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 מודעה לעיתונות

 בבקשה לאישור תובענה ייצוגית הסכם פשרההגשת בקשה לאישור הודעה בדבר 
 (ואח' ( בע"מ1998די.בי.אס. שרותי לווין )נ'  כהן ואח' 53995-11-15)בת"צ 

 

ביום כי , "(החוק)" 2006-, התשס"וייצוגיותהעות יתבה( לחוק 3)א()25בהתאם לסעיף ניתנת בזאת הודעה 

-53995"( במסגרת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית בת"צ הסכם הפשרההסכם פשרה )" נכרת _______

 ( בע"מ1998די.בי.אס. שרותי לווין )נגד "( המבקש)" שהוגשה על ידי מר שחר כהן "(אישורה תבקש)"  11-15

("yes") לוד.-לבית המשפט המחוזי מרכז 

 כללי

-תשמ"א, חוק הגנת הצרכןבניגוד להוראות  פעלה yesבבסיס בקשת האישור עומדת הטענה לפיה  .1

בעסקאות לתקופות  VOD-במסגרת שירות ה שירותי תוכן ללקוחותיה סיפקהבכך שהיא , 1981

 ללא הסכמת הלקוח. ,קצובות המתחדשות באופן אוטומטי מדי חודש

 במלואן.  yesאישור נדחו על ידי ה תטענות המבקש בבקש .2

הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים  .3

 מי מהם או מטעמם בטענה או חבות כלשהי מצד משנהו. 

-03טלפון: , יפו-, תל אביב9מרח' אחד העם  "(המבקשב"כ ")סטיס  –מושקוביץ המבקש מיוצג ע"י  .4

( "yesב"כ "ושות' )ן, טולידאנו בן נת ,מיוצגת על ידי ארדינסט yes .03-7444772פקס: ; 7444771

 .03-7770101 :; פקס03-7770111יב, טלפון: תל אב 4מרחוב ברקוביץ 

 תמצית הסכם הפשרה

תוכן  10.1.2009רכשו החל מיום  רשא yesלקוחות הינם על פי הסכם הפשרה, חברי הקבוצה  .5

, ואשר בחלוף חודש או יותר ממועד הרכישה הוארכה תקופת ההתקשרות SVOD-במסגרת שירות ה

בחודש נוסף או יותר, תוך גביית כספים מאותם לקוחות בתקופה זו, מבלי שלהארכת  yesל ידי ע

 "(.הקבוצה)" ההתקשרות וגביית התשלומים בה ניתנה הסכמה נפרדת ומפורשת על ידי הלקוחות

המועד "יאשר בית המשפט את הסכם הפשרה ) הפשרה הוסכם, כי לאחר המועד בו הסכםבמסגרת  .6

עד לאותו מועד על ידי מי מהצדדים, על פי ההסכם , ובכפוף לכך שהסדר הפשרה לא בוטל ("הקובע

 באופן הבא:  yesתפעל 

לכלל לקוחותיה אשר היו מנויים  yesתפתח לאחר המועד הקובע,  ימים 180-לא יאוחר מ .6.1

 ערוץ ליניארי ייעודי )קרי, ערוץ משדר "רגיל" שאיננו ערוץ 31.12.2017ביום   VODלשירות

VOD וזאת ללא תמורה נוספת, אשר נועד לשם הקניית ההטבה מכוח הערוץ" –; להלן ,)"

באמצעות הסכם הפשרה. הודעה על פתיחת הערוץ לשם מתן ההטבה תישלח לזכאים 
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yesmailהחשבונית החודשית וכן באמצעות הודעת 
 מועד לפני( ימים 7לפחות שבעה ) 1

  .הערוץ פתיחת

"(. בכל חודש במהלך תקופת ההטבה תקופתחודשים רצופים )"הערוץ יפעל במשך שלושה  .6.2

, ובסך הכול 24:00-8:00( סרטי קולנוע שונים, בין השעות 2ההטבה ישודרו בערוץ ברצף שני )

"(. הסרטים שישודרו הסרטים( סרטים שונים )"6ישודרו במהלך תקופת ההטבה שישה )

 בחירתהעל פי  וזאת , משפחה וכו'(,בערוץ יהיו ממגוון תחומים )ובהם סרטי פעולה, ילדים

 ידה על שודרו שטרםהינם סרטים  הפשרהכי הסרטים מושא הסכם  מתחייבת yes. yes של

, המשובצים לשידור בקטגוריית "הסרטים שהיא מסגרת בכל ההטבה לתקופת קודם

שהיא קטגוריה של סרטים בתשלום. למען הסר ספק, לא תהיה  VOD -החדשים" בשירות ה

, אשר אינם נמנים עם חברי הקבוצה yesעה כי במהלך תקופת ההטבה, יתר מנויי כל מני

 . VOD -הזכאים להטבה, יוכלו לרכוש את הסרטים בתשלום במסגרת מנוי ה

במועד  yesחברי הקבוצה שהינם לקוחות על רק  וחולהמפורטות לעיל י הסכמות הצדדים  .6.3

 מתן ההטבה.

; דישולמו למבקש כגמול מיוחש"ח  50,000סך של הצדדים הסכימו להמליץ לבית המשפט לקבוע כי  .7

 .המבקש כשכר טרחהלב"כ ישולמו בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס   ש"ח 525,000סך כולל של וכי 

 פשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, או טענה של מי מחבריה עוד הוסכם, כי הסכם .8

  .בקשת האישורלתובענה ו/או לבגין ו/או בקשר  ()למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה הקבוצה

 כלכלפי ו המבקש כלפי דין בית מעשה היהוו הדין ופסק המשפט ביתהסכם הפשרה על ידי  אישור .9

 .הקבוצה חברי

 והתנגדות להסכם הפשרה מהקבוצהפרישה 

אישור, רשות ציבורית ה תהקבוצה שבשמה הוגשה בקש)ד( לחוק, אדם הנמנה עם 18בהתאם לסעיף  .10

הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה לאישור, ארגון, שאישר השר 

לעניין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית 

התנגדות מנומקת להסכם הפשרה וכן להמלצה ימים מיום פרסום ההודעה,  45המשפט, בכתב, בתוך 

 המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה.

)ו( לחוק, 18או  )א(11ודיע, בהתאם לאמור בסעיפים אשר י קבוצהלא יחול על כל חבר  הפשרהסכם ה .11

כל הודעת פרישה תישלח בכתב  ."(פרישההודעת ה)" כי הוא אינו מעוניין שהסכם זה יחול עליו

עם העתק, שישלח בדואר  ,, לוד3שדרות הציונות מרכז לוד ברחוב  המחוזישפט למזכירות בית המ

"(, תקופת הפרישהימים ממועד פרסומה של מודעה זו )" 45רשום, לב"כ המבקש שפרטיו לעיל, בתוך 

אחרת, הוא ייחשב לעניין הסכם זה כמי שנתן את הסכמתו להכללתו בין חברי הקבוצה ולהתקשרותו 

 בהסכם זה ובהסדר הפשרה על פיו, ובכלל זה ייחשב כמי שהסכים לוויתור וסילוק. 

                                                 

 המופיעה על גבי מסך הטלוויזיה בבית המנוי. מעטפיתבצורה של  הודעה 1
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 yes )מאה וחמישים( איש או יותר מחברי הקבוצה, 150אם יתברר כי נמסרו הודעות פרישה על ידי  .12

של הודעות  מן המועד שבו נודע לה על שיעורן עסקים ימי עשרה בתוךלהודיע בכתב, ית תהיה זכא

 הפרישה כאמור, על פקיעת ההסכם. 

 שונות

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב.  .13

הוראות הסכם  יגברובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, 

שדרות הציונות רחוב מרכז לוד בהמחוזי במזכירות בית המשפט הסכם הפשרה עומד לעיון  הפשרה.

 ימים ממועד פרסום מודעה זו. 45עד חלוף ובמשרד ב"כ המבקש, שפרטיו לעיל, , , לוד3

 תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו. .14

 

 
 סטיס –מושקוביץ 

 המבקשב"כ 
 ארדינסט, בן נתן, טלידאנו ושות' 

 yesב"כ 
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 נוסח מודעה שניה
 

נ'  כהן ואח' 53995-11-15ת"צ  ה ייצוגית בענייןנבעוהסכם פשרה בתאישור הודעה בדבר 

 ואח' ( בע"מ1998די.בי.אס. שרותי לווין )

 

אישר בית המשפט המחוזי מרכז לוד ונתן תוקף של פסק דין  _________ביום כי  מובא בזה לידיעת הציבור

"( במסגרת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית בת"צ הסכם הפשרה"-" והדין פסקלהסכם פשרה )בהתאמה, "

( 1998די.בי.אס. שרותי לווין )נגד "( המבקש)" שהוגשה על ידי מר שחר כהן "(אישורה תבקש)" 53995-11-15

 "( לבית המשפט המחוזי מרכז לוד.yes)" בע"מ

 כללי

-תשמ"א, חוק הגנת הצרכןפעלה בניגוד להוראות  yesבבסיס בקשת האישור עומדת הטענה לפיה  .1

בעסקאות לתקופות  VOD-במסגרת שירות ה שירותי תוכן ללקוחותיה בכך שהיא סיפקה, 1981

 ללא הסכמת הלקוח. ,קצובות המתחדשות באופן אוטומטי מדי חודש

 במלואן.  yesאישור נדחו על ידי ה תטענות המבקש בבקש .2

הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים  .3

 מי מהם או מטעמם בטענה או חבות כלשהי מצד משנהו. 

-03טלפון: , יפו-, תל אביב9מרח' אחד העם  "(המבקשב"כ ")סטיס  –מושקוביץ המבקש מיוצג ע"י  .4

( "yesב"כ "ושות' )ן, טולידאנו בן נת ,מיוצגת על ידי ארדינסט yes .03-7444772פקס: ; 7444771

 .03-7770101 :; פקס03-7770111יב, טלפון: תל אב 4מרחוב ברקוביץ 

 תמצית הסכם הפשרה

-תוכן במסגרת שירות ה 10.1.2009רכשו החל מיום  רשא yesלקוחות הסכם הפשרה יחול על כל  .5

SVOD ואשר בחלוף חודש או יותר ממועד הרכישה הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי ,yes  בחודש

נוסף או יותר, תוך גביית כספים מאותם לקוחות בתקופה זו, מבלי שלהארכת ההתקשרות וגביית 

 "(.חברי הקבוצה)" התשלומים בה ניתנה הסכמה נפרדת ומפורשת על ידי הלקוחות

 להעניק את ההטבה הבאה: yesמתחייבת הפשרה  הסכםבמסגרת  .6

לכלל לקוחותיה אשר היו  yesפתח ת, פסק הדיןמתן לאחר יום  ימים 180-לא יאוחר מ .6.1

ערוץ ליניארי ייעודי )קרי, ערוץ משדר "רגיל" שאיננו  31.12.2017ביום   VODמנויים לשירות

"(, וזאת ללא תמורה נוספת, אשר נועד לשם הקניית ההטבה הערוץ" –; להלן VODערוץ 

מצעות באמכוח הסכם הפשרה. הודעה על פתיחת הערוץ לשם מתן ההטבה תישלח לזכאים 

yesmailהחשבונית החודשית וכן באמצעות הודעת 
 מועד לפני( ימים 7לפחות שבעה ) 1

  .הערוץ פתיחת

                                                 

 המופיעה על גבי מסך הטלוויזיה בבית המנוי. מעטפיתבצורה של  הודעה 1
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"(. בכל חודש במהלך תקופת ההטבה תקופתהערוץ יפעל במשך שלושה חודשים רצופים )" .6.2

, ובסך הכול 24:00-8:00( סרטי קולנוע שונים, בין השעות 2ההטבה ישודרו בערוץ ברצף שני )

"(. הסרטים שישודרו הסרטים( סרטים שונים )"6ישודרו במהלך תקופת ההטבה שישה )

 בחירתהעל פי  וזאת בערוץ יהיו ממגוון תחומים )ובהם סרטי פעולה, ילדים, משפחה וכו'(,

 ידה על שודרו שטרםהינם סרטים  הפשרהכי הסרטים מושא הסכם  מתחייבת yes. yes של

, המשובצים לשידור בקטגוריית "הסרטים שהיא מסגרת בכל ההטבה לתקופת קודם

שהיא קטגוריה של סרטים בתשלום. למען הסר ספק, לא תהיה  VOD -החדשים" בשירות ה

, אשר אינם נמנים עם חברי הקבוצה yesכל מניעה כי במהלך תקופת ההטבה, יתר מנויי 

 . VOD -הזכאים להטבה, יוכלו לרכוש את הסרטים בתשלום במסגרת מנוי ה

במועד  yesחברי הקבוצה שהינם לקוחות על רק  וחולהמפורטות לעיל י סכמות הצדדיםה .6.3

 מתן ההטבה.

סך כולל וכי ; דישולמו למבקש כגמול מיוחסך של _______ ש"ח  כיקבע בפסק הדין בית המשפט  .7

 .המבקש כשכר טרחהלב"כ ישולמו בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס  ש"ח______ של 

פשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, או טענה של מי מחברי ה הסכםעוד הוסכם, כי  .8

  .בקשת האישורלתובענה ו/או לבגין ו/או בקשר  ()למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה הקבוצה

 כלכלפי ו המבקש כלפי דין בית מעשה ההוומ הדין ופסק המשפט ביתהסכם הפשרה על ידי  אישור .9

 .()למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה הקבוצה חברי

 שונות

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב.  .10

הוראות הסכם  יגברובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, 

שדרות הציונות רחוב מרכז לוד בהמחוזי במזכירות בית המשפט הסכם הפשרה עומד לעיון  הפשרה.

 ימים ממועד פרסום מודעה זו. 45עד חלוף ובמשרד ב"כ המבקש, שפרטיו לעיל, , , לוד3

 תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו. .11

 

 
 

 סטיס –מושקוביץ 
 המבקשב"כ 

 ארדינסט, בן נתן, טלידאנו ושות' 

 yesב"כ 
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 4 נספח

 כוחם ובאי הצדדים תצהירי

 עמוד 17
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 5 נספח

 ההטבה מתן על ההודעה נוסח

 עמוד 28
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 5נספח 

 הסכם הפשרהל בהתאםההטבה לזכאים על נוסח ההודעה 

 ,/היקר /ה"לקוח

בערוץ שייפתח בחינם לצפות , הינך זכאי/ת 53995-11-15בת"צ הרינו להודיעך, כי בהתאם להסכם פשרה 

ויכלול שני סרטים שישודרו  ,24:00-8:00בין השעות , החל מיום ___ ועד ליום ___.  ערוץ זה יפעל _באפיק _

 בו ברצף בכל חודש בתקופה הנ"ל". 
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