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 ת.צ. _________________  בבית המשפט המחוזי (בשבתו כבית משפט לעייים מהליים)

 תל אביבב

  

  22559223ת.ז.  עמית גפן    :המבקש

  תל אביב ,4צמחי היהודים מרח'       

  פלם ו/או עילי מימן-ע"י ב"כ עוה"ד אירית דרדיק      

  548, ת.ד. 44101(בית הפעמון), כפר סבא  20מרח' התע"ש       

  09-7652207  ; פקס':09-7652208טל':       

  -גד  -

  תל אביבעיריית     :המשיבה

  6416201 תל אביב ,69אבן גבירול מרח'       

  

 ;איו יתן להערכה בשלב זה :שווי התביעה הייצוגית המשוער

  ₪.  970-כ : שווי התביעה האישית

  

  בקשה לאישור תובעה כייצוגית

  בית המשפט מתבקש להורות כדלקמן:

להגיש את התובעה המהלית (המוגשת בד בבד עם בקשה זו) כגד המשיבה,  למבקשלהתיר  .1

חוק (להלן: " 2006 –כתובעה ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובעות ייצוגיות, תשס"ו 

 ").תובעות ייצוגיות

 ") כדלקמן:הקבוצה המיוצגתלהגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובעה הייצוגית (להלן: " .2

 אפור" ודרש לשלם-ר החה את רכבו בסמוך לאבי שפה הצבועות "אדוםכל אדם אש"

  ".בגין כךחיה אגרת  לעיריית תל אביב

) לחוק 1(ב)(4-) ו1(א)(4התאים הקבועים בסעיפים  לקבוע כי מתקיימים בעייו של המבקש .3

 תובעות ייצוגיות.

 לחוק תובעות ייצוגיות.(א) 8לקבוע כי מתקיימים בבקשה דא כל התאים הקבועים בסעיף  .4
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 ליתן כל הוראה בדבר אופן פרסום ההחלטה ווסחה, ולחייב את המשיבה בהוצאות הפרסום. .5

 ליתן את הסעדים המבוקשים בסיפת בקשה זו. .6

לחייב את המשיבה בתשלום הוצאות הבקשה דא בצירוף שכר טרחת עורכי דין ובתוספת  .7

  מע"מ.

  עיקר הטעות  .א

וכל לגבות אגרת חיה בגין שימוש במקומות חיה מוסדרים על מת שעיריית תל אביב ת .8

 להציב שי סוגי תמרורים: על פי דין, עליה  בתחומה

(על הגבלותיו ותאיו  תמרור "עמוד" המציין ומסמן כי מדובר במקום חיה מוסדר ,האחד

  ; השוים)

  ין., צביעת אבי השפה הסמוכים למקומות החיה הרלווטיים בכחול לסירוגוהשי

כפי שיפורט להלן, עיריית תל אביב והגת לגבות אגרת חיה, ולהפיק דו"חות לאלו אשר לא  .9

 שילמו את האגרה, תוך שהיה מפרה את חובתה דלעיל להצבת וסימון התמרורים.

על פי צביעת אבי השפה בכחול לסירוגין, בוחרת עיריית תל אביב בתמרור אשר כלל איו  .10

אפור", וכאשר מבקר המדיה עצמו - אבי שפה צבועות "אדום –קיים בלוח התמרורים 

 .2013מתריע מפי תופעה זו עוד בשת 

 ואופן החיה למקומות בקשר תושביה בקרב ובלבול בהירות לאי אביב תל עיריית גורמת בכך .11

  .בהם השימוש

מתעשרת עיריית תל אביב, כפועל יוצא לסימוה תמרורים אשר אים קיימים וביגוד לדין,  .12

פעמיים על חשבון תושביה: כאשר היה גובה אגרת חיה בגין השימוש במקומות החיה, 

ולחילופין, בשעה בה היה קוסת הגים אשר מעו מלשלם את אגרת החיה, תהיה הסיבה 

  לכך אשר תהיה.

 וסמכות בית המשפט הצדדים לבקשה זו  .ב

 : המבקש .13

 .")המבקש(להלן: " בעיסוקומתכת מחשבים  ,51 ן, בתל אביבתושב 

 : המשיבה .14

לחוק בתי משפט  2רשות מקומית הפועלת על פי דין ואשר היה "רשות" כהגדרתה בסעיף 

  .)"עיריית תל אביבאו " "המשיבה(להלן: " 2000-מיהליים, התש"ס
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 : סמכות בית המשפט .15

  :סמכות מקומית .15.1

קמה הסמכות  תל אביבאזור מחדליה, לבית המשפט בו המקום מעשימען המשיבה ולוכח 

  המקומית לדון בבקשה זו.

  :סמכות עייית .15.2

 בכובעו מה הסמכות העייית לדון בה, לבית המשפט המחוזי קשל בקשה זו עייהלוכח 

 כבית משפט לעייים מהליים. 

 ) לחוק תובעות ייצוגיות קובע כדלקמן:2(ב)(5סעיף 

בקשה לאישור גד רשות בתביעה שעילתה החלטה של הרשות ושהסעד המבוקש בה "

הוא פיצויים או השבה, לרבות השבת סכומים שגבתה הרשות כמס, אגרה או תשלום 

חובה אחר, תוגש לבית משפט לעייים מהליים; בסעיף קטן זה, "החלטה של רשות" 

  ."מהליים םלעייילחוק בתי משפט  2כהגדרתה בסעיף  –

 לחוק בתי משפט מהליים מגדיר "החלטה של רשות" כדלקמן: 2סעיף 

ה וכן מעשה או לטהחלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר הח"

  ."מחדל

תשלום בגין חיה גבות ל והחלטתה תל אביבעיריית בתביעה המופית כגד בבקשה זו עסקין  .16

 .הדרישה להשבת תשלומים אלו בין הסעדים כללת, כאשר וביגוד לדין במקומות מסוימים

מתבססות בעיקרן על  המפורטות בבקשה זו עיריית תל אביבכלל פעולותיה האסורות של 

 ותוך יצול כוח זה על חשבום של תושביה.  ,"ציבורית כוחה וסמכותה כעירייה וכ"רשות

  .ט לעייים מהליים ידון בבקשהעו כבית משפמשכך, מן הכון כי בית המשפט המחוזי בכוב

 לצורך גביית אגרת חיה יםהצבת תמרור –רקע   .ג

במקומות מסוימים,  חיה תוכל לגבות אגרת עיריית תל אביבעל מת שכפי שיפורט להלן,  .17

  :עליה להציב שי סוגי תמרורים

  ; המציין ומסמן כי מדובר במקום חיה מוסדר "עמודתמרור " ,האחד

  בכחול לסירוגין.הסמוכים למקומות החיה הרלווטיים צביעת אבי השפה  ,והשי
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  המסמן את אזור החיה "עמוד"תמרור . 1ג.

") העזרחוק (להלן: " 1983-התשמ"דיפו (העמדת רכב וחייתו), -לחוק העזר לתל אביב 3סעיף  .18

תוך  "מוסדר מקום חיה"כ מסוים לציין אזור חיה עיריית תל אביבאת סמכותה של  קובע

 :ובגין השימוש ב חיהאגרת בהמשך לכך לגבות סימוו בתמרור המתאים, ו

  (א) ראש העירייה רשאי לקבוע אזור חיה או חלק ממו כמקום חיה מוסדר. .3"

לא יעמיד ולא יחה אדם ; קבע מקום חיה מוסדר, יסומן המקום בתמרור) (א) 1((ב) 

אלא אם שילם אגרת הסדר בתמרור,  שצויוכאמור במועדים  רכב במקום חיה מוסדר

  "על ידי מילוי אחר הוראות סעיף קטן (ג) וימלא אחר שאר הוראותיו; חיה

  ספח העתק חוק העזר מצורףא'.כ 

אשר מפורסמות על ידי משרד התחבורה  2014במסגרת תקות והחיות להצבת תמרורים  .19

ו מחודש יות התמרורים) (להלן: "2018ואר (וכאשר הפרסום האחרון הימצוין כי תק ,("

הסדרי גישות וחיה מוסדרת "כסימון לאשר יש להציב היו התמרור  626תמרור מס' 

 ".בתשלום הקבעים במסגרת חוקי עזר עירויים להעמדת רכב וחייתו

 היו כדלקמן:של התמרור סימוו 

  

כפי ו ,קבע והוזכר בתקות התמרורים ,626במסגרת ההוראות והחיות בקשר לתמרור מס' 

על מת לתת בידי העירייה את הזכות  אין די בהצבת תמרור זה לבדוכי שיפורט בהמשך, 

גם את אבי השפה הרלווטיים וכתאי במצטבר יש לסמן במקביל וכי לגבות אגרת חיה, 

  :בכחול לסירוגין

לסירוגין) את אבי -(כחול 817לסמן בסימון ב, 19) ות"ת 2(א)(77ע"פ סעיף  חובה"

כאשר חלה  –השפה לאורך מקומות החיה המוסדרים ע"פ חוקי העזר העירויים 

. ראה לדוגמא כך שיגדירו במדויק את הקטעים המתאימים –עליהם חובת התשלום 

 "., להלן2בתרשים מס' 

  טייםההעתקות התמרורים (עדכון  626בקשר לתמרור מס'  עמודים הרלוו2018מתק (

 ב'.כספח מצורף 
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 גיןורכחול לסיצביעת אבי שפה ב. 2ג.

כי גביית אגרת חיה  ,קבע 626ת התמרורים וביחס לתמרור מס' במסגרת תקוכמצוין לעיל,  .20

 אבי השפה צבעו בכחול לסירוגין. לתמרור ה"ל, ובוסף אפשר רק במקום בותת

 .בהתאם לאמור בוו של תיקון לחוק תולדההחיה זו היה כפי שיפורט להלן,  .21

פקודת "התעבורה [וסח חדש] (להלן:  לפקודת 1071כס לתוקפו תיקון מס'  1.9.2013יום ב

 ").התעבורה

(א) לפקודת התעבורה אשר קובע 77במסגרת תיקון זה ואשר רלווטי לבקשה זו, תוקן סעיף 

, את כל ושא העמדת כלי רכב בתחומה חוקי עזר את סמכותה של עירייה להסדיר באמצעות

התות חיה בתשלום אלא אם אבי השפה בדרך סומו לסירוגין בצבע יה לאסר על כאשרו

  כחול.

  :תיקוןהוזו לשון הסעיף לאחר 

או של מועצה מקומית רשאית, בהסכמת שר הפים ושר  העיריי(א) מועצה של "

   –התחבורה, להתקין חוקי עזר בדבר 

...  

) הסדר כלי רכב העומדים בתוך תחומי העיריה או המועצה המקומית, בדרך איסור או 2(

ובלבד שלא תתה חיה בתשלום, אלא אם כן אבי השפה בדרך סומו בדרך אחרת, 

; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכסת, רשאי לקבוע חובת סימון לסירוגין בצבע כחול

אם אין בה אבי שפה, וסיבות למתן פטור מחובת  כאמור או באופן אחר בשול דרך אף

הסימון בדרך, בתאים או בלא תאים, ובלבד שייקטו אמצעים כדי להבטיח את 

  ";ידיעתם של הוהגים ברכב על קיומה של חובת התשלום בדרך

 לפקודת התעבורה צוין בין היתר כדלקמן: התיקוןהחוק של  צעתה במסגרת .22

 שבהם במקומות המדרכה שפת אבי מסימון להימע והגות רבות מקומיות רשויות"

 במרחק לעתים המוצבים, עמודים על בתמרורים ומסתפקות, בתשלום מוסדרת החיה

 לתמרור לב שמים שאים, ההגים בקרב לבלבול גורמת זו תופעה. החיה ממקום יכר

   .קסות בתשלום כך בשל לשאת ואלצים, המרוחק

לא תהיה רשאית לקבוע הסדר חיה בתשלום מוצע לקבוע שהעירייה או מועצה מקומית 

בתחומה באמצעות הצבת תמרורים על עמודים בלבד, והא תחויב גם בסימון אבי השפה 

אין בסימון המוצע . לעיין זה יצוין כי של המדרכה או שול הדרך לסירוגין בצבע כחול

, שכן הסימון לסירוגין בצבע כחול משמעו הסדר כדי לייתר את הצורך בתמרורי עמוד

חיה בתחום המסומן כאמור; הסדר התשלום בעד החיה לפי שעות, סוג רכב, תעריפים 

  שוים ועוד קבע בהוראות המפורטות בתמרור שעל העמוד."

                                                           
1
  .2012-), התשע"ב107לתיקון פקודת התעבורה (מס'  חוק 
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  ספח הסבר לתיקון פקודת התעבורה מצורף ההעתק דבריג'.כ  

 817" מצוין בתקות התמרורים כתמרור מס' בכחול לסירוגין הצבועות שפההסימון "אבי  .23

 סימוו:ו

  

הובהר כי הדרישה לסימון של צבע כחול  817במסגרת ההוראות והחיות בקשר לתמרור מס'  .24

 אבן אחת בכחול ואחריה אבן ללא צבע, וחוזר חלילה."לסירוגין משמעה: "

  'טיים בקשר לתמרור מס817העתק העמודים הרלוו 2018ות התמרורים (עדכון מתק (

  ד'.כספח מצורף 

- , תשע"ג13סגרת תיקון מס' אשר במ ,1961-תקות התעבורה, תשכ"איצויו  במאמר מוסגר .25

 :, במקרים בהםא אפשרויות לקבל פטור מסימון אבי שפה19בסעיף  , קבע2013

 אבי השפה עשויות אבן מעוצבת; מקום בו ישה עמדת תשלום לצד כל מקום חיה;

  מתבצעות עבודות בדרך שאין מאפשרות את הסימון.

 יצוין, כי כלל החלופות ה"ל לקבלת פטור אין מתקיימות בעייו.

פקודת התעבורה, ככל שעיריית תל אביב מעויית תקות התמרורים והה כי כן, ועל פי  .26

יב שי הצשומה עליה ל קבוע "מקום חיה מוסדר" ולגבות בגין השימוש בו אגרת חיה,ל

 :באופן מצטבר תמרורים

בו יצויו כלל הפרטים המציין כי מדובר ב"מקום חיה מוסדר", ו 626מס' תמרור  .26.1

 ;ככל שישם והסייגים לחיה

בצבע כחול  הסמוכות למקומות החיה סימון אבי השפה - 817תמרור מס'  .26.2

 לסירוגין.

ולהפיק דו"חות לאלו אשר לא חיה, והגת לגבות אגרת  ית תל אביביעירכפי שיפורט להלן,  .27

 , תוך שהיה מפרה את חובתה להצבת תמרורים כמפורט לעיל.את האגרה שילמו

בתמרור אשר  עיריית תל אביבכפי שיובהר, על פי צביעת אבי השפה בכחול לסירוגין, בוחרת  .28

 ".אפור- אבי שפה צבועות "אדום –כלל איו קיים בלוח התמרורים 

ופל בין להציב במספר רב של מקומות עיריית תל אביב רה למעשה, התמרור אשר בח .29

ה אין צבועות בכחול לסירוגין ומשכך אין היא רשאית לגבות הכיסאות: מחד, אבי השפ

רשאית להפיק איה היא לבן" ומשכך - ומהצד השי אין צבועות "אדוםאגרת הסדר חיה, 

 דו"חות חיה לאלו אשר לא שילמו.
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אפור", -ש: בחלק מאזורי החיה אשר אבי השפה בהם מסומות "אדוםכמו כן יצוין ויודג .30

עיריית תל אביב גם איה טורחת כלל להציב תמרור "עמוד" כמחויב ממה על פי דין וכמצוין 

פה בלבד כאמתלה לגביית אגרת לעיל, וכאשר היה סמכת על סימון הקלוקל של אבי הש

 ).2019ליואר  24-ו 23ויים בהמשך מתאריכים דו"חות שמצ 2חיה ולמתן דו"חות (יתו 

 

 הרקע העובדתי  .ד

  סיבות הגשת הבקשה. 1ד.

 עבר המבקש להתגורר ברחוב צמחי היהודים בתל אביב. 2012במהלך שת  .31

 ."אפור-אדוםב" מסומותאזור מגוריו כי אבי השפה ב בסמוך למעבר, הבחין המבקש .32

 כי יתן להחות בסמוך אליו.סבר הוא למבקש לא ברור היה הסימון ה"ל, ו

פקחים מטעם עיריית תל אביב  כילאחר שהופקו לו מספר דו"חות חיה הבין המבקש   .33

בגין השימוש במקומות החיה  חיהוהגים לקוס הגים אשר אים משלמים אגרת 

 .אפור"-המסומים "אדום

לביתו, ולאחר  באותו המועד טרם היה ברשות המבקש תו חיה המסדיר את חייתו בסמוך .34

חשבה כי בדין חיה, ותוך מחות חיה בגין אי תשלום אגרת מספר דו" כאמור שגם לו הופקו

 יםמסומאים אשר ספורים  במקומות, הג להחות את רכבו דרישות ציגי עיריית תל אביב

 .)הסמוך לביתו קלאאפור" (כדוגמת מרכז רחבת החיה ברחוב פר-ב"אדום

יות אשר ותרו גם על מעט הח אגרת חיה אסרה החיה ללא תשלום, לאחר מספר שים .35

 :באזור מגוריו של המבקש

 (תמרור כללי הכולל 439סף תמרור שמספרו התוו לחיה ברחוב פרקל המוזכרת לעיל,כך 

  ."במרכז הרחבה כוללכי האיסור על חיה ללא תשלום היו " ,מסר מחייב) ואשר ציין
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 הצבועות שפהאת רכבו גם בצד לאבי  ברירה, החל המבקש להחותבהמשך לכך ומחוסר  .36

שימוש באפליקציית באמצעות כאשר היו והג לשלם את אגרת החיה ו, "אפור-אדום"

 "."סלופארק

  יה באמצעות אפליקצייתהעתק פירוט תשלומים בגין אגרת הסדר ח

 ה'.ספח כ"סלופארק" הכוללים חיה באזורים הרלווטיים לבקשה זו מצורף 

לצורך ההמחשה, להלן צילום מקום חיה הסמוך לביתו של המבקש ממו יתן ללמוד על אופן  .37

 :)2018(שלהי  רק לאחרוה סימוה של עיריית תל אביב את אבי השפה

 

והגת  כפי שיתן לראות בתמוה ה"ל," אפור-אדוםבגין חיה בסמוך לאבי שפה הצבועות " .38

 ולחילופין מפיקה דו"ח חיה ככל שהאגרה לא שולמה. ,עיריית תל אביב לגבות אגרת חיה

איו קיים, קל וחומר שאיו  - אפור" -אבי שפה צבועות "אדום -כמפורט לעיל, תמרור זה  .39

 .חיה או לקוס את ההג אשר מע מתשלומה לגבות אגרתעיריית תל אביב מתיר ל

ם אלו, משתמשת עיריית תל אביב בתמרור שאיו קיים לצורך גביית על אף דברים ברורי

  כספים.
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אבי שפה לעיריית תל אביב גובה אגרת חיה בגין חיה בסמוך  –אין מחלוקת עובדתית . 2ד.

 אפור"- "אדוםצבועות 

 אגרות חיה ביגוד לחוק, וכשיטה כי עיריית תל אביב גובה במודע הסר כל מחלוקת,למען  .40

במקרים  יצויו מספר דוגמאות לדו"חות חיה שהופקו למבקש בגין אי תשלום אגרת חיה

 .אפור"-בהם החה את רכבו בצד לאבי שפה צבועות "אדום

 לאיש מקצוע הפועל ברחוב שהופק₪  100צילום דו"ח חיה בסך כך למשל מובא להלן  .41

, מבלי ששילם את "אפור- וםאד" צבועות בסמוך לאבי שפהבגין חיה של המבקש מגוריו 

 חיה. אגרת ה

", מקום חיה מוסדרהחה את רכבו ב" שהואהאכיפה היה בגין כך כפי שעולה מאותו דו"ח, 

ולא שילם את  "אפור-חה באדום" " וכאשר הואביגוד לתמרור חיה באמצעי תשלום"

 :בגין כך החיהאגרת 

  

 להלן דוגמא וספת. .42

  אפור":-"אדום הצבועות החה המבקש את רכבו בסמוך לביתו ולאבי שפה 23.1.2019ביום 
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  בגין אי תשלום אגרת חיה:בהמשך לחיה זו, הופק למבקש דו"ח חיה 
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 ודוגמא שלישית: .43

  אפור":-"אדום הצבועות החה המבקש את רכבו בסמוך לביתו ולאבי שפה 24.1.2019ביום 

  

 חיה: "ח חיה בגין אי תשלום אגרת הובהמשך לחיה זו, הופק למבקש ד
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ולה, כי לא יכולה להיות כל מחלוקת כי עיריית תל אביב מחייבת בתשלום אגרת עמן המקובץ  .44

אפור" וביגוד ללשון החוק, -חיה מקום בו רכב חוה בסמוך לאבי שפה צבועות "אדום

  וכאשר היה קוסת את ההגים אשר מעו מתשלום זה.

  שהופקו למבקש בקשר לדו"חות החיההליכים משפטיים . 3ד.

יפו ' ריה  –עיריית תל אביב  7302/16בר"מ  במסגרתלוכח פסיקתו של בית המשפט העליון  .45

והחלטות בתי המשפט השוים בהמשך  )"עיין ריה איגרא, פורסם בתקדין (להלן: "איגרא

הכספים ששולמו בגין דו"חות החיה בידי המבקש לדרוש את השבת ככל הראה אין  לכך,

 במסגרת בקשה זו.

דו"חות את בקשותיו לבטל את המבקש  צייןאולם, ולמען השלמת התמוה העובדתית, י .46

-אדום"הצבועות החיה שהופקו לו על ידי עיריית תל אביב בגין חייתו בסמוך לאבי שפה 

 .(בצד לדרישתו להשבת אגרת החיה כמפורט בבקשה זו) "אפור

 דו"חות חיה בגין חייה "אסורה" ללא תשלום 10- הופקו למבקש מעל לבמרוצת השים  .47

   ."אפור-אדום" הצבועות בסמוך לאבי שפה

, וכגד חלקם פעלה כדין בהפיקם תוך מחשבה שעיריית תל אביבמ ,המבקש לםשי חלקםאת 

של עיריית תל אביב בשעה בה  על פי דין החל להיחשף לחובותיהש ביקש את ביטולם לאחר

  .במקומות הרלווטיים לקוס בגין אי תשלומה היה מבקשת לגבות אגרת חיה או

 45396-08-18ח" יצוין הליך שפתח בבית המשפט לעייים מקומיים בתל אביב ( כך למשל .48

 ' ת ישראלי בהמשך) גפןמדייה בגין חיתולבקשת המבקש להישפט לאחר קבלתו דו"ח ח 

 אפור".- "אדום צבועות סמוך לאבי שפהב

חזרה בה עיריית תל לאחר שהמבקש עמד על זכותו להחות את רכבו ללא תשלום אגרת חיה  .49

כאשר היה מציית כי הסיבה לחזרה זו איה חלילה הודאה בצדקת ו ,אביב מהאישום

ה מאחר שעד התביעה עזב את עבודתו באגף הפיקוח העירוי בעירייהמבקש, כי אם "

 ."ומסיבה זו בלבד

  ה לדיון, העתקפרוטוקול הדיון, וחזרת עיריית תל אביב מהאישום במסגרת הזמ

 ו'.כספח ההליך הפלילי מצורף 

ת תל אביב הית פעמיים בהציבה תמרור שלא כדין: האחת, עת ייירכי עמן המקובץ עולה,  .50

מעים מתשלום אגרת היא גובה אגרת חיה; השייה, באשר היה קוסת את ההגים אשר 

 החיה.
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 אזורי החיה אשר אותרו על ידי המבקש  .ה

על מת ללמוד כי אין עסקין בזוטי דברים או גביית כספים שלא כדין אשר אים עולים כדי  .51

כל אחד בכוללים עשרות מקומות חיה הסכום משמעותי, יפורטו להלן מספר אזורי חיה (

אשר עיריית תל אביב כו ,אפור"- "אדום הצבועות המהם) אשר סומו בתמרור מסוג אבי שפ

 גובה אגרת חיה בגין השימוש בהם.

אין עסקין ברשימה סגורה אלא בהמחשה בלבד, כי ככל שתתקבלה טעות המבקש הרי  .52

 שעסקין בקבוצה גדולה דיה על מת שייקבע כי העיין דא מתאים לתביעה ייצוגית.

 מקומות חיה: 40-כ צמחי היהודים רחוב לאורך .53
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 מקומות חיה: 30-ברחוב ברודי חיים מעל ל .54

 

 מקומות חיה: 30-) כרחוב צמחי היהודיםמ יוצאברחוב ברליר ( .55
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 מקומות חיה: 30-ברחוב פראקל (יוצא מרחוב צמחי היהודים) מעל ל .56

 

 מקומות חיה: 20-ברחוב קראוס (יוצא מרחוב צמחי היהודים) מעל ל .57
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 מקומות חיה: 20-ברחוב טאוגר (חלק ממו) כ .58

 

 מקומות חיה: 20- ברחוב אדרסן (בסמוך לפייה מרחוב טאגור) כ .59
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 מקומות חיה: 15-ברחוב ברודצקי (חלק ממו) כ .60

 

 מקומות חיה: 03-ברחוב איישטיין (מכיוון האויברסיטה ומערבה) כ .61
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  מקומות חיה: 20-רחוב ברודצקי עוד כובהמשך רחוב איישטיין מערבה, עד המפגש עם 
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 מקומות חיה: 90- ברחוב הופיין כ .62

 

 מקומות חיה: 80-ברחוב ד"ר אהרן בארט כ .63
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 מקומות חיה: 20-ברזילי עוד כברחוב  .64
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 מקומות חיה: 30-ברחוב יעקוב פיכמן עוד כ .65
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 מקומות חיה: 25-אשר ברש עוד כברחוב  .66
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 מקומות חיה: 70- כברחוב רידיג עוד  .67

 

באזור מגוריו הקרוב של המבקש בלבד אשר מסומים לטעתו  מקומות חיה 570-ובסה"כ כ .68

 בגין השימוש בהם. עיריית תל אביבביגוד לחוק וכאשר אגרת חיה גבית על ידי 

 הטיעון המשפטי  .ו

  דו"ח מבקר המדיה. 1ו.

שים ואשר  6- פורסם לפי כבראשית פרק זה יציין המבקש את דו"ח מבקר המדיה אשר  .69

 התריע מהתהלותן של העיריות בושא זהה לזה המפורט בבקשה זו.

המקומי  פורסם דו"ח מבקר המדיה במסגרת דו"חות על הביקורת בשלטון 2013במהלך שת  .70

" הסדרי חיה ציבורית בתחומי הרשויות המקומיות והפעלתם", ואשר ושאו: 2013לשת 

 ").דיהדו"ח מבקר המ(להלן: "

כי רשויות  התריע מבקר המדיה 2013עוד בשת כפי שיתן ללמוד מהאמור בדו"ח זה, 

מקומיות סימו אבי שפה בתחומן בצורות סימון שלא קבעו בלוח התמרורים ככלל, ועיריית 

  תל אביב בייהן בפרט:
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שא ועשה משרד מבקר המדיה ביקורת ב 2013פברואר  – 2012בחודשים אוקטובר "

. הבדיקה עשתה בעיריות חיפה, ירושלים, צרת, עפולה, רחובות, הסדרי חיה ציבורית

  .יפו-ותל אביברמת גן 

...  

, במיוחד בערים ביהול התחבורה וקביעת מדייות בתחום זה החיה היא מרכיב קריטי

הגדולות, ומשפיעה על השימוש בקרקע, איכות האוויר, עומסי התועה, הבטיחות 

  .על טיב השירות שיתן לתושב ועל איכות חייוכלכלי, והפיתוח ה

...  

  הצבת תמרור שלא כדין על ידי רשויות מקומיות

בתמרור הסדרי התועה על פי הודעת משרד התחבורה המתעדכת  כדי ליצור אחידות

ועל מת להביא לידיעת מפעם לפעם, לרבות אחידות בתמרור מקומות חיה בתשלום, 

את המועדים שבהם חלה חובת תשלום אגרת חיה ואת מגבלות  משתמשי הדרך בבירור

  .יש לסמם בתמרור המתאים לפי לוח התמרוריםהחיה, אם יש כאלה, 

בלוח התמרורים קבע כי "תמרור סימון על פי דרך" הוא סימון על פי הדרך, בתוך פי 

ללוח  לתוספת 8בצבע או בכל אמצעי אחר. בחלק הדרך או עלה אבי שפת הכביש, 

התמרורים קבעו תמרורי סימון על פי הדרך הכוללים אבי שפה צבועות, ולגביהן 

  קבעו בלוח התמרורים שלוש צורות סימון כדלהלן:

  

הבדיקה העלתה כי רשויות מקומיות, בהיותן רשויות תמרור, סימו אבי שפה בתחומן 

  . להלן התוים:בצורות סימון שלא קבעו בלוח התמרורים

...  
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יפו סימה בתחומה אבי שפה באדום לסירוגין, דהייו אבן אחת -עיריית תל אביב(ב) 

. לטעתה, סימון זה ועד לאפשר עצירה באדום ואחריה אבן ללא צביעה וחוזר חלילה

הוא "תמרור  439(על פי לוח התמרורים, תמרור  439וחיה רק בהתאם להוראות תמרור 

וח התמרורים, הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בל

יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו"), המוצב במקום. כך לדוגמה, באזור  –אחר 

אוסר כל עצירה  433 ("תמרור 433באדום לסירוגין והוצב במקום תמרור אזור יפו סומן 

י הוראות כל וחיה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילו

, שלפיו מותרת פריקה וטעיה רציפה בימים ובשעות 439ואליו צורף תמרור  דין)

  שקבעו בשלט, וביתר השעות מותרת החיה לכל סוגי הרכב.

...  

יפו הודיעה בתשובתה כי בלוח התמרורים הקודם קבע כי צבע "לבן" -עירית תל אביב

אפור עשה בהתאמה ללוח -אדוםמשמעותו גם אפור, ומשום כך סימון אבי השפה ב

  התמרורים שהיה תקף באותה עת.

כי "הסימוים המחייבים הם אלה  15.07.13-ציין בתשובתו מ משרד התחבורה

הוא התקף ואין  –כמופיע בלוח התמרורים  –המופיעים בלוח התמרורים. סימון לבן 

  .להחליפו באפור

יפו כי קביעת תמרורים וסימון -אביבמשרד מבקר המדיה מעיר לעיריית רחובות ותל 

ואיה עולה בקה אחד עם  בהירות-אבי שפה שלא על פי לוח התמרורים יוצרת אי

מן הראוי שהרשויות המקומיות . הודעת התעבורה ולוח התמרורים התקף כיום

האמורות יבחו בשיתוף משרד התחבורה את המצב בפועל ואת התאמת הסימוים 

  ."יה בתחומןוהתמרורים לצורכי הח

  ה מצורףטיים מתוך דו"ח מבקר המדיספח ז'.העתק העמודים הרלווכ 

התריע מבקר המדיה בדבר סימוה של עיריית תל  2013מן האמור לעיל עולה, כי עוד בשת  .71

 אביב את אבי השפה שלא כדין וביגוד לאמור בלוח התמרורים.

, אלא ותוך החוק של דרישתו מעצםמון זה היו הכרחי לא רק יעוד מדגיש המבקר, כי ס

"להביא לידיעת משתמשי הדרך בבירור את המועדים שבהם חלה חובת תשלום אגרת מטרה 

  בהירות".-"אי" ועל מת למוע חיה

 כרשות תל אביבחובותיה של עיריית . 2ו.

אשר הולם את כללי המשפט להפעיל שיקול דעת לפעול על פי דין והחובה  תל אביבעל עיריית  .72

 המהלי ומבוסס על פיהם.

לפעול על פי  תל אביבבין יתר הכללים אשר מטווים את דרך שיקול דעתה, שומה על עיריית 

 .עקרוות של צדק, תום לב, הגיות וסבירות
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כל  חובה זו חלה עלוכאשר החובה לפעול ביושר ובהגיות כלפי תושביה,  תל אביבעל עיריית 

 .ההחלטה של

לפעול תוך מידתיות וסבירות בפעולותיה, קל וחומר כאשר  תל אביבכמו כן, שומה על עיריית 

  בגביית כספים עסקין. 

יש , ובכל הקשור להחלטותיה לסימון התמרורים ה"ל, ועל פי המפורט בבקשה זו משכך .73

כי יש הציבורי התקין, ו דין החל עליה ובכללי המיהלבלא עמדה תל אביב  עירייתלקבוע כי 

  לבטל החלטות אלו ולהשיב לתושבי העיר את הכספים שגבו בגין.

 בסימון תמרורים ת תל אביבעירייחובותיה של . 3ו.

 כי הסימון ייעשה על פי דין.  היו ,בפרטדא והתמרור תאי לכל סימון תמרור ככלל,  .74

חלה עליה כללי המהל כל החלטה על הצבת תמרור היה בגדר החלטה מהלית אשר 

  הציבורי.

  ראה לעיין זה:

"החוק אומם מאפשר הצבת התמרור במספר אופים, בייהם כשר גם האופן בו הוצב 

התמרור בפועל, אך ההחלטה באיזו דרך יש להציב התמרור במקומות שוים תלויה 

 אוטומטיהצבת תמרור איו הליך בהחלטת הרשות המרכזית או המקומית לתמרורים. 

ללא הפעלת שיקול דעת. גם החלטה כמה תמרורים יוצבו והיכן יתת לאחר הפעלת 

  .שיקול דעת, אין המדובר בהחלטה שרירותית

על הרשות (ב) לתקות התעבורה, החלה כאמור בעייו, 18על פי הרשום בתקה 

המקומית להתייעץ עם קצין משטרה כדי לקבוע את אופן הצבת התמרורים ומיקומם. 

כדי שהתמרור ימלא את ייעודו,  שאופן הצבת התמרור היו עיין השקל היטב מכאן

יובחן היטב על ידי עוברי אורח, זמן מספיק כדי לאפשר פעולה בהתאם לתמרור תוך 

  לקיחה בחשבון של זמן התגובה ...

אלה שלובים  – אין לתק את עצם ההחלטה על הצבת התמרור לבין אופן הצבתו ומיקומו

שרק עמידה בכל חלקי ההחלטה יהיה בגדר הצבת התמרור דובר במכלול אחד מ –באלה 

  כדין.

האם הייו מעלים בדעתו כי ביה החורגת מתכית שאושרה על ידי ועדת תכון 

חשבת לביה כדין, רק בשל העובדה שהמבה  ההייתמקומית או מחוזית לו במעט 

  עצמו סומן על המפה?

גם החלטה עירוית בדבר הצבת התימרור ואופן הצבתו אף היא דין, וחריגה בדומה 

  ."מהתכית הקובעת את מיקום ואופן הצבת התמרור היה ביגוד לדין

  , מתוך תקדין.מדית ישראל ' סלאמה שאדן 9478/07ם) -ת"ת (י
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שר רת לגבות אגרת חיה ולקוס את ההגים אחכמפורט בבקשה זו, עיריית תל אביב בו .75

מעים מלשלמה על סמך תמרור אשר לא זאת בלבד כי איו מסומן על פי דין אלא כלל לא 

 קיים בלוח התמרורים.

יריית תל אביב על סמך תמרור לקוי גבו ביגוד משכך יש לקבוע כי כלל הכספים אשר גבתה ע .76

 .רות על השבתםלהולדין ו

 עשיית עושר ולא במשפט. 4ו.

  קובע כי: 1979-ולא במשפט, התשל"טלחוק עשיית עושר  1סעיף  .77

הזוכה) -מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין כס, שירות או טובת האה אחרת (להלן"

המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכייה, ואם השבה בעין -שבאו לו מאדם אחר (להלן

 לשלם לו את שוויה." –בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

, בפעולות גבייתה, מתעשרת שלא על פי זכותה על ל אביבתכפי שפורט לעיל בהרחבה, עיריית  .78

ככאלו אשר יש לשלם אגרת החיה  אזוריחשבון המבקש ויתר תושבי העיר, באשר סימון 

 עשה ביגוד לדין. חיה בגים 

עיריית תל אביב  ,ההוראות הברורות המצויות בתקות התמרורים ופקודת התעבורהעל אף  .79

 הגים שלא כדין.וקוסת  אגרת חיה גובה

יות ללא כל גובה כספים מתושביה בגין חיה אשר אמורה לה לא זאת בלבד שעיריית תל אביב .80

אלא מוסיפה חטא על פשע ומטילה קסות בגין חיה אשר עלות (עד לסימון על פי חוק), 

 מותרת על פי חוק.

  רשלות, הטעיה והפרת חובה חקוקה–פקודת הזיקין [וסח חדש]. 5ו.

להוראות הברורות של תקות התמרורים ופקודת ומי מטעמה מודעים  עיריית תל אביבככל ש .81

הרי שהיה פועלת ביגוד לחוק  ,התעבורה (וחזקה עליה כי היה פועלת על פי ובידיעת החוק)

  להתעשרותה. במכוון ותוך כווה

 , אי גילוי קיצוי והטעיתם החמורה.התושביםחוסר תום לב משווע כלפי יש בכך 

מחייבת את תושביה לשלם עבור החיה, ולחילופין לשלם קס,  הלכה למעשה עיריית תל אביב

 תוך מצג שווא והחת תושביה כי הדבר עשה על פי חוק ועל פי מדייות אשר הותאמה לו.

או באשר היה כשלת  החוקמודעת להוראות הברורות של  עיריית תל אביבככל שאין  .82

 שלות לשמה.ביישומו, הרי שעסקין בר

, וכשלה מעמידה בהתהלותה בסימון תמרוריםתרשלה , לכל הפחות, העיריית תל אביב

 בהוראות הדין החלות עליה כרשות ככלל, וברת הסמכות לקביעת וסימון תמרורים בפרט. 
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"רשות" סבירה להוג בסיבות דומות, וכן לא פעלה כפי שיתן לצפות מלא  עיריית תל אביב

, וכל זאת האמצעים הסבירים להבטחת עיייהם של תושביה אלא עיייה שלהקטה את 

 .לדרישות החוק 2013כאמור שהיה מודעת עוד משת 

הסעיפים  חקוקות המפורטות בבקשה זו, ובמיוחד אתהפרה חובות  עיריית תל אביב .83

וכפי שצוין בדברי ההסבר לתיקון,  התעבורה, אשרהרלווטיים בתקות התמרורים ופקודת 

 מטרתם העיקרית היה מיעת התופעה ולפיה:

רשויות מקומיות רבות והגות להימע מסימון אבי שפת המדרכה במקומות שבהם "

, המוצבים לעתים במרחק החיה מוסדרת בתשלום, ומסתפקות בתמרורים על עמודים

ההגים, שאים שמים לב לתמרור  תופעה זו גורמת לבלבול בקרביכר ממקום החיה. 

 ".המרוחק, ואלצים לשאת בשל כך בתשלום קסות

 הגדרת הקבוצה המיוצגת  .ז

אפור" ודרש לשלם -כל אדם אשר החה את רכבו בסמוך לאבי שפה הצבועות "אדום" .84

  ".לעיריית תל אביב אגרת חיה בגין כך

 המיוצגת ולחברי הקבוצה הזק אשר גרם למבקש  .ח

חיה על ידי עיריית תל אין בשלב זה בידי המבקש את התוים אודות היקף גביית אגרת  .85

  .אביב בסיבות המפורטות בבקשה זו

עסקין במקומות חיה רבים אשר אותרו על ידי המבקש וזאת בסביבת מגוריו כמצוין לעיל, 

  בלבד.

לשעה, וכאשר החיה ₪  6.3כמו כן יצוין, כי תעריף אגרת החיה כפי שיודע למבקש היו 

חמישי (כאשר  –שעות תשלום ביום) בימים ראשון  8( 17:00ועד  09:00בתשלום היה מהשעה 

 ביום שישי החיה היה בתשלום עד הצהריים).

 לפיכך, המבקש סבור כי עסקין בסכומים אשר לכל הפחות אים זיחים.

זו וסכום ההשבה  יתבהר שווי בקשה הסכומים שיגבו,את  עיריית תל אביבכאשר תחשוף 

  .  וחברי הקבוצה המיוצגת להם זכאים המבקש

 בכל הקשור לזקו האישי של המבקש:  .86

  הג לשלם את אגרת החיה באמצעות אפליקציית "סלופארק".המבקש 

לעיריית תל אביב להשבת  4.2.2018פי תוי המבקש, וכפי שפירט במסגרת פייתו מיום על 

מד על בגין תשלום אגרת חיה עבאותו המועד קו המוערך סך זשולמו על ידו, אגרות החיה ש

  ₪. 963-כ
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  יה מיום  חזרהמבקש להבקשת העתקספח ח'מצורף  4.2.2018אגרות החכ.  

 

, בדיוק במקום שבו 2צמחי היהודים רח' בוצע מול ש 2019-מאגרת חיה תשלום עוד יצוין  .87

לעיל. להלן צילום מתוך אפליקציית "סלופארק"  מצוייםה 2019-החיה מ חות"דו 2יתו 

 המתעד את התשלום:

 

 תביעות ייצוגיות בעיין דומה  .ט

-23538המבקש יבקש להתייחס גם בהקשר זה לתביעה הייצוגית אשר הוגשה במסגרת ת.צ.  .88

, תביעה אשר הובילה לבסוף להחלטת בית המשפט איגרא ' עיריית תל אביב ריה 10-14

 . איגראריה עיין העליון המצוית לעיל במסגרת 

 עיקר תביעתה של המבקשת בתיק שם עסקה בדו"חות חיה אשר הפיקה לה עיריית תל אביב .89

 ביגוד לדין.

תוכן וכמות המלל בשלטים אותם הציבה עיריית תל כגד עיקר השגותיה של התובעת היו 

 יב אשר מבקשים להגביל ולהתות את החיה, וכן אופן סימוה את אבי השפה.אב

כי עיריית תל אביב הפיקה לה דו"חות חיה בגין חייתה  ,גם התובעת צייה בין טעותיה .90

אפור", וכאשר היה טועת, בדומה למבקש, כי אין לסימון - בסמוך לאבי שפה צבועות "אדום

  זה כל תוקף.

עת כי טעותיה הם בקשר לדו"ח מהעיין דא, בתביעה זו מציית התוב אולם, ולהבדיל

יה ששולמה על ידה, וכי ממילא דו"ח זה בוטל לבסוף. שהופק, ולא לאגרת ח  

מאחר ובקשה זו עוסקת בגביית עיריית תל אביב אגרות חיה, להבדיל מהפקתה דו"חות  .91

 ת הדיון בבקשה זו.כדי לייתר א ה"לחיה, הרי שאין בקיומה של תובעה 
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 מתקיימים בבקשה הקריטריוים לאישורה כתובעה ייצוגית  .י

  המבקש רשאי להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית . 1.י

  כללי. 1.1.י

 (א) לחוק תובעות ייצוגיות קובע מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית:4סעיף  .92

  תובעה ייצוגית כמפורט להלן:"(א) אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור 

(א), המעוררת שאלות 3אדם שיש לו עילה בתביעה או בעיין כאמור בסעיף  )1(

מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים המים עם קבוצת בי 

 בשם אותה קבוצה." –אדם 

צוגית ) לחוק תובעות ייצוגיות קובע כי די שמגיש הבקשה לאישור תובעה יי1(ב)(4סעיף  .93

 יראה, כי לכאורה גרם לו זק:

   –"לעיין סעיף זה, כאשר אחד מיסודות העילה הוא זק 

די בכך שהמבקש  –) 1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן (א)( )1(

 יראה כי לכאורה גרם לו זק;"

 מן המקובץ עולה, כי על המבקש להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית לעמוד בשלושה .94

 תאים מצטברים:

  סת בגדריכ ות ייצוגיות3סעיף עילת התביעה(א) לחוק תובע. 

  גרם לו זקעל המבקש להראות כי לכאורה. 

  המשותפות לכלל חברי שאלות מהותיות של עובדה או משפטהתביעה מעוררת ,

 הקבוצה.

  להלן יפורטו שלושת התאים דלעיל ועמידתו של המבקש בהם. .95

  תובעות ייצוגיות לחוק 3סעיף . 2.1.י

 (א) לחוק תובעות ייצוגיות קובע כדלקמן:3סעיף  .96

לא תוגש תובעה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השייה או בעיין שקבע "

  בהוראת חוק מפורשת כי יתן להגיש בו תובעה ייצוגית;"

יתן להגיש התביעה דא, כסת בגדרי סוג תביעה המפורטת בתוספת השייה ואשר בעייה  .97

 בקשה לאישור תובעה ייצוגית כמפורט להלן.

 לתוספת השייה:  11סעיף 

גד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה "תביעה 

 ."אחר
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תל ית שעירי -אגרת חיה  - תשלומי חובה בהרחבה, עיקר בקשה זו היה השבת  כמפורט לעיל .98

 .חברי הקבוצה המיוצגתמו גובה שלא כדין מהמבקש אביב

  כל אדם שאיו משלם את אגרת החיה, קס.אגרת החיה היה בגדר "תשלום חובה" וכאשר 

  זק אישי והמבקש הראה כי לכאורה גרם ל. 3.1.י

בכך עומד בטל וכיח כי שילם אגרת חיה בגין חיה בסמוך לאבי השפה דא והמבקש ה .99

  זק אישי. ולכאורה, גרם לין דלעיל, כי אכן, ולו המצו

המקרה דא מעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה . 4.1.י

  המיוצגת

תושבים אשר החו את שאלת הגבייה האסורה המוצגת בבקשה זו, משותפת לכלל ה .100

אפור" ודרשו לשלם אגרת חיה -המסומים באבי שפה "אדוםרכבם במקומות החיה 

  משך לכך.בה

משכך, קיימת אפשרות סבירה כי הגשת התובעה כתובעה ייצוגית תוביל להכרעות בשאלות 

  מהותיות ומשותפות, הן של עובדה והן של משפט, לטובת כלל חברי הקבוצה המיוצגת. 

  בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית זו . 2.י

  כללי. 1.2.י

ארבעה תאים בהם על המבקש לאישור תובעה (א) לחוק תובעות ייצוגיות מפרט 8סעיף  .101

 כתובעה ייצוגית לעמוד בכדי שבקשתו תתקבל:

  "(א) בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:

התובעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

 לטובת הקבוצה;הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובעה 

 תובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת בסיבות העיין; )2(

 קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בדרך הולמת;  )3(

  יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב." )4(

ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה תובעה זו מעוררת שאלו. 2.2.י

  המיוצגת ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובעה לטובת הקבוצה

, , והסיבות אשר הובילו לגבייה זוהגבייה בה וקטת המשיבהכמפורט לעיל, טבעה של  .102

צגת, שאלות מהותיות של עובדה ושל משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה המיו יםמעורר

, כך גם פעלה המשיבה אל מול חברי הקבוצה היח, כי כפי שפעלה אל מול המבקשויש ל

  המיוצגת.  
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על בית המשפט הכבד להשתכע טרם אישורו את הבקשה לאישור תובעה ייצוגית  .103

ולטובת  ה שהמחלוקות תוכרעה לטובת המבקשכתובעה ייצוגית, כי קיימת אפשרות סביר

 חברי הקבוצה המיוצגת.

בית המשפט הכבד מופה לעובדות המקרה דא, אשר מקיימות אפשרות סבירה  .104

וחברי הקבוצה המיוצגת, וכל אשר יידרש לבירור  יצער, כי ההכרעה תהא לטובת המבקשלמ

  . יב המשיבההגבייה האסורה וסך ההשבה בה תחו הוא היקף

  בסיבות העייןתובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת . 3.2.י

תובעה ייצוגית ועדה בין היתר להבטיח ולהגביר אכיפת זכויות, במיוחד במקרים בהם  .105

הזק האישי לכל אחד מחברי הקבוצה היו מוך יחסית ואשר איו מצדיק הגשת תביעה 

 אישית.

מהל תקין, איסור כן ועדה התובעה הייצוגית להבטחת איטרסים ציבוריים, בייהם  .106

שלא כדין ו/או שלא בזכות על ידי רשות והבטחת פעילות תקיה והוגת במערכות גבייה 

 .היחסים שבין הרשויות לאלו הכפופים להן

 משכך, דרך התובעה הייצוגית היה הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת דן. .107

  הולמתקיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייצוג ויוהל בדרך . 4.2.י

בעוולות הולדות מהתהלותה ותוך מטרה להילחם  של המבקש הוגשה בתום לב תביעתו .108

בתובעה ייצוגית  ועל חשבום של תושבי העיר והיו ראוי לשמש כתובע תל אביבשל עיריית 

 בשם כלל חברי הקבוצה.

לרבות  סיון בתחום הליטיגציה כגד גופים גדולים,יהים בעלי  באי כוחו של המבקש .109

 .ובמיוחד בכל הקשור להגשת תובעות ייצוגיות

110. ם של כלל חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג וייייח כי עסיבות אלו, יש להוהל בדרך ב

  .הולמת, הן על ידי המבקש והן על ידי באי כוחו

  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב. 5.2.י

בתום  רה כתובעה ייצוגית על ידי המבקשדא, הוגשה התובעה והבקשה לאישובמקרה  .111

 לב. 

התובעה הוגשה מתוך רצון כן וללא מיעים פסולים, והכל על מת לפצות את המבקש ואת 

 חברי הקבוצה המיוצגת בגין הזקים שגרמו להם כתוצאה ממעשיה ומחדליה של המשיבה.

רצון לסחיטת פשרה, כי אם רצון אמיתי לסייע לכל מי אין תכליתה של התובעה דא כל  .112

 לו על פי דין. יםאשר מגיע את כספיושפגע מהתהלות המשיבה לקבל 
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, כי עיים של חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג ויוהל בתום לב יטען המבקשמשכך,  .113

  ובכפיים קיות.

 סיכום וסעדים  .יא

 ולהורות כדלקמן:לדין  כבד מתבקש בזאת לזמן את המשיבהבית המשפט ה .114

להצהיר כי התמרורים המצויים בבקשה זו סומו/הוצבו שלא כדין ולהורות על  .114.1

 הסרתם;

לבצע בדיקה ופירוט של כלל מקומות החיה הסמוכים לאבי שפה הצבועות  .114.2

 ;אפור" ואשר המשיבה גובה אגרת חיה בגין השימוש בהם-"אדום

בגין חיה בסמוך לאבי שפה להורות על השבת כלל הכספים שגבו כאגרת חיה  .114.3

 אפור";-"אדום

בשים לב לכך כי לא יתן לדרוש את השבת הכספים אשר גבתה עיריית תל אביב  .114.4

 ,ולכל הפחות ,מתבקש בית המשפט בעיין איגרא,בגין דו"חות חיה ובשים לב להחלטה 

להורות על ביטולם של כלל דו"חות החיה אשר טרם שולמו ו/או ההליכים המשפטיים 

המסומים כמפורט  חיהתשלום אגרת חיה במקומות  אשר תלויים ועומדים בקשר לאי

 בבקשה זו.

 :וכמו כן .115

ן בתובעה, פרסום , הדיוהמיוצגת כל הוראה בקשר להגדרת הקבוצה תלת .115.1

 ;וכל הוראה רלווטית אחרת ההחלטה ווסחה

לכון כפי שימצא המיוצגת וחברי הקבוצה  מבקשלפסוק כל סעד אחר לטובת ה .115.2

 ;על ידי בית המשפט הכבד

לחוק תובעות  22גמול מיוחד בהתאם לסעיף  לחייב את המשיבה לשלם למבקש .115.3

 ;ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט

 23שכר טרחה בהתאם לסעיף  משיבה לשלם לעורכי דיו של המבקשלחייב את ה .115.4

 לחוק תובעות ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט.

ות על לדין ולהור ש בית המשפט הכבד לזמן את המשיבהמתבק לאור כל האמור לעיל, .116

 זו. מתן הסעדים המויים בבקשה

 

          __________________  

  , עו"דעילי מימן                      


