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א(

עד לפני קרוב לשנתיי

עמד בתוקפו חוק עזר לתל אביב–יפו )הצמדה למדד( )מס' ,(2

התשמ"ג–) 1983להל :#חוק ההצמדה היש ( .המבקש הצביע על כ& שכאשר עלה מדד המחירי לצרכ#
עדכנה המשיבה את הסכומי בתשלומי החובה שגבתה ,וכאשר ירד הקפיאה אות  .כ& יצא
שהסכומי רק עלו ,ואילו לשיטתו ,כדי לשמור על ערכ הריאלי היה עליה להתעדכ #ג מעלה וג
מטה על פי תנודות המדד .אליבא דמבקש תוספת יכולה להיות שלילית ,והוא ביקש לקבל כי הפירוש
שהוא מציע הוא ההוג #ביותר ה #כלפי הרשות ה #כלפי הנישו  .א לא תתקבל טענתו ,הוסי) המבקש,
יש לפסול את חוק העזר משו ששיטת ההצמדה שהייתה נהוגה לא הייתה סבירה באופ #קיצוני
וסתרה את פקודת העיריות ]נוסח חדש[ .לדבריו על אגרה לממ #את הפעולות שהרשות נדרשת לעשות,
וא לא כ #מדובר במס ,שאותו אסור לה לגבות .עילות התביעה ה #עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת
חובת תו הלב המוטלת על רשות ציבורית )סעי) )61ב( לחוק החוזי ]חלק כללי[ התשל"ג–,(1973
הפרת חובה חקוקה ורשלנות – שתי עוולות לפי פקודת הנזיקי] #נוסח חדש[ .הסעד הכספי שהתבקש
הוא השבת ההפרש שבי #הפרשי ההצמדה שנגבו למעשה ובי #ההפרשי שהיו יכולי להיגבות בשיטת
ההצמדה אשר הציע המבקש .לה ביקש המבקש להוסי) ריבית והפרשי הצמדה מכוח חוק הרשויות
המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( ,התש" – .1980בית המשפט התבקש להצהיר
כי אל למשיבה לחייב בהפרשי הצמדה אשר עולי על ההפרשי המדויקי לדעתו בגבותה את
תשלומי החובה המפורטי בחוק ההצמדה היש.#
להגנתה הצביעה המשיבה על לשונו המפורשת של חוק ההצמדה היש ,#שלפיה תשלומי החובה
מתעדכני רק כאשר המדד עולה ולכ ,#להשקפתה ,היא אינה סובלת את הפירוש שהמבקש מציע .מכל
מקו כבר אבד הכלח על אותו חוק עזר :אגרות והיטלי מסוימי כבר גובי גופי שאינ המשיבה;
חלק מהאגרות שוב אינ #נגבות כלל; ההצמדה בתשלומי חובה למיניה בוטלה לפני שני  ,ויש כאלה
שהמדינה קובעת ומעדכנת .אלו שנותרו בשיטה שעליה הלי #המבקש בתקופה שעליה הבקשה חלה
ה אגרה לפי חוק עזר לתל אביב–יפו )עקירת עצי ( ,התש" –) 1980להל :#חוק עזר עקירת עצי (;
אגרות פינוי אשפה והיתר הצבת שולחנות וכיסאות ואגרות כמצוות סעי)  41לחוק עזר לתל אביב–
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יפו )שמירת הסדר והניקיו ,(#התש" –) 1980להל :#חוק עזר שמירת הניקיו (; אגרת היתר לילה מכוח
חוק עזר לתל אביב–יפו )פתיחת #וסגירת #של חנויות( ,התש" – ;1980אגרה לפי חוק עזר לתל אביב–
יפו )בדיקת בשר עו)( ,התשמ"ט– ;1988אגרות על פי חוק עזר לתל אביב–יפו )אגרת תעודת אישור(,
התשס"ז–) 2007להל :#חוק עזר אגרת תעודת אישור(; היטלי תיעול כאמור בחוק עזר לתל אביב–
יפו )תיעול( ,התשע"ב– ;2011היטלי סלילה מכוח חוק עזר לתל אביב–יפו )סלילת רחובות( ,התשע"ב–
.2011
לדברי המשיבה המבקש לא הראה בראיות או בניתוח כלכלי כי ההצמדה שתק) מעשירה את קופתה
ואינה סבירה ,בוודאי לא עד כדי ביטולו של חוק העזר כליל .עוד בתשובתה לפנייה שקדמה להגשת
הבקשה לאישור הודיעה כי חוק ההצמדה היש #עתיד לעבור תיקו .#ככל הנראה הליכי אלו החלו
בחודש פברואר  ,2015ובינואר  – 2016פחות מתשעי יו אחרי שנפתח התיק – נחקק חוק עזר לתל
אביב–יפו )הצמדה למדד( ,התשע"ו–) 2016להל :#חוק ההצמדה החדש( .בהסדר החדש תשלומי
החובה מתעדכני רק ביומה הראשו #של השנה האזרחית [...]„ ,בשיעור השינוי של המדד שפורס
בחודש נובמבר שקד לו ,לעומת המדד שפורס בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה )להל –
מדד הבסיס(“ )סעי) )2א(( .פירושו של דבר שהסכו מתעדכ #לפי שינוי המדד לכא #או לכא .#בסעי) 5
נקבעה הוראת שעה זו„ :לעניי עדכו האגרה ב  1בינואר בשנה הראשונה שלאחר פרסומו של
חוק עזר זה ,ועל א" האמור בסעי"  ,2יהיה מדד הבסיס המדד האחרו שלפיו עודכנה האגרה
עובר לפרסומו של חוק עזר זה“ .למעשה המשיבה לא הגישה תשובה לבקשה לאישור ,אלא בקשה
לסילוקה על הס) .טענותיה כא #מובאות מש ומהבקשה המונחת לפניי ,אשר הוגשה מק 2משא ומת#
ממוש&.
המשיבה סבורה כי חוק ההצמדה החדש תיק #את הדרוש תיקו #לפי השקפת המבקש ,ויש לראות בכ&
חדילה )שזכתה בפסיקה לכינוי „סטטוטורית“( בפרק הזמ #הקבוע לה בחוק .הואיל ובלאו הכֵי תכננה
לחוקק אותו בלי קשר להלי& ,היא גורסת ,ניהול תובענה ייצוגית בעניי #לא יעלה בקנה אחד ע
תכליתו של חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו–) 2006להל :#חוק תובענות ייצוגיות( ,להביא להתנהלות
תקינה של רשויות ציבוריות .המבקש השיב כי שינוי החוק ק6ד א& לאחר שהגיש את הבקשה
לאישור ,כי המשיבה לא חדלה מההצמדה בשיטה הישנה כל עוד הסכומי הנגבי נותרו בעינ .
ב(

על פי ההגדרה בבקשה לאישור ,חבר בקבוצה כל אחד שנגבו ממנו תשלומי חובה אשר

הוצמדו למדד לפי חוק ההצמדה היש #בתקופה שתחילתה שנתיי לפני שנפתח התיק וסופה ביו
שפסק הדי #יהפו& חלוט .לצורכי הסדר הפשרה צומצמה ההגדרה מטעמי דיוק והתאמה לעילות
התביעה ,ומש& התקופה אינו כולל עוד את הזמ #שחל) מאז הוגשה בקשת האישור .הצדדי ציינו
בהקשר זה את חילוקי הדעות בפסיקת של בתי המשפט המחוזיי סביב פירושו הנכו #של סעי) 21
לחוק תובענות ייצוגיות ,ואת הפירוש שנית #להוראתו בפסק דינה של השופטת )כתוארה אז( אסתר

 2מתו 7

בית המשפט המחוזי בתל־אביב–יפו
בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

ת"צ  35022 10 15לוי נ'
עיריית תל אביב–יפו

 27בנובמבר 2017
ט' בכסלו תשע"ח

חיות בעע"  6685/15עיריית תל אביב–יפו נ' אספיאדה בע"מ )פורס באר"ש .(16.08.2016 ,אני
מאשרת את הגדרת הקבוצה כפי שנוסחה בבקשה דנ .#א כ #בקבוצה יהיה חבר כל אחד שגבתה ממנו
המשיבה אגרות ,היטלי או תשלומי חובה אחרי )להוציא אגרות שהוטלו מכוח חוק עזר לתל אביב–
יפו ]שילוט[ ,התשנ"ג–] 1992להל :#חוק עזר שילוט[( אשר התעדכנו לפי חוק ההצמדה היש #ב 24
החודשי שסופ ביו  ,19.10.15שאז הוגשה הבקשה לאישור .החבר היה משל למשיבה סכו נמו&
יותר אילו השתנה תשלו החובה ביו הראשו #בכל חודש )להל :#יו השינוי החדש( לפי שיעור
השינוי של המדד האחרו #שפורס קוד ליו שבו עלה או ירד בפע האחרונה תשלו החובה ,לעומת
המדד האחרו #שפורס לפני יו השינוי החדש.
בראשית אמד המבקש את סכו התביעה בעשרי מיליו #ש"ח .המשיבה מצידה גרסה )על סמ& טבלה
שצורפה לבקשה שלפניי( כי גבתה הפרשי הצמדה שסכומ המצטבר הוא כשניי וחצי מיליו #ש"ח
בזמני הנוגעי לבקשת האישור .שוויו הכספי של ההסדר שגיבשו הצדדי הוא כמחצית מזה.
בעיקרו של ההסדר ,כפו) לאמור להל #תשיב המשיבה לחברי הקבוצה חצי מההפרש בי #הסכומי
שבה חויבו בגי #תשלומי החובה שעודכנו לפי חוק ההצמדה היש #ובי #הסכומי שבה היו מחויבי
ל 6השתנה הסכו לתשלו ביו השינוי החדש כשיעור שינויו של המדד האחרו #אשר פורס לפני
היו שבו עלה תשלו החובה האחרו #או ירד ,בהשוואה למדד האחרו #שפורס קוד ליו השינוי
החדש .הסכו יושב בערכו הנקוב ,בלא הפרשי הצמדה או ריבית; שמורה למשיבה הזכות לנכות ממנו
כל חוב בר קיזוז שהחבר הזכאי להשבה חב לה ,ובלבד שתודיע לו על הניכוי במכתב טר הקיזוז.
הצדדי הסכימו כי בשל עלותה של ההשבה לציבור ,למע #יושב הסכו שלו החבר זכאי עליו להיות
שווה לעשרה ש"ח לפחות .לא יושבו הפרשי באגרות שהוטלו לפי חוק עזר עקירת עצי  ,שאות#
שילמו חברי ספורי בקבוצה ,אשר איתור הוא מלאכה מסובכת ,ושהמשיבה מעריכה כי הפרש
ההצמדה לכל אחד מה אינו מגיע כדי שקל חדש אחד; באגרות מכוח חוק עזר אגרת תעודת אישור,
שש ההפרש מוער& בשקלי אחדי לכל חבר; באגרות על פי חוק עזר שילוט ,ששוב אינ #ממי #העניי#
הואיל וכבר הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניינ #נגד המשיבה )על ידי הבאי כוח המייצגי
כא (#והיא הודיעה כי חדלה לעדכ #אות #לפי חוק ההצמדה היש) #ראו ת"צ ]מנהליי ת"א[ 63508 12
 14זיפ הופ רשת חנויות בע"מ נ' עיריית תל אביב–יפו ]לא פורס  ;([25.05.2015 ,באגרות והיטלי
פיתוח שהמשלמי אות מקרב החברי בקבוצה כבר התפשרו לחוד ע המשיבה והגולֵל נסת על
תביעותיה בנושא.
הודעה מטע המשיבה על אודות אישור הסדר הפשרה תפורס בשני עיתוני  ,שאחד מה נמכר
לציבור והאחר מחולק ללא תשלו  ,בתו&  45יו מהיו  .בעוד  46ימי  ,ולמש&  45ימי  ,תתפרס
ג מודעה בדבר ההסדר באתר המרשתת של המשיבה .באות פרסומי יוזמנו החברי בקבוצה
לבקש מהמשיבה בפקסימיליה או בדואר ,בתו& תשעי יו מיו שתראה המודעה הראשונה אור,
לבדוק את זכאות ולהעביר לה את הסכו שלו ה זכאי  .המודעה שתפורס במרשתת תכלול
טופס שעל החבר הטוע #לזכאות למלא ולשלוח לכתובות הדואר או הדואר האלקטרוני או למספרי
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הפקסימיליה )לפי מינו של תשלו החובה הרלוונטי( שתציי #המשיבה בגו) הטופס ובמודעות .הפונה
יידרש לציי #בטופס את שמו המלא; את מספר תעודת הזהות שלו או את מספר החברה או התאגיד;
את מענו; מספר טלפו #סלולרי; את תשלו החובה ששיל ; את מועדו א הוא זכור לו; את ש הבנק
שבו מתנהל חשבונו ,את מספר הסני) ואת מספר החשבו ,#בצירו) אישור הבנק או המחאה מבוטלת
שיוכיחו כי זה חשבונו .הסכו יועבר לחשבו #בהעברה בנקאית .יהיה על הפונה לחתו על הטופס
ולצר) אליו תצלו של תעודת הזהות; א הפונה היא חברה יחתמו על הטופס בעלי זכות החתימה
ויצרפו אישור בדבר זכויות החתימה .את נוסח הטופס יאשר בית המשפט בעוד מועד .בעקבות הדיו#
בהסדר הפשרה הודיעה המשיבה כי קישור „ר “2לפרסו במרשתת ולטופס הכלול בו יופיע בעמוד
הבית של האתר .נוסח הקישור יהיה „אושר הסכ פשרה בת"צ .“35022 10 15
עלה הסכו שלו זכאי החבר על מאה ש"ח – תשגר לו המשיבה בתו&  45יו מהיו מכתב שבו תביא
לידיעתו את ההסדר ואת זכותו לבקש את הכס) בחזרה ,ותזמי #אותו לפנות אליה בטופס דלעיל עד
למועד האחרו #לקבלת הפניות .א התשלו הנדו #הוא אגרת היתר לילה ,אגרת היתר הצבת שולחנות
וכיסאות ,אגרות פינוי פסולת או אגרה לפי סעי)  41לחוק עזר שמירת הניקיו) #ובכלל זה העמדת
פרגודי ( ,ישוגר המכתב לבית העסק שחויב באגרה .א התשלו הנדו #הוא היטל פיתוח ושיל אותו
תאגיד ,יישלח המכתב לכתובת הרשומה במרשמיה של רשות התאגידי ; א שיל אותו מי שאינו
תאגיד ,יישלח לכתובתו במרשמי משרד הפני  .הואיל ומש& הזמ #בי #משלוח המכתבי לבי #המועד
האחרו #לקבלת הפניות אינו עולה על  45יו  ,אני קובעת כי שיהוי של  21יו לא ייחשב איחור .עלה
הסכו שלו זכאי החבר על אל) ש"ח – יודיעו נציגי של המשיבה על הזכאות לנציגו ג בשיחת טלפו.#
א לא יענה איש לשיחה ישאירו הנציגי הודעה ויטלפנו שנית בתו& שבוע או שבועיי  .מספר הטלפו#
שאליו יתקשרו בכל מקרה הוא זה השמור ,א שמור ,במחשבי האג) הנוגע לעניי #או מספרו
המפורס של בית העסק.
לפי הכללי שפורטו לעיל ,יושבו בתו&  180יו מהמועד האחרו #להגשת הפניות כל הכספי לפוני
באמצעות הטופס שנמצאו זכאי  .פניות שתתקבלנה אחרי תקופת הארכה שציינתי תידחינה .בתו
ההשבה תודיע המשיבה ,במכתב או במסרו ,#לכל חבר שקיבל את הכספי איזה סכו קיבל ומתי.
בדיקת סכו הזכאות תלויה בתשלו החובה ששול  .א מדובר באגרות היתר לילה ,באגרות פינוי
אשפה או באגרות היתר הצבת שולחנות וכיסאות או פרגודי ובאגרות לפי סעי)  41לחוק העזר
שמירת הניקיו – #ייבח #סכו ההשבה של כל האגרות מאותו סוג שהוטלו על בית העסק בתקופת
התביעה ,בכל עסק לחוד .הוא הדי #באגרה על בדיקת בשר עו) ,שסכו ההשבה בה ייבדק לכל לקוח.
באגרת היתר לילה ובאגרה על הצבת שולחנות ,כיסאות ופרגודי יושב הסכו לבעל רישיו #העסק
והוא ימלא את הטופס .באגרות פינוי פסולת ובדיקת בשר עו) הוא יושב למי שרשו בספרי המשיבה
כמי שחויב באגרה .אשר להיטלי פיתוח – יחושב הסכו הכולל להשבה בכל תיק אגרות ופיתוח .כ&
למשל יקבל החבר הזכאי מכתב א הסכו בהיטל כבישי  ,בהיטל מדרכות ובהיטל תיעול בתיק אחד
גדול ממאה ש"ח .לעומת זאת לא יישלח מכתב לחבר בקבוצה שפתוחי על שמו כמה תיקי אגרות
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ופיתוח שוני ושבכל תיק הוא זכאי לסכו נמו& מזה ,א) א בכל התיקי יחד ס& הזיכוי הכולל
גדול מהסכו  .החבר הזכאי להשבת סכו שנובע מהיטלי פיתוח יהיה זה שביקש את היתר הבנייה
נושא החיוב בהיטלי  ,א חויב בעקבות בקשה לבנייה חדשה או בקשה להיתר בנייה; וא הוטל
החיוב עקב עבודות פיתוח בגבולות נכס או באזור התיעול שלו ,יהא זכאי בעל הקרקע או הבניי.#
כאשר כמה גורמי )להל :#שותפי ( זכאי יחדיו להשבה בגי #תשלו חובה כזה או אחר על פי הסדר
הפשרה ,יוכל כל שות) לפנות בעצמו על גבי טופס נפרד או שכול יחתמו על הטופס או שיחתו אחד
מה בש כול ויציג ייפויי כוח מטעמ  .בטופס יצוי #למי מה מבוקש להעביר את סכו ההשבה
ויצוינו פרטיו המלאי )לרבות פרטי חשבונו בבנק( ,או אי& מבוקש לחלק את הכספי ביניה )בציו#
פרטי חשבו #הבנק של כל אחד( .לא הוצגה למשיבה הסכמה של כל השותפי למי להעביר את הכס)
או אי& לחלקו ביניה  ,בחתימת כול – יחולקו הכספי ביניה בחלקי שווי  .שות) שלא פנה
למשיבה לא יקבל את חלקו; ליתר שפנו יושב חלק היחסי.
יתרת הכספי שלא נדרשו בזמ #על פי פסק די #זה תיוותר בקופת המשיבה ,א& א בתו& שנה ממועד
סיו ההשבה יוחלט בעע"  2927/15עיריית תל אביב נ' ליבובי) )להל :#עניי ליבובי)'( כי
בתובענה ייצוגית שהוגשה מכוח פרט  11לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות אפשר לפסוק סעד
של העברת כספי למטרה ציבורית לפי סעי)  20לחוק ,היא תועבר בערכה הנקוב – על פי הדי#
וקביעותיו של בית המשפט העליו #בעניי #ליבובי)' – למטרה ציבורית אשר אבחר .הצדדי יהיו
רשאי להמלי 2יחד על המטרה הראויה.
היוע 2המשפטי לממשלה לא התנגד להסדר.
ג(

לכאורה התובענה שנתבקש אישורה עומדת בתנאי הקבועי בסעיפי  4 ,3ו

 )8א(

לחוק

תובענות ייצוגיות .בעיניי הסדר הפשרה הוא הסדר ראוי ,הוג #וסביר בהתחשב בעניינ של חברי
הקבוצה ,ופשרה היא הדר& הנכונה ,היעילה וההוגנת לסיי את ההלי& .השאלה המרכזית שעליה
הצדדי חלוקי  ,הא המשיבה גבתה כדי #את תשלומי החובה כשהצמידה אות למדד רק כאשר
עלה והותירה אות כפי שהיו כאשר ירד ,היא שאלה מהותית של משפט המשותפת לחברי הקבוצה.
התשובה לה אינה חד משמעית .זה לשו #סעי)  2לחוק ההצמדה היש ,#שבמוקד המחלוקת:
סכומי האגרות ,ההיטלי והתשלומי האחרי לפי העני  ,שהוטלו בחוקי העזר של
העיריה הנקובי בתוספת )להל – האגרה( ,יועלו ב  1לכל חודש )להל – יו
ההעלאה החדש( לפי שיעור עליית המדד מ המדד שפורס לאחרונה לפני היו
שבו הועלתה לאחרונה האגרה לעומת המדד שפורס לאחרונה לפני יו ההעלאה
החדש.
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מחד גיסא הסכומי צמודי למדד הידוע ,המתעדכ #מדי חודש .מאיד& גיסא ,למקרא הסעי) אי#
להוציא מכלל אפשרות כי הכוונה בו הייתה להעלאת הסכומי עקב עלייתו של המדד ולא להורדת
עקב ירידתו .ובלשו #ההוראה„ :סכומי ][...התשלומי ] [...יועלו ב  1לכל חודש ] .“[...עינינו הרואות
כי הסעי) לא עסק במקרה שבו שיעור המדד ירד ,ועל כ #פירוש חוק העזר כפי שהמשיבה מזמינה
לפרשו אינו מופר& .מנגד ניצב כמוב #כלל הפרשנות שלפיו יש לפרש מסמ& משפטי ,ובכלל זה דבר
חיקוק ,לפי אומד דעתו של המחבר .חוק ההצמדה היש #בא לעול בימי שבה דהרה האינפלציה
ומדד המחירי עלה ועלה בשיעורי גבוהי חדשי לבקרי  .דומה שכוונתו של מחוקק המשנה
הייתה לעדכ #את סכומי האגרות וההיטלי לערכ הריאלי ,בשל אות #עליות ,והאפשרות שהמדד יֵרד
לא באה בחשבו .#כדי להעמיד את תשלומי החובה על ערכ הממשי ראוי לעדכנ לפי מדד המחירי
לצרכ ,#א הוא עולה וא הוא יורד .לכ& יש להוסי) את העובדה כי מאז הגשתה של הבקשה לאישור
הזדרזה המשיבה לחוקק את חוק ההצמדה החדש ,וההסדר העדכני שנקבע בו משק) את התנודות בו
במהל& שנה .בדברי ההסבר להצעת חוק העזר נכתב כי מנגנו #זה הונהג „] [...בדומה לשיטת העדכו
של תשלומי למדינה ונוכח שיעור האינפלציה הנמו +מאוד בשני האחרונות“ .נוכח השיקולי
האמורי לעיל ,השבת מחצית מהסכו שלו זכאי כל חבר בקבוצה היא סבירה והוגנת ,ומקובלת עליי
עמדת הצדדי כי סבירה ההחלטה שלא להשיב סכומי הנופלי מעשרה שקלי  ,כשהסכו נשקל
מול ההוצאות הכרוכות בתשלו  .יש לזכור שנחסכה מהקבוצה התדיינות ממושכת הואיל והצדדי
הגיעו להסדר פשרה עוד לפני שהמשיבה השיבה לבקשת האישור לגופה .הסכומי שלא יושבו יצטרפו
ליתרת הכספי ויחולקו למטרות ציבוריות על פי פסק דינו של בית המשפט העליו #בעניי #ליבובי)'.
פסק די #זה הוא בבחינת מעשה בית די #כלפי החברי בקבוצה בעילות ובסעד שנמנו בראשו לעיל.
בנסיבות שתוארו ועל יסוד מנגנו #ההשבה שגיבשו הצדדי  ,אי #טע למנות „בודק“ .סכו ההשבה
נקבע על מחצית לפי הערכה ושיקולי
המשיבה.
ד(

משפטיי  ,והסכומי

שיושבו ידועי

ורשומי

בספרי

בתו& שישי יו מיו סיו ההשבה על פי פסק די #זה ,ולכל המאוחר בתו& שישי יו

מהמועד האחרו #לכ& ,תדווח המשיבה לבית המשפט על הסכומי שהשיבה .העתק הדוח יישלח לבאי
כוח המבקש .הג שהצדדי לא פירטו הסכמה באשר לדיווח על יתרת הכספי  ,אני מורה למשיבה
להגיש ג דוח כזה בתו& אותו פרק זמ.#
בשי לב להערכת של סכומי הכס) שיושבו ,לשאלה המשפטית החשובה שעוררו המבקש והבאי
כוח המייצגי ולטרחה שטרחו ,אני רואה לנכו #לכבד את הסכמת הצדדי בכל הנוגע לגמול ולשכר
הטרחה .אני פוסקת אפוא ס&  25אל) ש"ח כגמול למבקש ו  180אל) ש"ח )מס ער& מוס) כלול( כשכר
טרחה לפרקליטיו .הגמול כולו ושבעי אחוזי משכר הטרחה ישולמו בתו& שלושי יו מהיו ,
והיתרה – בתו& עשרה ימי מהיו שיאשר בית המשפט את דוח הביצוע.
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הודעה על ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה תראה אור ביומוני ‚ישראל היו ‘ ו‚האר‘2
ה(
ובמקומו‚ #ידיעות תל אביב–יפו‘ .ההודעה תיכתב באותיות קריאות ושטחה לא יפחת משני שלישי
של עמוד .נוסח :יוגש לאישורו של בית המשפט בתו& עשרה ימי מהיו  .תזכורות פנימיות – ביו
 07.12.17וביו .02.10.18
נית בלשכתי היו  ,ט' כסלו תשע"ח ) 27בנובמבר .(2017
המזכירות תשגר את פסק הדי לצדדי  .הצדדי ישלחו העתק ליוע $המשפטי לממשלה.
שושנה אלמגור ,שופטת
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