הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית בעניין ת"צ  53995-11-15כהן ואח' נ'
די.בי.אס .שרותי לווין ( )1998בע"מ ואח'
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  8.4.2019אישר בית המשפט המחוזי מרכז לוד ונתן תוקף של פסק דין
להסכם פשרה (בהתאמה" ,פסק הדין" ו"-הסכם הפשרה") במסגרת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית בת"צ
"( 53995-11-15בקשת האישור") שהוגשה על ידי מר שחר כהן ("המבקש") נגד די.בי.אס .שרותי לווין ()1998
בע"מ (" )"yesלבית המשפט המחוזי מרכז לוד.
כללי
.1

בבסיס בקשת האישור עומדת הטענה לפיה  yesפעלה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א-
 ,1981בכך שהיא סיפקה ללקוחותיה שירותי תוכן במסגרת שירות ה VOD-בעסקאות לתקופות
קצובות המתחדשות באופן אוטומטי מדי חודש ,ללא הסכמת הלקוח.

.2

טענות המבקש בבקשת האישור נדחו על ידי  yesבמלואן.

.3

הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד
מי מהם או מטעמם בטענה או חבות כלשהי מצד משנהו.

.4

המבקש מיוצג ע"י מושקוביץ – סטיס ("ב"כ המבקש") מרח' אחד העם  ,9תל אביב-יפו ,טלפון03- :
 ;7444771פקס yes .03-7444772 :מיוצגת על ידי ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות' ("ב"כ )"yes
מרחוב ברקוביץ  4תל אביב ,טלפון ;03-7770111 :פקס.03-7770101 :

תמצית הסכם הפשרה
.5

הסכם הפשרה יחול על כל לקוחות  yesאשר רכשו החל מיום  10.1.2009תוכן במסגרת שירות ה-
 ,SVODואשר בחלוף חודש או יותר ממועד הרכישה הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי  yesבחודש
נוסף או יותר ,תוך גביית כספים מאותם לקוחות בתקופה זו ,מבלי שלהארכת ההתקשרות וגביית
התשלומים בה ניתנה הסכמה נפרדת ומפורשת על ידי הלקוחות ("חברי הקבוצה").

.6

במסגרת הסכם הפשרה מתחייבת  yesלהעניק את ההטבה הבאה:
.6.1

לא יאוחר מ 180-ימים לאחר יום מתן פסק הדין ,תפתח  yesלכלל לקוחותיה אשר היו
מנויים לשירות  VODביום  31.12.2017ערוץ ליניארי ייעודי (קרי ,ערוץ משדר "רגיל" שאיננו
ערוץ  ;VODלהלן – "הערוץ") ,וזאת ללא תמורה נוספת ,אשר נועד לשם הקניית ההטבה
מכוח הסכם הפשרה .הודעה על פתיחת הערוץ לשם מתן ההטבה תישלח לזכאים באמצעות
החשבונית החודשית וכן באמצעות הודעת  1yesmailלפחות שבעה ( )7ימים לפני מועד
פתיחת הערוץ וכן באמצעות דף הבית באתר האינטרנט של  ,yesתחת הכותרת 'הטבה

 1הודעה בצורה של מעטפית המופיעה על גבי מסך הטלוויזיה בבית המנוי.
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במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת"צ  53995-11-15בעניין רכישות ערוצים במסגרת
שירות ה.'VOD-
.6.2

הערוץ יפעל במשך שלושה חודשים רצופים ("תקופת ההטבה") .בכל חודש במהלך תקופת
ההטבה ישודרו בערוץ ברצף שני ( )2סרטי קולנוע שונים ,בין השעות  ,24:00-8:00ובסך הכול
ישודרו במהלך תקופת ההטבה שישה ( )6סרטים שונים ("הסרטים") .הסרטים שישודרו
בערוץ יהיו ממגוון תחומים (ובהם סרטי פעולה ,ילדים ,משפחה וכו') ,וזאת על פי בחירתה
של  yes .yesמתחייבת כי הסרטים מושא הסכם הפשרה הינם סרטים שטרם שודרו על ידה
קודם לתקופת ההטבה בכל מסגרת שהיא ,המשובצים לשידור בקטגוריית "הסרטים
החדשים" בשירות ה VOD -שהיא קטגוריה של סרטים בתשלום .למען הסר ספק ,לא תהיה
כל מניעה כי במהלך תקופת ההטבה ,יתר מנויי  ,yesאשר אינם נמנים עם חברי הקבוצה
הזכאים להטבה ,יוכלו לרכוש את הסרטים בתשלום במסגרת מנוי ה.VOD -

.6.3

הסכמות הצדדים המפורטות לעיל יחולו רק על חברי הקבוצה שהינם לקוחות  yesבמועד
מתן ההטבה.

.7

בית המשפט קבע בפסק הדין כי סך של  50,000ש"ח ישולמו למבקש כגמול מיוחד; וכי סך כולל של
 400,000ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס ישולמו לב"כ המבקש כשכר טרחה.

.8

עוד הוסכם ,כי הסכם ה פשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה ,תביעה ,או טענה של מי מחברי
הקבוצה (למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה) בגין ו/או בקשר לתובענה ו/או לבקשת האישור.

.9

אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט ופסק הדין מהווה מעשה בית דין כלפי המבקש וכלפי כל
חברי הקבוצה (למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה).

שונות
.10

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יגברו הוראות הסכם
הפשרה .הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז לוד ברחוב שדרות הציונות
 ,3לוד ,ובמשרד ב"כ המבקש ,שפרטיו לעיל ,וכן ניתן לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא ובפסק הדין
באינטרנט בדף הבית של  ,yesתחת הכותרת "הטבה במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת"צ
 ,53995-11-15בעניין רכישות ערוצים במסגרת שירות ה ,"VOD-עד חלוף  45ימים ממועד פרסום
מודעה זו.

.11

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

מושקוביץ – סטיס
ב"כ המבקש

ארדינסט ,בן נתן ,טלידאנו ושות'
ב"כ yes
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