גבריאל רוסנברג נ' עיריית נהריה

תמ (חי') 44611-66-41

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

 46פברואר 1641

ת"מ  44611-66-41רוסנברג נ' עיריית נהריה
ת"מ  11644-44-41זיך נ' עיריית נהריה

בקשה מס' 44

בפני כב' השופט יגאל גריל ,ס .נשיא
המבקש-התובע בת"מ 44611-66-
:41

 .4גבריאל רוסנברג
ע"י ב"כ עוה"ד ח'ואלד יוסף

המבקשת-התובעת בת"מ 11644-
:44-41

 .1חנך זיך
ע"י ב"כ עוה"ד משה ואנונו ואח'
נגד

המשיבה-הנתבעת:

עיריית נהריה
ע"י ב"כ עוה"ד אבי גולדהמר ואח'

חקיקה שאוזכרה:
חוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו :6002-סע' (11ד)

החלטה
4.

על המשיבה לפרסם ,על חשבונה ,בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית את ההודעה
על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ,בנוסח שבנספח  1לבקשה זו.

.1

הפרסום יתבצע לא יאוחר מתאריך  ,41.1.1641כאשר סוג הפונט (גופן) יהא "אריאל" ,וגודל
הגופן לא יפחת מ.46 -

.3

על ב"כ המשיבה לוודא ,כי לתיק הנייר של בית המשפט יומצא עותק נייר של ההודעות
שיפורסמו בשני העיתונים.

.1

לא יאוחר מיום  41.1.1641ימציאו ב"כ הצדדים ,בתיאום ביניהם ,את העתק הבקשה
לאישור הסדר פשרה ,על כל מצורפיה ללא יוצא מן הכלל ,לרבות נוסח ההודעה בדבר הגשת
בקשה לאישור הסדר פשרה אל ב" כ היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות מחוז חיפה
(אזרחי) ,וכן למנהל בתי המשפט.
לב"כ היועץ המשפטי לממשלה ידאגו ב"כ הצדדים לצרף ולהמציא גם את העתקי התובענות
שבכותרת ,וכן את כל התגובות והתשובות שהוחלפו בין ב"כ הצדדים בתיקים אלה.
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.5

על ב"כ הצדדים לוודא כי לתיק הנייר של בית המשפט יומצאו אישורי המסירה בדבר
המצאת המסמכים הנדרשים לב"כ היועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט.

.6

היועץ המשפטי לממשלה ,וכן כל אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור
הסדר פשרה ,וכל רשות ציבורית כמשמעותה בסעיף (41ד) של חוק תובענות ייצוגיות,
התשס"ו ,1666-רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  14יום ממועד פרסום ההודעה
בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה ,ההסתייגות או התנגדות מנומקת להסדר
הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה.

.4

אני מורה שתיק זה יובא לעיוני ולבדיקתי בתאריך .16.1.1641

המזכירות תמציא את העתקי החלטה זו אל:
.4

ב"כ המבקש-התובע בת"מ  ,44611-66-41עוה"ד יוסף ח'ואלד.

.1

ב"כ המבקשת-התובעת בת"מ  ,13644-44-41עוה"ד משה ואנונו.

.3

ב"כ המשיבה-הנתבעת בשני התיקים ,עוה"ד אבי גולדהמר.

.1

ב"כ היועץ המשפטי לממשלה ,פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

.5

מנהל בתי המשפט.

5419344

51641343

ניתנה היום ,י' באדר א' תשע"ד 46 ,פברואר ,1641
בהעדר הצדדים.
5419344
51641343

יגאל גריל 51641343

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
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