
א' נספח
 ייצוגית בתובענה פשרה הסדד לאישור בסשה הגשת בדבר הודעה

רחובות עיריית נ' עזריה 42858-02-18 בת.צ.
 לידיעת בזאת מובא 2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק (ג)18 סעיף להוראות בהתאם
 המשפט") "בית :מרכז(להלן המחוזי המשפט לבית הוגשה 9.2.2020 ביום כי הציבור,

 42858-02-18 ת.צ. במסגרת הפשרה״) ״הסכם (להלן: פשרה הסכם לאישור בקשה
"התובענה"). :(להלן
 המשיבה לפיהן המשיבה, ידי על המוכחשות המבקש, בטענות התובענה, של עניינה עיקר

 לדין בניגוד זאת כל המשיבה, בשטח עלים במפוחי אסור שימוש עשו מטעמה מי או
 מפגעים למניעת ותקנות 1961התשכ״א- מפגעים, למניעת החוק להוראות בניגוד ובפרט
 הקבוצה. לחברי נזק גרימת תוך ,1992התשנ״ג- רעש), (מניעת
 בו מהמועד החל בעיר שביקרו המבקרים וכל רחובות העיר תושבי "כל :הלזבוצה הגדרת
 ועד ,1992 - תשנ״ג רעש), מפגעים(מניעת מניעת לתקנות א(ב)13 תקנה לתוקפה נכנסה

 ע״י ו/או המשיבה ע״י שהופעלו העלים מפוחי מרעש נפגעו אשר דע, הבקשה לאישור
מטעמה". אחרים
 השימוש את כליל למנוע שמטרתם בצעדים לנקוט התחייבה המשיבה :ההסדר עימדי

 מכרז בכל תציין )1:אלו צעדים ובמסגרת רחובות בעיר מגורים באזורי עלים במפוחי
 )2;מגורים באזורי אסור עלים במפוח השימוש כי גינון, גנן/חברת עם התקשרות והסכם
 לדרוש זכאית תהא מגורים באזורי עלים במפוח שימוש בגין כי ומכרז הסכם בכל תציין

 לא כי ויוודא שיפקח מטעמה ייעודי נציג תמנה )3 ₪; 20,000 בסך פיצוי הגינון מחברות
 הפועלות הגינון חברות כל את תנחה )4;המגורים באזורי עלים במפוח שימוש כל נעשה

 חודשים. 6ל- אחת ההנחיות ותרענן הנ״ל בשינויים עובדיה כלל ואת מטעמה
 תושבי לרווחת סביבתיות לפעילויות ₪ 1,113,275 בסך מימון תעמיד המשיבה בנוסף,

 ;היסטוריים אתרים ושימור למידה פרויקט - אתר אמץ )1:לרבות והמבקרים, רחובות
 וכיתות ילד(גנים לכל שתילה ערכת חינוך, מוסדות בחצרות לשתילה פרחים חלוקת )2

 העיר ברחבי עצים סקר )4 חינוך; ובמוסדות העיר ברחבי עצים נטיעת )3 א׳-ב׳);
 טיפול )5 ועוד; גזע קוטר, גיל, העץ, סוג לפי אגרונום בדיקת כולל חינוך, ובמוסדות
 צמחים שתילת )7 העיר; ברחבי קהילתיות גינות הקמת )6 בוגרים; בעצים אורטופדי

 לאיסוף שקיות עמדות )9 העיר; בגינות וכושר משחק מתקני הוספת )8 העיר; ברחבי
 העיר. ברחבי חדשות כלבים גינות הקמת )9;חתולים ולהאכלת כלבים צואת

 המחוזי המשפט בית במזכירות התובעים קבוצת לעיון עומד הפשרה הסכם :בהסדר עיוו
 המשיבה, ב״כ :הצדדים ב״כ במשרדי וכן המשיבה של המרשתת באתר בלוד, מרכז

 עוה״ד המבקש, ב״כ .039239010:טל תקוה, פתח 9 גור מוטה רח׳ רינהרץ, יחזקאל עוה״ד
 .03-7947777 טל: ,27קומה המרובע, המגדל ,132 בגין מנחם עזריאלי, מרכז גרי, אהוד

 יחול לא זה פשרה הסדר כי לבקש או לפשרה התנגדות להביע הרוצה מההסדר: פרישה
 תוך הצדדים לב״כ העתק עם לביהמ״ש פרישה") "הודעת :בכתב(להלן הודעה יגיש עליו,

 תעודת שם, :הבאים הפרטים את תכלול הפרישה הודעת זו. הודעה פרסום ממועד יום 45
פרישה. הודעת הגשת לשם אורכות תינתנה לא פקס. ומספר טלפון מס׳ זהות,

עו״ד רינהרץ, יחזקאל עו״ד גרי, אהוד
הנתבעת ב״כ התובעים קבוצת ב״כ

הערה



