
 ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית פשרה דראישור הסעל  החלטת בית המשפטבדבר הודעה 

 2006-התשס"ו לחוק תובענות ייצוגיות 4)א(25 ס'לפי 

הוגשה לכבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם  26.6.20מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 
 "(התובעים)להלן: " ואח' ליאוניד בורשטייןמר על ידי  ה"( אשר הוגשההתביען: ")להל 17894-05-20ת"צ בפשרה 

אישר את  הנכבד בית המשפט 16.2.21וכי ביום  ,"(תהנתבע)להלן: " המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום נגד
 ונתן לו תוקף של פסק דין, כמפורט להלן: דרההס

 כללי

לא היה מונגש  הנתבעתטרנט( של שתת )אינהמר אתר, לפיה םי, בתמצית, הוא בטענת התובעהתביעהשל  העניינ
-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חצהרת נגישות כדין, זאת בניגוד לאמור בה וכדין, וכי לא היה ב

 . 2013-תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, תשע"גבו 1998

רים, סדר הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים מצהיות, והלהידח עהביהתכי דין  הסבור הנתבעת
 .הכי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה בטענה כלשהי שהועלתה בתביע

, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות הטלפון הנתבעתהאינטרנט של  כל הגולשים באתר"חול על פשרה יהסכם ה
, 1998-תשנ"חגדרת המונח בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ם מוגבלות' כהאדם עכ'ם גדריהנייד, אשר מו

 "(.צהבוהק)להלן גם: " "למועד אישור התובענה כייצוגית, ועד 01.11.2017החל מיום 

-077, פקס: 076-5384224אביב, טל': -, תל28עוה"ד משה בן דרור, מרחוב הארבעה על ידי  יםמיוצג יםהתובע
 .08-9937666 מועצה אזורית שדות נגב, נתיבות טל':ב הנתבעתמקום מושבה של ; 4702056

 עיקרי הסכם הפשרה

חוק מור ברשתת אותו היא מפעילה יהיה מונגש כדין, כאהמ אתרכי  הנתבעת, תקפיד לכל המאוחר 1.6.21עד ליום 
 השוויון לתקנותה 35-ו 34 בתקנות ורשות כאמשוויון, בתקנות השוויון ובתקן וכמו כן, תופיעה בו הצהרת נגיה
מי כהפרה של  או בהיעדר הצהרת נגישות , לא יראו בהיעדר הנגשה כלשהית הבינייםבתקופ ."(תקופת הביניים)"

 .וזתקופה  במהלך ולא ניתן יהיה לתבוע אותן  ,הנתבעת

 ."(ההטבה)להלן: " ור האנשים עם מוגבלותמלאות אצלה, המיועדות לציב מלגות שכר לימוד 10 תעניק הנתבעת
גות ין, מלות או לחילופמלאדרך של מלגות להעניק את ההטבה בהנתבעת תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, 

מלגות  10פחת משווי של אנשים עם מגבלות, ובלבד שהיקף ההטבה לא י 10-מתר ליו, (לפחות מלגה 50%) חלקיות
 .מלאות

, הנתבעתישות האקדמאיות של מסלול הלימודים שיבחרו, אצל עם מוגבלות שיענו לדראנשים  10-ל ההטבה תינתן
כאשר תינתן עדיפות לבעלי , במשך כל תקופת הלימודים הנתבעתלרבות עמידה בדרישות התקנון ותנאי הקבלה של 

 .ות פיסית בידיים(מוגבלויות חושיות )מוגבלות ראייה בעיקר, מוגבלות שמיעה ומוגבל

 10 שווי מתןממועד האישור, או לאחר החל בלבד חודשים  24ל לתקופה שיעמוד  למימוש ההטבה,פרק הזמן 
 12-חודשים, האפשרות לממשה תוארך ב 24ככל שההטבה לא תנוצל במלואה בתוך  .מלגות, הקודם מבין השניים

 לסטודנטים באופן מיידי.במתן המלגות  תחל תהנתבע .חודשים נוספים

תבוצע  ריכוז פעילות זו, הנתבעתתן המלגות בפועל כפי שינתנו ע"י וש ההטבה, היעילות ומלצורך מעקב אחר מימ
המקדמת זכויות אנשים עם מוגבלות  "(העמותה: ")להלן 580590578 ן עמרם" ע"ר מספרעמותת "מכובאמצעות 

, ת.ד. ון עמרם"עמותת "מכ ימוד הם:רך פניה לקבלת מלגת להפרטים של העמותה לצו .(2020לשנת )ניהול תקין 
 .amram.institute@gmail.comדוא"ל , 4951623פתח תקווה,  3206

 ויתור וסילוק ומעשה בית דין

והסעדים שנטענו במסגרת בקשת הווה מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה וביחס לכל העילות מהפשרה  כםהס
 .האישור

 שונות

לבין האמור כם הפשרה סתירה בין הוראות הס שלרה הוא המחייב. בכל מקרה הנוסח המלא של הסכם הפש
 במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.

אביב, -, תל1יצמן זכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב, רחוב והסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במ
ניתן אף לעיין . בפנקס התובענות הייצוגיות. הסדר הפשרה מפורסם גם 8:30-13:30ת ה', בין השעו-'בימים א
 [.משה בן דרורה"ד בתיאום מראש ]במשרדי עובהסכם 

 מתפרסמת בהתאם להחלטתו. נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא


