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 הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגיתהנדון: 

יצוגית כי הלאישורתובענה ובקשה לה הומצאה  2015 נובמברב 1החברה מודיעה בזאת, כי ביום 

 28ביום הוגשה אשר  ,"(תובענהה)להלן: " 2006-תובענות ייצוגיות, התשס"ובהתאם לחוק 

 . כנגד החברה ואחרים יפו -תל אביבביהמ"ש המחוזי לב 2015 אוקטוברב

  הינם כדלקמן: תובענהעיקרי ה

וחוק שוויון  1993-חוק חנייה לנכים, תשנ"דלכאורה של  הפרההוא ב תובענהעניינה של ה .1

חוק שוויון " -" וחוק חניה לנכים)להלן: " 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

ברח' יגאל " 2000"אשדר  הידוע בשם הממוקם בבנייןחניון  בקשר עם, בין היתר "(זכויות

ובחניון של  (2012 החברה עד לשנתחלקית בידי בבעלות  והיוהחניון  הבניין) אלון בתל אביב

חלק לא "מרכז אשדר" ברח' יגאל אלון בתל אביב שהחברה מחזיקה ב הידוע בשם בניין

נגבים דמי חניה שלא כדין  בחניוניםכאילו , ("ניםהחניו)להלן: " זכויות הבעלות בוממהותי 

  וכי בחניונים אין מקומות חניה לנכים.

כ' 4שוויון זכויות, סעיף לחוק  ו'19סעיף של  הפרה לכאורה  נן, בין היתר,הי תובענהת הועיל .2

  ושר ולא משפט.עעשיית ורשלנות  בחוק חניה לנכים,

 1אדם בעל "תג נכה" כהגדרתו בסעיף כל הם לייצג  תובעתה מבקשת םאות ההקבוצחברי  .3

בחוק חניה לנכים לרבות אדם המחזיק בתג נכה כולל תו עגלה ותו משולש, אשר החנה את 

ועד למועד  2005באוקטובר,  7רכבו באחד מהחניונים ואשר נגבו ממנו דמי חניה, מיום 

  . "(הקבוצה)להלן: " מגביית דמי חניה מנכיםהחברה, לכאורה, חדילת 

בסך של  תובעתנאמד ע"י הוכנגד כלל הנתבעים כולל הנטען לכלל חברי הקבוצה הנזק ה .4

הינו בסך של  וכנגד כלל הנתבעים תובעתהמוערך ע"י ה. הנזק האישי מיליון ש"ח 66.7

  . ש"ח 1,200

פיצוי לכל חבר לקבוע כייצוגית,  את התובענהלאשר  ים הינם, בין היתר,המבוקש יםהסעד .5

המשיבות לקיים את כל לעיל, ליתן צו עשה אשר יחייב את  4ף בקבוצה, כמפורט בסעי

הוראות הדין שעניינן חניית אנשים עם מוגבלויות ומורה להן לחדול לאלתר מלגבות דמי 

, צו המחייב את המשיבות להציב שלטים ברורים ומתאימים בכניסה חנייה מציבור הנכים

  . ין זהביתר הוראות הדין לעני ועמידה ,ניםמהחניווביציאה 

 .תובענהמן ההעולות טענות הבוחנת את  החברה

 ,בכבוד רב

 בע"מ אשדר חברה לבניה                     

 ,ארנון פרידמןנחתם ע"י 

 וע"י אור אריאלי,מנכ"ל 

 סמנכ"ל כספים
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