


















  2006-הסדר פשרה לפי חוק תובענות יצוגיות, תשס"ואישור הודעה בדבר 
 לאנשים עם מוגבלות בשמיעהעמדות שירות הנגשת "החוק"( בענין  -)להלן

 
)כב' לוד  - ביהמ"ש המחוזי מרכזניתן פסק דין ב 4.1.17כי ביום ( לחוק, 4)א()25ניתנת בזאת הודעה לפי סע' 

-29387-09פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ ההסדר השופט פרופ' עופר גרוסקופף( המאשר את 
תחבורה ציבורית  -נתיב אקספרס , 3המבקשים והמשיבה בין (, הסדר הפשרה -ו הדין פסק -להלן) 14

 (.נתיב -להלן) בע"מ
 

מפרה את חובתה על פי חוק שוויון זכויות נתיב כי  בין היתר טענו בבקשת האישורבתמצית, המבקשים 
ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי  1998-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

אינה מפעילה באופן יזום ורצוף מערכות עזר לשמיעה עם סליל , כאשר 2003-תחבורה ציבורית(, תשס"ג
 -ו מערכת העזר -אה )טלקויל( בעמדות השירות במתקנים מרכזיים לתחבורה הציבורית )להלןהשר

; ותבעו לחייב את ממוניים-ובכך מפלה אנשים עם מוגבלות בשמיעה וגורמת להם נזקים לא (עמדותה
ולפצות את האנשים עם מוגבלות חמורה בשמיעה בגין במערכות העזר המשיבה להנגיש את העמדות 

  שנים לפני הגשת התובענה ואילך. 7שתחילתה התקופה 
 

מבלי שיהיה בכך הסכמה של איזה מהצדדים לטענות המאשר אותו, ולפסק הדין  בהתאם להסדר הפשרה
הליכים בחיסכון במשאבים ותוך  של משנהו ומתוך התמקדות בטובת האנשים עם מוגבלות בשמיעה

 ,לאנשים עם מוגבלות בשמיעהשלה  והנגשת יתר בעמדותשיפור הנגישות לנתיב התחייבה לפעול משפטיים, 
האנשים עם מוגבלות בשמיעה שעשו  כל": שהגדרתה:המיוצגת  לקבוצה מפצה-כהטבה ,מעבר לנדרש בדין

שנים לפני הגשת התובענה ועד  7 -או היו יכולים לעשות שימוש בשירותי האוטובוסים של נתיב החל מ
להחליף  – באופן שנתיב התחייבה(, תקופת הפשרה -ו הקבוצה -ן)להל "פסה"דשבו ניתן  4.1.17ליום 

הפועלות ברציפות ובאופן יזום )ללא בקשה להפעיל מערכות עזר חדישות להתקין מערכות עזר קיימות ו
העמותה , שייבחרו בהמלצת עמדותה המרכזיים שבהם יש לבכל המתקנים  ,נתיב עמדות שלהבכל אותן( 

מליץ המלצות לתיקון ליקויים )אם תסיור בדיקה ובקרה ולאחר ההתקנה בצע תשגם )ע"ר( נגישות ישראל 
שבו לולאת ההשראה מעל או מסביב  ,. מערכת העזר בעמדה עם מחיצה תהיה מהסוג החלונייימצאו(

למחיצה והיא מחוברת לאינטרקום הרגיל בעמדה. מערכות העזר יכללו אוזניה המיועדת לאנשים עם 
הם מכשיר שמיעה או רכיב טלקויל במכשיר. בכל מתקן תהיה מערכת עזר תקינה מוגבלות בשמיעה שאין ל

נתיב תשלם פיצויים  ,. בנוסף, וכך יהיה גם בעמדות שתפתח נתיב בעתידאחת לפחות לגיבוי והחלפה
ארגון כבדי שמיעה  -לעמותה המייצגת את כבדי השמיעה בישראל, בקול ₪ 50,000סמליים בסך 

בתוספת מע"מ  ₪ 60,000ושכ"ט עו"ד בסך  ₪ 20,000גמול לשני המבקשים יחד בסך וכן , ומתחרשים )ע"ר(
 עם הגשת דו"ח ההמלצות של נגישות ישראל(. רק ממנו ישולם  1/3)כאשר 

 
מהווה פסק הדין התחייבויתיה של נתיב בהתאם לפסק הדין המאשר את הסדר הפשרה,  בכפוף לביצוע

תקופת הפשרה הנ"ל, על כל כל , ביחס לנתיבחברי הקבוצה כלפי  יתרוויתור ומעשה בית דין של המבקשים 
, בקשר עם הנגשת .ב לפסק הדין5סעיף בבקשת האישור ובהמפורטות התביעה ועילות  , הסעדיםהדרישות

 העמדות של נתיב במתקנים מרכזיים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה.
 

עומד לעיון והוא המחייב, ופסק הדין האמור לעיל מהווה תמצית בלבד והנוסח המלא של הסדר הפשרה 
 34, מרח' הברזל דין עורכי פלסר אבניבשעות המקובלות ובתיאום מראש במשרדי ב"כ המבקשים, משרד 

זון ננתמרח'  ת'יעקב סלומון, ליפשיץ ושו, משרד נתיב; או ב"כ 03-5095222, פקס: 03-5095111טל': ת"א, 
המשיבה: האינטרנט של באתר או  ;04-8557038פקס:  ,04-8140500חיפה, טל':  1

http://www.nateevexpress.com 
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