הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות")
בעניין ת"צ  2098-05-13ברגמן נ' משרד המשפטים
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף (25א)( )3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום 08.02.17הוגשה לבית המשפט לעניינים מינהליים
מרכז בקשה לאישור הסכם פשרה (להלן" :הסכם הפשרה") שנחתם בעניין התובענה שהוגשה בת"צ  2098-05-13ברגמן נ' משרד
המשפטים (להלן" :התובע המייצג" ו"המשיב" בהתאמה) והבקשה לאשרה כייצוגית (להלן" :התובענה" ו"הבקשה לאישור").
בתובענה ובבקשה לאישור נטען ,בין היתר ,כי המשיב גובה אגרות מכוח תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) ,תשל"ז 1977-ומכוח
תקנות רואי חשבון ,תשט"ז( 1955-להלן" :האגרות") מעבר לגבייה המותרת לאור הצמדה שגויה למדד המחירים לצרכן בשל התעלמות
המשיב ממדדים שליליים
הקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה מוגדרת באופן הבא :כל מי ששילם למשיב מיום  1.5.11ועד למועד אישור הסכם הפשרה אגרות
מכוח תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) ,תשל"ז ;1977-ואגרות בגין בחינות (סעיף (47א)( ,))1בגין התמחות (סעיף (47א)( )2ובגין
בקשה לרישיון רואה חשבון (סעיף(47א)( ))3מכוח תקנות רואי חשבון ,תשט"ז.1955-
כל אדם או גורם אחר אשר נמנה על קבוצת התובעים המיוצגים ו/או גוף כהגדרתו בסעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש
לבית המשפט לעניינים מינהליים מרכז התנגדות מנומקת להסדר הפשרה עד ליום 45[ 02.06.17ימים ממועד פרסום ההודעה] .כמו
כן ,בפרק הזמן האמור לעיל ,רשאי כל אדם או גורם אחר אשר נמנה עם חברי הקבוצה ,להודיע ,בהתאם לאמור בסעיף  11ו/או (18ו)
לחוק תובענות ייצוגיות ,כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה יחול עליו (להלן" :הודעת פרישה") .הודעת הפרישה תישלח בכתב
למזכירות בית המשפט ,עם העתק לב"כ הצדדים (לפי הכתובות המצוינות להלן) ,אשר יימסר במסירה אישית או שישלח בדואר רשום
עם אישור מסירה.
בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים עם קבוצת התובעים המיוצגים ,אשר לא מסרו הודעות פרישה
כדין.
עיקרי הסכם הפשרה
א .כללי
מוסכם על הצדדים ,כי הסכם פשרה זה ,נועד לסיים את התובענה והבקשה לאישור בפשרה ,מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד
האחר ו/או יודה בחבות כלשהי ,ואשר בכפוף לאישורו של בית המשפט ,יביא לידי גמר ההליכים בתובענה ובבקשה לאישור ,הכל על
פי תנאי הסכם הפשרה.
ב .התחייבויות המשיב
לפי החלוקה הבאה :סך של  ₪ 100,000ייתרם לעמותת בית
במסגרת הסכם הפשרה מתחייב המשיב לתרום סך של 200,000
לקרן מילגות ופרסים ליד לשכת רואי החשבון
שבתאי לוי – פנימייה ומרכז חירום לילדים בגיל הרך (ע"ר ,מלכ"ר); וסך של100,000
בישראל (ע"ר).
אשר להסדרה עתידית ,יצוין כי בימים אלה מקדם משרד האוצר חוק לעדכון אגרות ,אשר נועד להסדיר באופן רוחבי את נושא
ההצמדה למדד ,ולגבור על ההוראות הקיימות בתקנות השונות ,תוך יצירת אחידות בנושא בכלל האגרות הממשלתיות .החוק לעדכון
אגרות עבר קריאה ראשונה ,ומצוי בדיוני ועדת הכספים של הכנסת ,לפני קריאה שנייה ושלישית.
לחלופין ,ככל שעד למועד העדכון השנתי הבא של האגרות נושא תובענה ובקשה זו ,לא יעבור החוק לעדכון אגרות הנ"ל ,יתוקנו
האגרות נושא תובענה ובקשה זו ,באופן המתחשב בשינויי המדד ,במסגרת עדכון הסכומים השנתי.
ג .עיון בהסכם הפשרה
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות
הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו ,יקבעו הוראות הסכם הפשרה .הסכם הפשרה עומד לעיון בפנקס התובענות הייצוגיות וכן
במשרדי באי כוח הצדדים בתיאום מראש ,לפי הכתובות המפורטות להלן :משרד ב"כ התובע המייצג עוה"ד עידו שטיינר ורביב
רוזנברג  -רחוב מעלה השחרור  ,7חיפה ,טל' ;04-8265777:פקסימיליה .04-8265776 :משרד ב"כ המשיב פרקליטות מחוז מרכז – רחוב
מנחם בגין  ,154תל אביב ,טל ,073-3736360:פקס.073-3736483:
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים מרכז (כבוד השופטת מיכל נד"ב) והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתה
מיום.06.04.17

