הורעה בדבר הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
בת״צ  4580-09-18אסר הבליו נגד עיריית בני ברה

א .ביום  3/9/2018הוגשה במסגרת ההליך שבכותרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,לפי חוק תובענות
ייצוגיות ,תשס״ו ) 2006 -להלן ,בהתאמה :״התובענה״ ו־ ״החוק״( .ביום  7/10/2019הצדדים
הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת התובענה.
ב .התובענה עניינה בטענת המבקש לגבייה שלא כדין של אגרת הסדר חניה בעת שחנה במקום בו
נאסרה החניה ונקנס בשל כך ,וזאת בניגוד להוראות חוק עזר לבני ברק)העמדת רכב וחנייתו(,
תשמ״א.1980-
ג .על פי הפשרה המוצעת ,מתחייבת עיריית בני ברק לרכוש ו/או להקים מערכת ממוחשבת באמצעותם
תוכל העירייה לבצע החזרים לכל אדם שיהיה זכאי לכך)אדם שהחנה את רכבו במקום בו נאסרה
החניה ,שילם אגרת הסדר חניה ובנוסף לכך נקנס בגין חניה במקום אסור ושילם את הקנס( ,וזאת
החל ממועד חתימת הסדר הפשרה ביום .2/10/2019
ד .בנוסף ,עיריית בני ברק תעביר תרומה בסך  ₪ 10,000לעמותה בעלת שם שעיסוקה בסיוע לחולים.
את זהות העמותה יאשר בית המשפט.
ה .עיריית בני ברק תבצע מיוזמתה באופן קבוע זיכוי כספי כאמור בסעיף ג׳ לעיל לכל מי שמנוי באחת
מהחברות פנגו וסלופארק)ישירות לחשבון האזרח בחברות אלו( ,ושילם עבור חניה מוסדרת בשעה
שקיבל דוח תעבורה ושילמו .הזיכוי יהיה בגובה  70%מגובה כל תשלום של אגרת הסדר החניה
ששולם על ידי אזרח ,ואילו  30%הנותרים יוותרו בידי העירייה כהשתתפות בהוצאות ההשבה.
ו .הזיכוי יבוצע באופן מרוכז מדי שישה) (6חודשים :לא יאוחר מיום  30ליוני ולא יאוחר מיום 31
לדצמבר ,בכל שנה קלנדרית  -את התשלום העודף למי שיימצא זכאי לכך בהתאם לרישומים
שבמחשבי העירייה .סך סכומי הזיכוי יפורסמו מעת לעת באתר רשות החניה של עיירית בני ברק.
ז .החל ממועד אישור הסדר הפשרה ,העירייה תפרסם בהבלטה את דבר ההחזר באמצעות היישומונים
)פנגו וסלופארק( באמצעי הפרסום העירוניים ,ולרבות :באופן בולט באתר האינטרנט של רשות
החניה של העירייה ובכל תשובות רשות החניה לערעורים אשר יוגשו על החיוב בקנסות וכן ,ככל
הניתן ,על גבי דוחות החניה .עוד תצייר העירייה באופנים כאמור לעיל ,כי אגרה שלא שולמה
באמצעות אחד היישומונים הנ״ל ,יוכל לקבל את החזר כספי מלא של אגרת החניה במשרדי רשות
החניה של העירייה.
ח .בנוגע להסדר החניה המיוחד הקיים ברחוב יונתן בן שאול בעיר בני ברק ועל מנת למנוע ככל הניתן
טעויות על ידי הציבור ,מוסכם בזאת כי במועד סמוך ככל הניתן למועד אישור הסדר הפשרה ע״י
ביהמ״ש ,תציב העירייה לאורך הרחוב שילוט נוסף המתריע מפני הסדר החניה המיוחד החל ברחוב.
השילוט הנוסף יוצב במקומות בולטים לאחר פניה או פיצול של הכביש)אחד לכל צד(.
ט .הסכם הפשרה יחול על כל מי שבמהלך התקופה מיום  4/9/2016ועד ליום  ,2/10/2019העמידו או
החנו את רכביהם במקום או בזמן שהחניה בהם נאסרה או הוגבלה בחוק העזר ,אך שילמו אגרת
הסדר חניה ובמקביל גם נקנסו על החניה האסורה ושילמו את הקנס ,אולם לא קיבלו את האגרה
בחזרה)להלן" :חבריהקבוצה"(.
י .עם אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ,יתגבש מעשה בית־דין כלפי כל חברי הקבוצה
)למעט כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה ,ככל ויהיו כאלו( בכל ענייני התובענה ,כך
שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כלפי העירייה כל סעד ,זכות ,דרישה או תביעה בעילות שנכללו
במסגרת בקשת האישור.
יא .כל אחד מחברי הקבוצה רשאי לבקש שלא להיכלל בקבוצה לעניין הסדר הפשרה .לשם כך עליו להגיש
תוך  45יום מפרסום מודעה זו בקשה לפרישה מהקבוצה בכתב למזכירות בית המשפט המחוזי בתל
אביב ,בת״צ 18־09־ 4580עם העתק לבאי כוח הצדדים)ב״כ הקבוצה ,בפקס7733728:־ ,03ב״כ עיריית
בני ברק ,בפקס5776283:־ .(03בבקשת הפרישה יש לציין :שם ,מס׳ תעודת זהות ,כתובת ,טלפון נייד,
מספר פקס)אם יש( וכתובת דואר אלקטרוני.
יב .מי שלא יגיש הודעת פרישה כאמור יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצת התובעים ולהתקשר
בהסדר הפשרה ,ובכלל זאת ייחשב כמי שהתגבש כלפיו מעשה בית־דין כאמור.
יג .אדם הנמנה על חברי הקבוצה רשאי להגיש התנגדות מנומקת תוך  45יום ממועד פרסום מודעה
זו במסגרת ת״צ 18־ 4580-09למזכירות ביהמ״ש המחוזי בתל אביב עם העתק לב״כ הצדדים.
יד .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין תוכן מודעה זו ובין האמור
בהסדר הפשרה ,ייגבר האמור בהסדר .הסדר הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה אצל ב״כ הקבוצה
עו״ד מנחם שמואלי בתיאום מראש בטל׳7733715:־.03
טו .תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט ,והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
טז .תוקף הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

