
 
 2019נובמבר                  טכנולוגיות מידעמעו"דכן 

 נכבדים, וידידים לקוחות 

 ע"אבעניין פסק דין  ן, ניתן בבית המשפט העליו2019 בנובמבר 7ביום 

 . פסק הדין עוסקפלונית נ' קדימה מדע חינוך לחיים בע"מ 4110/18

עילות מכוח חוק הגנת ניתן לנהל תובענה ייצוגית בגין בשאלה האם 

בית המשפט קבע שלא ניתן לנהל תובענה . 1981-תשמ"אה ,הפרטיות

כדי לברר וכי , בלבד ייצוגית על בסיס עילה מכוח חוק הגנת הפרטיות

פרטיות יש לעמוד בתנאי סף חלופיים הזכות לעילות תביעה של הפרת 

 .2006-תשס"והתובענות ייצוגית,  חוקבתוספת השנייה להמופיעים 

 רקע משפטי

ין הגשתה וניהולה של יקובע כללים אחידים לענחוק תובענות ייצוגיות 

תנאי סף אשר רק בהתקיימם תאושר התובענה  וביניהם תביעה ייצוגית,

"לא תוגש תובענה ייצוגית ע כי )א( לחוק קוב3סעיף כך, כתביעה ייצוגית. 

ת השניה או בעניין שנקבע בהוראת חוק אלא בתביעה, כמפורט בתוספ

יה לחוק יהתוספת השנ ."מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית

 .תובענה ייצוגית להגישניתן  בגינן סגורה של עילות תביעה המפרטת רשימ

להגיש בקשה לאישור יהיה יה קובעת כי ניתן יהתוספת השנ ,כך למשל

( או כאשר 4הכלכלית )פרט  תחרותהעילה לפי חוק בגין תובענה ייצוגית 

 (. 1לקוח )פרט ל הפגיעה התבצעה במסגרת מערכת היחסים שבין עוסק

 עובדות המקרה

, מספקת חברת 2001-מכוח חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א

זכאית המערערת,  שירותי חינוך להם חינוך לחיים בע"מ-קדימה מדע

תובענה ייצוגית בקשה לאישור הוריה, הגישו יחדיו ו. הנערה 16נערה בת 

שעניינה בטענה כי שמות התלמידים והמורים העושים שימוש בשירותים 

דלפו מאתר הלמידה מרחוק שבאמצעותו ניתנו השירותים על ידי 

פי על  ,. בכך, על פי הטענה, הופרה זכותה של הנערה לפרטיותהמשיבה

 . 1981-תשמ"אהחוק הגנת הפרטיות, 
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 תמצית פסק הדין

בית המשפט העליון נדרש לראשונה לשאלת אישורן של תובענות ייצוגיות בעילה של הפרת פרטיות 

וקבע כי העילה המרכזית לה טוענים המערערים, הפרת חוק הגנת הפרטיות, אינה נזכרת בתוספת 

חוק זה. בית המשפט הבהיר של  הניתן לנהל תובענה ייצוגית בגין כל טענה להפרהשנייה, ועל כן לא 

כי נקבעו מנגנונים אחרים בחוק הגנת הפרטיות המיועדים להקל על אכיפה של הוראותיו באמצעות 

 ש"ח.  50,000האפשרות לתבוע פיצוי בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על  כגוןתביעות אזרחיות, 

נגנון התובענה הייצוגית חרף קביעתו של בית המשפט העליון כי לא יהיה ניתן לעשות שימוש במ

כאשר עילת התביעה היא פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות כשלעצמו, קבע בית המשפט כי 

במסגרת  התרחשהבאותם מצבים בהם פגיעה זו  יתאפשרניהול תובענה ייצוגית בגין פגיעה בפרטיות 

 ,מבוטח-מבטח ,לקוח-עוסק , כגון יחסיתוספת השנייההמיוחדות המנויות באחת ממערכות היחסים 

 . ועוד ,מעביד-עובד ,לקוח-נותן שירותים פיננסיים ,לקוח-בנק

חולים את המדינה היא זו שחלה עליה החובה לספק לילדים במקרה שנדון בפסק הדין, נקבע כי ה

בליבת השירות "בפעילות שהיא שירותי החינוך המדוברים והיא זו שנושאת בעלותם, וכי מדובר 

באמצעות חברה פרטית, אינה ". לכן, העובדה שהמדינה מספקת שירותים אלה ציבורי-השלטוני

 .המערעריםלבין המשיבה לקוח בין -מקימה יחסי עוסק

 מסקנותהערות ו

תובענות ייצוגיות מכוח חוק הגנת הפרטיות הגשת שולל כאמור, פסק דינו של בית המשפט העליון 

כאשר  ה של הפרת הזכות לפרטיותתובענה ייצוגית בעילאפשר במפורש בירור של , אך הוא מבלבד

 ת. לחוק תובענות ייצוגיותוספת השנייה המיוחדות המנויות באחת ממערכות היחסים מתקיימת 

משום שהוא מדגיש את הצורך חשיבותו של פסק הדין חורגת מנסיבותיו הספציפיות של המקרה, 

בע בתביעה ייצוגית. בהקשרים של הפרת של "יחסים מיוחדים" כאמור בין התובע לנת בקיומם

הזכות לפרטיות, שאלה זו עולה פעמים רבות לגבי פעילותן של רשתות חברתיות, פלטפורמות מסחר 

האם  יהיה צורך לבררבמילים אחרות, בתביעות מעין אלה . מקוונות, ושירותים דיגיטליים אחרים

בהם ספק אם במקרים במיוחד לקוח בין הצדדים. שאלה זו מורכבת -מתקיימים יחסי עוסק

מתקיימת עסקה כלכלית אמתית בין המשתמשים לבין הנתבעת. סוגיה זו תתברר, ככל הנראה, 

 סוגיות אלה.ל אחרים הנוגעיםבמסגרת הליכים תלויים ועומדים 

 

 .דורין סקליעו"ד ידי -עדכון זה נכתב על

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 :ניתן לפנות אללמידע נוסף 

 adat@fbclawyers.com                        6941320-03     עמית דת                              עו"ד 

 orachum@fbclawyers.com                     6941320-03  טוויג              -עו"ד עמרי רחום

 ............................................................................................................................. .. 
 

 ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או 
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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