הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסבם הפשרה
בהתאם לתוק תובענות ״צוגיות ,תשס״ו) 2006 -להלן":תוק תובענות "צוגיות"(
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף )18ג( לחוק תובענות ״צוגיות ,כ׳ ביום  20.7.17הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בחיפה בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים )כב׳ השופט יגאל גריל( ,להעניק תוקף של פסק דין
להסכם הפשרה)להלן" :הסכם הפשרה"( אליו הגיעו הצדדים במסגרת הבקשה לאישור תובענה כ״צוגית)להלן:
״הבקשה״( שהוגשה ע״׳ יעל דגן)להלן :״המבקשת״( נגד תאגיד מי תדרה בע״מ)להלן" :התאגיד"( בהליך
שמספרו ת"מ  25462-01-13יעל דגן נ' תאגיד מ׳ הדרה בע״מ שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה,
בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.
ו .עניינה של התובענה והבקשה להכירבה כ״צוגית הינה בטענת המבקשת כ׳ התאגיד גבה הוצאות גבייה בניגוד
להוראות תקנות בתקנות המסים)גבייה()קביעת הוצאות מרביות( ,תשע״א ) 2011 -להלן" :התקנות"(.
הקבוצה המיוצגת בתובענה:
 .2הסכם הפשרה חל על כל חברי הקבוצה שהגדרתה כדלקמן:
"כל מ׳ ששילם לנתבע ,תאגיד מ׳ חדרה בע"מ ,מיום ) 11.5.2011יום כניסתן לתוקף של התקנות( ועד
ליום אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין ,הוצאות משלוח דרישת תשלום בדואר רגיל ,או משלוח
דרישת תשלום בדואר רשום,בסכומים העולים על ההוצאות הישירות שנדרשו לצורך משלוח דרישות תשלום
אלה".
 .3אישור הסכם הפשרה מהווה מעשה בית דין כלפי המבקשת וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת בקשר
עם כל הטענות והעילות הנזכרות בבקשה ובתובענה.
עיקר■ ההסכם הפשרה ושיקול■ בית המשפט לאושרו:
 .4במסגרת הסכם הפשרה התאגיד ישיב לכל מ׳ ששילם לו ,מיום ו  1.5.201ו ,יום כניסתן לתוקף של התקנות,
ועד ליום אישור הסכם זה ומתן תוקף של פסק דין ,הוצאות משלוח דרישת תשלום חוב בדואר רגיל והוצאות
משלוח דרישת תשלום חוב בדואר רשום ,בסכומים הקבועים בתקנות במקום עלות ההוצאות הישירות
שנדרשו לצורך משלוח דרישות תשלום אלה.
בהתאם לכך התאגיד ישיב לחברי את הקבוצה את הסכומים אשר נגבו ביתר בתוספת הצמדה ,על פ׳
העקרונות שנקבעו בהחלטת בית המשפט מיום  16.6.16בת״מ  ,25462-01-13והחישוב "ערך על־פ׳
אותם עקרונות כאמור.
כמו כן ,התאגיד יתקן בספריו את החובות אשר טרם נגבו מחברי הקבוצה ביחס לתקופה האמורה,בהתאם
לאותם העקרונות.
 .5כמו כן ,לעניין ההתנהלות העתידית ,מקום בו במסגרת עע"מ  2748/15מ׳ אביבים נ' ליבוביץ )להלן:
"עניין ליבוביץ״( יפסק כ׳ אין לכלול את רכיב עלות העבודה במסגרת עלות הוצאות האכיפה ,יתקן התאגיד
את דרכיו בהתאם .לעניין תקופת הביניים שבין מתן פסק דין בהליך זה לבין ההכרעה בעניין ליבוביץ)להלן:
"תקופת הביניים"( ,ככל שייקבע בעניין ליבוביץ כ׳ אין לכלול את רכיב העבודה במסגרת עלות הוצאות
האכיפה ,יתרום התאגיד סך כולל של  ₪ 120,000לכל שנה ,קרי לתקופה של  12עשר חודשים בהתאמה
לאורך תקופת הביניים .ככל שתקופת הביניים תהיה קצרה או ארוכה משנים עשר חודשים ,יעודכן הסכום
בהתאמה ,באופן יחסי לאורכה של תקופת הביניים .הכספים יתרמו לטובת קרן לשיקום ושדרוג תשתיות
המים והביוב בדיור הציבורי בעיר חדרה או לחילופין לטובת הקרן שהוקמה מכח סעיף 27א׳ לחוק תובענות
"צוגיות לטובת תושבי חדרה.
 .6הצדדים ממליצים לבית המשפט ,בשים לב לנסיבות התיק ,לקבוע גמול לתובעת הייצוגית בסך 30,000
ש״ח  ,₪שכ״ט לבא כוחה בסך של  ₪ 120,000בתוספת מע״מ וכן החזר הוצאות בגין הכנת חוות דעת
מומחה בסך  ₪ 20,000בתוספת מע״מ.
 .7אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ,אדם הפועל לטובת עניינם של
חברי הקבוצה ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו עוסקת הבקשה לאישור
או התובענה הייצוגית ,ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים
להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים ממועד פרסום מודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה.
 .8אדם הנכלל בהגדרת הקבוצה שאינו מעוניין כ׳ יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט ,בתוך
 45ימים ממועד פרסום מודעה זו ,להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר
 .9ניתן לעיין בהסדר הפשרה בפנקס תובענות ייצוגיות המצוי במרשתת בכתובת:
http://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_yezugiyot/main.htm

או במשרדי ב״כ הצדדים בתיאום מראש:
באי כוחו של המבקשת :עוה״ד עידו שט״נר ,רח׳ מעלה השחרור חיפה
טל׳ ; 04-8265777 :פקס.04-8265776 :
באי כוחו של התאגיד :עוה״ד ממשרד שפיר ושות׳ ,מרח׳ מנחם פלאוט  ,10רחובות 76706
טל׳;08-9311111 :פקס.08-9311112 :
 .10נוסח הודעה זו מתפרסם באישורו שלבית המשפט ובהתאם להחלטתו.
רוע׳ גנוט ,עו״ד
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