
 2006התשס״ו- ייצוגיות תובענות חיק לפי פשרה הסדר לאישור נקשה הגשת על הודעה
חולון עיריית נ> סקזטלסקי גלעד 37816-07-17 בת«צ

 כי הודעה, בזאת ניתנת "החוק"), (להלן: 2006 תשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)( 25 לסעיף בהתאם הציבור, לידיעת מובא
 בקשה המשפט"), "בית (להלן: מנהליים לעניינים משפט כבית בשבתו אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה 10.1.2019 ביום

 הפשרה"). "הסדר חולון(להלן: עיריית נגד סקוטלסקי גלעד 37816-07-17 בת״צ פשרה הסדר לאישור
 מטרד המהווה באופן עלים במפוח מטעמה ,ג צד באמצעות לרבות השתמשה המשיבה כי המבקש בטענת הבקשה של עניינה

 לאישור, לבקשה תגובה כתב להגשת המועד הגיע בטרם ואולם לאישור, בבקשה הנטענות הטענות את מכחישה המשיבה רעש.
 וסביר. הוגן ראוי שהינו פשרה הסדר וגיבשו ביניהם נדברו הצדדים

הפשרה הסדר חל עליה הקבוצה הגדרת
 שבאחריות עלים מפוח לרעש המשיבה של המוניציפאלי בתחומה שנחשף מי או ו/ המשיבה תושבי כל הינם הקבוצה חברי

 לאישור. בבקשה החלטה למתן ועד 27.4.2011 מיום העיר ברחבי המשיבה
הפשרה הסדר עיקרי

 גינון. ו/או ניקיון קבלני ידי על ובין עירייה עובדי ידי על בין בתחומה עלים במפוחי שימוש למנוע כדי לפעול התחייבה המשיבה
 שהמפר אזהרה בליווי עלים במפוחי שימוש האוסרת לעובדיה כתובות הנחיות ולהוציא ההוראות לרענן התחייבה המשיבה

 עלולה הפרה כי אזהרה בליווי בחוזים העירייה קשורה איתם לקבלנים אזהרות לרענן וכן משמעתי, לדין מועמד להיות עלול
 להופיע יוסיף הפשרה הסדר חתימת ממועד קבלנים ובין העירייה בין עתידיות בהתקשרויות הקבלן. על ההסכם לביטול לגרום
 המאפשרת יסודית הפרה תוגדר שיטתית הפרה כי ויתווסף הפרה, בגין כספי קנס ומטיל עלים במפוח שימוש האוסר סעיף

ההסכם. ביטול
 תושבי עבור טווח וארוך משמעותי סביבתי פרויקט להקמת ותפעל לקבוצה פיצוי תעניק העירייה ני מסכימים הצדדים

להלן: במפורט העיר,
 מערך תקים העירייה מאכל"). "יער (להלן: לערך דונם 16 פני על המשתרע מתחם אשכול, לוי בשדרות מאכל יער תקים העירייה
 אירועים וייערכו העירוניים, הגינון לצוותי מקצועית הכשרה תינתן ולקבוצות, לתושבים הדרכות יועברו במסגרתו אשר הדרכה

 .600,000 ₪ מ יפחת שלא תקציב כדין בהליכים לאשר העירייה מתחייבת הפרויקט לשם ועירוניים. קהילתיים סביבתיים
 פעילות ראשונית. הקמה לשם הנדרש וכל המאכל צמחי עלות הקרקע, טיוב לתשתיות, ישמש ₪ 100,000 בסך התחלתי תקציב

 לפחות. שנים 10 ובמשך לשנה ₪ 50,000 של בעלות וסיורים הדרכה היתר בין הכוללת שנתית קהילתית
התנגדויות הגשת

 העתק (עם המשפט לבית להגיש רשאי לחוק (ג)18 בסעיף המנויים הגופים אחד או שלעיל הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל
 רצונו על להודיע זה מועד תוך ו/או הפשרה, להסדר בכתב מנומקת התנגדות זו הודעה פרסום ממועד יום 45 עד הצדדים) לב״כ
 לחוק. (ו)18 לסעיף בהתאם בקבוצה להיכלל שלא
עיון זכות

 חולון בעיריית לעיון ועומד המחייב הוא הפשרה הסדר של המלא הנוסח הפשרה. הסדר של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
 39 המסגר בכתובת המבקש ב״כ במשרדי או ,03-5027438 טל/ העירייה ב״כ עם בתיאום לעיון וניתן חולון 58 ויצמן בכתובת

 הפשרה. הסדר הוראות יקבעו זו, במודעה האמור לבין ההסדר הוראות בין סתירה של מקרה בכל .03-6068000 טל/ אביב תל
המשפט. בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסדר תוכן

הערה



