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הסדר הפשרה

נספח  1להסדר הפשרה
נוסח מודעה ראשונה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
ת"צ  19410-06-15לוי נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום __ בדצמבר  2020הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בתל אביב (כבוד
השופטת אסתר נחליאלי חיאט) בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ  19410-06-15לוי נ' נשרד הבריאות (להלן
 המשיב).הגדרת הקבוצה :כל מי שביקר בחדר מיון בבית חולים ממשלתי ,והביקור לא מומן באמצעות קופת חולים,
והוא חוייב בריבית בשיעור הגבוה מזו הנקובה בצו הפיקוח בגין איחור בתשלום ,החל מיום  9ביוני  2008עד
מועד אישור הסדר הפשרה
המבקש :שמעון לוי.
באי כוח הקבוצה :משרד גיל רון ,קינן ושות' ,עורכי דין ,מבית לסין ,רחוב ויצמן  ,32תל אביב ;6209105
מספר טלפון ;03-6967676 :כתובת דואר אלקטרוני ,office@ronlaw.co.il :וכן על ידי עו"ד גיא אבני.
משרד הבריאות מיוצג על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).
הסדר הפשרה:
בקשת האישור עוסקת בטענה בנוגע לחיוב ריבית בגין תשלום לבתי חולים ממשלתיים .לפי הטענה ,יש
להחיל ריבית בשיעור נמוך יותר  -ריבית החשב הכללי ,בהתאם לצו פיקוח על מצרכים ושירותים (תוספת
ריבית – בתי חולים) ,התשס"ח( 2005-להלן  -צו הפיקוח) ,ובפועל הריבית מחושבת לפי חוק פסיקת ריבית
והצמדה ,תשכ"א.1961-
המשיב מתחייב כי לא יאוחר מ 90-יום ממועד אישור הסדר הפשרה הוא יחייב אזרחים שיקבלו טיפול בחדר
מיון ,ללא הסדר תשלום או טופס התחייבות מטעם קופת חולים ,בריבית שלא תעלה על ריבית החשב הכללי,
הקבועה בצו הפיקוח ,וזאת כל עוד לא ישונו הוראות הדין הרלוונטיות.
בהתייחס לחברי הקבוצה שתיק ההוצאה לפועל בגין חובם נסגר בעקבות תשלום בפועל של מלוא החוב -
המשיב יעמיד לטובת הפיצוי לקבוצה סכום של  2,188,000ש"ח.
עם אישור הסד ר הפשרה יפורסמו על כך מודעות בעיתונות .חברי הקבוצה יוזמנו לפנות על מנת לממש את
זכויותיהם ,למשך ארבעה חודשים ,על פי פרטים והנחיות שיופיעו במודעות .הפונים יידרשו להציג מסמכים
המעידים על היותם חברי קבוצה ,ששילמו את מלוא חובם בגין הביקור בחדר המיון ,ותיק ההוצאה לפועל
בגינם נסגר בעקבות תשלום מלוא החוב .לצורך כך ,יהא עליהם להציג אחד משלושה מסמכים אלה( :א)
אישור סגירת תיק מרשות האכיפה בגין תשלום מלוא החוב ולא בעקבות כל סיבה אחרת כדוגמת בקשת
זוכה וכדומה; (ב) אישור תשלום מלוא החוב מבית החולים ( .ג) כל מסמך אחר שמתעד את תשלום מלוא
החוב .במסמכים שיוצגו יכללו שם ומספר זיהוי של חבר הקבוצה הזכאי להשבה.
זכאותם של חברי קבוצה אלה תיבדק על ידי באי-כוח הקבוצה ,ולכל אחד מהם שיימצא זכאי – ישולם סכום
של  91.25ש"ח ,בגין כל ביקור מזכה בחדר מיון .אם היקף סכום הזכאות לחברי הקבוצה שיפנו יעלה על
סכום ההשבה הכולל ,יוקטן סכום ההשבה לכל פונה בהתאמה .התשלום יבוצע באמצעות באי-כוח הקבוצה,
אשר יתאמו את ביצוע התשלום עם חברי הקבוצה ,עד תום חודשיים לאחר תום ארבעת החודשים ממועד
פרסום המודעות.
יתרת סכום הפשרה תועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד.
בהתייחס לחברי קבוצה שתיק הוצאה לפועל בגין חובם עדיין מתנהל  -תוך  90ימים לאחר אישור הסדר
הפשרה המשיב ידאג להפחתת החוב בתיקי ההוצאה לפועל של חברי הקבוצה שתיק הוצאה לפועל בגין חובם
למשיב עדיין מתנהל ,בסכום של  91.25ש"ח לכל תיק הוצאה לפועל.
הצדדים הגישו המלצה לפיה ייפסקו גמול למבקש בשיעור של כ 2.8%-משווי ההטבה הכולל ,ושכר טרחה
לב"כ המבקש בשיעור של  11.3%משווי ההטבה הכולל.
לפי ההסדר יחול מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה ,למעט אלה שבית המשפט יאשר את יציאתם מן
הקבוצה.
הנוסח המלא של ההסדר הוא המחייב ,ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו ובין הוראות ההסדר – הוראות
ההסדר יגברו.

הנוסח המלא של ההסדר מוצג בפנקס התובענות הייצוגיות ,וכן באתר האינטרנט של באי-כוח הקבוצה,
בכתובת .www.ronlaw.co.il
התנגדות ובקשה ליציאה מהקבוצה
בהתאם לסעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,אדם הנמנה עם הקבוצה ,אדם הפועל לטובת עניינם של חברי
הקבוצה ,רשות ציבורית או ארגון הפועלים הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין זה ,רשאים להגיש
לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום מודעה זו ,התנגדות מנומקת.
בהתאם לסעיף (18ו) לחוק תובענות ייצוגיות ,חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה,
רשאי לבקש מבית המשפט ,תוך  45ימים ממועד פרסום מודעה זו ,להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול
ההסדר.
נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט ,והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

נספח  2להסדר הפשרה
נוסח מודעה שניה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה
ת"צ  19410-06-15לוי נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום ____________ בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת אסתר
נחליאלי חיאט) אישר הסדר פשרה בת"צ  19410-06-15לוי נ' משרד הבריאות (להלן  -המשיב).
הגדרת הקבוצה :כל מי שביקר בחדר מיון בבית חולים ממשלתי ,והביקור לא מומן באמצעות קופת חולים,
והוא חוייב בריבית בשיעור הגבוה מזו הנקובה בצו הפיקוח בגין איחור בתשלום ,החל מיום  9ביוני  2008עד
מועד אישור הסדר הפשרה.
המבקש :שמעון לוי.
באי כוח הקבוצה :משרד גיל רון ,קינן ושות' ,עורכי דין ,מבית לסין ,רחוב ויצמן  ,32תל אביב ;6209105
מספר טלפון ;03-6967676 :כתובת דואר אלקטרוני ,office@ronlaw.co.il :וכן עו"ד גיא אבני.
משרד הבריאות מיוצג על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).
הסדר הפשרה:
בקשת האישור עוסקת בטענה בנוגע לחיוב ריבית בגין תשלום לבתי חולים ממשלתיים .לפי הטענה ,יש
להחיל ריבית בשיעור נמוך יותר  -ריבית החשב הכללי ,בהתאם לצו פיקוח על מצרכים ושירותים (תוספת
ריבית – בתי חולים) ,התשס"ח( 2005-להלן  -צו הפיקוח) ,ובפועל הריבית מחושבת לפי חוק פסיקת ריבית
והצמדה ,תשכ"א.1961-
המשיב מתחייב כי לא יאוחר מ 90-יום ממועד אישור הסדר הפשרה הוא יחייב אזרחים שיקבלו טיפול בחדר
מיון ,ללא הסדר תשלום או טופס התחייבות מטעם קופת חולים ,בריבית שלא תעלה על ריבית החשב הכללי,
הקבועה בצו הפיקוח ,וזאת כל עוד לא ישונו הוראות הדין הרלוונטיות.
בהתייחס לחברי הקבוצה שתיק ההוצאה לפועל בגין חובם נסגר בעקבות תשלום בפועל של מלוא החוב -
המשיב יעמיד לטובת הפיצוי לקבוצה סכום של  2,188,000ש"ח.
עם אישור הסדר הפשרה יפורסמו על כך מודעות בעיתונות .חברי הקבוצה יוזמנו לפנות על מנת לממש את
זכויותיהם ,למשך ארבעה חודשים ,על פי פרטים והנחיות שיופיעו במודעות .הפונים יידרשו להציג מסמכים
המעידים על היותם חברי קבוצה ,ששילמו את מלוא חובם בגין הביקור בחדר המיון ,ותיק ההוצאה לפועל
בגינם נסגר בעקבות תשלום מלוא החוב .לצורך כך ,יהא עליהם להציג אחד משלושה מסמכים אלה( :א)
אישור סגירת תיק מרשות האכיפה בגין תשלום מלוא החוב ולא בעקבות כל סיבה אחרת כדוגמת בקשת
זוכה וכדומה; (ב) אישור תשלום מלוא החוב מבית החולים( .ג) כל מסמך אחר שמתעד את תשלום מלוא
החוב .במסמכים שיוצגו יכללו שם ומספר זיהוי של חבר הקבוצה הזכאי להשבה.
זכאותם של חברי קבוצה אלה תיבדק על ידי באי-כוח הקבוצה ,ולכל אחד מהם שיימצא זכאי – ישולם סכום
של  91.25ש"ח ,בגין כל ביקור מזכה בחדר מיון .אם היקף סכום הזכאות לחברי הקבוצה שיפנו יעלה על
סכום ההשבה הכולל ,יוקטן סכום ההשבה לכל פונה בהתאמה .התשלום יבוצע באמצעות באי-כוח הקבוצה,
אשר יתאמו את ביצוע התשלום עם חברי הקבוצה ,עד תום חודשיים לאחר תום ארבעת החודשים ממועד
פרסום המודעות.
יתרת סכום הפשרה תועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד.
בהתייחס לחברי קבוצה שתיק הוצאה לפועל בגין חובם עדיין מתנהל  -תוך  90ימים לאחר אישור הסדר
הפשרה המשיב ידאג להפחתת החוב בתיקי ההוצאה לפועל של חברי הקבוצה שתיק הוצאה לפועל בגין חובם
למשיב עדיין מתנהל ,בסכום של  91.25ש"ח לכל תיק הוצאה לפועל.
לפי ההסדר יחול מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה.
הנוסח המלא של ההסדר ופסק הדין של בית המשפט הם המחייבים ,ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו
ובין הוראות ההסדר ופסק הדין – הוראות ההסדר ופסק הדין יגברו.
הנוסח המלא של ההסדר ופסק הדין מוצגים בפנקס התובענות הייצוגיות ,וכן באתר האינטרנט של באי-כוח
הקבוצה ,בכתובת .www.ronlaw.co.il
נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט ,והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

תצהירים

