הסכם הפשרה, בקשה מ

, המשפטי לממשלה , ליועץבקש לקבוע מה יהיה הדין אשר יחול על ההליךמבקשת השהוגשו במסגרת 

 )ג( לחוק18סעיף לנכון בהתאם ל כל גוף אחר שימצא בית המשפט הנכבדואל  למנהל בתי המשפט

תקנות תובענות " –)להלן  2010-תובענות ייצוגיות, תש"ע )ד( לתקנות12תובענות ייצוגיות ולתקנה 

  ;"(ייצוגיות

מי  מטעם התנגדות מבוססת היטב ,ימים ממועד פרסום ההודעה הראשונה 45בתוך תוגש, לא אם כי  (ג)

הללו , קטן )ב( לעיל-בסעיף הרשאים להתנגד, כמפורט רמיםהגומי מאו  ,המיוצגת ההקבוצ מחברי

 ; בשלמותו לאישור הסכם הפשרה יםמתנגד םכמי שאינ וייחשב

 תאושר ,חלף התנגדויותהמועד להגשת שלאחר ו, אשונהימים ממועד פרסום ההודעה הר 45בחלוף כי  (ד)

 מבלי ,פשרההסכם ה)וזאת רק למטרות  הלחברי הקבוצכתובענה ייצוגית ביחס התובענה הנדונה 

1



- 2 - 

 

ה של מי א, ומבלי שהדבר יהווה הודובענהבאיזו מהטענות או העילות הנטענות במסגרת התלהכריע 

פסק " – )להלן ובענהבתתוקף של פסק דין  יקבל , והסכם הפשרה(מהצדדים בטענות הצדדים האחרים

 ;"(הסופי הדין

בשים לב לכך שפשרה זו  ,בין היתר ,, וזאתותנאיוהפשרה את הסכם לבחון כי אין צורך במינוי בודק  (ה)

 כב'" –)להלן  א' גרוניס (, השופטבדימוסבית המשפט העליון )גה בסיועו של המגשר, כבוד נשיא שהו

 ;"(המגשר

לאחר אישור הסכם ימי עסקים  בתוך שבעה( לחוק תובענות ייצוגיות, 4)א()25בהתאם להוראת סעיף כי  (ו)

בנוסח שיקבע על  יומייםעיתונים שני בה לציבור, יודעה שניהתפורסם  ,הסופי דיןהפסק ומתן הפשרה 

 ;"(היההודעה השני" – )להלן ידי בית המשפט הנכבד

ראוי, הוגן הוא פשרה הההסדר המפורט בהסכם חברי הקבוצה המיוצגת, כי בהתחשב בעניינם של  (ז)

ובענייני במחלוקת  יעלהכר ביותר וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת, וסביר

 ;יןיבנסיבות הענהתובענה 

הצדדים, כמפורט להלן, בכל הנוגע למתן גמול למבקש כב' המגשר ום המוסכמת של המלצת לקבל את (ח)

 ;ובאי כוחל הושכר טרח

 תשולם על ידי המשיבות; בעיתונים המודעות  פרסום עלות כי (ט)

לם מתוך התשלום לציבור, כפי ותשאגרה זו חובת תשלום המחצית השניה של האגרה,  הכי אם חל (י)

, בין היתר זה מוגדר להלן. הצדדים מסכימים שאין כל חובה לשלם אגרה כלשהי במקרה זה חשמונ

-שתוקנו תקנות בתי המשפט )אגרות()תיקון(, התשע"ח לפניבשים לב לכך שבקשת אישור זו הוגשה 

 ;, בהן נוסף החיוב באגרה בגין הגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות2018

המאשר את הסכם הפשרה, יתגבש באופן אוטומטי מעשה בית דין הסופי כי עם מתן פסק הדין להורות  (יא)

 ,יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענה פסק הדין הסופיו, והקבוצה המיוצגת התובענה הייצוגיתבעניין 

 החברי הקבוצשל של המבקש ו מכל מין וסוג שהוא, ישירה או עקיפה, דרישה או תביעהתלונה,  זכות,

המשרה, בעלי הדירקטורים, נושאי , עובדיהן, , כלפי המשיבותביחד או לחוד מי מהם של , אוהמיוצגת

בקשר לכל המעשים, , המניות, השלוחים, החברות הקשורות והמבטחים ומבטחי המשנה שלהן

 .בבקשת האישור המתוקנת בשנית הנטענים המחדלים והעילות

ובתקנה  תובענות ייצוגיות )ב( לחוק18, כנדרש בסעיף םבקשה זו נתמכת בתצהיריהם של הצדדים ושל באי כוח

 .ייצוגיות תובענות )ב( לתקנות12

 :נימוקי הבקשה הואל

 מבוא והגדרות .א

לבין הוראות הסכם  לאישור הסכם הפשרה ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות בקשה זו .1

 הפשרה, הוראות הסכם הפשרה יגברו. 

 :כדלקמן משמעותהיה למונחים המפורטים להלן ת .2

 .32672-02-17במסגרת ת"צ על ידי המבקש התובענה שהוגשה  – "התובענה" (א)
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שעבורו מי מהמשיבות יצרה ושמרה , שמתגורר בישראל  Facebookבשירות כל משתמש  –" הקבוצה" (ב)

וכל אדם המתגורר ; לפני ועד מועד פסק הדין בעניין זה כלשהובזמן ( face template)תבנית פנים 

או סרטון שלו /דמותו ו, דימויו, שתמונתו, בין אם הוא משתמש פייסבוק ובין אם לאו, בישראל

 .בשירות פייסבוק( או הועלו)פורסמו 

 .ת האישור המתוקנת בשניתשדן בבקש ,בית המשפט המחוזי מרכז – "בית המשפט" (ג)

שהוגשה נגד , הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית – "בקשת האישור המתוקנת בשנית" (ד)

והוגשה לבית המשפט הנכבד ביום  פעמייםלאחר שתוקנה  ,32672-02-17המשיבות במסגרת ת"צ 

3.1.2019. 

 בקשה זו לאישור הסכם הפשרה. – ""הבקשה לאישור ההסכם (ה)

 הרקע .ב

 ,Meta Platforms בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגדהנכבד לבית המשפט  הגיש המבקש 15.2.2017ביום  .3

Inc. , להלן(– "Meta, Inc. )" כי , בין היתר,וטען "("ישראל פייסבוק" – )להלן פייסבוק ישראל בע"מ ונגד 

Meta, Inc.  ללא  תמונות וסרטוניםפרסמה ו/או במידע ביומטרי של משתמשים  כדיןלא ששימוש עשתה

 , לרבות מאגר מידע ביומטרי" שאינו רשוםמאגר מידעשלא כדין "וניהלה  ,אנשיםקבלת הסכמה תקפה של 

 ."(בקשת האישור המקורית" –)להלן 

בקשה לסילוק התביעה נגדה פייסבוק ישראל הגישה , .Meta, Inc-האישור המקורית לעובר להמצאת בקשת  .4

 .חברי הקבוצה המיוצגתהמבקש ו על הסף מחמת העדר יריבות עם

 Meta Platforms Irelandר המקורית על ידי הוספת המבקש את בקשת האישו ןתיק 20.11.2017ביום  .5

Limited  להלן(– "Meta Ireland)"  ומחיקתMeta, Inc. בקשת האישור" – )להלן ופייסבוק ישראל 

 Facebookישות המשפטית האחראית למתן שירות ההיתה  Meta Irelandיובהר כי  "(.בראשונה המתוקנת

היא הישות המספקת ומפעילה את  .Meta, Inc. 14.7.2018והפעלתו עבור משתמשים בישראל עובר ליום 

 (.14.7.2018ל כיום )ועשתה כן עבור כל המשתמשים הללו מאז עבור משתמשים בישרא Facebookשירות 

א "הליכים עד להחלטת בית המשפט העליון ברעהבקשה לעיכוב  Meta Irelandהגישה  5.2.2018ביום  .6

5860/16 Facebook, Inc. אכיפת תניית ברירת הדין ב, בין היתר, שעסק"( עניין בן חמו" – להלן)בן חמו ' נ

 . -Statement of Rights and Responsibilities)ידוע כה) למשתמשיה Meta Irelandבין  הסכםב

הסכימה לחדש את  Meta Ireland, עניין בן חמוב פסק דיןלאחר שבית המשפט העליון נתן , 17.6.2018ביום  .7

 בקשת האישור המתוקנת, עניין בן חמותוך שציינה בנוסף את עמדתה כי לאור פסק הדין ב, ההליכים

 .על פי דין קליפורניה Meta Irelandעילת תביעה נגד  אינה מגלה בראשונה

הבקשה לקביעת הדין " – להלן)ההליך על  הישראלי חלהדין כי המבקש בקשה לקבוע הגיש  26.9.2018ביום  .8

 המשיבה התנגדה לבקשה. ."(החל

 .Meta, Incבה הוא צירף מחדש את , בשניתמתוקנת האישור הבקשת  את המבקש הגיש 3.1.2019 ביום .9

 ."(בשניתבקשת האישור המתוקנת " – להלן)כמשיבה 
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משני לדין הזר במהלכו נחקרו מומחים  ,התקיים דיון בעניין הבקשה לקביעת הדין החל, 15.7.2021ביום  .10

כדי לנסות ולמצוא  לצדדים לשקול פניה להליך גישור, בית המשפט הנכבדהמליץ  ם הדיון,בסיו .הצדדים

 בקשת האישור המתוקנת בשנית.פתרון שייתר את הצורך בהמשך הבירור של 

שירות ב מערכת זיהוי הפניםאת  משביתותהן  לפיההמשיבות פרסמו הודעה לציבור , 2.11.2021ביום  .11

Facebook , המשיבות הסבירו כי . השימוש בזיהוי פנים במוצריהן להגבלת י של החברהחבורכחלק ממהלך

אנשים שבחרו בהגדרת זיהוי פנים של פייסבוק לא יזוהו עוד אוטומטית בתמונות , כחלק משינוי זה

 .באופן אוטומטי ימחקו את תבנית זיהוי הפנים ששימשה כדי לזהותם ותוהמשיב, ובסרטונים

דין בקשת  כיסבורות בה לבקשת האישור המתוקנת בשנית. עם זאת, המשיבות המשיבות טרם הגישו תשו .12

סבורות כי לכל הפחות ביחס עובדתי. יתר על כן, המשיבות  ואהאישור להידחות, שכן אין לה בסיס משפטי 

על הסף בהעדר עילה, לאור העובדה שהיא מבוססת על דין דין בקשת האישור להידחות , Meta Ireland-ל

 בניגוד לתניית ברירת הדין המחייבת בהסכם בין הצדדים. המבקש דוחה ומכחיש טענות אלה.ישראל, 

הכרוכים לסיכונים ולסיכויים  ,בשים לב למידת מורכבותו של ההליךכפי שיוסבר להלן, בנסיבות אלה, ו .13

כי  המגשר,, לאחר הליך גישור בפני כב' הסכימו הצדדים, ולעלויות שצפויות להיות לשני הצדדים ,ובניהול

הודאה של מי מהצדדים בטענות מי מהצדדים האחרים  שאינה מהווה ,לסיום ההליךמוטב לבחון דרך אחרת 

 . הכל כמפורט להלן –

 קבוצהחברי ההפיצוי לוהפשרה עיקרי הסכם  .ג

רוחבי של כחלק ממהלך  Facebook -בזיהוי הפנים  את מערכת השביתו( 1) :המשיבותלציבור,  פורסםפי שכ .14

אנשים שבחרו בהגדרת זיהוי פנים של , כחלק משינוי זה. השימוש בזיהוי פנים במוצריהן להגבלת החברה

את תבניות זיהוי הפנים בהן נעשה שימוש  ו( מחק2)-; ופייסבוק לא יזוהו עוד אוטומטית בתמונות ובסרטונים

 . פנים של פייסבוקהבהגדרת זיהוי לשם זיהוי אוטומטי של אנשים אשר בחרו 

, הנובעות מכך הליך על כל ההשלכותבירור הלייתר את המשך הצדדים רצון  בהתבסס עלו, זה רקעעל  .15

כפיצוי בגין כלל הטענות שבבקשת האישור,  ולפי םהצדדים הגיעו להסכהסיכונים וההוצאות שכרוכים בכך, ו

"( סכום הפיצוי" – )להלן ח"ש 4,687,250כום של ס יעבירו בכפוף לאישורו של בית המשפט הנכבד, המשיבותו

תובענות  קרן" – )להלן א לחוק תובענות ייצוגיות27על פי סעיף  ,קרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעדל

לחוק תובענות  )א()ד(27הממונה לפי סעיף  ועדהה הדעת של יחולק בהתאם לשיקול"(. סכום הפיצוי ייצוגיות

 ותמפורטה צדדיםהככל הניתן בהתאם להמלצות ו ,ייצוגיות לניהול חלוקת כספי קרן התובענות הייצוגיות

 . 3 כנספחבנייר העמדה המצורף בזאת 

אינו  ה, בין היתר, משום שפיצוי כספי לחברי הקבוצנקבע תובענות ייצוגיות הפיצוי על דרך של תשלום לקרן .16

 ;הנטענת לזהות את חברי הקבוצה( המבקש לא הציג דרך סבירה 1העובדה ש: ) לאור, מעשי בנסיבות העניין

את הפרטים הדרושים כתנאי  העובדה שהמשיבות אינן אוספות (3; )גודלה הפוטנציאלי של הקבוצה( 2)

, שיסייעו לזהות ולאתר את חברי הקבוצה ולאפשר להעביר Facebookלהרשמה או לשימוש אחר בשירות 

כל  ושהרי לא הוכח – לאור השלב הדיוני בו מצוי ההליך מתאיםפיצוי פרטני שכזה אף אינו  להם תשלום.

   , והמשיבות דוחות כל טענה למעשה שלא כדין.או נזק תביעה

תהיינה  ,הפיצויולהעביר אליהם את סכום  הההוצאות הכרוכות בניסיון לאתר את חברי הקבוציתר על כן,  .17

 באופן לא פרופורציונלי.  גבוהות
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 , בין היתר,בשים לבר על ידי כבוד המגשר, פיצוי על דרך של תשלום לקרן התובענות הייצוגיות אף נבחן ואוש .18

לטובתה מועברים הופסקו, ולאור המטרה  הלין המבקש בבקשת האישור הפרקטיקות עליהןלעובדה ש

 . שישולמו לקרן התובענות הייצוגיותוהמועמדים הפוטנציאליים לקבלת כספים אלה, הכספים 

, והצדדים וכבוד המגשר  יןמעשי בנסיבות העניאינו או חלקם, , כולם הוצהקב יצוי כספי לחבריעל כן, פ .19

 .לקרן התובענות הייצוגיותפיצוי העביר את סכום הל נכון יותר סבורים כי יהא זה

פיצוי מגלם באופן ראוי את הסיכונים והסיכויים העומדים בפני ההצדדים וכבוד המגשר סבורים כי סכום  .20

 כל אחד מהצדדים להליך.

 ,גמול למבקש, שכר טרחה לבאי כוחו והוצאות נוספותבנוסף לסכום הפיצוי, המשיבות תפעלנה גם לתשלום  .21

 .כמפורט להלן

 לסיום ההליך ביותר ההסכם המוצע הוא הדרך היעילה וההוגנת .ד

הצדדים וכבוד המגשר סבורים כי סיום ההליך באמצעות הסכם הפשרה המוצע הוא הדרך היעילה וההוגנת  .22

 להביא את התביעה לכדי סיום, מן הטעמים הבאים.ביותר 

טרם , הדיון בה נמצא עדיין בראשיתו. בין היתר, 2017חרף העובדה שבקשת האישור הוגשה בתחילת שנת  .23

טרם  ;ותגובת המבקשתשובת המשיבות לבקשת האישור  והוגשטרם ; הוכרעה שאלת הדין החל על ההליך

 .ולא הוגשו סיכומים ;לא התקיימו חקירות ;המתוקנת בשנית התקיים דיון לגוף העניין בבקשת האישור

ההתנהלות  –. יתר על כן התובענה טרם אושרה כתובענה ייצוגית, ואין כל ודאות כי תאושר בהמשך ,ממילא

 .הופסקהשבמרכז תביעת המבקש 

, גם בשים זאת ,הם את הסיכון הכרוך בניהול ההליךמויחסוך  ההקבוצ אישור הסכם הפשרה ייטיב עם חברי .24

כל הכרעה של בית המשפט נוכח מהות הטענות העומדות לדיון ועילות התביעה שבבסיס התובענה, לב לכך ש

 או להידחות , עשויה(אם תאושר)בבקשת האישור או בתובענה עצמה  בבקשה לקביעת הדין החל, הנכבד

שנים רבות  ההליכיםוהימשכות  לעמוד למבחן של ערכאת הערעור, תוך גרימת הוצאות כבדות לצדדים

 .נוספות

, מורכבותו , לאור השלב בו מצוי ההליךיםיקר םיישיפוט ומשאבים זמן יחסוךאישור הסכם הפשרה גם  .25

יימשך עוד תקופה ארוכה בערכאות בירור ההליך האפשרות כי ו, ההליך הזמן השיפוטי הדרוש לבירור ,הרבה

 השונות.

 למנות בודקמקום אין  .ה

כבוד המגשר סבור  במינוי בודק. צורךאין כל  הצדדים מסכימים כי להלן, האמורולאור  לעיל,לאור המפורט  .26

 כך גם הוא.

אינו יעיל בעבור  הדברבתי המשפט השונים אישרו פשרות בהליכים ייצוגיים מבלי למנות בודק במקרים בהם  .27

)נבו,  הלכות בע"מ גלסברג נ' 23245-09-15צ )ת"א( "ת ' למשלר .הצדדים, חברי הקבוצה והציבור בכלל

קרן  797/08ת"א )חיפה( ; (23.4.2020)נבו,  קוחול נ' שופמיינד בע"מ 11051-12-15צ )ת"א( "(; ת2.10.2017

  .(24.6.2010)נבו,  ( בע"מ1998נ' די.בי.אס שירותי לווין )

 הבאות:סיבות מהאין צורך במינוי בודק, וזאת הצדדים מסכימים כי  .28
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ים יאינו מעורר שאלות מיוחדות שבמומחיות ואינו מתבסס על עניינים חשבונא הסכם הפשרהנושא  ,ראשית .29

. רק מומחיות משפטית נדרשת כדי לבחון את מרכיבי הסכם הפשרה, לרבות בחינת הסיכונים מורכבים

בניהול והסיכונים והסיכויים הכרוכים , סבירווהסיכויים הכרוכים בניהול ההליך, היות הסכם הפשרה הוגן 

 .ההליך

מתחום הנזק הלא ממוני, שיקול הדעת לכמתו  הואהפיצוי המבוקש במסגרת התובענה עיקר מכיוון ש, שנית .30

 (9.2.2016)נבו,  פרמינגר נ' בי. בי. בי מסעדות בע"מ 33343-09-14ת"צ )מרכז( ר' למשל:  מסור לבית המשפט.

האישור, ובית המשפט )אושר הסדר פשרה במקרה בו המשיבה החליטה לחדול מהפרקטיקה נושא בקשת 

הסדר הפשרה כולל התחייבות של המשיבה להפסיק את משלוח המסרונים המפרים. כמו כן ניתן קבע כי "

ובהתחשב באופי הנזק פיצוי לכל חברי המועדון בשווי כולל גבוה יחסית בהתחשב בגודל הקבוצה שניזוקה 

שיקול הפשרה נוכח טיבו של הנזק הוא  הנטען שהינו נזק לא ממוני בענייננו. השיקול אם לאשר את הסדר

אבן נ' סלקום  20-02-52064( "את"צ )ת: ; כן ר'"(דעת משפטי ולא כלכלי ועל כן לא מצאתי למנות בודק

הנזק נשוא ( )הוחלט שאין צורך במינוי בודק, בין היתר משום ש"12.1.2022)נבו,  37, פס' ישראל בע"מ

שמטיבו וטבעו הוא מוערך ומשכך אינו מצדיק חישוב אריתמטי התביעה אינו נזק ממוני, אלא הוא נזק 

 "(.מורכב

, תנאי הסכם הפשרה הוסכמו במסגרת הליך גישור יסודי שהתנהל בפני כבוד המגשר, והסכם שלישית .31

לוי נ' חברת  27068/06הפשרה נכרת בהמלצתו. ר' בעניין זה דברי כבוד השופטת ע' ברון בבש"א )ת"א( 

 (:2.2.2010)נבו,  19, פס' ע"מהחדשות הישראלית ב

חשוב לא פחות, הורתו ולידתו של הסדר הפשרה הוא בהליך גישור שנוהל על "
אשר ירד לשורשו של הסכסוך,  –ידי המגשר, כבוד הנשיא )בדימוס( מ' שמגר 

גורמים עם ערך פגישות רבות לא רק עם הצדדים לבקשת האישור אלא גם 
משרד לאנשים עם מוגבלות שברלוונטיים נוספים כנציגי נציבות שוויון זכויות 

המגשר תרם בכך  .המשפטים ונציגי ארגונים שונים של בעלי לקות שמיעה
ולבסוף  –לנושא בקשת האישור  ומקיףתרומה ניכרת לגיבושו של פיתרון כולל 

במצב דברים זה, ובמיוחד .. ישורו וברכתו להסדר הפשרה המוצע.גם נתן את א
לנוכח השירות היסודי והיעיל שנתן המגשר לצדדים ולבית המשפט כאשר ניאות 

כהגדרתו בחוק  'בודק'לקבל על עצמו את הגישור, ממילא מתייתר הצורך במינוי 
 ."תובענות ייצוגיות

פסיקת בתי המשפט )"( 26.3.2020)נבו,  53, עמ' Siemens AGצוקרמן נ'  56731-12-13ת"א )מרכז( כן ר':  .32

בדימוס, אשר סמך ידיו על הגינותו  מצאה במעורבותו של מגשר מנוסה ובעל מוניטין, בפרט אם היה זה שופט

של הסכם פשרה, כשיקול משמעותי לטובת שלילת הצורך בביקורת נוספת של בודק חיצוני בדבר הגינות 

 "(.ההסכם

 עירית' נ פלד 38109-01-10ר' בהקשר זה: ת"צ )ת"א(  ובו., מינוי בודק יגרום רק לסרבול הדיון ולעיכרביעית .33

מינוי בודק במקום בו לא נדרש עלול לסרבל להאריך שלא לצורך את ( )"23.6.2013)נבו,  21, פס' השרון הוד

הדיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה עקב הצורך של הבודק ללמוד חומר עובדתי ומשפטי רב, שבית המשפט 

מגשר כבר למדו ומכירים. כמו כן, מינוי בודק מטיל על הצדדים עלויות נכבדות נוספות, הצדדים באי כוחם וה

 נן, הנתבעת כבר נשאה בשכ"ט המגשר..."(.וזאת לאחר שבמקרה ד

והיתרון במינוי כזה  –לרבות של זמן ושל כסף  –מינוי בודק יטיל עלויות משמעותיות על הצדדים , סיכוםל .34

 קטן מעלויותיו. לכן, הצדדים סבורים כי אין זה ראוי או נחוץ למנות בודק שיבחן את הסכם הפשרה. 
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 ויתורים .ו

הווה מעשה בית דין ביחס לכל המעשים, המחדלים, עילות יהנכבד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט  .35

נית והתובענה, ביחס לכל חברי הקבוצה, התביעה והסעדים הנובעים מבקשת האישור המתוקנת בש

או עילות  ות, תביעות, דרישות, תלונותוכתוצאה מכך, כל חברי הקבוצה יהיו מנועים לפי דין מלהעלות טענ

נגד המשיבות, עובדיהן, הדירקטורים, נושאי המשרה,  ביחד או לחוד, תביעה נוספות, במישרין או בעקיפין,

והמבטחים ומבטחי המשנה שלהן, אשר נובעות או קשורות  להן, ורותבעלי המניות, השלוחים, חברות קש

 .בקשת האישור המתוקנת בשנית והתובענה ככללב הנטענותלאילו מהמעשים, המחדלים או עילות התביעה 

האמור לעיל חל על כל חברי הקבוצה, למעט מי מהם שביקשו רשות מבית המשפט, ובית המשפט התיר להם, 

 .לצאת מן הקבוצה

כל , במפורש או מכללא, ואין משתמעת ממנו, כם פשרה זה נערך למטרה היחידה של יישוב התובענההס .36

הטענות שנטענו , בין היתר, כולל, הודאה של אף צד באף טענה שנטענה על ידי הצד האחר להסכם הפשרה

 .שהוגשו על ידי הצדדים אחריםובכתבי טענות , בתובענה, תשניבבבקשת האישור המתוקנת 

המבקש , כי אם הסכם הפשרה יאושר ויקבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט, הצדדים מסכימים בזאת .37

כוחו לא יגישו כל הליך נוסף הקשור במישרין או בעקיפין לעניינים העולים מבקשת האישור המתוקנת  יובא

היו מעורבים בהליכים ולא י, או מכתבי טענות נוספים שהוגשו במסגרת התובענה או הקשורים אליה תשניב

בעלי , נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדיהן, כנגד המשיבותביחד או לחוד, , במישרין או בעקיפין, אלהשכ

 .והמבטחים או מבטחי המשנה שלהן, להן חברות הקשורות, השלוחים, המניות

 עלויות פרסום, גמול למבקש ושכר טרחת ב"כ המבקש .ז

 החלטת בית המשפט הנכבד שלאנה בעלויות הפרסומים על פי הדין מוסכם על הצדדים, כי המשיבות תיש .38

 .בקשר לאישור הסכם הפשרה

 יעמוד על סך , הצדדים ממליצים לבית המשפט הנכבד לקבוע כי תשלום הגמול למבקשכםבמסגרת ההס .39

  .ש"ח 341,950בתוספת מע"מ כחוק, ובסך הכל ש"ח  292,265של  כולל וסופי

יעמוד על סך  המבקש הנכבד לקבוע כי שכר טרחתם של באי כוחהמשפט ים לבית הצדדממליצים בנוסף,  .40

לנוכח מידת ההשקעה  ,בין היתר ש"ח, 1,567,800ובסך הכל  ,כחוק "ממע בתוספת"ח ש 1,340,000של כולל 

. לאחר קבלת תשלום לעילכמפורט  ומורכבותם, ההליכים השונים שנדרשו למבקש עד כהשנדרשה בהליך זה, 

 באי כוח המבקש יוציאו חשבוניות מס כדין. שכ"ט,

מתוך  20%-כוח המבקש אותו מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר, עומד על שיעור של כ-שכר הטרחה לבאי .41

ש"ח )לא כולל  6,700,000ש"ח, מתוך סכום כולל של  1,340,000הסכום הכולל שישולם על ידי המשיבות )

מהסכום הכולל כאשר המע"מ נכלל(( וסכום זה עומד בקנה המידה של שכ"ט סביר בהתאם  25%-מע"מ, או כ

)להלן:  681( 2פ"ד סה), ייכרטעזבון המנוח משה שמש נ' דן ר 2046/10לפסיקת בית המשפט העליון בע"א 

 קבעו בתי המשפט בתובענות דומות., וכפי ש"(עניין רייכרט"

יש להביא בחשבון לא רק את סכום הפיצוי  ו,בהקשר זה של תשלום שכר טרחה לבאי כוחלטענת המבקש, 

 הנטענת תרומתם המשמעותי שיועבר לקרן תובענות ייצוגיות עבור הציבור ואת הגמול למבקש, כי אם גם את

יקה נושא בקשת האישור, כמפורט בהרחבה בסעיף להפסקת הפרקטלהסדרה עתידית ושל באי כוח המבקש 

  לעיל. 14
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בתי המשפט שבו וקבעו כי יש מקום להתחשב, לצורך פסיקת שכר הטרחה, גם בתרומה להסדרה עתידית 

של הנושא שעמד בבסיס התביעה, ופסקו, אגב כך, שכר טרחה בשיעור העולה על שכר הטרחה שהיה נפסק 

 .יכרטריבהתאם למדרגות שנקבעו בעניין 

הגדיל בית המשפט  (8.1.2017)נבו,  ( בע"מ1998דור אלון אנרגיה בישראל ) גור נ'  7707/16בע"א לדוגמה, 

מסכום ההטבה לקבוצה "נטו" בקבעו כי:  50%-כוהעמידו על העליון את שכר הטרחה שנפסק לב"כ המבקש 

ושכר הטרחה לתיקון לא נתן את הדעת במסגרת פסיקת הגמול  הח"מ[ –]קמא  נראה שבית המשפט"

 53368-02-11ת"צ )ור' גם  "התופעה של גביית יתר שצמח מן התביעה ומהתועלת העתידית הנגזרת מכך

לפינר נ' בנק מזרחי  22715-11-16ת"צ ; (19.2.2017)נבו,  סונול ישראל בע"מנ'  ניצנים עיצוב גנים בע"מ

   .((18.2.2018)נבו,  טפחות בע"מ

 בפועל , אשר הוצאוהוצאות וים לבית המשפט הנכבד לקבוע כי למבקש יפסקהצדדים ממליצ זאת ועוד, .42

 .ש"ח 103,000 של)כולל מע"מ(  כולל וסופי בסך ,בניהול ההליך

ידי המשיבות -, משולמים על(סכומים אלה )הגמול למבקש, שכר הטרחה לבאי כוח המבקש והחזר ההוצאות .43

הסכם הפשרה קובע כי בכל מקרה לא ישולם על ידי  ספק,למען הסר  לסכום הפיצוי ולא יגרעו ממנו. בנוסף

 ש"ח. 6,700,000על  ההמשיבות סכום העול

. המבקש נטל על עצמו סיכון סבירים הסכומים המפורטים מעלה הםכי  מסכימיםוכבוד המגשר הצדדים  .44

 ך הפסיקה. בהגשת התובענה לטובת הכלל, ועל כן הוא זכאי לגמול ולתשלום שכר טרחת ב"כ, כפי שהכירה בכ

על פני הסיכונים  עדיףהוא ו ,ההקבוצוסביר בהתחשב בענייני מהווה הסדר ראוי, הוגן  כם הפשרההס .45

 ממליצים.  הם לאשר את הסכומים עליהם ככזה, הצדדים מבקשיםוהסיכויים שבהמשך ניהול התובענה. 

 דבר סוף .ח

 כםהס אם. ולא בחלקים נפרדים – הפשרה מובא לאישורו של בית המשפט הנכבד כמקשה אחת כםהס .46

, או שיאושר מכל טעם שהוא, יפקע או לא יאושר על ידי בית המשפט, יבוטל או כל חלק ממנו הפשרה

כאילו מעולם לא , הפשרה בטל מעיקרו כםהסיהא , סכימו כלל הצדדים בכתב במפורשהבשינויים להם לא 

 .נכתב

או לעשות כל , להסתמך עליו, שמור אותול, להגישו ניתןולא , כל משמעות ראייתית אין להסכם הפשרה .47

התכתובת הקשורה להסכם , הטיוטות של הסכם הפשרה, המצגים, לרבות הנתונים, שימוש בו או ברכיב שלו

 בין הצדדים למטרת ניהול משא ומתן או הכנה של הסכם הפשרה או ףאו הוחל ןשהוכ ךמסמאו כל , הפשרה

 .או בכל הליך אחר, בהליך מנהלי, ין אם בהליך משפטיב, לשום מטרה, בקשר אליו כל דבר

שעמדו להם  והטענותהזכויות  יעמדו על צדדיםה, היה והסכם הפשרה לא יאושר על ידי בית המשפט הנכבד .48

הסכמות שהציע ל ביחסוהסכם הפשרה לא ייחשב בגדר הודאה של אף צד , טרם החתימה על הסכם הפשרה

 .אחד מהצדדים על כל טענה או זכות העומדות לו או כוויתור על ידי אף, הצד האחר

 לנוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה ולהורות כמבוקש ברישא לה. .49
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 הסכם פשרה

 2023 פברוארבחודש  13נערך ונחתם ביום 

 בין

 

 30557953זהות ' מס, ברקאברהם  .1
 רמת גן, 16מרחוב רימלט 

 ד יצחק אבירם"כ עוה"י ב"ע
 'או אח/ד שחר בן מאיר ו"או עוה/ו

 5250606גן -רמת, 12 מדרך אבא הלל סילבר

 מצד אחד

 ("מבקש"ה: להלן)

 לבין

1. Meta Platforms Ireland Limited 
4 Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  

Dublin, Ireland 
 

2. Meta Platforms, Inc. 
1 Hacker Way  

Menlo Park  
California, USA 

 
 ר יואב אסטרייכר"ד ד"כ עוה"י ב"ע
 'ואח ד אדם שפירא"או עוה/ו

 עורכי דין | ממשרד מיתר 
 5250608גן -רמת, 16מדרך אבא הלל סילבר 

 

 מצד שני

 "(משיבות"ה: להלן)

 

 ,Meta Platforms, 1המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה , 15.2.2017וביום  הואיל

Inc. (קודםה בשמה: Facebook, Inc.( )"Meta, Inc. )"פייסבוק : "להלן)מ "בעפייסבוק ישראל נגד ו
" תובענה"ה: בהתאמה, להלן) 32672-02-17צ "במסגרת ת, בבית המשפט המחוזי מרכז לוד"( ישראל

ופייסבוק ישראל עושות שימוש בלתי  1כי המשיבה , בין היתר, בטענה"(, בקשת האישור המקורית"ו
, וסרטונים בשירותיהןמפרסמות תמונות , חוקי במידע ביומטרי ללא הסכמה מפורשת ומדעת

 ;כולל מאגר נתונים ביומטריים, ומחזיקות מאגר נתונים שאינו רשום

, על הסף פייסבוק ישראל הגישה בקשה לסילוק בקשת האישור המקורית כנגדה, 14.5.2017וביום  והואיל
 כי פייסבוק ישראל אינה מפעילה את שירות פייסבוק עבור משתמשים המתגוררים, בין היתר, בטענה

 ;מיוצגתהמבקש וחברי הקבוצה האין יריבות בינה ובין בישראל ועל כן 
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 Meta Platformsהמבקש תיקן את בקשת האישור המקורית כדי להוסיף את , 20.11.2017וביום  והואיל

Ireland Limited (קודםה בשמה: Facebook Ireland Limited"( )Meta Ireland )" כמשיבה
בקשת האישור : להלן) פייסבוק ישראלו .Meta, Inc, שתי המשיבות הראשונות מחיקתתוך , היחידה

  "(;ראשונהההמתוקנת 

א "הגישה בקשה לעיכוב הליכים עד להחלטת בית המשפט העליון ברע Meta Ireland, 5.2.2018וביום  והואיל
5860/16 Facebook, Inc. אכיפת תניית ב, היתרבין , שעסק"( עניין בן חמו: "להלן)אוהד בן חמו ' נ

 ;בית המשפט נעתר לבקשת עיכוב ההליכים. Meta Irelandברירת הדין בתנאי השירות של 

 Meta(, 31.5.2018, נבו) עניין בן חמוב פסק דיןלאחר שבית המשפט העליון נתן , 17.6.2018וביום  והואיל

Ireland עניין בן לאור פסק הדין בתוך שציינה בנוסף את עמדתה כי , הסכימה לחדש את ההליכים
על פי דין  Meta Irelandעילת תביעה נגד  אינה מגלהראשונה הבקשת האישור המתוקנת , חמו

 ;קיימתהתקפה והדין הבהתאם להוראת ברירת , קליפורניה

הבקשה לקביעת : "להלן)המבקש הגיש בקשה לקבוע את הדין החל על ההליכים , 26.9.2018וביום  והואיל
 ;צריך לחול על ההליכים( ולא דין קליפורניה)בטענה כי הדין הישראלי  "(,הדין החל

 .Meta, Incשבה הוא צירף מחדש את , בשניתהמבקש הגיש בקשת אישור מתוקנת , 3.1.2019 וביום והואיל
 "(;בשניתבקשת האישור המתוקנת : להלן)כמשיבה 

, במהלכו נחקרו מומחים מטעם שני הדין החלהתקיים דיון בעניין הבקשה לקביעת , 15.7.2021וביום  והואיל
  ;הצדדים

, בפייסבוק מערכת זיהוי הפניםאת  משביתותהמשיבות פרסמו הודעה לציבור כי הן , 2.11.2021וביום  והואיל
המשיבות הסבירו כי כחלק . השימוש בזיהוי פנים במוצריהן להגבלתשל החברה רוחבי כחלק ממהלך 

אנשים שבחרו בהגדרת זיהוי פנים של פייסבוק לא יזוהו עוד אוטומטית בתמונות , משינוי זה
  ;ימחקו את תבנית זיהוי הפנים ששימשה כדי לזהותם ותוהמשיב, ובסרטונים

אך הן מכחישות את כל הטענות , תשניבוהמשיבות טרם הגישו תשובה לבקשת האישור המתוקנת  והואיל
ומאמינות בכל תוקף כי , בשניתבבקשת האישור המתוקנת שאחריות לעוולה או ביצוע המהותיות ל

 ;תוכרע לגופו של עניין בשניתבקשת האישור המתוקנת  אםידן תהיה על העליונה 

העליון  בית המשפט נשיאכבוד שבו שימש , גישור קיימו הליךהצדדים , ובהמלצת בית המשפט הנכבד והואיל
בניסיון כן ותם לב להגיע להסדר מוסכם אשר "(, המגשרכבוד ": להלן)כמגשר  ,גרוניס 'א ,)בדימוס(

 ;תשניבייתר את הצורך בהמשך ההתדיינות בבקשת האישור המתוקנת 

(, להלן הגדרתהכ)והגישור עלה יפה והצדדים הגיעו להסכם פשרה אשר יחול על הקבוצה הרלוונטית  והואיל
בדרך של תשלום לרבות ביחס למערכת זיהוי הפנים שלהן ופיצוי , הכולל התחייבויות של המשיבות

כל השיקולים  שלמשקף איזון נאות , ר הנכבדלדעת הצדדים והמגש, ואשר, תוהייצוגי ותלקרן התובענ
 ;בתובענה
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, יישוב סופי ומוחלט של כל טענהולכל המחלוקות נשוא התובענה  שלק וליסביא לוהסכם הפשרה מ והואיל
בכל עניין הנוגע , עצמם לבין מהם אחד כל וביןסוג הקיימות בין הצדדים מין ודרישה או זכות מכל 

 ;והכול בכפוף להסכם פשרה זה וכפי שמפורט להלן, לתובענה

הוגן  ,הולם סבורים כי הסכם הפשרה המפורט להלן הנו הסדר, יחד עם המגשר הנכבד, והצדדים והואיל
 הגדרתהכ)המיטיב עם חברי הקבוצה , לחוק תובענות ייצוגיות 18בהתאם להוראות סעיף , וסביר
, וכי סיום ההליכים בהסכם פשרה הנו הדרך היעילה וההוגנת ביותר לפתרון סכסוך זה(, להלן

עבור כל אחד מן הצדדים כתוצאה מניהול התובענה עד  הצפויים ובסיכונים סיכוייםבהתחשב ב
 ;לרבות העלויות וההוצאות של התדיינות ממושכת, להכרעתה בפסק דין

והתשלום , לטובת הציבור, אשר יחולק בהתאם להסכם פשרה זה, ובכוונת הצדדים כי סכום הפשרה והואיל
סוג שיש מין ו שה או תלונה מכלידר, טענה, יהוו הפטר מלא וסופי של כל זכות, למבקש ולבא כוחו

בקשר לכל , במישרין או בעקיפין, למבקש ולחברי הקבוצה שהוא מבקש לייצג כנגד המשיבות
 מבלי להודותוהכול , תשניבבבקשת האישור המתוקנת  הנטעניםהמחדלים ועילות התביעה , המעשים

 ;עוולהביצוע ב

 ;מרכז והסכם פשרה זה כפוף לאישור בית המשפט המחוזי והואיל

הצדדים סבורים כי יהא זה נכון וצודק כי בית המשפט יאשר את הסכם הפשרה , ולאור האמור לעיל והואיל
 ; בפסק דין

 :מתנים ומסכימים כדלקמן, הצדדים מכריזים, אי לכך

 כללי .1

 .המבוא והנספחים להסכם פשרה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו 1.1

פה בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים -בכתב או בעלהסכם פשרה זה גובר על כל הסכמה קודמת  1.2
את מלוא ההסכמות בין הצדדים בנוגע לנושא של הסכם הפשרה ושל בקשת  כילומ, בהסכם פשרה זה

 ,כל מצג לא נעשה כלפיובהסכם פשרה זה לשם התקשרות  כל צד מאשר כי. תשניבהאישור המתוקנת 
 .בהסכם זהבמפורש הבטחה או התחייבות שאינם נכללים  ולא ניתנו לו כל

 הגדרות .2

 .32672-02-17צ "רת תגהתובענה שהוגשה על ידי המבקש במס – התובענה 2.1

 .להלן 4המוגדרת בסעיף  המיוצגת בקבוצה החבר אדם כל – הקבוצה 2.2

 .2006-ו"תשס ,חוק תובענות ייצוגיות –חוק תובענות ייצוגיות  2.3

 .2010-ע"תש, תקנות תובענות ייצוגיות – תקנות תובענות ייצוגיות 2.4

 .תשניבשדן בבקשת האישור המתוקנת , בית המשפט המחוזי מרכז – בית המשפט 2.5

 18-19בהתאם לסעיפים , הבקשה לאישור הסכם פשרה זה אשר תוגש לבית המשפט – בקשת האישור 2.6
 .לחוק תובענות ייצוגיות
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שהוגשה על ידי המבקש נגד , כייצוגית הבקשה לאישור תובענה – תשניבבקשת האישור המתוקנת  2.7
 .לאחר שתוקנה בפעם השנייה, 2.1.2019ביום , 32672-02-17צ "המשיבות בת

 .הסכם פשרה זה –הסכם הפשרה  2.8

 הסכם הפשרה אישור .3

יגישו , ימי עסקים בישראל לאחר חתימת הסכם פשרה זה על ידי הצדדים( 14)עשר -בתוך ארבעה  3.1
את  גםתישא אשר , 1נספח כבנוסח המצורף להסכם זה , בקשת האישורהצדדים לבית המשפט את 

 :הצדדים יבקשו מבית המשפט כדלקמן, בבקשת האישור. חתימת המגשר הנכבד

להורות על פרסום הודעה בתוך שבעה , לחוק תובענות ייצוגיות( 3()א)25בהתאם לדרישות סעיף  3.1.1
, בדבר הגשת בקשת האישור, יומייםבשני עיתונים , החלטהימי עסקים בישראל ממועד ה( 7)

 "(.ההודעה הראשונה: "להלן) 2נספח כבנוסח המצורף להסכם זה 

להורות , לתקנות תובענות ייצוגיות (ד)12לחוק תובענות ייצוגיות ותקנה ( ג)18בהתאם לסעיף  3.1.2
, את ההודעה הראשונה, ההחלטהמועד ימי עסקים בישראל מ( 7)בתוך שבעה , לצדדים לשלוח

אל היועץ המשפטי , בהליךוכתבי הטענות שהוגשו , בקשת האישור, הסכם הפשרה עותק של
 .ואל כל אדם או גוף אחר ככל שיראה בית המשפט לנכון, אל מנהל בתי המשפט, לממשלה

בסעיף  יםזכרנכי אם עמדתם של חברי הקבוצה או של מי מבין האנשים או הישויות ש ,להורות 3.1.3
אותו , יום ממועד פרסום ההודעה הראשונה( 45)וחמישה -תתקבל בתוך ארבעים לא, לעיל 3.1.2

 .כל מרכיביו על, אדם או ישות ייחשבו כמי שלא התנגדו לאישור הסכם הפשרה

 משמעותם חלוף המועדש, הימים לאחר מועד פרסום ההודעה הראשונה 45 חלוףכי ב ,להורות 3.1.4
אך )תאושר התובענה כתובענה ייצוגית ביחס לחברי הקבוצה , האחרון להגשת הודעות התנגדות

ומבלי לפסוק באף לא אחד מהטיעונים או הטענות הנטענים במסגרת , ורק למטרות פשרה
 "(.סופיהדין הפסק : "להלן)והסכם הפשרה יקבל תוקף של פסק דין בתובענה ( התובענה

כי אין , לחוק תובענות ייצוגיות (1()ב)19של בית המשפט על פי סעיף  ובהתאם לסמכות, לקבוע 3.1.5
 .צורך במינוי בודק לבדיקת הסכם הפשרה ותנאיו

ימי עסקים ( 7)כי בתוך שבעה  ,להורות, לחוק תובענות ייצוגיות( 4()א)25בהתאם לדרישות סעיף  3.1.6
, תתפרסם הודעה שנייה לציבור, בישראל לאחר אישור הסכם הפשרה ומתן פסק הדין הסופי

 "(.ההודעה השנייה: "להלן)בשני עיתונים יומיים 

הוא ישולם מתוך התשלום , תשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפטחל כי אם  ,לקבוע 3.1.7
לשלם אגרה כלשהי בעניין  חובה לא חלההצדדים מסכימים כי . כהגדרת מונח זה להלן, לציבור

 .בקשת האישור המקוריתלאור מועד הגשת  זה

מעשה  מיידי יתגבש באופן, הסכם הפשרה המאשר את הדין הסופי  מתן פסק עם כי ,להורות 3.1.8
ופסק הדין הסופי יהווה את ההפטר הסופי והמוחלט של כל , קבוצהולבית דין ביחס לתובענה 

או מי , המבקש וחברי הקבוצה של, ישירות או עקיפות, דרישה או תביעה, תלונה, זכות, טענה
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המחדלים ועילות התביעה הנטענים בבקשת , לכל המעשיםכנגד המשיבות בקשר , מביניהם
 .תשניבהאישור המתוקנת 

 הגדרת הקבוצה .4

 :הצדדים מסכימים כי הקבוצה שעליה יחול הסכם פשרה זה תוגדר באופן הבא

שעבורו מי מהמשיבות יצרה ושמרה תבנית , כל משתמש פייסבוק שמתגורר בישראל
וכל אדם ; זה הליךועד מועד פסק הדין בבזמן כלשהו לפני ( face template)פנים 

, דימויו, שתמונתו, בין אם הוא משתמש פייסבוק ובין אם לאו, המתגורר בישראל
 .בשירות פייסבוק( או הועלו)או סרטון שלו פורסמו /דמותו ו

 שינויים שעושות המשיבות במערכת זיהוי הפנים שלהן .5

החברה להגבלת השימוש  רוחבי שלאת מערכת זיהוי הפנים בפייסבוק כחלק ממהלך  השביתוהמשיבות  5.1
אנשים שבחרו בהגדרת זיהוי פנים של פייסבוק לא יזוהו עוד , כחלק משינוי זה. בזיהוי פנים במוצריהן

 . אוטומטית בתמונות ובסרטונים

באופן אוטומטי אנשים שבחרו בהגדרת  המשיבות מחקו את תבנית זיהוי הפנים ששימשה כדי לזהות 5.2
לא הייתה , במצב כבוישאצלם הגדרת זיהוי הפנים הייתה  אנשים עבור, למען הסר ספק. זיהוי פנים

 .למחקה שיש קיימת תבנית

 פיצוי כספי .6

וחמישים שקלים  ומאתייםמאות ושמונים ושבעה אלף -שש, סכום של ארבעה מיליון יעבירוהמשיבות  6.1
א 27בהתאם לסעיף , כסעד שנפסקוניהול וחלוקה של כספים לקרן ל( ח"ש 4,687,250)ישראלים חדשים 

 "(.סכום הפשרה: "להלן"( )קרן התובענות הייצוגיות: "להלן)תובענות ייצוגיות לחוק 

להסכם  3נספח סכום הפשרה יחולק לקרן התובענות הייצוגיות בהתאם להוראות המפורטות ב 6.1.1
 .פשרה זה

ב ממועד מתן פסק הדין הסופי "ימי עסקים בארה( 21)סכום הפשרה ישולם בתוך עשרים ואחד  6.1.2
 .על ידי בית המשפט

א לחוק 27בהתאם לסעיף , הצדדים מסכימים כי העברת סכום הפשרה לקרן התובענות הייצוגיות 6.2
רות פרקטית מכיוון שאין אפש, בין היתר, היא סבירה ונאותה בנסיבות התובענה, תובענות ייצוגיות

גודלה , לאור חוסר האפשרות לנסות ולזהות את חברי הקבוצה, לשלם ישירות לחברי הקבוצה
והעובדה שהמשיבות אינן אוספות פרטי כרטיסי אשראי או חשבונות בנק , הפוטנציאלי של הקבוצה

לידיהם ה העלויות הקשורות לזיהוי חברי הקבוצה ולהעבר, בנוסף. שימוש בשירות פייסבוקהלמטרות 
ועלולות אף להיות , תהיינה גבוהות באופן קיצוני, החלק היחסי המגיע להם מתוך סכום הפשרה של

 .גבוהות מסכום הפשרה
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וניהל הליך , לאחר שבחן ושקל את המידע שהוצג בפניו על ידי הצדדים, אף הואהמגשר הנכבד מסכים  6.3
גים את הפתרון ההוגן והסביר ביותר תנאי הפיצוי האמורים בסעיף זה מייצכי , מקיףגישור יסודי ו

 .לתובענה זו

 טרחה-פיצוי ושכר .7

לבית המשפט בנוגע למתן פיצוי  המלצה יגישוהצדדים , לחוק תובענות ייצוגיות( 2()ז)18בהתאם לסעיף  7.1
 :כדלקמן, למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו

ושלושה אלף  מאהשל  "מ(מע)כולל  המבקש סכום כולל וסופיהמשיבות ידאגו להעביר אל  7.1.1
, לדוגמה)כפיצוי על הוצאותיו הקשורות לתובענה (, ח"ש 103,000)שקלים ישראלים חדשים 

 "(.פיצויה": להלן( )'חוות דעת מומחים וכו, אגרות משפט

אלף  ייםנתשעים ושמאתיים  כום כולל וסופי שלגמול בסהעביר אל המבקש המשיבות ידאגו ל 7.1.2
, בתוספת מע"מ כדין ככל (ש"ח 292,265) חדשים שקלים ישראליםמאתיים שישים וחמישה ו

 .ש"ח 341,950שחל, וביחד סך כולל של 

כ המבקש סכום כולל וסופי של מיליון ושלוש מאות וארבעים "המשיבות ידאגו להעביר אל ב 7.1.3
כולל סך  וביחד, שחלככל  מ כדין"מע וספתבת( ח"ש 1,340,000)אלף שקלים ישראלים חדשים 

שכר ": להלן)ייצוג המבקש והקבוצה בתובענה  עבורשכר טרחה כ ,ח"ש 1,567,800 של
 "(.הטרחה

ימי עסקים ( 21)כוחו ישולמו בתוך עשרים ואחד  ילמבקש ושכר הטרחה לבאוהגמול הפיצוי  7.1.4
בהתאם לפרטים , ב"כ המבקש הם יועברו לחשבון של. ב לאחר מתן פסק הדין הסופי"בארה

 .כ המבקש למשיבות"שיימסרו על ידי ב

 :מן הטעמים הבאים, ושכר הטרחה לעורכי הדין הם נאותים והוגנים הצדדים מסכימים כי הפיצוי 7.2

מסך התשלומים )בתוספת מע"מ(  20%-שכר הטרחה לעורכי הדין עומד על כהסכום הכולל של  7.2.1
 (; ח"ש 6,700,000סך כולל של ב)להסכם הפשרה  שולמו על ידי המשיבות בהתאםיש

ההליך ניהול המורכבות של ו בכלל סביר לאור נושא התובענההוא שכר הטרחה לעורכי הדין  7.2.2
משך ההליך וההליכים המקדמיים ולאור  ,בפרט תשניבהקשור לבקשת האישור המתוקנת 

והגמול שכר הטרחה לעורכי הדין . לרבות חקירתם של מומחים ושאלת הדין שיחול ,שנערכו בו
 .בכללים הרלוונטיים שנקבעו בפסיקות שניתנו על ידי הערכאות בישראל יםעומדלמבקש 

לטענת המבקש, בהקשר זה של תשלום שכר טרחה לבאי כוחו, יש להביא בחשבון לא רק את 
סכום הפיצוי המשמעותי שיועבר לקרן תובענות ייצוגיות עבור הציבור ואת הגמול למבקש, כי 

של באי כוח המבקש להסדרה עתידית ולהפסקת הפרקטיקה נושא הנטענת אם גם את תרומתם 
 לעיל.   5בקשת האישור, כמפורט בהרחבה בסעיף 

 .ובברכתו, שכר הטרחה לעורכי הדין חושב על בסיס המלצת המגשר הנכבד 7.2.3
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 אלא נואיכוחו מאשרים ומסכימים כי כל תשלום המיועד להם במסגרת הסכם פשרה זה  יהמבקש ובא 7.3
כי כניסתו לתוקף של הסכם פשרה , הצדדים מסכימים כמו כן. כפוף לאישור בית המשפטהוא המלצה ו

את המלצות הצדדים באשר לסכום הפיצוי המגיע למבקש  כך שבית המשפט יקבל זה לא תהא תלויה ב
 ם אחר של פיצויובמקרה שבית המשפט יאשר סכ. כמפורט בסעיף זה, כוחו יאו שכר הטרחה  לבא/ו
, ההוראות הרלוונטיות של הסכם פשרה זה תחולנה על אותם סכומים, לעורכי הדין או שכר טרחה/ו

 .בשינויים המחויבים

 במפורשמובהר בזאת כי המשיבות לא תשלמנה סכומים נוספים כלשהם מעבר לסכומים המפורטים  7.4
 .בהסכם פשרה זה

 מעשה בית דין וויתור על תביעות .8

עילות התביעה , המחדלים, מעשה בית דין ביחס לכל המעשים אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט מהווה
כל , וכתוצאה מכך, ביחס לכל חברי הקבוצה, והתובענה תשניבוהסעדים הנובעים מבקשת האישור המתוקנת 

במישרין , תביעה או עילות תביעה נוספות, דרישה, תלונה, טענה כל מלהעלות לפי דיןחברי הקבוצה יהיו מנועים 
החברות הקשורות , השלוחים, בעלי המניות, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדיהן, נגד המשיבות, או בעקיפין

המחדלים או עילות התביעה , אשר נובעות או קשורות לאילו מהמעשים, והמבטחים ומבטחי המשנה שלהן
למעט , הקבוצההאמור לעיל חל על כל חברי  .והתובענה ככלל תשניבנשואי בקשת האישור המתוקנת  הנטענים,

 .לצאת מן הקבוצה, ובית המשפט התיר להם, מבית המשפט רשות שביקשו הםמי מ

 תנאים נוספים .9

יהא הסכם הפשרה , מכל טעם שהוא, יפקע או לא יאושר על ידי בית המשפט, היה והסכם הפשרה יבוטל 9.1
יהיה אפשר  ולא, ולא תהא להסכם הפשרה כל משמעות ראייתית, כאילו מעולם לא נכתב, בטל מעיקרו

, המצגים, לרבות הנתונים, או לעשות כל שימוש בו או ברכיב שלו, להסתמך עליו, לתייקו, להגישו
ומסמכים כלשהם שהוכנו או , התכתובת הקשורה להסכם הפשרה, הטיוטות של הסכם הפשרה

, רהלשום מט, שהוחלפו בין הצדדים למטרת ניהול משא ומתן או הכנה של הסכם הפשרה או בקשר אליו
היה והסכם הפשרה לא יאושר על ידי בית . או בכל הליך אחר, בהליך מנהלי, בין אם בהליך משפטי

, שעמדו להם טרם החתימה על הסכם הפשרה והטענותיעמדו לצדדים כל הזכויות , המשפט הנכבד
ידי או כוויתור על , והסכם הפשרה לא ייחשב בגדר הודאה של אף צד לגבי ההסכמות שהציע הצד האחר

 .אף אחד מהצדדים על כל טענה או זכות העומדות לו

כל , במפורש או מכללא, ואין משתמעת ממנו, הסכם פשרה זה נערך למטרה היחידה של יישוב התובענה 9.2
הטענות שנטענו , בין היתר, כולל, הודאה של אף צד באף טענה שנטענה על ידי הצד האחר להסכם הפשרה

 .שהוגשו על ידי הצדדים אחריםובכתבי טענות , תובענהב, תשניבבבקשת האישור המתוקנת 

, כי אם הסכם הפשרה יאושר ויקבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט, הצדדים מסכימים בזאת 9.3
המבקש ובא כוחו לא יגישו כל הליך נוסף הקשור במישרין או בעקיפין לעניינים העולים מבקשת האישור 

ולא יהיו , פים שהוגשו במסגרת התובענה או הקשורים אליהאו מכתבי טענות נוס תשניבהמתוקנת 
נושאי , הדירקטורים, עובדיהן, כנגד המשיבות, במישרין או בעקיפין, אלהשכמעורבים בהליכים 

 .והמבטחים או מבטחי המשנה שלהן, החברות הקשורות, השלוחים, בעלי המניות, המשרה
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, את כל הפעולות המפורטות לעיל בצעפשרה זה ולהצדדים מתחייבים לפעול בתום לב כדי לקיים הסכם  9.4
ככל שנדרש ומועיל למטרת מילוי הוראות , הטפסים וההודעות, האישורים, ולחתום על כל המסמכים

 .לרבות הליכי ערעור רלוונטיים כלשהם, ההסכם

ל כ. שינוי או תיקון של הסכם הפשרה אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצדדיםכל לא יינתן תוקף ל 9.5
אם , או משא ומתן/כל מצג ואין כל תוקף ל ,בנוסף. תישמעפה של הסכם הפשרה לא -טענה לתיקון בעל
 .הסכם הפשרה על חתימהל שקדם מועדל ביחס, נערכו בין הצדדים

והצדדים יגישו את שתי הגרסאות לבית המשפט , הסכם פשרה זה נחתם במקביל בעברית ובאנגלית 9.6
 .תגבר הגרסה האנגלית, התאמה בין הגרסה באנגלית לגרסה העברית-אם קיימת אי. הנכבד לאישורו

 הסכם הפשרה יהיה זמין לעיונו של כל אדם המעוניין לעיין בו לאורך התקופה להגשת התנגדויות 9.7
כוחו של  יבמשרדי בא, במהלך שעות הפעילות הרגילותו, מרכז מחוז המחוזי המשפט בית במזכירות

 .מפורטים בבקשת האישור הםשפרטי, המבקש

 [חתימות הצדדים בעמוד הבא] 
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Settlement Agreement  

Made and signed on this 13 day of February, 2023 

Between 

 

1. Avraham Barak, Identity No. 30557953 
 

of 16 Riemalt Street, Ramat Gan 

 

Represented by counsel, Adv. Yitzhak Aviram 

and/or Adv. Shachar Ben-Meir et al. 

12 Abba Hillel Silver Road, Ramat Gan 5250606 

on the one hand 

(hereinafter: the “Petitioner”) 

and 

1. Meta Platforms Ireland Limited 

of 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ireland 

2. Meta Platforms, Inc. 

of 1 Hacker way, Menlo Park, California, USA 

Represented by counsel, Adv. Dr. Yoav Ostreicher 

And/or Adv. Adam Shapira et al. 

of Meitar | Law Offices  

16 Abba Hillel Silver Road, Ramat Gan 5250608 

 

on the other hand 

(hereinafter: the “Respondents”) 

 

Whereas on February 15, 2017, Petitioner filed a Petition for the Certification of a Class Action 

against Respondent No. 1, Meta Platforms, Inc. (formerly Facebook, Inc.) (“Meta, Inc.”), 

and Facebook Israel Ltd. (hereinafter: “Facebook Israel”) with the Central District Court 

in Lod, in the framework of Class Action 32672-02-17 (hereinafter: the “Action” and the 

“Original Petition for Certification,” respectively), alleging, inter alia, that Respondent 

No. 1 and Facebook Israel unlawfully make use of biometric information without express 
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and informed consent, publish images and videos on its service, and maintain an 

unregistered database, including a biometric database; and 

Whereas on May 14, 2017, Facebook Israel filed a Motion to Dismiss the Original Petition for 

Certification against it, asserting inter alia that Facebook Israel does not operate the 

Facebook service for users residing in Israel and therefore Petitioner and the members of 

the putative class lacked privity with Facebook Israel; and 

Whereas on November 20, 2017, Petitioner amended the Original Petition for Certification to add 

Meta Platforms Ireland Limited (formerly Facebook Ireland Limited) (“Meta Ireland”) 

as the sole respondent, while removing the initial two respondents, Meta, Inc. and  

Facebook Israel (hereinafter: the “First Amended Petition for Certification”); and

  

Whereas  on February 5, 2018, Meta Ireland filed a Motion to Stay the Proceedings pending a 

decision by the Supreme Court in Leave for Civil Appeal 5860/16, Facebook, Inc. et al. 

v. Ohad Ben Hamo (hereinafter: the “Ben Hamo Case”) regarding, inter alia, the 

enforceability of the choice of law clause in Meta Ireland’s terms of service. The Court 

granted the stay; and   

Whereas on June 17, 2018, after the Supreme Court issued a judgment in the Ben Hamo Case 

(published in the Nevo database, May 31, 2018), Meta Ireland agreed to resume the 

proceedings, while also noting its position that, in light of the judgment in the Ben Hamo 

Case, the First Amended Petition for Certification failed to demonstrate a cause of action 

against Meta Ireland under California law, pursuant the valid and existing choice of law 

provision; and 

Whereas on September 26, 2018, Petitioner filed a Motion to Determine the Law that Governs the 

Proceedings (hereinafter: the “Motion to Determine the Applicable Law”), alleging that 

Israeli law (and not California law) should govern the proceedings; and 

Whereas on January 3, 2019, Petitioner filed a second amended petition for certification, in which 

he re-joined Meta, Inc. as a respondent (hereinafter: the “Second Amended Petition for 

Certification”); and 

Whereas on July 15, 2021, a hearing was held on the Motion to Determine the Applicable Law, 

during which experts were cross examined; and   

Whereas on November 2, 2021, Respondents publicly announced that they were shutting down 

the Face Recognition system on Facebook as part of a company-wide move to limit the 

use of facial recognition in their products. Respondents explained that, as part of this 
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change, people who opted in to Facebook’s Face Recognition setting would no longer be 

automatically recognized in photos and videos, and Respondents would delete the facial 

recognition template used to identify them; and  

Whereas Respondents have not yet filed a response to the Second Amended Petition for 

Certification, but they deny all material allegations of wrongdoing or liability in the 

Second Amended Petition for Certification, and strongly believe that they would prevail, 

should the Second Amended Petition for Certification proceed to be adjudicated on the 

merits; and   

Whereas at the recommendation of the Honorable Court, the Parties have engaged in mediation, 

with the Honorable President A. Grunis serving as the mediator (the “Honorable 

Mediator”), in a genuine and good faith attempt to reach a consensual settlement that 

would obviate the need for continued litigation of the Second Amended Petition for 

Certification; and 

Whereas the mediation was successful and the Parties have reached a settlement agreement that 

will apply to the relevant class (as defined below), which includes undertakings by 

Respondents, including with respect to their Face Recognition system and compensation 

by way of payment to the Class Action Fund, and which, in the opinion of the Parties and 

the Honorable Mediator, reflects a fitting balance of all of the considerations in the 

Action; and 

Whereas the Settlement Agreement settles all of the disputes, which are the subject of the Action, 

in a final and absolute settlement of any claim, demand, or right of any type or kind 

whatsoever that exists between the Parties and any of them among themselves, in any 

matter that has to do with the Action, all subject to and as set forth below in this Settlement 

Agreement; and 

Whereas the Parties, together with the Honorable Mediator, maintain that the Settlement 

Agreement set forth below is a proper, fair and reasonable settlement, pursuant to the 

provisions of Section 18 of the Class Actions Law, that benefits the members of the class 

(defined below), and that concluding the proceedings in a settlement agreement is the 

most efficient and fair way of resolving the dispute, taking into account the opportunities 

and risks for each of the Parties of conducting the Action until it is determined in a 

judgment, including the costs and expenses of protracted litigation; and 

Whereas it is the intention of the Parties that the settlement amount, which will be distributed 

pursuant to this Settlement Agreement, in favor of the public, and the payment to 

Petitioner and his counsel, be made in full and final discharge of any right, claim, demand 
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or complaint of any type and kind whatsoever that Petitioner and the members of the 

putative class that he seeks to represent have against Respondents, directly or indirectly, 

in connection with all the alleged acts, omissions, and causes of action set forth in the 

Second Amended Petition for Certification, all without admission of any wrongdoing; and 

Whereas this Settlement Agreement is subject to approval by the Central District Court; and 

Whereas in view of that which has set forth above, the Parties believe that it would be right and 

just for the Court to certify the Settlement Agreement by way of a judgment;  

NOW THEREFORE THE PARTIES HAVE DECLARED, STIPULATED AND AGREED AS 

FOLLOWS: 

1. General 

1.1 The Preamble and Appendices to this Settlement Agreement constitute an integral part 

hereof. 

1.2 This Settlement Agreement supersedes any previous written or oral agreement between the 

Parties in relation to the matters dealt with in this settlement agreement, and comprises the 

entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Settlement 

Agreement and the Second Amended Petition for Certification. Each Party acknowledges 

that it has not been induced to enter into this Settlement Agreement by any representation, 

warranty or undertaking that is not expressly incorporated herein. 

2. Definitions 

2.1 Action – The action filed by Petitioner in the framework of Class Action 32672-02-17. 

2.2 Class – Any person that is a member of the putative class defined in Section 4 below. 

2.3 Class Actions Law – The Class Actions Law, 5766-2006. 

2.4 Class Actions Regulations – The Class Actions Regulations, 5770-2010. 

2.5 Court – The Central District Court, which has been adjudicating the Second Amended 

Petition for Certification. 

2.6 Motion for Approval – The motion to approve this Settlement Agreement that will be filed 

with the Court, in accordance with Sections 18-19 of the Class Actions Law. 

2.7 Second Amended Petition for Certification – The Petition for Certification of a Class 

Action that was filed by Petitioner against Respondents in Class Action 32672-02-17, on 

January 2, 2019, after it was amended for the second time. 
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2.8 Settlement Agreement – This settlement agreement. 

3. Certification of the Settlement Agreement 

3.1  Within fourteen (14) Israeli business days after the signing of this Settlement Agreement 

by the Parties, the Parties will file with the Court the Motion for Approval, in the form 

attached hereto as Appendix 1, which will also be co-signed by the Honorable Mediator. 

In the Motion for Approval, the Parties will request the following from the Court: 

3.1.1 Pursuant to the requirements of Section 25(a)(3) of the Class Actions Law, to order 

the publication of a notice within seven (7) Israeli business days of the order, in two 

daily newspapers, advising on the filing of the Motion for Approval, in the form that 

is attached hereto as Appendix 2 (hereinafter: the “First Notice”). 

3.1.2 Pursuant to Section 18(c) of the Class Actions Law and Regulation 12(d) of the 

Class Actions Regulations, to order the Parties to send, within seven (7) Israeli 

business days of the order, the First Notice, a copy of the Settlement Agreement, the 

Motion for Approval, and the pleadings that were filed in the Action, to the Attorney 

General, the Director of the Courts, and any other person or entity that the Court 

sees fit. 

3.1.3 To order that, if the position of any of the members of the Class or any of the persons 

or entities mentioned in Section 3.1.2 above, is not received within forty five (45) 

days from the date of the publication of the First Notice, that person or entity will 

be deemed as not having opposed the approval of the Settlement Agreement, 

including all of its components. 

3.1.4 To order that, upon the expiry of 45 days after the date of publication of the First 

Notice, which constitutes the expiry of the deadline for filing notices of opposition, 

the Action will be certified as a class action with respect to the members of the Class 

(solely for purposes of settlement, and without ruling on any of the claims or 

arguments alleged in the framework of the Action) and the Settlement Agreement 

will be given the force of a judgment in the Action (hereinafter: the “Final 

Judgment”). 

3.1.5 To determine, in accordance with the Court’s jurisdiction pursuant to Section 

19(b)(1) of the Class Actions Law, that there is no need for the appointment of an 

examiner to examine the Settlement Agreement and its terms. 

3.1.6 Pursuant to the requirements of Section 25(a)(4) of the Class Actions Law, to order 

that, within seven (7) Israeli business days after the approval of the Settlement 
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Agreement and the issuance of the Final Judgment, a second notice will be published 

for the public, in two daily newspapers (hereinafter: the “Second Notice”). 

3.1.7 To determine that, if the payment of the second half of the court fee applies, it would 

be paid out of the Payment to the Public, as this term is defined below. The Parties 

agree that in light of the date of the filing of the Original Petition for Certification 

there is no obligation to pay any fee in this case. 

3.1.8 To order that, upon the issuance of the Final Judgment approving the Settlement 

Agreement, res judicata will automatically apply with respect to the Action and the 

Class, and the Final Judgment will constitute the final and absolute discharge of any 

direct or indirect allegation, right, complaint, demand or claim by Petitioner and the 

members of the Class, or any thereof, vis-à-vis Respondents in connection with all 

of the acts, omissions and causes of action alleged in the Second Amended Petition 

for Certification. 

4. Definition of the Class 

The Parties agree that the class to which this Settlement Agreement will apply will be defined as follows: 

Any Facebook user residing in Israel for whom any one of Respondents 

created and stored a face template at any time prior to and up to the date of 

the judgment in this case; and any person residing in Israel, whether a 

Facebook user or not, whose picture, image, likeness, and/or video was 

published (or posted) to the Facebook Service. 

5. Respondents’ Changes to their Face Recognition System 

5.1 Respondents have shut down the Face Recognition system on Facebook as part of a 

company-wide move to limit the use of facial recognition in their products. As part of this 

change, people who have opted in to Facebook’s Face Recognition setting will no longer 

be automatically recognized in photos and videos.  

5.2 Respondents have deleted the facial recognition template used to automatically identify 

people who previously opted into the Face Recognition setting. For the avoidance of doubt, 

for people that had the Face Recognition setting turned off, there was no template to delete. 

6. Monetary Compensation 

6.1 Respondents will transfer the amount of four million six hundred and eighty seven thousand 

and two hundred and fifty New Israeli Shekels (NIS 4,687,250) to a fund for the 

management and distribution of monies awarded as a remedy, pursuant to Section 27A of 
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the Class Actions Law (hereinafter: the “Class Action Fund”) (hereinafter: the 

“Settlement Amount”). 

6.1.1 The Settlement Amount will be distributed to the Class Action Fund in accordance 

with the instructions set out in Appendix 3 to this Settlement Agreement. 

6.1.2 The Settlement Amount will be made within a period of twenty one (21) U.S. 

business days from the date of issuance of the Final Judgment by the Court. 

6.2 The Parties agree that the transfer of the Settlement Amount to the Class Action Fund, in 

accordance with Section 27A of the Class Actions Law, is reasonable and appropriate under 

the circumstances of the Action because, inter alia, it is not practically possible to directly 

pay the members of the Class, given the impossibilities in trying to identify the members 

of the Class, the potential size of the Class, and the fact that Respondents do not collect 

credit card or bank account information for purposes of using the Facebook service. In 

addition, the costs associated with identifying the members of the Class and transferring 

them their relative share of the Settlement Amount, will be extremely high, and may even 

exceed the Settlement Amount. 

6.3 The Honorable Mediator also agrees that, after having reviewed and considered the 

information presented to him by the Parties, and conducted a thorough and extensive 

mediation proceeding, the compensation terms expressed in this section present the most 

fair and reasonable solution to this action. 

7. Remuneration and Fees 

7.1 Pursuant to Section 18(g)(2) of the Class Actions Law, the Parties will submit a 

recommendation to the Court with respect to remuneration for Petitioner and attorneys’ fees 

for his counsel, as follows: 

7.1.1 Respondents will cause to be transferred to Petitioner the total and final amount  

(including VAT) of one hundred and three thousand New Israeli Shekels (NIS 

103,000), in remuneration for his expenses related to the Action (e.g., court fees, 

expert opinions, etc.) (the “Remuneration”). 

7.1.2 Respondents will cause to be transferred to Petitioner the total and final sum of two 

hundred and ninety two thousand two hundred and sixty five New Israeli Shekels 

(NIS 292,265) as well as any applicable VAT as provided by law, which adds up to 

a total of NIS 341,950 as an award. 
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7.1.3 Respondents will cause to be transferred to Petitioner’s counsel the total and final 

amount of one million three hundred and forty thousand New Israeli Shekels (NIS 

1,340,000) as well as any applicable VAT as provided by law, which adds up to a 

total of NIS 1,567,800, for attorneys’ fees related to representing Petitioner and the 

Class in the Action (the “Attorneys’ Fees”). 

7.1.4 The remuneration and award to Petitioner and the attorneys’ fees for his counsel 

will be paid within twenty one (21) U.S. business days after the issuance of the Final 

Judgment. They will be transferred to the account of Petitioner’s counsel, according 

to the details that will be provided by Petitioner’s counsel to Respondents. 

7.2 The Parties agree that the Remuneration and the Attorneys’ Fees are appropriate and fair, 

for the following reasons. 

7.2.1 The Attorneys’ Fees total approximately 20% (plus VAT) of the total payments 

made by Respondents pursuant to the Settlement Agreement (a total of NIS 

6,700,000);  

7.2.2 The Attorneys’ Fees are reasonable in light of the subject matter of the Action, in 

general, and the complexity of the proceedings related to the Second Amended 

Petition for Certification, in particular and in light of the length of the proceeding 

and the preliminary proceedings thus far, including cross examination of expert 

witnesses on the issue of the law that applies. The Attorneys’ Fees and the award to 

Petitioner comply with relevant rules determined in case law handed down by the 

courts in Israel. 

According to Petitioner, in the context of the Attorneys' Fees, one must take into 

account not only the significant Settlement Amount that will be transferred to the 

Class Action Fund for the benefit of the public and the award to Petitioner, but also 

the alleged contribution of Petitioner's counsels to the future set up and cessation of 

the practice which is the subject matter of the Petition for Certification, as described 

in section 5 above. 

7.2.3 The Attorneys’ Fees were calculated based upon the recommendation of the 

Honorable Mediator, and with his blessing. 

7.3 Petitioner and his counsel acknowledge and agree that any payment to them under this 

Settlement Agreement is merely a recommendation and is subject to the Court’s approval. 

The Parties further agree that the entering into force of this Settlement Agreement shall not 

be dependent upon the Court accepting the Parties’ recommendations as to the amount of 
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the Remuneration due to Petitioner and/or Attorneys’ Fees to his counsel, as set forth in this 

Section (7). In the event that the Court approves a different amount of Remuneration and/or 

Attorneys’ Fees, the relevant provisions of this Settlement Agreement will apply to those 

amounts, mutatis mutandis. 

7.4 It is hereby clarified that Respondents will not pay any additional amount in excess of the 

amounts specifically set forth in this Settlement Agreement. 

8. Res judicata and waiver of claims 

The certification of the Settlement Agreement by the Court constitutes res judicata with respect to 

all acts, omissions, causes of action and remedies arising from the Second Amended Petition for 

Certification and the Action, with respect to all of the members of the Class, and as a result, all 

members of the Class will be legally prohibited from raising any further allegation, complaint, 

demand, claim or cause of action, directly or indirectly, against Respondents, their employees, 

directors, officers, shareholders, agents, affiliates, and insurers and reinsurers, arising from or 

related to, any of the alleged acts, omissions or causes of action that are the subject of the Second 

Amended Petition for Certification and the Action in general. The foregoing applies to all members 

of the Class, except those who request leave from the Court to opt out from the Class and the Court 

grants them leave to do so. 

9. Additional Terms and Conditions 

9.1 If the Settlement Agreement is canceled, expires, or is not approved by the Court, for any 

reason whatsoever, the Settlement Agreement will be deemed null and void, as if it had 

never been drafted, and the Settlement Agreement will have no evidentiary significance, 

and it will not be possible to submit it, file it, rely on it, or make any use of it or any 

component of it, including data, representations, drafts of the Settlement Agreement, 

correspondence related to the Settlement Agreement, and any documents prepared or 

exchanged between the Parties for the purposes of negotiating or preparing, or in connection 

with, the Settlement Agreement, for any purpose whatsoever, whether in a legal proceeding, 

an administrative proceeding, or any other proceeding. If the Settlement Agreement is not 

approved by the Honorable Court, the Parties will be entitled to all the rights and arguments 

available to them prior to the signing of the Settlement Agreement, and the Settlement 

Agreement will not be considered an admission by either party of the agreements advanced 

by the other Party, or as a waiver by either Party of any argument or right available to it. 

9.2 This Settlement Agreement is being made for the sole purpose of settling the Action, and it 

does not imply, implicitly or explicitly, any admission by either of the Parties to any of the 

arguments asserted by the other Party to the Settlement Agreement, including, inter alia, 
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the claims asserted in the Second Amended Petition for Certification, in the Action, and in 

other pleadings filed by the Parties. 

9.3 The Parties hereby agree that, if the Settlement Agreement is approved and given the force 

of a judgment by the Court, Petitioner and his counsel will not file any additional 

proceeding that is directly or indirectly related to the matters that arise from the Second 

Amended Petition for Certification or from additional pleadings that were filed in the 

framework of, or that are related to, the Action, and will not be involved in such 

proceedings, directly or indirectly, against Respondents, their employees, directors, 

officers, shareholders, agents, affiliates, and their insurers and reinsurers. 

9.4 The Parties undertake to act in good faith to uphold this Settlement Agreement and to 

implement all of the actions that have been set forth above, and to sign all of the documents, 

certifications, forms and notices, as required and beneficial for the purpose of the 

performance of the provisions of the Settlement, including any relevant appeal proceedings. 

9.5 No change or amendment to the Settlement Agreement will be valid unless made in writing 

and signed by the Parties. No claim of oral amendment to the Settlement Agreement will 

be heard. Additionally, no representation and/or negotiation, if conducted between the 

Parties, will be valid prior to the signing of the Settlement Agreement. 

9.6 This Settlement Agreement is being signed concurrently in Hebrew and in English, and the 

Parties will file both versions hereof with the Honorable Court for approval. If there is any 

incompatibility between the English version and the Hebrew version, the English version 

will prevail. 

9.7 The Settlement Agreement will be available for review by anyone who wishes to review it 

throughout the period for filing oppositions with the Office of the Court Clerk and, during 

ordinary working hours, in the offices of counsel for Petitioner, whose details are set forth 

in the Motion for Approval. 

 [The Parties’ signatures follow on the next page] 
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נספח 2

נוסח מודעה לפי סעיף 25(א)(3) לחוק

תובענות ייצוגיות

עמ' 39

38



 

 

 ( לחוק תובענות ייצוגיות3)א()25נוסח מודעה לפי סעיף 
 

 ,Meta Platforms Ireland Limitedברק נ'  32672-02-17בעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית בת"צ 
 "(.בית המשפט"-" והתובענה", "בקשת האישורהמתנהלת בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד )להלן, בהתאמה: "

 
הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה שבנדון  2023_ _______מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 

 ."(הסדר הפשרה)להלן: "
 

 ו/או שימוש בלתי חוקי במידע ביומטרי  , כביכול,עשו המשיבותבטענה כי  הוא עניינן העיקרי של התובענה ובקשת האישור
כולל מאגר נתונים , מאגר נתונים שאינו רשום והחזיקו, אנשים ללא קבלת הסכמה תקפה של תמונות וסרטונים פרסמו

 .וכל טענה למעשה שאינו כדין . המשיבות מכחישות טענות אלהביומטריים
 

הצדדים בחרו להגיע להסדר פשרה, לפנים משורת הדין, מבלי שיש בהסדר הפשרה או בנכונותם להתקשר בו,  כדי להוות 
בתובענה ובבקשת  ושהועל , עילת תביעה, מחדל, דרישה או סעדטענהכל הסכמה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, ל הודאה או

 עובדתית. אוהאישור, בין אם משפטית 
 

 :ואלה עיקרי הסדר הפשרה
 
 קבוצת התובעים לצורך הסדר הפשרה מוגדרת כ: .1

( face templateשמתגורר בישראל, שעבורו מי מהמשיבות יצרה ושמרה תבנית פנים ) Facebook שירות כל משתמש"
 Facebookשירות בזמן כלשהו לפני ועד מועד פסק הדין בעניין זה; וכל אדם המתגורר בישראל, בין אם הוא משתמש 

 ".Facebookובין אם לאו, שתמונתו, דימויו, דמותו ו/או סרטון שלו פורסמו )או הועלו( בשירות 

וחמישים שקלים ישראלים  ומאתייםמאות ושמונים ושבעה אלף -שש, להעביר סכום של ארבעה מיליון יפעלוהמשיבות  .2
, א לחוק תובענות ייצוגיות27בהתאם לסעיף , כסעד שנפסקוקרן לניהול וחלוקה של כספים ל( ח"ש 4,687,250)חדשים 
 ."(התובענות הייצוגיותקרן "-" וסכום הפשרה)להלן, בהתאמה: " 2006-תשס"ו

כחלק ממהלך רוחבי של החברה להגבלת השימוש  Facebookשירות השביתו את מערכת זיהוי הפנים ב (1) המשיבות .3
לא יזוהו עוד  ,Facebookשירות בזיהוי פנים במוצריהן. כחלק משינוי זה, אנשים שבחרו בהגדרת זיהוי פנים של 

בעבר שבחרו  אנשים לזיהוי אוטומטי שלמחקו את תבנית זיהוי הפנים ששימשה ( 2) ;בסרטוניםואוטומטית בתמונות 
 .בהגדרת זיהוי פנים

על ידי בית המשפט יוצר מעשה בית דין ביחס לכל המעשים, המחדלים, עילות התביעה והסעדים  פשרהאישור הסכם ה .4
טענה, תלונה, כל ם לפי דין מלהעלות תובענה, ביחס לכל חברי הקבוצה, וכתוצאה מכך, כל חברי הקבוצה יהיו מנועישב

נגד המשיבות, עובדיהן, הדירקטורים, ביחד או לחוד, דרישה, תביעה או עילות תביעה נוספות, במישרין או בעקיפין, 
המבטחים ומבטחי המשנה שלהן, אשר נובעות או קשורות  ,נושאי המשרה, בעלי המניות, השלוחים, החברות הקשורות

 הם, למעט מי מהאמור לעיל חל על כל חברי הקבוצה .הנטענות בתובענהלים או עילות התביעה לאילו מהמעשים, המחד
 מבית המשפט, ובית המשפט התיר להם, לצאת מן הקבוצה. רשות שביקשו

ש"ח בתוספת מע"מ  292,265סכום סופי ומוחלט של למבקש יהיה הצדדים המליצו לבית המשפט כי הגמול שישולם  .5
, בתוספת מע"מ כדין ש"ח 1,340,000בסך של   יהיה מבקשטרחה לבאי כוח ההשכר , וש"ח 341,950כדין, ובסה"כ 

 .כהחזר הוצאות בפועל)כולל מע"מ(  ש"ח 103,000, וכן ישולם סך של ש"ח 1,567,800המסתכמים בסך של 
 ;ברי הקבוצהאדם הפועל לטובת עניינם של ח ;פשרההבקשה לאישור הסדר האדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה  .6

ארגון  ;ן שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגיתירשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעני
ימים  45וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך  ;הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור

 .ין גמול ושכר טרחהיהפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענ התנגדות מנומקת להסדרזו,  הודעה מיום פרסום
ימים מיום פרסום הודעה  45בית המשפט, בתוך מ לבקשחבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי  .7

 זו, להתיר לו לצאת מן הקבוצה עליה יחול ההסדר.
היא חסרת תוקף או הוראה כלשהי יקבע כי  הפשרה, או דראם בית המשפט יימנע מלאשר הוראה כלשהי מהוראות הס .8

ה הסדר הפשרה בטל וחסר תוקף, כאילו י, יהבכתב בלתי אכיפה, או יוסיף הוראות או יסייגן ללא הסכמת הצדדים
 .מעולם לא נכתב

תאום ב וכןבמזכירות בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, הפשרה על נספחיו עומד לעיון הקבוצה  דרהנוסח המלא של הס .9
 .03-6110505רמת גן, טל':  12דרך אבא הלל סילבר במשרדו שב שחר בן מאיר,עו"ד המבקש, אצל ב"כ  מראש,

הוא המחייב. בכל  (על נספחיו)הפשרה  דרהנוסח המלא של הסהאמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה.  .10
 הפשרה. דרו ההוראות שבהסרגבהפשרה לבין האמור בהודעה זו, י דרמקרה של סתירה בין הוראות הס

 תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו. .11
 
 
 

 שחר בן מאיר, עו"ד
 ב"כ המבקש

 ד"ר יואב אסטרייכר, עו"ד 
 ב"כ המשיבות
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מאות ושמונים -שש סכום של ארבעה מיליון יעבירו המשיבות ,להסכם הפשרה 6.1.1בהתאם להוראות סעיף 

קרן לניהול וחלוקה של כספים ל( ח"ש 4,687,250)וחמישים שקלים ישראלים חדשים  ומאתייםושבעה אלף 

קרן "-ו "סכום הפשרה": , בהתאמהלהלן)א לחוק תובענות ייצוגיות 27בהתאם לסעיף , כסעד שנפסקו

 (."הקרן"או  "התובענות הייצוגיות

 , לרבות הפירות שיצטברו על סכום זה, אם יצטברו,תעשה שימוש בסכום הפשרה התובענות הייצוגיות קרן

 בהתאם להוראות המפורטות להלן, ובהתאם להן בלבד. ותפעל

 אלא בכפוף לאישור בית המשפט. על ידי קרן התובענות הייצוגיות יבוצעוכל שינוי או חריגה מהוראות אלו לא 

. "(הקרן למדע)להלן: " הלאומית למדעקרן ועבר על ידי קרן התובענות הייצוגיות לת מסכום הפשרהמחצית  .א

בישראל, בתחומים של פרטיות ורשתות  קריםולשם מימון חבסכום שיועבר אליה  תשתמש הקרן למדע

)למשל,  ידעבכל תחום  (Privacy Enhancing Technologies)לרבות טכנולוגיות מקדמות פרטיות חברתיות, 

בחלוקת הכספים קרן התובענות הייצוגיות תפעל משפטים, מדעי המדינה, הנדסה, לימודי תקשורת ועוד(. 

 ם, ההליכים והעקרונות המקובלים אצלה. כללילחוקרים בהתאם ל

פרסומי קול  אמצעותוענק ישירות על ידי קרן התובענות הייצוגיות, בסכום הפשרה ת השניה של מחציתה .ב

מרכזי מחקר במוסדות לרבות ) ומחקר נהוג אצלה, לשם מימון פעילות אקדמיתככמקובל ו אותם תיזום, קורא

לרבות  ,רשתות חברתיותודיני פרטיות ם של מיתחולחוקרים, ועוד( בכנסים, כתבי עת, מלגות להשכלה גבוהה, 

 ,מדעי המחשב, מדעי הרוח, מדעי החברהמשפטים, )לרבות  ידעבכל תחום  ,טכנולוגיות מקדמות פרטיות

במחקר עוסקים ש (עסקייםאיגודים  שאינםו)שאינם למטרת רווח או לגופים או ארגונים וכדומה(,  ,הנדסה

 .טכנולוגיות מקדמות פרטיותשל פרטיות ורשתות חברתיות, לרבות  בתחומים

לחוקר/ת אשר  את הסכום שיקבלויעבירו  לאהקרן למדעים וקרן התובענות הייצוגיות  בכל מקרה, יודגש כי  .ג

 .דרך אחרת כלבאו  ,שכר, מענק מחקרין כ, בהמשיבותת מימון ישיר או עקיף מ/מקבל

על ידן אשר חולקו  כספיםל צדדים בנוגעדיווח ל נה מדי שנהתמסורהקרן למדע וקרן התובענות הייצוגיות  .ד

 .לעיל באותה שנה בהתאם להוראות נספח זה
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