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 2015אוגוסט שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___ לחודש 

 בין

 ראובן ברון

 מישל לוסטיגמן

 "(התובעים המייצגים)" 

 ד שמואל אהרונסון ועופר לויבאמצעות ב"כ עו"

 אהרונסון אבולעפיה ושות', עורכי דין

 אביב-, תל20מרחוב לינקולן 

 ;מצד אחד

 לבין

 דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

 "(הנתבעת)"

 באמצעות ב"כ עו"ד אהרן מיכאלי, יהודה רוזנטל ושני סהר

 גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין

 אביב-, תל98מרחוב יגאל אלון 

 ;מצד שני

 9177/07תביעה כתובענה ייצוגית בגדרי ת"צ )מחוזי ירושלים( והתובעים הייצוגיים הגישו נגד הנתבעת בקשה לאישור  הואיל

 "(, אשר התקבלה על ידי בית המשפט המחוזי באופן חלקי;הבקשה לאישור)"

ולאחר שהבקשה לאישור התקבלה באופן חלקי כאמור הגיעו הצדדים להסכם פשרה, שאושר על ידי בית המשפט הנכבד  והואיל

, בין חברי הקבוצה המאושרת )כהגדרתם בהסכם הפשרה( "(הסכם הפשרה)" 31.7.2012וניתן לו תוקף של פסק דין ביום 

 ;לבין הנתבעת

עמדות אלקטרוניות  500, להתקין 2013הנתבעת, בין היתר, עד סוף חודש ספטמבר  הובמסגרת הסכם הפשרה התחייב והואיל

שבהן יינתן מיד חזותי לגבי קו האוטובוס הבא המגיע לתחנה )מספרו ויעדו(, הכוללות לחצן שבלחיצה עליו יינתן פירוט 

 קולי של המידע המוצג אלקטרונית )"העמדות האלקטרוניות"(;

קיימה את כל התחייבויותיה לפי הסכם הפשרה מלבד התחייבותה בקשר להתקנת העמדות  אהיולטענת הנתבעת  והואיל

 250עמדות אלקטרונית ואת יתרת  250הנתבעת התקינה  2013האלקטרוניות כאמור, שכן עד סוף חודש ספטמבר 

הנתבעת בהודעות העמדות האלקטרוניות לא עלה בידיה להתקין וזאת מטעמים שאינם תלויים בה, כפי שהוסבר על ידי 

 והדיווחים שהגישה לבית המשפט הנכבד;

 ;2014העמדות האלקטרוניות כאמור במהלך שנת  250השלימה את התקנת לטענת הנתבעת היא ו והואיל

 ואף שלעמדת הנתבעת היא עשתה את כל שיכולה היתה לעשות כדי לעמוד בהתחייבותה להתקין את העמדות החסרות והואיל

נדברו התובעים ומבלי שיש בכך כדי להוות הודאה של הנתבעת בכל טענה כלפיה, , ת הסכם הפשרהוכי היא לא הפרה א

העמדות האלקטרוניות כאמור  250המייצגים והנתבעת בדבר פיצוי שיינתן על ידי הנתבעת נוכח האיחור בהתקנת 

 והצדדים הגיעו לכדי הסכמה, כמפורט בהסכם זה להלן;

של  2לבקשה לאישור הסכם פשרה זה, לא ידועה לתובעים הפרה מצד נתבעת מס'  1.4ים בסעיף מלבד העניינים הנזכרווהואיל 

 ;31.7.12הסכם הפשרה מיום 

 :אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן
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 מבוא .1

 המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות שבו, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש בפרשנות ההסכם.ן ינהכותרות המופיעות בהסכם זה ה 1.2

 לכל המונחים בהסכם זה תהיה המשמעות שניתנה להם בהסכם הפשרה. 1.3

 התקנת עמדות אלקטרוניות נוספות על ידי הנתבעת .2

עמדות  500הנתבעת תתקין, בנוסף להתחייבותה להתקנת מבלי שיש בכך כדי להוות הודאה בטענה כלפיה,  2.1

שבהן יינתן מידע עמדות אלקטרוניות נוספות,  50ל פי הסכם הפשרה )שקוימה כאמור לעיל(, אלקטרוניות ע

לחצן, שבלחיצה  תתקיןהנתבעת (. בכל עמדה כאמור חזותי לגבי קו האוטובוס הבא המגיע לתחנה )מספרו ויעדו

עמדות מתוך  30"(. העמדות הנוספות)להלן: " עליו יינתן פירוט קולי של המידע המוצג אלקטרונית כאמור

ליום עמדות מתוך העמדות הנוספות יותקנו עד  20; 1.5.16ליום העמדות הנוספות יותקנו על ידי הנתבעת עד 

רכישה והתקנה של  .)הנתבעת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים את המועדים האמורים( 1.8.16

 מיליון ש"ח. 1-העמדות הנוספות מוערכת בכ

  .לפי שיקול דעתהי הנתבעת כפי שיקבעו על יד, משמעותי נפח פעילות שיש בהן בתחנות הסעות  העמדות יותקנו 2.2

ראתה הנתבעת שמטעמים אובייקטיביים היא לא תוכל לבצע את התחייבותה כאמור במועד, תוכל לפנות לבית  2.3

 המשפט בבקשה מתאימה מבעוד מועד.

וככל שיהא בכך צורך עד  2015עד סוף חודש דצמבר הנתבעת תדווח לבית המשפט על ביצוע התחייבותה כאמור  2.4

 .2016סוף חודש אפריל 

( )לא תכנית שאושרה ולא תכנית המצויה זההעמדות הנוספות )כהגדרתן בהסכם  50תכנית להקמת  לנתבעתאין  2.5

  .בלבד זהכך שהתחייבותה להקמת העמדות הנוספות היא מכח הסכם  בשלבי אישור(

 ווריםיתרומה לספריה לע .3

תתרום הנתבעת  1.3.16ליום עד וגם זאת מבלי שיש בכך כדי להוות הודאה בטענה כלפיה, לעיל,  2נוסף על האמור בסעיף 

 ש"ח. 30,000לספריה לעיוורים סך של 

 כוח התובעים המייצגים-שכר טרחה לבאי .4

ש"ח )כולל  93,000של דין בסך -טרחת עורך-ש"ח ולב"כ התובעים שכר 15,000תשלם לתובעים גמול בסך של  2הנתבעת 

והמחצית השניה מתוכם תשולם עד  18.3.2016עד ליום  2מחצית מהסכומים האמורים ישולמו על ידי הנתבעת  .מע"מ(

ביצעה בפועל את התחייבויותיה  2יגישו הודעה נתמכת בתצהיר לפיה הנתבעת , לאחר שב"כ התובעים 15.8.2016ליום 

 בהסכם פשרה זה.

 הוצאות נוספות .5

  בהוצאות פרסום הסכם זה ובהוצאות אחרות, אם ידרשו, בקשר עם אישור הסכם זה.הנתבעת תישא 

 מיצוי טענות וסעדים .6

לעיל, לא יהיו לתובעים המייצגים ולחברי הקבוצה המאושרת כל טענה  3-2פים בכפוף למילוי התחייבותה כאמור בסעי

התקנת העמדות האלקטרוניות, בקשר עם  2כלפי הנתבעת  ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות, מכל מין וסוג שהוא,

  ."31.7.12בהתאם להסכם הפשרה מיום 
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 דין פסק של תוקף מתן .7

כהסכם פשרה בין התובעים המיוצגים  לו תוקף של פסק דין יתןשל הסכם זה מותנה בכך שבית המשפט המחוזי  תוקפו

מובהר, למען  , ושפסק הדין האמור יהפוך חלוט.וחברי הקבוצה המאושרת )כהגדרתה בהסכם הפשרה( לבין הנתבעת

הסר ספק, כי במידה ובית המשפט לא יתן להסכם זה תוקף של פסק דין ו/או שפסק הדין לא יהפוך חלוט, מכל סיבה 

ותיו וזכויותיו ואין בהסכם זה משום הודאה או הסכמה ובטענות משנהו /או כדי לגרוע שהיא, כל צד שומר על כל טענ

 מכל טענה וזכות של מי מהצדדים.

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים ברישא להסכם לעיל

 

 

 

 עופר לוי, עו"ד  שמואל אהרונסון, עו"ד

  ב"כ התובעים המייצגים 

  __________________         ___________________ 

 יהודה רוזנטל, עו"ד                אהרן מיכאלי, עו"ד      

 ב"כ הנתבעת                   


