הודעה בדבר מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בתביעה ייצוגית
ת"מ  7949-05-14כהן פנחס נ' עיריית קריית מוצקין
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  29.05.2017נתן כב' בית המשפט המחוזי בחיפה (להלן ":בית
המשפט") תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים לתביעה (להלן" :הסכם
הפשרה") ,הכל כמפורט להלן :
הגדרת הקבוצה שעליה חל הסכם הפשרה
לפי פסק הדין הנותן תוקף להסכם הפשרה ,הוגדרה הקבוצה שעליה חל הסכם הפשרה כדלקמן:
כל נישומי העירייה ,אשר בהיותם "בעלים" או "מחזיקים" של בתי עסק בתחום השיפוט של
העירייה ,שילמו את אגרת השירותים ,בתקופה הרלבנטית ,שהינה תקופה מיום 24( 07.05.2012
חודשים לפני מועד הגשת בקשת האישור) וסיומה ביום ( 29.05.2017מועד אישור הסכם הפשרה).
עילת התובענה הייצוגית :השבת סכומים ששולמו כ"אגרת שירותים".
עיקרי הסדר הפשרה
א .מוסכם על הצדדים כי אגרת השירותים מושא הסכם הפשרה ,הינה ,הלכה למעשה – אגרת
אשפה לפי סעיף (2א) חוק העזר לקריית מוצקין (פינוי אשפה ,פסולת וזבל) ,התשמ"ט1988-
(להלן בהתאמה" :אגרת האשפה" ו" -חוק העזר").
ב .בהתאם לחוות דעת בודק שמונה ע"י ביהמ"ש בהליך מקביל שהתקיים בעניין אגרת
האשפה הנגבית מבעלי יחידות מגורים (ת"מ  ,)580-09-09שיעור אגרת האשפה המשקף את
העלויות בהן נושאת העירייה בפועל ,הינו בסך  ₪ 83לשנה ,לנישום .לאור ההלכה הפסוקה,
לפיה לא צריכה להתקיים זיקה ישירה בין שיעור האגרה לעלות השירות נשוא האגרה ,וכי
די בזיקה רופפת ,הועמדה האגרה ,לצרכי הסכם הפשרה ,ע"ס  ₪ 110לנישום לשנה (להלן:
"סכום האגרה המוסכם").
ג .העירייה תפצה את חברי הקבוצה בעין ,בדרך של קיזוז מסכום האגרה המוסכם והקפאת
סכום האגרה המוסכם ,כמפורט להלן.
ד .במהלך השנים  2017-2021יופחת סכום האגרה השנתי בסך של  .₪ 70כמו כן ,בשנים אלה
תוקפא אגרת האשפה ולא תוצמד למדד .לפיכך ,בשנים אלה ייגבה מכל נישום סך של 40
 ₪בשנה בגין אגרת האשפה.
ה .בחלוף התקופה הנ"ל ,תפעל העירייה לעדכון תחשיב אגרת האשפה ולתיקון חוק העזר
בהתאם לתחשיב.
ו .סכום הפיצוי שישולם לכל נישום ,בדרך של הפחתת סכום האגרה המוסכמת ,כמפורט
לעיל ,יישא ריבית שנתית בשיעור  ,1%למחצית התקופה (שנתיים וחצי) .סכום הריבית
שיצטבר ישולם לחברי הקבוצה בדרך של קיזוז נוסף מסכום האגרה המוסכם ,בשנת .2021
ז .המבקש יעתור למחיקת הערעור שהוגש על ידו ,כנגד העירייה ,במסגרת עע"מ .7233/15
לעניין גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו :למבקש ישולם גמול בסך  .₪ 3,750לב"כ המבקש ישולם
שכר טרחה בסך  ₪ 55,250כולל מע"מ.
לא הוגשו התנגדויות להסכם הפשרה.
הסכם הפשרה הושג בהמלצת ביהמ"ש ,ובטרם הוכרעה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
הסכם הפשרה ופסק הדין הנותן לו תוקף מהווים מעשה בי דין לגבי חברי הקבוצה.

פסק הדין והסכם הפשרה עומדים לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה וכן
במשרד בא כוח המבקש ,ברח' הלפיד  ,8ת.ד ,10124 .פתח תקווה .49258
כמו כן ,ניתן לעיין בהסכם הפשרה ובפסק הדין בפנקס התובענות הייצוגיות.
הנוסח המלא של הסכם הפשרה על נספחיו הוא המחייב .בכל סתירה בין הוראות הסכם הפשרה
לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא במתפרסמת עפ"י החלטתו.
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