
ראשונה הורעה - ד נספח
 ייצוגית תובענה לאישור בבקשה פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה

התחבורה משרד נ׳ גרופר 22530־08־17 ת״צ
 המשפט בית של לאישורו הוגש 14.1.2020 ביום כי ״החוק״), (להלן:״2006תשס״ו־ ייצוגיות, תובענות ל״חוק )3(א)(25 ו- 0(18 ,לס בהתאם הציבור, לידיעת בזה מובא

שבכותרת. הייצוגית התובענה לאישור בבקשת פשרה הסדר מרכז המחוזי
 בתוספת גי לחלק אי11 פרט מכוח רכב, רשיון חידוש באגרת להנחה הזכאים בפועל, מילואים שירות המבצעים מילואים חיילי כי המבקש, בטענת עניינה האישור בקשת

שמח שנה, כל לגבי להם המגיעה נוסף לתגמול הזיכוי נקודות מספר על הרישוי לרשות צח״ל דיווח לפי "התקנות"), - (להלן 1961 - תשכ״א התעבורה לתקנות הראשונה
 אינם השנה באותה אזי שולמה, בטרם אך זכאים הם לה ההנחה את כוללת היא כאשר הרכב, רשיון עבור התשלום דרישת אליו שנשלחת לאחר כלשהי, מסיבה רכב ליפים

האחר. הרכב ברישיון ההנחה את מקבלים
:להלן יפורטו עיקריו אשר הפשרה, בהסדר כאמור לפעול המשיבה הסכימה בלבד פשרה לצרכי
 שנות בשתי רכב רישיון באגרת הטבה/הנחה לקבלת בתקנה המפורטים התנאים בו שהתקיימו פעיל, מילואים בשירות מילואים חייל כל - המיוצגת״ הקבוצה ״חבוי

 מומשה. לא וזכאותו זו, תובענה להגשת שקדמו המילואים
 בדרכים. והבטיחות התחבורה משרד - ישראל מדינת - ״המשיבה״

 ;ייצוגיות תובענות לחוק א27 סעיף לפי כסעד, שנפסקו כספים וחלוקת לניהול הקרן - ״הקוף
המילואים. לחיילי המשיבה ידי על המכתב משלוח מיום קלנדרית שנה - ההמתנה״ תקופת

 :כן לעשות חובה של קיומה בדבר הודעה להוות כדי בכך שיש מבלי ומתחייבת, המשיבה מסכימה ואילך, זה פשרה הסכם של אישורו ממועד החל
 בשתי זה, להסכם במבוא שפורט כפי בנסיבות להם המגיעה ההטבה את קיבלו לא אשר המיוצגת, הקבוצה לחברי מכתב משלוח באמצעות ישירה פניה תבצע המשיבה . 1

הזכאות. מימוש אופן ועל זכאותם על הזכאים את ותיידע 30.4.2017 תאריך ועד 1.5.2015 מתאריך קרי התובענה להגשת הקודמות המילואים שנות
₪. 248,655 על עומד התובענה, להגשת עובר שנתיים עבור הכוללת הזכאות פי על (המחושב ישירה, להשבה הזכאית המיוצגת הקבוצה לחברי הכולל ההשבה סכום .2

בידה). המצויים הנתונים בדיקת לאחר המשיבה, הצהירה עליהם הנתונים (ע״פ
זכאי. הוא לה ההנחה של החזר יקבל ההמתנה תקופת במהלך למשיבה שיפנה מי . 3
לקרן. נדרשה, שלא הסכום יתרת תועבר לעיל, כאמור ההמתנה תקופת בתום .4
 המילואים חייל וכי מומשה לא מילואים לחיילי ההטבה בהם מקרים התגלו כי יוסבר במסגרתה להודעה קישורית משהב״ט, של מילואים באתר תפרסם המשיבה .5

קיבלה. שלא ככל ההנחה, את ולממש זכאותו את לבדוק מוזמן האחרונות, השנים 7 ב- במילואים שירת אשר
 לכך המודעות את להגביר במטרה הזכאות מימוש אופן בעניין וכן "מילואים", באתר רכב רישיון אגרת בחידוש להנחה הזכאות בעניין קישורית מפרסמת המשיבה .6

להטבה. הזכאות ממומשת לא המילואים חייל של רכבו של בנתונים שינוי בשל בהם מקרים שישנם
הביטחון. משרד באמצעות הזכאי לחייל אוטומטי באופן ההטבה מתן את תאפשר אשר משנה, חקיקת לחוקק אפשרות הביטחון, משרד עם בתיאום תבחן המשיבה .7
 הבחינה. למועד הקודמים חודשים 6 ל- 3 שבין בתקופה רכב רישיון באגרת להטבה זכאות מומשה לא בהם המקרים, כל של בחינה לחודש, אחת תבצע, המשיבה .8

לממשה. ניתן וכיצד ההטבה בעניין הסבר יכלול המכתב חודש. באותו שזוהו החדשים לזכאים מכתב ותשלח
 בתקופה זה, להסכם במבוא שפורט כפי בנסיבות להם המגיעה ההטבה את קיבלו לא אשר המילואים, לחיילי מכתב משלוח באמצעות ישירה פניה תבצע המשיבה .9

הזכאות. הודעת מכתבי של שוטף באופן משלוח תחיל שבו למועד ועד לאישור הבקשה הגשת שממועד
 לעיל. כמפורט הפשרה הסכם ליישום המשיבה תפעל וחלוט, לסופי הפשרה הסדר את המאשר הדין פסק יהפוך בו מהמועד ימים 90 בתוך . 10
 ותנאיהם שיעוריהם הייצוגיים, לב״ב טרחה ושכר הייצוגי לתובע גמול לעניין טיעוניו בנפרד יגיש צד שכל הנכבד המשפט מבית ביקשו הצדדים - ושכ״ט גמול לעניין . 11

 הנכבד. המשפט לבית
המנוצות מו פרישה או התנגדות הגשת

 המשפט לבית להגיש רשאי ,2006- התשס״ו ייצוגיות תובענות לחוק (ד)18 בסעיף המנויים מהגופים אחד על הנמנה ו/או לעיל כהגדרתן הקבוצות חברי עם נמנה אשר אדם כל
 לעיל, כהגדרתה הקבוצה חברי עם נמנה אשר אדם כל לחוק, 0(18 לסעיף בהתאם זו. הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך הפשרה להסדר מנומקת התנגדות מרכז המחוזי

 לא אשר לעיל, כהגדרתה הקבוצה חברי עם הנמנים כל את יחייב הפשרה הסדר בקבוצה. להיכלל שלא זו, מודעה פרסום ממועד ימים 45 בתוך המשפט, מבית לבקש רשאי
כדין. התנגדות ו/או פרישה הודעת מסרו
 תקווה, גני 6/29 הכרמל רחוב און, משה ו/או שגיא אלון עוה״ד :המבקש ב״ב במשרדי מראש ובתיאום בלוד, מרכז המחוזי המשפט בית במזכירות לעיון עומד הפשרה הסדר

המשיבה. של האינטרנט באתר יפורסם המוצע הפשרה הסדר כן, כמו .077-5100542:,פקס ; 077-3018838:,טל
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