
 "צוגית בתובענה פשרה חסדי לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה
ואחי תורס גרשוו נ' סליגמו 8691-09-18 ת"צ

 המשפט") ("בית בירושלים המחוזי המשפט לבית הוגשה 3.8.2020 ביום כ׳ הציבור לידיעת בזה מובא
 תורס גרשון והחברות: ("המבקש")סליגמן מקסים בין פשרה"), ("הסדר פשרה הסדר לאישור בקשה
"המשי (להלן: בע״מ ל״בוביץ את והורן בע"מ גבלים טיולי בע"מ, תור ׳ונ״טד בע"מ, תור מאיה בע"מ,
("התובענה"). 8691-09-18 ת"צ במסגרת בות"),

 פקס: ;04-8880860 (טלי: חיפה ,20 אלמוג מרחוב טנוס ניזאר עוה״ד ידי על מיוצג בתובענה המבקש
 השלושה רחוב דין, עורכי ושות' מ.פירון כביר, דני עו״ד ידי על מיוצגת בתובענה המשיבה );04-6801900

).03-7540031 פקס: ;03-7540113 אביב(טלי: תל ,2
:כללי

 אינן המשיבות כ׳ היא המבקש טענת מוגבלויות. לבעלי הסעה בשירותי לאישור הבקשה של עניינה
 ואינן השוויון") ("חוק 1988תשנ"ח- מוגבלות, עם לאנשים זכויות השוויון חוק הוראות את מקיימת
 ואוטובוסים), השכרה רכב (נגישות מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות הוראות את מקיימות
 בעלי אנשים בעבור נגיש אוטובוס של שירות הציעו שלא מכיוון וזאת הנגישות"), ("תקנות2012תשע"ג-
 מוגבלות. בעלי לאנשים נגיש אוטובוס בעבור יותר יקר מחיר שגבו כך בשל או מוגבלות

 שווה שירות לקבל יכלו ולא מוגבלויות עם אנשים הינם אשר המשיבות לקוחות כל הם הקבוצה חברי
 לקוחות כל ובנוסף לצרכיהם המתאימים נגישים אוטובוסים היו לא ולמשיבות הפיזית מוגבלותם מחמת

 הקבוצה"). ("תבר׳נגיש אוטובוס בעבור מחיר מחמת הופלו אשר המשיבה
:הפשרה הסדר עיהר■

הפשרה. בהסדר הקבועה המשמעות תיוחס זו, במודעה המופיעים למונחים
 מוגבלויות. לבעלי ובפעילות בקידום עוסקת אשר לעמותה הטבה יעניקו המשיבות כ׳ הסכימו הצדדים

 הסעות 5 יכיל אשר הסעות מאגר קרמבו" של "כנפיים לעמותת תעניק משיבה כל ההטבה, במסגרת
 העוקבת בשנה 1.1 ב יחולו אשר קלנדריות שנים 3 של לתקופה יהיה המאגר קלנדרית. שנה של לתקופה
הפשרה. הסדר אישור שאחרי

הרלוונטית. העמותה מול אל ההטבה את ותפרסם תדברר תיידע, המשיבה
וגמול טרחה שנר

 לחברי ההטבות מתוך או חשבון על שלא תשלום, לאשר המשפט לבית הצדדים המליצו הפשרה בהסדר
 לב״כ דין עורך טרחת שכר בגין מע"מ בתוספת ₪ 90,000 של סכום הפשרה, הסדר פ׳ על הקבוצה
למבקש. גמול בגין ₪ 10,000 של וסכום המבקש,

:תביעות על ויתור
 ומוחלט סופי באופן הקבוצה, וחברי המבקש מוותרים המשפט, בית ידי על הפשרה הסדר לאישור כפוף

 המשיבה כלפי לרבות התביעה לענייני הקשור בכל סעד ו/או זכות ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל
 שהוא, וסוג מין מכל זנות, המאושרת הקבוצה לחברי תעמוד ולא מטעמה, מ׳ ו/או אליה הקשור מ׳ כל ו/או

לאישור. לבקשה בקשר כלשהו נוסף לפיצוי לרבות
:הפשרה מהסדר ופרישה התנגדויות הגשת

 בסעיף, המנויים מהגופים אחד או הקבוצה, חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, (ד)18 סעיף להורות בהתאם
 התנגדות זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים) לב"כ העתק (עם המשפט לבית להגיש רשאי

 הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל לחוק, )1(18 סעיף להורות בהתאם הפשרה. להסדר בכתב מנומקת
 ערוך בטופס זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד הצדדים), לב"נ העתק המשפט(עם לבית להודיע רשאי

 בקבוצה. להיכלל שלא רצונו על "צוגיות, תובענות לתקנות 7 בתקנה כאמור
עיוו זנות

 באינטרנט. הייצוגיות התובענות ובפנקס הקבוצה, באי-כח אצל הציבור לעיון עומד הפשרה הסדר
 ביום כנפי-שט״ניץ, גילה השופטת (כבוד בירושלים המחוזי המשפט בית ידי על אושר זו מודעה תוכן

 החלטתו. פ׳ על מתפרסמת והיא )19.8.2020
המשפט. בית באישור מותנה הפשרה הסדר תוקף

הערה



