הודעה בדבר החלטת בית המשפט על אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית
לפי ס' (25א) 4לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו2006-
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  15.11.20הוגשה לכבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם
פשרה בת"צ ( 18245-05-20להלן" :התביעה") אשר הוגשה על ידי מר ליאוניד בורשטיין ואח' (להלן" :התובעים")
נגד מכללת הרצוג  -מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג (להלן" :הנתבעת") ,וכי ביום  16.2.21בית המשפט הנכבד
אישר את ההסדר ונתן לו תוקף של פסק דין ,כמפורט להלן:
כללי
עניינה של התביעה ,בתמצית ,הוא בטענת התובעים ,לפיה אתר המרשתת (אינטרנט) של הנתבעת בכתובת
 www.herzog.ac.ilלא היה מונגש כדין ,וכי לא היה בו הצהרת נגישות כדין ,זאת בניגוד לאמור בחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998-ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
תשע"ג.2013-
הנתבעת סברה כי דין התביעה להידחות ,והסדר הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן ,נעשה תוך שהצדדים מצהירים,
כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה בטענה כלשהי שהועלתה בתביעה.
הסכם הפשרה יחול על "כל הגולשים באתרי האינטרנט של הנתבעת ,בין באמצעות מחשב ,בין באמצעות הטלפון
הנייד ובין בכל אמצעי אחר ,אשר מוגדרים כ'אדם עם מוגבלות' כהגדרת המונח בחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,תשנ"ח ,1998-החל מיום  ,01.11.2017ועד למועד האישור" (להלן גם" :הקבוצה").
התובעים מיוצגים על ידי עוה"ד משה בן דרור ,מרחוב הארבעה  ,28תל-אביב ,טל' ,076-5384224 :פקס077- :
 ;4702056הנתבעת מיוצגת על ידי עוה"ד יאיר זלנפרוינד ,ממשרד אופיר כץ ושות׳ ,עו״ד ,מרח' הרטום ,19
ירושלים טל' ,02-6520052 :פקס.02-6535360 :
עיקרי הסכם הפשרה
עד ליום  1.6.21לכל המאוחר ,תקפיד הנתבעת כי אתר המרשתת אותו היא מפעילה יהיה מונגש כדין ,כאמור בחוק
השוויון ,בתקנות השוויון ובתקן וכמו כן ,תופיעה בו הצהרת נגישות כאמור בתקנות  34ו35-ה לתקנות השוויון
("תקופת הביניים ") .בתקופת הביניים ,לא יראו בהיעדר הנגשה כלשהי או בהיעדר הצהרת נגישות כהפרה של
הנתבעת ,ולא ניתן יהיה לתבוע אותה במהלך תקופה זו.
הנתבעת תעניק  7מלגות שכר לימוד אצלה ,המיועדות לציבור האנשים עם מוגבלות ,בעלי נכות מוכרת של 20%
לפחות ,למסלול לימודים לתואר ראשון בלבד ,וללא עלות .האמור בסעיף זה מכוון לשכר הלימוד בלבד ואינו מכוון
לכל תשלום אחר ,כמפורט להלן :דמי רישום ,קורסים חוזרים ,תשלום על חריגה ממשך הלימודים התיקני ,קורסי
הרחבת הסמכה ,קורסי לימוד לרמת פטור באנגלית ובלשון עברית ,דמי לינה וארוחות בסיורים לימודיים שאינם
כלולים בתכנית הלימודים ,דמי חבר באגודת הסטודנטים ,דמי שמירה ,שירותי הוראה וספרייה ממוחשבים ,ביטוח
תאונות אישיות ,הסעות וסיורים ,שאינם נכללים במלגות ללימודים ,ושיחולו גם על הסטודנט עם מוגבלות שיהיה
זכאי למלגה וישולמו על ידו לנתבעת (להלן" :ההטבה").
המלגה תינתן לכל אחד מהזכאים על פי הסכם זה בכפוף למיצוי זכויותיו למימון לימודים בדרך של קצבת הכשרה
מקצ ועית מהביטוח הלאומי ,באופן שהנתבעת תשלים כל סכום שיוותר כפער בין המימון של המוסד לביטוח לאומי
לבין עלות הלימודים אצלה (כך שהאדם בעל המוגבלות יקבל את הלימודים ללא עלות כלל ,למעט תשלומים נלווים
והוצאות חריגות כמפורט לעיל) .הנתבעת תסייע לבעלי המוגבלויות ,ללא עלות ובאמצעות גורמים המועסקים
אצלה ,לפעול מול המוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויותיו כאמור ,במטרה לקבל מימון חלקי על ידי הביטוח הלאומי
ללימודים אצלה.
ההטבה תינתן ל 7-סטודנטים ,אנשים עם מוגבלות ,בעלי נכות מוכרת של  20%לפחות ,שיענו לדרישות האקדמאיות
של מסלול הלי מודים שיבחרו אצל הנתבעת ,לרבות עמידה בדרישות התקנון ותנאי הקבלה של הנתבעת במשך כל
תקופת הלימודים .יובהר ,שההטבה ייחודית לאדם עם מוגבלות לו ניתנה בלבד ,ושעם חלוקתה ,היא תיגרע מיתרת
ההטבות לחלוקה  ,כאשר תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות חושיות (מוגבלות ראייה בעיקר ,מוגבלות שמיעה
ומוגבלות פיסית בידיים).
פרק הזמן למימוש ההטבה ,יעמוד לתקופה של  24חודשים החל ממועד האישור ,או לאחר מתן מלגות ל7-
סטודנטים ,הקודם מבין השניים .ככל שההטבה לא תנוצל במלואה בתוך  24החודשים האמורים ,האפשרות
לממשה תוארך ב 12-חודשים נוספים .הנתבעת תחל במתן המלגות לסטודנטים באופן מיידי.
ויתור וסילוק ומעשה בית דין
הסכם הפשרה מ הווה מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה וביחס לכל העילות והסעדים שנטענו במסגרת בקשת
האישור.
שונות

הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור
במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב ,רחוב ויצמן  ,1תל-אביב,
בימים א'-ה' ,בין השעות  . 8:30-13:30הסדר הפשרה מפורסם גם בפנקס התובענות הייצוגיות .ניתן אף לעיין
בהסכם במשרדי עוה"ד בתיאום מראש [משה בן דרור ויאיר זלנפרוינד].
נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
משה בן דרור ,עו"ד ,ב"כ התובעים

יאיר זלנפרוינד  ,עו"ד ,ב"כ הנתבעת

