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ייצוגיות כיביום
(א)( לחוקתובענות
ניתנתבזו הודעה בהתאם לסעיף 52
בחיפה בקשה לאישור הסכםפשרה(להלן :הסבם הפשרה) אשר נחתםבענייןהתביעה.
ייצוגיות
(ד) לחוקתובענות
כל אדם אשר נמנה על קבוצת התובעים כהגדרתה להלןו/אוגוף כהגדרתו בסעיף 81
רשאי להגיש לביחמש התנגדות מנומקת להסדר הפשרהוכן להמלצה המוסכמתבענייןגמול ושכר טרחה לא
זו(להלן:ההתנגדות) .כמוכן ,בפרק הזמן האמורלעיל רשאי כל אדם
יאוחר מ 54-ימים ממועד פרסום מודעה
ייצוגיות כי
(ו) לחוקתובענות
אשר נמנה על קבוצת התובעים כהגדרתם להלןלהודיע בהתאםלסי 11ו/או 81
עליו(להלן :הודעתפרישה) .הודעת פרישה תשלח בכתב אלמזכירות
מעוניין שהסכם הפשרהיחול
הואאינו
ביהמשהמחוזי בחיפה עם העתק לבכ התובעו/או בכ הנתבעת במסירה אישית אן בדואר רשום עם אישור
מסירה.בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,הסכם הפשרהיחייב את כלהנמנים עם קבוצת התובעים אשר לא מסרו
כדין.
הודעת פרישה
תמצית הסכם הפשרה:
מהות התביעה עניינה של התביעה הוא בטענת המבקש כי המשיבה גבתהמהתובעים ,במשך השנתיים שקדמו
כדין.
למועד הגשת בקשתהאישור,תעריף מים מעל למותרוכן תשלוםנוסף שלא
קבוצת התובעים כלצרכני המשיבה.
המועד הקובע המועד בו החלטת ביהמש לאשר את הסכם הפשרה בהתאם לקבוע לסעיפים 81ו 91-לחוק
ייצוגיות הפכה לפסקדיןחלוט.
תובענות
בכפוףלוויתורוסילוק מלאסופי ומוחלט של כל הטענות ,הנתבעת תפעל כדלקמן ביחס לקבוצת הזכאים
המפורטים בהסכם הפשרה:
המשיבה תשיב את סכום החשבה(ההפרשבין התעריף המים המוסכםלבין תעריף חמים שנגבהבפועל,כפולכמות חמים בקוב שנצרכה עלידי הצרכן בתקופה הקובעת) ביחס לתקופתהביצוע(כהגדרתה בהסכםהפשרה).
המשיבה תחדל ,החל ממועד חתימתה על הסכם הפשרה,מגביית התשלום הנוסףותגבה בהתאםלתעריף רשותחמים עלפיכלליחמים.
המשיבה תזכה את הצרכן בתשלום החודשי עבור עלות הקבלנות המשוערת אשר שולמה בתקופה הקובעתעבור שירות הקבלנות למעט אם התשלום ששולם בפועל על ידי הצרכן עבור שירות הקבלנות היה נמוך
לאכולל מעמ.
מ025-
כלצרכן יקבל בעלות עלמונה המים שסופקלו עלידי המשיבה ,כמפורט בהסכם הפשרה.בענייןגמול ושכט :לבכ המבקש :סך של000,09ש! בתוספת מעמ .למבקש000,02:ש!
המלצה מוסכמת
וביצועו של הסכם הפשרה ,התובעיםהמייצגים וכל
ויתור עלתביעות :מובא בזאתלידיעה כי בכפוףלאישורו
אחד מחתובעיםהנמנים על קבוצת התובעים שלא מסרו הודעת פרישה כהגדרתהלעילייחשבו כמי שהתגבש
וויתורוסילוקתביעות.
כלפיהם אוטומטית
האמורלעיל מחווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה ,הנוסח המלא של ההסכם הואהמחייב .במקרה של סתירה
בין הוראות הסכם הפשרה לאמור במודעהזויקבעו הוראות הסכם הפשרה.
לעיון במשרדי בכהצדדים .התובעהמייצגמיוצג עלידי בכ עוד שפיקרפול ממשרדעורכי
הסכם הפשרה עומד
הדין ש .רפולעורכידין שמענולצורך הליך זחחינו דרךיפו  15חיפה .הנתבעתמיוצגת עיפרופ׳בייןושות׳
עורכי-דין מרחוב מעלה השחרור  71חיפה.
משרד
תוכן המודעה אושר עלידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאםלהחלטתו.

