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הסכם פשרה מאושר

לאחר הבהרות והנחיות בימ"ש בהחלטותיו מיום20/1/2019  ומיום 24/1/2019

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום __ לחודש ינואר 2019 

בין: 

אילן דיאמנט, ת.ז. 052011954 

ע"י ב"כ עוה"ד רם גורודיסקי ו/או גל גורודיסקי ו/או 
רעות כהן ו/או שולמית שוקר ו/או עו"ד ערן דיאמנט 

מרח' בר כוכבא 23, מגדל V, בני-ברק 5126002 
טל': 072-2159008; פקס': 072-2402242 

להלן: "התובע הייצוגי" / "המבקש", מצד אחד; 

לבין: 

ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ, ח.פ. 513910265 

ע"י ב"כ עוה"ד צבי בר-נתן ו/או מאיה נוסבאום-רפפורט 
ו/או דנה קאופמן  

ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' 
מרח' יגאל אלון 98, תל-אביב 6789141 
טל': 03-6089331 ; פקס': 03-7101698 

להלן: "סינמה", מצד שני; 

וביום 14/02/2016 הגיש המבקש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (להלן: "בית  הואיל               

המשפט") כתב תביעה נגד סינמה ובקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית (ת"צ -29249

02-16) (להלן: "בקשת האישור") בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-

2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"); 

ועניינה של בקשת האישור הוא בטענה, לפיה סינמה אינה מאפשרת לאנשים עם מוגבלות  והואיל  

ליהנות משירות הזמנה וביטול הזמנה של כרטיסי קולנוע באופן מקוון (להלן: 

"השירות"), כפי שהיא מאפשרת לכלל האוכלוסייה ובכך היא מפרה את הוראות הדין, 

ובפרט נוהגת בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: 

"חוק השוויון"), כמתואר בבקשה עצמה; 

וביום 20/6/2016 הגישה סינמה תגובה לבקשת האישור (להלן: "התגובה"), במסגרתה  והואיל   

הכחישה והתנגדה מכל וכל לטענות המבקש ולהפרות המיוחסות לה, וזאת בעיקר בשים 

לב לכך, שסינמה מעמידה לרשות האנשים עם מוגבלות שירות הזמנת כרטיסים אחר, 

שהוא מותאם ונגיש יותר, וזאת מתוך ראיית טובתם של אנשים עם מוגבלות הזקוקים 

למקומות ישיבה המשוריינים כ"מושבים לנכים בלבד" ומתוך רצון להימנע מתפיסת 

מקומות אלו על-ידי מי שאינו זקוק להם; 

והצדדים פנו להליך גישור בפני כבוד המגשרים, עו"ד ורד אלקבץ ועו"ד עמוס גבריאלי;  והואיל   
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וסינמה, שלגישתה היא חברה מסחרית אשר מעניקה חשיבות עליונה לשביעות רצון  והואיל  

לקוחותיה ובפרט לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות, נאותה, לפנים משורת הדין, מבלי 

שיהיה בכך כדי להוות הודאה ו/או הסכמה ו/או וויתור כלשהם ומבלי לגרוע מהאמור 

לעיל, כבר במסגרת ההליכים המשפטיים לפעול לשינוי השירות וכעת גם למתן פיצוי 

לחברי הקבוצה; 

והצדדים הגיעו במסגרת הליך הגישור לכדי הסכם פשרה זה (להלן: "הסכם הפשרה"),  והואיל  

אשר הצדדים סבורים כי הוא ראוי, הוגן וסביר וכי יהיה בו כדי לייתר הליך משפטי ארוך 

ומורכב; 

ומבלי להודות זה בטענות משנהו ו/או בחבות כלשהי בכל הקשור, במישרין או בעקיפין,  והואיל  

לתובענה ולבקשת האישור, ברצון הצדדים להסדיר באופן סופי, מלא ומוחלט את כל 

המחלוקות שנתגלעו ביניהם עובר לחתימת הסכם זה; 

לפיכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 

הגדרות   .1

הזמנת כרטיסי קולנוע באמצעות אתר האינטרנט של סינמה.  "הזמנה מקוונת" 

מושב ייעודי, המותאם לאנשים עם מוגבלות, המסומן בעת ביצוע  "מושב מותאם" 
. ההזמנה המקוונת באתר של סינמה באמצעות הסמליל 

המפורטות בבקשת האישור;  "עילות התביעה" 

אישור הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט הנכבד ומתן תוקף של פסק דין  "אישור ההסכם"  
להסכם הפשרה, בהתאם להוראות סעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות 

ייצוגיות; 

המועד בו החליט בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה, בהתאם  "המועד הקובע"  
לקבוע בסעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות; 

מנגנון הזמנת הכרטיסים באתר סינמה, הכולל אפשרות להזמין  "המנגנון הנוכחי" 
כרטיסים באופן מקוון לצד האפשרות לפנות בדוא"ל לתיבה ייעודית, על-
מנת שנציג סינמה ישוב וייתן מענה בתוך 3 שעות למזמין הכרטיסים 
(בשעות הפעילות) על מנת לדאוג להתאמות הדרושות לו, וזאת בהתאם 
לאמור והמתואר בהודעת סינמה מיום 29/11/2017 וכפי שאושר על-ידי 
הנציבות ועל-ידי היועמ"ש, כהגדרתם לעיל, בעמדותיהם מהימים 

6/2/2018 ו- 1/8/2018 ; 

כל אדם עם מוגבלות, כהגדרת סעיף 5 לחוק השוויון, הנמנה עם לקוחות  "חברי הקבוצה"  
הסינמה ואשר זקוק למושב מותאם; 

חברי הקבוצה, למעט התובעים הפורשים;  "חברי הקבוצה   
המאושרת" 

כל סרט אשר אינו מסווג על ידי סינמה כ"סרט לילדים", בין אם משודר  "סרט למבוגרים" 
בשעות היום ובין אם משודר בשעות הערב והלילה. 
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כללי   .2

 

המבוא להסכם פשרה זה והצהרות הצדדים במסגרתו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   2.1

כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחות בלבד, ואין להשתמש בהן לשם פרשנות הסכם   2.2
הפשרה. כל האמור בלשון יחיד בהסכם הפשרה, תהא לו גם משמעות בלשון רבים. כל 

האמור בלשון זכר, תהא לו גם משמעות בלשון נקבה. 

הצדדים מצהירים, כי לא ידוע להם על כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותם   2.3
בהסדר הפשרה ולקיום חיוביהם על-פיו במלואם ובמועדם, בכפוף לאישור בית המשפט. 

הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסכם פשרה זה משום הודאה מצד מי מהם או   2.4
מטעמם בטענה או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי הטענות שהוגשו במסגרת 

בקשת האישור או במסגרת אחרת.  

בהתאם לכך, מילוי ההתחייבויות על-פי הסכם פשרה זה נעשה מבלי שסינמה מודה 
באחריות או בטענה הקשורות בענייני התביעה ובבקשת האישור. 

הצדדים מצהירים, כי עם אישור הסדר הפשרה מוותרים חברי הקבוצה והתובע הייצוגי,   2.5
כלפי סינמה ו/או מי מטעמה, באופן סופי ומוחלט על כל טענה, דרישה, זכות או עילה, 

מכל מין או סוג שהוא, בקשר עם עילות התביעה ובקשת האישור. 

הצדדים מצהירים, כי הסכם זה ממצה באופן סופי ומוחלט את מלוא זכויותיהם   2.6
וטענותיהם, לרבות טענותיהם וזכויותיהם של חברי הקבוצה, כלפי סינמה ו/או מי 
מטעמה, וכי לא תהיה בעתיד למי מהצדדים ולחברי הקבוצה כל טענה ו/או דרישה ו/או 
זכות האחד כלפי משנהו ו/או מי מטעמו, הקשורות בעילות התביעה ו/או בבקשת 

האישור. 

המבקש ובאי-כוחו, ובפרט עוה"ד רם גורודיסקי וערן דיאמנט, מצהירים בזאת, כי למועד   2.7
חתימת הסכם פשרה זה, פרט לנטען בבקשת האישור, אין להם עילה אישית ו/או ייצוגית 
כלפי המשיבה בנוגע לנגישות סניפי סינמה ו/או אתר האינטרנט שלה ו/או האפליקציה 
שלה ו/או כל עילה בדבר היעדר נגישות ראויה ולפי דין. מוסכם, כי אם וככל שתעמוד 
למבקש או לבאי-כוחו, או מי מהם, טענה הנוגעת לנגישות סינמה, יקדימו פנייה לסינמה 

בת 45 ימים עובר להגשת בקשת אישור ו/או תובענה בעניין. 

תחולתו וכניסתו לתוקף של הסדר הפשרה תהא כפופה לאישורו על ידי בית המשפט והחל   2.8
מהמועד הקובע;  

 

הגשת בקשה לאישור ההסכם לבית המשפט הנכבד   .3

בתוך 7 ימים ממועד חתימת הסדר הפשרה יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה בכתב לאישור 
הסכם זה כהסדר פשרה בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, במסגרתה יתבקש בית המשפט, 

כדלקמן:  

להורות לצדדים לפרסם מודעה לציבור בדבר הגשת הבקשה, אשר תכלול את פרטי הסכם   3.1
הפשרה ואת האפשרות להגשת התנגדויות ובקשות שלא להיכלל בקבוצה המיוצגת; 
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להורות על משלוח העתק בקשת האישור ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט,   3.2
לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן: "הנציבות"), בהתאם לתקנה 12(ד) 

לתקנות תובענות ייצוגיות התש"ע-2010 ("תקנות תובענות ייצוגיות"); 

לקבוע, כי לאור הנסיבות ובשים לב לטעמים המפורטים בבקשה לאישור הסדר הפשרה   3.3
ובהסדר הפשרה, אין הצדקה למנות בודק לצורך אישור הסכם הפשרה לפי סעיף 19(ב)(1) 

לחוק תובענות ייצוגיות; 

להורות, כי הגשת התנגדויות להסכם הפשרה תיעשה תוך 45 יום מיום פרסום ההודעה   3.4
לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק תובענות 

ייצוגיות; 

להורות, כי בכפוף לאמור, בחלוף המועד להגשת התנגדויות (לרבות מטעם היועץ המשפטי   3.5
לממשלה), יאשר בית המשפט הנכבד את הסכם הפשרה וייתן לו תוקף של פסק דין. 

התחייבויות סינמה סיטי כלפי הקבוצה והציבור    .4

 

המנגנון הנוכחי, כהגדרתו לעיל, אשר הוטמע על-ידי סינמה באופן חד-צדדי, בשלהי   4.1
נובמבר 2017, ימשיך לחול בכפוף לכל דין.   

סינמה מצהירה ומתחייבת, כי החל מנובמבר 2017, כל מי שמזמין מושב מותאם באופן   4.2
מקוון נהנה מההנחה הייחודית הניתנת לנכים, בכפוף להצגת תעודת נכה בקופות בתי 
הקולנוע בעת איסוף הכרטיסים. סינמה מתחייבת, כי תמשיך ליתן הנחה בהזמנות 
המקוונות של כ-30% ממחיר כרטיס רגיל של המושבים המותאמים באתר האינטרנט 

לפרק זמן של שנה מהמועד הקובע. ההנחה תינתן גם למלווה מטפל.   

לאור ראייתה את חשיבות העניין ומטעמי רצון טוב סינמה תעמיד לרשות עמותת נגישות   4.3
ישראל, מכון עמרם, ע"ר והנציבות כהגדרתה לעיל (להלן: "המפרסמים"), את האפשרות 
להביא להעלאת המודעות לחשיבות הנגישות לאנשים עם מוגבלות באמצעות סרטונים 
מתאימים (להלן: "סרטוני העלאת המודעות" או "הסרטונים"), שיוקרנו על מסכי 
הקולנוע במתחמיה, וזאת החל מ-30 ימים מהמועד הקובע ובמשך שנה ועל פי האמור 

להלן:  

עובר לכל הקרנה של סרט מבוגרים, כהגדרתו לעיל, בכל אחד מאולמות   4.3.1
הקולנוע של סינמה, בכלל מתחמיה, יוקרן במהלך שידורי הפרסומות 
והקדימונים, סרטון העלאת מודעות אחד בכל הקרנה (באופן שוויוני בין 

המפרסמים); 

אורך כל סרטון להעלאת המודעות לא יעלה על 30 שניות;   4.3.2

סרטוני העלאת המודעות יועברו לסינמה על-ידי המפרסמים;   4.3.3

הסרטונים לא יכללו תוכן פוגעני, אלים או מיני;   4.3.4

סינמה לא תהיה אחראית לעריכת הסרטונים ו/או לבחירתם ואחריות זו תהא   4.3.5
של המפרסמים בלבד, על כל המשתמע מכך, לרבות כל אחריות לפי חוק זכות 

יוצרים, התשס"ח-2007; 

הסרטונים יהיו באיכות וברמת שידור ראויים.   4.3.6
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מוצהר בזאת, על ידי סינמה סיטי כי שווי ההטבות על פי הסכם זה נאמד בסך   4.3.7
כולל של כ-2,500,000 ₪. הואיל ומדובר בסודות מסחריים, היה ותתבקש על 
ידי בית המשפט, תמציא סינמה לבית המשפט הנכבד במעטפה סגורה תצהיר 

עם פירוט מטעמה. 

מבדיקת ב"כ הצדדים עולה, כי עמותת נגישות ישראל ומכון עמרם הסכימו לקבלת   4.4
ההטבה האמורה ומוסכם בין הצדדים, כי ככל שהנציבות לא תהא מעוניינת לעשות 
שימוש בזמן הפרסום שניתן לה, יומחה זמן הפרסום, בחלקים שווים, לעמותות האחרות. 

סינמה תציין באתר האינטרנט שלה את דבר קיומה של האפשרות להזמין ולבטל   4.5
באמצעות אתר האינטרנט מקומות לאנשים עם מוגבלויות וזאת בעמוד הנגישות הקיים 
באתר האינטרנט שלה. בנוסף, סינמה תפרסם בתוך 30 ימים מהמועד הקובע, ולמשך 30 
ימים, את דבר קיומה של האפשרות להזמין ולבטל באמצעות אתר האינטרנט מקומות 

לאנשים עם מוגבלויות בעלון השבועי של סינמה המחולק בקופות הכרטיסים. 

התחייבות המבקש   .5

 

אם וככל שהמבקש יבחין, כי פרט מפרטי הסכם הפשרה לא מיושם או לא תוקן כפי   5.1
שנדרש, יהא עליו להביא את הדבר לידיעת סינמה (באמצעות ב"כ) והדבר לא יהווה הפרה, 

אלא אם לא בוצע התיקון הנדרש בתוך 15 ימי עסקים ממועד מסירת ההודעה.   

גמול המבקש ושכר טרחת עורכי הדין המייצגים   .6

הצדדים ימליצו, כי סינמה תשלם למבקש גמול בסך של 60,000 ₪ (שישים אלף שקלים   6.1
חדשים) (כולל מע"מ) ולבא כוחו שכר בסך של 190,000 ₪ (מאה ותשעים אלף שקלים 

חדשים) בתוספת מע"מ כדין.  

מוסכם, כי כל הסכומים שישולמו למבקש ולבא כוחו הינם סופיים וכוללים כל מס שעשוי   6.2
לחול על תשלום גמול ו/או החזק הוצאות ו/או כגון אלה. מובהר בזאת, כי הסדרת 
תשלומי מס, ככל שאלו חלים על הגמול ו/או על ההוצאות – בכל סכום שיאושר על-ידי 

בית המשפט הנכבד, הינו באחריות המבקש ובאי-כוחו בלבד. 

הגמול ישולם בהמחאה משוכה על שם המבקש ושכר טרחת עורכי הדין ישולם בהמחאה   6.3
משוכה על שם משרד בא כוח המבקש בתוך 30 ימים ממועד אישור הסכם פשרה זה. 

מעשה בית דין, ויתור וסילוק   .7

פסק הדין הנותן תוקף להסכם פשרה זה ייצור מעשה בית דין כלפי כל אחד מחברי   7.1
הקבוצה המאושרת, ויראו את כל חברי הקבוצה המאושרת כמוותרים על כל טענה ו/או 
דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד בכל הקשור לעילות התביעה, בין שידועות כיום 
ובין שייוודעו בעתיד, לרבות כלפי סינמה ו/או כל מי שקשור אליה ו/או מי מטעמה, ולא 
תעמוד לחברי הקבוצה המאושרת, זכות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות לפיצוי נוסף כלשהו 

בקשר עם ענייני התביעה.  

למען הסר ספק מובהר, כי פסק הדין כאמור לעיל יהווה מיצוי סופי ומוחלט של טענות   7.2
המבקש ויתר חברי הקבוצה המאושרת, ועם נתינתו יתגבש אוטומטית ויתור וסילוק 

ביחס לכל עילות התביעה, כלפי כל אחד ואחד מחברי הקבוצה המאושרת.  
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אי מינוי בודק   .8

 

הצדדים סבורים כי בעניין הליך זה מתייתר הצורך במינוי בודק מטעם בית המשפט   8.1
הנכבד על פי סעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בין היתר: 

בשים לב לנתונים שהוצגו זה מכבר על-ידי סינמה ואשר נתמכו בתצהירו של   8.1.1
מר גיא סלמן, אשר צורף לתגובה לבקשה לאישור. 

בשים לב לכך שבנסיבות העניין, מינוי בודק יעמיס הוצאות כבדות ומיותרות   8.1.2
על הצדדים; 

אישור הסכם הפשרה, כפי שגובש, מצוי  במתחם שיקול דעתו של בית המשפט   8.1.3
הנכבד; 

לכן, בבקשה לאישור הסדר פשרה זה, יפנו הצדדים לבית המשפט הנכבד ויבקשו, כי לא   8.2
ימונה בודק בנסיבות העניין.  

שונות   .9

ככל שהסכם הפשרה לא יאושר ויימשך ההליך המשפטי, אזי הסכם הפשרה על נספחיו,   9.1
לרבות הטיוטות להם, המצגים והנתונים שהוצגו במסגרת הליך הגישור, ייחשבו לכל דבר 
ועניין בטלים מדעיקרא (Void) וחסרי תוקף משפטי כאילו לא נערכו מעולם, והאמור בהם 
לא ישמש את המבקש ואת סינמה כראיה, לא ייזקף לחובת או לטובת מי מהצדדים ולא 
יהא על הצדדים לנקוט בהליך משפטי לביטול הסכם הפשרה, והכל מבלי שתהא למי 
מהצדדים כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לכך, וימשך הדיון בבית משפט המחוזי 
בתל-אביב-יפו, הכל כאילו לא נחתם הסכם פשרה זה מעיקרו, תוך שכל צד שומר על כל 

טענותיו ערב הסדר הפשרה.   

הסכם הפשרה כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים, והוא מגבש וממצה באופן בלעדי   9.2
וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו. 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם הפשרה אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי   9.3
כל הצדדים להסכם הפשרה. לא תישמע טענה של שינוי הסכם הפשרה בעל פה. כמו כן לא 
יהיה תוקף לכל מצג או משא ומתן, ככל שנוהל בין הצדדים, קודם לחתימת הסכם 

הפשרה. 

הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסכם הפשרה, לבצע את כל הפעולות   9.4
ולחתום על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש ויהיה מועיל 

לצורך ביצוען של הוראות הסכם הפשרה. 

בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, ללא חיוב הצדדים   9.5
בתשלום הוצאות או תשלום אחר כלשהו, אלא כאמור בהסכם הפשרה. 

הסכם הפשרה יעמוד לעיון כל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי באי-כוח   9.6
הצדדים. בנוסף לאמור בסעיף, הסכם הפשרה יעמוד לעיון כל דורש במסגרת אתר 
אינטרנט מונגש הפתוח לכלל הציבור, אשר יאפשר עיון נגיש ונוח בנוסח המלא של הסדר 

הפשרה המוצע וכן אפשרות הורדה של עותק מהסכם הפשרה המוצע. 
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עו"ד רם גורודיסקי  ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ 

ב"כ המבקש  

 

 


	1. הגדרות
	"הזמנה מקוונת" הזמנת כרטיסי קולנוע באמצעות אתר האינטרנט של סינמה.
	"מושב מותאם" מושב ייעודי, המותאם לאנשים עם מוגבלות, המסומן בעת ביצוע ההזמנה המקוונת באתר של סינמה באמצעות הסמליל .
	"עילות התביעה" המפורטות בבקשת האישור;
	"אישור ההסכם"  אישור הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט הנכבד ומתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, בהתאם להוראות סעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות;
	"המועד הקובע"  המועד בו החליט בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה, בהתאם לקבוע בסעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות;
	"המנגנון הנוכחי" מנגנון הזמנת הכרטיסים באתר סינמה, הכולל אפשרות להזמין כרטיסים באופן מקוון לצד האפשרות לפנות בדוא"ל לתיבה ייעודית, על-מנת שנציג סינמה ישוב וייתן מענה בתוך 3 שעות למזמין הכרטיסים (בשעות הפעילות) על מנת לדאוג להתאמות הדרושות לו, וזאת בהת...
	"חברי הקבוצה"  כל אדם עם מוגבלות, כהגדרת סעיף 5 לחוק השוויון, הנמנה עם לקוחות הסינמה ואשר זקוק למושב מותאם;
	"חברי הקבוצה   חברי הקבוצה, למעט התובעים הפורשים;
	המאושרת"
	"סרט למבוגרים" כל סרט אשר אינו מסווג על ידי סינמה כ"סרט לילדים", בין אם משודר בשעות היום ובין אם משודר בשעות הערב והלילה.

	2. כללי
	2.1 המבוא להסכם פשרה זה והצהרות הצדדים במסגרתו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
	2.2 כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחות בלבד, ואין להשתמש בהן לשם פרשנות הסכם הפשרה. כל האמור בלשון יחיד בהסכם הפשרה, תהא לו גם משמעות בלשון רבים. כל האמור בלשון זכר, תהא לו גם משמעות בלשון נקבה.
	2.3 הצדדים מצהירים, כי לא ידוע להם על כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותם בהסדר הפשרה ולקיום חיוביהם על-פיו במלואם ובמועדם, בכפוף לאישור בית המשפט.
	2.4 הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסכם פשרה זה משום הודאה מצד מי מהם או מטעמם בטענה או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי הטענות שהוגשו במסגרת בקשת האישור או במסגרת אחרת.
	בהתאם לכך, מילוי ההתחייבויות על-פי הסכם פשרה זה נעשה מבלי שסינמה מודה באחריות או בטענה הקשורות בענייני התביעה ובבקשת האישור.
	2.5 הצדדים מצהירים, כי עם אישור הסדר הפשרה מוותרים חברי הקבוצה והתובע הייצוגי, כלפי סינמה ו/או מי מטעמה, באופן סופי ומוחלט על כל טענה, דרישה, זכות או עילה, מכל מין או סוג שהוא, בקשר עם עילות התביעה ובקשת האישור.
	2.6 הצדדים מצהירים, כי הסכם זה ממצה באופן סופי ומוחלט את מלוא זכויותיהם וטענותיהם, לרבות טענותיהם וזכויותיהם של חברי הקבוצה, כלפי סינמה ו/או מי מטעמה, וכי לא תהיה בעתיד למי מהצדדים ולחברי הקבוצה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות האחד כלפי משנהו ו/או מי מטע...
	2.7 המבקש ובאי-כוחו, ובפרט עוה"ד רם גורודיסקי וערן דיאמנט, מצהירים בזאת, כי למועד חתימת הסכם פשרה זה, פרט לנטען בבקשת האישור, אין להם עילה אישית ו/או ייצוגית כלפי המשיבה בנוגע לנגישות סניפי סינמה ו/או אתר האינטרנט שלה ו/או האפליקציה שלה ו/או כל עילה ב...
	2.8 תחולתו וכניסתו לתוקף של הסדר הפשרה תהא כפופה לאישורו על ידי בית המשפט והחל מהמועד הקובע;

	3. הגשת בקשה לאישור ההסכם לבית המשפט הנכבד
	בתוך 7 ימים ממועד חתימת הסדר הפשרה יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה בכתב לאישור הסכם זה כהסדר פשרה בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, במסגרתה יתבקש בית המשפט, כדלקמן:
	3.1 להורות לצדדים לפרסם מודעה לציבור בדבר הגשת הבקשה, אשר תכלול את פרטי הסכם הפשרה ואת האפשרות להגשת התנגדויות ובקשות שלא להיכלל בקבוצה המיוצגת;
	3.2 להורות על משלוח העתק בקשת האישור ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט, לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן: "הנציבות"), בהתאם לתקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות התש"ע-2010 ("תקנות תובענות ייצוגיות");
	3.3 לקבוע, כי לאור הנסיבות ובשים לב לטעמים המפורטים בבקשה לאישור הסדר הפשרה ובהסדר הפשרה, אין הצדקה למנות בודק לצורך אישור הסכם הפשרה לפי סעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות;
	3.4 להורות, כי הגשת התנגדויות להסכם הפשרה תיעשה תוך 45 יום מיום פרסום ההודעה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
	3.5 להורות, כי בכפוף לאמור, בחלוף המועד להגשת התנגדויות (לרבות מטעם היועץ המשפטי לממשלה), יאשר בית המשפט הנכבד את הסכם הפשרה וייתן לו תוקף של פסק דין.

	4. התחייבויות סינמה סיטי כלפי הקבוצה והציבור
	4.1 המנגנון הנוכחי, כהגדרתו לעיל, אשר הוטמע על-ידי סינמה באופן חד-צדדי, בשלהי נובמבר 2017, ימשיך לחול בכפוף לכל דין.
	4.2 סינמה מצהירה ומתחייבת, כי החל מנובמבר 2017, כל מי שמזמין מושב מותאם באופן מקוון נהנה מההנחה הייחודית הניתנת לנכים, בכפוף להצגת תעודת נכה בקופות בתי הקולנוע בעת איסוף הכרטיסים. סינמה מתחייבת, כי תמשיך ליתן הנחה בהזמנות המקוונות של כ-30% ממחיר כרטיס...
	4.3 לאור ראייתה את חשיבות העניין ומטעמי רצון טוב סינמה תעמיד לרשות עמותת נגישות ישראל, מכון עמרם, ע"ר והנציבות כהגדרתה לעיל (להלן: "המפרסמים"), את האפשרות להביא להעלאת המודעות לחשיבות הנגישות לאנשים עם מוגבלות באמצעות סרטונים מתאימים (להלן: "סרטוני הע...
	4.3.1 עובר לכל הקרנה של סרט מבוגרים, כהגדרתו לעיל, בכל אחד מאולמות הקולנוע של סינמה, בכלל מתחמיה, יוקרן במהלך שידורי הפרסומות והקדימונים, סרטון העלאת מודעות אחד בכל הקרנה (באופן שוויוני בין המפרסמים);
	4.3.2 אורך כל סרטון להעלאת המודעות לא יעלה על 30 שניות;
	4.3.3 סרטוני העלאת המודעות יועברו לסינמה על-ידי המפרסמים;
	4.3.4 הסרטונים לא יכללו תוכן פוגעני, אלים או מיני;
	4.3.5 סינמה לא תהיה אחראית לעריכת הסרטונים ו/או לבחירתם ואחריות זו תהא של המפרסמים בלבד, על כל המשתמע מכך, לרבות כל אחריות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007;
	4.3.6 הסרטונים יהיו באיכות וברמת שידור ראויים.
	4.3.7 מוצהר בזאת, על ידי סינמה סיטי כי שווי ההטבות על פי הסכם זה נאמד בסך כולל של כ-2,500,000 ₪. הואיל ומדובר בסודות מסחריים, היה ותתבקש על ידי בית המשפט, תמציא סינמה לבית המשפט הנכבד במעטפה סגורה תצהיר עם פירוט מטעמה.

	4.4 מבדיקת ב"כ הצדדים עולה, כי עמותת נגישות ישראל ומכון עמרם הסכימו לקבלת ההטבה האמורה ומוסכם בין הצדדים, כי ככל שהנציבות לא תהא מעוניינת לעשות שימוש בזמן הפרסום שניתן לה, יומחה זמן הפרסום, בחלקים שווים, לעמותות האחרות.
	4.5 סינמה תציין באתר האינטרנט שלה את דבר קיומה של האפשרות להזמין ולבטל באמצעות אתר האינטרנט מקומות לאנשים עם מוגבלויות וזאת בעמוד הנגישות הקיים באתר האינטרנט שלה. בנוסף, סינמה תפרסם בתוך 30 ימים מהמועד הקובע, ולמשך 30 ימים, את דבר קיומה של האפשרות להז...

	5. התחייבות המבקש
	5.1 אם וככל שהמבקש יבחין, כי פרט מפרטי הסכם הפשרה לא מיושם או לא תוקן כפי שנדרש, יהא עליו להביא את הדבר לידיעת סינמה (באמצעות ב"כ) והדבר לא יהווה הפרה, אלא אם לא בוצע התיקון הנדרש בתוך 15 ימי עסקים ממועד מסירת ההודעה.

	6. גמול המבקש ושכר טרחת עורכי הדין המייצגים
	6.1 הצדדים ימליצו, כי סינמה תשלם למבקש גמול בסך של 60,000 ₪ (שישים אלף שקלים חדשים) (כולל מע"מ) ולבא כוחו שכר בסך של 190,000 ₪ (מאה ותשעים אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין.
	6.2 מוסכם, כי כל הסכומים שישולמו למבקש ולבא כוחו הינם סופיים וכוללים כל מס שעשוי לחול על תשלום גמול ו/או החזק הוצאות ו/או כגון אלה. מובהר בזאת, כי הסדרת תשלומי מס, ככל שאלו חלים על הגמול ו/או על ההוצאות – בכל סכום שיאושר על-ידי בית המשפט הנכבד, הינו ב...
	6.3 הגמול ישולם בהמחאה משוכה על שם המבקש ושכר טרחת עורכי הדין ישולם בהמחאה משוכה על שם משרד בא כוח המבקש בתוך 30 ימים ממועד אישור הסכם פשרה זה.

	7. מעשה בית דין, ויתור וסילוק
	7.1 פסק הדין הנותן תוקף להסכם פשרה זה ייצור מעשה בית דין כלפי כל אחד מחברי הקבוצה המאושרת, ויראו את כל חברי הקבוצה המאושרת כמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד בכל הקשור לעילות התביעה, בין שידועות כיום ובין שייוודעו בעתיד, לרבו...
	7.2 למען הסר ספק מובהר, כי פסק הדין כאמור לעיל יהווה מיצוי סופי ומוחלט של טענות המבקש ויתר חברי הקבוצה המאושרת, ועם נתינתו יתגבש אוטומטית ויתור וסילוק ביחס לכל עילות התביעה, כלפי כל אחד ואחד מחברי הקבוצה המאושרת.

	8. אי מינוי בודק
	8.1 הצדדים סבורים כי בעניין הליך זה מתייתר הצורך במינוי בודק מטעם בית המשפט הנכבד על פי סעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בין היתר:
	8.1.1 בשים לב לנתונים שהוצגו זה מכבר על-ידי סינמה ואשר נתמכו בתצהירו של מר גיא סלמן, אשר צורף לתגובה לבקשה לאישור.
	8.1.2 בשים לב לכך שבנסיבות העניין, מינוי בודק יעמיס הוצאות כבדות ומיותרות על הצדדים;
	8.1.3 אישור הסכם הפשרה, כפי שגובש, מצוי  במתחם שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד;

	8.2 לכן, בבקשה לאישור הסדר פשרה זה, יפנו הצדדים לבית המשפט הנכבד ויבקשו, כי לא ימונה בודק בנסיבות העניין.

	9. שונות
	9.1 ככל שהסכם הפשרה לא יאושר ויימשך ההליך המשפטי, אזי הסכם הפשרה על נספחיו, לרבות הטיוטות להם, המצגים והנתונים שהוצגו במסגרת הליך הגישור, ייחשבו לכל דבר ועניין בטלים מדעיקרא (Void) וחסרי תוקף משפטי כאילו לא נערכו מעולם, והאמור בהם לא ישמש את המבקש ואת...
	9.2 הסכם הפשרה כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים, והוא מגבש וממצה באופן בלעדי וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו.
	9.3 לא יהיה תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם הפשרה אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם הפשרה. לא תישמע טענה של שינוי הסכם הפשרה בעל פה. כמו כן לא יהיה תוקף לכל מצג או משא ומתן, ככל שנוהל בין הצדדים, קודם לחתימת הסכם הפשרה.
	9.4 הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסכם הפשרה, לבצע את כל הפעולות ולחתום על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש ויהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות הסכם הפשרה.
	9.5 בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, ללא חיוב הצדדים בתשלום הוצאות או תשלום אחר כלשהו, אלא כאמור בהסכם הפשרה.
	9.6 הסכם הפשרה יעמוד לעיון כל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי באי-כוח הצדדים. בנוסף לאמור בסעיף, הסכם הפשרה יעמוד לעיון כל דורש במסגרת אתר אינטרנט מונגש הפתוח לכלל הציבור, אשר יאפשר עיון נגיש ונוח בנוסח המלא של הסדר הפשרה המוצע וכן אפשרות הורדה ...


