
הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית 
(בת"צ 19284-02-17 עומרי נחום נ' די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ) 

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק התביעות הייצוגיות, התשס"ו-2006 ("החוק"), כי ביום 

12.12.2017 נכרת הסכם פשרה ("הסכם הפשרה") במסגרת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית בת"צ -19284

02-17 ("הבקשה לאישור") שהוגשה על ידי מר עומרי נחום ("המבקש") נגד די.בי.אס. שרותי לווין (1998) 

בע"מ ("yes") לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

כללי 
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עניינה של בקשת האישור במכשירי שלט רחוק ש-yes מספקת ללקוחותיה. לטענת המבקש, yes גובה  .1
מלקוחותיה את המחיר המרבי המותר בגין החלפת שלט, אך מספקת אותו ללא סוללות, שעה שעלות 

הסוללות הובאה בחשבון לצורך קביעת המחיר המרבי הנ"ל על-ידי המועצה לשידורי כבלים 

ולשידורי לוויין בהחלטתה מס' 7-20/2011 מיום 22.9.2011 ("החלטת המועצה"). כמו כן נטען כי 

תקופת האחריות שמעניקה yes בפועל עבור השלט הינה קצרה מתקופת האחריות בת 12 החודשים

המתחייבת מכוח הסכם ההתקשרות של yes עם לקוחותיה ועמדת המועצה.

טענות המבקש בבקשה לאישור נדחו על ידי yes במלואן.  .2

הסכם הפשרה נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד   .3
מי מהם או מטעמם בטענה או חבות כלשהי מצד משנהו. 

המבקש מיוצג ע"י עו"ד עמירם טפירו ("ב"כ המבקש") מרח' אחד העם 28, תל אביב-יפו, טלפון: -03  .4
("yes ב"כ") 'מיוצגת על ידי ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות yes .03-6126555 :5243223; פקס

מרחוב ברקוביץ 4 תל אביב, טלפון: 03-7770111; פקס: 03-7770101.

תמצית הסכם הפשרה

על פי הסכם הפשרה, חברי הקבוצה הינם לקוחות yes אשר קיבלו, לאחר שניתנה החלטת המועצה,  .5
yes שלט רחוק ללא סוללות, ושילמו בגינו את המחיר המרבי המותר לפי החלטה זו; וכן לקוחות

אשר קיבלו שלט רחוק באחריות לתקופה הקצרה מזו הקבועה בהסכם ההתקשרות ("הקבוצה").

במסגרת הסכם הפשרה הוסכם, כי לאחר המועד בו יהפוך פסק הדין שיאשר הסכם זה לחלוט,   .6
("המועד הקובע"), ובכפוף לכך שהסכם הפשרה לא בוטל כדין עד לאותו מועד על ידי מי מהצדדים, 

תפעל yes באופן הבא:

לא יאוחר מ-30 ימים לאחר המועד הקובע, תחל yes להעניק ללקוחותיה הנחה בסך 10 ש"ח  .6.1

על החלפת שלט רחוק במקרה של תקלה ("שלט חלופי"), בכפוף להחזרת השלט הקודם 

שברשות הלקוח ל-yes, כך שמחיר השלט החלופי לאחר הנחה זו לא יעלה על 38.5 ש"ח כולל

מע"מ (במקום 48.5 ש"ח, קרי הנחה של 10 ש"ח), וזאת למשך 24 חודשים מיום תחילת מתן 

ההנחה האמורה ("תקופת ההנחה"). ככל שבתום תקופת ההנחה, היקף מימוש הטבה זו 



בפועל יהיה נמוך משוויה, המוערך בסך של 1,248,000 ש"ח, הרי ש-yes תמשיך בביצוע 

ההטבה עד למיצוי סכום זה. 

לא יאוחר מ-30 ימים לאחר המועד הקובע, יופחת מחיר רכישת שלט ללא סוללות בסניפי   .6.2

הדואר בסך של 0.60 ש"ח (סך העולה על עלות הסוללות שאושרה ל-yes בהחלטת המועצה). 

הפחתה זו תחול באופן קבוע על השלטים מושא ההסדר עד להחלטה אחרת של המועצה 

בעניין, ולא תחול על שלטים שיסופקו עם סוללות. ככל שמדובר בשלט חלופי שיינתן בהנחה 

בהתאם לאמור בסעיף 6.1 לעיל, הפחתת מחיר זו (0.60 ש"ח) תינתן בתקופה שהחל מתום 

תקופת ההנחה 

לא יאוחר מ-90 ימים לאחר המועד הקובע, תחל yes להעניק אחריות בת 12 חודשים   .6.3

לשלטים שיסופקו ללקוחות החברה החל מהמועד האמור, והכול בכפוף לתנאי הסכם 

ההתקשרות. 

הצדדים הסכימו להמליץ לבית המשפט לקבוע כי סך של 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית   .7
מס ישולמו למבקש כגמול מיוחד; וכי סך כולל של 205,000 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס 

ישולמו לב"כ המבקש כשכר טרחה. 

עוד הוסכם, כי הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, או טענה של מי מחברי   .8
הקבוצה (למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה) בגין ו/או בקשר לתובענה ו/או לבקשת האישור.  

אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט ופסק הדין יהווה מעשה בית דין כלפי המבקש וכלפי כל   .9
חברי הקבוצה. 

פרישה מהקבוצה והתנגדות להסכם הפשרה 
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בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור, רשות ציבורית   .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 

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

המוסכמת בעניין הגמול ושכר הטרחה. 

הסכם הפשרה לא יחול על כל חבר קבוצה אשר יודיע, בהתאם לאמור בסעיפים 11(א) או 18(ו) לחוק,   .11

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

למזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ברחוב ויצמן 1, תל אביב-יפו, עם העתק, שישלח 

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

הפרישה"), 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.  

 yes ,אם יתברר כי נמסרו הודעות פרישה על ידי 150 (מאה וחמישים) איש או יותר מחברי הקבוצה  .12

תהיה זכאית להודיע בכתב, בתוך עשרה ימי עסקים מן המועד שבו נודע לה על שיעורן של הודעות 

הפרישה כאמור, על פקיעת ההסכם.  



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

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

הפשרה. הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ברחוב ויצמן 1, תל 

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

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

 
 

ארדינסט, בן נתן, טלידאנו ושות'  עו"ד עמירם טפירו    

 yes ב"כ ב"כ המבקש 

 


	הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
	1. עניינה של בקשת האישור במכשירי שלט רחוק ש-yes מספקת ללקוחותיה. לטענת המבקש, yes גובה מלקוחותיה את המחיר המרבי המותר בגין החלפת שלט, אך מספקת אותו ללא סוללות, שעה שעלות הסוללות הובאה בחשבון לצורך קביעת המחיר המרבי הנ"ל על-ידי המועצה לשידורי כבלים ולש...
	2. טענות המבקש בבקשה לאישור נדחו על ידי yes במלואן.
	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 עו"ד עמירם טפירו ("ב"כ המבקש") מרח' אחד העם 28, תל אביב-יפו, טלפון: 03-5243223; פקס: 03-6126555. yes מיוצגת על ידי ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' ("ב"כ yes") מרחוב ברקוביץ 4 תל אביב, טלפון: 03-7770111; פקס: 03-7770101.
	תמצית הסכם הפשרה
	5. על פי הסכם הפשרה, חברי הקבוצה הינם לקוחות yes אשר קיבלו, לאחר שניתנה החלטת המועצה, שלט רחוק ללא סוללות, ושילמו בגינו את המחיר המרבי המותר לפי החלטה זו; וכן לקוחות yes אשר קיבלו שלט רחוק באחריות לתקופה הקצרה מזו הקבועה בהסכם ההתקשרות ("הקבוצה").
	6. במסגרת הסכם הפשרה הוסכם, כי לאחר המועד בו יהפוך פסק הדין שיאשר הסכם זה לחלוט,  ("המועד הקובע"), ובכפוף לכך שהסכם הפשרה לא בוטל כדין עד לאותו מועד על ידי מי מהצדדים, תפעל yes באופן הבא:
	6.1. לא יאוחר מ-30 ימים לאחר המועד הקובע, תחל yes להעניק ללקוחותיה הנחה בסך 10 ש"ח על החלפת שלט רחוק במקרה של תקלה ("שלט חלופי"), בכפוף להחזרת השלט הקודם שברשות הלקוח ל-yes, כך שמחיר השלט החלופי לאחר הנחה זו לא יעלה על 38.5 ש"ח כולל מע"מ (במקום 48.5 ש...
	6.2. לא יאוחר מ-30 ימים לאחר המועד הקובע, יופחת מחיר רכישת שלט ללא סוללות בסניפי הדואר בסך של 0.60 ש"ח (סך העולה על עלות הסוללות שאושרה ל-yes בהחלטת המועצה). הפחתה זו תחול באופן קבוע על השלטים מושא ההסדר עד להחלטה אחרת של המועצה בעניין, ולא תחול על של...
	6.3. לא יאוחר מ-90 ימים לאחר המועד הקובע, תחל yes להעניק אחריות בת 12 חודשים לשלטים שיסופקו ללקוחות החברה החל מהמועד האמור, והכול בכפוף לתנאי הסכם ההתקשרות.

	7. הצדדים הסכימו להמליץ לבית המשפט לקבוע כי סך של 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס ישולמו למבקש כגמול מיוחד; וכי סך כולל של 205,000 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס ישולמו לב"כ המבקש כשכר טרחה.
	8. עוד הוסכם, כי הסכם הפשרה 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 יהווה מעשה בית דין כלפי המבקש וכלפי כל חברי הקבוצה.
	פרישה מהקבוצה והתנגדות להסכם הפשרה
	10. בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור, רשות ציבורית 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 לבי...
	11. הסכם הפשרה לא יחול על כל חבר קבוצה אשר יודיע, בהתאם לאמור בסעיפים 11(א) או 18(ו) לחוק, כי הוא אינו מעוניין שהסכם זה יחול עליו ("הודעת הפרישה"). כל הודעת פרישה תישלח בכתב למזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ברחוב ויצמן 1, תל אביב-יפו, עם העתק, ש...
	12. אם יתברר כי נמסרו הודעות פרישה על ידי 150 (מאה וחמישים) איש או יותר מחברי הקבוצה, yes תהיה זכאית להודיע בכתב, בתוך עשרה ימי עסקים מן המועד שבו נודע לה על שיעורן של הודעות הפרישה כאמור, על פקיעת ההסכם.
	שונות
	13. 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 בתל אביב-יפו ברחוב ויצמן 1, תל א...
	14. תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

