
 ייצוגית תביעה לאישור בבקשה פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה
איירליינס איצטרגשיונל אוקראין נ׳ ואח׳ ברגטל גל 72172-03־19 בת.צ

 גל ידי על שהוגשה ייצוגית כתובענה לאישורה ובבקשה בתביעה פשרה הסכם ברקאי) רחל השופטת אביב(כבוד תל במחוז המחוזי המשפט בית של לאישורו הוגש 14/11/2019 ביום כי הציבור לידיעת בזה מובא
 והתובענה). הפשרה הסכם - ובהתאמה (להלן 72172־03־19 ת״צ במסגרת התעופה), חברת ו/או החברה - איירליינס(להלן אינטרנשיונל אוקראין נגד המייצגים) התובעים - כץ(להלן ואורי ברנטל
 בתנאיה), שינוי או טיסה ביטול בשל וסיוע תעופה(פיצוי שירותי לחוק הראשונה בתוספת וקבוע למוגדר בהתאם נוסעיה את לפצות פועלת אינה החברה כי המייצגים התובעים בטענות הוא התובענה של עניינה

 להלן, יפורטו עיקריו אשר הפשרה הסדר תעופה. שירותי לחוק הראשונה בתוספת כאמור כספיים פיצויים לנוסעיה בחסר ששילמה בכך .31/03/2015 מיום תעופה) שירותי חוק ו/או (להלן־החוק2012התשע״ב-
 הפשרה, בהסכם האמור מן לגרוע מבלי .01/05/2019 המאוחר לכל ועד 31/03/2015 - ה בין בחסר החוק פי על פיצויים בטעות המשיבה ידי על שולמו בהם מקרים היו pא כי ומצאה בדקה שהחברה לאחר נעשה

 :כדלקמן הינם לעניין הנוגעים הפרטים
הפשרה הסכם עיסרי

:כדלקמן יוגדרו הקבוצה״ ״חברי או המיוצגת״ ״הקבוצה . 1
 31/03/2015 - ה בין 2012 - התשע״ב בתנאיה), שינוי או טיסה ביטול בשל וסיוע תעופה(פיצוי שירותי לחוק הראשונה בתוספת וקבוע למוגדר בהתאם שלא מופחת כספי פיצוי קיבלו אשר החברה נוסעי כל

.01/05/2019ל- ועד
 יעמוד הפרטני הפיצוי גובה .01/05/2019 ליום ועד 01/01/2017 - ה בין תעופה שירותי חוק פי על חסרים פיצויים קיבלו אשר הקבוצה חברי לכל החסר הפיצוי סכום להעברת פרטני באופן תפעל התעופה חברת .2

 בשנה לחוק הראשונה התוספת להוראות בהתאם וזאת הקבוצה, לחבר מועבר להיות היה שאמור הסכום לבין מטעמה מי או החברה ידי על הקבוצה חבר לרשות בפועל שהועבר הסכום שבין הפער על
 כפיצוי ותוגדר במקור, הפיצויים הועברו שבו אופן באותו תיעשה הפיצוי העברת ₪. 55,110 של סך על יעמוד 2019 - 2017 בשנים הכולל הפיצוי גובה הכספי. הפיצוי את בקבוצה החבר קיבל שבה הקלנדרית

דין. בפסק זה להסכם תוקף מתן מיום ימים 60 בתוך המאוחר לכל יבוצע האמור .72172־03־19 ת.צ
 בנק אתגרים, עמותת לטובת 31/12/2016 ליום ועד 31/03/2015 - ה בין חסר פיצוי שקיבלו הקבוצה חברי לכלל החסר הפיצוי סך את מוערך pw המשקף ₪ 13,000 של סך להעברת תפעל התעופה חברת .3

הדין. בפסק זה להסכם תוקף מתן מיום ימים 60 בתוך המאוחר לכל תתבצע כאמור הסך העברת המשפט. בית קביעת פי על אחרת ציבורית למטרה או 2222002 חשבון ‘מס אביבים, נווה -118 סניף דיסקונט,
₪. 68,110 של כולל בסכום מוערך הפיצוי שווי .4
:כדלקמן כוחם לבא טרחה ושכר המייצגים לתובעים גמול לקבוע המשפט לבית המליצו הצדדים . 5

דין. בפסק זה להסדר תוקף מתן ממועד עסקים ימי 30 תוך ישולם אשר ₪ 5,000 של כולל בסכום למבקשים גמול א.
 דין. בפסק זה להסדר תוקף מתן ממועד עסקים ימי 30 תוך ישולם אשר עו״ד״) ״שכ״ט :מע״מ(להלן בתוספת ₪ 22,500 של בסך כוחם לבא טרחה שכר ב.

המשפט. בית לאישור ס־־פופה הצדדים המלצת
 הקשור בכל עילה או זכות דרישה, טענה, כל על מוותרים התובעים קבוצת וחברי המייצגים והתובעים כייצוגית, התביעה לעילות הקשור בכל התביעה תאושר הפשרה, להסכם דין פסק של תוקף מתן עם .6

הקבוצה. וחברי המייצג התובע כלפי דין בית מעשה יהווה הדין ופסק לעיל, למתואר
ההסכם. לתוקף מתלה תנאי יהווה דין, בפסק המשפט בית ידי על מרכיביו כל על ההסכם אישור .7

המבוצה מו ופרישה התנגדויות הגשת
רשאים לממשלה, המשפטי היועץ וכן כאמור, ציבורית מטרה לקידום הפועל ארגון התביעה, או האישור בקשת עוסקת בו לעניין בקשר ציבורית מטרה לקידום הפועלת ציבורית רשות התובעים, קבוצת חבר . 8

טרחה. ושכר גמול בעניין המוסכמת להמלצה וכן הפשרה להסכם מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום מיום יום 45 בתוך בכתב, המשפט, לבית להגיש
עליו. יחול הפשרה שהסכם מעוניין אינו הוא כי לחוק (ו)18 בסעיף כאמור התנגדויות להגשת שנקבע המועד בתוך המשפט, לבית להודיע רשאי הפשרה, הסכם עליו יחול כי מעוניין אינו אשר התובעים קבוצת חבר . 9

הפשרה בהסכם עיוו
חיפה. ,7 פל״ים ברחוב חזות, נאור עו״ד המייצגים, התובעים כוח בא של במשרד וכן אביב, תל 1 ויצמן ברחוב אביב, תל מחוז המחוזי המשפט בית במזכירות התובעים קבוצת לעיון עומד הפשרה הסכם .10

שונות
הפשרה. שבהסכם ההוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח .11

12. pm החלטתו. פי על מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה
עו״ד שפירא, אסף ו/או ויצדר אילן עו״ד חזות, נאור

דין עורכי ושות׳, אמיר ברנדס, נשיץ, המייצגים התובעים כוח בא
התעופה חברת כוח באי

הערה



