ת"צ 72765-11-20

בבית המשפט המחוזי בנצרת
בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

בעניין:

עדו קרת
על-ידי ב"כ עוה"ד יוסף-חי אביעזיז (מ.ר .)77038
רח' אחדות  ,28חריש
טל פון ;052-8883696 :פקסימיליה 077-3182951 :

המבקש;

-נגד-

עיריית צפת
על  -ידי ב"כ עוה"ד נופר בן ארוש ואח'
ממשרד עפר שפיר ושות'
רח' מנחם פלאוט  ,10רחובות
טלפון ;08-9311111 :פקסימיליה08-9311112 :

המשיבה;

הסכם פשרה שאושר בפסק דין מיום 26.6.22
והואיל:

והמבקש הגיש לבית המשפט את הבקשה לאישור שבכותרת;

והואיל:

וברצון הצדדים להגיע להסדר  -מבלי שצד יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי
 -אשר בכפוף לאישורו ,יביא לידי גמר את הליכי התביעה ולכדי מעשה-בי-דין כלפי הקבוצה.

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן-:
.1

הגדרות-:
"אתר האינטרנט"

אתרי האינטרנט הבאים:
https://www.zefat.muni.il
/https://slichot.i-visual.co.il
/ https://www.zefatcenter.co.il/
/https://zefat-online.co.il/visit
/http://klezmerim.info

"המבקש"

מר עדו קרת

"המשיבה"

עיריית צפת

"חוק שוויון זכויות"

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998-

"תקנות נגישות השירות" תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות
לשירות) ,תשע"ג2013-
"המועד הקובע"

המועד בו תהפוך החלטת בית המשפט הנכבד המאשרת את
הסכם הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין להחלטה חלוטה
שאינה ניתנת לערעור או לביטול או להתנגדות אחרת כלשהי על
פי כל דין;

"הקבוצה"

אנשים עם מוגבלות שלטובת עניינם או לטובת מימוש
זכויותיהם ,ובכלל זה גם עפ"י חוק שוויון זכויות ,חלות על

המשיבה חובות לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט ו\או
שירות קבלת מסמכים ו\או כל שירות אחר עפ"י תקנות נגישות
השירות ,שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה או שאותן
או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה עפ"י עקרונות חוק שוויון
זכויות או תקנות נגישות השירות מכוחו
"ענייני התביעה"

טענת המבקש להפרת תקנות נגישות השירות בנוגע לנגישותו
הפונקציונלית של אתר האינטרנט ,בהתאם לתקנה  35לתקנות
נגישות השירות ,וכן טענות המבקש -אי הנגשה של מסמכים
שונים באתר האינטרנט בניגוד לתקנה זו ,והעדר פרסום הסדרי
נגישות בהלימה לתקנה  34לתקנות נגישות השירות וכן תקנה 33
לתקנות;

"תקן נגישות אינטרנט"

תקן ישראלי  5568חלק 1

"תקן נגישות מסמכים"

תקן ישראלי  5568חלק 2

"הקווים המנחים"

הקווים המנחים של קונסורציום (מַ אֲ גָד) הרשת הכלל עולמית-:
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

"ויתור וסילוק"
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מעשה-בי-דין בכל ענייני התביעה.

ההסכמות-:
( א)

כללי-:
()1

אין בהסכם הפשרה כדי הודאה בטענות או בדרישות או בתביעות או בחלק מהן או כדי
ראיה או ראשית ראיה לנכונות טענות או דרישות או תביעות או כדי הסכמה להן.

()2

עם אישור הסכם הפשרה וביצועו יתגבש ויתור וסילוק בכל ענייני התביעה ,כמפורט בס'
 9להלן.

()3

( ב)

הסדר זה התגבש לאחר שהצדדים באו בדברים ביניהם לאור ניתוח מפת הסיכונים
והסיכויים של כל צד ,שיקללו את סיכוייהם אל מול סיכוניהם ותחת ניהול הליכים
משפטיים ,גיבשו בהתאם הסדר פשרה לסיום ההליך ,אשר יש בו כדי להיטיב עם חברי
הקבוצה ולחסוך בהוצאות ובזמן שיפוטי.

כנגד ויתור וסילוק בכל ענייני התביעה ,הוסכם כי המשיבה תעניק לקבוצה את הסעדים
והזכויות שלהלן-:
יישום הוראות הדין תוך  6חודשים מהמועד הקובע:
()1

המשיבה מתחייבת לבצע התאמות נגישות באתר האינטרנט ,לרבות בכלל המסמכים
הקיימים באתר האינטרנט ואשר יועלו בעתיד לאתר האינטרנט בהתאם להוראות הדין.
לעניין זה מוסכם כי הנגשה כדין הנה הנגשה בת יישום וביצוע בכל קוראי המסך
שבשימוש המחשבים ,לרבות בכל מערכות ההפעלה הנפוצות בטלפונים הניידים,
בהתאם להוראות תקן נגישות אינטרנט ותקן נגישות מסמכים והקווים המנחים.

()2

המשיבה מתחייבת לבצע התאמות נגישות במוקד הטלפוני המופעל על-ידה ,בהתאם
להוראות תקנה  33לתקנות נגישות השירות.
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()3

המשיבה מתחייבת לפרסם את הסדרי הנגישות בשירותיה השונים (ובכללם ,השירותים
שבגדר הסדר הפשרה) באתר האינטרנט ,כמתחייב מתקנה  34לתקנות נגישות השירות,
ככל שהיא מחויבת באותם הסדרי נגישות.

()4

המשיבה מתחייבת ,ככל הניתן ,ככל שתצטרך ,ובהתאם לדין ,להמשיך ולפעול על ידי
היעזרות במורשה נגישות בעל הכשרה מתאימה על מנת להמשיך ולוודא שהאתר ,על כל
רבדיו ,יהיה נגיש.

פיצוי לחברי הקבוצה:
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()5

בתוך שנתיים מהמועד הקובע ,תקים המשיבה גן שעשועים בתחומה המוניציפלי אשר
יותאם באופן ייחודי לאנשים עם מוגבלות ,תוך שבהקמתו של גן השעשועים יינתן על
ידי המשיבה דגש בנוגע לנגישותו לאנשים עם עיוורון ,על כל ההיבטים הנגזרים מכך.
המשיבה מעריכה את עלות הקמתו של גן השעשועים ,על התאמות הנגישות הנדרשות
בכ.₪ 500,000 -

()6

המשיבה מצהירה כי פיצוי זה הוא תולדה של בקשת האישור ואינו כלול בהתחייבויות
קודמות ו\ או בהוראות הדין והוא מהווה "הנגשה עודפת" לטובת פיצוי חברי הקבוצה.

()7

לאחר הקמתו של גן השעשועים ,כאמור בס' ( 2ב) .5תגיש המשיבה לבית המשפט הודעה
נתמכת בתצהיר על יישום הסכם הפשרה.

הצדדים מקבלים את הגישה שלפיה הסכם הפשרה הינו ראוי הוגן וסביר וכי סיום ההליך בהסכם
פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת.
בתוך כך המבקש מדגיש כי ניאות לוותר על ניהול התביעה על-מנת להעמיד פיצוי כספי לחברי
הקבוצה לנוכח הסיכון בהמשך ניהול בקשת האישור ובשים לב לנסיבות העניין הייחודיות בתיק זה
בדבר פעולותיה המהירות והיעילות של המשיבה בהנגשה של אתר האינטרנט ובהינתן שהמשיבה
היא רשות ציבורית.

.4

פרסום ההסדר -:המשיבה תפרסם את ההסדר ואת דבר הקמת הגן הייעודי לאנשים עם מוגבלות
באתר האינטרנט תוך  45ימים מהמועד הקובע ובמשך  6חודשים.

.5

תשלום גמול ,שכ"ט והחזר הוצאות -:בהינתן הסכם הפשרה ,הצדדים מציעים שהמשיבה תישא
בסכום מצרפי מופחת של גמול ושכ"ט:
( א)

הגמול למבקש ₪ 5,000 -:כולל מע"מ.

( ב)

שכ"ט לב"כ המבקש ₪ 40,950 -:כולל מע"מ.

תשלום גמול ושכ"ט ישולם ע"י המשיבה בכפוף לאישור הסכם הפשרה ,בתוך  21ימים ממועד אישור
הסכם הפשרה.
מוסכם על הצדדים כי סכומי הגמול ושכר הטרחה מגלמים את ההטבה לחברי הקבוצה ומשקפים
את חשיבותו של העניין מושא ההליך – זאת ,לטובת קידום ההישג הציבורי לכלל חברי הקבוצה
ובשל העובדה שהמשיבה היא רשות ציבורית .לעמדת המבקש ,הסכומים הללו נמוכים מהמקובל
והם מביאים לידי ביטוי את מצבה של המשיבה והייחודיות של ההליך הקונקרטי.
תשלום שכר הטרחה יבוצע כנגד הצגת חשבונית ,אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.
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.6

תוקף ההסכם -:תוקפו של הסכם הפשרה מותנה באישור בית המשפט; לא יאושר הסכם הפשרה,
יעמדו לצדדים כל הזכויות והטענות ולא יהיה בהסכם הפשרה כדי לגרוע או למעט מהן.

.7

עיון בהסכם -:הסכם הפשרה יעמוד לעיונו של כל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי
המשיבה .כמו-כן ,עותק מהסדר הפשרה יפורסם על ידי המשיבה באתר האינטרנט.

.8

תנאים נוספים-:
( א)

אם יודיעו  50מחברי הקבוצה לבית המשפט על רצונם שלא יחול עליהם הסדר הפשרה ובית
המשפט יתיר להם לצאת מן הקבוצה ,או אם יודיעו  50מחברי הקבוצה על רצונם שלא להיכלל
בקבוצה ,הכל לפי הוראות סעיפים (18ו)(19 ,ד)((19 ,)2ד)( )3ו(11-א) לחוק (להלן" :הודעת
פרישה") ,יהיו הצדדים רשאים לבטל הסכם זה בתוך  14ימי עסקים (קרי ימי ראשון עד
חמישי ,שאינם כוללים ערבי חג ,חג ו/או כל יום שביתה או שבתון אחר) מתום המועד האחרון
להגשת הודעות פרישה של חברי הקבוצה או מהמועד בו תומצא למשיבה הודעת הפרישה
החמישים במספר ,לפי המאוחר ,ובמקרה של ביטול כאמור ,יראו את הסכם הפשרה וכל
ההסכמות ,התוצאות והאישורים שנבעו ממנו – כאילו לא היו ,וההליכים בבית המשפט
ימשיכו להתנהל.

( ב)

המבקש וב"כ לא ינקטו בהליכים משפטיים בעניין הקשור בהסדר הפשרה דנן אלא אם הם
נובעים מהפרה של ההסכם ולאחר שנתנו למשיבה הודעה מתאימה בכתב אודות ההפרה
הנטענת וכן נתנו לה את האפשרות לתקן את ההפרה ,ולא תוקנה ההפרה ,בתוך  30ימים
ממועד הודעת המבקשת ו/או באי כוחה.
יובהר כי אין בכך הסכמה מצד המשיבה בדבר זכותו של המבקש לנקוט בהליכים מעין אלה.
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( ג)

במקרה שבית המשפט ימליץ לערוך שינויים שאינם מקובלים על מי מהצדדים ,יהיה כל אחד
מהצדדים רשאי לבטל הסכם זה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,וזאת לאחר הודעה
בכתב לצד השני ,ובתוך  10ימים ממועד קבלת החלטת בית המשפט.

( ד)

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במקרה של ביטול ההסכם כדין יהיה ההסכם חסר תוקף
משפטי ,כאילו לא נחתם מלכתחילה ולא ניתן יהיה לעשות בו ו/או בכל מסמך או מצג שקשור
בו שימוש כלשהו .האמור לעיל חל גם על טיוטות ,מסמכים ,עמדות ,בדיקות וכל מסמך אחר
או דברים בעל פה הקשורים להסכם ,והניהול הדיוני של ההליך ובקשת האישור יימשך כסדרו.

( ה)

המבקש וב"כ לא יהיו זכאי ם לקבל תשלום כלשהו בהתאם להסכם זה ,במידה והסכם זה
בוטל .אם שולמו סכומים כאמור ,ישיבו אותם המבקש וב"כ בתוך  14ימי עסקים ,בצירוף
הפרשי הצמדה.

ויתור ומעשה בית דין-:
עם אישור בית המשפט הנכבד הסכם זה ,יתגבש מעשה בית דין וויתור וסילוק של המבקש ,באי כוחו
ו/או מי מטעמם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכל אחד מחברי הקבוצה ,כלפי המשיבה ו/או מי
מטעמה ,ביחס לכל העניינים הנוגעים לרבות צדדי ג' ,במישרין או בעקיפין ,לתובענה ו/או לבקשת
האישור ו/או לטענות שהועלו במסגרתן.

.10

אי מינוי בודק-:
לצורך אישור הסכם הפשרה לא נדרשת מומחיות מיוחדת ,ועל-כן לא דרוש בודק.
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.11

עלויות פרסום לפי חוק תובענות ייצוגיות -:מוסכם ,כי המשיבה תישא בהוצאות הכרוכות
בפרסומים לפי הוראות סעיפים (25א)( )3ו(25-א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות.
יוסף-חי אביעזיז ,עו"ד
ב"כ המבקש

נתנאל עותמי ,עו"ד
ב"כ עיריית צפת
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