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הסכם הסדר פשרה ושחרור מתוקן
הסכם הסדר פשרה ושחרור מתוקן זה )"הסכם הסדר פשרה" או "הסכם"( נערך ב 8-באפריל,
 ,2019בין ועל ידי ,כפי שמוגדרים להלן) ,א( תובעים ייצוגיים של קבוצת ההסדר—ג'ון בל ,מישל בוראס,
ג'אנה בראבקובה ,ריד בראקן ,פול דוגאס ,השמטולה עסאר ,הילארי גמאש ,מלי גרנות ,קימברלי היינס,
אנדרו ג'יי מורטנסן ,בריאן נף ,ג'ארד פסטור ,ברנדן קווין ,דיאנה רידולפו ,מתיו רידולפו ,ויניב ריבלין—
בשמם ובשם קבוצת ההסדר ,ו)-ב( הנתבעים )מוגדרים להלן( )להלן ביחד" ,הצדדים"( .הסכם זה מיישב
ומסדיר באופן מלא וסופי את כל הטענות אשר נטענים ,נטענו או יכלו להיטען בהתדיינות בענייןYahoo! :
 ,Inc. Customer Data Breach Security Litigationתיק מס' md-02752-LHK (N.D. Cal.)-16 .וYahoo -
Inc. Private Information Disclosure Cases, JCCP No. 4895.

הצהרות פתיחה
הואיל ובספטמבר  ,2016נובמבר  ,2016דצמבר  ,2016ואוקטובר  2017הוכרז שחברת !Yahoo
 Incהייתה היעד של תקיפות סיבר פליליות על מערכות המחשבים שלה ,שבהן התוקפים השיגו גישה
בלתי מורשית למידע פרטי של משתמשי  Yahoo Memberואנשים אחרים .גישה בלתי מורשית זו ,יחד
עם חדירות אבטחת סייבר שהתרחשו בינואר ) ,2012ביחד "דליפות מידע"( מהוות את נושא הסדר זה.
הואיל וכתוצאה מדליפות המידע אשר עליהן ניתנה הודעה בספטמבר  ,2016הוגשו תביעות
ייצוגיות משוערות רובות נגד הנתבעים בבתי משפט פדרליים ברחבי המדינה ,אשר טענו באופן כללי
שהנתבעים לא הצליחו להגן בצורה נאותה על מידע המאפשר זיהוי אישי בהתאם לחובתם ,שאבטחת
המידע שהייתה להם הייתה לקויה ,וכי הם עיכבו את מתן ההודעה על דליפות אלו לאנשים ולחברות
הקטנות שעשויים היו להיות מושפעים מהן.
הואיל וב 7-בדצמבר ,2016 ,הרכב השופטים בהתדיינות הרב-מחוזית )"הרכב הדיינות רב-
מחוזי"( העביר כמה תובענות ייצוגיות לשופטת לוסי ה .קו בבית המשפט המחוזי של מחוז צפון קליפורניה
)"בית המשפט להתדיינות רב-מחוזית"( לביצוע הליכי קדם משפט מתואמים.
הואיל ותביעות נוספות נגד נתבע אחד או יותר הועברו ,הוגשו או הוקצו אף הם בדרך אחרת לבית
המשפט להתדיינות רב מחוזית ונכללו בהליכי קדם המשפט המתואמים כחלק מYahoo! Inc. Customer -
 ,Data Breach Security Litigationתיק מס'") md-02752-LHK (N.D. Cal.)-16 .תיק בית משפט
להתדיינות רב מחוזית"(.
הואיל ובית המשפט להתדיינות רב מחוזית מינה את ג'ון יאנחוניס מחברת Morgan & Morgan
 Complex Litigation Groupכעורך הדין המוביל ואת אריאנה טאדלר מחברת Milberg Tadler Phillips
 ,Grossman LLPסטוארט דיוודסון מחברת  ,Robins Geller Rudman & Dowd LLPגייל בלאט מחברת
 ,Casey Gerry Schen Francavilla Blatt & Penfield LLPואת קארן האנסון ריבל מחברת Lockridge
 ,Grindal Nauen PLLPלועד המנהל המייצג את התובעים ואת חברי הקבוצת התובעים המשוערים בתיק
בבית המשפט להתדיינות רב-מחוזית )"עורך הדין של קבוצת הנפגעים בבית המשפט להתדיינות רב
מחוזית"(.
הואיל ועורך הדין של קבוצת הנפגעים בבית המשפט להתדיינות רב מחוזית הגיש קובלנה ייצוגית
מאוחדת )"קובלנה ייצוגית מאוחדת"( בתיק שנמצא בהתדיינות בבית המשפט להתדיינות רב מחוזית,
הנתבעים ביקשו לדחות את הקובלנה הייצוגית המאוחדת בתיק שבבית המשפט להתדיינות רב מחוזית,
ובית המשפט להתדיינות רב-מחוזית נענה חלקית ודחה חלקית את הבקשה בצו מיום ה 30-באוגוסט,
.2017
הואיל ועורך הדין של קבוצת הנפגעים בבית המשפט להתדיינות רב מחוזית הגיש קובלנה ייצוגית
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מאוחדת מתוקנת ראשונה בתיק הנדון בבית המשפט להתדיינות רב מחוזית ,הנתבעים ביקשו לדחות את
הקובלנה הייצוגית המאוחדת המתוקנת הראשונה ,ובית המשפט להתדיינות רב-מחוזית נעתר חלקית
ודחה חלקית את הבקשה בצו מיום ה 9-במרץ.2018 ,
הואיל ועורכי הדין של קבוצת הנפגעים השקיעו פרק זמן משמעותי בחקירת העובדות הנוגעות
לדליפת הנתונים בעזרתם של מומחים באבטחת סייבר ,גנבת זהות והנזקים המיוחסים לכאורה לדליפות
המידע ,ניתחו את הראיות שהובאו במהלך גילוי מסמכים בקדם המשפט ,חקרו את החוק החל ביחס
לטענות התובעים נגד הנתבעים ואת ההגנות הפוטנציאליות לכך ,ובכלל זה את הבקשות שתוארו לעיל,
עיינו ב 9.05-מילון עמודים של מסמכים בתיק הנידון בבית המשפט להתדיינות רב מחוזית ,לקחו תצהירים
משבעה עדים לאירוע ותצהירי )30ב() 30)b)(6) depositions]] (6הגנו על שמונה תצהירים של תובעים
ששמם ידוע ,והביאו ארבעה מומחים למתן עדות בתצהיר בתיק הנדון בבית המשפט להתדיינות רב
מחוזית.
הואיל וב 13-ביולי ,2018 ,בא כוח המיצג של קבוצת הנפגעים בבית המשפט להתדיינות רב
מחוזית הגיש בקשה לאשר קבוצות מסיימות בהתאם לתקנה פדרלית מס'  23לסדר דין אזרחי ] Federal
 [Rule of Civil Procedure 23והנתבעים הגישו התנגדות לבקשה זו שלוש בקשות .Daubert.
הואיל ולאחר ההודעה על דליפות המידע ,הוגשו תביעות ייצוגיות משוערות רבות גם כנגד Yahoo
ונתבעים נוספים בבית המשפט של מדינת קליפורניה ,הטוענות באופן כללי שהנתבעים לא הצליחו להגן
בצורה נאותה על מידע המאפשר זיהוי אישי בהתאם לחובתם ,שאבטחת המידע שהייתה להם הייתה
לקויה ,וכי עיכבו מתן הודעה על דליפות אלו לאנשים שעשויים היו להיות מושפעים מהן.
הואיל ב 22-בספטמבר  ,2016התובענה הראשונה בעניין דליפות המידע הוגשה בבית המשפט
של מדינת קליפורניה ) ,Dela Cruz v. Yahoo!, Inc.בית משפט מחוזי מחוז אורנג' ,תיק מס'30-2016- .
.(00877210
הואיל וב 7-לאוקטובר  ,2016התובע בתובענה הנקרא  Pastor v. Yahoo! Inc.,בערכאה ראשונה
של קליפורניה ,מחוז אורנג' ,תיק מס'  30-2016-00877593הגיש בקשה למועצה השיפוטית לצרף את
התיקים הבאים הקשורים לחשיפה לכאורית של מידע פרטי של התובעים,Quinn v. Yahoo! Inc. (1) :
ערכאה ראשונה של קליפורניה ,מחוז לוס אנג'לס ,תיק מס' ;,Gamache v. Yahoo Inc. (2) BC635382
ערכאה ראשונה של קליפורניה ,מחוז מרין ,תיק מס' ,Pastor v. Yahoo! Inc. CIV1603582; (3) .ערכאה
ראשונה של קליפורניה ,מחוז אורנג' ,תיק מס'  ,Bouras v. Yahoo! Inc. (4) ;30-2016-00877593ערכאה
ראשונה של קליפורניה ,מחוז אורנג' ,תיק מס' ,Ruiz, et al. v. Yahoo! Inc. (5) ;30-2016-00877883
ערכאה ראשונה של קליפורניה ,מחוז אורנג' ,תיק מס' Dela Cruz v. Yahoo! (6) ;30-2016-00878170
 ,Inc.ערכאה ראשונה של קליפורינה ,מחוז אורנג' ,תיק מספר ;30-2016-00877210 .וBrabcova (7)-
 ,v. Yahoo! Inc.ערכאה ראשונה של קליפורניה ,מחוז אורנג' ,תיק מס' .30-2016-00893069
הואיל וב 28-בפברואר  ,2017המועצה השיפוטית הסמיכה את אב בית הדין של ערכאה ראשונה
במחוז אורנג' להקצות את התביעות המצורפות של Yahoo! Inc. Private Information Disclosure Cases,
“) JCCP No. 4895תיק ” (JCCPלשופט המתאם צירופים בהתאם לתקנות סדר דין אזרחי של קליפורניה
סעיף  [California Code of Civil Procedure section 404.3] 404.3וכלל  3.540של בית המשפט של
קליפורניה ]") [California Rule of Court 3.540בית משפט  ("JCCPלהליכי קדם משפט.
הואיל וב 14-במרץ  ,2017אב בית הדין של ערכאה ראשונה במחוז אורנג' מינה את השופט ת'יארי
פטריק קולו )בדימוס( לתפקיד השופט מתאם הצירופים בתיק .JCCP
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הואיל ובית בית משפט ה JCCP-מינה את דניאל ס .רובינסון מחברת Robinson of Robinson
 Calcagnie, Incואת בריאן ד .צ'ייס מחברת  Bisnar | Chase LLPבא כוח מייצג ראשי שותף ,יחד עם אריק
גרובר מחברת  ,Keller Grover LLPג'רימיה פרי-פירסון מחברת Finkelstein, Blankinship, Frei-
 ,Pearson & Garber LLPניל פיינמן מחברת  ,Fineman Poliner LLPרוברט סאמיני מחברת Samini
 ,Scheinberg PCנתן סמיט מחברת  ,Brown Neri Smith & Khan LLPואת בריאן קאבאטק מחברת
 Kabateck Brown Kellner LLPלוועדת ההיגוי של התובעים וחברי הקבוצה המשוערים במשפט הJCCP-
)"בא כוח מייצג של קבוצת ה.("JCCP-
הואיל ועורך דינה של קבוצת ה JCCP-הגיש קובלנה ייצוגית מאוחדת )"קובלנה ייצוגית מאוחדת"(
ב 27-ביוני  ,2017בתיק ה ,JCCP-הנתבעים טענו לדחיית הקובלנה הייצוגית המאוחדת ,ובית משפט ה-
 JCCPקיבל באופן חלקי ודחה באופן חלקי את הטענה לדחייה על הסף בצו מיום ה 13-דצמבר .2017
הואיל והצדדים עסקו בגילוי עובדות ומומחים במהלך התביעות המצורפות הללו.
הואיל וב 27-לאוגוסט ,2018 ,עורך הדין של קבוצת ה JCCP-הגיש בקשה לאשר קבוצות מסוימות
של משתמשי  Yahooמקליפורניה בהתאם ל.Cal. Civ. P. Code § 382-
הואיל והצדדים השתתפו באופן אישי בשני מפגשי גישור בני יום ,בין צדדים שאינם קשורים זה
בזה ,בסן פרנסיסקו ב 14-באוגוסט  2018וב 7-לספטמבר ,2018 ,בהתאמה ,תחת הנחייתם של דניאל
ווינסיטיין )בדימוס( ,ג'ד מלניק וסימון ללצ'אק המכובדים מ") JAMS-המגשרים"(.
הואיל והצדדים גם עסקו בתקשורת נוספת הקשורה לגישור באופן טלפוני ובדוא"ל ,הן באופן ישיר
והן דרך המגשרים ,בין ה 14-באוגוסט  2018וה 14-בספטמבר.2018 ,
הואיל והנתבעים מכחישים ביצוע של מעשה עבירה כלשהו ,והסכם זה בשום מקרה לא יפורש או
יחשב כראיה או כהודאה או ויתור מצד נתבע כלשהו ביחס לכל טענה לגבי ליקוי או חבות או ביצוע מעשה
עבירה או נזק ,כל פגם בהגנות אותן טענו או היו טועים הנתבעים ,או בגין הדרישות של תקנה פדרלית
מס'  23לסדר דין אזרחי או  Cal. Civ. P. Code § 382או אם התובעים עומדים בדרישות אלה.
הואיל ובהתבסס על החקירה המשמעותית והגילוי מהמסכים בקדם המשפט כמפורט לעיל ,באי
הכוח של הקבוצה הסיקו שהתנאים וההתניות של הסכם זה הם הוגנים ,סבירים והולמים כלפי התובעים
הייצוגיים של קבוצת ההסדר וכלפי לחברי קבוצת ההסדר )כהגדרתה להלן( ,ושהם לטובתם של חברי
הקבוצה ,והסכמו ליישב בתיק שבבית המשפט להתדיינות רב מחוזית את הטענות שנטענו או שיכלו להיטן
בתיק שבבית המשפט להתדיינות רב מחוזית ובתיק  ,JCCPבהתאם לתנאים ולהוראות הסכם ,זה אחרי
ששקלו את )א( ההטבות הניכרות אותם יקבלו חברי קבוצת ההסדר מההסדר) ,ב( התוצאה הבלתי ידועה
והסיכונים הנלווים להתדיינות) ,ג( העיכובים הטמונים בהתדיינות ו)-ד( את התועלת בהתרת יישוב
התדיינות זו ,אשר תושלם כפי נקבע בתנאי הסכם זה.
הואיל וב 22-באוקטובר  ,2018התובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר הגישו את בקשתם לאישור
מקדימי )תיק בית משפט אלקטרוני מס'  ,(330אשר נדחה ע"י בית המשפט ב 28-בינואר ) 2019תיק בית
משפט אלקטרוני מס'  353ו (357-ובעקבות כך הצדדים ערכו גילויים מאשרים נוספים ונכנסו למשא ומתן
נוסף ,שתוצאתו היא הסכם הסדר פשרה מתוקן זה.
הואיל וב 8-באפריל  ,2019בא כוח מייצג של קבוצת הנפגעים בבית המשפט להתדיינות רב
מחוזית הגיש קובלנה ייצוגית מאוחדת מתוקנת שנייה בתיק הנדון בבית המשפט להתדיינות רב מחוזית,
המעלה טענות הנוגעות לחדירות אבטחת מידע שהתרחשו בינואר ") 2012חדירות  ,("2012ועדכון הגדרת
הקבוצה להכללת משתמשים עם חשבונות  Yahooהחל ה 1-בינואר .2012
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הואיל וכוונת הצדדים היא לפתור את המחלוקות והתביעות אשר יש ביניהם בתנאים שנקבעו
להלן .אי לכך ,כעת ,בתמורה להבטחות ,ההתחייבויות בכתב וההסכמים המתוארים להלן ועבור תמורה
טובה ובעלת ערך אחרת אשר אושרה על ידי כל אחד מהצדדים כמשביעת רצון והולמת ,ומתוך כוונה להיות
מחיובים על פי חוק ,הצדדים מסכמים באופן הדדי ,כדלקמן:
.1

הגדרות:
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים את הפירושים המופיעים בצידם:

1.1

"תביעה" או "תביעות" משמע כל התביעות הרשומות במוצג מס'  ,1אשר הוגשו,
הועברו או הוקצו בכל דרך אחרת לבית המשפט להתדיינות רב מחוזית או לבית משפט ה-
 ,JCCPואשר נכללו בהליכי קדם משפט מצורפים או המאוחדים כחלק מYahoo! Inc. -
Case No. 16-md-02752-LHK (N.D. ,Customer Data Breach Security Litigation
) Cal.או Yahoo Inc. Private Information Disclosure Cases, JCCP No. 4895.

1.2

"בא כוח מייצג נוסף של קבוצת ההסדר" משמעו דניאל רובינסון מחברת Robinson of
Robinson Calcagnie, Inc.

1.3

"הוצאות מנהלתיות" משמעו כל ההוצאות שנגרמו בהוצאה לפועל של הסדר זה ,ובכלל
זה וללא הגבלה ,כל ההוצאות או עלויות המיוחסות לתכנית ההודעה ומתן הודעה לכל
קבוצת ההסדר ,איתור חברים בקבוצת ההסדר ,עיבוד תביעות ,קביעת הזכאות של כל אדם
להיות חבר בקבוצת ההסדר ,וניהול ,חישוב ,וחלוקה של קרן ההסדר נטו לחברי קבוצת
ההסדר .הוצאות מנהלתיות כוללות גם כל שכר צד שלישי והוצאות שנגרמו ע"י מנהל
ההסדר תוך יישום תנאי הסכם זה.

1.4

"שתופים" משמע דירקטורים ,נושאי משרה ,עובדים ,עורכי דין ,יועצים ,סוכנים,
מבטחים ,ישויות קשורות ,חברות בנות ,חבורת אם ,קודמיהם ויורשיהם בהווה ובעבר.

1.5

"הסכם" או "הסכם הסדר פשרה" משמע הסכם הסדר פשרה ושחרור מתוקן זה ,כולל
כל המוצגים.

1.6

" "Altabaמשמע  Altba Inc.ל Yahoo! Inc.-שונה השם ל Altba Inc.-לאחר מכירת העסק
המפעיל של  Yahooל Verizon Communications Inc-אשר נכנס לתוקף ב 13-ביוני,
 .2017תחת תנאי ההסכם הארגון מחדש המתוקן ,שבוצע בקשר עם מכירת הנכס ל-
 Verizon,כל אחת מהחברות  Oathו Altaba-אחראית ל 50-אחוז מכל חבות פוטנציאלית
שתיגרם מסגירת ההסכמים ,אשר ניתן לייחס אותה לתביעות.

1.7

"פיצוי חלופי" משמע פיצוי לחברי קבוצת ההסדר כפי שנקבע בסעיף .5

1.8

"ימי עסקים" משמע יום שני ,יום שלישי ,יום רביעי ,יום חמישי ,ויום שישי ,למעט
החגים המצוינים ע"י הממשל הפדרלי.

1.9

"תקופת התביעות" משמע התקופה המסתיימת  365ימים קלנדריים אחרי תאריך צו
האישור המקדמי.
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1.10

"בא כוח מייצג של הקבוצה" משמע בא כוח המייצג הראשי של קבוצת ההסדר ,בא כוח
המנהל של קבוצת ההסדר ,ובא כוח מייצג נוסף של קבוצת ההסדר ,ביחד .במקרה של
מחלוקת בין באי הכוח המייצגים של הקבוצה ,כל סמכות הנתונה בידי בא כוח מייצג של
הקבוצה מכוחו של הסכם זה ,ימומש ,בסופו של דבר לשיקול דעתו של בא כוח המייצג
הראשי של קבוצת ההסדר.

1.11

"תקופת הקבוצה" משמע מ 1-בינואר  2012עד  31בדצמבר 2016 ,כולל.

1.12

"בית משפט" משמע בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הצפוני של
קליפורניה.

1.13

"שירותי אשראי" משמע השירותים המתוארים בסעיף .4

1.14

"טופס תביעת שירותי אשראי או תביעת פיצוי חלופי" משמע הטופס אשר מוגש ע"י
חברי קבוצת ההסדר )על גבי נייר או באמצעות אתר ההסדר( לבחירת שירותי אשראי או
פיצוי חלופי ,המצורף בזאת כמוצג .7

1.15

"דליפות מידע" משמע דליפות המידע הנטענות בקובלנה הייצוגית המאוחדת המתוקנת
השנייה בתיק שבבית המשפט להתדיינות רב מחוזית ,בעניין Yahoo! Inc :התדיינות
בעניין פריצה באבטחת מידע של לקוחות תיק מס' (.md-02752-LHK (N.D Cal-16
ובקובלנה הייצוגית המאוחדת בתיק Yahoo! Inc Inc. Private Information JCCP,
 Disclosure Cases, JCCPמס ) 4895ערכאה ראשונה של מחוז אורנג'(.

1.16

"נתבעים" משמע  Yahooכמוגדר להלן ,וכל הנתבעים שזוהו בקובלנה הייצוגית
המאוחדת המתוקנת השנייה בתיק שבבית המשפט להתדיינות רב מחוזית ,וב-בקובלנה
הייצוגית המאוחדת שבתיק ה JCCP-לרבות  .Yahoo! Inc:וAabaco Small Business, -
.LLC

1.17

"תאריך כניסה לתוקף" משמע התאריך שבו ההסדר העולה מתוך הסכם זה יכנס לתוקף כפי
שנקבע בסעיף .14

1.18

"ישות" משמע כל תאגיד ,שותפות ,חברה בעירבון מוגבל ,אגודה ,נאמנות או כל ארגון מכל
סוג שהוא.

1.19

"חשבון נאמנות" משמע החשבון המתואר בסעיף .3.3

1.20

"הבא כוח המנהל של קבוצת ההסדר" משמע אריאנה טאדלר מחברת Milberg Tadler
 ,Phillips Grossman LLPסטוארט דיוודסון מחברת Robins Geller Rudman & Dowd
 ,LLPגייל בלאט מחברת  ,Casey Gerry Schen Francavilla Blatt & Penfield LLPוקארן
האנסון מחברת .Riebel of Lockridge Grindal Nauen PLLP.

1.21

"צו אישור סופי ופסק דין" משמע צו ופסק דין שבית המשפט רושם לאחר דיון ההגינות הסופי,
אשר מאשר באופן סופי את ההסדר ופוטר את הנתבעים מתביעה נוספת ומבלי לערוך שינויים
מהותיים בצו האישור הסופי ופסק הדין המוסכם והמוצע ע"י הצדדים המצורף בזאת כמוצג
מס' .11
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1.22

"דיון הגינות סופי" ] [final fairness hearingמשמע הדיון שינוהל ע"י בית המשפט על מנת
לקבוע את ההגינות ,ההלימות והסבירות של ההסדר בהתאם לתקנה פדרלית מספר  23לסדר
דין אזרחי ,וכן על מנת להחליט האם להעניק צו אישור סופי ופסק דין.

1.23

"בא כוח מייצג ראשי קבוצת ההסדר" משמע ג'ון יאנחוניס מחברת Morgan & Morgan
Complex Litigation Group.

1.24

"קרן ההסדר נטו" משמע סכום הכספים שנשארים בקרן ההסדר לאחר תשלום כספים או
הקצאת כספים לתשלום מתוך קרן ההסדר עובר הדברים הבאים (i) :מסים והוצאות הקשורות
במס כמפורט בסעיף  (ii) ;3שירותי אשראי כמפורט בסעיף  (iii) ;4פיצוי חלופי כמפורט
בסעיף  (iv) ;5הוצאות במזומן ,משתמש בתשלום ,ועלויות עסק קטן כמפורט בסעיף (v) ;6
הוצאות מתן הודעה והוצאות מנהלתיות כמפורט בסעיפים  9ו (vi) ;10-גמולים לתובעים
ייצוגיים כמפורט בסעיף  ;11ו (vii)-שכ"ט עלויות והוצאות עורך דין ,כמפורט בסעיף .12

1.25

"הודעה" משמע הודעה על ההסדר המוצע לתביעה הייצוגית ,שתינתן לחברי קבוצת ההסדר
בהתאם לתכנית ההודעה המאושרת ע"י בית המשפט בקשר עם האישור המקדמי של ההסדר,
באופן מהותי בטפסים המצורפים בזאת כמוצג מס' .5

1.26

"מועד ההודעה" משמע התאריך הראשון שבו מופצת הודעה לחברי קבוצת ההסדר ,אך לא
יאוחר מארבעים וחמישה ) (45ימים לאחר האישור המקדמי.

1.27

"תוכנית ההודעה" משמע תוכנית ההודעה על ההסדר שפותח ע"י מנהל ההסדר באופן מהותי
בטופס המצורף בזאת כמוצג מס'  ,4כפי שאושר ע"י בית המשפט.

1.28

" "Oathמשמע חברת  Oath Inc.ו ,Oath Holdings Inc.-חברות בנות של חברת Verizon
 .Communications Inc.תחת תנאי ההסכם הארגון מחדש המתוקן שבוצע בקשר עם מכירת
הנכס ל , Verizon-כל אחת מחברות  Oathו Altaba-אחראית ל 50-אחוז מהחבות פוטנציאלית
שתיגרם מסגירת ההסכמים אשר ניתן לייחס אותה לתביעות.

1.29

"הוצאות במזומן" משמע עלויות או הוצאות אשר נגרמו בפועל לחבר קבוצת ההסדר ,אשר
ניתן לייחס אותן באופן הגון לדליפת מידע אחת או יותר ,כפי שנקבע בסעיף  .6הוצאות במזומן
עשויות לכלול איך אינן מוגבלות להפסדים או חיובים מהונאה שלא הוחזרו; שכר טרחה
מקצועי שנגרם בקשר עם גנבת זהות או החזרי מס מזייפים; עמלות או הוצאות שנגרמו ע"י או
נוצרו כתוצאה מהקפאת אשראי ,ניטור אשראי אשר ניתן צו בגינו לאחר ה 1-בינואר 2012
ועד התאריך שבו שירותי האשראי הפכו לזמינים דרך הסדר פשרה זה; הוצאות שונות כגון
נוטריון ,פקס ,עליות דואר ,שיכפול ,קילומטראז' ,והוצאות על שיחות טלפון למרחקים ארוכים;
וזמן שהושקע בטיפול בבעיות הקשורות לדליפת מידע אחת או יותר ,בעלות של $25.00
לשעה ,או חופשה ללא תשלום ממקום העבודה בתעריף השעתי בפועל של אותו חבר בקבוצת
ההסדר ,הגדול מבין השניים .חברי קבוצת ההסדר לא יפוצו על יותר מחמש עשר שעות של
זמן מתועד שהוקדשו לטיפול בבעיות הקשורות לדליפת מידע אחת או יותר ,או עבור חמש
שעות של זמן לא מתועד .עבור משתמשים שהם עסקים קטנים ,הוצאות במזומן עשויות לכלול
שכר או תשלומים ששולמו עבור ביצוע של מטלות אשר ניתן לייחס אותם באופן הוגן להקטנת
ההשפעה של דליפת מידע אחת או יותר.
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1.30

"טופס תביעת הוצאות במזומן" משמע הטופס )על גבי נייר או באתר ההסדר( המצורף בזאת
כמוצג מס' .6

1.31

"משתמש בתשלום" משמע חברי קבוצת ההסדר אשר שילמו ל Yahoo-עבור דואר אלקטרוני
מובחרים
אלקטרוני
דואר
שירותי
או
פרסומות
ללא
] [premium email servicesבמהלך תקופת הקבוצה.

1.32

"טופס למשתמש בתשלום" משמע הטופס )על גבי נייר או באמצעות אתר ההסדר( המצורף
בזאת כמוצג .8

1.33

"חברת אם" משמע ,ביחס לכל ישות ,תאגיד או ישות אחרת אשר בבעלותה או בשליטה ,באופן
ישיר או עקיף ,לפחות רוב המניות או אינטרסים אחרים ,שהם בעלי כוח הצבעה רגיל לשם
בחירת הרוב הדירקטוריון או גוף אחר המבצע תפקיד דומה בישות כאמור.

1.34

"צדדים" משמע נציגי קבוצת ההסדר בשמם ובשם קבוצת ההסדר ,והנתבעים.

1.35

"אדם" משמע אדם פרטי או ישות משפטית ,יורשיהם ונמחיהם ,בהתאמה.

1.36

"מידע אישי" משמע שמות ,כתובות דואר אלקטרוני ,מספרי טלפון ,תאריכי לידה ,ססמאות,
שאלות אבטחה ,שאוחסנו במערכות  Yahooושאליהם בוצעה גישה בלתי מורשית כתוצאה
מדליפות המידע ,כולל מידע פרטי הנמצא בתוך דברי דואר אלקטרוני ,יומנים ואנשי קשר של
המשתמשים ,לרבות אך לא רק תקשורת בנושאים פיננסיים ורשומות הכוללים כרטיסי אשראי,
חשבונות קמעונאות ,בנקאות ,ססמאות לחשבונות ,מסמיכים של ה IRA-ומספרי ביטוח לאומי
] [social securityמעסקאות שבוצעו באמצעות דואר אלקטרוני.

1.37

"תובע" משמע אדם אשר נמנה כתובע בכל קובלנה שהוגשה באחת התביעות או בתיק שבבית
המשפט להתדיינות רב מחוזית או בתיק ה.JCCP-

1.38

"צו אישור מקדמי" משמע צו הניתן ע"י בית המשפט שמאשר קבוצת הסדר באופן מקדמי,
מאשר את ההסדר ,לרבות אך לא רק את הטפסים והנוהל למתן הודעה לקבוצת ההסדר ,ממסד
הליך בו יוכלו חברי קבוצת ההסדר להתנגד או להסתלק מההסדר ,וקובע תאריך בו יערך דיון
ההגינות הסופי ,ללא שינוי מהותי בצו אישור מקדמי המוצע ומוסכם ע"י הצדדים המצורף
בזאת כמוצג .3

1.39

"תביעה ששוחררה"  -משמע כל תביעה ,חבות ,זכות ,דרישה ,תביעה ,התחייבות ,נזק ,לרבות
נזק תוצאתי ,הפסד או עלות ,פיצויים עונשיים ,שכר טרחה ועלות עורכי דין ,תביעה או עילה
לתביעה ,מכל סוג או תיאור—בין אם ידוע או בלתי ידוע )כהגדרתו של המונח "תביעה בלתי
ידועה" להלן( ,נחשד או לא נחשד ,נטען או לא נטען ,קצוב או לא קצוב ,חוקי ,סטטוטורי או
הוגן—הקשור או העולה מכל עובדה נטענת שהיא בכל אחת מהתביעות.

1.40

"גמולים לתובעים ייצוגיים" משמע פיצוי המוענק לתובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר
כהכרה בתפקידם בהתדיינות זו ,כפי שנקבע בסעיף .11

1.41

"הסדר" משמע יישוב התביעה ע"י ובין הצדדים ותנאי הסדר פשרה כאמור בהסכם הסדר
פשרה זה.
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1.42

"מנהל ההסדר" משמע )” .Heffler Claims Group (“Hefflerבאי הכוח של הקבוצה
והנתבעים רשאים ,בהסכמה ,להחליף את מנהל הסדר באחר ,בכפוף לאישור בית המשפט.

1.43

"קבוצת ההסדר" משמע כל תושבי ארה"ב וישראל ועסקים קטנים אשר היו להם חשבונות
 Yahooבכל זמן בתקופה שבין ה 1-לינואר  2012עד ה 31-בדצמבר  ,2016כולל; ובלבד
שהבאים אינם כלולים בקבוצת ההסדר (i) :נתבעים (ii) ,כל ישות שבו יש לנתבעים זכות
שליטה (iii) ,נתבעים ,נושאי משרה ,דירקטורים ,באי כוח חוקיים ,יורשים ,חברות בנות,
ונמחים; ) (ivכל שופט או קצין שיפוט המכהן בעניין זה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה
והצוות השיפוטי שלהם ו (v)-כל אדם פרטי אשר מסתלק מקבוצת ההסדר במועד ובאופן חוקי.

1.44

"חבר בקבוצת ההסדר" משמעו חבר בקבוצת ההסדר.

1.45

"תובעים ייצוגיים של קבוצת הסדר" משמע ג'ון בל ,מישל בוראס ,ג'אנה בראבקובה ,ריד
בראקן ,פול דוגאס ,השמטולה עסאר ,הילארי גמאש ,מלי גרנות ,קימברלי היינס ,אנדרו ג'יי
מורטנסן ,בריאן נף ,ג'ארד פסטור ,ברנדן קווין ,דיאנה רידולפו ,מתיו רידולפו ,ויניב ריבלין.

1.46

"קרן ההסדר" משמע מאה ושבע-עשרה מליון ,חמש מאות אלף דולר ארה"ב
) ($117,500,000.00וכל ריבית ,הכנסות או רווחים אחרים שנצברו בתקופה שבה שסכום
זה מוחזק בחשבון נאמנות.

1.47

"אתר ההסדר" משמע אתר אינטרנט שהוקם ע"י מנהל ההסדר כדי לספק מידע על ההסדר
ולאפשר הגשת תביעות .לכל הפחות ,יש לפרסם את המידע הבא באתר ההסדר :העתק של
הגרסה המצונזרת של הקובלנה הייצוגית המאוחדת המתוקנת השנייה שאשר זמין לציבור דרך
מערכת ] PACERמערכת גישה ציבורית לרשומת אלקטרוניות של בית המשפט[; העתק של
הקובלנה הייצוגית המאוחדת הזמין לציבור דרך גישה לתיקי בית משפט של הערכאה הראשונה
של מחוז אורנג' ,הסכם הסדר פשרה זה )אך ללא התחייבויות הקשורות לנהלים העסקיים
שנקבעו במוצג מס'  ;(2בקשת התובעים לאישור מקדמי של הסדר תובענה ייצוגית; הודעה;
טפסי תביעה )עם אפשרות להגיש את טפסי התביעה באופן אלקטרוני(; ולאחר ההגשה ,בקשת
התובעים לשכר טרחה של עורכי דין ,הוצאות וגמולים לתובעים ייצוגיים ,ובקשת התובעים
לאישור סופי .בנוסף על היותו באנגלית ,אתר ההסדר יכלול תרגום לספרדית ועברית.

1.48

"משתמש שהוא עסק קטן" משמע חברי קבוצת ההסדר אשר שילמו ל Yahoo-או Aabaco

עבור שירותים לעסקים קטנים במהלך תקופת הקבוצה.
1.49

"טופס תביעה למשתמש שהוא עסק קטן" משמע הטופס )על גבי נייר או באמצעות אתר
ההסדר( המצורף בזאת כמוצג .9

1.50

"חברת בת" משמע ,ביחס לכל ישות ,כל תאגיד ,חברה בערבון מוגבל ,שותפות או ישות אחרת,
אשר לפחות רוב של המניות או אינטרסים אחרים ,שהם בעלי כוח הצבעה רגיל לבחירת הרוב
של הדירקטוריון או גוף אחר המבצע תפקיד דומה בישות כאמור ,נמצאות בבעלותה או
בשליטה של הישות האמורה ,באופן ישיר או עקיף.

1.51

"יורש" משמע ,בהתייחס לאדם טבעי ,יורשו של אדם כאמור ,ובהתייחס לישות ,כל ישות
אחרת אשר באמצעות מיזוג ,השתלטות ,או בכל דרך אחרת ,רכש את החובות ,הזכויות,
התחייבויות ,המניות ,החובות או הנכסים של ישות זו.
-8-

1.52

"מסים והוצאות הקשורות למסים" משמע (i) :כל המסים ,המכסים החלים וחיובים דומים
המוטלים על ידי רשות ממשלתית )לרבות כל מס ,ריבית או קנס משוער( אשר עולים בכל
תחום שיפוט ,אם בכלל ,בגין הכנסות או רווחים שנצברו או בהתייחס לקרן ההסדר ,לרבות
אך לא רק ,כל המסים שיתכן שיוטלו על הנתבעים או על באי כוחם בגין כל הכנסה או רווח
שנצבר ע"י או בגין קרן ההסדר עובר כל תקופה ,במשך התקופה בה היא מוחזקת בחשבון
הנאמנות; ) (iiכל מס ,מכס או חיוב דומה אחר המוטלים על ידי רשות ממשלתית )לרבות כל
מס ,ריבית או קנס משוער( הקשורים לקרן ההסדר ,ושמנהל ההסדר קובע שהגיע או יגיע מועד
פירעונם ,אם בכלל; ו (iii)-כל ההוצאות ,ההתחייבויות והעלויות שנגרמו בקשר עם מיסויי
קרן ההסדר )לרבות אך לא רק ,הוצאות על עורכי דין לענייני מס ורואי חשבון(.

1.53

"תביעות בלתי ידועות" משמע כל התביעות ששוחררו ,אשר אף נתבע או תובע ייצוגי של
קבוצת הסדר או חבר בקבוצת ההסדר אינו מודע להן או חושד בקיומן לטובתו ,או לטובתה,
או לטובת הארגון ,החל מתאריך הכניסה לתוקף ואשר ,אילו הוא ,היא או הארגון היו מודעים
להן ,יתכן והדבר היה משפיע על ההחלטה/ות שלו ,שלה או של הארגון בעניין ההסדר .בגין
כל התביעות ששוחררו ,הצדדים מתנים ומסכימים שביום הכניסה לתוקף ,הנתבעים ,התובעים
ייצוגיים של קבוצת ההסדר וחברי קבוצת ההסדר יוותרו על כל ההוראות ,הזכויות וההטבות
המוענקות על פי כל דין של כל מדינה בארצות הברית ,או על פי עיקרון המשפט המקובל או
באופן אחר ,אשר דומה ,בר השווה או שווה ל ,Cal. Civ Code § 1542-אשר מורה:
שחרור כללי אינו חל על תביעות אשר אינן ידועות לנושה או שהוא
אינו חושד לגבי קיומן לטובתו בזמן ביצוע הוויתור ,ואשר ,אילו היו
ידועות לו לבטח היו משפיעות באופן מהותי על יישוב הסכסוך עם
הצד החייב.
תובעים ייצוגיים של קבוצת הסדר ובאי הכוח המייצגים של הקבוצה מכירים בכך ,וכל אחד
מחברי קבוצת ההסדר מכוח דין ,ייחשב כמי שהכיר בכך ,שנערכה התמקחות נפרדת
להכללתן של "תביעות בלתי ידועות" בהגדרה של תביעו ששוחררו ,והיה מרכיב מרכזי של
הסכם הסדר הפשרה.
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1.54

" "Versionמשמע  .Version Communications Inc.ביוני  Yahoo! Inc 2017וVersion -
 Communications Incהשלימו עסקה למכירת נכס ,שבו  Versionרכשה את כל המניות
שבידי הציבור של  ,Yahoo Holdings Inc.חברת בת בבעלותה הבלעדית של ,Yahoo! Inc

אשר מיד לפני ביצוע המכירה ,הייתה בבעלות הנכסים והחובות הקשורים לעסק המפעיל של
 .Yahooבסגירת העסקה למכירתה של העסק המפעיל של  Yahooל ,Verizon-אשר נכנס
לתוקף ב  13-ביוני Yahoo Holdings ,2017 ,הועברה אל והפכה לחברת בת בבעלותה
המלאה של  .Verizonהחל מ 1-בינואר  ,2018הוחלף שמה של  Yahoo Holdings Incל-
.Oath Holdings Inc
1.55

.2

" "Yahooמשמע ;Aabaco Oath Holdings Inc; Yahoo Holdings Inc; Yahoo! Inc
 Small Business, LLCו Altaba Inc-ושותפים ,החברות הבנות והיורשים שלהן בהווה ,בעבר
ובעתיד .בהתאם לך ,במסמך זה Yahoo ,מתייחסת הן ל Oath-והן ל.Altaba-

שינויים בנהלים העסקיים

2.1

 Oathתאמץ ,תשלם עבור ,תיישם ו/או תשמור על ההתחייבויות הקשורות לנהלים העסקיים
הקשורים לאבטחת מידע' על מנת להגן על המידע האישי של משתמשים קיימים ושל חברי
קבוצת ההסדר כפי שנקבע במוצג מס'  ,2המצורף בזאת ,לתקופה של לא פחות מארבע שנים.
בנוסף ,על  Oathלהתחייב להקצאות בנוגע למספרם של אנשי הקבוצה ,לגבי תקציב האבטחה,
המתוארים במוצג מס'  2,עד סוף שנת  .2022במידה שבית המשפט התיר זאת ,חלקים של
מוצג מס'  2הקשורים לאמצעי אבטחה ספציפיים יוגשו לבית המשפט באופן חסוי משום שהם
מכילים מידע רגיש הנוגע לנוהלי אבטחת הסיבר של  Oathאשר עלול להזיק לנתבעים,
משתמשים קיימים ,וחברי קבוצת ההסדר ,במידה ויפורסם Oath .תקיים את ההתחייבויות
הקשורות לנהלים העסקיים הקבועות במוצג מס'  2מיום הכניסה לתוקף של צו האישור הסופי
ופסק הדין לתקופה של לא פחות מארבע שנים .על  Oathלהתחייב להקצאות בנוגע למספר
של אנשי הקבוצה ולתקציב האבטחה המתוארים במוצג מס'  ,2עד סוף שנת .2022

2.2

על חשבונה הבלעדי והנפרד ,חברת  Oathתעסיק ספק צד ג שיבצע הערכות שנתיות של
תוכנית אבטחת המידע של ") Oathהערכת צד ג'"( ,בכל שנה קלנדרית למשך ארבעת השנים
שלאחר האישור הסופי של הסכם זה .ביצוע ההערכה ע"י צד ג' תבוצע בהתאם לנהלים
והתקנים המקובלים במקצוע .האדם המבצע את ההערכה מטעם צד ג' יעריך את תוכנית אבטחת
המידע של  ,Oathובכלל זה את המדיניות והשיטות הנהוגות בה ,כנגד מסגרת אבטחת מידע
מקובלת ,כגון  ,לדוגמא מסגרת העבודה לאבטחת סייבר של ה] NIST-המכון הלאומי
)האמריקאי( לתקנים ולטכנולוגיה[ ,או שווה ערך סביר לכך .ההערכה שתבוצע ע"י צד ג'
תאתר פגמים בתוכית אבטחת המידע של חברת  .Oathבסיומו של כל הערכה של צד שלישי,
 Oathתתעדף ותפתח תוכנית למתן מענה לכל פגם ,לפי הצורך.

2.3

לאחר תאריך הכניסה לתוקף Oath ,תספק לבא כוח המייצג הראשי של קבוצת ההסדר של
התובעים את התוצאות של הערכת צד ג' ,תוך  30ימים מהשלמת הביצוע של כל הערכה .הבא
כוח מייצג ראשי קבוצת ההסדר רשאי לשתף את תוצאות ההערכות השנתיות המבוצעת ע"י
צד ג' עם צד ג' שנבחר על ידו על מנת לוודא שחברת  Oathעומדת בהתחייבויות הקשורות
לנהלים עסקיים הקבועות במוצג מס' .2
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2.4

.3

הנתבעים מאשרים שהגשת התובענות ומימוש ההליכים והדיונים עם באי הכוח המייצגים של
קבוצת ההסדר היו גורם מהותי שתרם לאימוץ ,תשלום עבור ,יישום ו/או קיום ההתחייבויות
הקשורות לנהלים העסקיים שזוהו במוצג מס' .2

קרן ההסדר
3.1

הנתבעים מסכימים לבצע תשלום הסדר בלתי הפיך ,על סך מאה ושבע עשרה מליון ,חמש
מאות אלף ) ($117,500,000.00דולר ארה"ב ולהפקיד את תשלום לתוך חשבון נאמנות תוך
עשרים ) (20ימים מרישום צו האישור הסופי ופסק הדין .לפי בקשת מנהל ההסדר ,הנתבעים
רשאים לבצע תשלום של עד שני מליון ) ($2,000,000.00דולר ארה"ב לפני מתן צו אישור
סופי ופסק דין על מנת לכסות את ההוצאות שנגרמו ע"י מנהל ההסדר .במידה ותשלום זה
מבוצע ע"י נתבעים לפני מתן האישור ופסק הדין הסופי ,יפחית הדבר את הסכום שהנתבעים
ידרשו לשלם לתוך חשבון הנאמנות ,במידה ובית המשפט ירשום את צו האישור סופי ופסק
הדין על בסיס דולר אחר דולר.

3.2

כמתואר בהסכם זה ,על קרן ההסדר להוות את המקור היחיד לכספים עבור הסעדים המוזכרים
להלן—למעט כל סכום הנדרש למימוש השינויים בנהלים העסקיים המתוארים בסעיף  ,2אשר
סכומם וערכם יבואו בנוסף לסעדים הכספיים הניתנים מקרן ההסדר—וישמשו את מנהל
ההסדר לתשלום עבור:

3.3

)(a

מסים והוצאות הקשורות למסים ,כמפורט בסעיף ;3

)(b

שירותי אשראי ,כמפורט בסעיף .4

)(c

פיצוי חלופי ,כמפורט בסעיף .5

)(d

הוצאות במזומן ,כמפורט בסעיף ;6

)(e

עלויות משתמש בתשלום ,כמפורט בסעיף .6

)(f

עלויות משתמש שהוא עסק קטן ,כמפורט בסעיף .6

)(g

הודעות והוצאות מנהלתיות כמפורט בסעיפים  9ו;10-

)(h

גמולים לתובעים ייצוגיים ,כמפורט בסעיף .11

)(i

שכר טרחה ,עלויות והוצאות עורכי דין ,כמפורט בסעיף ;12

)(j

כל גמול אחר הנדרש על-פי הסכם זה ,למעט השינויים בנהלים העסקיים כמפורט בסעיף .2

על חשבון הנאמנות להיות חשבון נושא ריבית שהוקם במוסד פיננסי המקובל על באי הכוח
המייצגים של הקבוצה ועל הנתבעים ,ובהתאם לסעיף  3.8יוחזק כקרן הסדר מוגבל המאושר
ע"י בית המשפט בהתאם לתקנות האוצר )האמריקאי( ,Treasury Regulation § 1.468B-1
et seq.

3.4

אין למשוך כל סכום שהוא מחשבון הנאמנות אלא אם (i) :ניתנה לכך הרשאה מפורשת בהסכם
זה; או ) (iiאושר על ידי בית המשפט.
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3.5

מנהל ההסדר ,בכפוף לפיקוח והוראות בית המשפט ו/או עורך הדין לפי הצורך או בהתאם
לנסיבות ,ינהל ו/או יפקח על חלוקת קרן ההסדר לחברי קבוצת ההסדר בהתאם להסכם הזה.

3.6

מנהל ההסדר ובא כוח מייצג של הקבוצה אחראים על התקשורת עם חברי קבוצת ההסדר בנוגע
לחלוקת קרן ההסדר והסכומים המשולמים לפי ההסדר.

3.7

כל הכספים המוחזקים בחשבון הנאמנות הנוגעים להסדר הפשרה יחשבו כאילו הם במשמורת
בית המשפט בתאריך הכניסה לתוקף של הסדר הפשרה ועד לאותו הזמן שבו הכספים יחולקו
לחברי קבוצת ההסדר או ישולמו באופו אחר בהתאם להסכם זה ו/או צו נוסף של בית המשפט.

3.8

הצדדים מסכימים שקרן ההסדר מיועד להחזקה כקרן הסדר מוגבל כמשמעו של Treasury
 ,Regulation § 1.468B-1ושמנהל ההסדר ,כמשמעו של Treasury Regulation § 1.468B-
) ,2(k)(3יהיה אחראי להגיש החזרי מס וכל דיווח מס אחר עבור או בגין קרן ההסדר ,ולשלם

מתוך קרן ההסדר את כל המסים והוצאות הקשורות למסים החייבים בתשלום בגין קרן ההסדר.
הצדדים מסכימים שההתייחסות לקרן ההסדר תהיה כאל חשבון נאמנות מהתאריך המוקדם
ביותר האפשרי ,ומסכימים לכל ייחוס לאחור הנדרש על מנת להתייחס לקרן ההסדר כחשבון
נאמנות מהתאריך המוקדם ביותר האפשרי.
3.9

כל המסים והוצאות הקשורות למסים בגין קרן ההסדר ישולמו מתוך קרן ההסדר וישולמו
במועד ע"י מנהל קרן ההסדר ללא צורך בצו קודם מבית המשפט .בנוסף ,קרן ההסדר ישפה
ויפטור מחבות את הצדדים ובאי כוחם בגין מסים והוצאות הקשורות למסים )לרבות אך לא
רק ,מסים ברי פירעון כתוצאה מתשלומי שיפוי כאמור(.

3.10

הצדדים ובאי כוחם בהתאמה לא הציגו מצג או ערובה ביחס לטיפול במס ע"י תובע ייצוגי
כלשהו של קבוצת ההסדר או חבר כלשהו בקבוצת ההסדר בקשר לתשלום או העברה שבוצע
בהתאם להסכם זה או שנגזר או בוצע בהתאם לקרן ההסדר.

3.11

כל אחד מהתובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר וכל חבר בקבוצת ההסדר יהיה האחראי
הבלעדי עובר השלכות המס המקומיות ,של המדינה )בארה"ב( והפדרליות עבורו ,עבורה או
עבור הארגון בשל קבלת כספים מקרן ההסדר בהתאם להסכם הזה.

3.12

הנתבעים ובאי כוחם לא יישאו באחריות או חבות כלשהו עבור או בגין (i) :כל מעשה ,מחדל
או החלטה של בא כוח המייצג של הקבוצה ,מנהל ההסדר ,או כל אחד מהממונים או הסוכנים
שלהם ,בקשר עם ביצוע ההסדר או בדרך אחרת; ) (iiהניהול ,ההשקעה או החלוקה של קרן
ההסדר; ) (iiiניסוח ,עיצוב או תנאי התשלום של קרן ההסדר; ) (ivהקביעה ,הניהול ,החישוב
או התשלום של כל תביעה נטענת נגד קרן ההסדר; ) (vכל הפסד שנגרם לקרן ההסדר או כל
תנודה בערך של קרן ההסדר; או ) (viתשלום או ניכוי מס במקור של כל המסים וההוצאות
הקשורות למסים ,שנגרמו בקשר עם מיסוי קרן ההסדר או הגשה של החזרי מס .לנתבעים אין
כל מחויבות לתקשר עם חברי קבוצת ההסדר ואחרים בנוגע לסכומים המשולמים לפי ההסדר.
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3.13

.4

לא תהיה חבות כלשהי לתובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר ובא כוח מייצג של הקבוצה בגין
כל פעולה שבוצעה בהתאם לתנאי הסכם זה ,לרבות אך לא רק (i) :כל מעשה ,מחדל או החלטה
של מנהל ההסדר ,או כל אחד מהממונים או הסוכנים שלהם ,בקשר עם ביצוע ההסדר או בדרך
אחרת; ) (iiהניהול ההשקעה או החלוקה של קרן ההסדר; ) (iiiהניסוח ,העיצוב או תנאי
התשלום של קרן ההסדר; ) (ivהקביעה ,הניהול ,החישוב או התשלום של כל תביעה נטענת
נגד קרן ההסדר; ) (vכל הפסד שנגרם לקרן ההסדר או כל תנודה בערך של קרן ההסדר; או
) (viתשלום או ניכוי מס במקור של כל המסים וההוצאות הקשורות למסים שנגרמו בקשר עם
מיסוי קרן ההסדר או הגשת החזרי מס.

שירותי אשראי
4.1

4.2

שירותי אשראי יסופקו ע"י  AllClear ID .AllClear IDיספק שירותי אשראי לחברי קבוצת
ההסדר אשר תובעים ונרשמים לשירותי אשראי  ,המורכבים מ:


ניטור אשראי של תיקי האשראי של חברי קבוצת ההסדר עבור תושבי ארה"ב בכל שלושת
) (3סוכנויות דיווח האשראי המרכזיות ) Experian, Equifaxו (TransUnion-למשך
תקופת שירותי האשראי )ניתור של לשכה יחידה עם  TransUnionמופעלת במועד הרשמה.
חברים יצטרכו להיכנס לפורטל הלקוחות המקוון שלהם או להתקשר למרכז התמיכה כדי
לאשר את מדיניות הסינון על מנת הפעיל את ניטור האשראי של שלוש הלשכות(;



® Credit Score 3.0 VantageScoreו Credit Report-מ TransUnion®-עבור לתושבי
ארה"ב;



התראות הונאה לתושבי ארה"ב ,אותם יוכלו חברי קבוצת ההסדר להגדיר ,לחדש ולהסיר,
בפורטל הלקוח המקוון שלהם ,להגנה נוספת נגד גנבת זהות;



ביטוח גנבת זהות לתושבי ארה"ב ,שמכסה הוצאות מסוימות הקושרות לגנבת זהות ,שנגרמו
לחברי קבוצת ההסדר עד לגבול של  1מיליון דולר ארה"ב;



ניטור גנבת זהות עבור תושבי ארה"ב על מנת להודיע לחברי קבוצת ההסדר כאשר מידע על
זהות גנובה אותר ודווח דרך המערכת להתרעה על הונאה באינטרנט ,ושותפות עם הברית
הלאומית )ארה"ב( להדרכה וזיהוי פלילי בסייבר ) (NCFAאשר מפעל מסלקה לתעודות
גנובות;



שירותי שחזור זהות אשר מספקים סיוע מקצועי בפתרון הונאה לחברי קבוצה ההסדר אשר
חווים גנבת זהות או הונאה ,ומסייע להם בשחזור ושיקום הזהות;



סריקה לגילוי גנבת זהות של הזהויות של ילדים עד גיל  18של חברי קבוצת ההסדר ,עבור
תושבי ארה"ב;



סיוע בביטול והחלפת כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב במקרה שארנק נגנב או אבד.

נוסח ההודעה הארוך תתאר באופן כללי את אופי שירותי האשראי ויפורסם באתר ההסדר
בהתאם לסעיף  1.47של הסכם זה ,ויתואר באתר האינטרנט או על דף האינטרנט של AllClear
 ,IDבהתאם לסעיף  4.5להלן.
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4.3

לתוקפה של לא יותר משלוש מאות שישים וחמשה ) (365ימים קלנדרים אחרי האישור
המקדמי ,חברי קבוצת ההסדר יוכלו להגיש למנהל ההסדר טופס תביעה ולבחור בשירותי
אשראי באופן התואם את טופס התביעה וההודעה ,בתנאי שלא הגישו טופס תביעה בה בחרו
בפיצוי חלופי .מנהל ההסדר יבחן את כל התביעות לשירותי אשראי כדי לאמת שהאדם התובע
שירותי אשראי (i) :חבר בקבוצת ההסדר; ו (ii)-לא תבע פיצוי חלופי .אי-בהירויות וליקויים
בטופס התביעה יפתרו ע"י מנהל ההסדר .במידה וקיימת אי-בהירות בגין בחירתו של חבר
בקבוצת ההסדר את שירותי האשראי או הפיצוי חילופי ,ומנהל ההסדר אינו יכול לפתור את
אי-הבהירות ,טופס התביעה ובו אי-הבהירות כאמור יעבור כברירת מחדל לשירותי אשראי.
עם זאת ,במקרים של ליקויים או אי-בהירות ,מנהל ההסדר יבקש מהחבר בקבוצת הסדר לפתור
את הליקוי או אי הבהירות ,ובעשותו זאת ,יוכל להשתמש בשיקול דעתו כדי לקבוע את הדרך
היעילה והאפקטיבית יותר של תקשורת עם חבר בקבוצת ההסדר ,בין עם באמצעות דואר
אלקטרוני ,טלפון או דואר .סכסוכים בגין טופסי התביעה יפתרו ע"י מנהל ההסדר.

4.4

בהתאם לסעיף  10להלן ,מנהל ההסדר ישלח לכל תובע שירותי אשרי תקף ,באמצעות דואר
אלקטרוני או עובר תובעים ללא כתובת דואר אלקטרוני באמצעות דואר ארה"ב ,קוד הפעלה
אשר ישמש להפעלת שירותי האשרי באמצעות אתר האינטרנט של  .AllClearIDתובעי
שירותי אשראי תקפים רשאים לשירותי אשראי לתקופה של לפחות שנתיים ) ,(2החל במאוחר
מבין (i) :תאריך שהוא שלושים ) (30ימים אחרי סוף תקופת התביעות; או ) (iiהתאריך שהוא
שלושים ) (30יום אחרי תאריך כניסה לתוקף AllClear ID .יספק שירותי אשראי לכל התובע
תקף של שירותי אשראי שהפעילו בזמן המתאים שירותים אלו.

4.5

על או לפני תאריך ההודעה AllClearID ,יקים אתר אינטרנט יעודי שמספק הוראות לגבי
אופן שליחת תביעה לשירותי אשראי ולגבי תהליך ההפעלה ,ומספק תיאור כללי של אופי
שירותי האשראי שיסופקו כחלק מהסדר זה.

4.6

תוך חמישה ) (5ימי עסקים לאחר תאריך הכניסה לתוקף ,מנהל ההסדר ישלם מתוך קרן
ההסדר ל AllClearID-את כל הכספים הדרושים ל AllClear-לאספקת שירותי אשראי בהתאם
להסכם עם .AllClear

4.7

שירותי אשראי יסופקו לחברי קבוצת ההסדר אשרי מבקשים ומפעילים בזמן המתאים שירותי
אשראי לתקופה של לפחות שנתיים ) ,(2החל במאוחר מבין (i) :תאריך שהוא שלושים )(30
ימים אחרי סוף תקופת התביעות; או ) (iiהתאריך שהוא שלושים ) (30יום אחרי תאריך כניסה
לתוקף.

4.8

בתאם לסעיף  7להלן ,אם נשארים כספים בקרן ההסדר אחרי שכל התביעות התקפות,
ההוצאות והעליות שולמו או שנשמרו כספים עבורם ,מנהל ההסדר ישתמש ביתרת הכספים
לשלם ל AllClearID-להאריך את שירותי אשראי בתוספות של חודש אחד ,עבור תקופה של
עד חמש שנים נוספות .במקרה זה ,על  AllClearIDלהודיע לחברי קבוצת ההסדר שהגישות
תביעות תקיפות לשירותי אשראי שתקופת ניטור האשראי הוארך ואורך הזמן שבו יסופקו
שירותי האשראי.

4.9

היות ושירות האשראי של  AllClearIDאינם זמינים לתושבי ישראל ולמשתמשים ישראלים
שהם עסקים קטנים ,כל חברי קבוצת ההסדר הישראלי כאמור זכאים לפיצוי חלופי ללא קשר
לכך שיש לו או לה ואו לארגון שירותי ניטור אשראי.
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4.10

.5

תושב ארה"ב ,שהם הבעל)ים( היחיד)ים( של משתמש שהם עסקים קטנים זכאים לתבוע
שירותי אשראי או פיצוי חלופי בנוסף להטבות אחרות לפי הסכם זה .אנשים יחידניים אלה,
תושבי ארה"ב יכולים להשיג את כל שירותי האשרי המזוהים סעיף זה במסגרת היותם אנשים
יחידניים.

פיצוי חלופי
5.1

חברי קבוצת ההסדר ש (i) :כבר יש להם סוג מסוים של ניטור או הגנת אשראי; ו (ii)-ואינם
נרשמים לשירותי האשראי הזמינים תחת ההסדר רשאים לבקש פיצוי חלופי ע"י הגשת טופס
תביעה בו יבחר בפיצוי חלופי למנהל ההסדר לא יאוחר מ 365-ימים קלנדריים אחרי האשר
המקדמי .כדי להיות זכאי לקבלת פיצוי חלופי ,חייב חבר בקבוצת ההסדר ,בטופס התביעה(i) :
לציין שיש לו ,ואו לה או לארגון איזשהו סוג של ניטור או הגנת אשראי נכון לתאריך בו מוגש
טופס התביעה ,ושיחזיק בה לתקופה של שנה אחת; ) (iiזיהה את שירותי או הגנת האשראי
שיש ברשותו ,ברשותה או ברשות הארגון ,ומתי בערך הוא ,היא או הארגון נרשמו לשירות;
ו (iii)-ויתר בחיוב על הזכות לתבוע שירותי אשראי על טופס התביעה.

5.2

מנהל ההסדר יוודא שכל אדם המגיש טופס תביעה הבוחר בפיצויי חלופי (i) :הוא חבר בקבוצת
ההסדר; ) (iiלא תבע את שירותי האשרי הזמינים תחת ההסדר; ) (iiiציין בטופס התביעה שיש
ברשותו סוג כלשהו של שירותי ניטור או הגנת אשראי החל מהתאריך שבו הוגש טופס התביעה
ויחזיק בה למשך שנה אחת ,והתאריך המשוער שבו הוא נרשם; ו (iv)-זיהה בטופס התביעה
את שירותי ניטור או הגנת האשראי אשר יש ברשותו ,אך לא יאמת בדרך אחרת את ההצהרות
שיש בטופס .כל טופס תביעה אשר עומד בדרישות אלו יחשב כתביעה תקפה לפיצוי חלופי.
לחבר בקבוצת ההסדר לא יהיו יותר מטופס תביעה תקף אחד עבור פיצוי חלופי .אי-בהירויות
וליקויים בטופס התביעה יפתרו ע"י מנהל ההסדר .במידה וקיימת אי-בהירות בגין בחירתו של
חבר בקבוצת ההסדר את שירותי האשראי או הפיצוי חילופי ,ומנהל ההסדר אינו יכול לפתור
את אי-הבהירות ,טופס התביעה ובו אי-הבהירות כאמור יעבור כברירת מחדל לשירותי אשראי.
עם זאת ,במקרים של ליקויים או אי-בהירות ,מנהל ההסדר יבקש מהחבר בקבוצת הסדר לפתור
את הליקוי או אי-הבהירות ,ובעשותו זאת ,יוכל להשתמש בשיקול דעתו כדי לקבוע את הדרך
היעילה והאפקטיבית יותר לתקשר עם חבר בקבוצת ההסדר ,בין עם באמצעות דואר אלקטרוני,
טלפון או דואר .סכסוכים בגין טופס תביעה כלשהו יפתרו ע"י מנהל ההסדר.

5.3

התאם לסעיף  10להלן ,כל חבר בקבוצת ההסדר אשר מגיש טופס טביעה תקף ובוחר בפיצוי
חלופי יקבל תשלום השווה ל ,$100.00-בכפוף להפחתה פוטנציאלית לפי סעיף  6.9במקרה
שבו לאחר ההגשה והתשלום של כל התביעות התקפות כמפורט בהסכם זה ,יוותרו כספים
שיוריים בקרן ההסדר ,כך שיופעלו נהלי השיוריים בסעיף  ,7אזי הסכום שישולם לכל תביעה
תקיפה הבוחרת בפיצוי חלופי יגדל פרו רטה לסכום השווה ל $358.80-עבור על תביעה .קרן
ההסדר המתואר בסעיף  3לעיל יהיה המקור הבלעדי של הכספים לטובת הסעד שנקבע בסעיף
 5זה.

5.4

על אף האמור בסעיף  ,5.1חברי קבוצת ההסדר תושבי ישראל זכאים לתשלום פיצוי חלופי
ע"י הגשת טופס תביעה לפיצוי חלופי וע"י אישור שהיא ,הוא או הארגון (i) :חבר בקבוצת
ההסדר; ו (ii)-תושב ישראל או שהיה תושב ישראל במהלך תקופת הקבוצה .טופס התביעה
הישים לתושבי ישראל עבור הוצאות במזומן ופיצוי חלופי מצורף בזאת כמוצג .10
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.6

הוצאות במזומן
6.1

חברי קבוצת ההסדר שלהם הוצאות במזומן רשאיים לבקש תשלום של הוצאות במזומן שלהם
ע"י הגשת טופס תביעת הוצאות במזומן )על גבי נייר או באתר ההסדר( למנהל ההסדר בליווי
אימות להוצאות במזומן שנגרמו ,ותיעוד של ההוצאות במזומן אשר אמור להתקיים באופן טבעי
ושנשמר או ניתן להשיג בקלות ,כמפורט בטופס תביעת הוצאות במזומן .ניתן להגיש טופסי
תביעת הוצאות במזומן בכל זמן לפני התאריך שהוא  365ימים לאחר האישור המקדמי.

6.2

מנהל ההסדר יוודא שכל אדם המגיש טופס תביעת הוצאות במזומן הוא חבר בקבוצת ההסדר
ותהיה בידיו שיקול הדעת והסמכות הבלעדיים לקבוע האם ובאיזו מידה טופס תביעת הוצאות
במזומן משקף נאמנה הוצאות במזומן תקיפות אשר נגרמו בפועל ושניתן לייחס אותן באופן
הוגן לדליפות המידע .במידה שמנהל ההסדר קובע שתביעה להוצאות במזומן לקויה ,על מנהל
ההסדר להודיע תוך חמישה עשר ) (15ימים מקבלת החלטה כאמור לחבר בקבוצת ההסדר על
הליקויים ,ולתת לחבר בקבוצת ההסדר שלושים ) (30ימים לתקן את הליקויים .למנהל ההסדר
יהיה את שיקול הדעת והסמכות הבלעדיים לקבוע אם חבר בקבוצת ההסדר תיקן את התביעה
הלקויה כך שהיא משקפת הוצאות במזומן תקיפות שנגרמו בפועל ושניתן לייחס אותם באופן
הוגן לדליפות המידע.

6.3

הוצאות במזומן עבור אמצעים מניעתיים ,כגון קבלת שירותי נטור אשראי או הקפאת אשראי,
יחשבו כניתנים לייחוס באופן הוגן לדליפת מידע אחת או יותר אם הם נגרמו בחודש ינואר
 2012או אחריו וחבר קבוצת ההסדר מצהיר כי והוא מאמין שהוצאות נגרמו כתוצאה מדליפות
מידע אחת או יותר .הוצאות במזומן עבור הפסדים הקשורים לגנבת זהות ,החזרי מס מזויפים,
או ביצוע נטען של מעשה עבירה )להלן ביחד "התנהגות בלתי הולמת"( ,או עבור ניסיון לתקן
התנהגות בלתי הולמת ,יחשב כניתן לייחוס באופן הוגן לדליפת מידע אחת או יותר ,אם(i) :
ההתנהגות הבלתי הולמת התרחשה בחודש ינואר  2012או אחריו; ) (iiהחבר/חברה בקבוצת
ההסדר מצהיר שהוא ,היא או הארגון מאמין/ה שההתנהגות הבלתי הולמת קשורה לדליפת
מידע אחת או יותר; ו (iii)-שיתכן שההתנהגות הבלתי הולמת כללה שימוש בלתי הולם של
סוג המידע האישי אליו נגשו בדליפת מידע אחת או יותר )כלומר שמות ,כתובות אימייל ,מספרי
טלפון ,תאריכי לידה ,ססמאות ,ושאלת האבטחה של בעלי חשבונות  ,Yahooאו מתוך התוכן
של חשבון האימייל של חבר בקבוצת ההסדר ,כגון התכתבויות בנושאים פיננסיים ורשומות
המכילים כרטיסי אשראי ,חשבונות קמעונאות ,בנקאות ,ססמאות של חשבונות ,מסמכי ,IRS
ומספרי ביטוח לאומי ]אמריקאי[ מעסקאות שבוצעו באמצעות דואר אלקטרוני(.

6.4

כל חבר בקבוצת ההסדר אשר מגיש טופס תביעה עבור הוצאות במזומן תקפות )כפי שנקבע
ע"י מנהל ההסדר( יקבל תשלום השווה לקטן מבין (i) :הסכום של ההוצאות במזומן התקפות
של חבר בקבוצת ההסדר; או ) (iiסכום של  ;$25,000.00ובלבד שניתן להפחית את התשלום
כאמור בסעיף .6.9

6.5

כל המשתמשים בתשלום יהיו זכאים לקבלת סכום של עד  25%עבור שנת שירות בתשלום
בגין התקופה שבין ה 1-בינואר  2012וה 31-בדצמבר ,2016 ,בהגשת טופס תביעה של
משתמשים בתשלום )כפי קבע ע"י מנהל ההסדר( .תשלום זה יבוא בנוסף לכל הטבה אחרת
להם זכאים חברי קבוצת ההסדר לפי הסכם זה ,ובכלל זה הוצאות במזומן אחרות אשר ניתן
לייחס אותן לדליפת מידע אחת או יותר ,ושירותי אשראי או פיצוי חלופי .ניתן להגיש טופסי
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תביעה של משתמש בתשלום בכל זמן לפני או בתאריך שהוא  365ימים לאחר האישור
המקדמי.

.7

6.6

מנהל ההסדר יוודא שכל אדם המגיש טופס תביעה של משתמש בתשלום הוא חבר בקבוצת
ההסדר ומשתמש בתשלום ותהיה בידיו שיקול הדעת והסמכות הבלעדיים לקבוע האם ובאיזו
מידה טופס תביעה של משתמש בתשלום משקף נאמנה את הנזקים התקפים שנגרמו למשתמש
בתשלום .במידה שמנהל ההסדר קובע שתביעה לנזקים שנגרמו למשתמש בתשלום לקויה ,על
מנהל ההסדר להודיע תוך חמישה עשר ) (15ימים מקבלת החלטה כאמור לחבר בקבוצת
ההסדר על הליקויים ולתת לחבר בקבוצת ההסדר שלושים ) (30ימים לתקן את הליקויים.
למנהל ההסדר יהיה את שיקול הדעת והסמכות הבלעדיים לקבוע אם חבר בקבוצת ההסדר
תיקן את התביעה הלקויה כך שהיא משקפת נזקים תקפים שנגרמו למשתמש בתשלום.

6.7

כל המשתמשים שהם עסקים קטנים יהיו זכאים לקבל סכום של עד  25%מתוך הסכום הכללי
ששולם ע"י משתמשים אלו בתקופה שבין ה 1-בינואר  2012וה 31-בדצמבר ,2016 ,שלא
יעלה על  $500בשנה ,בהגשת טופס תביעה תקף של משתמשים שהם עסק קטן )כפי קבע
מנהל ההסדר( .תשלום זה יבוא בנוסף לכל הטבה אחרת להם זכאים חברי קבוצת ההסדר לפי
הסכם זה ,ובכלל זה הוצאות במזומן אחרות ,אשר ניתן לייחס אותן לדליפת מידע אחת או יותר,
ושירותי אשראי או פיצוי חלופי .ניתן להגיש טופסי תביעה של משתמשים שהם עסקים קטנים
בכל עת לפני או בתאריך שהוא  365ימים לאחר האישור המקדמי.

6.8

מנהל ההסדר יוודא שכל אדם המגיש טופס תביעה של משתמש שהוא עסק קטן הוא חבר
בקבוצת ההסדר ומשתמש שהוא עסק קטן ויהיה בידיו את שיקול הדעת והסמכות הבלעדיים
לקבוע האם ובאיזו מידה טופס תביעה של משתמש שהוא עסק קטן משקף נאמנה את הנזקים
שנגרמו למשתמש שהוא עסק קטן .במידה שמנהל ההסדר קובע שתביעה לנזקים שנגרמו
למשתמש שהוא עסק קטן לקויה ,על מנהל ההסדר להודיע תוך חמישה עשר ) (15ימים מקבלת
החלטה כאמור לחבר בקבוצת ההסדר על הליקויים ולתת לחבר בקבוצת ההסדר שלושים )(30
ימים לתקן את הליקויים .למנהל ההסדר יהיה את שיקול הדעת והסמכות הבלעדיים לקבוע אם
חבר בקבוצת ההסדר תיקן את התביעה הלקויה כך שהיא משקפת נזקים תקפים שנגרמו
למשתמש שהוא עסק קטן.

6.9

במידה הסכומים הדרושים למימון הוראות ההסדר המצוינים בסעיפים  5 ,4ו 6-עולים על סכום
קרן ההסדר ,התשלומים במזומן האמורים בסעיפים  5ו 6-יחולקו על בסיס פרו-רטה .קרן
ההסדר המתואר בסעיף  3לעיל יהיה המקור הבלעדי של הכספים לטובת הסעד שנקבע בסעיף
 6זה.

שארית קרן ההסדר
7.1

לא יוחזר או יושב שום חלק מקרן ההסדר לנתבעים לאחר תאריך הכניסה לתוקף .כספים
שיוריים כלשהם אשר יוותרו בקרן ההסדר לאחר שכל התשלומים ,הוצאות ועלויות שזוהו
בהסכם זה שולמו או נשמרו עבורם כספים ,ישמשו כדלקמן:
)(a

ראשית ,תקרת התשלום מצרפי של פיצוי חלופי בסעיף  5תעלה ותשלומים לחברי קבוצת
ההסדר בעלי תביעות תקפות יוגדלו פרו רטה עד לתקרת תביעה של  $358.80עבור פיצוי
חלופי.
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.8

.9

)(b

שנית ,אם התשלום המתואר בסעיף א 7.1.אינו מביא למיצוי קרן ההסדר ,חודשים נוספים
של שירותי אשראי יירכשו בתשלומים חודשיים ,ובשום מקרה לא יפחתו מחודש אחד ,עד
שהסכום שנותר לא יספיק לרכישת חודש נוסף; שירותי האשראי הנוספות כאמור יסופק
לאלו שהגישו תביעה תקפה לשירותים כאמור לפי סעיף .4

)(c

שלישית ,אם התשלומים המתוארים בסעיפים א 7.1.ו-ב 7.1.אינם מביאים למיצוי קרן
ההסדר ,כי אז כל הכספים הנותרים יחולקו על פי דוקטרינת  ,cy-presבאופן שווה בין
)] (Electronic Privacy Information Center EPICמרכז המידע לפרטיות אלקטרונית[
ו] The Center for Democracy & Technology -המרכז לדמוקרטיה וטכנולוגיה[ או
כל נמען  cy-presאחר)ים( כפי שיורה בית המשפט.

)(d

בשום מקרה לא ידרשו הנתבעים להפריש כספים נוספים לקרן ההסדר המתואר בסעיף 3
לעיל ,אשר יהיה המקור הבלעדי של הכספים לטובת הסעד הכספי שנקבע בהסכם זה ,למעט
שינויים בנהלים העסקיים ,כמפורט בסעיף .2

אישור מקדמי
8.1

עד ה 8-באפריל  ,2019יגישו התובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר ובאי הכוח של הקבוצה
בקשה לבית המשפט לאישור מקדמי של ההסדר .במקביל או כחלק מבקשה זו ,התובעים
הייצוגיים של קבוצת ההסדר ובא כוח המייצג של הקבוצה יבקשו אישור של קבוצת ההסדר
בהתאם לתקנות הפדרליות של סדר דין אזרחי )Federal Rules of Civil Procedure 23(b)(2
) .and 23(b)(3הנתבעים שומרים את הזכות להתנגד לכל בקשה לאישור קבוצה לכל מטרה
שאינה יישוב התביעות.

8.2

בא כוח המייצג של הקבוצה יגיש בקשה לבית המשפט ,לרישום צו האישור המקדמי המצורף
בזאת כמוצג  .3צו האישור המקדמי יכלול אישור של נוסח ההודעה הניתנת לחברי קבוצת
ההסדר.

מתן הודעה לקבוצת התובעים ,הסתלקויות והתנגדויות
9.1

את ההודעה יש להפיץ בהתאם לצו האישור המקדמי של בית המשפט.

9.2

מנהל ההסדר אחראי על החלוקה וההפצה של ההודעה בהתאם לתכנית ההודעה ,מוצג מס' 4
למסמך זה.

9.3

הנתבעים יספקו למנהל ההסדר את השמות ואת כתובת הדואר האלקטרוני האחרונה הידועה
של חברי קבוצת ההסדר ,בהתאם למידה בה הן זמינות באופן סביר ,לא יאוחר מחמישה )(5
ימי עסקים אחרי התאריך שבו בית המשפט רושם את צו האישור המקדמי .במידה ויש ל-
 Yahooשמות זמינים או מידע מזהה אחר על חברי קבוצת ההסדר ,אך לא כתובות דואר
אלקטרוני ,שמות אלו ומידע מזהה אחר גם הם יסופקו למנהל ההסדר וישמשו לאימות זהות
חברי קבוצת ההסדר אשר לא נשלחה אליהם הודעה בדואר אלקטרוני ,אך הם הגיבו לפרסום
ההודעה ו/או לאתר ההסדר.

9.4

באי הכוח המייצגים של הקבוצה יספקו למנהל ההסדר את השמות ואת כתובות הדואר
האלקטרוני האחרונות הידועות של התובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר וכל חבר קבוצה
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משוער אחר אשר העביר מידע מזהה עדכני לבא כוח המייצג של הקבוצה ,לא יאוחר מחמישה
) (5ימי עסקים אחרי התאריך שבו בית המשפט רושם את צו האישור המקדמי.

.10

9.5

על הנתבעים לספק למנהל ההסדר רשומות חיוב ותשלום הקשורים לכל המשתמשים בתשלום
ומשתשים שהם עסק קטן במהלך תקופת הקבוצה ,שיאפשרו למנהל ההסדר לקבוע את הסכום
ששילם כל משתמש בתשלום וכל משתמש שהוא עסק קטן לנתבעים עבור שירותיהם ואת
החשבונות אשר עבורם ניתנו שירותים אלו.

9.6

על ההודעה להסביר את הנוהל שישמש את חברי קבוצת ההסדר להסתלק ולהחריג את עצמים
מקבוצת ההסדר ,ע"י הודעה למנהל ההסדר בכתב ,החתום בחותמת דואר לא יאוחר ממאה
ועשרים ) (120ימים קלנדריים מתאריך ההודעה .על כל בקשה כתובה להחרגה לכלול את
השם של האדם המבקש החרגה; כל בקשה כאמור ויכולה לכלול אך ורק בקשה להחרגה של
אותו אדם.

9.7

על ההודעה להסביר את התהליך שבה חברי קבוצת ההסדר יוכלו להתנגד להסדר ע"י הגשת
התנגדויות בכתב לבית המשפט ,לא יאוחר מאה ועשרים ) (120ימים קלנדריים לאחר תאריך
ההודעה .על ההתנגדות הכתובה לכלול את השם ,הכתובת והחתימה האישית של המתנגד,
והצהרה על עילת ההתנגדות ,הצהרה המציינת את הבסיס לאמונה של המתנגד לכך שהוא ,היא
או הארגון חבר/חברה בקבוצת ההסדר )במידה והמתנגד לא קיבל הודעה( ,הצהרה המזהה את
מספר ההסדרים של תובענות ייצוגיות אליהם התנגד חבר בקבוצת ההסדר במהלך שלוש
השנים האחרונות ,הצהרה לגבי בכוונת המתנגד להגיע לדיון ההגינות הסופי ,באופן אישי או
באמצעות בא כוחו ,ואם באמצעות בכוחו ,שמו כתובתו ומספר הטלפון של בא כוחו .בנוסף
לאמור לעיל ,אם חבר בקבוצת ההסדר מיוצג ע"י עורך דין והעורך דין האמור מתכוון לדבר
בדיון ההגינות הסופי ,על ההתנגדות הכתובה לכלול הצהרה מפורטת של הבסיס המשפטי
והעובדתי עבור כל אחד מההתנגדויות ,ותיאור מפורט של כל הראיות שיש בכוונתו של חבר
קבוצת ההסדר המתנגד להציג בדיון ההגינות הסופי ,לרבות העתקים של כל המוצגים אשר
חבר קבוצת ההסדר המתנגד עשוי להציג בדיון ההגינות הסופי .ההודעה גם תכלול הצהרה שכל
חבר בקבוצת ההסדר אשר אינו מגיש הודעת כוונות נאותה במועד ,בהתאם לסעיף זה ,מוותר
על הזכות להתנגד או להישמע בשימוע ההגינות הסופי.

9.8

 Yahooתמסור את ההודעה הנדרשת על ידי ה] Class Action Fairness Act-חוק הוגנות
תובענה ייצוגית[ משנת  U.S.C. § 1715 28, ,2005לא יאוחר מעשרה ) (10ימים אחרי
הגשת הסכם זה לבית המשפט.

תפקידי מנהל ההסדר
10.1

מנהל ההסדר יבצע את התפקידים המפורטים בהסכם זה ובמוצגיו ,בכלל זה ,אך לא רק ,פיקוח
על ניהול קרן ההסדר ,מתן הודעה לחברי קבוצת ההסדר באמצעות דואר אלקטרוני; פרסום
ההודעה ויישום תוכנית אמצעי התקשורת; הקמה ותפעול של אתר ההסדר ומספר טלפון
לשיחות חינם; ניהול תהליכי התביעה; והפצה של מידע הקשור להרשמה לשירותי אשראי,
פיצוי חלופי ,הוצאות במזומן ,עלויות משתמש בתשלום ועלויות משתמש שהוא עסק קטן
בהתאם לתהליכים ולקריטריונים הקבועים בזאת.
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10.2

תפקידיו של מנהל ההסדר ,בנוסף לתחומי האחריות הנוספים המפורטים בהסכם זה ומצורפים
בזאת כמוצג מס'  ,4כוללים:
)(a

בהתאם לסעיף  ,9.3ובהתאם למידה בה הן זמינות באופן סביר ,להשיג שמות וכתובות הדואר
האלקטרוני הידועות האחרונות של חברי קבוצת ההסדר מ ,Yahoo-לשם משלוח הודעה
בדואר אלקטרוני לחברי קבוצת ההסדר ,והשגת כתובות דואר אלקטרוני עדכניות של חברי
קבוצת ההסדר.

)(b

בהתאם לסעיף  ,9.3ובהתאם למידה בה הוא זמין באופן סביר ,להשיג מ Yahoo-את המידע
הדרוש למיסוד הליך שהוא מעשי באופן סביר ,לצורך אימות חברי קבוצת ההסדר;

)(c

בהתאם לסעיף  ,9.5להשיג מ Yahoo-מידע המספיק לביסוס מידע על חיובים ותשלום בנוגע
לכל המשתמשים בתשלום ומשתמשים שהם העסקים קטנים במהלך תקופת הקבוצה;

)(d

מימוש תוכנית ההודעה בהתאם לנהלים הקבועים בסעיף ;9

)(e

כינון והחזקת תא דואר עבור הודעות להחרגה מקבוצת ההסדר הנשלחות בדואר.

)(f

הקמה והחזקה של אתר ההסדר ,אשר בין השאר ,מאפשר לחברי קבוצת ההסדר להגיש
תביעות באופן אלקטרוני;

)(g

הקמה והחזקה של קו טלפון לשיחות חינם אשר אליו יוכלו להתקשר חברי קבוצת ההסדר
עם שאלות ובירורים הקשורים להסדר ,ועל מנת לענות על השאלות של חברי קבוצת ההסדר
שמתקשרים טלפונית או מתקשרים שאלות ובירורים כאמור באופן אחר;

)(h

מענה לכל השאלות והבירורים של חברי קבוצת ההסדר הנשלחים בדואר או בדואר
אלקטרוני;

)(i

משלוח בדואר לחברי קבוצת ההסדר שביקשו זאת העתקי נייר של ההודעה ו/או טופסי
תביעה;

)(j

עיבוד של ההודעות הכתובות להחרגה מקבוצת ההסדר.

)(k

מתן דיווחים מדי שבוע ,ולא יאוחר מעשרה ) (10ימים לאחר המועד האחרון שבו חברי
קבוצת ההסדר יכולים להחריג את עצמם מההסדר ,למסור דוח סופי לבאי הכוח המייצגים
של הקבוצה ולבאי כוחם של הנתבעים ,אשר מסכם את מספר הודעות ההחרגה הכתובות
אשר התקבלו באותו השבוע ,את סך כל הודעות ההחרגה שהתקבלו עד לאותו המועד ועוד
מידע רלוונטי כפי שיתבקש ע"י בא כוח המייצג של הקבוצה ובאי כוחם של הנתבעים;

)(l

לפני דיון ההגינות הסופי ,הכנת הצהרות בשבועה שיוגשו לבית המשפט אשר (i) :מעידים
על יישום תוכנית ההודעה בהתאם לצו האישור המקדמי; ו (ii)-מציינות כל אחד מחברי
קבוצת ההסדר אשר מסר במועד ובאופן נאות הודעה כתובה על החרגה מקבוצת ההסדר;
סיקרה ,קביעת התקיפות ועיבוד של כל התביעות המוגשים ע"י חבר בקבוצת ההסדר ,בהתאם
לקריטריונים שנקבעו בסעיפים  5 ,4ו;6-

)(m

בהתאם לסעיפים  4ו 5-למסמך זה ,בתוך המאוחר מבין תקופה של ארבעים וחמישה )(45
ימים אחרי תאריך הכניסה לתוקף או סיום תקופת התביעות ,לספק הוראות הפעלה או תשלום
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כספי ,בין אם באופן אלקטרוני או בין אם באמצעות משלוח באמצעות דואר בינלאומי ,לחברי
קבוצת ההסדר בגין (i) :שירותי אשראי; או ) (iiפיצוי חלופי;

10.3
.11

)(n

בהתאם לסעיף  6למסמך זה ,בתוך המאוחר מבין תקופה של ארבעים וחמישה ) (45ימים
אחרי תאריך כניסה לתוקף או סיום תקופת התביעות ,לספק הוראות הפעלה או תשלום כספי,
בין אם באופן אלקטרוני או בין אם באמצעות משלוח בדואר בינלאומי ,לחברי בקבוצת
ההסדר עבור הוצאות במזומן ,נזקים למשתמשים בתשלום ,ונזקים למשתמשים שהם עסקים
קטנים.

)(o

מתן דיווחים שבועיים ודוח סופי לבאי הכוח של הקבוצה של ושל נתבעים אשר יסכמו את
מספר וכמות התביעות מאז תקופת הדיווח הקודמת ,את המספר והכמות הכוללת של תביעות
שהתקבלו עד לאותו המועד ,המספר והכמות של כל התביעות שאושרו ונדחו מאז תקופת
הדיווח הקודמת והמספר והכמות הכוללת של תביעות שאושרו ונדחו עד לאותו המועד ,וכל
מידע רלוונטי אחר כפי שיתבקש ע"י באי הכוח המייצגים של הקבוצה ובאי הכוח של
הנתבעים;

)(p

תשלום של כל מסים והוצאות הקשורות למסים; וכן

)(q

ביצוע כל תפקיד הקשור לניהול ההסדר על פי ההוראות המוסכמות של בא כוח מייצג של
הקבוצה ובא כוח הנתבעים ,כולל ,אך לא רק ,אימות שתשלומי המזומנים חולקו בהתאם
לסעיפים  5 ,4ו.6-

כל ההוצאות המנהליות שנגרמו ע"י מנהל ההסדר ישולמו מתוך קרן ההסדר.

גמולים לתובעים ייצוגיים
11.1

הצדדים מסכימים שהתובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר ובאי הכוח המייצגים של הקבוצה
יכולים לבקש גמולים לתובעים ייצוגיים אשר לא יעלו על  $7,500לכל אחד מהתובעים
הייצוגיים של קבוצת ההסדר ,שהמחשבים שלהם עברו הדמיה פורנזית ואשר מסרו עדות
בתצהיר;  $5,000לכל אחד מהתובעים הייצוגיים שהמחשבים שלהם עברו הדמיה פורנזית
ולא מסרו עדות בתצהיר ,או שמסרו עדות בתצהיר אך המחשב שלהם לא עבר הדמיה פורנזית;
ו $2,500-לכל אחד מהתובעים הייצוגיים שהמחשב שלהם לא עבר הדמיה פורנזית ולא מסרו
עדות בתצהיר .כל בקשה לגמולים כאמור יש להגיש לפחות  21ימים לפני המועד הסופי להגשת
התנגדויות להסדר.

11.2

מנהל ההסדר ישלם את הגמולים לתובעים ייצוגיים אשר אושרו ע"י בית המשפט מתוך קרן
ההסדר .גמולים לתובעים ייצוגיים כאמור ישולמו בסכום שאושר ע"י בית המשפט חמישה )(5
ימי עסקים לאחר תאריך כניסה לתוקף.

11.3

במקרה בו בית המשפט מסרב לאשר באופן מלא או חלקי תשלום של גמולים לתובעים ייצוגיים
בסכום המבוקש ,יתר ההוראות של הסכם זה יישארו בתוקף מלא .אף החלטה של בית המשפט,
או שינוי או היפוך שפיטה או ערעור על כל החלטה של בית המפשט ,בעניין סכום הגמולים
לתובעים ייצוגיים לא יהווה עילה לביטול או סיום הסכם זה.
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.12

.13

שכר טרחה עלויות והוצאות עורכי דין
12.1

הצדדים מסכימים שבא כוח המיצג של הקבוצה רשאי להגיש בקשה למענק של שכר טרחה,
עלויות והוצאות עורכי דין שישולמו מתוך קרן ההסדר .את הבקשה יש להגיש לפחות  21ימים
לפני המועד הסופי להגשת התנגדויות להסדר .בקשה לפסיקה של שכר טרחה עורכי דין לא
יעלה על שלושים מיליון ) ($30,000,000והבקשה לפסיקת עלויות והוצאות לא יעלה על שני
מיליון וחמש מאות אלף ) .($2,500,000הצדדים ערכו משא ומתן לגבי סכום שכר טרחה,
עלויות והוצאות אלו בסיוע מגשרים ורק לאחר שהגיעו להסכמה על תנאי ההסדר בשם קבוצת
ההסדר .הבקשה לשכר טרחה ,עלויות והוצאות תמצא את כל העבודה שבוצעה וכל העלויות
וההוצאות שנגרמו לבאי הכוח של הקבוצה ובאי הכוח של קבוצת  ,JCCPולכל עורכי הדין
אשר עבדו תחת ההוראות שלהם בקשר עם התביעות.

12.2

מנהל ההסדר ישלם את שכר הטרחה וההוצאות שפסק בית המשפט לבא כוח המייצג הראשי
של קבוצת ההסדר מתוך קרן ההסדר .שכר טרחה והוצאות עורכי דין כאמור ישולמו בסכום
שאושר ע"י בית המשפט עשרים ) (20ימים אחרי התרחשות תאריך הכניסה לתוקף ,ובלבד
ששכר טרחה וההוצאות כאמור ישולמו עשרים ) (20ימים אחרי רישום צו אישור סופי ופסק
דין—או צו אחר הקובע את שכר הטרחה והוצאות עורכי דין ,אם בנפרד—ולפני תאריך
הכניסה לתוקף במעמד החתימה על הסכם ע"י בא כוח מייצג של הקבוצה ,שבהתאם להסכם
כאמור בא כוח מייצג של הקבוצה ובא כוח מייצג של  JCCPמסכימים להיות מחויבים ביחד
ולחוד להחזיר את שכר טרחה והוצאות עורכי דין לקרן ההסדר אם תאריך כניסה לתוקף לא
תתרחש .הסכם כאמור יקבע שההחזר יבוצע תוך עשרה ) (10ימי עסקים מהמועד בו בא כוח
מייצג של הקבוצה יקבל הודעה כתובה מבא כוח הנתבעים שהנתבעים מסיימים את הסכם הסדר
הפשרה משום שלא התרחש תאריך הכניסה לתוקף .משרד עורכי הדין של כל אחד מבאי כוח
הקבוצה יסכים בכל הסכם כאמור ,שהמשרד עורכי הדין ושותפיו ו/או בעלי מניותיו יהיו
כפופים לסמכות השיפוט של בית משפט זה לצורך אכיפת הוראות הסכם כזה.

12.3

הנתבעים לא יישאו בכל אחריות ,ולא יהיה להם אינטרס ,או חבות כלשהו בגין כל הקצאה של
שכר טרחה והוצאות עורכי דין בין באי הכוח של הקבוצה אשר נפסקו ע"י בית המשפט.

12.4

הסופיות או היעילות של ההסדר לא יהיו תלויים בכך שבית המשפט יפסוק לבא כוח המייצג
של הקבוצה סכום מסוים של שכר טרחה והוצאות עורכי דין .במקרה בו בית המשפט מסרב
לאשר ,באופן מלא או חלקי ,תשלום של שכר טרחה והוצאות עורכי דין בסכום המבוקש ,שאר
ההוראות של הסכם זה יישארו בתוקף מלא .אף החלטה של בית המשפט ,או שינוי או היפוך
שפיטה או ערעור על כל החלטה של בית המשפט ,בעניין סכום שכר הטרחה ,העלויות
וההוצאות לא יהווה עילה לביטול או סיום הסכם זה.

שחרור הדדי
13.1

החל מתאריך הכניסה לתוקף ,כל התובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר וכל חברי קבוצת
ההסדר משחררים ופוטרים באופן מוחלט וללא תנאים את כל התביעות ששוחררו נגד כל אחד
ואחד מהנתבעים ,ושותפיהם ,חבורות הורים ,וחברות בנות בהווה ,בעבר ובעתיד.

13.2

נכון לתאריך הכניסה לתוקף ,הנתבעים משחררים ופוטרים באופן מחלט וללא תנאים את
התובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר ,כל אחד ואחד מחברי קבוצת ההסדר ואת באי הכוח
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המייצגים של הקבוצה מכל התביעות המשוחררות ,ובכלל זה כל התביעות שנובעים או קשורים
בכל דרך אל הכינון ,התביעה או הסדר של התביעות כנגד הנתבעים ,למעט תביעות הקשורים
לאכיפת ההסדר ,ותביעות של הנתבעים  Altaba, Oath, Verizonוכל שותף שהוא של ישויות
אלו הקשורים לזכויות קניין רוחני ,העסקה ,תחרות או התנהגות פלילית.

.14

13.3

הצדדים מבינים שאם העבודות עליהם מתבסס הסכם זה מתגלים בעתיד כשונות מהעובדות
שכעת מאמינים בנכונותן ,כל צד מקבל על עצמו במפורש את הסיכון של הבדלים אפשריים
כאמור בעובדות ,ומסכים שהסכם זה יישאר בתוקף על אף הבדלים כאמור בעובדות .הצדדים
מסכימים כי בהתקשרות בהסכם זה ,מובן ומוסכם שכל צד מסתמך לחלוטין על שיקול דעתו,
אמונתו וידיעותיו ושכל צד אינו מסתמך על תמריצים ,הבטחות או מצגים שנעשו על ידי כל
אדם אחר מלבד אילו המגולמים במסמך זה.

13.4

על אף הנאמר בכל הוראה אחרת של הסכם זה )לרבות אך לא רק ,סעיף זה( ,דבר בהסכם זה
לא יחשב כפוגם ,מגביל או מנוע את זכות הצדדים לאכוף כל הוראה בהסכם זה ,או כל צו בית
משפט המיישם הסכם זה ,באופן שעומד בקנה אחד אם תנאי הסכם זה.

המועד הקובע וסיום
14.1

תאריך כניסה לתוקף של ההסדר יהיה ביום העסקים הראשון אחרי שכל התנאים שלהלן
התרחשו:
)(a

הנתבעים ועורך הדין של הקבוצה חותמים על הסכם זה;

)(b

בית המשפט רושם את צו האישור המקדמי ללא שינויים משמעותיים לצו האישור המקדמי
המוצע והמוסכם של הצדדים המצורף בזאת כמוצג .3

)(c

קבוצת ההסדר תקבל הודעה בהתאם לצו האישור המקדמי.

)(d

בית המשפט רושם את צו האישור הסופי ופסק דין ללא שינויים מהותיים בצו אישור סופי
ופסק דין המוסכם ומוצע ע"י הצדדים המצורף בזאת כמוצג מס'  ;11וכן

)(e

צו אישור סופי ופסק דין הפך לסופי משום ש (i) :חלף זמן לערעור ,עתירה ,שימוע חוזר או
בחינה אחרת; או ) (iiאם הוגש ערעור ,עתירה ,בקשה לשימוע חוזר או בחינה אחרת ,צו
האישור הסופי ופסק דין מאושר ללא שינוי מהותי או הערעור נדחה או נפטרו ממנו בדרך
אחרת ,לא קיימים אף ערעור ,עתירה שימוע חוזר או בחינה אחרת שתלויים ועומדים ,ופג
הזמן לערעורים ,עתירות בקשות לשימוע חוזר או בחינה אחרת.

14.2

במקרה שבו בית המשפט מסרב לרשום את צו האישור המקדמי כמפורט בסעיף )14.1ב(,
מסרב לרשום את צו האישור הסופי ופסק דין כמפורט בסעיף )14.1ד( ,או אם צו האישור
הסופי ופסק דין אינו הופך לסופי כמפורט בסעיף )14.1ה( ,הנתבעים רשאים ,על-פי שיקול
דעתם הבלעדי ,לסיים הסכם זה בהודעה כתובה של חמישה ) (5ימי עסקים מאת בא כוח
הנתבעים לבא כוח מייצג של הקבוצה .למען הסר ספק ,הנתבעים אינם יכולים לסיים הסכם זה
כל עוד ערעור מצו המעניק אישור סופי תלוי ועומד.

14.3

במקרה שבו הסכם זה מסתיים בהתאם לסעיפים  14.2או  ,14.3על מנהל ההסדר ,בתוך עשרה
) (10ימים מקבלת הודעה כתובה מבא כוח הנתבעים ,לשלם לנתבעים סכום השווה לקרן
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ההסדר יחד עם כל ריבית או הכנסה אחרת שנצברו בגינו ,בניכוי כל המסים וההוצאות
הקשורות למסים ששולמו או שיש לשלמם בגין ההכנסה כאמור.
14.4

14.5
.15

אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,במקרה שבו מסתיים ההסכם ,הצדדים להסכם זה ,בכלל זה
חברי קבוצת ההסדר ,ייחשבו כאילו חזרו למצבם בהתאמה בתביעות מיד לפני החתימה על
ההסכם ,וכן על מסמך התנאים מתאריך ה 14-בספטמבר  ,2018ואלא אם נקבע אחרת
במפורש ,הצדדים ימשיכו להתנהל בכל ההיבטים כאילו הסכם זה כל הצווים הקשורים לא
נרשמו .בנוסף ,הצדדים מסכימים כי במקרה שבו ההסדר מסתיים:
)(a

כל אישור מקדמי או סופי המאשר את אישור קבוצת ההסדר וכל צו אחר שנרשם בהתאם
להסכם יחשב בטל ומבוטל ולא יעשה בו שימוש ולא יצוטט על ידי כל אדם או ישות כדי
לתמוך בתביעות או הגנות או כדי לתמוך או להתנגד לבקשה לאישור קבוצה.

)(b

הסכם זה יהפוך לבטל ומבוטל ,ולא יעשה שימוש בעובדת היותו של הסדר זה ובעובדה
שהנתבעים לא התנגדו לאישור של כל קבוצה תחת הסדר זה ,ולא יצוטט על ידי כל אדם או
ישות ,לרבות בכל הליך במחלוקת הנוגע לאישור של כל קבוצה מוצעת.

לא יאוחר מחמישה ) (5ימי עסקים לאחר תאריך כניסה לתוקף ,תיק ה JCCP-יידחה מרצון עם
לפגוע בזכויות ע"י בא כוח קבוצת ה. JCCP-

אי הודאה בביצוע מעשה עבירה
15.1

הסכם זה ,בין אם ימומש או לא ,כל תקשורת ומשא ומתן הקשורים להסכם זה או להסדר ,וכל
הליך שננקט בהתאם להסכם:
)(a

לא יוצעו ולא יתקבלו נגד כל נתבע כראיה ,או יפורשו או יחשבו לראיה של כל חזקה ,ויתור
או הודאה של מי מהנתבעים היחס לאמיתות של כל עובדה נטענת על ידי כל תובע או התקיפות
של כל טענה שנטענת או שיכלה להיטען בתביעות או בכל התדיינות שהיא ,או הפגם בכל
הגנה נטענת או שיכלה להיטען בתביעות או בכל התדיינות משפטית ,או של כל חבות,
רשלנות ,פגם ,הפרת חובה או ביצוע מעשה עבירה ע"י כל נתבע.

)(b

לא יוצעו ולא יתקבלו נגד כל נתבע כראיה לחזקה ,ויתור או הודאה של כל נתבע על כל פגם,
מצג שווא או השמטה בגין כל הצהרה או מסמך כתוב שאושר או נערך על ידי כל נתבע;

)(c

לא יוצעו ולא יתקבלו נגד כל נתבע כראיה לחזקה ,ויתור או הודאה בגין כל החבות ,רשלנות,
פגם ,הפרת חובה או ביצוע מעשה עבירה ,או יתייחסו אליהם מכל סיבה אחרת כנגד כל נתבע,
בכל הליך או תביעה משפטית אזרחית ,פלילית או מנהלתית ,למעט הליכים אשר עלולים
להידרש על מנת להוציא לפועל הוראות הסכם זה; ובלבד שאם הסכם זה מאושר על ידי בית
המשפט ,הצדדים יכולו להתייחס אליו על מנת לממש את ההגנה מחבות המוענק להם להלן;

)(d

לא יפורשו נגד כל נתבע כהודעה או ויתור שהתמורה הניתנת להלן מייצגת את הסכום שיכול
היה או היה מוחזר אחרי משפט; וכן

)(e

לא יפורש או לא יתקבל כראיה של הודאה ,ויתור או חזקה נגד כל תובע ייצוגי של קבוצת
הסדר או כל חבר בקבוצת ההסדר שכל תביעה שלו היא חסרת בסיס או שנזקים ברי הפרעות
לפי התביעות לא היו עולים על קרן ההסדר.
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.16

מצגים
16.1

.17

כל צד מציג כי ) (iלצד כאמור הזכות החוקית ,הכוח והסמכות המלאים להתקשר בהסכם זה
ולבצע אותו ,בכפוף לאישור בית המשפט (ii) ,חתימה על ומסירת הסכם זה ע"י בית דין כאמור
ומימוש על ידי צד כאמור של העסקאות שנשקלו בהסכם זה אושרו כדין על ידי הצד כאמור,
) (iiiהסכם זה מהווה הסכם תקף ,מחייב וניתן לאכיפה ,ו (iv)-לא נדרשת הסכמה או אישור
של אדם או ישות כלשהו על מנת שצד כאמור יתקשר בהסכם זה.

הודעה
17.1

כל ההודעות לבא כוח מייצג של הקבוצה הקבועים בהסכם זה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני
ודואר 'מחלקה ראשונה' לנמנעים הבאים:
John Yanchunis
MORGAN & MORGAN
COMPLEX LITIGATION GROUP
201 N. Franklin Street, 7th Floor
Tampa, Florida 33602
jyanchunis@ForThePeople.com

17.2

כל ההודעות לנתבעים או לבא כוח הנתבעים הקבועים בהסכם זה ישלחו באמצעות דואר
אלקטרוני ודואר 'מחלקה ראשונה' אל הנמענים הבאים:
Ann Marie Mortimer
HUNTON ANDREWS KURTH LLP
550 South Hope Street, Suite 2000
Los Angeles, California 90071-2627
amortimer@HuntonAK.com

17.3

כל ההודעות למנהל ההסדר המוזכרות בהסכם זה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ודואר
'מחלקה ראשונה' לנמנעים הבאים:
Scott Fenwick
Heffler Claims Group
1515 Market Street, Suite 1700
Philadelphia PA 19102
sfenwick@hefflerclaims.com

17.4
.18

הנמענים ,והכתובות לשליחת ההודעות הקבועים בסעיף זה ניתנים לשינוי בהודעה בכתב.

שונות
18.1

צעדים נוספים ומיטב המאמצים .הצדדים מסכימים לשתף פעולה בתום לב ולהשתמש במיטב
המאמצים להוציא לפועל את ההתחייבויות שלהם בהתאמה לפי ההסכם ולהתחייב לביצוע
כל הצעדים הנדרשים על מנת לממש את מטרותיו וכוונתו של הסכם זה ,ובכלל זה קבלת
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אישור מקדמי וסופי על ההסדר ואת כל הצעדים שיתכן שיהיה צורך בהם כדי להגיע
לתאריך הכניסה לתוקף ,ולבצע זאת במהירות וביעילות האפשרית.
18.2

ייצוג על ידי עורך דין .התובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר והנתבעים מציגים
ומתחייבים שהם יוצגו על ידי ונועצו עם עורך דין על פי בחירתם בקשר עם ההוראות,
ההתחייבויות ,הזכויות ,הסיכונים וההשפעות המשפטיות של הסכם זה ,וניתנה להם
הזדמנות לעיון בהסכם זה באופן עצמאי עם עורך דין כאמור ולהסכים לניסוח הספציפי
של ההוראות בהסכם זה.

18.3

הסכם המעוגן בחוזה .הצדדים מבינים ומסכימים שכל התנאים הסכם זה ,ובכלל זה המוצגים
הנספחים אליו ,הם חוזיים ואינם הצהרות בלבד ,וכל צד חותם מתחייב שהוא או היא
כשיר/ה ובעל הסמכות המלאה לחתום על ולכרות הסכם זה בשם הצד אותו הוא או היא
מייצג/ת.

18.4

שילוב .הסכם זה מהווה את ההסכמה כולה בין הצדדים ולא נעשו מצגים ,התחייבויות או
תמריצים כלפי צד כלשהו בנוגע להסכם זה מלבד המצגים ,ההתחייבויות וההתחייבויות
בכתב הכלולים והמונצחים בהסכם זה.

18.5

תקשורת עם חברי קבוצת ההסדר Yahoo .שומרת לעצמה את הזכות להמשיך לקיים
תקשורת הקשורה למהלך עסקים רגיל עם חברי קבוצת ההסדר .היה ויתברר שבמהלך
תקשורת כאמור עם  ,Yahooחבר בקבוצת ההסדר עורך ברורים בנוגע להסדר המונצח
בהסכם זה ,על  Yahooלהפנות את הבירור לבא כוח מייצג של הקבוצה.

18.6

תקשורת בנוגע להתדיינות .מהמועד שבו הבקשה לאישור מקדמי מוגש ועד תאריך כניסה
לתוקף ,הצדדים מסכימים להגביל את ההצהרות הציבוריות שלהם בנוגע לתביעות ,להסכם
ו/או לציות של הצדדים להסכם להצהרות שאינן מערערות את אישור ההסדר.

18.7

סמכות להתקשר בהסכם .הצדדים מתחייבים ומצגים כי הם מורשים לנקוט בכל פעולה
הולמת נדרשת או פעולה שמותר לצדדים כאמור לנקוט בה בהתאם להסכם זה ,להוציא
לפועל את תנאיו ולחתום על כל מסמך אחר הנדרש למימוש תנאי הסכם זה .התובעים
הייצוגיים של קבוצת ההסדר מתחייבים ומציגים בנוסף שהם לא יעדו ,משכנו ,העבירו
או העניקו בדרך אחרת אינטרס בתביעות המשוחררות לכל אדם או ישות אחרים .הצדדים
ובאי כוחם ישתפו פעולה ביניהם ויעשו את המיטב על מנת לממש את היישום של ההסדר.
במקרה בו הצדדים אינם מסוגלים להגיע להסכמה לגבי המתכונת והתוכן של כל מסמך
הדרוש לצורך יישום ההסדר ,או לגבי כל הוראה נוספת שעשויה להיות הכרחית על מנת
להוציא לפועל את תנאי ההסדר הגלום בהסכם זה ,על הצדדים לגשר על חוסר ההסכמה
בנוכחות המגשרים .הצדדים לא יבקשו את התערבותו של בית המפשט עד למיצוי מלא
של תהליך הגישור.

18.8

ללא אנשים נוספים בעלי אינטרס כללי Yahoo .לא תישא בחבות עבור שכר טרחה ,עליות
והוצאות נוספים של עורכי דין עבור בא כוח של כל חבר בקבוצת ההסדר ,בכלל זה
מתנגדים פוטנציאליים כלשהם או בא כוח המייצג חבר בקבוצת ההסדר מלבד מה שנקבע
במפורש בהסכם זה.
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18.9

עריכת ההסכם .הצדדים מסכימים שאף אחד מהצדדים לא יחשב כאליו ערך הסם זה ,או
כל חלק ממנו ,על מנת לעורר את עקרון הקונטרה פרופרנטם .הסכם הסדר פשרה זה הוא
מאמץ משותף של הצדדים ובאי כוחם ,שגובש במשא ומתן בין צדדים שאינם קשורים
זה בזה ובעלי כוח מיקוח שווה .בהתאם לכך ,הסכם זה יהיה ניטרלי ,ועמימות בה לא
תפורש בעד או נגד מי מהצדדים .הצדדים מוותרים במפורש על החזקה של הקוד האזרחי
של קליפורניה ] [California Civil Codeסעיף  1654שלפיו אי ודאויות בחוזה מתפרשים
נגד הצד אשר גרם לקיום אי הודאות.

 18.10וויתור על התנגדויות ע"י תובעים ייצוגיים של קבוצת הסדר .התובעים הייצוגיים של קבוצה
ההסדר מסכימים שלא יתנגדו לאף תנאי מתנאי הסכם זה.
 18.11שינוי או תיקון .אין לשנות או לתקן הסכם זה ,ואין לוותר על כל הוראה מהוראותיו ,אלא
בכתב בחתימה האנשים שחתמו על חוזה זה או יורשיהם לאינטרס.
 18.12ויתור .כישלון של צד לעניין זה להתעקש על ביצוע קפדני של כל הוראה מהוראות חוזה
זה לא יחשב כוויתור של על זכויות או סעדים של צד כאמור או ויתר של צד כאמור על
כל השתמטות של צד אחר בביצוע או בציות לכל תנאי בהסכם זה .בנוסף ,כל ויתור מצד
אחד הצדדים לגבי הפרה שלהסכם זה לא ייחשב כוויתור לגבי כל הפרה קודמת או
מאוחרת של הסכם זה.
 18.13הפרדה .היה וכל חלק ,תנאי או הוראה בהסכם זה יוכרז או ימצא על ידי כל בית משפט או
בית דין כלא חוקי או לא תקף ,הצדדים מסכימים כי יותר לבית המשפט לשונות הוראה
כאמור במידה הדרושה כדי להפוך אותו תקפה ,חוקית וניתנת לאכיפה .בכל מקרה ,ניתן
יהיה להפריד הוראה כאמור והיא לא תגביל או תשפיע על התקיפות ,חוקיות או האפשרות
לאכוף כל הוראה אחרת להלן.
 18.14יורשים .הסכם הסדר פשרה זה יהיה יחייב ויקבל תוקף לטובת היורשים ,ממשיכי דרכם
והנמחים של הצדדים להסכם.
 18.15הישרדות .הצדדים מסכימים שהתנאים הקבועים בהסכם זה ישרדו את החתימה עליו.
 18.16החוק החל .על כל התנאים וההתניות בהסכם זה יחולו חוקי מדינת קליפורניה ,והם יפורשו
לפיהם ,מבלי התייחסות להוראות משפט בינלאומי פרטי ,למעט במידה שהחוק הפדרלי
של ארצות הברית דורש שהחוק הפדרלי יחול.
 18.17פרשנות.
)(a

הגדרות חלות על צורת היחיד וצורת הרבים של כל מונח מוגדר.

)(b

ההגדרות חלות על לשון זכר ולשון נקבה.

)(c

בכל פעם שהמילים 'כולל'' ,לרבות' ,ו'בכלל זה' מופיעים בהסכם זה ,הן לא יהיו
מגבילות אלה יחשבו כאילו הן מלוות במילים "ללא הגבלה" או "אך לא רק".

 18.18ללא ערך תקדימי .הצדדים מסכימים ומכירים בכך שהסכם זה אינו נושא ערך תקדימי.
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 18.19הגון וסביר .הצדדים ובאי כוחם מאמינים שהסכם זה הוא פשרה הוגנת וסבירה של
התביעות שבמחלוקת ,ולטובתם של הצדדים ,והם הגיעו להסכם זה לאחר משא ומתן נרחב
בין צדדים שאינם קשורים.
 18.20שמירה על סמכות השיפוט .הביצוע והמימוש של ההסדר הגלום בהסכם זה יתבצע תחת
סמכותו של בית המשפט ,ובית המשפט יחזיק בסמכות השיפוט על ההסדר והצדדים
לצורך אכיפת תנאי הסכם זה.
 18.21כותרות .כל הכותרות הכלולות במסמך זה הן למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינן מהוות
חלק מהותי מהסכם זה .במקרה של מחלוקת בנוגע לתנאים ולהתניות של הסכם ,לא תהיה
התייחסות לכותרות.
 18.22מוצגים .המוצגים בהסכם זה משולבות באופן מפרוש על ידי הפניה ,ההופכת אותם לחלק
מהתנאים וההתניות הקבועים בהסכם זה.
 18.23עותקים .הסכם זה מותר שייחתם בהעתק אחד או יותר .כל ההעתקים החתומים ,וכל אחד
מההעתקים יחשבו כאותו המכשיר ,ובלבד שבאי הכוח של הצדדים בהסכם זה יחליפו
בינם לבין עצמם את ההעתקים החתומים המקוריים.
 18.24פקס ודואר אלקטרוני .משלוח הסכם חתום בפקס או דואר אלקטרוני יחשב כקבלה של
העתק חתום של ההסכם בדואר.
 18.25איסור המחאה .כל צד מציג ומתחייב כי הצד כאמור לא הימחה או העביר באופן אחר
)באמצעות תחלוף או בדרך אחרת( כל זכות ,בעלות או אינטרס בתביעות ששוחררו.
 18.26אסור הזלזול .התובעים הייצוגיים של קבוצת ההסדר ,בא כוח מייצג של הקבוצה ,נתבעים
ובא כוח הנתבעים מסכימים לא לצאת בהצהרות כתובות או הצהרות בעל-פה ,או לגרום או
לעודד אחרים לצאת בהצהרות ,בכתב או בעל פה ,אשר מכפישות או מזלזלות או מעבירות
ביקורת על המוניטין האישי או העסקי ,הנהלים או ההתנהגות של הצדדים ובאי כוחם
בהתאמה בנוגע לכל התביעות המשוחררות ,כמו גם להתדיינות של תביעה זו ,ההסדר ,הסכם
זה ,וכל דיון ,אינטראקציה ,או משא ומתן של ההסדר בין הצדדים ובאי כוחם .התובעים
הייצוגיים של קבוצת ההסדר ,הנתבעים ועורכי דינם בהתאמה יכולים להוציא הודעות
לעיתונות בקשר עם הגשת הבקשה לאישור מקדמי של הסדר פשרה זה.
 18.27ציות ומחויבויות אתיות .תובעים ייצוגיים של קבוצת הסדר ,בא כוח מייצג של קבוצת
ההסדר ,נתבעים ובאי כוח הנתבעים מסכימים שבמהלך התביעות כל אחד מהם ציית
להוראות של כלל מס  11של התקנות הפדרליות של סדר דין אזרחי.
ולראייה ,הצדדים בהסכם זה גרמו לחתימה כחוק על הסכם זה על ידי בא כוחם המורשה כחוק:
בא כוח המייצג הראשי של קבוצת הסדר ובא כוח מייצג ראשי התיק ב MDL-בשם קבוצת ההסדר

__________________
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