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 בקשה לאישור תובענה כייצוגית :הנדון

החברה , ")התקנות(" 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ) א( 36בהתאם לתקנה 
 :מתכבדת לדווח כדלקמן

הוגשה בקשה לאישור תובענה , ")פילת: "להלן יחד( מ"בע) ישראל(פילת , הבתכנגד החברה וחברת  .1
לצורך  בפילת םערכו מבדקי, לפי המתואר בבקשה אשר ,תובעים 3על ידי , ")הבקשה: "להלן(כייצוגית 

 . קבלה לעבודה
הטענות העיקריות המועלות במסגרת הבקשה עניינן טענות כנגד כשלים לכאורה הקיימים בתחום  .2

בין היתר בנושא מאגרי מידע וזכות העיון של נבדקים במסגרת , האבחון והמיון בארץ בכלל ובפילת בפרט
 .1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות

ליתן צו  ,₪ 5,000כל אחד מהתובעים בסך מתן פיצוי ל, עיקר הסעדים המבוקשים במסגרת הבקשה הינם .3
וכן להורות מחיקת כל הנתונים במאגר , המחייב את פילת לשנות את הטפסים עליהם חותמים הנבחנים

 .,המידע של פילת
הבקשה הוגשה בין היתר לאור פרסום הנחייה של , לדעת פילת. החברה דוחה מכל וכל את הטענות כלפיה .4

ת הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה רשם מאגרי המידע בעניין תחול
מהווה שינוי מהותי , חודשים 3אשר אכיפתה צפויה להתחיל רק בעוד , ההנחייה החדשה ").ההנחייה("

  .מזה שנים, לרבות פילת, של המצב המשפטי הקיים אשר בהתאם לו פעלו כל העוסקים בתחום
החברה ו המשפט-הועלו כבר בעבר כלפי מכוני מיון ונכשלו בביתטענות דומות לטענות המועלות בתביעה  .5

 .משוכנעת כי זו תהיה התוצאה גם בתביעה הנוכחית

, משניים מבכירי המומחים לפסיכולוגיה תעסוקתית בישראל שקיבלה פילתדעת מקצועיות -פי חוות-על .6
ידי פסיכולוג מומחה -ללא תהליך מבוקר של תיווך על, מועמדים לעבודה/ מתן זכות עיון לנבדקים 

דעת -פי חוות-על, כן-כמו . מועמד ואף לגרום לו לנזק/ עלולה לפגוע בנבדק , למשל באמצעות שיחת משוב
והחובות החדשות שהיא מטילה על , ההנחייה התקבלה בחוסר סמכות, ה פילתמשפטיות שקיבל

 .קהאינן עולות בקנה אחד עם הוראות הדין והפסי, מעסיקים ומכוני מיון כאחד
מבדקי ההתאמה הינם הכלי האפקטיבי ביותר הקיים כיום למיון מיטבי חרף הכרתו של הרשם בכך ש .7

ביחס בחר הרשם להתעלם מהקשת הרחבה של ההתנגדויות וההסתייגויות שהוגשו לו , של עובדים
מאז פרסום  .ולפרסם את ההנחייה שבנדון, חברות נוספותגופים נוספים ועל ידי פילת ועל ידי להנחייה 
בחינה מעמיקה של ההשלכות  במטרה לבדוק ולבצע, יחד עם מכוני מיון נוספים, פועלת פילתההנחייה 

 . המקצועיות והמשפטיות הכרוכות ביישום ההנחייה
פילת לקראת פנייה בימים אלה מתארגנת , ה פילתהדעת המקצועיות והמשפטיות שקיבל-לאור חוות .8

כך שיוכל , יזכה לתשומת הלב הנדרשת ולטיפול הראוי זהי שנושא כד, לגורמים ממשלתיים רלוונטיים
תוך הבאה בחשבון באופן מידתי את מכלול ההיבטים הכרוכים בנושא חשוב , להינתן פתרון נכון ומאוזן

 . זה

פילת פעלה ופועלת כל העת בהתאם להוראות  ,כי בכל הקשור לטענות נשוא הבקשה, לא למותר לציין .9
 . הדין ובהתאם לייעוץ משפטי שניתן לה

  .החברה תשוב ותדווח כנדרש ממנה בהתאם להוראות הדין

   

 מ"בע גרופפילת 


	לכבוד    לכבוד
	רשות ניירות ערך  הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
	ירושלים 95464   תל-אביב 65202


		2012-03-19T14:04:41+0000
	IsaSig 4 Client




