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לסי חוק מובעגות ייצוגממ ! 1 ,תשפ״ו ) 2006לוזלן:
?ידייה קדייה 325m
? 1ניץ; )  p»t * 9-05-1 * 79כהו פגח*
ניתנת בזאת הודעה ,בהתאם להוראות סעיפים ) 18ג{ ו) 25 -א() ( 3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום  18.12.2016הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה ,בשבתו כבית משפט
"העירייה"{,
"המשיבה" או
מוצקין)להלן:
פנחס)להלן" :המבקש" או "כחן"( לבין עיריית קריית
לעניינים מנהליים ,בקשה לאישור הסכם פשרה ,אשר נחתם בין מר כהן
בעניין התובענה הייצוגית שהוגשה כנגד העירייה במסגרת ת״מ  7949-05-14כהן פנחס נ׳ עיריית קריית מוצקין.
 .1ביום  7.5.2014הגיש המבקש לביהמ״ש המחוזי בחיפה ,בשבתו כבימ״ש לעניינים מנהליים ,תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית במסגרת ת״ם ) 7949-05-14להלן:
ממחזיקי בתי העסק ,בתחום שיפוטה ,תשלום חובה מסוג "אגרת שירותים",
"התביעה הייצוגית" ו" -בקשת האישור"( כנגד העירייה ,בה נטען כי העירייה גובה
השירותים"(.
בניגוד לדין)להלן ־ "אגרת
 .2במהלך הדיון בבקשת האישור התקיים משא ומתן בין הצדדים .כמו  ,pלבקשת הצדדים ,התקיים ביום  27.11.2016דיון ,במסגרתו העלה כב׳ ביחמ״ש הצעת פשרה
לסילוק המחלוקת נשוא בקשת האישור.
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ביום  18.12.2016הגישו

הצדדים בקשה

לאישור הסכם פשרה ברוח הצעתו של כב׳

ביהמ״ש.

תמצית הסבם הפשרה המתוקן
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"מחזיקים" של בתי עסק בתחום השיפוט של העירייה ,שילמו את אגרת השירותים ,בתקופה
הסכם הפשרה יחול על כל נישומי העירייה ,אשר בהיותם "בעלים" או
האישור)כלומר ,מיום  7.5.2012וסיומה במועד בו יאושר הסכם הפשרה ע״י כב׳ ביחמ״ש ,ויקבל
הרלבנטית ,שהינה תקופה שתחילתה  24חודשים לפני הגשת בקשת
תוקף של פסק דין ,אם וככל שיאושר.
למעשה  -אגרת אשפה לפי

התחייבויות העירייה ,במסגרת הסכם הפשרה ,מבוססות על הסכמת הצדדים לפיה אגרת השירותים ,נשוא בקשת האישור ,הינה ,הלכה
.5
"אגרת האשפה" ו" -חוק העזר"(.
חתשמ״ט) 1989 -להלן
מוצקין)פיטי אשפה ,פסולת וזבל(,
סעיף ) 2א( לחוק העזר לקריית
 .6על פי הוראות הסכם הפשרה ,התחייבה העירייה ,בקשר עם אגרת השירותים  /אגרת האשפה ,לפעול כדלקמן :
א .העירייה תפצח את הנישומים ,חברי הקבוצה ,בעין ,בדרך של קיזוז מסכום האגרה המוסכם והקפאת סכום האגרה המוסכם ,כמפורט להלן.
מסכום האגרה המוסכם לצרכי פשרה ) ₪ 110לנישום לשנה( .כמו כן ,בשנים אלה תוקפא אגרת
ב .במהלך השנים  2017עד  2021יופחת סכום האגרה השנתי בסך של 70
האשפה ולא תוצמד למדד .לפיכך ,בשנים אלה ייגבה מכל נישום סך של  ₪ 40בשנה בגין אגרת השירותים  /אגרת האשפה.
ג .בחלוף התקופה חנ״ל ,תפעל העירייה לעדכון תחשיב אגרת האשפה ולתיקון חוק העזר בהתאם לתחשיב.
המוסכמת ,כמפורט בסעיף . 10ב .לעיל ,יישא ריבית שנתית בשיעור , 1%
ד .סכום הפיצוי שישולם לכל נישום ,בדרך של הפחתת סכום האגרה
וחצי( .סכום הריבית שיצטבר ישולם לחברי הקבוצה בדרך של קיזוז נוסף מסכום האגרה המוסכם ,בשנת .2021
 .7עם אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין ,יתגבש מעשה בי-דין בעניינים נשוא ההליך המשפטי חנ״ל כלפי כל חברי הקבוצה ,כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד
התחייבויות העירייה על פי הסכם הפשרה ,ואישור הסכם הפשרה ייתן
עוד כל טענה או זכות כלפי העירייה בעניינים נשוא ההליך המשפטי הנ״ל ,למעט זכותם לקיום
למחצית
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תוקף לוויתור וסילוק מלא ,סופי
ההליך המשפטי חנ״ל.
המלצתם המוסכמת של הצדדים

ומוחלט של כל חברי

הקבוצה כלפי העירייה בכל עילה ו/או

לביהמ״ש היא כי העירייה תישא

בתשלום גמול

דרישה ו/או זכות ו/או סעד

למבקש בסך ,₪ 3,750

ובתשלום

הקשורים

שכ״ט ב״ב

ו/או חטבעים ו/או

המבקש בסך של 55,250

התקופה)שנתיים

הכרוכים עם
כולל מע״מ.

עיון גהסבס הפשרה והגשת התנגדויות
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האמור לעיל

מהווה

תמצית בלבד של הסכם

המלא)כפי
הסכם הפשרה
 . 10ניתן לעיין בהסכם הפשרה
משרד ב״ב המבקש  :עו״ד
משרד ב״ב העירייה  ,אבי

הפשרה.

הטסה המלא של הסכם

הפשרה הוא

המחייב .בכל

מקרה של

סתירה בין

האמור בהודעה זו לבין

האמור בטסה

שהוגש לאישור ביחמ״ש( ,יגברו הוראות הסכם הפשרה המלא.
המלא בתיק ביהמ״ש ,ו  pבמשרדי ב״כ הצדדים בתיאום מראש ,לפי הפרטים הבאים ־
פתח-תקווה  49258טל׳  ; 03-9707788 :פקס .03-9707790 :
אייל ולנר ,מרח׳ הלפיד , 8
גולדהמר עו״ד  ,משד׳ פל -ים  ,2חיפה  33095טל׳ ; 04-8626244 :פקס . 04-8621533 :

 . 11כל אדם אשר נמנה על הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסכם הפשרה ו/או כל גוף כהגדרתו בסעיף ) 18ד( לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט
ההתנגדות״( ,וזאת בתוך  45ימים מיום
ושכ״ט)להלן  :״הודעת
המוסכמת בעניין הגמול
לעניינים מנהליים בחיפה התנגדות מטמקת להסכם הפשרה ו  pלהמלצה
עליו)להלן" :הודעת הפרישה"( .הודעת
פרסום המודעה .כמו כן ,בפרק הזמן האמור לעיל ,רשאי כל חבר קמצה ,להודיע כי הוא איט מעוניין שהסכם הפשרה יחול
ההתעדות ו/או הודעת הפרישה תשלחנה בכתב למזכירות בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה ,במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה ,עם העתק לבא
כוח המבקש ולבא כוח העירייה.
 . 12בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים על קבוצת
 . 13הודעה זו מתפרסמת ע״פ החלטתו של כב׳ ביחמ״ש.

אייל ולנר ,עו״ד
ב״כ המבקש

התובעים

המיוצגים ,אשר לא

מסרו הודעת

אביגולדהמר,עו״ד
ב״כ העירייה

פרישה כדין.

