
 تسوية اتفاقية على للموافقة بتقديم طلب  إشعار

 "(الجماعية الدعاوى قانون: "يلي فيما إليه يشار) 2006 ، الجماعية الدعاوى لقانون وفقًا

 وافقت ، 10/11/1919 في ، الجماعية الدعاوى قانونل  للمادة (4( )أ) 25 البند بموجب إشعار بهذا  معطى

 التسوية اتفاقية بشأن الحكم على صادقتو ،"( المحكمة: "يلي فيما إليها المشار) حيفا فيالمركزية  محكمةال

 66826-09-16 رقم القضية بموجب جماعية دعوى في الحكم" و"(. "التسوية اتفاقية: "يلي فيما إليها المشار)

 المياه مجمع" ضد"( الطلب مقدمو" باسم يلي فيما مإليه يُشار) سعد ادضمع المرحوم ورثةو سيف راأزه السيدة بين

 "(.عليه المدعى: "يلي فيما إليها المشار" )ينالع"

 :عام

 أن( عليه المدعى قبل من مرفوًضا يزال وال رفضه تم الذي) أساس على الموافقة طلب من المسألة .1
 2011 ،( الخدمة معايير) الصحي والصرف المياه شركات لقواعد مخالف  بشكل تصرف عليه المدعى

 .يانوح قرية لسكان أضرار في تسبب مما ،"( القواعد: "يلي فيما إليها المشار)
 التي ، جث-يانوح  قرية في ، يانوح قرية سكان جميع هي التسويه اتفاقيةا عليها ستطبق التي المجموعة  .2

 غير أو/  و مباشرة كنتيجة 2016 أغسطس 7 تاريخ في لمنزلهم المياه إمدادات تعطلت أو/  و انقطعت
 .عليه المدعى اهمالو ألفعال مباشرة

 :التسوية اتفاقية ملخص

 قرية في أسرة 1700 عددها البالغالمستلكين   أسر جميع بتعويض عليه المدعى  تعهدي ، التسوية التفاقية وفقًا. 3
 تصدر التي الفاتورة من كجزء ، التسوية على الموافقة من يوًما 120 غضون في المياه من كوب 1.5 بقيمة يانوح

 .شيكل 30،000 ما يقارب  اإلجمالية الفائدة قيمة تبلغ. القرية لسكان إلرسالها شهرين كل

 1 الطلب لمقدم جديد شيكل 1500) جديد شيكل 3000 قدره إجمالي بمبلغ  الطلب لمقدمي تعويض دفع سيتم. 4
 (.أعاله المرحوم لورثة المبلغ ونفس

 .شيكل 2500 البالغة الطلب مقدم نفقاتالمدعى عليه  يتحمل. 5

 .شيكل 12000 قدرهاومحامي مقدم الطلب  رسوم المدعى عليه  سيدفع. 6

 واألعضاء الطلب مقدمو ذلك في بما ، األطراف تنازلي ، االتفاقية تنفيذ بنودو بموافقة رهنا - عاويلدا عن تنازل
 أي عن ، ومطلقًا نهائيًا ، عنهم نيابة أو/  و البعض بعضهم عن ، أعاله المحدد النحو على المجموعة في اآلخرون

 في الواردة المتطلبات أو/  و االدعاءات من بأي يرتبط أو/  و ناشئ سبب أو/  و حق  أو/  و طلب أو/  و مطالبة
 الناشئة أو/  و ، المحترمة المحكمة تفسير حسب ذلك في بما ، األطراف من أي على المدعينملف الدعوه من قبل 

 .الموافقة طلب أو/  و المطالبة ظروف أو وقائع عن

ً  إجراءً يعد  هذا التسوية اتفاق على الموافقة - حكم نهائيقرار   بأي يتعلق فيما ، المجموعات عضاءنهائيا أل قضائيا
 .الموافقة طلب في المحددة بالمسائل المتعلقة اإلجراءات من سبب

 والحكم التسوية التفاق الكاملة غةالصي. والحكم التسوية التفاق الرئيسية للنقاط ملخص فقط يشكل أعاله ورد ما
 تحدد سوف ، اإلشعار هذا في الواردة وتلك التسوية اتفاقية تعليمات بين تعارض وجود حالة في. ملزمةال هي

 .التسوية واتفاقية الحكم في التي التعليمات

 .المحكمة لقرار وفقًا نشره ويتم المحكمة قبل من اإلشعار هذا محتوى على الموافقة تمت

 :عليه والمدعى الطلب مقدم مكاتب في للمراجعة متاحان والحكم التسوية اتفاقية •
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