התעה על בששה לאישור השדר פשרה בתביעה יצונית
ובהתאם לסעיו׳  25וא()  (3להוט תובענות יציגיוזז .ו 1שס׳׳ו(2006 -
ביום 8.9.14
510780083
1997 ) 2000
בע״מ ח.פ.

כייצוגית)ת״צ  (20674-09 14נגד קווי הגליל שמת מוניות סדיר בע״מ ח.פ 520025651 .מוניות מעלות תרשיחא בע״מ ח.פ.
הוגשה תובענה ובקשה לאשרה
;מוניות  -קו  51בע׳יט ח.פ 512931445 .מוניות חי בע״מ ח.פ ; 512008632 .מוניות שלנו רחובות  -פתח תקווה בע״מ ח.פ; 512510215 .מוניות העיר אשדוד
מוניות העיר ראשון לציון  1990 -בע״מ ח.פ 511452963 .ארגון מוניות תל אביב קווים 4-5
בע״מ ח.פ ; 512489477 .טקסי המרכז בע״מ ח.פ520028713 .
מוניות שי לי נתניה )  ( 2003בע״מ ח.פ.
מוניות הטייסים בע״מ ח.פ ; 511669749 .מוניות ״אייל״  -שימת בין עירוני בע״מ ח.פ511710659 .
513215046

"המשיגות"(.
 ; 513478305מוניות קווים תחבורה ציבורית )  2006בע״מ ח.פ ; 513879007 .מוניות העיר בית שמש )  1993בע״מ ח.פ) 511815409 .להלן:
שבות)להלן:
בתמצית ,טוענים המבקשים מרינה לבדב ,דני קומיסר ,תמרה הני גרינברג ,סטלה אבידן ,מיכאל איזץ ,עמית קראוס ,מיכל נאור ,אריאל ברגר וטל
התעבורה)טסח חדש( לקבוע שילוט בתחנות מוצא המשמשות קו שירות אשר יתאר את מהלך
"המבקשים"( ,כי המשיבות הפרו את חובתן לפי סעיף  71ג)ג( לפקודת
המשיבות  3ו10 -
המשיבות מכחישות את הטענות נגדן .עם זאת ,בעקבות הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הציבו
ותדימת חקו.
הקו ,זמני מתן השירות בקו
שילוט בהתאם לפקודת התעבורה.
המשיבות  1,2,4-9,11-14אשר יוצב כל
״ההסדר״( ,שעיקריו כדלקמן  ( 1):הצבת שילוט על ידי
בהמלצת בית המשפט הגיעו המבקשים והמשיבות להסדר פשרה)להלן :
עוד קיימת חובה חוקית להצבתו או למשך שש שנים ,לפי המאוחר מביניהם ;) ( 2ביצוע בדיקה על ידי המשיבות  3ו 10 -כי השילוט שהוצב על ידן תואם את הוראות
למבקשים ושכר טרחה לבא
פקודת התעבורה וקריא והשארתו על עוד קיימת חובה חוקית להצבתו או למשך ארבע שנים ,לפי המאוחר מביניהם ;) (3תשלום גמול
מהמשיכות  1,2,4-9,11-14ותשלום גמול ושכר טרחה בסכום אשר עליו יורה בית המשפט הנכבד מכל אחת
כוחם בסך  800ש״ח ו 9,200 -ש״ח כולל מע״מ מכל אחת
מהמשיכות  3ו. 10 -
 office@asafplaw.co.ilו  pבפנקס התובענות הייצוגיות
ירושלים ,בתיאום מראש או במייל
ההסדר זמין לעיון במשרד בא-כוח המבקשים ,ברחוב דרך חברון 101
המאסדרים אפשרות להגיש לבית המשפט
 www.courtgov.ilטרם אישור ההסדר ,ניתנת בזח לחברי הקבוצה ו  pלגורמים
באתר האינטרנט של הרשות השופטת
התנגדות מנומקת לתנאי ההסדר תוך  45יום מהיום .כמו  ,pחבר קבוצה שלא מעוניין כי יחול עליו ההסדר ,רשאי לבקש מבית המשפט תוך המועד חנ״ל להתיר לו
מהקבוצה.
לצאת
צחמית גורל ,עו״ד
שיגלעד,עו״ד
חיים כהן ,עו״ד
אסף פינק ,עו״ד
המשיגה 5
גא בוח
המשיגות
גא גוה
המשיגות
גא ביה
צאבוחהמגקשים
 14־ 9,11

1,2,4,6

 13־ 10

