הודעה על הסדר פשרה מתוקן ומתן פסק דין שאישר אותו ונתן לו תוקף
 .1ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
(להלן – "חוק תובענות ייצוגיות") לפיה ביום  7.4.2021ניתן פסק הדין של בית
המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים ,מפי כב'
השופט אליהו בכר ,סגן נשיא (להלן – "בית המשפט") ,לפיו אושר הסדר
הפשרה המתוקן בתובענה ייצוגית ,וזאת במסגרת ת"צ  409-09-12שמעון
סחייק נגד עיריית רמת גן (להלן בהתאמה – "פסק הדין"" ,העירייה").

הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה המתוקן
 .2על פי המוסכם בהסדר הפשרה המתוקן ועל פי פסק הדין הקבוצה עליה יחול
הסדר הפשרה המתוקן תהא "כל האנשים עם מוגבלויות בניידות הנזקקים
לשירותי תחבורה ציבורית בתחומה המוניציפאלי של העירייה משנת  2010עד
היום (להלן – "הקבוצה").

עילות התובענה ,השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות
לכלל חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים כפי שהוגדרו בפסק הדין שנתן בית
המשפט מיום 7.4.2021
 .3עילת התביעה הינה הפרת חובה חקוקה והשאלות של עובדה ומשפט המשותפות
לקבוצה הינן האם העירייה עמדה בחובת הנגשת תחנות האוטובוס כמתחייב
מתכנית ההנגשה והאם חברי הקבוצה סבלו נזק עקב כך .הסעדים שהתבקשו היו צו
עשה המורה לעירייה להנגיש לאלתר את התחבורה הציבורית וסעד כספי של -
 ₪ 5,000.לכל חבר קבוצה בגין יכולת השימוש בתחבורה הציבורית והפלייה.
הסעדים שנתבעו הם בגין פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה ופיצוי בגין נזק.

עיקרי הסדר הפשרה
 .4העירייה הצהירה כי היא השלימה את כל התאמות הנגישות בתחנות האוטובוס
בהתאם לממצאי סקר הנגישות מיום  22.2.2018ובתוך כך בוצעו התאמות נגישות
בתחנות האוטובוס בתחומי העירייה בקווים העירוניים והבינעירוניים ולרבות הנמכה
של מדרכות בצמתים ובמעברי חצייה הסמוכים לתחנות האוטובוס משני צידן.
 .5העירייה הצהירה כי היא הנגישה את מעברי החצייה והצמתים בתחום העיר ,גם
אלה שאינם סמוכים לתחנות האוטובוס על פי סטנדרט הגבוה מזה הקבוע בדין.
העירייה נקטה בצעדים כדי להגביר אצל תושבי העיר את המודעות לעניין אי איסוף
הפרשות כלבים והפגיעה עקב כך באנשים עם לקות ראייה ובכלל כך קמפיינים
עתידיים.
 .6העירייה התחייבה לבצע סקר לאיתור מפגעים בדרכים ולתקן בשקידה ראוייה את כל
המפגעים שעניינם בריצוף ובהנגשת מדרכות והנגשת צמתים ,לרבות מעברי חצייה.
הפעולות תושלמנה בתוך  8חודשים ממועד חתימת ההסדר .הושג לקבוצה פיצוי
בהנגשת מעברי חניה וצמתים שאינם סמוכים לתחנות אוטובוס בעלות כספית של -
 ₪ 1,479,000.בצירוף מע"מ והכנסת סקר יזום ותיקון מפגעים במדרכות.

 .7העירייה התחייבה עוד לרכוש ולהתקין מתקני שעשועים  /כושר ייעודיים לאנשים עם
מוגבלות בסכום שלא יפחת מ ₪ 2,500,000.-בצירוף מע"מ בנוסף למתקנים
ייעודיים שעליה לרכוש .עד ליום  1.4.2021יותקנו מתקנים במחצית הסכום ועד ליום
 31.12.2021תושלם היתרה.
 .8וויתור ומעשה בית דין .בכפוף לביצוע הסדר הפשרה המבקש מוותר בעצמו ובשם
חברי הקבוצה על כל זכות ועילת תביעה כנגד העירייה בכל הקשור למועדי ביצוע
הנגשת תחנות האוטובוס משנת  2012ועד היום .הסכם הפשרה המתוקן מהווה
מעשה בית דין לכל חברי הקבוצה לגבי העילות המפורטות בבקשה לאישור והוא
מביא לידי גמר את כל ההליכים בקשר לתובענה ולבקשה לאישור וכן לידי סילוק סופי
ומוחלט של כל העילות ,הסעדים ,או הטענות שנכללו בהן או נובעים מהנטען בהן.
 .9בית המשפט קבע בפסק הדין כי הסדר הפשרה המתוקן ראוי ,סביר והוגן ונתן לו
תוקף של פסק דין .בית המשפט קבע עוד בפסק הדין כי סיום ההליך בהסדר
הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין .הצדדים
הגישו לבית המשפט טיעונים בכתב בעניין הגמול ושכר הטרחה .בפסק הדין פסק
בית המשפט למבקש גמול בסך של  ₪ 50,000.-וכן גם שכר טרחה לבאת כוחו בסך
של  ₪ 500,000.-כולל מע"מ .מלוא הגמול ישולם תוך  30יום מהיום .סך של 80%
משכר הטרחה ישולם תוך  30ימים מהיום ואילו  20%ישולם לאחר שהעירייה תעמוד
במלוא התחייבויותיה לפי ההסדר.

שונות
 .10האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה המתוקן ושל פסק הדין .הנוסח
המלא של הסדר הפשרה המתוקן הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות
הסדר הפשרה המתוקן לבין האמור במודעה זו יגברו הוראות הסדר הפשרה
המתוקן .הסדר הפשרה המתוקן עומד לעיון באתר האינטרנט של העירייה וכן
במשרד ב"כ המבקש שפרטיו לעיל.
 .11כתוכן מודעה זו אושר על ידי כבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו והיא
מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
עו"ד יעל דיין
ב"כ המבקש

עו"ד שמואל אורן
ב"כ העירייה

