
 פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת על הודעה
 2006תשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק (ג) 18 סעיף לפי

ואח' בע״מ(בפירוק) ומלונאות תיירות גד בולוס ,ג פרייברון 5286-08-07 מרכז) ת״צ(מחוזי, בעניין
 דין פסק של תוקף ולמתן הפשרה") ("הסדרבתביעה פשרה הסדר לאישור בקשה הוגשה 2019 במאי 13 ביום כי הציבור לידיעת בזאת מובא

הפשרה. להסדר
בתמצית התביעה של עניינה

 החברה. של הכספיים ובדוחות בתשקיף המשקיעים את הטעו ומנהליה החברה) :בע״מ(להלן ומלונאות תיירות גד בולוס חברת התביעה לפי
 את שרכש מי כל את כוללת התביעה אושרה בשמה הקבוצה בתשקיף. מטעה לפרט ביחס חלקי, באופן התביעה אושרה 2011 במרץ 13 ביום

 הכוח באי המייצג. כתובע אושר פרייברון יוסף מר בחברה. ענין ובעלי הנתבעים למעט ,2002 במאי 5 ליום קודם החברה של החוב אגרות
 לעיון עומדת הפשרה הסכם את המאשרת ההחלטה ושות׳. קינן רון, גיל משרד וכן ושות׳ טולידאנו נתן, בן ארדינסט, משרד הם המייצגים

)www.ronlaw.co.il(המייצג התובע כח באי באתר וכן המשפט, בתי באתר
 בין המחלוקות של ומהירה יעילה להכרעה להביא מנת על פשרה, הסדר גיבשו הצדדים הנתבעים, מן כספים לגבות המוגבלת האפשרות נוכח

הצדדים.
הפשוה הסדו עיקוי
:הבאים הסכומים את ישלמו בחברה השליטה ובעל החברה מנהלי

 בשמונה - והיתרה הקובע, מהמועד ימים 10 תוך ישולם ש״ח 60,000 של סכום מתוכו ש״ח, 300,000 של סכום ישלם נשאשיבי עזמי מר )1
הקובע. מהמועד החל קלנדרי, חודש לכל הראשון ביום אחד, כל ש״ח 30,000 של חודשיים תשלומים

 יבצע שלא מהם מי ש״ח. 300,000 של סכום מהשלושה, אחד כל ישלמו, ז״ל, בולוס איבראהים ויורשי בולוס נזאר מר בולוס, יעקב מר )2
 סכומים אלה נתבעים של המצב נוכח ש״ח. 1,000,000 של בתשלום חייב יהיה הקובע, מהמועד חודשים 24 תוך ש״ח 300,000 של תשלום

להשתלם. צפויים לא אלה
 בפסק התובע ובין בינו שאושרה לפשרה בהתאם משעור, כמיל ד״ר נוסף, נתבע ידי על שולם אשר ש״ח 40,000 של סכום מתווסף אלה לסכומים

).3103/11 (ע״א 2015 ביוני 28 מיום העליון המשפט בית של דין
 לצורך שיידרשו נוספות והוצאות בעיתונות ההסדר פרסום הוצאות )1:(הבאים הסכומים בניכוי הפשרה), סכום :שישולמו(להלן הסכומים כל

 לבאי טרחה ושכר לתובע גמול )3ו-( ;נשאה היא בהן הוצאות עבור כהחזר ערך לניירות לרשות יועבר אשר ש״ח 20,856 של סכום )2;(הפשרה
 ("חוק 2006תשס״ו- ייצוגיות תובענות לחוק (א)27 סעיף מכוח הוקמה אשר כסעד, הנפסקים כספים ולחלוקת לניהול הקרן אל יועברו כוחו,

 ההון. בשוק משקיעים על ולהגנה לסיוע ייועדו הכספים ייצוגיות"). תובענות
הקבוצה. חברי כל כלפי דין בית מעשה יתגבש דין פסק של תוקף ומתן הפשרה הסדר אישור עם

 בהתאם הפשרה. מסכום באחוזים יחושב אשר טרחה ושכר גמול ישולמו התובע ולב״כ לתובע כי לקבוע המשפט לבית המליצו הצדדים
 הפשרה, מסכום 15% של בשיעור יהיה הטרחה ושכר מע״מ, בתוספת הפשרה מסכום 4% של בשיעור יהיה לתובע הגמול כי הצדדים המליצו

כדין. מע״מ בתוספת
התובעים מקבוצת ויציאה הפשוה לחסדו התנגדות

 השר שאישר ארגון הייצוגית, התביעה עוסקת שבו לעניין בקשר ציבורית מטרה לקידום הפועלת ציבורית רשות הקבוצה, על הנמנה אדם
 מיום ימים 45 בתוך בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאים לממשלה, המשפטי היועץ וכן כאמור, ציבורית מטרה לקידום הפועל זה לעניין

הפשרה. להסדר מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום
 לעיל, כאמור התנגדויות להגשת שנקבע המועד בתוך המשפט, מבית לבקש רשאי הפשרה, הסדר עליו יחול כי מעוניין אינו אשר קבוצה חבר

ההסדר. יחול שעליה הקבוצה מן לצאת לו להתיר
הפשוה בהסדר עיון

 התובע כח באי באתר לעיון עומד נספחיו על הפשרה הסדר של המלא הנוסח הפשרה. הסכם ותנאי הוראות כל את ממצה אינו זו הודעה נוסח
)www.ronlaw.co.il,( תל 32 ויצמן ברחוב ושות׳, קינן רון, גיל משרד התובע, כוח באי אצל מראש, בתיאום וכן, הייצוגיות, התובענות בפנקס 

.03-6967673 פקס: 03-6967676 טלפון: לסין), אביב(בית
שונות

 יקבעו זו, בהודעה האמור לבין הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא נספחיו על הפשרה הסדר של המלא הנוסח )1
הפשרה. שבהסדר ההוראות

להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן )2
רון גיל עו״ד מוסא נעים עו״ד
התובע ב״ב הנתבעים ב״ב

הערה



