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 רמי חיימוביץ שופטה כבוד פני ל 
 

 
 מבקש/תובע

 
  איציק ארביב 

 
 נגד

 
  עיריית כפר יונה  משיב/נתבע

 1 

 2 חי אביעזיז-עו"ד יוסף ב"כ המבקש

 3 זרפשניעו"ד שלומית גבע, עו"ד קרן קינקס  ב"כ המשיבה

 4 

 5 פסק דין

 6בין המבקש  לאישור הסדר פשרה ,2016 -תשס"וה, חוק תובענות ייצוגיותל 18בקשה לפי סעיף 

 7 הפשרה המקורי שונה לאחר קבלת הערות בית המשפט והיועמ"ש. למשיבה. הסדר 

 8 מאושר.   –הסדר הפשרה המתוקן 

 9 הצדדים והתובענה

 10 אדם בעל לקות ראייה. הוא מר איציק ארביב,  ,המבקש .1

 11 רשות מקומית במחוז המרכז.   היא עיריית כפר יונה, , המשיבה .2

 12המשיבה אך גילה כי משיבה ביקש לבחון מספר נתונים באתר האינטרנט של ההמבקש טוען כי  .3

 13שוויון זכויות לאנשים חוק כנדרש ב ר האינטרנט שהיא מפעילהבאתלא ביצעה התאמות נגישות 

 14שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות תקנות בו, 1998-תשנ"חה, עם מוגבלויות

 15 . 91-א ו35, 34, 33, ובפרט תקנות 2013 –תשע"ג ה, לשירות(

 16חוק המבקש טוען כי חש כעס, תסכול ופגיעה באוטונומיה, ולכן הגיש תובענה בעילות לפי  .4

 17הפרת חובה , לאנשים עם מוגבלותתקנות שוויון זכויות , שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 18, הגנת הצרכן)א( לחוק 3סעיף הפרה של ו)נוסח חדש(,  פקודת הנזיקיןכהגדרתן ב רשלנותוחקוקה 

 19 יפיצוי סטטוטור₪  ₪1,000 ) 2,000-המבקש העריך את הנזק האישי שלגרם לו ב .1981-א"התשמ

 20עשה לביצוע התאמות נגישות צו בשל פגיעה באוטונומיה(, וכן ביקש ₪  1,000-ללא הוכחת נזק ו

 21 . דיןבאתר האינטרנט של המשיבה בהתאם ל

 22כלל האנשים עם מוגבלות במדינת ישראל, לתביעתו צירף בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית בשם  .5

 23 ₪.  2,500,000-למעלה מ-והוא העריך את הנזק לקבוצה זו ב

 24 
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 1 הסדר הפשרההבקשה לאישור 

 2 הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה. , עוד טרם הוגשה תשובת המשיבה, 13/1/2022-ב .6

 3: אנשים עם מוגבלות שלטובת עניינם או לטובת מימוש ה עליה חל הסכם הפשרההקבוצ .7

 4זכויותיהם, ובכלל זה על פי חוק שוויון זכויות, חלות על המשיבה חובות לספק התאמות נגישות 

 5יבה לא סיפקה או שאותן או חלק מהן המשיבה לא בשירות אינטרנט שאותן או את חלק מהן המש

 6 סיפקה על פי עקרונות חוק שוויון זכויות או תקנות נגישות השירות.   

 7והקווים  התקנותיישם את הוראות החוק, : המשיבה התחייבה לוהסדרה לעתיד תיקון הפרות .8

 8התחייב להתאים את אתר האינטרנט המשיבה . המנחים באופן מלא תוך הקפדה יתרה בעניין זה

 9תמיד בביצוע התאמות הנגישות באופן שוטף תימים מהסכם הפשרה, ואף חתמה  30שלה לדין תוך 

 10אתר האינטרנט יעמוד בהלימה עם הוראות הדין, התקן המחייב והקווים המנחים. שיבטיח כי 

 11הבטחת נגישות  המשיבה התחייבה לפקח על התאמות הנגישות באמצעות דובר העירייה לצורך

 12האתרים באופן בו שכל אלמנט נוסף שיכנס לאתר האינטרנט יפוקח על ידי הדובר ויועלה לאתר 

 13 האינטרנט בהתאם לאישורו. 

 14בנוסף, התחייבה המשיבה להתקשר עם חברה ייעודית לצורך ביצוע התאמות נגישות באתרי 

 15 33ה בהתאם להוראות תקנה האינטרנט וכן לבצע התאמות נגישות במענה הטלפוני המופעל על יד

 16 לתקנות נגישות השירות. 

 17 ₪.    50,000עלויות התאמות הנגישות הוערכו על ידי המשיבה בסך של 

 18 ייעודי נגישות רכזעסיק הצדדים הסכימו כי כפיצוי לקבוצה המשיבה ת: פיצוי לחברי הקבוצה .9

 19. הצדדים ציינו כי תקנה בשנה₪  120,000עלות העסקתו תעמוד על חיצוני, שאינו חלק מעובדיה, וש

 20לתקנות מחייב מינוי רכז נגישות מתוך עובדי המשיבה, וכי מינוי אדם שיעסוק אך ורק בענייני  91

 21נגישות ויתכלל את נושא הנגישות אצל המשיבה יתרום רבות לקידום זכויותיהם של אנשים עם 

 22  מוגבלות ולכן הוא מהווה פיצוי ראוי לחברי הקבוצה. 

 23: עם אישור הסדר הפשרה, יתגבש מעשה בית דין וויתור ת ומעשה בית דיןויתור על תביעו .10

 24וסילוק של המבקש, באי כוחו ו/או מי מטעמם, במישרין ובעקיפין, ושל כל אחד מחברי הקבוצה, 

 25כלפי המשיבה ו/או מי מטעמה, לרבות ומבלי לגרוע כנגד נושאי משרה, בעלי מניות, נושאי משרה 

 26 עניינים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לתובענה או לבקשת האישור.  בבעלי מניות, ביחס לכל ה

 27למבקש ועל פסיקת שכר ₪  5,500: הצדדים המליצו על פסיקת גמול בסך גמול ושכר טרחה .11

 28 בתוספת מע"מ כדין לבא כוחו. ₪  52,540טרחה בסך 

 29ה לבדיקתו : הצדדים סבורים כי במקרה הנוכחי אין צורך להעביר את הסדר הפשרמינוי בודק .12

 30של בודק, זאת משום אופיו של הסכם הפשרה שאינו מצריך חישובים אלא מבוסס על הערכה 
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 1שיפוטית. עוד סבורים הצדדים כי מינוי כאמור יעכב את ביצוע הסדר הפשרה, יאמיר באופן ניכר 

 2 את עלויות הצדדים ויטיל עליהם הוצאות נוספות ומיותרות, בלא שצפויה מכך תועלת של ממש.  

 3 התנגדויות

 4נקבע כי ניתן לפרסם את ההסכם, אך הובהר כי "ספק רב אם העסקת  16/1/2022-בהחלטה מ .13

 5 עובד מהווה 'הטבה מפצה' עבור חברי הקבוצה". 

 6 . 24/1/2022 -ההסכם פורסם ב .14

 7 . מהציבור לא הוגשו התנגדויות .15

 8ממספר טעמים, שהעיקרי  על התנגדותה להסכם הפשרה היועמ"שדיעה הו 30/6/2022 -ב .16

 9העדר פיצוי לחברי הקבוצה. עמדת היועמ"ש היא )בצדק( כי עמידה בהוראות החוק היא שבהם הוא 

 10בוודאי כשמדובר בגוף ציבורי כמו רשות מקומית, וכי , חובה שבדין ואינה הטבה לחברי הקבוצה

 11מהווה פיצוי או  ואינשתפקידו שהמשיבה תקפיד על קיום הוראות הדין מינוי רכז נגישות חיצוני 

 12הנגישות לשירות לתקנות  91תקנה אף סותר את . לטעמה מינוי שכזה הטבה לחברי הקבוצה

 13היועמ"ש הוסיפה כי פרקי הזמן שהוסכמו לביצוע שמחייבת מינוי רכז נגישות מבין עובדי המשיבה. 

 14שרה אינו וכי הסכם הפ ההתאמות ארוכים מהסביר, וכי בהתאם לדין על המשיבה לבצען לאלתר,

 15היועמ"ש ציינה כי טרם הגשת . 33תקנה כולל התאמת נתב השיחות של המשיבה בהתאם ל

 16לא מדגמית של אתר המשיבה, ואף שנמצא כי נעשו פעולות להנגשת האתר, תשובתה בוצעה בדיקה 

 17תקן ישראלי מספר ללתקנות נגישות השירות ו 35תקנה בוצעה הנגשה מלאה בהתאם לדרישות 

 18צוין כי נמצאו כפתורים ללא טקסט אלטרנטיבי, בחלק מהדפים אין כותרות, הצהרת  . בכלל זה5568

 19כי הגמול ושכר הטרחה המומלצים מופרזים ואינם גם יועמ"ש סברה ההנגישות לקויה ועוד. 

 20משקפים את נסיבות ההליך ואת העדר ההטבה לציבור, וכן עמדה על התנאים שנקבעו בסעיף 

 21מחייבים חתימת ראש ולאישור הסכם על ידי רשות מקומית, )נוסח חדש(,  ודת העיריותפק)א( ל204

 22 הרשות והגזבר, דבר שלא נעשה בהסכם המקורי. 

 23לשנות את מתווה , הומלץ לצדדים לשקול הערות בית המשפט והיועמ"ש 3/7/2022-בהחלטה מ .17

 24, בין השאר בהתחשב בעובדה שהמשיבה היא , וכן ליישם את יתר הערות היועמ"שהפיצוי לציבור

 25  רשות ציבורית. 

 26 הסדר הפשרה המתוקן

 27הגישו הצדדים תשובה להתנגדות היועמ"ש ועמה הסדר פשרה מתוקן בו שונה אופן  6/9/2022-ב .18

 28בתוך שנתיים גן שעשועים לקבוצה ונקבע כי במקום העסקת רכז נגישות תקים המשיבה  מתן הפיצוי

 29אשר יותאם באופן ייחודי לאנשים עם מוגבלות, כאשר במהלך הקמתו יינתן דגש בנוגע לנגישות 

 30כי מדובר בהטבה סברו הצדדים ₪.  500,000לאנשים עם עיוורון. עלות הקמת הגן מוערכת בסך של 

 31היטב את התכליות מפצה ראויה לקבוצה בשל הנסיבות המיוחדות של ההליך ובאופן אשר מגשים 
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 1שבבסיס חוק שוויון זכויות. המשיבה הבהירה כי פיצוי זה הוא תולדה של בקשת האישור ואינו 

 2 נכלל או נדרש בהתחייבויות קודמות של המשיבה.  

 3, לרבות התחייבה ליישם את הוראות התקנות, התקן והקווים המנחים באופן מלאבנוסף  .19

 4 . לתקנות נגישות השירות 33ה תקנהתאמות נגישות במענה טלפוני בהתאם ל

 5זברית העירייה, גב' ענבל דרור היימן, ומנכ,ל העירייה, מר ששי געל ההסכם המתוקן חתמו  .20

 6הרשויות המקומיות )בחירת ראש לחוק  17סעיף מגידו, שהוסמך על ידי ראש העיר בהתאם ל

 7 . 1975 -תשל"הה, הרשות וסגניו וכהונתם(

 8התבקשו הצדדים להבהיר מדוע לא שונו לוחות הזמנים לביצוע התיקונים באתר  9/9/2022-ב .21

 9נמסרה הודעת המשיבה בנוגע לתיקונים ולפעולות שכבר בוצעו, והובהר  2/10/2022-האינטרנט, וב

 10 כי המשיבה פועלת למציאת פתרונות טכנולוגיים למסמכים שטרם הותאמו. 

 11 המתוקןהפשרה אישור הסכם 

 12לאחר בחינת התובענה ובקשת האישור, הסכם הפשרה המקורי והמתוקן, עמדת יועמ"ש,  .22

 13הסדר הפשרה ראוי, משקף את נסיבות ההליך, ותואם את וההבהרות שמסרו הצדדים, נמצא כי 

 14 יעדי החוק ותנאיו.

 15הנסיבות והעילות פורטו לעיל. המבקש הראה תשתית ראייתית ראשונית לתמיכה בטענות אשר  .23

 16עלו בתובענה ובבקשת האישור, וככל והיו מוכחות הטענות העובדתיות גם עילת תביעה לכאורה. 

 17השאלות המשותפות לחברי הקבוצה הינן חובתה של המשיבה לספק התאמות נגישות בשירות 

 18נה טלפוני ושירותים נוספים על פי תקנות נגישות השירות. ברי כי ככל ויקבע האינטרנט, שירות מע

 19כי המשיבה הפרה את הוראות החוק והתקנות כל חברי הקבוצה יושפעו מקביעה זו באופן דומה 

 20ומכאן כי השאלות העובדתיות והמשפטיות משותפות. לאור כל זאת הרי שהתובענה עומדת, 

 21 ייצוגית כקבוע בחוק.  לכאורה, בתנאים לאישור תובענה

 22, בעיקר נוכח הגדרתה הרחבה של הקבוצה, מנגד, קיימים גם סיכונים בתביעה ובבקשת האישור .24

 23בכל רחבי הארץ, אף שהשפעת המחדלים הנטענים אינה אנשים עם מגוון מוגבלויות, הכוללת ש

 24שר על אדם בכל המוגבלויות )במקרה הנוכחי סביר כי תשפיע יותר על אדם עם עיוורון מאדומה 

 25הנזקק לכיסא גלגלים(, ולמרות שעשוי להתעורר ספק בנוגע לקיומה של פגיעה למי שמתגוררים 

 26לפיכך יתכן כי גודל הקבוצה קטן באופן רחוק מהמשיבה ולא נדרשים לכל פעילות הקשורה אליה. 

 27 .משמעותי מגודל הקבוצה הנטענת על ידי המבקש

 28לאכוף על המשיבות צופת פני עתיד, והיא נועדה בראש ובראשונה תכלית התביעה היתה ואכן,  .25

 29מתוקן מבטיח כי כך יעשה, ולכן הוא משרת את חברי הנגשה של אתרי האינטרנט. הסדר הפשרה ה

 30מקדם בעלות לא מבוטלת, דבר שן שעשועים מותאם לאנשים עם מוגבלויות, הקבוצה. בנוסף יוקם ג

 31ה מטרת החקיקה. ההסדר מבטיח הטבה בהחלט את התכליות הללו בצורה נאותה, ובכך גם הושג
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 1משמעותית לציבור האנשים עם מוגבלות ומגדיל את הסיכוי כי מספר רב של בעלי מוגבלויות ייהנו 

 2 .ממנו

 3בנסיבות אלו, סיום ההליך על דרך של פשרה, הכוללת הסדרה הצופה פני עתיד ופיצוי לקבוצה  .26

 4 הינה הדרך היעילה וההוגנת לסיום ההליך. 

 5נוכח כל זאת נמצא, כאמור, כי הפשרה הינה הוגנת, משקפת את נתוני ההליך, ומתחשבת  .27

 6 . מאושרהמתוקן בעניינם של חברי הקבוצה ולכן הסדר הפשרה 

 7 הקבוצה

 8 לעיל.  7כמפורט בסעיף  .28

 9 פטור ממינוי בודק

 10ברירת המחדל באישור הסדר פשרה הינה מינוי בודק אלא אם בית קובע כי  ( לחוק2)19סעיף  .29

 11צורך כל המשפט סבור, מטעמים מיוחדים שירשמו, שחוות דעת אינה נדרשת. במקרה הנוכחי אין 

 12קה כלשהי, שכן המחלוקת היא משפטית ואין נתונים לבדיקה. מינוי בודק, שכן לא נדרשת בדיב

 13אות הכרוכים בכך, אינו נדרש לשם הגנה על אינטרס מינוי בודק, הזמן וההוצבנסיבות שכאלו 

 14 , ולכן בקשת הצדדים בעניין זה מתקבלת. הקבוצה

 15 גמול ושכר טרחה 

 ₪16  52,540למבקש ועל פסיקת שכר טרחה בסך ₪  5,500הצדדים המליצו על פסיקת גמול בסך  .30

 17יקף הפיצוי, בתוספת מע"מ כדין לבא כוחו. מדובר בסכומים סבירים, התואמים את הפסיקה, את ה

 18את ההשקעה המוקדמת בהליך ואת התועלת שהושגה כולל הסדרה עתידית. בנסיבות אלו המלצת 

 19 הצדדים מתקבלת והסכומים מאושרים. 

 20ימים.  30מהסכומים ישולמו תוך  70%כדי להבטיח ביצועו של ההסכם ופיקוח ראוי, נקבע כי  .31

 21ים מקבלת תצהיר המשיבה על ביצוע ימ 30נוספים, בתוספת ריבית והצמדה, ישולמו תוך  30%-ו

 22כי המשיבה ובהתאם לדין, והודעת ב"כ המבקש כי בוצעה בדיקה מלוא ההתאמות הנדרשות, 

 23 קיימה את הוראות ההסכם. 

 24 סוף דבר

 25 הסדר הפשרה מאושר וניתן לו תוקף של פסק דין.  .32

 26 הגמול ושכר הטרחה מאושרים.   .33

 27 

 28 
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    תיק חיצוני: 

  

 6מתוך  6

 1 ()ז( לחוק תובענות ייצוגיות4)א()25סעיפים הצדדים יפעלו בהתאם לדין, לרבות לפי  .34

 2. גודל האותיות לא תונים יומיים נפוצים בשפה העבריתוהתקנות מכוחו. הפרסום יבוצע בשני עי

 3 מ"מ. המשיבה תישא בעלות הפרסום. עדכון על הפרסום יוגש לתיק בית המשפט. לושה יפחת מש

 4 

 5 

 6 הצדדים., בהעדר 2022אוקטובר  02, ז' תשרי תשפ"גהיום,  ןנית

      7 

             8 
 9 


