
 
משפט לעניינים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מנהליים
  

 גפן נ' עיריית תל אביב יפו 36448-02-19 ת"צ
 
  
 

 7מתוך  1

 
 כבוד השופט הבכיר אליהו בכר פני ל

 
 

 מבקש
 

 עמית גפן
 פלם ו/או עילי מימן-אירית דרדיק ע"י ב"כ עו"ד

 
 נגד

 
 

 משיבה
 

 עיריית תל אביב יפו
 עדי בוסתן ע"י ב"כ עו"ד

 ת"אמהשירות המשפטי עיריית 
 
 

 פסק דין
 1 

 2 .גישה העירייהשה חדילהבעקבות הודעת  וב"כמה שיעור הגמול ושכ"ט לו זכאים המבקש  .1

 3 רקע

 4מקומות ב ששולמה היחני להשבת אגרתייצוגית כבבקשה לאישור תובענה  ענייננו של ההליך .2

 5נגד  . הבקשה הוגשה"(הבקשה)להלן גם: " אפור"-"אדום צבעיב ותצבוע היו אבני השפה חנייה בהם

 6לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות,  11"(, על פי פרט העירייהיפו )להלן: " –אביב -עיריית תל

 7  "(.החוק)להלן: " 2006 –התשס"ו 

 8מס' )כי על מנת שהעירייה תוכל לגבות אגרת חניה, עליה להציב תמרור "עמוד"  ,בבקשה נטען .3

 9לחניה בכחול  ה הסמוכותוכן לצבוע את אבני השפ ,המציין כי מדובר במקום חניה מוסדר (626

 10אפור", -כי במקרה דנן, העירייה צבעה את אבני השפה בצבעים "אדום ,. נטען(817)סימון  לסירוגין

 11 , ובכך גרמה לאי בהירותלעיתים אף לא הציבה תמרור "עמוד", וסימון שאינו מוכר בלוח התמרורים

 12  יית אגרת חנייה והן מגביית קנסות ממי שלא שילם אגרה.הן מגבוהתעשרה על חשבון החונים  ובלבול

 13בנושא "הסדרי חניה ציבורית  2013המדינה לשנת  רהמבקש לדו"ח מבקלתמיכה בטענותיו הפנה 

 14שהעירייה סימנה אבני שפה שלא על פי לוח התמרורים שהתריע  בתחומי הרשות המקומית והפעלתם"

 15פקודת ל)א(  77זה סעיף בכלל  –טען כי העירייה פעלה בניגוד לדין . המבקש אי בהירות באופן שיצר

 16 תמרוריםוהנחיות להצבת  ותקנות, 2013משנת  107כפי שתוקן בתיקון מס'  ]נוסח חדש[ התעבורה

 17בחוסר הגינות וגבתה כספים על סמך תמרור לקוי. בהתאם, פעלה כי העירייה כן טען ו, (2018)עדכון 

 18ת רכבו בסמוך כל אדם שהחנה אהשיב את  כספי אגרת החנייה שנגבו מ"התבקש להורות לעירייה ל

 19 ונדרש לשלם לעיריית תל אביב אגרת חניה בגין כך". אפור'-לאבני שפה הצבועות 'אדום
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 1סימון  – אפור"-באזור רמת אביב, וליד ביתו היו חניות הצבועות "אדום מתגורר הוא לטענת המבקש

 2 שלא הבין ולכן חנה ללא תשלום אגרה וקיבל דו"חות חניה, שאת חלקם שילם ואת חלקם ביקש לבטל. 

 3, (45396-08-18) חנות ללא תשלום אגרההולעמוד על זכותו ל גין דו"ח אחד ביקש להישפטכי ב ,נטען

 4 העירוני"."שעד התביעה עזב את עבודתו באגף הפיקוח העירייה חזרה בה מהאישום בנימוק אולם 

 5 963-המבקש טען שהוא נאלץ לשלם אגרה חניה באמצעות אפליקציה, ובסה"כ שילם אגרה בסך של כ

 6 לביתו. הסמוכיםרחובות  15-כאפור" ב-מקומות חניה הצבועים "אדום 570-המבקש מנה כ ₪. 

 7 הודעת החדילה

 8-כחול"בהושלמה צביעה  12.5.2019נטען כי ביום בהודעה  .העירייה הגישה הודעת חדילה .4

 9החלטת לפי , "("החניות הרלוונטיות)להלן:  שנזכרו בבקשת האישור בחניותשל אבני השפה  "לבן

 10לא נגבית אגרה  ,(14.5.2019כי החל מהמועד הקובע )נסיבות אלו נטען ב .16.4.2019העירייה מיום 

 11)ב( 9בהתאם לס'  ועל כן יש לדחות את בקשת האישור אפור"-חניה כשאבני השפה צבועות ב"אדום

 12 .לחוק

 13 נאלץ לוודאהוא בתגובה להודעת החדילה טען המבקש כי בהעדר פירוט בהודעת החדילה,  .5

 14עם , וגילה שאכן כך הדבר. לחניות הרלוונטיותבסמוך  דרכותכל המב"כחול לבן" שאכן נצבעו  בעצמו

 15מהודעת החדילה שן מנת לאשר שכל הליקויים תוקנו, כיוו המבקש הוסיף וטען שאין די בכך על זאת,

 16יקף התופעה רחב כך שה –רחובות שלא נזכרו בבקשת האישור אבני שפה בעולה כי העירייה צבעה גם 

 17התבקש להורות לעירייה להעביר פירוט מלא של כל הרחובות ומקומות  מכפי שסבר המבקש. מכאן,

 18יוון שבקשת החניה שהם חלק מהודעת החדילה. עוד התבקש לפסוק למבקש וב"כ גמול ושכ"ט, מכ

 19 האישור היא הגורם להודעת החדילה ולשינוי התנהלותה העירייה.

 20בתשובת העירייה לתגובה להודעת החדילה, פירטה העירייה את שמות ומספרי הרחובות  .6

 21 חניה במקומותכי מדובר  ,. נטעןמקומות חניה 950-, ובסה"כ כלבן"-שאבני השפה בהם נצבעו ב"כחול

 22כדי להפנות  נצבעו בסמוך להקמת הקניון לפני שנים, םאבני השפה בההסמוכים לקניון רמת אביב, ש

 23את תשומת לב החונים להסדר חניה מועדפת לתושבים, וזאת לפני תיקון תקנות התעבורה, התשכ"א 

 24שבניגוד לטענות המבקש, אין מדובר ב"שיטה", אלא  ,נסמכת בקשת האישור. נטען , עליהן1961 –

 25 מקומות חניה בעיר. 34,000-באזור ממוקד וספציפי מתוך כ

 26, הודיעה ב"כ העירייה כי לאחר בדיקה מול החברות הסלולריות בפניי בעקבות דיון שנערך .7

 27לה שאין מידע בנוגע למיקום החניה הספציפי עבורו אדם משלם אגרה, ומכאן ולגביית אגרת חניה, ע

 28; כפועל יוצא, הצדדים הרלוונטיותבחניות נייה אין לעירייה אפשרות לדעת מה שיעור גביית אגרת הח

 29"ט. לשיטת העירייה לא ניתן לגזור את סכומי הגמול הגמול ושכהלא הצליחו להגיע להסכמות בנושא 

 30ראשית משום שאין אחידות בין תקבולי החניה באזורים ושכה"ט מתשלומי האגרות בכלל העיר, 

 31שהטענה בבקשת האישור בעוד  – השונים בעיר, ושנית כיוון שמדובר בתובענה להשבת תשלומי אגרה
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 1היא שצבע אבני השפה הטעה את החונים לסבור שאין צורך בתשלום אגרה; לאור האמור, הגישו 

 2 הצדדים סיכומים בנושא גמול ושכ"ט.

 3 "טהגמול ושכהטענות הצדדים לעניין 

 4 טענות המבקש

 5נפסק  המבקש טען כי החישוב צריך להתבצע על פי שיטת האחוזים, על בסיס הסעד שהיה .8

 6עע"מ בהתאם לאילו התקבלה התביעה )שיעור גביית היתר( ועל בסיס תועלת עתידית משוערת, וזאת 

 7 (.23.7.2015) מי הגליל נ' יונס 2978/13

 8מקומות חניה,  34,000כי בשטחה  נטען כי מטענות העירייה עולהאשר לסעד שהיה נפסק,  .9

 9מסך מקומות החניה בעיר. עוד נטען כי על  2.79%לתובענה, קרי  הן החניות הרלוונטיות 950מתוכם 

 10פי דוחות הכספיים של העירייה המפורסמים באתר האינטרנט שלה, הכנסותיה מאגרות חניה לשנת 

 11 (, מכניסות2.79%) החניות הרלוונטיותהיחסי של  ןחלק נטען כי –מכאן ₪.  74,500,000היו  2018

 12 בשנתיים. נטען כי מדובר בנתונים₪  4,157,100-, וות חנייהמאגר בשנה₪  2,078,550למשיבה 

 13וכל דרך חישוב אחרת תעשה  רייה ואין מחלוקת לגבי מהימנותם,שסופקו על ידי העי עובדתיים

 14שעות  – חישוב לפי פוטנציאל הכנסותבאופן פחות מדויק, ולדוגמה  השערות והנחות באמצעות

 ₪15  ₪12,639,750( =  6.3סכום האגרה לשעה ) X (950מספר החניות ) Xשעות בשבוע(  44התשלום )

 16 .לשנה

 17עושה חסד עם העירייה,  מסך החניות בעיר החישוב היחסי המוצעהמבקש הוסיף וטען כי  .10

 18 משוםגבוה משמעותית מאזורים אחרים בעיר, חלקה היחסי של הגבייה באזור מושא התובענה כיוון ש

 19האזור חנו ללא תשלום אגרה, בעוד יתר תושבי העיר נדרשו לשלם רק תושבי  שבחניות הרלוונטיות

 20וזאת בניגוד לנעשה בשאר חלקי העיר, בהם תושבי העיר אינם נדרשים לשלם אגרת  –אגרת חנייה 

 21בסמוך למקומות  וא נמצאכמו כן נטען כי אזור החניה מושא התובענה מבוקש ביותר משום שה חניה;

 22סיטת ת"א ומרכזי לימוד שונים, מרכז ספורט, קניון כגון אוניבר ציבוריים ועסקיים רבים וגדולים

 23ן לפעול לא ניתאמנם עוד נטען כי רמת אביב ומרכזים מסחריים, מרכזים רפואיים שונים, וכיו"ב; 

 24 7302/16בר"מ בהסתמך על הלכת איגרא ) קנסות החניה שניתנו שלא כדין במסגרת הליך ייצוגי להשיב

 25וכך , אולם בקשת האישור הובילה לעצירת הנפקת קנסות ((15.03.2018) איגראעיריית תל אביב יפו נ' 

 26 לתשלום. שלא הובאו בחשבון במסגרת חישוב הסכומים –נחסכו לציבור כספים רבים 

 27ר עם העירייה לאור התנהלותה, טען כי בפסיקת הגמול ושכה"ט, יש להחמיהוסיף והמבקש  .11

 28שכה שנים ארוכות ביודעין על אף דו"ח מבקר המדינה שמדובר בגבייה אסורה שנמ לשקול בין היתרו

 29לאחר  לרבות ; שהעירייה המשיכה לעמוד על חוקיות הגבייה גם בעקבות פניות המבקש2013משנת 

 30שביקש להישפט. בעניין זה גם נטען שלא היה טעם בפנייה מוקדמת נפרדת; עוד התבקש לשקול 

 31ו לשלם צלאביב שאינם גרים באזור ובעבר נא תלשכן תושבי  –שבקשת האישור הובילה לשינוי מהותי 
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 1חנות את רכבו במחצית ממקומות החנייה, הכלל הציבור יוכל לבערבים כי כן שלמה, ולאגרה יחדלו מ

 2 שבעבר היו שמורים לחנייה עבור תושבי האזור בלבד.

 3החוק  הרשות להפרתאשר לפנייה המוקדמת הוסיף וטען המבקש כי מטרתה היא להפנות את  .12

 4הן מדו"ח מבקר  –ולתת לה אפשרות לתיקון, ואילו במקרה דנן ידעה העירייה אודות אי החוקיות 

 5, הן מתיקון פקודת התעבורה, והן במסגרת פניות המבקש לביטול הקנסות והדיון 2013המדינה משנת 

 6, יהאך בחרה במודע להמשיך את הגבי –בבית המשפט לעניינים מקומיים בעקבות בקשתו להישפט 

 7 .ומשכך לא היה טעם בפנייה מוקדמת מיוחדת בטרם הגשת התובענה

 8מאגרת חניה  מהכנסות העירייה 20%כי יש לפסוק גמול ושכ"ט בשיעור של המבקש טען  .13

 9לשנתיים שקדמו לתובענה ומכאן ₪  4,157,100, אשר לפי החישוב היחסי עומד על בחניות הרלוונטיות

 10 ע"מ.בתוספת מ₪  498,852ך של ושכ"ט בס₪  332,568לגמול בסך של  -

 11 טענות העירייה

 12ולא חייב לפסוק גמול  רשאיכי כאשר מוגשת הודעת חדילה, בית המשפט  ,העירייה טענה .14

 13אמות המידה לפסיקתם יהיו בין היתר, היקף הטרחה, הסיכון, התועלת והחשיבות הציבורית ושכ"ט. 

 14 של התובענה, וכן מורכבות ההליך והאופן בו נוהל. 

 15ש"גוזרת" את  ,לשימוש בשיטת האחוזים כי לא ניתן לקבל את עמדתו של המבקש ,נטען .15

 16 משני טעמים עיקריים: הגמול ושכה"ט מהתועלת שצמחה לחברי הקבוצה,

 17קשת בבלשיטת העירייה, ראשית, נטען כי אין מדובר במקרה "קלאסי" של גביית תשלום שלא כדין. 

 18אם קיים תמרור המחייב תשלום אגרה, יש ש ר היא. הטענה בבקשת האישוקיים קושי מובנה האישור

 19שיהיה ברור לנהג החונה שחל במקום הסדר חניה בתשלום.  כדילבן -לצבוע את אבני השפה בכחול

 20מי ששילם את אגרה החניה )שמתבקש להשיבה במסגרת התובענה( הבין וידע שיש צורך לשלם  –מכאן 

 21הפגיעה. עוד נטען בהקשר זה כי בהתאם  סכום הגבייה לא משקף את היקףאגרת חניה, ומכאן ש

 22 בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעילתה השבת קנס. , לא ניתן להגישאראיגלהלכת 

 23רלוונטיות, ושלא ניתן לגזור השנית, נטען שאין אפשרות לדעת מה סכום האגרות ששולמו בחניות 

 24בהשערה בלבד, משום מהסכום הכולל של האגרה שנגבתה בכלל העיר, בין היתר משום שמדובר 

 25, שהן לא נצבעו ב"כחול לבן" עסקים או ב"לב העיר"ולא באזור  מרוחק שהחניות הן באזור מגורים

 26 משלמים אגרה.  שלאחנות, וכי החניה הוגבלה בשעות נכבדות לתושבי האזור הולכן לא הזמינו נהגים ל

 27ות לשיקולים שונים, גלובלי, תוך התייחסשהינו טענה כי יש לפסוק סכום הוסיפה והעירייה  .16

 28פנייה  –העירייה טענה כי בניגוד לחובה המוטלת עליו, המבקש לא הקדים פנייה לרשות ובכלל זה: 

 29נטען שבקשת האישור הצריכה השקעת  -שהייתה מייתרת את ההליך דנן; לגבי שיקולי תשומה 

 30או הגשת חוו"ד שכן משאבים מינימלית ולא הייתה כרוכה בסיכונים יוצאי דופן, איסוף ראיות מורכב 

 31אין מדובר בתיק בעל מורכבות משפטית או עובדתית. בהקשר זה נטען כי ההליך הסתיים בהודעת 
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 7מתוך  5

 1נטען כי צביעת אבני השפה לא  –חדילה תוך חיסכון בזמן שיפוטי ובמשאבים; לגבי שיקולי תפוקה 

 2ה ביקשה שממילא שילמו אגרת חניה. בהקשר ז –הובילה לתועלת משמעותית לחברי הקבוצה 

 3העירייה להדגיש כי טיעונים בנושא קנסות אינם יכולים להילקח בחשבון במסגרת שיקולים 

 4הרלוונטיים לגמול ושכ"ט, כיוון שלא ניתן להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעילתה השבת קנס. 

 5ולכן כי קביעת הסדר החנייה אינה חלק מבקשת האישור ונתונה לשיקול דעת העירייה,  ,עוד נטען

 6הדגישה העירייה שהגמול המבקש לא יכול לזקוף לזכותו "שינוי מהותי" שחל בהסדר החנייה; לבסוף 

 7 ושכר הטרחה שיפסקו ישולמו מקופה הציבורית ולכן יש לנהוג בכספים אלו בזהירות. 

 8תוך מתן לפסוק סכום גלובלי, שיטת האחוזים, אלא לפסוק לפי לשיטת העירייה, אין אם כן,  .17

 9הגמול ושכה"ט המבוקשים הם מופרזים . נטען שלעניין הזהירות בה יש לנהוג בכספי ציבורמשקל 

 10 .וינוכומים מתונים, בהתחשב בשיקולים שצלפסוק ס , והתבקשותלושים מנסיבות התובענה דנן

 11 דיון והכרעה

 12)ולא חייב( בית המשפט  רשאינדחית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל הודעת חדילה, כש .18

 13)להלן:  (21.02.2018) 12, פס' המוסד לביטוח לאומי נ' מוחני 7484/16עע"מ לפסוק גמול ושכ"ט )

 14 בענייננו אין מחלוקת כי יש לפסוק גמול ושכר טרחה, והשאלה היא מה יהיה שיעורם. (."(וחנימעניין "

 15זה נתון לבית המשפט שיקול אשר לשיטה לפיה יקבעו סכומי הגמול ושכר הטרחה, גם בעניין  .19

 16על אף  –מת, ובכלל זה גם לא לפי שיטת האחוזים ין הוא חייב לפסוק לפי שיטה מסוידעת רחב, וא

 17  (.17, פס' מוחני)עניין  נהוגה לרובשהיא השיטה ה

 18לא יהיה נכון לגזור את שיעור הגמול ושכר כי יש לפסוק סכומים גלובליים ומצאתי כי , במקרה דנן

 19ינה בהטבה לחברי הקבוצה, כי אם תועלת א. בנסיבות, התועלת בתובענה שיטת האחוזיםהטרחה לפי 

 20בחניות הרלוונטיות גביית האגרה  שעצםבעניין זה כי המבקש לא טען  יצויןציבורית בהסדרת החניות. 

 21 צביעתהעדר תמרור/) ובאופן שיוצר אי בהירות סימון נעשה שלא כדיןה שאופן, אלא נעשית שלא כדין

 22גם הודעת החדילה אינה הודעה "רגילה" בדבר הפסקת גבייה, . בהתאם, (אפור"-ב"אדוםי השפה אבנ

 23, כאשר גביית האגרה ממשיכה. מתאימים החניות הרלוונטיותמחדש של  סימוןאלא הודעה על 

 24עיקר תרומת התובענה הוא בתרומה אליו הפנתה העירייה: " ,לענייננו הדברים שנאמרו בעניין שדה

 25יישומו של עקרון חוקיות המנהל ועקרון שלטון החוק, ונכון לעת הזאת 'התוצאה בשטח' החברתית ל

 26היא כי בקשת האישור מיצתה למעשה את מטרתה העיקרית ביישומם של עקרונות חשובים אלה; 

 27" שכן לאחר ההודעה על הפסקת הגבייה הותקנו תקנות שעיגנו את אותן האגרות שנגבו קודם לכן

 28, המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע -שדה נ' מה"ט 11030-02-18א( ת"צ )מינהליים ת")

 29 (.(14.10.2018) 12פס' 

 30שיקולי התשומה )השקעת המשאבים והסיכון מצד המבקש וב"כ(, שיקולי בחנתי את לאחר ש .20

 31התפוקה )התועלת לחברי הקבוצה(, שיקולי התועלת הציבורית ואת שיקולי ההגנה על הקופה 

 32, שאינם סמליים בלבד, הגעתי למסקנה שיש לפסוק למבקש ובאי כוחו סכומים מתוניםהציבורית, 
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 7מתוך  6

 1עע"מ לחוק;  22-23בדבר השיקולים שיש לשקול ר' ס'  )להרחבהלא את הסכומים המבוקשים אולם 

 2  (.(25.12.2012) 29-36פס' ב, מדינת ישראל נ' אבוטבול 6687/11

 3לאור פסק דינו של בית המשפט העליון שביטל אשר לשיקול הנוגע לחובת הפנייה המוקדמת,  .21

 4 הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ יונס נ' מי 5519/15מ "דנאת חובת הפנייה המוקדמת )

 5((, ובהינתן שאין מחלוקת שהמבקש אכן הגיש בקשות לביטול דו"חות ובקשה להישפט, 17.12.2019)

 6 ט בענייננו.לא מצאתי שמדובר בשיקול רלוונטי בפסיקת גמול ושכ"

 7אשר לשיקולי תשומה, על פניו מידת הטרחה והסיכון שהיו כרוכים בהגשת הבקשה, לא היו  .22

 8גבוהים. השאלה בבסיס הבקשה היא משפטית בעיקרה, לא נדרש איסוף ראיות מורכב או הגשת חוות 

 9בשל  ונחסכדעת, ואף לא נטען אחרת ע"י המבקש ובאי כוחו. כמו כן, ההליך הסתיים בהודעת חדילה ו

 10 .רבים שהיו נדרשים לצורך ניהול ההליך משאביםזמן ו כך

 11אין מחלוקת כי , לחברי הקבוצה קרי התועלת שהביאה התובענה –אשר לשיקולי תפוקה  .23

 12 לבן".-ואבני השפה נצבעו ב"כחול החניות הרלוונטיותבעקבות הגשת התובענה הסדירה העירייה את 

 13, ומכאן שהתועלת לחברי הסדרה זו למעשה מאשרת את המשך גביית אגרת החנייה מושא הבקשה

 14( היא אפור"-בחניות הרלוונטיות שהיו צבועות "אדוםשכזכור היא מי ששילמו אגרות חניה הקבוצה )

 15, בעבר נאלצו לשלם אגרת חניהינם בעלי תו חניה לאזור המסוים ואמנם, תושבי העיר שא .שולית

 16עם זאת יתר החונים שאינם תושבי העיר, ממשיכים לשלם אגרת  .ם לחנות כיום ללא תשלוםיכולי

 17נדמה שבענייננו . בנושא אגרת החניה כפי שעשו בעבר ואין להסדרה משמעות כלכלית עבורם חניה

 18היקפו,  לא ניתן לדעת אתחסכון ש רק לתת הקבוצה של תושבי העיר, בתשלום אגרה נוצר חיסכון

 19בנסיבות לא התעלמתי מתחשיב המבקש לעניין שיעור גביית היתר, אולם א טען בעניין; והמבקש אף ל

 20וזאת כיוון שהתרומה העיקרית לא מצאתי שיהיה זה נכון לפסוק לפי שיעור ההשבה הפוטנציאלית, 

 21 הסדרתית ולא התועלת לחברי הקבוצה.-של התובענה כאמור היא חברתית

 22כלכלית בעוד שלא בהכרח נוצרה תועלת כאמור לעיל,  –ציבורית התועלת אשר לשיקולי ה .24

 23. בכללותו לא ניתן להתעלם מכך שההסדרה הביאה תועלת לציבורמשמעותית לחברי הקבוצה, 

 24ונמנע  ייה מקיימת את חובתה כלפי הציבורהעיר ותואמות לדין, וראות החניה כעת ברורות יותרה

 25 . מטרתה , ובכך השיגה התובענה אתהבלבול בנוגע להסדר החניה

 26כאשר עסקינן בתובענה ייצוגית "נפסק כי  –פה הציבורית שמירה על הקואשר לשיקולי ה .25

 27כוחו משולמים -המוגשת נגד רשות מרשויות השלטון, הגמול לתובע המייצג ושכר טרחתם של באי

 28יש ליתן משקל  [...] יחד עם זאת [...] .מן הקופה הציבורית, ושומה עלינו לנהוג בהם במשנה זהירות

 29לכך, כי שיקול השמירה על הקופה הציבורית, כבר קיבל ביטוי מסוים, בעצם ההגנה המיוחדת 

 30א.ב.[" )עניין  –]האפשרות להגיש הודעת החדילה  לחוק )ב(9סעיף הנתונה למדינה ולרשויותיה, מכוח 

 31 הדברים רלוונטיים גם לענייננו.  (.36פס'  ,אבוטבול

http://www.nevo.co.il/law/74020/9.b.
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 7מתוך  7

 1גמול ושכר טרחה הולמים, שיתמרצו  סיקתלפיש ש חשיבותשיקולים לעיל, ובשים לב ללאור ה .26

 2בחוו"ד כב' הש'  מוחני)עניין  גם תובעים פוטנציאליים בעתיד וירתיעו את הרשות מפני גביה שלא כדין

 3  שכ"ט לבאי כוחו.₪  150,000-גמול למבקש ו₪  50,000, מצאתי להורות על תשלום של ארז(-ברק

 4 סוף דבר

 5המסומנים החנייה לאחר שהשתכנעתי שהעירייה חדלה מגביית אגרה בגין חנייה במקומות  .27

 6 אפור" מושא התובענה דנן, התובענה נדחית.-"אדום

 7 כולל של ושכ"ט לב"כ המבקש בסך₪,  50,000העירייה תישא בתשלום גמול למבקש בסך  .28

150,000 .₪ 8 

 9 

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.2019דצמבר  31, ג' טבת תש"פניתן היום,  
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