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  בטינה טאובר שופטתה כבוד בפני 
 

 051832699, ת.ז. פנחס בנימי� וולר המבקש

  
  נגד

 

 עיריית חיפה.1 המשיבה

  
 פסק די�

  1 

 2 ייצוגית כתובענה תובענה לאישור מהבקשה המבקש הסתלקות לאישור מוסכמת בקשה בפניי  .1

 3 לחוק 16 סעי! להראות בהתא  וזאת), "המשיבה": להל�( חיפה עיריית כנגד שהגיש

 4  "). ייצוגיות תובענות חוק: "להל�( $2006ו"התשס, ייצוגיות תובענות

  5 

 6 כנגד ייצוגית כתובענה התובענה לאישור ובקשה תובענה המבקש הגיש 23/05/16 ביו   .2

 7 חניו� שני  במש� מפעילה המשיבה כי, המבקש טע� האישור בקשת במסגרת. המשיבה

 8 אשר), הנמל קמפוס חניו�( חיפה 17 קדוש' ברח המצוי במקו  חיפה העיר לתושבי בתשלו 

 9 שני גובה המשיבה, החניו� את הפעלתה במסגרת). "החניו�": להל�( פרטי מגרש על הוק 

 10 בס� וקנס; שעה פי על או יומי תערי! פי על החנייה בגי� תשלו : מתושביה תשלומי  סוגי

 11  . שהיא סיבה מכל שיל  ולא, בחניו� רכבו את החנה אשר לאד  . 100 של

  12 

 13 את גסה ברגל מפירה המשיבה, מתושביה תשלומי  גביית תו� החניו� את בהפעילה כי, נטע�  .3

 14), ריקי  במגרשי  ארעי שימוש( המקומיות הרשויות חוק של הברורות ותכליתו הוראותיו

 15 ככל כי במפורש קובע אשר), "ריקי) במגרשי) השימוש חוק": להל�( $1987ז"תשמ

 16 שירותי את להעניק עליה שומה, פרטי מגרש על חניו� ולהפעיל להקי  מעוניינת שהמשיבה

 17 במעשיה כי, נטע�. החניו� תפעול בגי� ההוצאות בכלל נשיאה תו� תשלו  ללא לתושביה החניה

 18 אד  כל ככוללת שהוגדרה, הייצוגית הקבוצה חברי חשבו� על כדי� שלא המשיבה מתעשרת

 19 נקנס או/ו החנייה בגי� ושיל  האחרונות השני  $7ב, המשיבה בחניו� רכבו את החנה אשר

 20  .תשלו  אי בגי�

  21 

 22 לכלל, . 10,828,800 של כולל סכו  על המבקש ידי על הועמד ההלי� במסגרת שנתבע הנזק  .4

 23  . . 27,780 של סכו  על הועמד המבקש של האישי נזקו כאשר, הקבוצה חברי

  24 

 25 על חניו� כל מפעילה אינה היא כי טענה בגדרה האישור לבקשת תשובה הגישה המשיבה  .5

 26 חנייה מתאפשרת בו מוסדר חנייה מגרש אלא, ריקי  במגרשי  השימוש חוק מכוח המגרש

 27), וחנייתו רכב העמדת( לחיפה עזר חוק הוראות מכוח וזאת, חנייה הסדר אגרת תשלו  כנגד

 28 השימוש חוק מכוח כספי  גביית על האיסור כי, המשיבה טענה עוד. $1985ה"התשמ

 29 את תפעיל המשיבה כי מניעה כל שאי� כ�, בלבד המגרש של בעליו על חל, ריקי  במגרשי 

 30  . בגינו חנייה הסדר אגרת גביית תו� מוסדר כחניו� המגרש
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  1 

 2 סמכות העדר מפאת, הס! על להידחות קנסות להשבת הבקשה די� כי, המשיבה טענה, בנוס!  .6

 3 לתוספת 11 פרט בגדר באה אינה זו שדרישה שעה, בתובענה לדו� המשפט בית של עניינית

 4  . ייצוגיות תובענות לחוק השנייה

  5 

 6 וביו  09/10/16 ביו , בתיק מקדמיי  דיוני  שני התקיימו, הטענות כתבי הגשת לאחר  .7

 7 שני של סיומ  בעקבות לפיה הודעה המשיבה הגישה, שהתקיימו הדיוני  לאחר. 20/07/17

 8 לשמש יחדל והמגרש לבעליו במגרש החזקה תושב) החניו�( למגרש בקשר משפטיי  הליכי 

 9 על להסכמה הצדדי  הגיעו זו הודעה בעקבות. בכ� הכרו� כל על עירוני מוסדר כחניו�

 10 של דר� על ביניה  המחלוקות סיו  כי סבורי  וה  הייצוגית מהתובענה הסתלקות

 11  . ההלי� לסיו  והנכונה הראויה הדר� הינו מוסכמת הסתלקות

  12 

 13 נתמכה אשר, דנ� ההסתלקות בקשת את 31/12/17 ביו  הצדדי  הגישו, האמור רקע על  .8

 14  :כדלקמ� הצדדי  הסכימו, ובמסגרתה, כוחו ובא המבקש בתצהירי

  15 

 16 האישור בבקשת הקשורה טענה כל על חוזר ובלתי מוחלט באופ� מוותר המבקש  .א

 17  .הייצוגית התובענה לאישור מבקשתו ומוחלט סופי באופ� ומסתלק

 18, בחניו� בתשלו  החנייה הסדר יבוטל, ההסתלקות בקשת מאישור ימי  30 תו�  .ב

 19: להל�( חלופי כמגרש 13$11 חלקות 10889 כגוש הידוע חנייה מגרש תציע והמשיבה

 20 יהיה החלופי המגרש. בחניו� החנייה הסדר ביטול ממועד החל), "החלופי המגרש"

 21  ). "ההסדר תקופת": להל�( חודשי  24 של לתקופה הרחב לציבור פתוח

 22 סיו  בטר , בעליו לידי, החלופי במגרש החזקה את להשיב תידרש והמשיבה היה  .ג

 23 לצור� הימי  מניי� ייעצר, זה שבמועד הרי, הדי� להוראות בהתא  ההסדר תקופת

 24 לגבי ההסדר פקיעת ממועד היותר לכל חודשי  שלושה ותו�, ההסדר תקופת חישוב

 25, חנייה מקומות $100כ שיכלול אחר מגרש לאיתור המשיבה תפעל, החלופי המגרש

 26 יתרת למש� וזאת, חיפה תושבי לכלל הפתוח, תשלו  ללא חנייה למגרש אותו ותסב

 27  . נוצלה שטר  ההסדר תקופת

 28, החוני  ציבור לרווחת חלופי מגרש להעמדת המשיבה הסכמת כי מסכי  המבקש  .ד

 29 קנסות של השבה דרישת לכל מלא מענה מהווה, חודשי  24 של תקופה למש�

 30 המשפט בבית המתבררת קנס לביטול דרישה כל כי, הוסכ  זאת לצד. ששולמו

 31 כדי ההסתלקות בהסדר ואי�, פרטני באופ� להתברר תמשי�, מקומיי  לענייני 

 32  .ש  ההליכי  במסגרת הצדדי  מטענות מאיזה לגרוע

 33 טרחה ושכר . 35,000 של בס� גמול למבקש תשל  המשיבה כי, מסכימי  הצדדי   .ה

 34  . מ"מע בצירו! . 65,000 של בס� כוחו לבא

  35 
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 1 בקשת בהגשת ומשאי�, ההסתלקות בקשת את ובחנתי האישור בבקשת שעיינתי לאחר  .9

 2 לנכו� מצאתי, למבקש פרט הקבוצה מחברי מי כלפי די�$בי מעשה להוות כדי ההסתלקות

 3 האישור בקשת מחיקת על להורות, ובהתא , האישור מבקשת המבקש הסתלקות את לאשר

 4 כי ההסתלקות מבקשת משעולה. המשיבה כנגד המבקש של האישית תביעתו דחיית ועל

 5 נשוא לחניו� חלופי חנייה מגרש העמדת של בדר� הקבוצה חברי את לפצות עתידה המשיבה

 6 ראיתי לא, סביר בפתרו� מדובר כי נראה פניו ועל, בחינ , חודשי  24 מש�, האישור בקשת

 7 למנהל הודעה משלוח ידי על למעט, ההסתלקות דבר בפרסו  הצדדי  מ� מי לחייב מקו 

 8  . הייצוגיות התובענות פנקס עדכו� לצור� המשפט בתי

  9 

 10 הרי, הטרחה ושכר הגמול תשלו  לעניי� המלצותיה  לאישור הצדדי  לבקשת באשר  .10

 11 הנאה טובת לפסוק המשפט בית של בבואו, ייצוגיות תובענות לחוק) א(16 לסעי! שבהתא 

 12 עילת של קיומה, הראשו�: שיקולי  שני עיניו לנגד לשי  עליו שומה, כוחו ולבא למבקש

 13  .הקבוצה לחברי האישור בקשת שהביאה התועלת מידת, והשני; לכאורה תביעה

  14 

 15 הוראות הפרת בגי� לכאורה תביעה עילת מעוררת התובענה כי פניו על נראה, העניי� בנסיבות  .11

 16: כדלקמ� המורה, ל"הנ לחוק 5 סעי! הוראות את ובפרט, ריקי  במגרשי  השימוש חוק

 17 כמגרש ריק במגרש הזמני השימוש על לצוות, 2 סעי( לפי צו לתת במקו) רשאית הרשות"

 18 ללא במגרש רכב כלי להחנות לציבור המגרש בעל ירשה, כ+ הרשות ציוותה; ציבורי חניה

 19 ."הרשות על יחולו התקינה והחזקתו חניה לצרכי המגרש הכשרת הוצאות אול), תשלו)

 20 השבת ממועד חודשי  24 מש� בחינ  חלופי מגרש להעמיד המשיבה התחייבויות, כ� כמו

 21 נפרדי  משפטיי  בהליכי  שהחלו קבוצה חברי של זכויותיה  שמירת תו�, לבעליו החניו�

 22. הקבוצה לחברי ניכרת תועלת משו  בה יש, מקומיי  לענייני  המשפט בבית בעניי� פרטניי 

 23 ובא למבקש טרחה ושכר גמול תשלו  לפסוק לבקשה להיעתר נית� כי סבורני אלה בנסיבות

 24  . כוחו

  25 

 26 שלאור הרי, כוחו ולבא למבקש לאשר שמבוקש הטרחה ושכר הגמול סכומי סבירות בבחינת  .12

 27 כאמור ביטוי לידי באה ואשר האישור בקשת הגשת בעקבות שהתקבלה הציבורית התועלת

 28 השבת ממועד חודשי  24 מש� בחינ  חניה מקומות 100 הכולל חלופי חנייה מגרש בהעמדת

 29, האישור בקשת בהגשת כוחו ובא המבקש שטרחו לטרחה לב ובשי , לבעליו החניו�

 30 הטרחה ושכר הגמול סכומי כי סבורני, זה לשלב עד לניהולה המבקש של האישית ולתרומתו

 31  . מאישור  מניעה ואי�, סבירי  ה  ההסתלקות בבקשת הוסכ  עליה 

  32 

 33 התובענה לאישור הבקשה מ� המבקש של הסתלקותו את מאשרת אני, דבר של סיכומו  .13

 34 תביעתו דחיית ועל האישור בקשת מחיקת על ומורה, הייצוגית התובענה ומ� הייצוגית

 35  . המשיבה כנגד המבקש של האישית

  36 
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 1 בס� המבקש כוח לבא טרחה שכר תשל  וכ� . 35,000 של בס� גמול למבקש תשל  המשיבה  .14

 2 יישאו אלה סכומי , כ� לא שא , מהיו  ימי  30 תו� וזאת, כדי� מ"מע בצירו! . 65,000 של

 3  . בפועל התשלו  למועד ועד מהיו  והצמדה ריבית הפרשי

  4 

 5 פנקס עדכו� לצור+ המשפט בתי למנהל הדי� מפסק עותק להמציא ידאג המבקש כוח בא  .15

 6  .הייצוגיות התובענות

  7 

 8  . לצדדי) הדי� מפסק עותק תמציא המזכירות  .16

  9 

  10 

 11  , בהעדר הצדדי .2018ינואר  07, כ' טבת תשע"ח נית� היו ,

                   12 

 13 

  14 




