נוסח מודעה לציבור לפי סעיף (25א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה
בעניין ת"צ 36735-11-15ישראלי כהן ואח' נ' המועצה הדתית ירושלים ואח'
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 3.1.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים,
בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת תובענה ייצוגית ת"צ  36735-11-15ישראלי כהן ואח' ואח' נ' המועצה הדתית ירושלים
ואח' ,בכל הקשור לנתבעת מס' 15בהליך ,המועצה הדתית קריית מוצקין (להלן" :הסכם הפשרה") .בקשת האישור התקבלה
ביום.14.6.16
התובעות בתובענה כנגד הנתבעת ,ה"ה שרה חרפוף ונגה כץ ,מיוצגות על ידי עו"ד נועם צוקר ,מרח' יד חרוצים  10ירושלים,
טלפון ;02-6482177 :פקס .077-4702610 :הנתבעת איננה מיוצגת .משרדה נמצא ברח' שפרינצק  13קריית מוצקין ,טל':
 ;04-8714451פקס.04-8711173:
לצורך הסכם זה ,חברי הקבוצה הינן "כל הנשים ששילמו אגרת טבילה ביתר עבור טבילה במקוואות השייכות ו/או המופעלות
על ידי הנתבעת בדרך של תשלום סכום אגרה הגבוה מסכום האגרה שנקבע בדין וזאת ב 24-החודשים שקדמו למועד הגשת
הבקשה לאישור".
הבקשה לאישור והתובענה הוגשו ביום.17.11.2015
הסכם הפשרה
 .1הנתבעת הודיעה כי סמוך לאחר הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ,החל מחודש ינואר2016לערך ,הסדירה את
גביית האגרות במקוואותיה כך שהתעריפים שנגבים תואמים לתעריפים הנקובים בתקנות אגרות שירותים ,ופרסמה את
המחירון המעודכן במקוואותיה.
 .2הצדדים הסכימו כי הנתבעת תשיב לציבור הטובלות את סכום הפשרה הנקוב לעיל ,בדרך של מתן הנחה בתשלומי
הטבילה ובמתן הטבה (להלן" :פעולות הפשרה"):
(א) בגין טבילה עם מקלחת תינתן הנחה לטובלת באופן שייגבה סך של  ₪ 10במקום ;₪ 15
(ב) הנתבעת תעניק לכל טובלת ,באם תחפוץ בכך ,ערכת טבילה אשר תכלול לכל הפחות מגבת ,סבון ושמפו ,ללא
תשלום .עלות ערכה זו תעמוד לצורך הסדר זה על .₪ 5
 .3הנתבעת תנהל רישום ומעקב אחר פעולות הפשרה כאמור לעיל ,כאשר כל מתן הנחה ו/או מתן הטבה כאמור בסעיף 2
תקוזז מסכום הפשרה הנקוב לעיל.
 .4פעולות הפשרה האמורות מעלה יינתנו על ידי הנתבעת עד אשר סכומן המצטבר ישתווה לסכום הפשרה.
 .5בכל תחילתה של שנה קלנדרית ,עד 31למרץ של אותה שנה ,תמסור הנתבעת לתובעות ,לבא כוחן או למי מטעמם ,דו"ח
רו"ח מבקר של המועצה הדתית (שכיום הנו רו"ח רמי כהן) אשר בו יופיעו לכל הפחות הפרטים והנתונים הבאים:
(א) את פעולות הפשרה שנתבצעו בשנה הקודמת (דהיינו :מספר הטבילות בהן ניתנה הנחה כאמורבסעיף (2א) לעיל,
מספר ערכות הטבילה שניתנו כאמור בסעיף (2ב) לעיל ,הכל בהתייחס לאותה שנה קלנדרית).
(ב) שווי פעולות הפשרה המצטבר בשנה הקודמת וכן שווים המצטבר של פעולות הפשרה עד ליום 31.12של השנה
הקודמת.
(ג) הסכום מתוך סכום הפשרה אשר טרם נוצל ואשר על הנתבעת להשיבו לציבור הטובלות באופנים האמוריםבסעיף
 2מעלה.
.6הצדדים הסכימו כי כל צד יטען לעניין שכר הטרחה ,הגמול וההוצאות ,ובית המשפט יפסוק לפי שיקול דעתו.
שונות
 .7אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר הפשרה ,אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה,
רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית,
ארגון ,שאישר שר המשפטים לעניין זה ,הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים
להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו ,או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט,
התנגדות מנומקת להסדר הפשרה.
 .8בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו ,או בתוך מועד אחר שיקבע בית המשפט ,חברת קבוצה אשר אינה מעוניינת כי תחול
עליה הסדר הפשרה רשאית לבקש מבית המשפט להתיר לה לצאת מן הקבוצה שעליה יחול הסכם הפשרה.
 .9הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו,
יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה .הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה אצל ב"כ המבקש ובמשרדי המשיבה ,שפרטיהם
לעיל ,בתיאום מראש .כמו כן ניתן לעיין בהסכם הפשרה בפנקס התובענות הייצוגיות.
 .10תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
נועם צוקר ,עו"ד
ב"כ התובעות

מר טל ביטון
יו"ר המועצה הדתית קרית מוצקין

