
 פשרה הסדר לאישור בהשה הגשת בדבר הודעה
בע״« כרתלטוו קבוצת נ' גיאבריו סעיד 14138-02-18 ת"צ בענייו

הסדר לאישור בקשה גריל) יגאל השופט בחיפה(כבי המחוזי המשפט לבית הוגשה 10.11.19 ביום כ׳ הציבור לידיעת בזה מובא
כרמלטון קבוצת נ' גיאברין 14138-02-18 בת"צ שהוגשה האישור ובקשת התובענה בעניין שנחתם הפשרה") ("הסדר הפשרה

האישור"). ו״בקשת "התובענה" ובהתאמה: (להלןבע״מ
בלל■:

 והחזר פיצוי סכומי של תשלום מחייבת המשיבה לפיה התובע, בטענת הינה זה פשרה הסדר נשוא התובענה של עניינה .1
 ,201 תשע״א־ס הוצאות), והחזר הכרמל)(פיצוי (מנהרות אגרה כבישי בתקנות שפורסמו מהסכומים הוצא!ת"שחורגים

הקרובה. לאגורה ולא הקרוב, לשקל הסכומים מעיגול נובעת הנטענת החריגה בפועל ".7.10.2010 ביום לראשונה
 1.4.2011 מתאריך החל חויבו, אשר אחרת, משפטית ישות או תאגיד, אדם, "כל הינם: הפשרה הסדר לצרכי הקבוצה חברי .2

 שהיה הסכומים על העולים בסכומים הוצאות" והחזר "פיצוי בתשלום האישור, בקשת להגשת ועד הראשון) העדכון (מועד
 הוצאות), והחזר הכרמל)(פיצוי (מנהרות אגרה כביש׳ לתקנות 2 בתקנה הקבוע העדכון למנגנון בהתאם לשלם עליהם

 השלם לשקל למדד, ההצמדה לאחר הוצאות", והחזר ה-״פיצו׳ סכומי את עיגלה שהנתבעת כך, בשל וזאת ,201 התשע״א־ס
הקרובה". לאגורה ולא הקרוב,

 הסכומים מחישוב כתוצאה שבו הקבוצה לחברי רק נוגעות הפשרה הסדר הוראות הנ״ל, הקבוצה להגדרת הנוגע בכל כ׳ מובהר .3
נדרשים, שהיו זה על העולה בסכום הוצאות, והחזר פיצויים בתשלום נדרשו למדד), ההצמדה לאחר הקרוב לשקל (עיגול הנ״ל,
בלבד. למדד), ההצמדה (לאחר הקרובה לאגורה עיגול של בדרך מחושבים היו הוצאות והחזר הפיצויים סכומי אילו

הפשרה: הסדר עיקר■
יחול אם אלא הקרוב, לשקל סכומים עיגול של בדרך ההוצאות" והחזר סכומי"הפיצויים את לחשב שלא מתחייבת המשיבה .4

כן. לעשות המח״בה הממונה הרשות בהנחיות או בדין שינוי
נגבו, וטרם זה, פשרה הסדר אישור לפני הוצאו אשר המשיבה, מצד הוצאות" והחזר "פיצויים תשלום לדרישות הנוגע בכל .5

כדלקמן: הוסכם
 השלם לשקל שעוגלו (תוך המשיבה ידי על תשלום דרישת בגינם שהוצאה הוצאות" והחזר סכומי"פיצויים שבו מקום .5.1

 נדרשים שהיו הסכומים על העולה הוצאות והחזר פיצויים בתשלום נדרשו מכך וכתוצאה למדד), ההצמדה לאחר הקרוב,
 בפועל נגבה טרם זה ותשלום למדד, ההצמדה לאחר הקרובה לאגורה הסכומים עיגול של בדרך נעשה היה החישוב אילו
כאמור, שהוצא לתשלום חשבון ביהמ״ש, כבי ידי על זה פשרה הסדר אישור מיום יום 45 מחלוף החל המשיבה, ידי על
ממנו. יופחת העודף שהסכום ןבאופ ,ןקיתו

בהתאמה. הם אף יתוקנו נגבו. וטרם בגינם גביה בהליכי שהוחל כאמור חיובים .5.2
 הקרוב השלם לשקל עוגלו שהסכומים (תוך תשלום דרישת בגינם שהוצאה הוצאות" והחזר סכומי"פיצויים שבו מקום .5.3

 נדרשים שהיו מזה נמוך אשר כולל בסכום הוצאות, והחזר פיצויים בתשלום נדרשו מכך וכתוצאה למדד), ההצמדה לאחר
 בפועל נגבה טרם זה ותשלום למדד, ההצמדה לאחר הקרובה לאגורה הסטמים עיגול של בדרך נעשה היה החישוב אילו
מצידה. ידרשו לא אלו וסכומים הללו החשבונות לתיקון תפעל לא המשיבה המשיבה, ידי על

 לא וכי זה, הסדר מאישור חודשים 6 מחלוף יאוחר לא יסתיים זה, בסעיף כאמור החיובים עדכון כ׳ מתחייבת המשיבה .5.4
המשפט. בית ולכב' המבקש לב״כ העדכון ביצוע על דו״ח תעביר הנ״ל המועד מן יאוחר

 .04-6312915פקס: ;04-6313640טל: 3001000 פחם אל אוס חוסיין, אבו חוסיין עוה״ד ידי על מיוצג בתובענה המבקש .6
.153-737474828:0פק ;073-7414828 טל: חיפה, ,3109002 ,6 גוריון בן שדי אבראהיס, אלעזיז עבד עוה״ד

 תל-אביב 2 השלושה מרח' דין, עורכי ושות', פירון מ. ממשרד צויליך וגלעד קצף רונן עוה״ד ע״י מיוצגת המשיבה .7
.03-7540031 פקס: ;03-7540000 טלי: ;6706054

 המשפט, לבית להגיש רשאי ,2006התשס"ו- "צוגיות, תובענות לחוק (ד)18 בסעיף כהגדרתו גוף או הקבוצה עם הנמנה אדם .8
 המבקשת רשאיות כאמור, התנגדות הוגשה הפשרה. להסדר מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך בכתב,

המשפט. בית שיקבע מועד בתוך להתנגדות תגובה להגיש והמשיבה
 לו להתיר בקשה בחיפה המחוזי המשפט לבית להגיש הקבוצה עם הנמנה אדם כל רשאי לעיל, האמור הזמן בפרק כן כמו .9

פרישה"). ("הודעת הפשרה הסדר יחול עליה הקבוצה מן לצאת
 זו, בהודעה האמור לבין הפשרה בהסדר האמור בין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא הפשרה הסדר של המלא הנוסח .10

),www.cameltunnels.co.il(הכרמל מנהרות באתר לעיון עומד נספחיו על הפשרה הסדר הפשרה. שבהסדר ההוראות יקבעו
המבקש. כוח באי אצל מראש, בתיאום וכן,

החלטתו. פי על מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן .11

 קצף רונן עו״ד
הנתבעת כוח בא■

 חוס״ן אבו חוסיין עו״ד
 אבראהים אלעזיז ועבד

התובע כוח בא■
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