הודעה בדבר מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בתביעה ייצוגית
ת"מ  580-09-09חזות בת שבע נ' עיריית קריית מוצקין
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  18.8.2016נתן 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 החלטת בית המשפט בבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגדרה הקבוצה :כל מי מתושבי העיר
קריית מוצקין ,שבתקופה שתחילתה בשנת הכספים  2009ועד למועד פסק הדין ,חויב ב"אגרת
אשפה".
עילת התובענה הייצוגית :השבת סכומים ששולמו כ"אגרת אשפה".
עיקרי הסדר הפשרה
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

ו.

בהתאם לחוות דעת הבודק שמונה ע"י ביהמ"ש ,שיעור 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").
העירייה תפצה את חברי הקבוצה בעין ,בדרך של קיזוז מסכום האגרה המוסכם והקפאת
סכום האגרה המוסכם ,כמפורט להלן.
במהלך השנים  2017-2020יופחת סכום האגרה השנתי בסך של  .₪ 35כמו כן ,בשנים אלה
תוקפא אגרת האשפה ולא תוצמד למדד .לפיכך ,בשנים אלה ייגבה מכל חבר קבוצה סך של
 ₪ 75בשנה בגין אגרת האשפה.
בשנת  2021יופחת סכום האגרה השנתי בסך של  .₪ 37כמו כן ,בשנים אלה תוקפא אגרת
האשפה ולא תוצמד למדד .לפיכך ,בשנים אלה ייגבה מכל חבר קבוצה סך של  ₪ 73בשנה
בגין אגרת האשפה.
סכום הפיצוי שישולם לכל חבר קבוצה ,בדרך של הפחתת סכום האגרה המוסכמת ,כמפורט
בסעיפים ג' ו-ד' 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
חזות התחייבה לחזור בה מערעורה (וממילא גם מתביעתה) בגין גביית "אגרת כבאות".

לעניין גמול לתובעת ושכר טרחה לבאי כוחן :לתובעת ישולם גמול בסך  .₪ 20,000לב"כ התובעת
ישולם שכר טרחה בשיעור  11%מהפיצוי המשולם לחברי הקבוצה ,במסגרת הסכם הפשרה.
לא הוגשו התנגדויות להסכם הפשרה.
הסכם הפשרה הושג לאחר שהבקשה לאישור תובענה כייצוגית נתקבלה ,ולאחר שנוהל בין הצדדים
הליך גישור.
ההסכמות נשוא ההסכם נסמכות ,בחלקן ,על המלצות בודק שמונה ע"י בית המשפט.
הסכם הפשרה ופסק הדין הנותן לו תוקף מהווים מעשה בי דין לגבי חברי הקבוצה.

פסק הדין והסכם הפשרה עומדים לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה
וכן במשרד בא כוח התובעת ,ברח' יוסף קארו  ,19תל אביב .61073
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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