
הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ומתן פסק דין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית  

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו -2006  (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" ) 

 בת"צ 54244-12-17 אילה אטלן  נ' מוזיאון תל אביב לאמנו ת 

ניתנת  בזאת הודעה בהתאם לסעיף  25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות כי ביום  27.08.2021  ולאחר  

ייצוגיות, אישר בית המשפט המחוזי  בתל שלא הוגשו התנגדויות לפי סעיף  18(ד) לחוק תובענות 

"הסדר   (להלן:  פשרה  להסדר  דין  פסק  של  תוקף  ונתן  המשפט")  :"בית  אביב  -  יפו  (להלן 

במסגרת  ת"צ המשיבה  כנגד  שהוגשה  הייצוגית  התובענה  בעניין  שבכותרת,  בהליך  הפשרה") 

54244-12-17  אילה אטלן נ'  מוזיאון תל אביב לאמנות (להלן: "התובענה "), והכל כאמור, להלן:    

בהתאם   ייצוגית  כתובענה  תביעתה  לאישור  המבקשת  בקשה  ביום  26.12.2017  הגישה   .1
להוראות חוק תובענות ייצוגיות  התשס"ו-  2006  (להלן: " הבקשה"  ו"החוק" בהתאמה)  כנגד

מוזיאון תל אביב לאמנות (להלן: "המשיבה").

ביום 26.3.2018 הוגשה מטעם המשיבה תשובה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית.    .2

לאחר הגשת  כתב תשובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. הצליחו הצדדים לגבש ביניהם    .3
משפטיים   הליכים  ניהול  ביום  22.11.2018,  תחת  המשפט  אשרר    הוגש  לבית  פשרה,  הסכם 

והסבת הוצאות נכבדות, כמו גם הסטת ניהול ומשאבים אחרים וכן כדי לחסוך זמן שיפוטי.

לאחר דיון בבית המשפט תוקן הסדר הפשרה.  

ביום 27.08.2021 אישר בית המשפט הנכבד ונתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה המתוקן.  .4

להלן עיקרי הסדר הפשרה:     .5

המוזיאון  יחל להכניס בעלי תו נכה, אשר הונפק על ידי משרד התחבורה ובכפוף להצגת  א. 
תעודת זהות יחד עם הצגת תו הנכה,   ללא תשלום החל  מיום  1.10.21,   ויתעד זאת ,עד 

לסכום של  725,671  ₪ או כשיחלפו 18 חודשים ממועד זה ( לפי המוקדם).  ככל שהמוזיאון 

יהיה  סגור  בשל מגבלות הנוגעות למגפת הקורונה, תוארך  התקופה בהתאמה. 

במשך  כל התקופה האמורה  המוזיאון  יפרסם באתר האינטרנט שלו  את דבר זכאותו של  ב. 
ידי משרד התחבורה,  לביקור חינם במוזיאון בהתאם  אדם  בעל  תו  נכה, אשר הונפק על 

להסכם פשרה זה.  

אשר  המוזיאון יישא במחיר החניה בחניון גולדה עבור בעל י  תו נכה (שאינו תו עגלה),  ג. 
הונפק על ידי משרד התחבורה ובכפוף להצגת תעודת זהות יחד עם הצגת תו הנכה,  עד 

לארבע שעות  חניה לכל היותר,  כאשר המוזיאון יקבל מדבקות מאחוזת חוף, אותן ידביק 

על כרטיס בחניה עם סיום הביקור  ( או בכל דרך אחרת שתביא לאותה תוצאה)  יובהר כי 

התשלום יבוצע עבור שעות החניה בפועל,  גם אם הביקור במוזיאון ארך פחות מארבע 

שעות. 

המשיבה תציב בכניסה למוזיאון שלט המודיע על זכאותם של אנשים בעלי תו נכה (שאינו  ד. 
תו עגלה), אשר הונפק על ידי משרד התחבורה ובכפוף להצגת תעודת זהות יחד עם הצגת  

תו הנכה,  להחזר תשלום עבור החניה של עד  4  שעות  ובלבד שהחנייה היא בשעות פעילות  



המוזיאון,   והתשלום  יבוצע עבור שעות החניה  בפועל.  אותו יוכלו לקבל אצל פקיד הקבלה  

של המוזיאון.    

שהמוזיאון  יישא במחיר החניה בחניון גולדה  שלו  האינטרנט  המוזיאון  יפרסם באתר  ה. 
ידי  משרד התחבורה ובכפוף להצגת  עבור בעלי תו נכה (שאינו תו עגלה), אשר הונפק על 

תעודת זהות יחד עם הצגת תו הנכה,  עד לארבע שעות חניה לכל היותר,   כאשר המוזיאון 

יקבל מדבקות  מאחוזת חוף, אותן  ידביק על כרטיס בחניה עם  סיום הביקור  ( או בכל דרך 

אחרת שתביא לאותה  תוצאה). במודעה יבהיר המוזיאון  כי  התשלום יבוצע  עבור  שעות 

החניה בפועל, גם  אם הביקור במוזיאון ארך פחות מארבע שעות.  

הוא   ההסדר  של  המלא  הנוסח  הפשרה.  הסדר  של  בלבד  תמצית  מהווה  לעיל  האמור  ו. 
יקבעו   זו,  במודעה  האמור  לבין  ההסדר  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  המחייב. 

הוראות הסדר הפשרה  ופסק הדין.

הסדר הפשרה עומד לעיון במשרדי ב"כ המבקשת וב"כ המשיבה:    .6

ז'בוטינסקי  2  נהריה  22380 עו"ד, רו"ח, מרח'  משרד ב"כ המבקשת/התובעת: משה ואנונו, 

ת.ד. 664. טלפון:  04-9000581; פקס': 04-9000582.  

בזל  52, תל-אביב  62744, טל':  03-7910910; עו"ד, מרח'  אלנר,  משרד ב"כ המשיבה: מורן 

פקס': 03-7910911 

תובענות   לחוק  בסעיף  18(ד)  כהגדרתו  גוף  ו/או  הקבוצה  חברי  על  נמנה  אשר  אדם  כל   .7
התנגדות   אביב-יפו  תל  המחוזי  מנהליים  לעניינים  המשפט  לבית  להגיש  רשאי  ייצוגיות, 

מנומקת להסדר הפשרה, וכן להמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכ"ט בתוך  45  ימים מיום  

פרסום ההודעה (להלן: "ההתנגדות"). 

להודיע,   הקבוצה,  חברי  על  נמנה  אשר  אדם  כל  רשאי  לעיל,  האמור  הזמן  בפרק  כן,  כמו   .8
בהתאם לאמור בסעיף  11  ו/או בסעיף  18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות, כי הוא אינו מעוניין כי  

תישלח  בכתב  הפרישה  הודעת  הפרישה ").  "הודעת  (להלן:  עליו  יחול  הפשרה  הסדר 

יימסר   אשר  המשיבה,  כוח  לבא  העתק  עם  אביב -יפו,  בתל  המחוזי  המשפט  בית  למזכירות 

במסירה אישית או ישלח בדואר רשום עם אישור מסירה . 

בכפוף להוראות הסדר הפשרה, יחייב הסדר הפשרה את כל הנמנים על חברי הקבוצה אשר   .9
לא מסרו הודעת פרישה כדין. 
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