
إشعار بخصوص تقدیم طلب للموافقة على اتفاقیة تسویة بطلب الموافقة على تقدیم دعوى تمثیلیة 
(في ت.س  17-02-19284 عمري ناحوم ضد دي. بي. اس خدمات أقمار صناعیة (1998) م.ض) 

مقدم بھذا إشعار بموجب البند 25(أ)(3) لقانون الدعاوى التمثیلیة، 2006 ("القانون")، بأنھ في یوم 12.12.2017 تم التوقیع 

على اتفاق تسویة ("اتفاق التسویة") في نطاق طلب الموافقة على الدعوى كدعوى تمثیلیة  في ملف ت.س 19284-02-17 

("طلب الموافقة") التي تم تقدیمھا من قبل السید عمري ناحوم ("مقدم الطلب") ضد دي.بي.اس. خدمات اقمار صناعیة 

(1998) م.ض ("yes") في المحكمة المركزیة في تل أبیب - یافا.

عام 

1_2641860 

طلب الموافقة یتعلق بأجھزة التحكم عن بعد التي تزودھا yes لزبائنھا. یدعي مقدم الطلب، أن yes تقوم بجبایة   .1
المبلغ األقصى المسموح بھ من زبائنھا عند تبدیل جھاز التحكم، لكنھا تزود جھاز التحكم بدون بطاریات، على 

الرغم من أن ثمن البطاریات تم أخذه بالحسبان بھدف تحدید الثمن األقصى أعاله من قبل مجلس بث الكوابل وبث 

األقمار الصناعیة في قرارھا رقم 20/2011-7 من یوم 22.9.2011 ("قرار المجلس"). أضف الى ذلك أنھ تم 

اإلدعاء أن فترة الكفالة التي تمنحھا yes بشكل فعلي لجھاز التحكم ھي فترة أقصر من فترة الكفالة المكونة من 12 

شھرا بموجب اتفاقیة تعاقد yes مع زبائنھا وموقف المجلس.

.yes إدعاءات مقدم الطلب في طلب الموافقة رفضت جمیعھا من قبل  .2

تم عقد اتفاق التسویة بعد تصریح األطراف أنھ ال یوجد باتفاق التسویة اي اعتراف من قبل أي طرف منھم بإدعاء   .3
أو واجب تجاه االخر.  

ان مقدم الطلب محامي من قبل المحامي عمیرام طفیرو ("محامي مقدم الطلب") من شارع احاد ھعام 28، تل أبیب   .4

یافا، ھاتف: 5243223-03; فاكس: yes .03-6126555 ممثلة من قبل اردینست، بن نتان، تولیدانو وشركاه 

("محامي yes") من شارع بركوفیتش 4 تل أبیب، ھاتف: 7770111-03; فاكس: 03-7770101.

ملخص اتفاقیة التسویة

بموجب اتفاقیة التسویة، أعضاء المجموعة ھم زبائن yes  الذین حصلوا، بعد قرار المجلس، على جھاز تحكم عن   .5

بعد بدون بطاریات، ودفعوا المبلغ األقصى المسموح وفق ھذا القرار;  وایضا زبائن yes  الذین حصلوا على جھاز 

تحكم بكفالة لمدة أقصر من المدة التي تم تحدیدھا في االتفاقیة الجماعیة ("المجموعة").  

في نطاق اتفاقیة التسویة تم االتفاق، أنھ بعد أن یصبح قرار المحكمة قرارا قطعیا، ("الموعد المحدد")، وباالستناد   .6
الى انھ لم یتم الغاء اتفاقیة التسویة وفق القانون من قبل احد األطراف حتى ذلك الموعد، ستعمل yes  بالشكل 

التالي: 

في مدة ال تتجاوز ال- 30 یوما بعد الموعد المحدد، تبدأ yes  بمنح زبائنھا تخفیض بقیمة 10 شاقل جدید   .6.1

عند تبدیل جھاز التحكم في حال حدوث عطل فیھ ("جھاز تحكم بدیل")، بموجب إعادة جھاز التحكم عن 

بعد القدیم الموجود لدى الزبون الى -yes, وبھذا یصبح ثمن جھاز التحكم البدیل لیس أكثر من 38.5 شاقل 



جدید یشمل قیمة الضریبة المضافة (بدل 48.5 شاقل جدید، أي تخفیض بقیمة 10 شاقل جدید)، وذلم لمدة 

24 شھرا من یوم بدء منح التخفیض المذكور ("فترة التخفیض"). في حال أنھ عند انتھاء فترة التخفیض، 

 yes- سیكون استغالل التخفیض الفعلي أقل من قیمتھ الفعلیة، التي تقدر بمبلغ 1,248,000 شاقل جدید، فان

ملزمة باالستمرار بمنح التخفیض حتى الوصول الى ھذا المبلغ.  

في فترة ال تتعدى ال- 30 یوم بعد الیوم المحدد، سیتم خفض قیمة ثمن شراء جھاز التحكم الذي بدون   .6.2

بطاریات في فروع البرید بمبلغ 0.60 شاقل جدید (مبلغ أعلى من ثمن البطاریات التي تم الموافقة علیھا ل 

-yes في قرار المجلس). ھذا التخفیض سیسري بشكل دائم على أجھزة التحكم المذكورة في ھذه االتفاقیة 

حتى اتخاذ قرار اخر بھذا الخصوص، وال یسري التخفیض على أجھزة تحكم یتم تزویدھا مع بطاریات. 

في حال تم الحدیث عن جھاز تحكم بدیل الذي سیعطى بتخفیض وفق المذكور في البند 6.1 أعاله، ھذا 

التخفیض (0.60 شاقل جدید) یمنح بدءا من نھایة فترة التخفیض 

في فترة ال تتعدى ال- 90 یوم بعد الیوم المحدد، ستبدأ yes بمنح كفالة 12 شھر ألجھزة التحكم التي سیتم   .6.3

تزویدھا لزبائن الشركة بدءا من الموعد المذكور، وكل ھذا وفقا لشروط اتفاق التعاقد. 

تم االتفاق بین الطرفین على تقدیم اقتراح للمحكمة لتحكم بموجبھ مبلغ 15,000 شاقل بإضافة القیمة المضافة مقابل   .7

فاتورة ضریبیة التي یتم دفعھا لمقدم الطلب كمكافآة خاصة; وأن مبلغ 205,000 شاقل بإضافة قیمة الضریبة 

المضافة مقابل فاتورة ضریبیة تدفع لمحامي مقدم الطلب كأتعاب. 

تم االتفاق ایضا، أن تعتبر اتفاقیة التسویة إزالة نھائیة وقطعیة لكل سبب، دعوى، أو ادعاء ألي من أعضاء   .8
المجموعة (ما عدا من أعلن عن انسحابھ من المجموعة) بخصوص و/أو بما یتعلق بالدعوى و/أو طلب الموافقة.  

المصادقة على اتفاقیة التسویة من قبل المحكمة واعطاء قرار حكم یعتبر فعل محكمة تجاه مقدم الطلب وتجاه   .9
أعضاء المجموعة. 

االنسحاب من المجموعة واالعتراض على اتفاقیة التسویة 
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وفق البند 18 (د) للقانون، شخص ینتمي الى اعضاء المجموعة التي تم تقدیم طلب الموافقة باسمھا، سلطة عامة   .10

التي تعمل على تعزیز ھدف عام بخصوص أمر یعنى بھ طلب الموافقة، منظمة، التي تم المصادقة علیھا من قبل 

الوزیر لھذا االمر، التي تعنى بتعزیز ھدف عام كما ذكر، والمستشار القانوني للحكومة، یمكنھم تقدیم طلب خطي 

للمحكمة، خالل 45 یوما من یوم نشر اإلشعار، بخصوص اعتراضھم الموضح على اتفاقیة التسویة والتوصیة 

المتفق علیھا بخصوص المكافآة واألتعاب. 

اتفاقیة التسویة ال تسري على كل شخص سیعلن، وفق المذكور في البند 11 (أ) أو 18 (و) للقانون، أنھ غیر معني   .11

أن تسري علیھ االتفاقیة ("اعالن التنازل"). كل اعالن تنازل یتم ارسالھ بشكل خطي لسكرتاریة المحكمة المركزیة 

في تل ابیب یافا في شارع فایتسمات 1، تل أبیب، مع نسخة، التي سیتم ارسالھا بالبرید المسجل، لمحامي مقدم 

الطلب التي تظھر تفاصیلھ أعاله، خالل 45 یوم من یوم نشر ھذا اإلشعار ("فترة االنسحاب")، ما عدا ذلك یعتبر 

بخصوص ھذه االتفاقیة كمن أعطى موافقتھ لیكون أحد أعضاء المجموعة والتعاقد بھذه االتفاقیة واتفاقیة التسویة، 

بما ذلك یعتبر كمن وافق على التنازل واإلزالة.  



في حال تبین أنھ تم ارسال اعالنات تنازل من قبل 150 (مئة وخمسون) شخص أو أكثر من أعضاء المجموعة،   .12

یحق ل- yes أن تعلن بشكل خطي، خالل عشرة أیام عمل من الموعد الذي علمت فیھا عدد اعالنات التنازل، عن 

انتھاء االتفاقیة.  

متفرقات 
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المذكور أعاله ما ھو اال ملخص فقط التفاقیة التسویة. النص الكامل التفاقیة التسویة ھو النص الملزم. بكل حالة   .13

یوجد بھا تناقض بین تعلیمات اتفاقیة التسویة وبین المذكور في ھذا اإلشعار، ستسود تعلیمات اتفاقیة التسویة. اتفاقیة 

التسویة موجودة بھدف مراجعتھا في سكرتاریة المحكمة المركزیة في تل ابیب یافا في شارع فایتسمان 1، تل ابیب 

یاف، وفي مكتب محامي مقدم الطلب، التي تظھر تفاصیلھ أعاله، حتى انتھاء 45 یوم من یوم نشر ھذا اإلشعار.  

تم الموافقة على مضمون ھذا اإلشعار من قبل المحكمة ویتم نشره وفقا لقرار المحكمة.   .14

 
 

اردینست، بن نتان، تلیدانو وشركاه   المحامي عمیرام طفیرو   
 yes محامي محامي مقدم الطلب 
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