הודעה בדבר אישור הסדר פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו 2006 -
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  25לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום  29.3.22אישר בית המשפט המחוזי בתל
אביב בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה (להלן" :הסדר הפשרה") ,אשר נחתם בענין התובענה שהגיש מר אורי
פרץ (להלן" :התובע") נגד חברת דרוביט רייד בע"מ (להלן" :החברה") ,בת.צ 53031-05-20 .בבית המשפט המחוזי
בתל אביב.
עניינה של התביעה והבקשה לאישור תובענה ייצוגית באירוע סייבר שהתרחש ביום  21.5.2020ובמהלכו הושבת
למשך זמן קצר (שעות בודדות ולכל היותר  24שעות) שירות אחסנת אתרי אינטרנט שמעניקה החברה לציבור
לקוחותיה; במסגרת הבקשה (המתוקנת) לאישור הגדיר התובע את קבוצת התובעים כך" :כל לקוח שניזוק
מפריצת האתר אשר אירעה ביום ."21.5.2020
החברה דחתה את טענות התובע ,כמפורט בתגובה שהוגשה מטעמה לבית המשפט הנכבד .יחד עם זאת ,מטעמים
פרקטיים ורצון משותף לחסוך בהוצאות ההתדיינות ,גיבשו הצדדים הסדר פשרה שהוגש כאמור לאישור בית
המשפט.
על פי הוראות החוק ,פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה ,מחייב כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים,
כהגדרתה לעיל ,זולת מי אשר הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב להתיר לו לא להיכלל בקבוצה עליה
חל הסדר הפשרה.
עיקרי הסדר הפשרה הם אלה:
.1

לפנים משורת הדין ומבלי להודות בחבות כלשהי או בטענה כלשהי שהועלתה במסגרת התובענה הייצוגית,
מתוך טעמים פרקטיים ובראשם הרצון לחסוך בהוצאות ההתדיינות ,ביחד עם רצונה של החברה להיטיב
עם ציבור לקוחותיה ,מסכימה החברה להעניק לכל מי שהיה לקוח שלה במועד אירוע הסייבר נשוא
התובענה ,הטבות כדלקמן:
 .1.1בתוך  21ימים לאחר אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ,תאפשר החברה לכל מי שהיה
לקוח שלה במועד אירוע הסייבר ,ויודיע על רצונו בכך ,לקבל הטבה של שירות  VPNעסקי מתקדם,
ללא תשלום ,לתקופה של  30ימים (וזאת בנוסף ל 30 -ימי התנסות חינם הניתנים לכל לקוח
המעוניין בכך) .יצויין כי מחיר השירות (לחבילה בסיסית) הוא כ 49 -ש"ח לחודש בצירוף מע"מ.
 .1.2החברה תעניק לכל לקוחותיה הטבה של תעבורת נתונים חופשית ,ללא הגבלה חודשית (המוגדרת
במסגרת החבילה שרכש הלקוח) ,למשך  12חודשים מן המועד בו יאשר בית המשפט הנכבד את
הסדר הפשרה.
החברה תמסור הודעה ישירה לכל מי שהיה לקוח שלה בעת אירוע הסייבר ,במסרון או בדואל ,ותביא
לידיעתו הן על דבר הסדר זה ,הן על דבר ההטבות המוענקות והן על אופן מימוש ההטבה של שירות .VPN
החברה תוודא כי אופן המימוש יהא פשוט ,יעיל ומהיר ויכלול הזנת פרטים בסיסיים נדרשים והפעלה
פשוטה ונגישה (ככל שניתן בלחיצת כפתור).
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מבלי להודות בטענה כלשהי בדבר דופי כלשהו שנפל ברמת האבטחה אשר היתה נהוגה במערכות המשיבה
במועד קרות האירוע והגם שלטענת המשיבה ,הליך אקרדיטציה פורמאלי של תקן  ISO 27001לא היה
מסכל את אירוע הפריצה ,לפי שממילא מערכות האבטחה ונהלי האבטחה של המשיבה ראויות ועמדו
בסטנדרטים הנדרשים לתקן האמור ,מצהירה המשיבה כי תפעל היא להצגת אקרדיטציה מתאימה ,שכן
ממילא עומדת היא בכל הנדרש לכך.

.3

בכפוף למילוי התחייבויות החברה על פי הסדר הפשרה ,אישור בית המשפט הנכבד להסדר הפשרה ומתן
תוקף של פסק דין ,מ גבש מעשה בית דין כלפי התובע וכל חברי קבוצת התובעים כהגדרתה לעיל (זולת מי
אשר הגיש בקשה לבית המשפט להתיר לו לא להיכלל בקבוצת התובעים).

.4

במסגרת פסק הדין ,קבע בית המשפט הנכבד כי החברה תשלם לתובע גמול בסך של  10,000ש"ח וכן שכר
טרחה לבא כח התובע בסך של  30,000ש"ח בצירוף מע"מ ,אשר ישולם באופן הבא :סך של  20,000ש"ח
בצירוף מע"מ ישולם על ידי המשיבה בתוך  30ימים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה; היתרה
בסך של  10,000ש"ח בצירוף מע"מ תשולם בתוך  90ימים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה.

.5

ניתן לעיין בהסדר הפשרה בפנקס התובענות הייצוגיות וכן במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב וכן
בקישור המיועד לכך בעמוד הבית באתר החברה  www.upress.co.ilוכן בתיאום עם בא כח התובע ,עו"ד
צבי מנדלסון ,בכתובת דואל .mandy32355@gmail.com

.6

האמור לעיל מהווה תמצית של הסדר הפשרה והנוסח המלא הוא המחייב.

.7

תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת הדס עובדיה) במסגרת הליך ת.צ.
 53031-05-20והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

___________________
צבי מנדלסון ,עו"ד
בא כח התובע
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____________________
אילן סובל ,עו"ד
בא כח החברה

