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הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות
ייצוגיות ,התשס"ו ) 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות"(
בעניין ת"צ  54244-12-17אילה אטלן נ' מוזיאון תל אביב לאמנות
)חל"צ(
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף )25א() (3לחוק תובענות ייצוגיות כי ביום  26.12.17הוגשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים )להלן ":בית
המשפט"( בקשה לאישור הסדר פשרה )להלן" :הסדר הפשרה"( ,אשר נחתם בין גב' אילה אטלן
ומוזיאון תל אביב לאמנות ,בעניין התובענה הייצוגית שהוגשה כנגד המוזיאון במסגרת ת"צ
 54244-12-17אילה אטלן נ' מוזיאון תל אביב לאמנות )להלן" :התובענה"(.
 .1ביום  26.12.17הגישה המבקשת בקשה לאישור תביעתה כתובענה ייצוגית בהתאם להוראות
חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו) ,2006-להלן" :הבקשה" ו"החוק" בהתאמה( כנגד מוזיאון
תל אביב לאמנות )להלן" :המשיבה" "(.
 .2ביום  26.3.2018הוגשה מטעם המשיבה תשובה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית.
 .3ולאחר דין ודברים הצליחו הצדדים לגבש ביניהם הסדר פשרה אשר הוגש לבית המשפט
ביום  ,22.11.18תחת ניהול הליכים משפטיים והסבת הוצאות נכבדות ,כמו גם הסטת ניהול
ומשאבים אחרים וכן כדי לחסוך זמן שיפוטי .הצדדים סבורים כי מצאו הסדר הוגן ,תוך
הקפדה על תכליות החוק ושמירת האינטרס הציבורי ,כפי שיפורט להלן.
 .4להלן עיקרי הסדר הפשרה:
 4.1ההסדר גובש בין הצדדים לאחר בחינה וראיה הדדית של כל צד עם יועציו המקצועיים,
של הסיכונים והסיכויים וכן ההוצאות הנכבדות שיהיו כרוכים בניהול התובענה עד
להכרעה שיפוטית ,לעומת היתרונות והחיסכון במשאבים משפטיים וציבוריים ביישוב
התובענה בפשרה ,וכל זאת מבלי שאיזה צד יודה בטענותיו של משנהו ומבלי שצריך
יהיה לברר את התובענה ולהכריע בה.
 4.2כפיצוי בגין העבר המשיבה תפטור כל בעל מוגבלות אשר יגיע לבקר במוזיאון במהלך
תקופה של שנה וחצי מיום אישור הסדר פשרה זה על ידי בית המשפט הנכבד ,וזאת
בתנאי שיציג לנציגי המשיבה תג נכה.
 4.3במשך כל התקופה האמורה )שנה וחצי מיום אישור הסדר הפשרה( המשיבה תפרסם
באתר האינטרנט שלה את דבר זכאותו של אדם בעל מוגבלות לביקור חינם במוזיאון
בהתאם להסכם פשרה זה.
 4.4החל ממועד החתימה על הסדר הפשרה ,תאפשר המשיבה החזר כספי של עלות
החנייה של עד  ,₪ 24בחניון גולדה ובלבד שהחנייה היא בשעות פעילות המוזיאון,

לאדם בעל מוגבלות המחזיק בתג נכה ,המבקר במוזיאון ,ואשר הציג תג נכה לנציגי
המשיבה וחנה את רכבו בחניון גולדה.
 4.5המשיבה תציב בכניסה למוזיאון שלט המודיע על זכאותם של אנשים בעלי מוגבלויות
להחזר תשלום עבור החניה של עד  ₪ 24ובלבד שהחנייה היא בשעות פעילות המוזיאון,
אותו יוכלו לקבל אצל פקיד הקבלה של המוזיאון.
 4.6המשיבה תפרסם באתר האינטרנט שלה פרסום לפיו אדם בעל מוגבלות המבקר
במוזיאון זכאי להחזר תשלום עבור החניה של עד  ₪ 24ובלבד שהחנייה היא בשעות
פעילות המוזיאון כן יפורסם אופן מימוש ההחזר הכספי ע"י בעל המוגבלות.
 . 4.7הצדדים ממליצים לבית המשפט לפסוק לב"כ הקבוצה סך של  35,000ש"ח וכן סך של
 ₪ 5,000למבקשת וזאת ,בין היתר ,על יסוד היקף ההשקעה והעבודה בניהול ההליך,
השלב בו מצוי ההליך וההטבה לחברי הקבוצה.
 .5האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא
המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסדר לבין האמור במודעה זו יקבעו
הוראות הסדר הפשרה .הסדר הפשרה עומד לעיון במשרדי ב"כ המבקשת וב"כ המשיבה:
משרד ב"כ המבקשת/התובעת :משה ואנונו ,עו"ד ,רו"ח ,מרח' ז'בוטינסקי  2נהריה
 22380ת.ד .664 .טל' ;04-9000581 :פקס'.04-9000582 :
משרד ב"כ המשיבה :מורן אלנר ,עו"ד ,מרח' בזל  ,52תל-אביב  ,62744טל';03-7910910 :
פקס'03-7910911 :
 .6כל אדם אשר נמנה על חברי הקבוצה ו/או גוף כהגדרתו בסעיף )18ד( לחוק תובענות
ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט לעניינים מנהליים המחוזי תל אביב-יפו התנגדות
מנומקת להסדר הפשרה ,וכן להמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכ"ט בתוך  45ימים
מיום פרסום ההודעה )להלן" :ההתנגדות"(.
כמו כן ,בפרק הזמן האמור לעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה על חברי הקבוצה ,להודיע,
בהתאם לאמור בסעיף  11ו/או בסעיף )18ו( לחוק תובענות ייצוגיות ,כי הוא אינו מעוניין
כי הסדר הפשרה יחול עליו )להלן" :הודעת הפרישה"( .הודעת הפרישה תישלח בכתב
למזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,עם העתק לבא כוח המשיבה ,אשר יימסר
במסירה אישית או ישלח בדואר רשום עם אישור מסירה .
בכפוף להוראות הסדר הפשרה ,יחייב הסדר הפשרה את כל הנמנים על חברי הקבוצה
אשר לא מסרו הודעת פרישה כדין.
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