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 הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה 
  
)להלן :"חוק תובענו ייצוגיות "( 2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות , התשס"ו    

מועצה מקומית באר יעקבנ'  יצחק דבש 14-06-60857 צת"בעניין   
 
 

ת המשפט המחוזי הוגשה לבי 6.3.17( לחוק תובענות ייצוגיות כי ביום 3)א()25ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 

הסכם "( בקשה לאישור הסדר פשרה )להלן: "בית המשפט בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ) להלן :" לודב

, בעניין התובענות הייצוגיות שהוגשו כנגד והמועצה המקומית באר יעקב יצחק דבש"(, אשר נחתם בין מר הפשרה

 )להלן: מועצה מקומית באר יעקבנ'  צחק דבשי 14-06-60857 צת"במסגרת  המועצה המקומית באר יעקב

"( התביעה"  

 

חוק תובענות בקשה לאישור תביעתו כתובענה ייצוגית בהתאם להוראות  התובעהגיש  29.06.14ביום  .1

  יעקב" בהתאמה(, כנגד המועצה המקומית באר החוק" ו"הבקשה, )להלן: "2006-התשס"וייצוגיות, 

 היטלי המשיבה הצמידה למדד את תעריפי גרת הבקשה נטען כי במס "(.המועצה" או "המשיבה)להלן: "

לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום  76ות סעיף אבניגוד להור 2009הביוב החל מיולי 

, הוראות אשר מתירות למשיבה להמשיך לגבות 2009-(, התשס"ט2009-2010התכנית הכלכלית לשנים 

אוסרות עליה להוסיף את ההצמדה למדד, אלא באישור רשות המים אך מאידך גיסא  ,הביוב היטליאת 

 בלבד.

ת,  כאשר ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד ואושרה הבקשה לאישור התובענה כייצוגי  18.02.16ביום  .2

תעריף גבוה מהתעריף שעמד ביום יטלי הביוב והעמדתם על הצמדת ה נקבע, כי עילת התביעה הנה

 למועד הגשת התובענה.שקדמו החודשים  24 , ב23.7.2009

באר יעקב אשר חויבו בהיטל ביוב החל  נישומיכל הינה בשמה אושר ניהול התובענה הייצוגית  הקבוצה .3

הסעדים הנתבעים הינם השבת כספים  שקדמו למועד הגשת הבקשה( ואילך.שנתיים ) 29.6.2012מיום 

 שנגבו שלא כדין מחברי הקבוצה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 ,לאחר אישורה של התביעה המאוחדת כייצוגית, 24.01.17שהתקיים ביום האחרון  אחר קדם המשפטל .4

, ר, אשר ייתר את המשך ניהול ההליךפנו הצדדים לעו"ד עופר שפיר, במטרה, כי יסייע לצדדים לגבש הסד

ושמירת ויכלול השבה לחברי הקבוצה, באופן הוגן תוך הקפדה על תכליות חוק התובענות הייצוגיות 

בכך, שמדובר ברשות מקומית שלה מונה חשב מלווה מטעם משרד האינטרס הציבורי ותוך התחשבות 

בתחומה.  , ואשר מצויה בתנופת פיתוח וגידול מואץ לתוספת אלפי יחידות דיר2013הפנים מאז חודש יוני 

המועצה מתמודדת עם קשיים תזרימיים, עם תביעות כספיות בהיקף רב, עם גירעונות עבר נצברים 

מתקציבה השנתי ובגינם נאלצת המועצה ליטול הלוואות, המכבידות עד מאוד על  העולים על מחצית

 התנהלותה השוטפת. 

 

 עיקרי הסדר הפשרה
 

, 23.7.2009מעבר לתעריף הקבוע ליום  םלוהיטלי הביוב שש ההפרש בתעריפיהנתבעת תשיב לחברי הקבוצה את 

מסכום ההשבה הנומינאלי המלא )כל  70% -המהווה כ, "(סכום ההשבה)להלן: "₪  2,400,000כולל של  בסך
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ההשבה המלא סכום היחס בין  -נישום מחברי הקבוצה יקבל את סכום ההשבה באופן יחסי בהתאם לשיעור זה

 ם ההשבה המוסכם עפ"י הסכם זה(. לפי הודעת המועצה לסכו

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב , בכל מקרה 

של סתירה בין הוראות ההסכם לבין האמור במודעה זו יקבעו הוראות הסכם הפשרה , הסכם הפשרה עומד לעיון 

ן, וכן באתר האינטרנט של המועצה המקומית באר יעקב )ראה שפרטיהם להל במשרדי ב"כ התובע וב"כ המשיבה

 : קישור בדף הבית(

; 04-9000581.  טלפון: 664ת.ד.  22380נהריה  2, מרח' ז'בוטינסקי מרים זקבך, עו"דמשרד ב"כ המבקש / התובע, 

 .04-9000582 פקס:

-03; פקס: 03-9617700טלפון: , 75658, ראשון לציון 11מרח' משה לוי יובל דמול עו"ד,  משרד ב"כ המשיבה ,

9617703 

 
תובענות  )ד( לחוק 18כל אדם אשר נמנה על קבוצת התובעים המיוצגים, כהגדרתם לעיל ו/או גוף כהגדרתו בסעיף 

התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן  מחוז מרכז לודייצוגיות , רשאי להגיש לבית המשפט לעניינים מנהליים 

"( כמו כן, בפרק הזמן האמור לעיל, ההתנגדות" )להלן: 18.5.17עד ליום  טגמול ושכ"להמלצה המוסכמת בעניין ה

)ו( לחוק 18ו/או  11רשאי כל אדם אשר נמנה על קבוצת התובעים המיוצגים, להודיע, בהתאם לאמור בסעיף 

התנגדויות להסדר . "(הודעת הפרישה" יחול עליו )להלן:סדר הפשרה הכי  ןתובענות ייצוגיות , כי הוא אינו מעוניי

, באמצעות מזכירות בית המשפט המחוזי 18.5.17הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש בכתב, עד ליום 

 ..60857-06-14לוד לתיק ת"צ  -מרכז

בכפוף להוראות הסכם הפשרה, יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים על קבוצת התובעים המיוצגים , אשר לא 

 ן .מסרו הודעת פרישה כדיי

 הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת ע"פ החלטתו .נוסח 

 

 

__________________      __________________ 

 יובל דמול, עו"ד                        , עו"דמרים זקבך    

 ב"כ הנתבעת    תובעב"כ ה      
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