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   : סכו$ התביעה
  '   שח19.4   : נזק אישי  לתובע

  . אינו נית) להערכה בשלב זה : נזק מצרפי  בתובענה הייצוגית  
  
  

   תביעה ייצוגית–כתב תביעה 
  

  : כללי . א
  
  מנהגי רכבי� תבעות נעניינה של התובענה הוא בהשבת סכומי� שנגבו שלא כדי� על ידי ה  . 1

מכוח הדי� ומכוח שת  על א) " ושילמו אגרת חניה בעיר פנתבעות שהוטעו על ידי ה  
  . אי� לגבות� מדיניותה של המשיבה כפי שיפורט להל�   

  

כל האזורי� בעיר המסומני� . ת   מוסדרי� על פי חוק עזר עירוני "ענייני החניה  בעיר פ  . 2
בחניוני� העירוניי�  מוסדרי�  בשלטי� על פי חוק עזר בכחול לב� על שפת המדרכה ו  
  .    עירוני   
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הצביעה ואישרה  את ,   ואולי א) לפני כ�  ישיבת מועצת העיר החליטה 2008מאז שנת   . 3

 החניה בעיר הנה  בחינ� 16:00�ל13:00השינוי בחוק העזר העירוני  כ� שבי� השעות     
  . ואי� לאוכפה   

  
ועל כ� . ל  " טלפוני ע� רשות החניה בעיר אכ� לא נאכפת החניה בשעות הנעל פי בירור   . 4

  .   לא גוררי� ולא רושמי�  קנסות     
  
  אי� השינוי  בחוק העזר  מובא לידיעת הציבור  ובשלטי חוצות כפי שקובע לעומת זאת     . 5

   . החוק    
  
י המדחני� של "ומשל� עעל כ� נהג השומר על חוק העזר החונה  באזור חניה  מוסדר   . 6

16:00�ל13:00  ג� בשעות שבי�  PANGOי "י  סלופארק וע"ע, י איזי פארק  "ע, ה ירייהע                 
  .              שבו החניה חופשית 

  
 אינה מפרסמת ,שינוי  חוק העזר על טה יהחלשהמועצה ה למרות ירייאי� חולק על כ� שהע  . 7

   כלכלי ק  וגורפת לכיסה סכומי כס) אדירי�  וזאת כעסאו לחוני�/ זאת לתושבי� ו  
  .              וריווחי   גרידא 

  
תו� התעלמות מוחלטת '  מהאמור לעיל אנו למדי� שהנתבעות  פועלות מזה שני�  מס  . 8

  . ומכוונת  של פרסו� שינוי חוק העזר לעניי� החניה   
  
  מהשעה ' שח5 ה ס� של יריי� במדח� הע  החנה את רכבו ושילו2.1.2011התובע  ביו�    . 9

    . 16.36 ועד לשעה   15:13  
  שעתיי�  כמו כ� החנה את רכבו  והפעיל חניה של  סלופארק   בשעת הצהריי�  למש�   

   .PANGOל ב "וכנ. ח " ש7             בעלות של  
  
ניוני�  התובע מייצג  במקרה זה   את ציבור  הנהגי� החוני� בכל רחבי העיר ובח  . 10

העירוניי�  שכנגד התובע  נהגו הנתבעות בחוסר תו� לב תו� שהנ� מטעי� במכוו� את   
  . החוני�   

  
  . יפורט   בתביעה  הפרו הנתבעות ביחד ולחוד חובות המוטלות עליה� על פי החוק כפי ש  . 11
  
  
  : הצדדי$   . ב

    
ל משפחתו לרבות אימו סידוריו שלו וש, התובע הנו  תושב העיר  שאת כל קניותיו   . 12

התובע מרבה להחנות את רכבו בחניוני� או באזור חניה מוסדר .הקשישה עושה בעיר   
  . יה יריי הע"ע  
   ח" ש5ה ושיל� במדח� יריי  החנה את רכבו בחניו� הע2.1.211ביו�   
    
   'נספח א �ב  "מצ  

  

  אשר לא      �    PANGO  החנה את רכבו  והפעיל בשעות הצהרי� את  3.1.2011ביו�   

  . דעה את התובע שבשעה זו החניה בחינ� יי  
  
ה אשר מתוק)  תפקידה אחראית על הסדרת החניה בתחומה וה� על יריי  הנה ע1הנתבעת   . 13

  .  הודעת כל שינוי בחוק העזר  בשלטי�  
  

  לגביית )   1  נתבעת:להל�(יה ירי  הנ� חברות אשר הגיעו להסדר ע� הע3�2הנתבעות   
  .       תשלומי אגרת החניה  כמוב� עבור עמלה        

   לוודא מה� השינויי� בחוק העזר  העירוני ועל פי כ� להפעיל את 3�2חובת הנתבעות   
  . מערכת הגביה הטלפונית   

  
  : ת "המסגרת הנורמטיבית  לגביית אגרת חניה בעיר פ  . ג
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 יהיריריות  נתנה  למועצת העיע  על פי פקודת הת" לקבוע הסדרי חניה בעיר פ  הסמכות  . 14
    . העירוני לעניי� העמדת רכב וחנייתו להתקי� את חוק העזר   

  
יה הסמכות להסדיר את חניית הרכב ואת מקו� החניה ירי על פי חוק העזר על ראש הע  . 15

    .  לחוק העזר 3�ו� 2המוסדר  וזאת על פי סעיפי�   
  . ת "של העיר פיש לציי� שחוק העזר  פורס� באתר האינטרנט   
    

16 .    �    :בעניי) מקו$ חניה מסודר  מצוי) בחוק ) ה ( 3בסעי
  

 לא יחנה אד$ רכב במקו$ חניה מוסדר  ולא ישאירו �19:30  ל7:30בי) השעות )  ה" (  
  אלא א$ כ) נקבע אחרת , עומד במקו$ כאמור לזמ) העולה על שעה אחת     
   .  " בתמרור     

  
  
  
17 .   �  :  עזר  בנושא  תמרורי$ מצוי)  לחוק ה10בסעי

    
 יציי) בתמרור מתאי$ שנקבע בהודעת התעבורה כל מקו$ חניה וכ) כל העירייה ראש  "   
   ."   3ו�2הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיפי$ , איסור   

  
   .נספח  ב �ב  חוק העזר  "מצ  

  
  . '  וכדאו שונו /  דהיינו יש לידע  בתמרור  את הסדרי החניה  שנקבעו ו  . 18
  
   :  מצוי�בתמרורי�  המפוזרי� בכל רחבי העיר ובכניסות לחניוני�    . 19
  

    "                     
  החניה לשעתיי$ בלבד        
  ת  "עיריית פ              
  חניה מוסדרת בתשלו$       
   יסלולאר' מדחני$ וטל, כרטיס חניה : באמצעות     
  ה�בימי$ א        
    �19:30  8:30בי) השעות       
  וערבי חג ' ביו$ ו        
    14:00 – 8:30בי) השעות       
  החניה מותרת  בתאי החניה המסומני$ בלבד      
  "רשות החניה העירונית           
    
   4500*כא) נית) להחנות סלולארי :  שלט נוס� שמוצמד לכל השלטי$   

  
   'נספח  ג �ב צילו$ התמרור  "מצ  

  
  בשלטי� כל שינוי  בחוק העזר שהתקבל וכל שינוי בהסדרי יה היה לעדכ� יריעל ראש הע.      20

  .            שעות החניה 
  
  : יה ירישינוי חוק העזר בהחלטת מועצת הע  . ד
  
   

אישור תיקו� חוק עזר : '   על סדר היו� בסעי) ד10.1.2008בהחלטת מועצת העיר  מיו�   . 21
  ) תיקו� ) ( העמת רכב וחנייתו ( ת "לפ  

  
א� זה , איציק , אני רוצה להציע :  "  לפרוטוקול  10 'הפטל עמ. ש' קשה  גבבישיבה בי  
. בואו נשנה את חוק העזר ויהי רשו� על התמרור ,   לא נותני� 16:00 עד 13:00נכו� שמ  
  "  לא להטעות את האנשי� : "הפטל ' ובהמש�  ממשיכה גב".  לא רשו� , אני הסתכלתי   

  
והוחלט  שהחלטה הצבעה  הועלתה לבתמרור   ופרסומו ו של שינוי חוק העזר זצעהה  
  .     לעניי)  שינוי חוק העזר  אושרה 1568'  מס  
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   'נספח  ד  � $הרלוונטיי העמודי$ – 10.1.2008ב הפרוטוקול מיו$ "מצ  
  
הפטל בעניי� ' ה לסדר היו� ההצעה של גבת הועלב   שו29.6.2008בהחלטת המועצה  מיו�     .22

   .  אושרה 1757' שוב דנו והצביעו והחלטה מס.    העזרשינוי חוק   
  

  'נספח  ה  �נטיי$ ו העמודי$ הרלו– 29.6.2008ב הפרוטוקול מיו$ "מצ  
  
יה ממשיכה לגבות כספי� בגי� חניה בשעות שהחניה ירישני� שהע' למרות האמור מזה מס  . 23

ואינה  משנה את אינה מתקנת  את חוק העזר על פי החלטת המועצה  , נה חופשית יה  
  . הכיתוב בתמרורי�   

  
בש� יעל וש� א) אישרו את ' גבע�  ,מטע� התובע  שוחחו טלפונית ע� רשויות החניה  . 24

 וא) אישרה 16:00�ל13:00העובדה שאי� צור� לשי� תווית חניה או  לשל� בשעות שביו   
  .  שעדיי� לא עודכ�  התמרור    

  
  .  'נספח ו �ני מול רשות החניה  ב  תצהיר  תמיכה  לבירור הטלפו"מצ  
      

ההחלטות לשינוי שהתקבלו במועצה באי שינוי חוק העזר למרות למחדל�  של הנתבעות   . 25
  שנוהגת רשות החניה ואינה אוכפת את החניה בשעות הצהריי�  מטעה  בפועלובמדיניות   
  .במכוו� את הנהגי� החוני�   

  
  .  קיבלה כל ביטוי באזורי החניה  המוסדרי�סמה ולאלא פורמכא� שמדיניות רשות החניה   . 26
  
אי� היא מחייבת בתשלו� אגרת , ה יריימתברר  כי בהתא� למדיניותה של הע, הנה א� כ�   . 27

  . ואינה קונסת נהגי� אשר חוני� ללא תשלו� חניה16:00� ל13:00הסדר חניה בשעות בי�   
גי� משלמי� באמצעות המדח� אול� התמרור המורה על התשלו� נשאר בעינו והנה  
3�ו2ובאמצעות נתבעות    .   

  
או במחדליה אלו הטעו הנתבעות  ביודעי� את התובע כמו ג� את יתר / במעשיה אלו ו  . 28

הנהגי� שסברו וסוברי� על סמ� השילוט המוצב ובגי� המדחני� המוצבי� כי עליה�   
רה שלא כדי� ובניגוד למדיניותהובפועל גבתה העריה אג, לשל� אגרת הסדר חניה   
  .  לאישור החלטותיה ו  

  
חשיבות פרסומה של מדיניות ציבורית   וקיו� החלטות המתקבלות במועצה  העירונית   . 29

 וא) שחיתות ולסייע לאזרח לתכנ� את צעדיו יתעל פי החוק  נועדה למנוע אפליה שרירות  
מד על החשיבות הרבה בפרסו� יואב דות� שע' כפי שעולה מדבריו של המלומד פרופ  
' משפט ומנהל ג, " פרסו$ הנחיות מנהליות" הנחיות והחלטות שהתקבלו במאמרו   
  475,484�485  .   

  
  בשנת     לשנות את חוק העזר על פי החלטות המועצה שאושרו  עוד 1על כ� היה על הנתבעת   . 30

  .י החניה   ולפרס� שינוי זה  בתמרור המורה על הסדר2008             
    
16:00� ל13:00 היה   להפסיק את גביית  אגרת החניה בשעות שבי� 3� ו2על נתבעות        
  .  ה שהיא  זו המחייבת את מדיניות  גביית אגרת החניה ירייכפי שהוחלט במועצה של הע  

  
התובע יטע� כי משלא עשו כל אלו הנתבעות  הרי שה�  פועלות בחוסר תו� לב הגינות    . 31

יקיו� כפיי�  ומשלשלות    לכיס� אגרות חניה שלא כדי� ובניגוד להתנהלות מנהלית ונ  
  . תקינה   

  
  : עילות התביעה. ה
  
קשר בי� עוסק . יה  יתוספת השנולפי  המפורט ב) א(3על פי חוק  תובענות ייצוגיות  סעי)   . 32

ות על פי החוק ועליו נו לקוח של הנתבעיולקוח ובמקרה זה של תשלו� אגרת חניה הרי שהתובע ה
  . לשל� על פי הנדרש 

  
מי " :    לחוק 1ח עשיית עושר ולא במשפט  כפי שמופיע בסעי) ולתובע עילת תביעה מכ  . 33

חייב , או טובת הנאה אחרת שבאו לו מאד$ אחר , שקיבל שלא על פי זכות שבדי) נכס   
  "ת שוויה  לשל$ א–להשיבה וא$ השיבה בעי) בלתי אפשרית או בלתי סבירה   
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שינו      מאחר ולא ,אי� כל ספק שהנתבעות נטלו לכיס� שלא כדי� בניגוד להחלטות המועצה  
  .   שלטי החניהעל פי החלטת המועצה ולא תיקנו את את חוק העזר   

  
 מכוונת בי� נהגי� שאינ� יודעי� את  ולהטעיה  להפליה  גרמו הנתבעות במעשה זה  
  . שיודעי� אות�  בודדי� מתו� חברי המועצה י� נהגי� החלטות המועצה ואת יישומ� לב  

  
נטילת כספי אגרת החניה  בניגוד להחלטות המועצה   מקימה לתובע עילת תביעה לפי    . 34

  . חוק זה  כנגד הנתבעות   
  
 �או במחדליה של הנתבעות פעלו הנתבעות  תו� הפרת החובות המוטלות עליה/ במעשיה ו  . 35

  .   חובת תו� הלב הכללית  והאפליה תהפר, בי� היתר , י מכוח המשפט המנהל  
  
    את הנתבעות  להשיב  לתובע  ולכל ציבור הנהגי� ששילמו אגרת משכ� ראוי לחייב  . 36

י תשלו� במדחני�  המפוזרי� בעיר באזורי " וע3�ו2 באמצעות נתבעות 1חניה  לנתבעת   
ורות לשנות את השילוט על פי החלטת את כל הסכו� שנגבה שלא כדי� כמו ג� לה, החניה   
   .  29.6.2008 ומיו�  10.1.2008המועצה מיו�   

  
על   הנתבעות להשיב את כל הכספי� שגבו שלא כדי� ג� מכוח חוק עשיית עושר ולא   . 37

שכ� לתובע ולקבוצה נגר� חסרו� כיס ובנסיבות ,   לחוק 2עי) ספוטרה לפי לבמשפט ולא   
       .� התנהגות  הנתבעות והות מקת ומתחייבת לנוכח העניי� ההשבה היא צוד  

     
לאור כל האמור ולאור  העילות המשפטיות ולאור חובת תו� הלב החלה על הנתבעות   . 38

לרבות החובה המוגברת בה חבה רשות שלטונית   יוסבר כי במקרה דנ� קיי� אינטרס    
    .י הנתבעות "חשוב במיוחד   להשבת הכספי� שנגבו ביתר ע  

  
על פי החוק כל פעולה של גו) כמו הנתבעות הפועלות בניגוד לחובה המוטלת עליה�   . 39

  . מהווה עוולה המחייבת השבה לכל הנפגעי� כתוצאה  מפעולות אלו או ממחדליה�   
  
יטע� התובע כי התנהלות  הנתבעות  גרמה ועודנה גורמת להטעיה בקרב הנהגי� שלא   . 40

    .  16:00  עד 13:00 אגרת הסדר חניה במרחבי העיר  בשעות יודעי� הא� עליה� לשל�  
  

  :  התביעה הייצוגית 
  
יה לחוק תובענות יתוספת השנוכמפורט ב)א(3התובע יטע� כי לאור הוראת סעי)   . 41

  . מ� הדי� להגיש את התביעה בדר� של תביעה ייצוגית , ייצוגיות   
  
כבד יכיר   בתביעה  כתובענה  ייצוגית בי� היתר נו זכאי שבית המשפט הניהתובע יטע� כי ה  . 42

מחמת שיש לו עילת תביעה אישית כנגד הנתבעות  וזו אותה עילת תביעה שיש לכלל      
  . חברי הקבוצה כפי שיוגדרו להל�   

  
ת  באמצעות "  כל מי ששיל� אגרת חניה ברחבי העיר פ:הגדרת קבוצת התובעי$   . 43

   . 10.1.2008כרטיסי חניה בתקופה החל מיו� ו PANGO, רקסלופא, איזי פארק , מדחני�   
  
  :  תובע  בתנאי$ לאישור  התביעה הייצוגית עמידת ה  . 44
  

 חברי הקבוצה וזאת בעילות  מ� הראוי לאשר את  התביעה כתובענה ייצוגית בש� כלל  
  .   לחוק תובענות  ייצוגיות ) א( 8בכתב התביעה ומכוח סעי)  ושפורט  

  
הרי שמתקיימי� , יי� אישור בית המשפט להגשת התביעה כתביעה ייצוגית לענ  . א  
  : כדלקמ� ) א( 8בתביעה זו התנאי� המפורטי� בחוק בסעי)     

  
התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכל .  1    
  .  יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה )     חברי הקבוצה ויש אפשרות סבירה שה    

  
     תנאי זה מתקיי�  בענייננו  שכ�  התובענה מעוררת  שאלות זהות של עובדה     
  .       ומשפט ביחס לכל חברי הקבוצה שהוגדרה     
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תובענה ייצוגית  היא הדר1 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות .  2    
  .      העניי)     
      
ה הנו קט� ואינו מצדיק ניהול       מאחר והנזק שנגר� לכל יחיד מחברי הקבוצ    
ולמע� ייעול ההלי� וחיסכו� בזמנה של מערכת המשפט מ� , תובענה בנפרד           
הראוי להכריע בעניינ� של כלל  חברי הקבוצה במסגרת הלי� אחד שהכרעתו           
      . תהיה תקפה לכל חברי הקבוצה          

  
 כלל  חברי הקבוצה ייוצג וינוהל קיי$ יסוד סביר להניח כי עניינ$ של .     3    
  .          בתו$ לב     

  
לתובע וליתר חברי הקבוצה אינטרס זהה  ומשות) כי אי� בינו לבי� יתר             
    .          חברי הקבוצה כל ניגוד אינטרסי�     

  
, נה עורכת די� בעלת וותק וניסיו�  לסוגיה בערכאות שונות יכ התובע  ה"ב            
      ייצוג הקבוצה של התובעי� על ידה תבטיח את הזכויות המלאות של כלל        
  .          חברי הקבוצה ותעשה בנאמנות ובמסירות     

  
          :חישוב הנזק       

  
חנה בשעות   וכ� ח" ש5יה בעלות של ירירכש התובע חניה בחניו� הע, כאמור לעיל   . 45      
ח לשעה  " ש3.6בעלות של    PANGOלופארק  והצהרי�   ושיל�   באמצעות הס    
משכ� מגע נזקו האישי של התובע   .  ח" ש14.4 שעתיי� המותרות  בס� כולל  של     במש�

    .  ח" ש19.4כדי     
  

במטרה לקבל נתוני� אודות , פניות התובע  או מי מטעמו :  נזק  ציבור הצרכני$ .    46      
לבי� 13:00פי� שנגבו במדחני� בשעות שבי�   ס� הכס,המכוניות החונות כמות     
חות   בגי� התמורה שגבו בסלופארק " שימציאו דו3�ו2כ� לגבי  נתבעות ו .  16:00    

 על מנת לעמוד על ,ל בי� הנתבעות"חלוקת התמורה הנ. ל "   בשעות הנ PANGOו    
 ל ובכ� לאמוד את סכו� התביעה"שיעורו המדויק של היק) הגביה הלא חוקי הנ    
       .    לא עלו בידי התובע כאמור ,על כלל  חברי הקבוצה    

  
   : הסעדי$ המבוקשי$       

  
     נוכח כל המפורט בתובענה  שבנדו� מתבקש בית המשפט הנכבד להורות   . 47        
  :    בהחלטתו כדלקמ�     
      
 הדי� פעלו בניגוד להוראות, ד  שיקבע כי הנתבעות או מי מה� "לית� פס  .     א    
  וכי הטעו את ציבור הנהגי� והצרכני� כמפורט בתובענה ולית� צו       
להמשי� ולהפר את הדי� וליטול לכיס� , האוסר על הנתבעות  או מי מה�       
סכומי  כס)  שלא  כדי�  עבור אגרת החניה במרחבי העיר בי� השעות       
16:00�  ל13:00         .   

  
  ות אשר יורה לנתבעות לגלות את  ס� ח וחשבונ"לית� צו למת� דו  .     ב    
  ל  על ידי ציבור הנהגי� והצרכני� החל "הכספי� שנגבו  בשעות הנ      
�מ       10.1.2008  .   

  
  לית� הוראות אחרות בדבר הדיו� והתובענה כפי שימצא לנכו� בית   .     ג    
  . המשפט הנכבד       

  
  וצה בגי� גביית היתר של לחייב את הנתבעות ביחד ולחוד לפצות את הקב  .     ד    
  . הסכומי� שנגבו על ידי מי מה�       

  
  ת "לקבוע את הגמול לתובע בשל פועלו למע� ציבור הנהגי� בעיר פ  .     ה    
  . המאמ0  של התובע ובית המשפט מתבקש לשקול את הטרחה . שניזוקו       
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   23 לקבוע את שכר טרחתה של באת כוח התובע בהתא� לאמור בסעי)  .     ו    
    . לחוק התובענות הייצוגיות        

  
  
  

                ________________  
  ד "עו, מרי$ הרשקובי�                 
    כ  התובע"       ב                

  
  
  
  
              


