
 פשלה הסבם לאישור בקשה הגשת בדבי הודעה
ייצוגיות") תובענות "חוק (להלן: 2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות חוק לפי

 המשפט לבית הוגשה 5.3.2019 ביום כי ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת
 בבקשה המבקשת בין ") "ההסכם :(להלן פשרה הסכם לאישור בקשה המשפט״) ״בית :(להלן בחיפה המחוזי
 בע״מ תקשורת מערכות הוט ובין לאישור"), "הבקשה (להלן: 7576-01-17 בת״צ כיצוגיות תובענה לאישור

"המשיבה"). או "הוט" :(להלן
 עבור ביתר תשלום מלקוחותיה גובה המשיבה כי המבקשת, בטענת הוא לאישור הבקשה של העיקרי עניינו
 לכל החודשי מהתעריף יותר דהיינו, הספורט"), "ערוצי (להלן: ״2 ״ספורט או ״1 ״ספורט בערוצים צפייה
לחודש) ש״ח 50.57(ערוץ

 :הבאים המצטברים התנאים בעניינם מתקיימים אשר המשיבה לקוחות כל היא המיוצגת התובעים קבוצת
 ספורט ערוצי הפשרה, הסכם לאישור ועד האישור בקשת להגשת עובר השנים בשבע מהמשיבה, הזמינו .1

 ממועד ימים חודש חלף בטרם העסקה) את הפסיקו (או הרכישה את ביטלו .2 ;ספורט ערוצי חבילות ו/או
 הערוץ/חבילה של הרלוונטי החודשי מהתעריף הגבוה כולל בסכום אותם חייבה המשיבה .3 כאמור; הרכישה

 וריבית הצמדה הפרשי בתוספת העודף התשלום את להם השיבה לא המשיבה .4 ;עודף״) ״תשלום :(להלן
 וריבית הצמדה הפרשי בתוספת הצרכן הגנת לחוק 1ד 13 סעיף כמצוות הצרכניות הוצאותיהם ובתוספת כחוק
 "הקבוצה"). :גם ולהלן (לעיל כחוק

הפשדה הסבם תמצית
 ולצרכי לאישור, הבקשה או התביעה ביסוד העומדות בטענות הכרה יהווה שהדבר מבלי מתחייבת, המשיבה

 העודפים התשלומים את תשיב כי הפשרה, בהסכם כהגדרתו המתלה, התנאי להתקיימות בכפוף בלבד, פשרה
 הסכם חתימת לפני בסמוך הוט סכמה במסגרתו מחמיר, חישוב עריכת ידי על הקבוצה מחברי לכאורה שנגבו

 הנזק "סכום (להלן: 14.1.2014 מיום כאמור, מהקבוצה הושבו ולא שנגבו העודפים התשלומים את הפשרה,
 סך על עומד שהיו) ככל פרטניים זיכויים (ללא הכולל המקסימלי הנזק סכום כי מצהירה הוט המקסימלי").

ש״ח. 195,כ-ססס של
 מפסיק, אירוע של התקיימותו מחמת הפשרה הסכם של ביטולו ולאי המתלה התנאי להתקיימות בכפוף

 קבוצה :להלן המנויות לקבוצות בהתאם המקסימלי, הנזק סכום את הוט תשיב הפשרה, בהסכם כהגדרתם
 בשירותי המשיבה לקוחות עם נמנים הזיכוי מתן למועד נכון אשר המיוצגים התובעים כלל :ראשונה

 יעשה הזיכוי הקבוצה. לחברי מלא כספי זיכוי :הראשונה לקבוצה הוט תעניק אותה ההשבה הטלוויזיה;
 מהמועד ימים 90 חלוף לאחר הראשונה הקבוצה חברי של העוקבות החשבוניות משתי אחת זיכוי באמצעות

הזיכוי"). מתן "מועד :הקובע(להלן
 המשיבה של לקוחותיה עם נמנים אינם הזיכוי מתן למועד נכון אשר המיוצגים, התובעים כלל :שנייה קבוצה

 מעשי קושי יש כי מצהירה, הוט :השנייה הקבוצה חברי בגיו הוט תעניק אותה ההשבה הטלוויזיה; בשירותי
 חבר לכל כאשר זה, במקרה כמו הקבוצה, חברי של נרחב להיקף ישיר פיצוי בביצוע מבוטלות לא ועלויות
 באופן אלא להיעשות יכול שלא מה שונים, זיכוי סכומי של הזנה מתחייבת שכן ואישי, שונה נטען נזק קבוצה

 חלק כן, כמו להלן. שיפורט כפי נמוכים, אישיים נזקים בגין והכל אנוש, וטעויות גבוהות לעלויות ומועד ידני
 לקרן תתרום המשיבה כי הוסכם כן, על לאתרם. מעשי קושי ויש הוט של לקוחותיה עוד אינם הקבוצה מחברי
 הנזק סכום שבין ההפרש את ייצוגיות, תובענות לחוק א27 לסעיף בהתאם שהוקמה כספים וחלוקת לניהול

 ימים 30 בתוך תועבר התרומה הראשונה. הקבוצה לחברי שיוענק הזיכוי של הכולל הסכום לבין המקסימלי
הראשונה. הקבוצה לחברי הזיכוי מתן ממועד

 המיוצגים התובעים ומוותרים המבקשת מוותרת ההסכם, של וביצועו לאישורו בכפוף - תביעות על ויתור
 איזו עם הכרוכים ו/או הנובעים עילה ו/או זכות ו/או דרישה ו/או טענה כל על ומוחלט, סופי באופן הוט, כלפי

 ו/או לאישור הבקשה בעניין בהליך מהצדדים מי מטעם הטענות בכתבי הכלולות הדרישות ו/או מהטענות
 הנסיבות מן או העובדתית המסכת מן הנובעים ו/או הנכבד, המשפט בית בידי שפורשו כפי לרבות בתביעה,

לאישור. הבקשה ו/או התביעה מושא
 כך הקבוצה, מחברי אחד כל וכנגד הקבוצה חברי כל כלפי דין בית מעשה יוצר ההסכם אישור - דיו כית מעשה

 הנוגעים שהוא סוג ו/או מין מכל דרישה ו/או זכות ו/או טענה ו/או תביעה כל עוד תעמוד לא הקבוצה שלחברי
 וזאת האישור לבקשות ו/או לתביעות הקשור בכל מהן מי ו/או המשיבות כלפי האישור לבקשות ו/או לתובענה

 או 1973התשל״ג- כללי), (חלק החוזים חוק ייצוגיות, תובענות חוק הוראות מכוח וסעדים בעילות היתר, בין
הצרכן. הגנת חוק הוראות מכוח

 לחוק (ד)18 בסעיף כהגדרתו גוף ו/או הקבוצה עם הנמנה אדם כל - הקבוצה מן שה ופדי התנגדויות הגשת
 המוסכמת להמלצה וכן הפשרה להסדר מנומקת התנגדות המשפט לבית להגיש רשאי ייצוגיות, תובענות

 הנמנה אדם כל רשאי זה, למועד עד כן, כמו "התנגדות"). (להלן: 1.5.2019 ליום עד טרחה ושכר גמול בעניין
 מעוניין אינו הוא כי ייצוגיות, תובענות לחוק (ו)18 ו/או 11 בסעיפים לאמור בהתאם להודיע. הקבוצה עם

 עם המשפט, בית למזכירות בכתב תשלח הפרישה הודעת פרישה"). "הודעת :עליו(להלן יחול הפשרה שהסכם
המשיבים. לב״כ העתק

 המחייב. הוא הפשרה הסבם של המלא הנוסח הפשרה. הסבם עיקרי של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
הפשרה. הסבם הוראות יקבעו זו, בהודעה האמור לבין הפשרה הסבם הוראות בין סתירה של מקרה בבל

 להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן
 :הוט וב״כ המבקשת ב״כ במשרדי לעיון עומד הפשרה הסכם •

 .04-8627819 :טלפון חיפה. ,24 שוקרי חסן מרחוב ושות׳, סולומונוב - המבקשת ב״ב משרד
 תל-אביב, 3 פריש דניאל רחוב ושות׳, אוריון וול חן בכר פישר - הוט ב״ב משרד

.03-6091117 :פקסימיליה ; 03-6944111:טלפון

הערה



