ת"צ (שלום תל אביב)  29901-10-20אלון צרפתי נ' תאגיד המים והביוב מי אביבים ( )2010בע"מ
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  03.02.2021הוגשה לבית המשפט השלום בתל אביב בקשה
לאישור הסדר פשרה בתובענה ובבקשה לאישורה כייצוגית בהליך שבכותרת (להלן" :התובענה" ו-
"הסדר הפשרה").
התובענה הוגשה כנגד תאגיד המים והביוב מי אביבים ( )2010בע"מ (להלן" :התאגיד") בשל טענות
לחישוב שגוי של נוסחת "הכמות המוכרת" .תובענה זו הוגשה לאחר שתובענה אחרת שהוגשה
מטעם המבקש כנגד התאגיד באותו עניין נדחתה מטעמים פרוצדורליים (ת"צ ,)60418-06-18
במסגרתה הודיע התאגיד הודעת חדילה ותיקן את אופן חישוב הנוסחה;
משא ומתן שהתקיים בין הצדדים הוביל להסדר הפשרה שהוגש לבית המשפט במטרה כי יחול על
"כל צרכני המים למגורים בתחום פעילותו של התאגיד אשר במהלך שבע השנים שקדמו למועד
הגשת התובענה ,ועד לחדילתו של התאגיד ( )11.4.2018חויבו על ידי התאגיד באופן בלתי חוקי
וביתר בכך ש"כמות המים בתעריף נמוך" שסופקה להם על ידי התאגיד הייתה נמוכה מזו אשר הם
זכאים לה על פי דין" [להלן" -תקופת ההסדר"][ ,להלן" :קבוצת ההסדר"]" .להלן עקרונות
ההסדר:
כפיצוי מוסכם לחברי הקבוצה ,התאגיד ייחד סך של  ₪ 500,000שיחולקו לצורך סיוע למשקי בית
שאינם יכולים כלכלית לשאת בעלות תשלום חשבונות המים ואשר נצברו לחובתם סכומי חוב
גבוהים .חלוקת סכום הפשרה תבוצע במסגרת ועדת הפשרות של התאגיד ,בהתאם לקריטריונים
המפורטים בהסדר הפשרה ובפיקוח מבקר הפנים של התאגיד והדירקטוריון.
בנוגע לגמול ושכ"ט ,הצדדים מציעים כי התאגיד ישלם גמול בסך של  ₪ 10,000למבקש ,ו85,000-
 ₪לב"כ כשכ"ט עו"ד.
אדם או גוף הרשאי לפי סעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות להגיש התנגדות לבקשה לאישור הסדר
הפשרה ,ואדם המבקש להגיש בקשה לצאת מן הקבוצה לפי סעיף (18ו) לחוק ,יהיו רשאים להגיש
את התנגדותם או את בקשתם עד ליום  .13.4.2021התנגדויות להסדר הפשרה יש להפנות לבית
משפט השלום בתל אביב -יפו ,רחוב ויצמן  ,1תל -אביב -יפו .המועד האחרון להגשת ההתנגדויות
נקבע ליום .13.4.2021
הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט ,במשרדי ב"כ המבקש
ובמשרדי ב"כ התאגיד .ניתן לעיין בהסדר הפשרה גם בפנקס התובענות הייצוגיות שבאתר
האינטרנט של הרשות השופטת .בנוסף ,ניתן לעיין בהסדר הפשרה באתר האינטרנט של התאגיד
שכתובתו  /https://www.mei-avivim.co.ilהפתוח לכלל הציבור ,תחת הלשונית "שקיפות".
התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה לפני כב' השופט עמית יריב ,ביום 3.5.2021
בשעה  13:30בבית המשפט האזרחי ברחוב שוקן  25תל אביב-יפו.
בכל מקרה של סתירה בין הודעה זו ובין הנוסח המלא של הבקשה לאישור הסדר הפשרה (על
נספחיה) יגבר האמור בבקשה.
תוכן הודעה זו ודרך פרסומה אושרו על-ידי בית המשפט.
_____ ______
מתן מונק ,עו"ד
ב"כ התאגיד

___________
עמית גנס ,עו"ד
ב"כ המבקש

