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מובא

נדנד
מאת
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בקשה
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18590-06-15
לאיש 1ר הסדר פשרה נה״צ
נשנהו פניה משפט לעניינים מ 1הל» 0
ביום  6.1.2017הוגשה

)להלן,

למת

המשפט

הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין

המחוזי

לניה

המחוזי

המשפט

בנצרת בשבתו כבית

להסדר פשרה

לאישור

בבקשה

משפט לעניינים
תובענה

נייצוגית

האישור"(.

שבכותרת)להלן,
המבקש מר ברוך דיק מיוצג על ידי עו״ד עופו

"המשיגה" ו/או

המסהנה

ננצרה

העירייה"(

ורד)להלן,

"נ״נ

מיוצגת על ידי עו״ד יצחק

המשיבה

המפקש"(
וייסמן)להלן,

עיריית טבריה

המשיגה"(

"נ״נ

פללי:
.1

.2

.3

ביום  09.06.2015הוגשה בקשה לאישור התובענה שבנדון בתובענה ייצוגית ,על
המשיבה גבתה מחברי הקבוצה שלא כדץ אגרת שירותי קמרה מנוח חוק עזר

המבקש ני
יסוד טענות
לטבריה )שירותי קבורה

נוספים( ,התשס״ו) 2006 -להלן" ,חוק העזו"(
חוק העזו הטיל על כל בית אב אווה בסך של  60ש״ח לשנה לצורך מימון מתן השירותים שעל פיו ,תוך שהוא
קובע כי תושב ,משלם ארנונה ,אשר מבקש שלא לקבל את השירותים נדוש להודיע על כך לעירייה ולאחר מתן
הודעה כזו הוא יהיה פטור מתשלום האגרה על פי חוק העזר.
לטענת התובע -המבקש ,פעלה המשיבה בחוסר סמבות בקביעת מנגנון הגביה
שאיץ חפץ

בשירותים לבצע פעולה

נמוונו לעיל אשר מאלץ את מי

אקטיבית של מוץ הודעה לעירייה על מנת לקבל פטור

מהחיוב על פי חוק

העזר.

להלן ע>קד> הסדר הפשרה גפ> שהוגש לא>ש 1ד ניה המשפט:
מתחייבת להעניק לחברי

הקבוצה שירותי קבורה ללא גביית אווה לתקופה בת 24

.4

העירייה

.5

ביום  01.05.2016וסיומה מום . 30.04.2018
המשיבה תחדול מגביית אגרה על פי חוק העזר העירוני בדבר

שירותי

שתחילתה

חודשים

הקבורה הנוספים נדרך הקבועה נהוק

העוו והיא תגבה את האגרה ,החל מיום  01.05.2018ואילך ,אך ורק מתושב שיביע את הסכמתו
שתינתן באופן אקטימ על ידו ובכפוף לתיקונו של חוק העזר ואישור החוק המתוקן במועצת העיר.
.6

.7

המפורשת

חבוי הקבוצה שייהנו מההטבה של קבלת שירותי הקבורה הנוספים ללא עלות היום כל תושב שיבקש לקבל
את השירותים בקשו עם פטירה שבעקבותיה תתקיים הלוויה ו/או יתאבל מבקש השירות בתוך תחום העיר
טבריה.
אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ובן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים
להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו או במועד אחו שיקבע בית המשפט,

.8

התנגדות מנומקת בנתב להסדר הפשרה.
חבו קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ושאי לבקש

.9

בסעיף  7לעיל ,להתיר לו להסתלק מן הקמצה.
האמור לעיל מהווה את עיקרי הסדר הפשרה בלבד.

הנוסח המלא

ממת

המשפט ,בתוק פוק הזמן הקבוע

והמחייב של

הסדר הפשרה

יועמד לעיון

 ,(18590-06-15במשרדי העירייה ברחוב טבור הארץ,
המעוניינים בכך בבית המשפט המחוזי בנצרת )ת״צ
טבריה ובן במשרדי ב״ב המבקש ,עו״ד עפו ורד ,ברחוב יעקב אליאב  ,5ירושלים .הנוסח המלא של הסדר
הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה מן הוראות הסדר הפשרה ובין תוכן הודעה זו ,ההוראות שבהסדר
.10

הפשרה יגברו.
תכני הודעה זו אושרו על ידי בית

.11

תוקף הסדר הפשרה מותנה באישור מת
עפו ורד ,עו״ד
ב״ב המבקשת

המשפט והיום

מפורסמים בהתאם

לפסק דיץ של

מת

המשפט.

המשפט.
יצחק וייסמן ,עו״ד
ב״ב המשיבה

