הודעה בדבר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה
ייצוגית בת"צ  13642-02-16ויקי פדלון נ' מרכז הירידים
והקונגרסים בישראל בע"מ
מובא לידיעת הציבור כי ביום  16.5.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל
אביב –יפו בקשה לאישור הסדר פשרה ("הסדר פשרה") בת"צ13642-02-16
ויקי פדלון ("המבקש") נ' מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ ("מרכז
הירידים").
התובענה והבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ("התובענה" ו"הבקשה
לאישור") עוסקות בטענה להפרת סעיף 70ב 1לפקודת התעבורה (נוסח חדש)
("פקודת התעבורה") לפיו "המפעיל חניון ,בין שהחניון בבעלותו ובין שבבעלות
אחר ,לא יגבה דמי חניה בחניון אלא לפי יחידות זמן של  15דקות; הוראות
סעיף קטן זה יחולו החל מתום שעת החניה הראשונה".
לטענת המבקש מרכז הירידים הפרה את הוראות הדין בכך שגבתה דמי חניה
גלובאליים בשיעור של  ₪ 30עבור שעתיים ראשונות .מרכז הירידים טענה כי
עם קבלת הבקשה לאישור ערכה בדיקה ממנה עלה כי מיום 1.1.2014גביית
התשלום בחניון הרכבת נעשתה בתעריף של  ₪ 30בגין שעתיים ראשונות ועוד
 ₪ 1בגין כל רבע שעה נוספת ,כאשר על סכומים אלה תושבי תל אביב קיבלו
הנחה של  75%ולפיכך ,הגיעה המשיבה למסקנה כי עליה לשנות את אופן גביית
דמי החניה בחניון הרכבת ,ועל כן תיקנה מרכז הירידים ביום 23.6.2016את
אופן גביית דמי החניה בחניון הרכבת כך שיתאם להוראות פקודת התעבורה.
במסגרת הסדר הפשרה התחייבה מרכז הירידים לאפשר לציבור ובכלל כך
לחברי הקבוצה ,להחנות את רכבם בחניון הרכבת המופעל על ידה ללא תשלום
במשך  30יום ,שיאושרו על ידי בית המשפט ,שייפרסו למשך תקופה של תשעה
חודשים מיום אישור הסדר הפשרה .שווי הפיצוי מהווה השבה לחברי הקבוצה
בסך קרובל.₪ 120,000-
הקבוצה כפי שהוגדרה בהסדר הפשרה" :כל אדם אשר חנה בחניון מרכז
הירידים השוכן בשדרות רוקח  101בתל אביב-יפו המכונה "חניון הרכבת"
ואשר שילם למרכז הירידים דמי חניה שאינם מתומחרים לפי יחידות זמן של
רבע שעה ,לאחר תום שעת החניה הראשונה ,וזאת החל מיום 1.1.2014ועד
ליום"( "23.6.2016הקבוצה").
על פי המלצת בית המשפט ,מרכז הירידים תישא בשכר טרחת באות כוח
בתוספת מע"מ ,ובגמול למבקש בסך של.₪ 5,000
המבקש בסך של25,000
אישור הסדר הפשרה ופסק הדין יהוו מעשה בי-דין כלפי חברי הקבוצה (למעט
אלו שביקשו מבית המשפט לצאת מהקבוצה לפי סעיף (18ו) לחוק תובענות
ייצוגיות ,התשס"ו"( 2006-החוק") ,ויציאתם מהקבוצה אושרה על ידי בית
המשפט) ביחס לכלל העילות והסעדים הנטענים בתובענה ובבקשה לאישור,
ובכלל כך כל עילה וסעד בקשר לגביית דמי חניה בחניון הרכבת שלא על
פי יחידות הזמן הקבועות בסעיף 70ב 1לפקודת התעבורה בתקופה שמיום
 1.1.2014ועד ליום.23.6.2016
אדם הנמנה עם הקבוצה ,אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה ,רשות
ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת התובענה
או הבקשה לאישור ,ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ
המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,התנגדות מנומקת
להסדר הפשרה על כל רכיביו ,בהתאם לסעיף (18ד) לחוק.
אדם הנמנה עם הקבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי
לבקש מבית המשפט להתיר לו לצאת מהקבוצה שהסדר הפשרה חל עליה .מי
שלא הגיש בקשה כאמור יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצה ולהתקשר
בהסכם הפשרה.
התנגדות להסכם הפשרה ובקשה לצאת מהקבוצה ניתן להגיש ,בתוך  45יום
מפרסום הודעה זו ,למזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו במסגרת
ת"צ .13642-02-16
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר
הפשרהעל נספחיו ,הוא המחייב .הסדר הפשרה בנוסחו המלא יעמוד לעיון לכל
דורש בפנקס התובענות הייצוגיות הזמין באתר האינטרנט של בתי המשפט
ובתאום מראש במשרדי ב"כ המבקש ברחוב שפיגלמן  ,9/12נתניה ,טלפון054- :
 ;054-3334282,3116123פקס ,072-2329097:לתקופה של  45יום מפרסום
הודעה זו .ניתן לפנות ולקבל עותק של הסדר הפשרה גם באמצעות הודעת דואר
אלקטרוני לכתובת .sharonv12@gmail.com
ההודעה מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט ותוכנה אושר על ידו.
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