הודעה מדמי הגשת בסשה
ת״צ  9314-09-11אמיד עבדו

לאישור הסדד פשדה

בתובענה»צוגית

משתלת הספד הוזדשה בע״מ ד עיריית ימת ג1

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף ) 25א() ( 3לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס״ו  2006 -כי ביום  5.3.2017נכרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
בת״צ ) 9314-09-11להלן  :״התובענה״( שהוגשה על ידי אמיר עבדו  -משתלת הכפר החדשה בע״מ)להלן " :התובעת המייצגת"( נגד עיריית רמת
גן)להלן " :הנתבעת"( והוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו)בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים( בקשה לאישורו.
כללי;

 . 1עניינה של התובענה הוא השבת ריבית פיגורים שנגבתה ביתר ,מכל מי ששילמו ארנונה כללית ביתר)כולל ריבית פיגורים( ולאחר ששילמו
אותה זוכו בתשלום הארנונה הכללית)כולו או חלקו( מבלי שחושבה לחם ריבית הפיגורים שנצברה בגין אותו חלק התשלום שהושב.
 . 2הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים נעשה תוף שהצדדים הצהירו כי אין צורך בהכרעה בטענותיהם בתובענה וכי אין בהתקשרותם בהסדר
הפשרה משום הודעה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה תאו דרישה כלשהי של משנהו ,שנטענה בכתבי בי-חדין שהוחלפו במסגרת ניהול
התובענה.
 . 3הסכם הפשרה יחול על  28חברי קבוצה שאותרו על-ידי הנתבעת.
 . 4התובעת המייצגת מיוצגת על-ידי עוח״ד אייל ולנר ממשרד עורכי הדין דוד גואטה שמענו לצורך הליך וח הוא ; הלפיד  8פתח-תקוה ,49258
טל׳ ;  03-9707788פקס׳ ; ) 03-9707790להלן ; "ב״ב התובעת המייצגת"( .הנתבעת מיוצגת על-ידי עוה״ד שמואל אורן שמענו לצורך הליך זה
הוא ; בר כוכבא  16בני ברק 5126107 ,טל׳  ,03-6127333 :פקס׳ ; ) 03-6127336להלן ; "ב״ב הנתבעת"(.
תמצית הסדר הפשרה;
 . 5הסדר הפשרה נעשה מבלי שצד כלשהו יודח בטענות הצד שכנגד.
 . 6הנתבעת תשיב ל 28 -חברי הקבוצה ,את מלוא סכומי הזיכוי המשוערכים המפורטים בהודעתה לבית המשפט מיום . 28.11.2016
 . 7ההשבה לחברי הקבוצה תבוצע בהמחאות של הנתבעת שישלחו לחברי הקבוצה בליווי מכתב מלווה המסביר את נסיבות החשבה ,בדואר
רשום עם אישור מסירה ,בתוך  90ימים ממועד אישור הסדר הפשרה על-ידי בית המשפט.
לתובע המייצג ושכר טרחה בסך של
 . 8המלצת הצדדים לעניין הגמול לתובעת ולבא כוחה ,הינה ,כי הנתבעת תשלם גמול בסך של 4,000
בצירוף מע״מ( לבא הכוח המייצג.
14,000 ) ₪ 16,380
 . 9עם אישור הסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה ,יתגבש אוטומטית ויתור סופי מלא ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה
כלפי הנתבעת ביחס לעילת התביעה ,ולא תעמוד למי מחברי הקבוצה זכות להשבה נוספת בקשר עם התובענה.
 . 10הסדר הפשרה לא יחול על כל חבר קבוצה אשר יודיע ,בהתאם לאמור בסעיפים ) 11א( או ) 18ו( לחוק ,כי הוא אינו מעוניין שהסדר הפשרה
יחול עליו)להלן ; ״הידעת החינה״( .כל הודעת החמה תישלח בכתב למזכירות בית חטשפט המחוזי בתל-אביב-יפו)רח׳ ויצמן 1
תל-אביב-יפו( ,עם העתק שישלח בדואר רשום ,לב״ב התובעת המייצגת ,שפרטיו לעיל ,בתוך התקופה שיקבע בית המשפט.
שתית;
 . 11אדם הנמנה עם הקבוצה המיוצגת ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבוע עסקת התובענה ,ארגון ,שאישר
השר לעניין זה ,הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור pi ,היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,כתב ,בתוך  45ימים מיום
פרסום מודעה זו או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין הגמול

ושכר חטרחה.
 . 12האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה ובקשת הצדדים לאישורו .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה
של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות הסדר הפשרה .הסדר הפשרה עומד לעיון במזכירות בית
המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ,ברחוב ויצמן  1תל-אביב-יפו ,בימי א׳-ח׳ בין השעות  ,8 30-13 ; 30ובמשרד עורך הדין גואטה ,שפרטיו לעיל,
עד חלוף  45ימים ממועד פרסום מודעה זו.
 . 13תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

ב״ב התיכעת;
ער׳ד אייל דאובן ולנר

ב״ב הנתבעת;
עו״ר שמואל אורן

