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הארץ / 8246174 / 

הודעה על אישור הסדר פשרה לפי סעיף 25)א()4( לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006
בעניין ת"צ 31289-03-16 חגי בנימין ואח' נ' דרך ארץ הייוייז )1997( בע"מ ע"מ המתנהלת בבית המשפט המחוזי בתל 
אביב )"הנתבעת" ו-"בית המשפט"(. מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 23.10.2019 אושר הסדר פשרה בתביעה 

)"הסדר הפשרה"( וניתן לו תוקף של פסק דין.
עניינה של התביעה בתמצית:

לטענת התובעים הנתבעת עוולה כלפי לקוחותיה בכך שהוסיפה לשלוח חשבוניות לכתובתם הרשומה למרות  א. 
שהייתה בידה אינדיקציה ברורה לכך, לפי חיווים שהתקבלו אצלה אודות סיבת חזרת החשבוניות, שכתובת זו 
אינה הכתובת בפועל של אותם לקוחות, וכתוצאה מכך הושתו על אותם לקוחות תשלומי פיצוי והחזר הוצאות 
בגין אי תשלום חשבוניות במועד על כן טענו התובעים המייצגים, בין היתר, כי על הנתבעת להשיב לחברי הקבוצה 
את סכומי הפיצוי והחזר הוצאות שנגבו מלקוחות אלו ולשנות התנהלותה לעתיד )"העוולה הראשונה"(. הנתבעת 

הכחישה את טענות התובעים וטענה כי פעולותיה היו כדין.
עוד טענו התובעים המייצגים כי הנתבעת הפרה את תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים(,  ב. 
תשנ"ט-1999 )"תקנות האכיפה"( שכן לא שלחה ללקוחותיה שהם בגדר "חייב רגיל" )כמובנו בתקנות האכיפה( 
דרישת תשלום לכתובתו המעודכנת במשרד הרישוי כפי שהייתה במועד יצירת החיוב האחרון הנכלל בדרישת 
התשלום. עוד נטען כי הנתבעת הפרה את התקנות גם בכך שלא הודיעה ללקוחותיה אודות חיוב בגין פיצוי והחזר 
הוצאות בגין אי תשלום "חשבון ראשוני" )כהגדרתו בתקנות( בחשבון נפרד מחיובים חדשים )"העוולה השנייה 
והשלישית"(. לאחר בחינת הנסיבות והעובדות שהציגה הנתבעת הוסכם כי מן הראוי שהתובעים המייצגים 
יסתלקו מעילות התביעה המתייחסות לעוולה השנייה והשלישית ללא צו להוצאות והסדר הפשרה מתייחס רק 

לעוולה הראשונה.
הגדרת חברי הקבוצה:

כעולה מפסק הדין על חברי הקבוצה המיוצגת נמנים: כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת )להלן:  ג. 
7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ועד למועד מתן פסק הדין המאשר את  "הלקוח"( אשר במשך 
הסדר הפשרה, שילמו ו/או נדרשו לשלם חיובים בגין אי תשלום במועד של חשבונית אשר נשלחה על ידי הנתבעת 
לכתובת ממנה כבר חזרה החשבונית הרשומה הראשונה שנשלחה על ידי הנתבעת לאותו לקוח, למעט אם התקבל 
חיווי אצל הנתבעת כי החשבונית הרשומה הראשונה, כאמור לעיל, חזרה מהסיבה "לא נדרש" או "סירב לקבל" 

)"הקבוצה"(.
עיקרי הסדר הפשרה:

חבר הקבוצה שהתקבלה לגביו "אינדיקציה ברורה" )כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה( כי קיימת בעיה עם  ד. 
כתובתו הרשומה, ובנוסף, הוא אינו "סרבן תשלום" )כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה( )"הזכאי להשבה"( יהיה 
זכאי לקבל סכומי הפיצוי והחזר הוצאות ששולמו על ידו בגין אי תשלום חשבוניות שנשלחו לכתובתו הרשומה 
ממנה כבר חזרו שתי חשבוניות רשומות קודמות. הסכום האמור מכונה בהסכם הפשרה "סכום הפיצוי והחזר 
הוצאות". בהתאם לבדיקות שנערכו סכומי ההשבה לפי הסכם הפשרה מסתכמים ב-7,295,750 ₪ וכן קיימת 

אפשרות, בהתקיים התנאים לכך בהסכם הפשרה, להשבת סכום נוסף של עד 2,772,704 ₪.
אופן ההשבה:

המחאות על סכום ההשבה המגיע לזכאי להשבה לפי הסכם הפשרה ישלחו על ידי הנתבעת לזכאי להשבה אשר  ה. 
נכון "למועד הקובע" כהגדרתו בהסכם הפשרה )8.12.2019( )"המועד הקובע"( הוא ימצא זכאי להשבה כספית 
שאינה מותנית בתשלום אגרת הנסיעה בגין נסיעה בכביש, וזאת אם בידי הנתבעת קיימת כתובת עדכנית שלו, 
הכול בהתאם למשמעות המונחים האמורים כפי שהוגדרו בהסכם הפשרה ולרבות בהודעת התיקון להסכם 
שאושרה על ידי בית המשפט. ההמחאות שתישלחנה כאמור לעיל תהיינה בתוקף שלושה חודשים והן תישלחנה 
בתקופה שתחילתה לאחר "המועד הקובע" )8.12.2019( וסיומה 6 חודשים ממועד זה. חובות הנתבעת ללקוח אליו 
נשלחה המחאה ישירות, בהתאם למנגנון ההשבה המפורט לעיל, ימוצו במלואן מעצם משלוח ההמחאה לכתובת 
העדכנית כפי שאותרה, ולא יידרש על ידה טיפול נוסף באותו זכאי להשבה לרבות אי משלוח המחאה נוספת 

לאותו לקוח, מכל סיבה שהיא.
לקוח יוכל לפנות לנתבעת לבירור זכאותו לקבלת סכום הפיצוי והחזר הוצאות או לביטול חיוב בסכום הפיצוי  ו. 
והחזר הוצאות, לפי הסכם הפשרה, עד ליום 7.4.2020 )ארבעה חודשים קלנדריים "מהמועד הקובע"( וזאת, 
gvia- באמצעות הגעה לאחד ממרכזי השירות )עם תעודה מזהה( או באמצעות דואר אלקטרוני אשר פרטיו: 

03-9081036 )להלן תכונה כל אחת  hagay_binyamin@dec-op.com או באמצעות הפקס אשר מספרו 
מאפשרויות אלו: "הפניה"( ובצירוף צילום פרטי תעודת זהות של הפונה ובמקרה של תאגיד אישור רו"ח/עו"ד 
למספר הרישום של התאגיד. לפניה יש לצרף כתובת מלאה למשלוח ההמחאה במידה ויתברר כי הפונה זכאי 

להשבה.
בדיקת הזכאות להשבה או לביטול חיוב לפי הסכם הפשרה תיעשה בהתאם לתעודת הזהות שימסור הלקוח  ז. 
)ובמקרה של תאגיד אישור רו"ח/עו"ד למספר תאגיד( והשוואתה לפרטי תעודת הזהות או פרטי התאגיד )לפי 
העניין( של הלקוח כפי שנמצאו בבדיקת הנתונים )פרטי הלקוח על החשבונית הרלבנטית( שנערכה על ידי הנתבעת 
לאיתור סכומי ההשבה והסכום הנוסף )"בדיקת הנתונים"(. בהעדר התאמה לא יחשב הלקוח "כזכאי להשבה" 
לפי הסכם הפשרה. ללקוח שימצא כי הוא זכאי להשבה תשלח המחאה לכתובתו הרשומה במשרד הרישוי או 

לכתובת אחרת שימסור לנתבעת. ההמחאות תהיינה בתוקף שלושה חודשים.
ככל שמדובר בפניה של לקוח, בתקופת הפניה, בעניין חשבונית שלא נפרעה הנכללת בבדיקת הנתונים, וימצא  ח. 
כאמור כי מדובר בזכאי להשבה, יבוטל לזכאי להשבה החיוב בגין סכום הפיצוי והחזר הוצאות הנכלל באותה 
חשבונית ובלבד ששילם את אגרת הנסיעה הנכללת בחשבונית הרלבנטית עד לתום תקופת הפניה. זכאי להשבה 
שלא ישלם את אגרת הנסיעה הנכללת בחשבונית כאמור לא יהיה זכאי ותפקע זכותו, לביטול החיוב כאמור, 

והליכי גביית חובו ימשכו כסדרם.
מובהר עוד כי ככל שנפרעה )במלואה(, בתקופת הפניה, חשבונית הנכללת בבדיקת הנתונים, שלא באמצעות  ט. 
פניה יזומה למשיבה )למשל על דרך תשלומה באמצעות הבנק או המרשתת( וימצא כי מדובר בחשבונית הנכללת 
בבדיקת הנתונים, יהיה זכאי הזכאי להשבה בגין אותה חשבונית להשבת חלקו מסכום ההשבה הנכלל באותה 

חשבונית באמצעות משלוח המחאה כאמור בהסכם.
מובהר כי בהעדר פניה של זכאי להשבה בתקופת הפנייה )באחד מאמצעי הפניה הנזכרים(, או בפניה לאחר המועד  י. 
האמור או במקרה וההמחאה שנשלחה ללקוח לא נפדתה ופקע תוקפה, מכל סיבה, תפקע הזכאות, והכספים 
אשר היו אמורים להשתלם לזכאים להשבה, יועברו בהתאם להוראות הסכם הפשרה לקרן תובענות ייצוגיות ולא 

תהיה עוד זכאות לקבלם.
מעשה בית דין יא. 

עם אישור הסדר הפשרה ומתן תוקף של פסק דין יתגבש מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה ביחס לעילות   
התובענה.

עיון בהסדר הפשרה יב. 
נוסח הודעה זו אינו ממצה את כל הוראות ותנאי הסכם הפשרה, לרבות הודעת התיקון שהוגשה לבית המשפט   
הנכבד ומהווה תמצית שלו. הנוסח המלא של הסכם הפשרה והחלטה לאישורו יועמד לעיון המעוניינים בכך במשך 
kvish6.co.il וכן ניתן יהיה לעיין בהסכם  4 חודשים החל מהמועד הקובע באתר המשיבה במרשתת בכתובת 
הפשרה ובהחלטה לאישורו במהלך תקופה זו גם באתר משרד עוה"ד רענן בשן ושות' ב"כ התובעים המייצגים 
במרשתת בכתובת rb-law.co.il. כן ניתן לעיין בנוסח הסכם הפשרה בפנקס התובענות הייצוגיות הנכלל באתר 

בתי המשפט.
שונות: יג. 

הנוסח המלא של הסדר הפשרה על נספחיו לרבות הודעת התיקון שהוגשה לבית המשפט הנכבד הוא המחייב.   )1
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.

נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.  )2
עו"ד עמית דר            עו"ד רענן בשן   
ב"כ התובעים המייצגים   ב"כ הנתבעת   

דה מרקר / 8246072 / 

הזמנה מספר 01/19 להציע הצעות 
להתקשרות בחוזה לרכישת מכולנופים

520022930 )להלן – "החברה"(,  מספנות ישראל בע"מ, ח.פ.   .1
מזמינה להציע הצעות לרכישת מכולנופים.

קבלת מסמכי המכרז תיעשה בפניה לכתובת דואר אלקטרוני:   .2
.port-bid@isp-port.com  

עליו תודיע החברה בהתאם  יתקיים במועד  סיור מציעים   .3
להוראות המכרז. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 

03 בדצמבר 2019.
 12:00 2019 עד השעה  10 בדצמבר  ניתן להגיש הצעות ביום   .4
בצהרים. את ההצעות יש להגיש לתיבת ההצעות המיועדת לכך 

במשרדי החברה בדרך יוליוס סימון 53 חיפה, מיקוד 2611702.
לבירורים כלליים בלבד ניתן לפנות אל שירי או מיכל בטלפון   .5

04-8460460 שלוחה 2.  

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה משרד מהנדס העיר -עיריית חיפה 
  04 - 8357000טלפון מס'  , חיפה3רח' ביאליק 

ניתנת בזה הודעה כי הוגשה בקשה על  1965 –, לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 149הודעה על פי סעיף 
 ידי: ארבל רעיה

 חיפה. , 13ברח' לסקוב חיים ר"א פרדת לדירה קיימת , הוספת כניסה נסגירת עמודים למגורים לאשר
 165חלקה:  10800בגוש: 

 הבקשה כרוכה בהקלות הבאות:
 .  ניצול קומת עמודים למגורים. 1
 .  עודף שטח מעל המותר. 2

 DESIGN"עותק של תכנית הבקשה בכל שלבי התקדמותה ניתן לצפייה באתר העירייה  בעזרת צפיין 
REVIEW  ייעודי לקבציDWF. 

https://www.autodesk.com/products/design-review/download"
בקשה  93/0555  -אפשר גם לעיין בבקשה ביחידה לארכיון הנדסי מרכזי ומידע בתיק בניין שמספרו בנ

 , חיפה בימים:3בבניין מינהל ההנדסה, רח' ביאליק , 93/0555/09  מס' 
  8:00 – 13:00 –יום ד'  8:00 – 13:00 –יום ב' 

 המעוניין להגיש התנגדות לבקשה, ימציאה לפי הכתובת דלעיל, תוך שבועיים מיום פרסום הבקשה.
 מהנדס העיר אריאל וטרמן

  1965 –חוק התכנון ובניה, התשכ"ה 
 גבעות אלונים מרחב תכנון מקומי:מחוז: צפון, 

 261-0347344:'מסתכנית מתאר מקומית הודעה בדבר הפקדת 
 שפרעם -תכנון שכונת עג'רוש 24347ג/ שם התכנית:

 28 -תשריט  30 -הוראות גרסת התכנית: 
 –יה, התשכ"ה לחוק התכנון והבנ 89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז כי במשרדי  (להלן: "החוק"), 1965
מופקדת גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הצפון 

   261-0347344: 'מסתכנית מתאר מקומית 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום איחוד וחלוקה: 

 כניתהתכנית/בחלק מתחום הת
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאותהתרי בניה והרשאות: 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 15969ג/  שינוי
 10664ג/  שינוי

 9/ 2תממ/  כפיפות
 35תמא/  כפיפות

 .ישוב: שפרעם השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .עיריית שפרעם בחלק הדרומי של העיר

 Y :745250קואורדינטה  X :217300קואורדינטה 
 מוסדר: גושים וחלקות:

 .42, 41, 40, 39חלקי חלקות:  10277גוש: 
 .3חלקי חלקות:  10287גוש: 
 .21, 18, 17, 16, 12, 11, 10, 9חלקי חלקות:  10374גוש: 

 :מטרת התכנית
שי מגורים הסדרי תנועה, חניה מגר -יח"ד 158תכנון שכונת מגורים בת 

 ויצירת שטחי ציבור לשכונה.
. שינוי יעוד מאזור לתכנון מפורט לדרכים, שצ"פ, 1עיקרי הוראות התכנית: 

 מבני ציבור, מגרשי מגורים ושבילים.
. אחוד וחלוקה בין שטח פרטי לשטח בבעלות רמ"י והסדרת מגרשים 2

 בהתאם לבניה קיימת.
 . קביעת הוראות והנחיות לחלוקה עתידית למגרשים, בינוי ופיתוח.3
 . קביעת הוראות וזכויות בניה.4
 . קביעת הסדרי תנועה ותנאים להיתרי בנייה.5
 . מתן הוראות והנחיות בינוי בהתאם.6

וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
ין בקרקע, בבנין או בכל יכל מעונ.www.iplan.gov.ilמנהל התכנוןשלטרנטהאינבאתר

100פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 

29זית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק הועדה המחוהפרסומים בעתונים, למשרדי
ועדה העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 074-7697474טלפון: 1753005נוף הגליל 

04-9502017טלפון:20200מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם 
(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 103בהתאם לסעיף 

כתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם ב
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), 

.1989-תשמ"ט 
מחוז צפוןהועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר אורי אילן
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 מועצת התכנון העליונה המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
 ועדת המשנה לדרכים

דרך קילקס ב צומתל 832/5מתאר מפורטת  מתן תוקף לתכניתהודעה על 
 .60מס'  ראשית

 חברון  נפת :הנמצאת
 חברון אדמות כפר: 

 דר -ח'לת  אד-ו –, ממוח נ'גצש –אן  - מוואקות 6פיסקאלי  מס'  גוש
 סנדץ , קלקץ -מוואקות ג'בל אס 8גוש  פיסקאלי מס' 

 גבול התכנית: כתחום בקו כחול בתשריט  התכנית.
) לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים 6) , (5( 24) / 4( 21בהתאם לסעיף 

, מודיעה בזה ועדת המשנה לדרכים ולמסילות ברזל 1966לשנת  79מס' 
 בדרך קילקס לצומת 832/5 לתכנית מתאר מפורטת תוקף על מתן
 פרסומו מיום ,יום 15 בתום זה אישור של תוקפו תחילת .60' מס ראשית
 .בעיתון

 ועדת משנה לדרכיםיו"ר  אדריכלית נטליה אברבוך
 אזור יהודה ושומרון

 

 משרד מהנדס העיר –עיריית חיפה 
. הודעה 04-8357000 חיפה, טלפון מס' 3 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה רח' ביאליק

: . ניתנת בזה הודעה כי הוגשה בקשה על ידי1965-לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 149 על פי סעיף
קומות  2.5שה כוללת: הוספת מבנים תוצרת הארץ בע"מ לאשר חיזוק מבנה ותוספות בניה, הבק

יח"ד תוך התחפרות  6מגורים, ממ"דים, מעלית, תוספת שטחים, מרפסות זיזיות, סה"כ תוספת 
יח"ד,  5-קומות מגורים מעל קומת מרתף (שאינה קיימת בשטח) ו 3עם הבניין הקיים שהינו בן 

הבקשה כרוכה בהקלות  .50חלקה:  10797, חיפה. בגוש: 3. ברח' ווטסון ליונל 38/3בכפוף לתמ"א 
קומות מגורים מעל המותר בגין  2.5. תוספת 2. 38/3. ניצול שטחי בניה בגין תמ"א 1הבאות: 

. 5. 38/3. גובה בניין מעל המותר בגין תמ"א 4. ניצול קומת עמודים למגורים. 3. 38/3תמ"א 
. גובה 7. גובה מחסנים מעל המותר. 6/ג"ב. 1400מק/ממוצע גובה קומה מעל המותר ע"פ חפ/

. בליטות למרווח קדמי לכיוון רח' ווטסון 9. פיתוח גבוה מהמותר. 8קומת עמודים מעל המותר. 
. בליטות למרווח צידי צפוני ע"י הממ"דים, הבניין, 10ע"י הבניין, מרפסות זיזיות ומרפסת גג. 

. בליטות 12. בליטות למרווח צידי דרומי ע"י הבניין ומרפסת גג. 11ת גג. מרפסות זיזיות ומרפס
. רמפה שאינה 14. משלשי חניה במרווח אחורי וצידי דרומי. 13למרווח אחורי ע"י ממ"דים. 

. היעדר פתרון חנייה 15לעניין מרחק מגבול מגרש.  1י"ב1400תואמת את הוראות התכנית חפ/
תק של תכנית הבקשה בכל שלבי התקדמותה ניתן לצפייה באתר מק' חניה).  "עו 2(חוסר של 

 .DWFייעודי לקבצי   REVIEW DESIGNהעירייה בעזרת צפיין 
 https://www.autodesk.com/products/design-review/download." לעיין  גם אפשר

 'בקשה מס 67/4742-בבקשה ביחידה לארכיון הנדסי מרכזי ומידע בתיק בניין שמספרו בנ
, יום ד' 8:00-13:00, חיפה בימים: יום ב' 3רח' ביאליק  נהל ההנדסה,י,  בבניין מ67/4742/07

לפי  לחלקת רישוי על הבניה בכתב  . המעוניין להגיש התנגדות לבקשה, ימציאה8:00-13:00
 הכתובת דלעיל, תוך שבועיים מיום פרסום הבקשה.

אריאל וטרמן, מהנדס העיר
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