הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
ת.צ( .מחוזי – תל אביב)  ,1196-07אבנר גבאי נ' רכבת ישראל בע"מ
מובא בזאת לידיעת הציבור כי לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
בבקשה לאישור תובענה ייצוגית ,בתיק ת.צ( .מחוזי – תל אביב)  ,1196-07אבנר גבאי (להלן" :המבקש")
נגד רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת").

כללי
 .1עניינה של הבקשה בטענה לפיה הרכבת הפרה את חובתה לפצות את נוסעיה המחזיקים בכרטיס חופשי
חודשי בגין איחורים העולים על חצי שעה ,וכי הרכבת הטעתה את כלל נוסעיה בכך שלא גילתה להם כי
הם זכאים לפיצוי בגין איחורים כאמור.
 .2הסדר הפשרה יחול על כל נוסעי הרכבת בתקופה שתחילתה ביום  14בפברואר  2000וסיומה ביום 11
בנובמבר  2015שהרכבת שנסעו בה איחרה מעל חצי שעה ולא קיבלו פיצוי כאמור (להלן" :חברי תת
הקבוצה הראשונה") ועל כלל נוסעי הרכבת בתקופה הנ"ל (להלן" :חברי תת הקבוצה השנייה") (יחדיו
להלן" :חברי הקבוצה").

תמצית הסדר הפשרה
 .3הרכבת תעניק לחברי הקבוצה פיצוי כולל בסך של עשרה מיליון  .₪מובהר כי מהפיצוי ייהנו כל חברי
הקבוצה.
 .4לאור הקושי באיתור חברי הקבוצה והקושי במתן פיצוי אישי ,מוסכם כי הפיצוי יוענק בדרך של מימון
פרויקטים .יובהר כי הפרויקטים המוצעים לא היו חלק מתוכנית העבודה של הרכבת והם יבוצעו
לטובת ולרווחת כלל נוסעי הרכבת כתוצאה מניהול התביעה.
 .5הפרויקטים האמורים הינם כדלקמן:
 5.1שינוי המספור של רכבות לשיפור התמצאות ,זיהוי ובחירת מספר הרכבת על ידי הנוסעים.
 5.2הצגת מידע בשפה הערבית במערכת ה PIS -בתחנות רכבת ישראל.
 5.3עמדות מידע בתחנות רכבת ישראל – שלטי מידע והכוונה בתחנות.
 5.4אמצעי הכוונה לתנועה עצמאית של לקויי ראייה ושמיעה בתחנות רכשת ישראל.
 .6הסדר הפשרה קובע את אופן מימוש הפיצוי ,כאשר לאחר אישור ההסדר על ידי בית המשפט ,תפרסם
הרכבת הודעה בדבר ההטבה באתר האינטרנט שלה ( )https://www.rail.co.ilוכן בשני עיתונים יומיים.
 .7הצדדים הג יעו להמלצה מוסכמת בדבר גמול למבקש ושכר טרחת ב"כ המבקש ,שלפיה ישולם לב"כ
המבקש שכר טרחה בסך של  ₪ 1,350,000בתוספת מע"מ ולמבקש ישולם גמול בסך ₪ 200,000
בתוספת מע"מ.

שונות
 .8אישורו של הסדר הפשרה על ידי בית המשפט יביא לסילוק מלא ,סופי ומוחלט של כל טענה של מי
מחברי הקבוצה ביחס לתקופה המסתיימת ביום  11בנובמבר  ,2015בעילות ובסעדים המפורטים
במסגרת ת.צ (מחוזי  -תל אביב)  1196-07ובכלל זה סילוק סופי ,מלא ומוחלט של כל טענה להפרת
הוראות.

 .9הסכם הפשרה לא יחול על חבר בקבוצה אשר יודיע בהתאם לאמור בסעיפים (11א) או (18ו) לחוק
תובענות ייצוגיות ,תשס"ו – ( 2006להלן" :חוק תובענות ייצוגיות") ,כי הוא אינו מעוניין שההסדר יחול
עליו ו/או יתנגד להסדר ובית המשפט יתיר לו לצאת מהקבוצה שעליה יחול ההסדר.
 .10בהתאם להוראת סעיף (25א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות ,חבר בקבוצה רשאי להגיש לבית המשפט
המחוזי בתל אביב ,שכתובתו רחוב ויצמן  ,1תל אביב (לציין ת.צ  )1196-07בתוך  45ימים מיום פרסום
מודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה או להמלצה המוסכמת בעניין גמול למבקש ושכר טרחת
ב"כ המייצג .חבר בקבוצה אשר אינו מעוניין שיחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש בכתב מבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,בתוך  45יום מיום פרסום מודעה זו ,כי בית המשפט יתיר לו לצאת
מהקבוצה עליה יחול ההסדר.
 .11נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו .האמור לעיל מהווה
תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה
בין האמור בהודעה זו לבין הסדר הפשרה ,יגברו הוראות הסדר הפשרה .העתק מודפס של הסדר
הפשרה ,לרבות תיאור מפורט של הפרויקטים המפורטים בסעיף  5לעיל ,עומד לעיון במשרדי ב"כ
המבקש ,עו"ד ניר מילשטיין ,בתיאום מראש ,בטלפון ,03-6113000 :וכן באתר האינטרנט של הרכבת
( )https://www.rail.co.ilוזאת עד  45יום ממועד פרסום מודעה זו.
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