התעה נזנו הסזו פשוה מתוקן ננקשהלאישוו תניעהייצוגית
(להלן :״המשינה״)
תום סטווגו ניחניוני הצלחה נע״מ
11-50-44823
נעניץ ת.צ.
51.5.52
לידיעת הציבור ני ביום
מובא מאת

הוגשהלבית

המשפט

לאישוו
בקשה

הסדו פשוה

מתוקן
[לחלף

״הס

11-50-44823
הפשיה״) בתובענהייצוגית ת.צ.

לאישוו התובענהנייצוגיתלהלן; ״הבקשה
(להלן:״התביעה״! ובבקשה
סטרוגונ׳חניוני הצלחה בע״מ
לאישורי).
0025396-30
טלפון:
תל-אביב,
המייצג״) שכתובתםלצורךהלין זה היא ברחי ברקוביץ מגדלהמוזיאון,
[להלן :״ב״ג התובע
תום סטווגווווניהראלי

תום

המייצג״) ,מיוצג עיי עוה״ד
מו תום סטווגוו״התובע

[״המשיבה״) מיוצגת על ידי עו״דאלירן
חניוני הצלתה בע״מ

7125396-30/7825396-30

תל

0702545-30
אביב,
טלפון:

הדרי

ממשרד עוה״ד דן

להט ושות׳
ולהלן:

פקסימיליה:

״ב״נהמשיבה״) ,וחי ויסוצקי

7302545-30.
פקסימיליה:
שתהא בנן משום הודאה מצד מי מהם בטענהנלשתי של משנתו.

התקשוות הצדדים
לפיו ,תינןמבלי
לתובענה בהסדו תפשוה וקיום ההתחייבויות
הסדו פשוה זהיחולעל נל מי שחנהבחניון של המשיבה המצוי
9002.8,81
2102.1.1
ושלם דמי חניה
1102.7.02
ועד
ארבעת מנדלר מאז
ו/אובחניון של המשיבה שהיה מצוי במתחם הרחובות החשמונאים ארניה
ועו
9002.1.3
קבועים עבור שעתיים ,אן משן החניה היה לא יותר משעהושלושת רבעי השעה.
הרלבנטית
להינלל
רצונם
הנהגים
קבוצת
נל
את
יחייב
הסדר
בקבוצה
אי
על
יגישו
אשר
אלה
לעיל,
המתוארת
על
הנמנים
הפשרה
״הויעת
הודעה
למעט
הפוישה״),
[להלן:
את תודעת הפרישה ישלשלות בדואר רשוםלמען תבא :בית המשפט המחוזי בתל אביב ,רח־ ו״צמן
61.2.82
להלן ,עדליום
באופן המפורט
תל אביב .נותרת הודעת
ייצוגית בת.צ.
יישלח בדואר רשום גםלמשרדי ב״נ התובע המייצג וב״נ המשיבה.
העתק מהודעת הפרישה
11-50-44823
הפרישה תנוסח נן :״התנגדותלהנללה בתובענה
ולפנים משורתהדין,תינתן הטבה
לציבורלפיה המשיבה תאפשרבחניון ״השוק הסיטונאי״[אשרנניסתו היום היא מרח׳
להודות באףטענה,
להלן תמציתהסדר.-מבלי
ונולל שבת)עלפני תקופה של חודש וחצי
דרן מנתם
[היינו ,חודש
(נלומר ,בימים חמישי עד
בגין) חניה חופשיתוללאתשלוםנלשהולנל רנב,במהלן נלסופי השבוע
00:60
03:02
בבוקר היום למחרת
ועד השעה
ולהלן :״תקופת ההטבה״) וזאת החל משעה
קלנדרי שלם ושבועיים נוספים בתוך החודש העוקב
ולהלן:״ההטבה״).
לו)
הקלנדרי השלם הראשוןשיחול לאחר אישור התסנם על ידי ביהמ״שובשבועייםנוספיםעוקבים בתון החודש העוקבלו ונאטורבמהלן סופי
ההטבה תינתן בחודש
השבועבלבד
בלבד] להלן :״מועד ביצועההטבה״) .נמונן ,המשיבה שינתה את המחירוןבחניון המנונה
[נאמור ,בימים חמישי ,שישי ושבת ובשעות הנקובותדלעיל
בפועלעלידי המשיבה מציבור הנהגיםבחניון האמור ,תינם
״השוקהסיטונאי״ באופן בו אין מוםמחלוקתבין הצדדים שדמי חניה המפורסמיםעלגביהמחירון ואשרנגבים
לגרוע נהוא זה מטענות המשיבה שגם במתנונתהמחירון הקודם ,גבתה המשיבה דמי החניהכדין,
ונוסחחדש) .אין באמור נדי
בהתאםלחוק
ולסעיף 70בילפקודת התעבורה
לאישור ,בה טען התובע המייצג ניעל
ייצוגית שתגיש התובעהמייצגנגד המשיבה ,היא הבקשה
הסדר הפשרה נשוא מודעה זו ננרת במסגרת בקשת
לאישורתובענה
המשיבה תלה חובה
לגבותלפי תעריף רבע שעתי תחל מתום שעתהחנייה הראשונה ודרשפיצוי.אליבא דב״נ התובעהמייצג ,הסדר הפשרה המפורט בהסנם ובמודעה
זו ,תינובעל ערן רבלחברי הקבוצה ,ומהווה הסדרראוי.
000,04
הגמוללתובע המייצג יהיה
המלצתם המוסנמת של הצדדיםלבית המשפט היא ני
000,09
מע״מ] ,ושנר הטרחהלבאי הנוח התובע המייצג יהיה
[כולל
טע״ט] .אדם הנמנהעל חברי הקבוצה ,רשות ציבורית
הפועלתלקידום מטרה ציבורית בקשר
לעניין שבו עוסקת הבקשהלאישור אוהתובענה ,ארגון שאושרעל
[כולל
61.2.82
והפועללקידום מטרה ציבורית כאמור ,רשאיםלהגישלבית המשפט ,בכתב ,עדליום
התנגדות מנומקת להסדר הפשרה.
ידי השר
ומבוטל,ולא יהאלו כל תוקףעוד,מבלישלמי מן הצדדים תהא טענה ,תביעה או זכותכלפי
לא יאושר הסדר הפשרתעל ידי בית המשפט ,יהא תסדר הפשרת בטל
משנהובגין כן ,ויתחדשוההליכים בפני בית המשפט ,כאשר צד לא יחשב כמי שהודה בטענת משנהו או ויתרעל זכות או טענה העומדתלו.
ובטועדו,ויתרו הצדדיםלועלכל טענה ,תביעה או זכות של צד כנגד משנהו אוכנגד צדדים קשורים,
במלואו
לאישורו של הסדר הפשרהוקיומו של תסדר הפשרת
בכפוף
לעילות התובענההשונות.
בכל הקשורלבקשת האישור,ובכלל זה בכל הקשור
 10עם אישור תסדר הפשרהעל ידי בית המשפט ,ומתן תוקף של פסקדין ,ובכפוף
למילוי התחייבויות המשיבהעל פי הסכם הפשרה ,יתגבש מעשה בית דיןכלפי כל חברי
הקבוצה ,אלא אם סי מהם ביקש לצאת מן הקבוצה כאמור בסעיף 18
עילות התובענהלתקופה הנקובה בסעיף להודעהזו.
וו)לחוק,בגין
11-50-44823
לעיון בת.צ.
בבית המשפט המחוזי בתל אביב וכן אצל ב״כ המשיבה.
 11הסדר הפשרה עומד
 12ב״נהיועץ המשפטילממשלה הודיעלבית המשפט כי אינו מתנגדלהסכם הפשרה.
אלמנור).
 13הודעה זו מתפרסמת ע״פ החלטת בית המשפטהמחוזי בתל אביב(כבוד השופטת שושנה

במתחם שבין הותובות החשמונאים

תום סטרוגו ,עו״ד
נ״כ

רוניהראלי ,עו״ד
התובע המייצג

דרן מנחםבגין קרליבן
הסיטונאי״) מאז
[להלן:״חניון השוק

אלירן
נ״כ

הדרי ,עו״ד
הנתבעת

