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-הגישו ה"ה דניאל שוורץ, אופק בירנהולץ, ערן טרבלסי, אפרת אסף, נעמה כץ, ו 13.11.2011וביום  הואיל:

 המחוזי בתל אביב תובענהלבית המשפט ") התובעים הייצוגיים" או "המבקשיםשירי לוין (להלן: "

בע"מ,  1995בא החזקות כנגד אמות השקעות בע"מ, נצ ייצוגיתתובענה כ הלאשר הבקשובצידה 

בע"מ, תחנת אוטובוסים מרכזית  1966מפעלי תחנות בע"מ, התחנה המרכזית בירושלים נהול 

בע"מ (להלן: בישראל תחבורה אגודה שיתופית לאגד -ו ")המשיבות(להלן: " ירושלים בע"מ

 "). בקשת האישור"-" והתובענה הייצוגית") (להלן: "6ה המשיב"

לכאורה את הפרו  6והמשיבה  , היא, בתמצית, כי המשיבותהבמסגרת התובענ וטענת המבקשים והואיל:

") ואת תקנות אוויר נקי (הוראת שעה), חוק אויר נקי(להלן: " 2008 -חוק אויר נקי, התשס"ח 

וכן חוקים ותקנות נוספים לרבות החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות  2011 -התשע"א 

וגרמו בכך לשוהים בתחנה  1961 –למניעת מפגעים התשכ"א והחוק  1992-אזרחיות) תשנ"ב

 המרכזית להיחשף, לטענתם, לאוויר מזוהם; 

ניהלו הצדדים הליך גישור אצל כב' המגשר עוה"ד רם כספי במסגרתו  הולאחר הגשת התובענ והואיל:

 הצליחו הצדדים להגיע למתווה פשרה מוסכם, כאשר מוסכם על הצדדים שאימוצו של מתווה זה

הינו הדרך היעילה וההוגנת לסיום המחלוקות לטובת הכלל, וזאת מבלי שמי מהצדדים יודה 

, וכי המתכונת הראויה לסיום ההליך הינה בדרך של בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי

 ; (ג) לחוק תובענות ייצוגיות 20סעד לטובת הציבור כמשמעו בסעיף 

 1992-לפי החוק למניעת מפגעים (תביעות אזרחיות), התשנ"בבוצתית קובהליך מקביל של תובענה  והואיל:

 שניהלו המבקשים (אליהם הצטרף מר גבי דאוס) בבית המשפט השלום בירושלים כנגד המשיבות

בפני כב' השופט אברהם דניאל שוורץ ואח' נ' אמות השקעות ואח',  21679-11-11ת"צ ( 6והמשיבה 

 ;ק דיןפס 9.4.2014ניתן ביום  טננבוים)

לבית המשפט המחוזי בירושלים הודעות ערעור על פסק הדין, בגדרי הגישו  6המשיבה המשיבות וו והואיל:

 ;1885-06-14וע"א  54220-05-14ע"א 

צו למניעה וצמצום של זיהום על ידי המשרד להגנת הסביבה  1-5ניתן למשיבות  30.3.14וביום  והואיל:

ניתן  11.5.2014, וכן ביום 2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח 45-ו) 2(ג)(8(ד), 7אוויר מתוקף סעיפים 

 .לאגד וצ

 :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן  

 מבוא, הגדרות, נספחים וכותרות .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

בלבד, ואין לייחס להם כל חלוקת הסכם זה לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם הנוחות  .1.2

 משמעות בפרשנות ההסכם.

 בהסכם זה תיוחס למונחים הבאים הפרשנות המופיעה בצידם:  .1.3

 1995"), נצבא החזקות אמותאמות השקעות בע"מ (להלן: " - "המשיבות"

"), מפעלי תחנות בע"מ, התחנה המרכזית נצבאבע"מ (להלן: "

כזית ירושלים בע"מ, תחנת אוטובוסים מר 1966בירושלים נהול 

 .בע"מ
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 .אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ - או "אגד" "6"המשיבה 

 בית המשפט המחוזי בתל אביב. - "המחוזי "בית המשפט

 "בית משפט השלום"

-21679בת.צ  "פסק הדין

11-11                         " 

- 

- 

 בית משפט השלום בירושלים. 

-21679-11ום בירושלים בת"צ פסק הדין של בית המשפט השל

 .9.4.2014אשר ניתן על ידי כב' השופט אברהם טננבוים ביום  11

, ירושלים ועוה"ד אמיר 10יד חרוצים  מרח' אסף פינקעוה"ד  - ים המייצגים"ב"כ התובע"

 , חיפה. א'60מרח' המגינים ישראלי 

 ., תל אביב45גורניצקי ושות' עורכי דין, משדרות רוטשילד  - "ב"כ המשיבות"

, ירושלים 12מרח' בית הדפוס ושות' אקסלרד  שרא עו"דמשרד  - "6"ב"כ המשיבה 

91342. 

 .2006-חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - "חוק תובענות ייצוגיות"

 -החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב - "החוק למניעת מפגעים" 

1992. 

 "יןפסק הד"

 "הצו"

- 

- 

 בו יאושר הסכם פשרה זה על ידי בית המשפט.פסק הדין 

) 2(ג)(8(ד), 7צו למניעה וצמצום של זיהום אוויר מתוקף סעיפים 

 1-5אשר ניתן למשיבות  2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח 45-ו

 על ידי הממונה מהמשרד להגנת הסביבה. 30.3.2014ביום 

 "התחנה המרכזית"

 "המגשר"

- 

- 

 ירושלים.   224התחנה המרכזית בירושלים, רח' יפו 

 עו"ד רם כספי, משרד עורכי דין כספי ושות'.

ויתור סופי מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קבוצת התובעים  - "ויתור וסילוק"

כהגדרתה להלן על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות 

לענייני  ובעקיפין במישריןמכל מין ו/או סוג שהוא הנוגעים 

, בין אם תלויים ובין אם לאו, וביחס לכל הליך ובענותהת

משפטי ו/או מעין משפטי (ובכלל זה הליך בוררות) ו/או תביעה 

שנובעת במישרין או בעקיפין מן המעשים והמחדלים הנטענים 

 .למעט ביחס לטענות לנזקי גוף בתביעה

 ותות והעניינים עליהם נסובכל הנושאים, הטענות, העיל - "עילות התביעה"

, ולרבות כל ענין ו/או עילת תביעה ו/או עובדה עליהם ובענותהת

(בגין כל אלה יהיה ויתור  ובענותת התות ו/או נשענומתבסס

, וטענות למעט טענות לנזקי גוף וסילוק, כהגדרתו לעיל)

 .שמצויות בסמכות ייחודית של בית הדין לעבודה
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חודש ב 1יום שביקר בתחנה המרכזית בירושלים החל מכל מי  - "קבוצת התובעים"

לצורך מסחר,  אישור הסכם הפשרהלמועד  ועד 2004נובמבר 

 .בילוי ו/או נסיעה או כעובר אורח

ימים מעת שפסק הדין הפך בלתי  45-לא יאוחר מאו  1.9.2015 - "המועד הקובע"

ניתן לערעור על פי המועדים הקבועים בדין להגשת ערעור ולא 

ארכת מועד להגשת ערעור בטרם חלפו מועדים לה הוגשה בקשה

 . , לפי המאוחר מביניהםאלה

 הינם כדלקמן: נספחיו של ההסכם .1.4

 שתוגש לבית המשפטלאישור הסכם פשרה בקשה  נוסח - 'אנספח 

 .")הבקשה לבית המשפט המחוזיהמחוזי ("

 ) לחוק3(א)(25נוסח מודעה לציבור שתפורסם לפי סעיף  - נספח ב'

 ").המודעה הראשונה("

) לחוק 4(א)(25נוסח מודעה לציבור שתפורסם לפי סעיף  - נספח ג'

 ").המודעה השניה("

 תצהירים מטעם הצדדים ובאי כוחם. - נספח ד'

 .רשימת קווי השירות התכופים בתחנה -  נספח ה'

 .בוטל  נספח ו'

 הסעד לטובת הציבור. נספח  - נספח ז'

קשה שתוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים נוסח הב - נספח ח'

 במסגרת הערעורים על פסק הדין.

מיום ו 30.3.2014צו המשרד להגנת הסביבה מיום  - 'טנספח 

11.5.2014. 

 הצהרות הצדדים .2

קיום לאו אחרת, להתקשרותם בהסכם זה, וו/חוקית, חוזית  -כי אין כל מניעה מצהירים, הצדדים  .2.1

 ., הכל בכפוף לאישור בית המשפט המוסמךועדםחיוביהם על פיו במלואם ובמ

אין בהתקשרותם בהסכם זה משום פשרה זו נעשית לפנים משורת הדין, וכי כי  ,הצדדים מצהירים .2.2

הדין -כתבי ביכלשהי של משנהו שנטענה בו/או דרישה הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה 

ם מילוי ההתחייבויות על פי הסכם , ובהתאבקשה לאישור התובענה הייצוגיתשהוחלפו במסגרת ה

בכל הקשור  6והמשיבה  המשיבותמבלי להודות באחריות כלשהי ו/או בטענה כלשהי כנגד זה נעשה 

(ג) לתקנות 12 לצורך הסכם זה ולאור הוראות סעיףמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ו .הייצוגית לתביעה

שרה הוא הדרך היעילה וההוגנת כי הסדר פ ,6והמשיבה  מסכימות המשיבות ,תובענות ייצוגיות

וכי לצרכי הסכם זה מוסכם כי קיימות  לסיים את ההליכים המשפטיים בערכאות השונות ולמצותם
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בעלי תפקיד מוסכם כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .לכאורה שאלות משותפות של עובדה ומשפט

וץ דומה בתחנה המרכזית יצהירו כי לא נדון ולא נבחן בשנים האחרונות שיפ 5-1במשיבות בכירים 

 .פשרה זה הוסכם על ביצוע השיפוץהסכם ורק בעקבות בירושלים 

הצדדים מסכימים כי אין בהתקשרותם בהסכם זה משום מילוי חבות כלשהי כלפי צד שלישי  .2.3

, למעט חברים בקבוצת שלישי, וכי אין הסכם זה מהווה הסכם לטובת צד לרבות הרשויות

  .התובעים

וע מחובתן של המשיבות ראין באמור בהסכם זה כדי לגדדים מצהירים כי למען הסר ספק הצ .2.4

, וכי המשיבות תפעלנה בהקשרים אלו לעמוד בהוראות הצו שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה

ישירות אל מול המשרד להגנת הסביבה, על פי הוראות הצו והדינים המנהליים החלים עליו לבדם, 

ם שיהיו, ככל שיהיו, בין המשיבות לבין המשרד להגנת הסביבה ועל פי ההסכמות והדין ודברי

  .בעניין לבדו

לאישור הסכם פשרה זה בבית המשפט הנכבד, בד בבד עם הגשת הבקשה מוסכם בין הצדדים כי  .2.5

לחוק  13ולאישור הסדר פשרה, בין היתר בהתאם לסעיף פסק הדין יגישו הצדדים בקשה לתיקון 

לבית המשפט שלערעור (בית המשפט המחוזי בירושלים),  21679-11-11בת.צ למניעת מפגעים 

בת.צ  תחולת פסק הדיןאין בהסכם זה כדי לפגוע בלהסכם זה. מוסכם כי  'חנספח כהנוסח המצ"ב 

 .ה המשותפתבבקש , כפי שיתוקן21679-11-11

 הפשרה .3

להודות י מבל") תקופת הסעד(להלן: "שנים מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל  10של  במהלך תקופה .3.1

₪  12,400,000סכום כולל וסופי של  ואגד המשיבותיעמידו בכל חבות ו/או אחריות ו/או הפרה, 

על פי  .")הכוללהסעד ׁ◌(להלן: " (ג) לחוק תובענות ייצוגיות 20כסעד לטובת הציבור כמשמעו בסעיף 

 .המפורטים להלןוראות והמועדים הה

יהיו , ואגדידי המשיבות -קעות אשר יושקעו עלהסכומים וההש ,לצרכי הסכם זה בלבדמובהר, כי 

מהסעד הכולל ישולם על ידי  10% -מהסעד הכולל ישולם על ידי המשיבות ו 90%לפי יחס כדלקמן: 

, ובאמצעות השתתפותה הלןל 17א3.2 -16א3.2אגד (באמצעות השקעתה בתחנה כאמור בסעיפים 

  בתשלום הסעד לטובת הציבור).

 ואגדעל ידי המשיבות יושקע  הכוללהסעד מתוך  שקלים חדשים 7,400,000סופי וכולל של  כוםס .3.2

באמצעים שמטרתם שיפור חוויית השירות של מבקרי התחנה המרכזית  תקופת הסעדבמהלך 

(להלן:  בתחנה ושיפור המודעות להגנה על הסביבהוהנוסעים בקווים היוצאים מהתחנה המרכזית 

 המועדים הבאים:, על פי ההוראות ו")בתחומי התחנה סעדה"

ועל פי שיקול דעתן הבלעדי של , באמצעים הבאים בין היתר הסעד בתחומי התחנה יושקע, .א

 1ן קט ףסעיהעבודות נשוא מוסכם כי כאשר , בו יבוצע ביחס לאופן ולמועד ואגד המשיבות

 15עד  2עיפים סהעבודות נשוא וחודשים) מהמועד הקובע,  18וחצי (יבוצעו תוך שנה להלן 

 :מהמועד הקובע שנים 3יבוצעו תוך להלן 

 :5-1פעולות באחריות המשיבות 

לי ישיבה אשר יכלול אזור המתנה וספס ת הגלריההקמת מתחם המתנה מיוחד בקומ .1

לוח פינת החתלה, מים קרים וחמים, פינת הנקה,  מתקןים, וסענ 100-נוחים ומרופדים ל



- 6 - 

 

ואת שעות נסיעות  (אשר ישדר נתונים שיתקבלו ממשרד התחבורה מודעות מקוון

 .עמדות לוקרים 25 -ו וכן משחקיה לילדים, )הקווים בכל הרציפים

וגם  ,הצבת לוח אלקטרוני המציג את לו"ז הקווים והרציף לכל קו, גם בקומת הכניסה .2

וכן  .וזאת בנוסף ללוחות המוצבות ברציפי ההעלאה ומת המסחר וגם באזור ההסעדהבק

 .50%הגדלת המסכים הקיימים היום בין הרציפים המציגים את לו"ז הקווים בלפחות 

 .ידאגו כי הלוחות ישדרו את לוח הזמנים באופן רציף 1-5המשיבות 

ככל שמדובר על  ,שירותשילוט לאנשים עם מוגבלות לגבי מעבר, שירותים נגישים ו .3

שוויון זכויות כבר כעת לרבות תקנות  שילוט שאין המשיבות חייבות בו על פי דין

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם ו/או  )שירותלנגישות לאנשים עם מוגבלות (התאמות 

, ככל 2011-מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב

יועץ נגישות עצמאי אשר יוצע על  שכריודשים מאישור הסדר הפשרה יח 6תוך  .שחייבות

בה תוצע הנגשה מעבר לאמור בכל ידי ב"כ המבקשים, יועץ הנגישות יבנה תכנית הנגשה 

דין לרבות הנגשה חושית, הנגשה שפתית והנגשה ללקויי ראייה ושמיעה. התכנית 

ודת היועץ ובה הצעות חודשים מיום תחילת עב 3הסופית תימסר לכל הצדדים תוך 

ים אלו יבוצעו ככל שהן אפשריות שיפור –לביצוע שיפור הנגשה מעבר לאמור בכל דין 

 לפי התב"ע.

השילוט האמור הינו מעבר לכל  הצבת שילוט מתאים בדבר מיקום הרציפים השונים. .4

"ס, דרישות שילוט הנדרש על פי כל דין [לרבות הנחיות משרד התחבורה, משרד להגנ

, מסחר היוצב בכל שלושת קומות התחנה [כניסאש נגישות וכדומה]. שילוט זה כיבוי 

והסעדה, עלייה לאוטובוסים] ויתן מידע בתחומים הבאים [מיקום השירותים, מיקום 

, מיקום מתקני המיחזור, מיקום חדר מתחם ההמתנה המיוחד, מיקום מתקני המים

  י נסיעה וכל מידע יעיל נוסף., מיקום רציפים לפי איזורההחתלה, מיקום המודיעין

שילוט, פרסום והדפסת עלוני הסברה בדבר חשיפה לזיהום אויר במתחם התחנה באופן  .5

 3, וכן הצבת יםחודש 6עלוני הסברה שיחולקו לנוסעים מדי  10,000 -משלא יפחת 

מודעות פרסום צבעוניות ובולטות לעין במקומות מרכזיים בתחנה בדבר הסכנה 

בשטח הרציפים. השילוט ייעשה בשלטי המידע וממושכת ללא צורך רציפה שבשהייה 

והפרסום הקיימים כיום בתחנה ובכלל זה במסכים האלקטרונים המוצבים כיום בקומה 

בעלוני . השלישית. במסכים אלה תופיע האזהרה בדבר החשיפה לזיהום ברציפים

וויר בתחנה ההסברה יינתן בין היתר מידע אודות אפשרויות מעקב אחר איכות הא

 וייכתבו כתובת אתרי האינטרנט הנ"ל בהם ניתן לעקוב בזמן אמת אחר הנתונים.

מיכלים למיזחור  4בקבוקים, ל פחי מיחזור 6 קרטון,זור לחפחי מי 2פחי מיחזור לנייר,  4 .6

בנוסף מחצית  .יוצבו בקומת העלייה לאוטובוסים זכוכיתמיכלים למיחזור  2בטריות ו

 המסחר. מכמות זו תוצב בקומת

ציבורית  ארגון צרכני תחבורה -דקות  15בכל שנה יוקצה לעמותת  שבועייםבמהלך  .7

מיקום להקמת עמדת הסברה ביחס להעלאת המודעות הציבורית לשמירה על  ,(ע"ר)

הסביבה ככלל ובמתחם התחנה המרכזית בפרט. תכני ההסברה יובאו מראש לידיעת 

הציבור המשתמש בתחנה. היקף ההשקעה המשיבות ולא יהיה בהם כדי לפגוע ברגשות 
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 חושב לפי דמי שכירות מקובלים בתחנה המרכזית. י

תדאגנה לרמת ניקיון , כאשר המשיבות בתחנההציבוריים חדרי השירותים דרוג ש .8

בחצי גיינה נאותים בשירותים באופן סדיר כאשר השירותים ינוקו ביסודיות פעם יוה

שיימצא  וי תירשם על גבי לוח מעקב. שעת הניקבכל שעות פעילות התחנה שעה

  בשירותים ובמשרדי הנהלת התחנה.

 וזאת בנוסף לפינת ההחתלה באיזור ההמתנה היעודי שיוקם יוקם חדר הנקה בתחנה .9

 .1האמור בס"ק 

ולא פחות מעבר לנדרש בהל"ת ועל פי כל דין העמדת מתקני מים קרים ברחבי התחנה  .10

במתחם  ומעבר למתקני המים שיוצבו עלאהבקומת רציפי הה נוספים מתקנים 4 -מ

 . 1ההמתנה האמור בס"ק 

קליטת  איש 500-אינטרנט אלחוטי לגלישה חינם בכל שטח התחנה. אספקה בו זמנית ל .11

 .האינטרנט תתאפשר בכל קומות התחנה

אזור ב )פלאפונים, לפטופים וכדומה(עמדות להטענת מכשירים ניידים שלושים הקמת  .12

חשמל ממונים אלו תיכלל כהשקעה לענין הסעד בתחומי כאשר עלות הההמתנה (

 .התחנה)

כאשר מדובר לכל הפחות  – הוספת חמישה שקעים בסמוך לספסלי ההמתנה בכל רציף .13

 .רציפיםה 24-חת מא כלב

שיכלול מתקנים מתקן מכני בכפוף להתאמה לתב"ע ולכל דין יוקם במבנה התחנה  .14

אופניים ולנעילתם באמצעות עמדות מתאימות לנעילת גלגלים  300להחניית לכל הפחות 

ויוצבו בנוסף  מתריעים על כךהשלטים  יימצאו בוו 24/7יהיה מצולם  מתקןהושלדה. 

מספר מצלמות דמה. המצלמות ייבחנו ע"י מאבטחי התחנה באופן רציף ויקבע נוהל 

 שיזעיק אותם לחניית האופניים במקרה של ארוע מחשיד.

 חודשים 12 -וע סקר שביעות רצון של המשתמשים בתחנה משירותי התחנה אחת לביצ .15

פעול ככל וללב"כ המבקשים העביר העתק ממנו כל שנה והתחייבות של המשיבות ל

תקיימנה ישיבה  5-1מוסכם כי המשיבות  .הניתן לפי האמור בסקר שביעות הרצון

הסקר  בועיים מקבלתתוך שככל האפשר עם ב"כ המבקשים ומי מהמבקשים שנתית 

 .על מנת לעבור על הסקר ולראות כיצד להיענות לבקשות שיעלו בוכאמור 

כדי להוסיף על חבויות  1-5מובהר, כי אין בביצוע הסעד בתחומי התחנה דלעיל על ידי המשיבות 

 .אגד ידי-על המשולמים הניהול דמי גובה על ישפיע לא והדבר, אגד כמשתמשת בשירותי התחנה

 :6ה באחריות המשיבפעולות 

 6מבלי להודות בכל חבות ו/או אחריות ו/או הפרה, ולפנים משורת הדין, תשקיע המשיבה 

 בקווים והנוסעים המרכזית התחנה מבקרי של השירות חוויית שיפור שמטרתם באמצעים

 :הבאות ההוראות פי על, המרכזית מהתחנה היוצאים

בקומה השלישית ות כרטיס אשראי מכונות טעינה ורכישת כרטיסים באמצע 3הפעלת  .16

כאשר , לרבות לעניין תקופת ההפעלה, של התחנה, בהתאם להנחיות משרד התחבורה
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 המסתייעים בכיסאות גלגלים. מכונות נגישות לאנשים ה

בגין ₪  1תבטל את גביית התשלום של  6המשיבה יום מהמועד הקובע  45תוך  .. א16

והכניסה אליהם תהיה  3השימוש בשירותים הציבוריים המצויים בטיפולה בקומה 

ו של רואה אישורמצורף להסכם הפשרה  .חודשים 12למשך תקופת זמן של  בחינם

הפעלת שירותים  שנתי של באשר לתחשיב עלות 21.2.18מיום חשב אגד  חשבון מנדלאוי

המוערך בעלות שנתית  ציבוריים מבחינתה של אגד והערכת הסכום שהתקבל מהציבור

 .מלפני מע"₪  584,496של 

לבעלי בכפוף לקבלת אישור מאת משרד התחבורה ובהתאם להנחיותיו, תינתן אפשרות  .17

ר שא ,באמצעות האינטרנט(ללא שריון מקום ישיבה) לרכישת כרטיסים מראש רב קו 

ככל  .2017, עד לסוף שנת )CLMמכשירי טעינה מחוץ לאוטובוסים (יוטענו באמצעות 

יוצב מכשיר , 2017לקיים את האמור ברישת סעיף זה עד לסוף שנת לאגד לא יתאפשר ש

במידת האפשר  . המכשיר יוצבנוסף באמצעות כרטיס אשראי טעינה ורכישת כרטיסים

ככל הניתן  כעדיפות שניהו ,התחנה המרכזית או בקומה אחרת בקומה השלישית של

 בנייני האומה.  :כגון ,במרכז תחבורה בקרבת התחנה המרכזית

בכפוף לקבלת אישור מאת משרד התחבורה, העלייה לאוטובוסים בקווים המופיעים  .18

ברשימה שבנספח ה' תיעשה אך ורק באמצעות רכישת כרטיס מראש במכונת הכרטוס 

ת וביצוע תיקוף בעת העלייה לאוטובוס על ידי הנהג. בכפוף לקבלת אישור או בקופו

 מאת משרד התחבורה, בקווי השירות שבנספח ה' לא יימכרו כרטיסים על ידי הנהג.  

כפופה להנחיות משרד התחבורה אשר תגברנה  6מובהר בזאת, כי בכל מקרה, המשיבה  .19

 על הוראות הסכם זה.

א' בתוך שלוש שנים מהמועד הקובע, יתרת סכום 3.2א סעיף ההשקעות נשו 15לאחר ביצוע  .ב

לרבות עלויות ₪), מיליון  6.66 -להשקיע בתחנה (יתרה מ 5-1ההשקעות שעל המשיבות 

א' (אינטרנט, סקר, עמדות הסברה וכיו"ב), תיפרס 3.2שוטפות הנוגעות להשקעות נשוא סע' 

שנתית באופי כקבוע בהסכם שנות תקופת ההסכם להשקעה  7באופן שווה על פני יתרת 

 . ("שיפור חוויית השירות של מבקרי התחנה" / "שיפור המודעות להגנה על הסביבה")

יושקע במועדים המפורטים ₪,  740,000חלקה של אגד בסעד בתחומי התחנה בסך סופי של  .ג

ו/או  כח אדםהפעלת בבשירותים הכרוכים , וככל שמדובר לעיל 17א3.2 -16א3.2בסעיפים 

ים להעמדת השירות ההתחייבות של אגדשל מתקנים ו/או תוכנות, אזי  תחזוקהשירותי 

או כאמור בס"ק ד' להלן, לפי המוקדם  ים מהמועד הקובעתיהאמורים היא למשך שנ

שנים מביצוע  3לאחר  1-5מוסכם כי במידה ויוותרו כספים מהשקעת המשיבות  .מביניהם

 טעינה נוספים ויוצבו בתחנה. מכשירי 3ההסכם יוכלו המבקשים לבקש כי ירכשו 

ידי אגד לב"כ המבקשים -על יועבר הראשונות לביצוע ההסכם יםתיבתום כל אחת מהשנ .ד

לעיל. היה ושווי  17א3.2 -16א3.2אודות ההשקעות המפורטות בסעיפים  ולמגשר דיווח

ההשקעות האמורות בסעיף זה לעיל יעבור את הסכום המהווה את חלקה של אגד בסכום 

ביחס לסעד תחשב אגד כמי שעמדה בהוראות הסכם זה ₪),  740,000הסעד בתחומי התחנה (

תפעול האמור לעיל יבוצע בהתאם להוראות הדין ו/או שיקול קיום ווהמשך התחנה בתחומי 

 דעתה של אגד בלבד. 
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לב"כ לבית המשפט  1-5בתום כל שנה משנות תקופת הסעד, יועבר על ידי המשיבות  .ה

, אודות היקף ההשקעה (וככל הנדרש גם תיעוד רלבנטי)מתאים המבקשים ולמגשר דיווח 

, הדיווח ילווה בדו"ח של רואה חשבון ת בסעד בתחום התחנהה בשנה הרלבנטישהתבצע

פורמט הדיווח יבוצע בהתאם לפורמט . בצירוף קבלות על הוצאות 1-5מטעם המשיבות 

 על פי דיווח זה:  .14.11.17רו"ח רצאבי מיום הנכבד  לדו"ח הבודק 11(טבלה) שצורף לעמוד 

ת מושקע באותה שנה, יגרע סכום עלה היקף ההשקעה על החלק היחסי האמור להיו )1(

 מההשקעה שאמורה להתבצע בשנה שלאחר מכן. זה 

תועבר היתרה לשנה העוקבת ו/או נמצא כי היקף ההשקעה היה נמוך מהנדרש,  )2(

שנים  6במידה ועברו  .להלן 3.3על פי הוראות סעיף לסעד לטובת הציבור תועבר 

וכנן לפי ההסכם עד מתחילת ההסכם ולא נעשה שימוש בכל הסכום אשר היה מת

 9ועברו במידה למועד זה תועבר יתרת הסכום של אותם שנים לסעד לטובת הציבור, 

תועבר יתרת הסכום לסעד  ,ולא נעשה שימוש בכל הסכום מתחילת ההסכם שנים

במקרים אלה יחולקו הסכומים באופן היחסי באותו היחס המתואר  .הציבורלטובת 

 בנספח  ז'. 

ההשקעות שבוצעו במסגרת הסעד במתחם התחנה ו/או לגבי  בכל מקרה של מחלוקת )3(

בפני בואו הצדדים יובהתאם לדרישה מצד המבקשים ו/או מצד באי כוחם, אומדנן, 

לאחר מתן הזדמנות לצדדים לטעון בפניו,  והמגשר יכריע במחלוקת ,המגשר

והחלטתו האם יש להוסיף על הסעד שהושקע במתחם התחנה בשנה הרלבנטית או 

 .ע הימנה תהיה סופיתלגרו

תסכמנה למינוי רו"ח שי ואנה  5-1ככל שהדבר ייראה נדרש לבית המשפט הנכבד, המשיבות 

יועברו דיווחים על ביצוע ההסכם רו"ח שי ואנה  שאלהפשרה כממונה למעקב אחרי ביצוע הסכם 

 כאמור לעיל.מעבר למנגנון הדיווח 

על ידי המשיבות ואגד,  יועברך הסעד הכולל מתו שקלים חדשים 5,000,000של סופי וכולל סכום  .3.3

לעמותות המפורטות בנספח ז' כסעד לטובת הציבור  לעיל 3.1לפי חלקם היחסי כאמור בסעיף 

, בין ייצוגית ו/או לאחריות חברתיתההמשיקים לנושאי התובענה ם מילהסכם זה, ועוסקות בתחו

, על פי ")לטובת הציבורסעד ה"להלן: לעיל ו( "היתר באמצעות ארגון הגג של 'עיגול לטובה

 ההוראות והמועדים הבאים:

תנאי הכרחי להעברת תרומה יהיה כי לעמותה הרלבנטית יהיה במועד הרלבנטי אישור ניהול  )1(

 . תקין מרשם העמותות על פי כל דין

 החלוקה בין העמותות השונות תהיה על פי המפורט בנספח ז' להסכם זה.  )2(

ש"ח מתוך סעד התרומה יועבר כבר בשנה הראשונה מתקופת  1,400,000מוסכם, כי סך סופי של  .3.4

בכל ₪  400,000שנות התקופה ( 9הסעד, וכי יתרת סעד התרומה תועבר בחלקים שווים על פני יתרת 

מובהר, כי הסכומים המפורטים לעיל מתוך הסעד הינם סכומים סופיים ומוחלטים, וכוללים  שנה).

ביחס  למעט אם המע"מ עלה, יימת (ובשיעורים שיהיו בתוקףכל חבות מע"מ ו/או מס אחר, ככל שק

לשיעור במועד חתימת ההסכם, ובמקרה כאמור תחושב ההשקעה בערכי המע"מ נכון למועד 

 .)חתימת הסכם זה
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 פרסום מודעות, אישור הסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין .4

בקשה על בתל אביב חוזי לבית המשפט המ ו הצדדיםיגישימי עסקים מיום חתימת הסכם זה  3תוך  .4.1

מודיעים הצדדים לבית , על פיה 'אנספח כבנוסח הרצ"ב  לחוק תובענות ייצוגיות 18סעיף פי 

 :להלןהמשפט אודות כריתתו של הסכם פשרה זה, ומבקשים מבית המשפט המחוזי כדלקמן (

 "):בקשת האישור"

 לאשר את התביעה כייצוגית; .4.1.1

  ; , כמוגדר בהסכם פשרה זהעיםקבוצת התובלהורות ולהגדיר את  לקבוע, .4.1.2

(להלן:  ב'נספח כבנוסח הרצ"ב  הראשונה לציבור מודעההפרסומה של לאשר את  .4.1.3

 ");המודעה הראשונה"

לפטור את הצדדים ממינוי בודק לצורך אישור הסדר הפשרה וזאת בין היתר לנוכח  .4.1.4

ופסק הדין שניתן בתובענה  הליך הגישור שהתנהל בפני כב' עוה"ד רם כספי

 ;וצתיתהקב

להלן, בכל הנוגע לגמול לתובע הייצוגי  6לקבל את המלצת הצדדים, כמפורט בסעיף  .4.1.5

 ושכ"ט בא כוחו.

 והכל בכפוף לאמור בהסכם פשרה זה.

בנוסף, ובאותו מועד יגישו הצדדים לבית המשפט המחוזי בירושלים את הבקשה לתיקון פסק הדין 

 ולאישור הסדר פשרה בערעור, נשוא נספח ח' לעיל.

החלטת בית המשפט המאשרת פרסום המודעה הראשונה לציבור, מיום מתן  ימי עסקים 3בתוך  .4.2

בעיתון יומי בשפה הערבית באזור  ,בשפה העברית יומי בעיתוןמודעה את הצדדים הב"כ  מויפרס

 . וכן במקומון שבועי בעיר ירושלים ירושלים

לעניין התביעה והסדר הפשרה על מבקש שלא להימנות עליה בקבוצת התובעים אולם  מי שנכללכל  .4.3

על כך בכתב לבית המשפט, עם העתק לב"כ להודיע יידרש על פי המודעה הראשונה , פי הסכם זה

תקופת "" והודעת הימנעות" -(להלן  הראשונה ימים ממועד פרסומה של המודעה 45בתוך הצדדים, 

הסכמתו להכללתו בקבוצת הוא יחשב לעניין הסכם זה כמי שנתן את  -, ולא ), בהתאמה"הביניים

התובעים ולהתקשרותו בהסכם זה ובהסדר הפשרה על פיו, ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו 

 אוטומטית ויתור וסילוק.

ת ורשאיתהיינה  500אם יעלה מספרם של חברי הקבוצה המבקשים שלא להיכלל בקבוצה על  .4.4

או  1-5כם על ידי המשיבות ביטול ההס .לבטל את ההסכם 6או המשיבה  ות או מי מהןהמשיב

 .בהתאמה 1-5או המשיבות  6לא יחייב את המשיבה  6המשיבה 

ימי עסקים ממועד מתן החלטת בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה וליתן לו תוקף  3תוך  .4.5

של פסק דין, יפרסמו ב"כ הצדדים את המודעה השניה לציבור בנוסח המודעה המצורפת להסכם 

וכן במקומון שבועי בעיר  בשפה הערביתיומי עיתון ב בשפה העברית בעיתון יומי נספח ג'פשרה זה כ

 . ירושלים

, בהתאם לחלקים הראשונה והשניה פרסום המודעהתישאנה בהוצאות בגין  ואגדהמשיבות  .4.6



- 11 - 

 

 ").ההוצאות" -(להלן  לעיל 3.1היחסיים כאמור בסעיף 

 ויתור וסילוק .5

התובעים המייצגים, ב"כ התובע מוותרים זו,  עם מתן אישורו של בית המשפט הנכבד לפשרה .5.1

ו/או החברות הקשורות בהן  6ו/או המשיבה  המייצגים, וחברי קבוצת התובעים כלפי המשיבות

ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן ו/או נושאי משרה בהן ו/או יועציהן באופן סופי בלתי חוזר ומוחלט, על 

שר עם איזו מעילות התובענה במישרין או בעקיפין כל טענה ו/או דרישה ו/או פלוגתא ו/או עילה בק

כתוצאה לרבות הטענות ו/או העובדות ו/או הדרישות הכלולות בבקשת האישור ו/או התובענה, 

ה או הנובעות ממנה במסגרת התובענ 6ו/או למשיבה  למשיבותמהמעשים ו/או המחדלים שיוחסו 

ועד למועד אישור  1.11.2004שמיום ופה והכל בין במישרין ובין בעקיפין, כל זאת בהתייחס לתק

ולהגדרות הקבוצה והעילות וזאת למעט  ובכפוף לקיום מלא של הוראות הסכם זההסכם פשרה זה, 

 טענות המצויות בסמכות ייחודית של בית הדין לעבודה.נזקי גוף ולמעט 

ומו בידי מי הסכם זה ו/או לקילעם כניסתו של הסכם זה לפועל, יופנו מלוא המחלוקות הנוגעות  .5.2

כי חברי קבוצת התובעים לא  ,ויובהר, או עורך דין גדי טיכו ממשרדו של המגשר לטיפולומהצדדים 

לאחר מיצוי טענות אלא (ובכלל) לחוק למניעת מפגעים  9יהיו זכאים להניע הליך לפי הוראות סעיף 

  . הצדדים בפני המגשר

 גמול לתובע הייצוגי ובא כוחוהוצאות,  .6

ידי כוחם ישולמו על -ו לבית המשפט הנכבד לקבוע כי לתובעים המייצגים ובאיהצדדים ימליצ .6.1

 הסכומים הבאים: לעיל, 3.1 כאמור בסעיףהיחסי ואגד, לפי חלקם המשיבות 

בחלוקה שווה  כגמול מיוחד יחדיו ש"ח לתובעים המייצגים 272,000של סופי סך  .6.1.1

גבי דאוס לתובעים , תוך הוספת התובע השביעי בתובענה הקבוצתית מר ביניהם

 .המייצגים

עים הייצוגיים, בעבור לב"כ התובבתוספת מע"מ כדין ש"ח  1,853,000של סופי סך  .6.1.2

בתוספת מע"מ) יועברו ₪  1,111,000( 60%מתוך שכר הטרחה, סך של  שכר טרחתם.

בתוספת מע"מ) ₪  742,000( 40%לעו"ד אסף פינק, ואילו סך של  ואגדבידי המשיבות 

 ישראלי ושות').-אמיר ישראלי (משרד כהןיועברו לעו"ד 

לעיל, הסכומים דלעיל  6.1ככל שבית המשפט הנכבד יאשר את המלצת הצדדים כמפורט בסעיף  .6.2

ימים ממועד הפיכת פסק  14בתוך  ואגדכוחם על ידי המשיבות -ישולמו לתובעים הייצוגיים ולבאי

ור התשלום שישולם כשכ"ט לב"כ הדין בתובענה שבכותרת לחלוט, וכנגד קבלת חשבונית כדין בעב

 התובעים הייצוגים וכנגד אישור ניכוי מס במקור ממס הכנסה מהתובעים הייצוגיים.   

וכל גמול למען הסר ספק הסכומים דלעיל יהיו סופיים והם כוללים כל חבות הוצאות, שכר הטרחה  .6.3

הטרחה ישאו  במידה ובית המשפט הנכבד יפצל את תשלומי שכרחבות מס שהיא הגלומה בהם. 

 התשלומים ריבית והצמדה כדין מיום פסיקתם ועד לתשלומם בפועל.

 ההסכם בטלות וביטול .7

לא אושר הסכם פשרה זה על ידי בית המשפט המחוזי יראו את ההסכם כבטל מעיקרא ויחולו  .7.1

 שלהלן. 7.6 - 7.5פים הוראות סעי
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דים רשאים להודיע תוך לא אושרה הבקשה המוסכמת בבית המשפט המחוזי בירושלים יהיו הצד .7.2

 שלהלן. 7.6 - 7.5יום על ביטול ההסכם ולראותו כבטל מעיקרא ויחולו הוראות סעיפים  30

את אישורו של ההסכם בתנאים שלא יהיו או היועץ המשפטי לממשלה המשפט  ביתהתנה  .7.3

מקובלים על מי מהצדדים, יהיה כל אחד מהצדדים זכאי לבטל הסכם זה, על פי שיקול דעתו 

 עדי והמוחלט, וזאת לאחר הודעה בכתב לצד השני. הבל

מן  חברי הקבוצה, יהיה זכאי כל אחד 500 -הצדדים הודעות פרישה מצד למעלה מהתקבלו בידי  .7.4

 הצדדים לבטל את ההסכם.

וכן  לעיל, 4.4, בכפוף לאמור בסעיף מימש צד להסכם זה את זכותו לבטל את ההסכם כמבואר לעיל .7.5

שר הסכם פשרה זה בכללותו ובשלמותו על ידי בית המשפט הנכבד, יהיו בכל מקרה אחר בו לא יאו

הסכם פשרה זה, על נספחיו הטיוטות שהוחלפו במסגרתו, בטלים וחסרי תוקף משפטי מדעיקרא, 

אסורים להצגה מכל וכל, לרבות (אך לא רק) במסגרת התובענות ו/או בכל הליך משפטי אחר, 

ראיה ולא בדרך אחרת, בין בהליך משפטי ובין בכל הליך והאמור בהם לא ישמש את הצדדים לא כ

טענה, תביעה או זכות כל תהא לא למי מן הצדדים ו, אחר, לא ייזקף לחובת או לטובת מי מהצדדים

  כלפי משנהו בגין כך.

למען הסר ספק יצוין, כי בקרות האמור לעיל, הצדדים יחזרו לנהל את ההליכים המשפטיים מבלי  .7.6

נפקות ו/או השלכה כלשהי על ניהולם, לרבות לעניין תיקונן של התביעה ובקשת שלהסכם זה תהיה 

 האישור.

 פסק הדין יהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה .8

עם אישור ההסכם ומתן תוקף של פסק דין להסכם ובכפוף לכך שהסדר הפשרה לא בוטל כדין עד  .8.1

תובעים המייצגים וכל קבוצת לאותו מועד ע"י מי מהצדדים, יתגבש מעשה בית דין כלפי ה

אישור עד למועד  התובעים, שלא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל, בנוגע לעילות התביעה

 .זהפשרה הסכם 

 שונות .9

בכל הוצאה הקשורה בהליכי לעיל  3.1לפי חלקן היחסי כאמור בסעיף  שאנהת ואגד ותהמשיב .9.1

הוצאות מינוי ו )בעתיד(לרבות מגשר הוצאות הכרוכות בפעילות האישורו של הסכם זה, לרבות 

ח ואנה ימונה כממונה לצורך פיקוח על "כי במידה ורוובהר מ .ככל שימונה רו"ח שי ואנה ממונה

 אזי אגד לא תצטרך לשאת באופן יחסי בשכרו. 1-5התחייבויות המשיבות 

הסכם זה כולל וממצה את כל המוסכם בין הצדדים בכל העניינים הנדונים בו, ואין ולא תהיה כל נפקות  .9.2

נעשו, אם נעשו, שהצהרה, מצג, התחייבות או הסכמה  מ"מוש ו/או להסתמך על כל מסמך, ואין להשתמ

, במפורש ו/או במרומז, ו/או בכל צורה אחרת, קודם ו/או עובר לחתימת פ"בעבין הצדדים, בכתב ו/או 

 אינם נזכרים בהסכם זה. שבדבר מצג או הסכמה  הסכם זה. לא ישמע צד בטענה

וקף לכל שינוי ו/או ויתור בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו, אלא אם כן נעשו בכתב לא יהיה ת .9.3

 ובחתימת שני הצדדים.

פי כל דין, או לא השתמש -פי ההסכם או על-נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על .9.4

 לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה. -בזכות כאמור במועד 
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ככזו , תחשב המופיעה בכותרת הסכם זהכתובת ל תשלחח למי מהצדדים כל הודעה שתשל .9.5

שעות מעת המצאה  24שעות מעת משלוחה בדואר רשום ו/או בתום  72על ידו בתום  שנתקבלה

 באמצעות שליח.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________  _______________________ 
 אסף פינק, עו"ד

 וורץדניאל שבשם 
 

 אמות השקעות בע"מ 

_______________________  _______________________ 
 אסף פינק, עו"ד

 אופק בירנהולץבשם 
 

 בע"מ 1995נצבא החזקות  

_______________________  _______________________ 
 אסף פינק, עו"ד

 ערן טרבלסיבשם 
 

 מפעלי תחנות בע"מ 

_______________________  _______________________ 
 אסף פינק, עו"ד

 אפרת אסףבשם 
 

 1966ם נהול יהתחנה המרכזית בירושל 
 בע"מ

_______________________  _______________________ 
 אסף פינק, עו"ד

 נעמה כץבשם 
 

 תחנת אוטובוסים מרכזית ירושלים בע"מ 

_______________________  _______________________ 
 אסף פינק, עו"ד

 שירי לויןבשם 
 

_______________________ 

 אסף פינק, עו"ד
 גבי דאוסבשם 

 בישראלתחבורה אגודה שיתופית לאגד  
 בע"מ
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  רשימת קווי השירות התכופים בתחנה –' נספח ה

 

 480קו 

 405קו 

 960קו 

 15תדירות יציאתם בזמני העומס תהא גם לגבי קווים עתידיים אחרים אשר  18א3.2אגד תבחן את יישום סעיף 
 דקות או פחות.
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 הסעד לטובת הציבור  -נספח ז' 
 יחולק במועדים ובסכומים כדלקמן:₪,  5,000,000הסעד לטובת הציבור בסך כולל של 

 לפי החלוקה הבאה:₪,  ,00,00041ישולם סכום כולל של  בשנה הראשונה .א

 3(" העמותות הבאות 3 -לכל אחת מ 5-1 ותעל ידי המשיבישולם ₪  245,000סכום של  .1.א
 :)העמותות"

 ;(ע.ר)  580177863אדם טבע ודין .א.1.א

   ;(ע.ר)  580576031 דקות 15ארגון  .ב.1.א

  ;(ע.ר.)  580138121 רגון הגג של הארגונים הסביבתיים "חיים וסביבה"א .ג.1.א

סלול מ(ע.ר), 580497873  -" עיגול לטובהל 5-1ישולם על ידי המשיבות ₪  105,000סכום של  .2.א
 .הנגישותת בשיפור /(מחלקה) העוסק

 7(" הבאותעמותות משבע הכל אחת ל 5-1 על ידי המשיבותישולם ₪  60,000סכום נוסף של  .3.א
 :)העמותות"

 (ע.ר);580552628  ארגון נוסעי התחבורה הציבורית .א.3.א

 (ע.ר); 580383909 מגמה ירוקה .ב.3.א

 (ע.ר);580172872   אזרחים למען הסביבה .ג.3.א

 580303824   ת, מוגבלויו עם אנשים של אדם תלזכויו המרכז ,בזכות .ד.3.א

 (ע.ר);

לטובת הנגשת מסלול לאנשים עם  -קהילת ירושלים של החברה להגנת הטבע  .ה.3.א

 (ע.ר);  580017499 מוגבלות

 (ע.ר);  580324408 סדנת שילוב .ו.3.א

 (ע.ר); 5804292256 התנועה לעירוניות בישראל מרחב .ז.3.א

 

(ע.ר), מסלול  580497873 - עיגול לטובהתת ידי אגד לעמו-ישולם על₪  140,000סכום של  .4.א
 (מחלקה) העוסק/ת בשיפור הנגישות.

 3,600,000(וביחד סכום כולל של  לשנה₪  400,000ישולם סכום של  השנים שלאחר מכן 9 -כל אחת מב .ב
 לפי החלוקה הבאה:, ₪)

 .העמותות 3 -לכל אחת מ 5-1 על ידי המשיבותבכל שנה ישולם ₪  73,750סכום של  .1.ב

(ע.ר),  580497873 -" עיגול לטובהל 5-1ישולם בכל שנה על ידי המשיבות ₪  33,750ם של סכו .2.ב
 הנגישותמסלול (מחלקה) העוסק/ת בשיפור 

 העמותות; 7 -לכל אחת מ 5-1על ידי המשיבות בכל שנה ישולם ₪  15,000סכום של  .3.ב

(ע.ר),  580497873 - עיגול לטובהידי אגד לעמותת -ישולם בכל שנה על₪  40,000סכום של  .4.ב
אגד תהא רשאית להקדים את התשלומים לפי  .מסלול (מחלקה) העוסק/ת בשיפור הנגישות

 שיקול דעתה.

 


