הורעה ברבר הגשת בקשה לאישור הסכס פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו) 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות"(
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף )25א() (3לחוק תובענות ייצוגיות ,כי ביום  20.7.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור
הסכם פשרה)להלן" :הסכם הפשרה"( ,אשר נחתם בעניין תביעה שהוגשה על ידי מר גיא עידו)להלן" :התובע" או "המבקש"( נ׳ חברת בניין הבימה
בע״מ )להלן :״חברת בניין הבימה״( ו-התיאטרון הלאומי הבימה בע״מ  -חל" צ)להלן" :התיאטרון הלאומי הבימה"()שתיהן להלן" :המשיבות"(
במסגרת תיק ת״צ ) 22797-12-14להלן :״התביעה״( והבקשה לאישור התביעה כייצוגית)בקשה  1בת״צ ) (22797-12-14להלן" :הבקשה לאישור"(.
בתביעה ובבקשה לאישור נטען ,כי המשיבות אינן מאפשרות לאנשים בעלי מוגבלויות ,אשר מגיעים לתיאטרון הבימה ,חניה חופשית ,ללא תשלום,
בחניון התרבות)להלן" :החניון"(; וכי בהתנהלותן זו מפרות המשיבות ,כביכול ,את הוראת סעיף 4ב לחוק חנייה לנכים ,התשנ״ד) 1994-להלן" :חוק
חניה לנכים"( ,וכמו כן ,עושות עושר שלא במשפט.
קבוצת התובעים המיוצגים הנם כלל הזכאים לתו נכה ,אשר השתמשו בשירותי החניה של החניון תמורת תשלום דמי חנייה ,מיום כניסתו לתוקף
של חוק חניה לנכים )היינו החל מיום  (7.10.2005ועד למועד אישור הבקשה לאישור המתוקנת כמפורט לעיל.
כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים ,כהגדרתם לעיל ,ו/או גוף כהגדרתו בסעיף )18ד( לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית
המשפט המחוזי בתל אביב התנגדות מנומקת להסדר הפשרה בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו)להלן" :התנגדות"( .כמו כן ,בפרק הזמן האמור
לעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים ,כהגדרתם לעיל ,להודיע ,בהתאם לאמור בסעיפים  11ו/או )18ו( לחוק תובענות
ייצוגיות ,כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה יחול עליו)להלן" :הודעת פרישה"( .הודעת הפרישה תישלח בכתב למזכירות בית המשפט ,עם העתק
לב״כ המשיבות ,אשר יימסר במסירה אישית או שישלח בדואר רשום עם אישור מסירה.
בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים עם קבוצת התובעים המיוצגים ,אשר לא מסרו הודעות פרישה כדין.
תמצית הסכם הפשרה
מחויבות המשיבות:
• זכאי לתו נכה לרכב ,אשר יגיע עם רכבו הנושא תו נכה לרכב לתיאטרון הבימה על מנת לצפות בהצגה יהיה זכאי לחניה חינם בחניון ללא קשר
לסוג התו .החניה חינם תינתן על ידי התיאטרון הלאומי הבימה ועל חשבונו.
• בעל תו החניה אשר יוכיח ,כי הגיע לתיאטרון הבימה לשם צפייה בהצגה )למשל על ידי הצגת כרטיס להצגה( שמתקיימת בימים א׳  -ה׳ לאחר
השעה  16:00או בימי סוף השבוע ויציג תו חניה לנכה בתוקף לנציג התיאטרון הלאומי הבימה בקופת התיאטרון ,יקבל מדבקת חניה ,עימה יוכל
לצאת מהחניון אוטומטית ללא תשלום .המדבקה תינתן בקופות התיאטרון כשעה טרם תחילת הצגה ועד השעה  .21:00בעל תו חניה אשר יוכיח
כי הגיע לתיאטרון הבימה לשם צפייה בהצגה שמתקיימת בימים א׳  -ה׳ שתחילתה לפני השעה  16:00ויציג תו חניה לנכה בתוקף לנציג התיאטרון
הלאומי הבימה בקופות התיאטרון יקבל זיכוי בסך ) ₪ 24עלות שעתיים חניה( בגין החניה במשך זמן ההצגה.
• התיאטרון הלאומי הבימה יהיה רשאי לקבוע ,מפעם לפעם ,נהלים ו/או שיטות חילופיות ,במטרה להבטיח ,כי המדובר באדם הזכאי לחניה חינם
על פי הסכם הפשרה ,ובלבד שלא יהיה בנהלים ו/או דרישות אלו ,משום הכבדה מיותרת על ציבור בעלי המוגבלויות ,לרבות הכבדה פיזית.
• התיאטרון הלאומי הבימה הגיע להסכמות עם מפעיל החניון על פרסום הנהלים כאמור ואת הסדרי החניה והתשלום בחניון ,לזכאים להטבה
לחניה כאמור ,באמצעות מדבקות שיודבקו על גבי מכונות התשלום האוטומטיות .כמו כן ,הנהלים יפורסמו במקום בולט לעין הציבור בקופות
התיאטרון.
ייתור על מגיעות ומעשה גית דין
מובא בזאת לידיעה ,כי בכפוף לאישורו וביצועו של הסכם הפשרה ,מוותרים התובע המייצג ,וקבוצת התובעים המאושרת ,כלפי המשיבות על כל
טענה ו/או דרישה ו/או עילה הנובעים מהטענות ו/או הדרישות הכלולות בתובענה ובבקשה לאישור ,לרבות כפי שפורשו בידי בית המשפט ו/או
הנובעים מן המסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא התובענה ו/או הבקשה לאישור ,והכל בקשר עם גביית תשלום מאנשים עם מוגבלות המגיעים
לצפות בהצגות התיאטרון בגין החנייה בחניון התרבות.
כמו כן מובא לידיעה ,כי אישור הסכם פשרה זה יהווה מעשה בית דין כלפי קבוצת התובעים המאושרת בקשר עם כל הטענות ,העילות והסעדים
הנזכרים בתובענה ובבקשה לאישור ו/או הנובעים מהם וזאת ,בין היתר ,בנוגע לעילות ולסעדים הבאים :הפרת הוראת סעיף 4ב׳ לחוק חנייה לנכים
)הפרת חובה חקוקה לפי סעיף  64לפקודת הנזיקין(; עשיית עושר ולא במשפט; פיצויים בגין אילו מהעילות כאמור; ומתן צו עשה בקשר עם העילות
כאמור.
גמול ושכר טרחה
הצדדים הסמיכו את בית המשפט הנכבד לפסוק שכר טרחה לבאי הכוח המייצגים בסך של  ₪ 23,000בתוספת מע״מ כדין וגמול לתובע הייצוגי
בסך של . ₪ 7,000
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה
לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות הסכם הפשרה.
• הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב ובמשרדי ב״כ התובע וב״כ המשיבות:
משרד ב״כ התובע  -יעקב שפיגלמן ושות׳ ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,7רמת גן טל׳ 03-6114141 :פקס 03-6114142 :דוא״ל.global@sp-law.co.il :
משרד ב״כ חברת בניין הבימה בע״מ :גדעון פישר ושות׳  -משרד עורכי דין ,מרכז עזריאלי)מגדל משולש קומה  ,39תל אביב
טל׳ 03-6913999 :פקס.03-6913998 :
משרד ב״כ התיאטרון הלאומי הבימה בע״מ  -חל״צ :טישמן ,פריצקי ,לוין ושות׳  -משרד עורכי דין ,רח׳ הארבעה  ,10תל אביב
טל׳ 03-5620563 :פקס 03-5620565 :דוא״ל.ofRce@tpl-law.co.il :
• נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
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