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            שופטת רות רונ�שופטת רות רונ�שופטת רות רונ�שופטת רות רונ�הההה    לפני כבודלפני כבודלפני כבודלפני כבוד

        אלכסנדרה בראלכסנדרה בראלכסנדרה בראלכסנדרה בר .1        תובעי�תובעי�תובעי�תובעי�הההה

        יואל רזיואל רזיואל רזיואל רז����שובלשובלשובלשובל .2

        
        נגדנגדנגדנגד

 

        משרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורה����מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל         תתתתנתבענתבענתבענתבעהההה
#>1<#  1 

 2  נוכחי�:נוכחי�:נוכחי�:נוכחי�:

 3  עוה"ד בש� ופאר  –כ התובעי� ב"

 4  עו"ד הולצשטי� תמיר  –ב"כ הנתבעת 

  5 

 6        פרוטוקולפרוטוקולפרוטוקולפרוטוקול

 7  עו"ד בש�:עו"ד בש�:עו"ד בש�:עו"ד בש�:

 8קבוצת הנפגעי�, זה החל  4מבקש לתק� טעות קולמוס, בהגדרת הקבוצה בהסכ� נרש� בטעות בסעי$ אני 

 9  לבקשה. בפרסומי� זה כמו שצרי(.  26. אותו תיקו� צרי( לחול בסעי$ 1.9.14עד  1.6.12מיו� 

 10. בנוס$ היתה הודעת 1.9.14וזה עבור התקופה  +ליו� מי 5לגבי קבוצת הנפגעי� ההחזר יהיה בסכו� של 

 11בער( שזו השבה מלאה לכל חברי  + 1,187,676חדילה ועד החדילה עצמה יוחזר מלוא הסכו� שזה 

 12  הקבוצה שבתקופה הזו. 

 13  בער(.  80%ההחזר הוא של בער(.  + 6,340,680א הסכו� היה לו היה החזר מל

 14  לא היו שו� התנגדויות. 

 15 אני מציג העתק של הסכ� הפשרה. 

  16 
#>4<#  17 

 18        פסק די�פסק די�פסק די�פסק די�

  19 

 20  בקשה לאישור הסכ� פשרה בתביעה ייצוגית. 

 21נהגי�  –מדובר בתביעה שבמסגרתה ניתנה הודעת חדילה חלקית לגבי חלק מחברי הקבוצה ולגבי חלק אחר 

 22  הגיעו הצדדי� להסכ� הפשרה נושא הבקשה הנוכחית.  –חדשי� 
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 1לאחר עיו� בהסכ� הפשרה, אני סבורה כי יש לאשר אותו כמבוקש בו וזאת בעיקר משו� שסכו� הפשרה 

 2יוחזר במלואו לרוב רוב� של חברי הקבוצה וכ� משו� שסכו� הפשרה משק$ אחוז גבוה מאוד יחסית 

 3  ). �80%מסכו� התביעה לו זו היתה מתקבלת (כ

  4 

 5ר מטע� היועמ"ש שאיננו ב"כ המשיבה בהלי( הנוכחי, להסכ� הפשרה לא הוגשו כל התנגדויות ונציג אח

 6  לא מצא לנכו� להתנגד לו. 

  7 

 8אני סבורה כי יש לקבל ג� את בקשת הצדדי� להמנע ממינוי בודק וזאת לאור העובדה שההחזר בוצע 

 9בפועל ומשו� שלצור( בחינת ההסדר יש צור( לבחו� את סיכויי התביעה מול אחוז ההשבה  לחברי הקבוצה 

 10  כזו יכולה בעיקרה להתבצע ע"י בית המשפט.  ובדיקה

  11 

 12אני ערה לעובדה שא$ צויינה במפורש בבקשה לאישור הסכ� הפשרה, כי יתכ� שחלק קט� מחברי הקבוצה 

 13ו� הנהיגה שלה� פע� נוספת. אול� ילא יזכו להשבה. מדובר באות� חברי קבוצה שלא יחדשו את ריש

 14לראשונה, ההנחה שעומדת בבסיס הסכ� הפשרה, לפיה מאחר שמדובר בנהגי� שהוציאו רישיו� נהיגה 

 15  קט� מאוד יחסית של חברי הקבוצה, היא הנחה סבירה בעיני.  מדובר במספר

  16 

 17  באשר לגמול ולשכה"ט, אני סבורה כי יש לקבוע שהגמול ושכה"ט יהיה בהתא� להמלצת הצדדי�. 

 18  כו� סביר בנסיבות העניי�. מהסכו� שיושב לחברי הקבוצה, ומדובר בס �10%שכה"ט משק$ סכו� של כ

 19  משכה"ט וא$ סכו� זה הוא סכו� סביר.  �20%הגמול משק$ סכו� של כ

  20 

 21ושכה"ט לתובעי� המייצגי�  + 158,500לכ�, הגמול שישול� לתובעי� המייצגי� יעמוד על סכו� של 

 22  בתוספת מע"מ.  + 634,000יעמוד על סכו� של 

  23 

 24יחד ע� זאת, שכה"ט ישול� בשני חלקי�. המחצית הראשונה תשול� בהתא� ללוחות הזמני� שצויינה  

 25להסכ� הפשרה. המחצית השניה תשול� שנתיי� לאחר הסכ� הפשרה ולאחר שב"כ הנתבעת  14.3בסעי$ 

 26  תעביר לב"כ התובעי� הודעה ובה פירוט של סכומי ההשבה שהושבו בפועל עד אותו מועד. 

  27 

 28לת ההודעה כאמור ובדיקתה ע"י ב"כ התובעי� יודיעו הצדדי� לביהמ"ש ויינת� אישור לתשלו� לאחר קב

 29  החצי השני של שכה"ט. 

  30 
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 1 11�12יחד ע� זאת, א� יודיעו הצדדי� כי מערכת המחשוב של הנתבעת עודכנה בהתא� לאמור בסעיפי� 

 2  לת הודעה כאמור. להסכ� הפשרה, נית� יהיה לאשר את תשלו� המחצית השניה של שכה"ט ע� קב

  3 

 4  לחוק תובענות ייצוגיות בקשר ע� הסכ� הפשרה.  25הצדדי� יפעלו לפרסו� הודעות בהתא� לסעי$ 

  5 

#>3<#  6 

  7 

 8  במעמד הנוכחי�.במעמד הנוכחי�.במעמד הנוכחי�.במעמד הנוכחי�.    27/12/2015, , , , ט"ו טבת תשע"וט"ו טבת תשע"וט"ו טבת תשע"וט"ו טבת תשע"וניתנה והודעה היו� ניתנה והודעה היו� ניתנה והודעה היו� ניתנה והודעה היו� 

  9 

 

  
            שופטתשופטתשופטתשופטת, , , ,     רונ�רונ�רונ�רונ�    רותרותרותרות

  10 

 11 יחיא סיגי ידי על הוקלד




