נספח 6
ת״צ)חיפה(  14018-12-16צביקה וינטראוב נ׳ עיריית חדרה
הודעה בדבר הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה יצוגית
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  5.7.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה
ובקשה לאישורה כייצוגית שבכותרת)להלן" :הבקשה"" ,התובענה" ו-״ההסדר"( ,בעניין גביית הוצאות גביה על ידי
עיריית חדרה)להלן :״העירייה״( מכה תקנות המסים)גבייה()קביעת הוצאות מרביות( ,תשע״א) ,2011-להלן" :תקנות
המסים"(.
בקליפת אגוז ,המבקש טען כי העירייה גובה ביתר הוצאות גביה בגין מכתבים בדואר רגיל ובדואר רשום וכן בגין
עיקולי בנק אלקטרוניים ואינה רשאית לגבות באופן אוטומטי וגורף את הסכומים המירביים שנקבעו בתקנות המסים
ביחס לפעולות אלו אלא רק את ההוצאות הישירות בפועל הכרוכות בכך .מנגד טענה העירייה ,בין היתר ,כי גבתה את
הסכומים המירביים הקבועים בתקנות המסים שכן הוצאותיה הישירות הנובעות בגין פעולות אלו עולות על סכומים
אלה.
לאחר שכל צד שקל את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול התובענה עד להכרעה דווקנית ,לעומת החיסכון במשאבים
לצדדים ,לכלל התושבים ,ולציבור בכללותו ,הוגש ההסדר לאישור בית המשפט הנכבד ,ופרטיו העיקריים הם כדלקמן:
קבוצת התובעים תכלול את כל מי ששילם לעירייה ,בתקופה של  24חודשים שקדמו למועד הגשת התובענה ועד ליום
הגשת הבקשה דנא הוצאות משלוח דרישת תשלום חוב בדואר רגיל ,בדואר רשום וכן הוצאות בגין עיקולים אלקטרוניים
בסכומים המרביים הקבועים בתקנות המסים במקום עלות ההוצאות הישירות שנדרשו לצורך ביצוע פעולות אלה.
בהתאם לכך הצדדים הגיעו להסכמה לפיה העירייה תשיב לחברי הקבוצה סכום בסך של כ ₪ 490,000 -וזאת באמצעות
השבה או תיקון חשבונות חברי הקבוצה ,לפי העניין .החל מאישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ,העירייה
תגבה הוצאות גביה מופחתות בסך של  13.31ש״ח )לפני מע״מ( עבור דרישת תשלום בדואר רגיל ובסך של ₪ 19.7
)לפני מע״מ( עבור דואר רשום .ככל שיהיה שינוי במצב המשפטי לעניין שיעור או מפרטי רכיבי הוצאות הגביה ,התעריף
הנגבה על ידי העירייה יתוקן בהתאם.
ההסדר מהווה השתק ומעשה בית דין ביחס לחברי הקבוצה ביחס לכל עילות התביעה ביחס לתקופה בה התנהל הליך
הבקשה לאישור.
בהתאם לסעיף ) 18ד( לחוק ,חבר הקבוצה ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת
התובענה ,ארגון שאישר השר לעניין זה הפועל לקידום מטרה ציבורית ,וכן היועמ״ש לממשלה ,רשאים להגיש לבית
המשפט ,בכתב ,בתוך  45יום מפרסום הודעה זו ,הודעת התנגדות מנומקת להסדר הפשרה.
בהתאם לסעיף ) 18ו( לחוק ,חבר הקבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסכם הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט,
בתוך המועד הנ״ל ,להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול.
הסכם הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי חיפה וכן במשרדי ב״ב הצדדים ,וכן
בפנקס התובענות הייצוגיות שבאתר הרשות השופטת.
בכל מקרה של סתירה בין הודעה זו ובין הנוסח המלא של הבקשה)על נספחיה( יגבר האמור בבקשה ובהסדר .תוכן
הודעה זו ודרך פרסומה אושרו על-ידי בית המשפט.
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