
הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית 
ת"צ 13006-08-14 לירון טל נ' די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ 

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 19.2.2018 אישר בית משפט המחוזי מרכז (כב' השופטת אסתר שטמר) 

("בית המשפט"), הסכם פשרה, אשר נחתם בעניין התובענה הידועה כת"צ 13006-08-14 לירון טל נ' די.בי.אס 

שרותי לווין (1998) בע"מ ונתן לו תוקף של פסק דין ("הסכם הפשרה").  

כללי: 
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ביום 11.8.2014 הגישה לירון טל, המבקשת בהליך שבכותרת ("המבקשת"), לבית המשפט תובענה   .1
ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית נגד די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ ("המשיבה","התובענה" ו-

"בקשת האישור", בהתאמה).   

המבקשת טענה בתובענה ובבקשת האישור כי המשיבה חייבה את מנוייה העוברים דירה בדמי מנוי,   .2
שלא כדין, בגין התקופה שבין עזיבת הדירה הישנה למועד התקנת שירותי המשיבה בדירה החדשה 

("תקופת הביניים"), וזאת במקרים בהם תקופת הביניים ארוכה מיום אחד. 

ביום 25.1.2015 הגישה המשיבה תגובה לבקשת האישור, במסגרתה דחתה והכחישה את טענות   .3
המבקשת. בין היתר טענה המשיבה, כי לפי הרישיון מכוחו היא פועלת החיוב בדמי המנוי הינו עבור 

"אפשרות הצפייה הטכנית" בשידורי המשיבה, ולא עבור הצפייה בפועל אשר למשיבה אין כל יכולת 

לדעת עליה. 

הסכם הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים הצהירו, כי אין בהתקשרותם בהסכם   .4
הפשרה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו, שנטענה 

בכתבי בי-הדין שהוחלפו במסגרת בקשת האישור והתובענה. 

המבקשת מיוצגת על ידי עוה"ד יוני בן סימון, מרחוב מעלה השחרור 7 חיפה 3328433, טלפון: -04  .5
8661313; פקס: 04-8660909 ("ב"כ המבקשת"). המשיבה מיוצגת על ידי עוה"ד ארדינסט, בן נתן, 

טולידאנו ושות', מרחוב ברקוביץ' 4 תל אביב 6423806, טלפון: 03-7770111; פקס: 03-7770101 

("ב"כ המשיבה"). 

עיקרי הסכם הפשרה: 

קבוצת התובעים לפי  הסכם הפשרה ("חברי הקבוצה") הינה:   .6

לקוחות המשיבה בשבע השנים האחרונות, שעברו דירה ושהמשיבה גבתה מהם תשלום בגין צפייה 

בשידוריה בעבור תקופת הביניים. 

התחייבויות המשיבה במסגרת הסכם הפשרה הן כדלקמן:   .7

לקוח הפונה למוקד מעבר דירה של המשיבה ומודיע על מעבר דירה, תתאם לו המשיבה   .7.1

התקנה בדירה החדשה במועד שיתבקש על ידו ("המועד המבוקש"), ובלבד שמדובר ביום 

שאינו יום שישי, יום שבת, חג, ערב חג או חול המועד, וכן שהפנייה נעשתה לפחות 14 יום 

לפני אותו מועד. אם מסיבה כלשהי לא תוכל המשיבה לבצע את ההתקנה במועד המבוקש, 
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תקפיא המשיבה את המנוי (אלא אם הלקוח אינו מעוניין בהקפאה), החל מהמועד המבוקש 

ועד למועד ההתקנה בפועל.  

המשיבה תצא ידי חובתה לפי סעיף זה בכך שתציע ללקוח התקנה במועד המבוקש בחלון זמן 

של 2 שעות, בין השעות 08:00 – 18:00.  

לקוח המודיע על מעבר דירה יהיה רשאי להקפיא את המנוי שלו בתקופת הביניים, ובלבד   .7.2

שתקופת ההקפאה לא תפחת משלושה ימים. אם יתברר כי הלקוח לא עבר דירה, תהא 

המשיבה זכאית לחייב אותו בתשלום מלא של דמי המנוי בגין תקופה זו. 

המידע בדבר אפשרות ההקפאה יפורסם באתר האינטרנט של המשיבה, בדף העוסק במעבר   .7.3

דירה וכן יימסר בעל פה ללקוחות הפונים אליה טלפונית לצורך מעבר דירה, לפחות 7 ימים 

לפני מועד מעבר הדירה.  

בתקופת ההקפאה תהא המשיבה רשאית לגבות מהלקוח תשלום כמפורט בסעיף 12ד להסכם   .7.4

ההתקשרות.  

בנוסף, תעביר המשיבה סך של 300,000 ש"ח לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים   .7.5

בתובענות ייצוגיות בהתאם לסעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ("התרומה"). 

התרומה תהיה בנוסף ומחוץ לתקציב התרומות של המשיבה לשנת 2018.   .7.6

בנוסף, המשיבה תשלם גמול לתובעת המייצגת בסך כולל של 20,000 ש"ח, ושכר טרחה לבא-כוחה   .8
בסך של 80,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין (93,600 כולל מע"מ).  

 

שונות: 

5_1544442 

הסכם הפשרה, כפי שאושר, מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, דרישה או טענה של מי   .9
מחברי הקבוצה בגין ו/או בקשר עם טענות התובענה ו/או בקשת האישור.  

על פי הוראות החוק, פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה מהווה מעשה בית דין כלפי המבקשת   .10

וכלפי כל חברי הקבוצה, למעט אלה אשר הגישו הודעה בכתב על אי רצונם להיכלל בקבוצה. 

הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם   .11

הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה. הסכם הפשרה המלא, על נספחיו, 

עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית משפט המחוזי מרכז בשדרות הציונות 3, לוד בין השעות 

13:30-8:30, וכן אצל ב"כ המבקשת, עוה"ד יוני בן סימון, שפרטיו צוינו לעיל. 

תוכן מודעה זו אושר על ידי כב' השופטת אסתר שטמר והיא מתפרסמת על פי החלטתה.   .12

 

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'   יוני בן סימון, עו"ד  

ב"כ המשיבה  ב"כ המבקשת 
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