תשס"ו1996-

מודעה לציבור לפי סעיפים  18ו(25-א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות,
הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה
בעניין :ת"צ  24255-08-14שותפות אחים אסא ייצור מברשות נ' עיריית תל אביב-יפו;
בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
מובא בזה לידיעת הציבור כי הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם
פשרה במסגרת תובענה ייצוגית ת"צ  24255-08-14שותפות אחים אסא ייצור מברשות נ' עיריית
תל אביב-יפו (להלן" :הסכם הפשרה").
המבקשת בתובענה מיוצגת על ידי עו"ד משה ואנונו ועו"ד מרים זקבך מרח' יגאל אלון  ,65מגדלי
טויוטה תל אביב (סניף ת"א) ומרח' ז'בוטינסקי  ,2נהריה (סניף נהריה) ,טל'  ,04-9000581פקס:
 .04-9000582מען למכתבים :רח' ז'בוטינסקי ,ת.ד 664 .נהריה .2238041
בתובענה טענה המבקשת כי עיריית ת"א (להלן" :העירייה") מתקנת במהלך השנה שומת ארנונה
ומגדילה חיובים לנכס מסוים ,והיא מחילה את השינוי ,באופן גורף וללא שיקול דעת ,בתחולה
רטרואקטיבית מתחילת שנת המס או ממועד הביקורת שנערכה בנכס במהלך אותה שנה .זאת,
לטענת המבקשת ,בניגוד להלכה לפיה יש להחיל את שומה מעדכנת רק ממועד משלוח ההודעה
המעדכנת ,למעט מקרים חריגים שבהם מוצדק לחייב רטרואקטיבית על פי מבחני הפסיקה.
לצורך הסכם זה חברי הקבוצה הם:
"כל הנישומים בתחום שיפוטה של העירייה ,שהעירייה שלחה להם הודעת תיקון שומה במהלך
רטרואקטיבית מתחילת שנת המס או ממועד הביקורת שנערכה בנכס
שנת הכספים בתחולה
במהלך אותה שנה ,ב 24-החודשים שקדמו להגשת התובענה ,שהוגשה ב."16.8.2014-
הסכם הפשרה
 .1מאחר שהעירייה ,לטענתה ,חדלה בפועל מהגבייה נשוא התובענה בתוך תקופת  90הימים
להגשת חדילה לפי סע'  9לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו( 2006-להלן" :החוק") ,והצדדים
ניהלו מו"מ להסדר ,מסכים ב"כ התובע כי המועד להגשת החדילה ,שהייתה אמורה להיות
מוגשת (לאחר הארכה קודמת של ביהמ"ש) ביום  ,8.2.2015יוארך עד ליום .29.11.16
 .2יובהר כי לאור ההסדר לא תשיב העירייה לחברות הקבוצה כספים שנגבו מהם ביתר ,והעירייה
לא תגבה את הגבייה שאינה כדין ,מושא התובענה.
(כולל מע"מ) ושכר טרחה לבאי כוחה
 .3העירייה תשלם גמול לתובעת הייצוגית בסך 16,000
(כולל מע"מ) (סך כל התשלומים יסתכמו ב  ₪ 250,000כולל מע"מ).
בסך של 234,000
 .4אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר הפשרה ,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  45יום מיום פרסום הודעה
זו ,או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט ,התנגדות מנומקת להסכם הפשרה.
 .5בתוך  45יום מיום פרסום הודעה זו ,חבר/ת קבוצה אשר אינו/ה מעוניין/ת כי יחול עליה/ו
הסדר הפשרה רשאי/ת לבקש מבית המשפט להתיר לה/ו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול הסכם
הפשרה.
 .6תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
מרים זקבך ,עו"ד
ב"כ המבקשת הייצוגית

גיא מונין ,עו"ד
ב"כ המשיבה

