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 אייל סופר "המבקש"

  "( בי)להלן: "  בע"מ   דראגסטורס  בי  המחליפה את  שופרסל בע"מ "המשיבה"

 . "(ניו פארםובשמה הקודם ניו פארם דראגסטורס בע"מ )להלן: "

 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח "חוק שוויון זכויות"

"BE" מותג הפארם של המשיבה שהחליף את המותג ניו פארם 

נגישות תקנות   " תקנות נגישות השירות" )התאמות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות    שוויון 

 2013-לשירות(, תשע"ג

את  "המועד הקובע" המאשרת  הנכבד  המשפט  בית  החלטת  תהפוך  בו  המועד 

חלוטה  להחלטה  דין  פסק  של  תוקף  לו  ונותנת  הפשרה  הסכם 

שאינה ניתנת לערעור או לביטול או להתנגדות אחרת כלשהי על 

 ;פי כל דין

מימוש  "הקבוצה" לטובת  או  עניינם  שלטובת  מוגבלות  עם  אנשים 

על   חלות  זכויות,  שוויון  חוק  עפ"י  גם  זה  ובכלל  זכויותיהם, 

נגישות בשירות אינטרנט עפ"י   המשיבה חובות לספק התאמות 

שניסו להיכנס לאתר "ניו ,  א. לתקנות נגישות השירות35תקנה  

הדין המאשר את   ועד ליום מתן פסק  26.10.17החל מיום    פארם"

 הסכם הפשרה.  

                  28114-02-18ת"צ          לוד-מחוזי מרכזבבית המשפט ה
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האינטרנט35תקנה  הפרת   " ענייני התביעה" באתר  השירות,  נגישות  לתקנות  ,  א. 

 ועד למועד הקובע   26.10.17 מיוםבגין התקופה ש

   5568תקן ישראלי  " אינטרנט תקן נגישות"

  - ( הרשת הכלל עולמית: ַמֲאָגד)  םהקווים המנחים של קונסורציו "הקווים המנחים"

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 

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

 -:ההסכמות .2

 -:כללי (א)

אין בהסכם הפשרה כדי הודאה בטענות או בדרישות או בתביעות או בחלק מהן או כדי  (1)

 תביעות או כדי הסכמה להן.ראיה או ראשית ראיה לנכונות טענות או דרישות או  

, כמפורט בס' עם אישור הסכם הפשרה וביצועו יתגבש ויתור וסילוק בכל ענייני התביעה (2)

 .להלן 9

 , ועו"ד עדי סולומון וייס  , עו"ד שלמה כהןיםהמגשר  של  םהסדר זה התגבש בהמלצת (3)

ממושכותלאחר   גישור  לאור   ישיבות  ביניהם  בדברים  באו  שהצדדים  ולאחר  שנערכו 

ו את סיכוייהם אל מול סיכוניהם ניתוח מפת הסיכונים והסיכויים של כל צד, שיקלל

ותחת ניהול הליכים משפטיים, גיבשו בהתאם הסדר פשרה לסיום ההליך, אשר יש בו 

 לחסוך בהוצאות ובזמן שיפוטי. ו כדי להיטיב עם חברי הקבוצה

לקבוצה את   (ב) כי המשיבה תעניק  ענייני התביעה, הוסכם  בכל  וסילוק  ויתור  הסעדים כנגד 

 -:שלהלןוהזכויות 

המשיבה הנגישה   להסכם הפשרה,  1  כנספחהמצורף  בהתאם לאישור מורשה הנגישות   (1)

 . בהתאם להוראות הדין, (BEאתר המשיבה )תחת המיתוג את 

המסך   קוראי  בכל  וביצוע  יישום  ברת  הנגשה  הנה  כדין  הנגשה  כי  מוסכם  זה  לעניין 

 ם.י לרבות בכל מערכות ההפעלה הנפוצות בטלפונים הנייד ,שבשימוש המחשבים

מתחייבת   (2) היעזרותהמשיבה  ידי  על  ולפעול  הכשרה   להמשיך  בעל  נגישות  במורשה 

 . נגישיהיה וודא שהאתר המשיך ולמתאימה על מנת ל

סניפי מ  35-בצע "הנגשה עודפת" בוסיף המשיבה ות מהמועד הקובע ת  שלוש שניםבתוך   (3)

BE  הפרוסים ברחבי הארץ . 

" אשר מסייעת לאנשים עם מוגבלות   HereRightהתקנת מערכת "   -:"הנגשה עודפת"

 . 1בראייה להתמצא במרחב הציבורי

התקנת חיישנים ברחבי הסניף שולחת   ע"ימדובר במערכת חדשנית אשר  עפ"י המשיבה,  

במכשיר הסלולרי ומאפשרת לו לזהות את מיקומו בסניף ואת    ןהמותק  יישוםאותות ל

 . המוצרים הקיימים על המדף

 

   /hear.com/he-https://www.rightלהרחבה על השירות :  1

https://www.right-hear.com/he/
https://www.right-hear.com/he/
https://www.right-hear.com/he/
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באפליקציה אשר חברי הקבוצה יפיקו ממנה תועלת רבה ויכולה    מדובר עפ"י המשיבה,  

 .BEלשפר באופן ניכר את איכות השירות שתינתן להם בסניפי 

ככל   נרחבת  ארצית  בפריסה  בסניפים  תהיה  העודפת  ההנגשה  כי  מצהירה,  המשיבה 

 הניתן, וכי הפרסום לגבי ההנגשה יעשה באתר האינטרנט שלה.

בלוחות זמנים עליהם  סניפים נוספים  של    "הנגשה עודפת"   לשקולתהיה מוכנה    המשיבה (4)

   התועלת שבה לקבוצה.את  מידת השימוש בה ולאחר שתעריך את תחליט ו

היתר (5) הנגשת  ביצוע  סעיף    לאחר  הודעה (3)ב()2עפ"י  המשפט  לבית  המשיבה  תגיש   ,

 נתמכת בתצהיר על יישום הסכם הפשרה.

כ .3 המשיבה  בהתחייבויות  כהואאין  לגרוע  שבדין.  -די  מחובותיה  הגישה  הצדדים  זה  את  מקבלים 

הסכם הפשרה הינו ראוי שלפיה  ,ועו"ד עדי סולומון וייס , עו"ד שלמה כהןיםשביסוד הצעת המגשר

 .הוגן וסביר וכי סיום ההליך בהסכם פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת

עלבתוך   לוותר  ניאות  כי  מדגיש  המבקש  על  כך  התביעה  לחברי  -ניהול  כספי  פיצוי  להעמיד  מנת 

בתיק  הייחודיות    יןינסיבות הענובשים לב ל  לנוכח הסיכון בהמשך ניהול בקשת האישורהקבוצה  

 -זה:

בהנגשה של אתר האינטרנט  פעולותיה (א) והיעילות של המשיבה  לרבותהמהירות  בהתאמות   , 

תו המלאה זמן בהנגשנגישות שביצעה באתר האינטרנט של ניו פארם עם רכישת פעילותה ו

האתר עדכון  עם  מכן,  לאחר  פארם  קצר  ניו  של  רכישתה  לתהליכי  מיוחדת  לב  שימת  תוך   ,

 במהלכה ש  אתר(,הבכל הנוגע לפעילותה של ניו פארם )לרבות  ,  "תקופת ביניים"  שייצרו מעין

 (. 9.12.17הפניה המוקדמת )ביום  שלח ב"כ המבקש את

עם העברת השליטה בניו פארם לידי שופרסל, שופרסל "חידשה" את  שימת לב מיוחדת לכך ש  (ב)

פעילות ניו פארם, ובכלל זה החלה בבניית אתר ניו פארם חדש ומונגש. תהליך זה לצד מהלכים  

הו שבסופו  מאומצת,  עבודה  של  חודשים  מספר  לקח  פארם,  בניו  אחרים  אתר רבים  עלה 

 האינטרנט החדש והמונגש. 

נוסף במכלול  בשעתוהיותו של האתר   (ג) כדבר מה  "פרסומי" כטענת המשיבה,  בלא    אתר  אך 

 . לגרוע מעמדת המבקש העקרונית בסוגיה זו

ההטבה לה זכאים חברי הקבוצה באתר האינטרנט ו  ההסדר  המשיבה תפרסם את  -:פרסום ההסדר .4

 .  חודשים 6ובמשך  ימים מהמועד הקובע 45תוך 

הוצאות .5 והחזר  שכ"ט  גמול,  הפשרה,    -:תשלום  הסכם  הצעת  בהינתן  את  מקבלים  הצדדים 

  שא בסכום מצרפי של גמול ית  , שלפיה המשיבהועו"ד עדי סולומון וייס  , עו"ד שלמה כהןיםהמגשר

  -:שכ"טו

 כולל מע"מ.   ₪  10,000 -:מבקשל הגמול (א)

 בתוספת מע"מ.  ₪  91,453 -:שכ"ט לב"כ המבקש (ב)

בתוך   הפשרה,  הסכם  לאישור  בכפוף  המשיבה  ע"י  ישולם  ושכ"ט  גמול  מ  30תשלום  מועד הימים 

 .ובעהק

ניכוי מס במקור. תשלום שכר הטרחה ייעשה   הצגת  כנגד  תשלום הגמול יבוצע כנגד הצגת אישור 

 אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.  ,חשבונית
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שהדבר נדרש על פי דין, תנכה המשיבה מס במקור מתשלום הגמול למבקש. מובהר בזאת, כי )א( ככל  

על הגמול, הינה באחריות המבקש בלבד; )ב( ככל שחל  מע"מ, ככל    םעוד מובהר, כי הסדרת תשלו

שהדבר נדרש על פי דין, תנכה המשיבה מס במקור מתשלום שכר הטרחה לבא כוח המבקש. עוד 

על שכר הטרחה, הינה באחריות באי כוח המבקש בלבד.    שחל  מע"מ, ככל  םמובהר, כי הסדרת תשלו

המבקש רשאי לפנות למשיבה ולבקש עיכוב בתשלום הגמול, על מנת ליתן בידיו שהות להסדיר את  

 יום. 60הניכוי במקור בגין התשלום מול רשויות המס, וזאת עד 

יאושר הסכם הפשרה,  תוקפו של הסכם הפשרה מותנה באישור בית המשפט; לא    -:תוקף ההסכם .6

 יעמדו לצדדים כל הזכויות והטענות ולא יהיה בהסכם הפשרה כדי לגרוע או למעט מהן.

הסכם הפשרה יעמוד לעיונו של כל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי בא   -:עיון בהסכם .7

 כן, עותק מהסדר הפשרה יפורסם על ידי המשיבה באתר האינטרנט.-. כמומבקשהכוח 

 -:נוספיםתנאים  .8

מחברי הקבוצה לבית המשפט על רצונם שלא יחול עליהם הסדר הפשרה ובית    50אם יודיעו   (א)

מחברי הקבוצה על רצונם שלא להיכלל   50המשפט יתיר להם לצאת מן הקבוצה, או אם יודיעו  

סעיפים   הוראות  לפי  הכל  ו3)ד()19(,  2)ד()19)ו(,  18בקבוצה,   )-11" )להלן:  לחוק  הודעת )א( 

הסכם  ,  "(פרישה לבטל  רשאים  הצדדים  בתוך  יהיו  עד   ימי  14זה  ראשון  ימי  )קרי  עסקים 

מועד האחרון  חמישי, שאינם כוללים ערבי חג, חג ו/או כל יום שביתה או שבתון אחר( מתום ה

הפרישה   הודעת  למשיבה  תומצא  בו  מהמועד  או  הקבוצה  חברי  של  פרישה  הודעות  להגשת 

וכל   הפשרה  הסכם  את  יראו  כאמור,  ביטול  של  ובמקרה  המאוחר,  לפי  במספר,  החמישים 

ממנו   שנבעו  והאישורים  התוצאות  המשפט    –ההסכמות,  בבית  וההליכים  היו,  לא  כאילו 

 ימשיכו להתנהל.  

הם  אם  המבקש וב"כ לא ינקטו בהליכים משפטיים בעניין הקשור בהסדר הפשרה דנן אלא   (ב)

ו ההסכם  של  מהפרה  ל נובעים  שנתנו  ההפרה    משיבה לאחר  אודות  בכתב  מתאימה  הודעה 

בתוך   ההפרה,  תוקנה  ולא  ההפרה,  את  לתקן  האפשרות  את  לה  נתנו  וכן  ימים   30הנטענת 

 ממועד הודעת המבקשת ו/או באי כוחה.  

 יובהר כי אין בכך הסכמה מצד המשיבה בדבר זכותו של המבקש לנקוט בהליכים מעין אלה.

במקרה שבית המשפט ימליץ לערוך שינויים שאינם מקובלים על מי מהצדדים, יהיה כל אחד   (ג)

מהצדדים רשאי לבטל הסכם זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וזאת לאחר הודעה  

 ימים ממועד קבלת החלטת בית המשפט. 10בכתב לצד השני, ובתוך 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של ביטול ההסכם כדין יהיה ההסכם חסר תוקף  (ד)

משפטי, כאילו לא נחתם מלכתחילה ולא ניתן יהיה לעשות בו ו/או בכל מסמך או מצג שקשור  

מסמך אחר    בו שימוש כלשהו. האמור לעיל חל גם על טיוטות, מסמכים, עמדות, בדיקות וכל

 או דברים בעל פה הקשורים להסכם, והניהול הדיוני של ההליך ובקשת האישור יימשך כסדרו.  

זה  (ה) זה, במידה והסכם  יהיו זכאים לקבל תשלום כלשהו בהתאם להסכם  וב"כ לא  המבקש 

ימי עסקים, בצירוף   14בוטל. אם שולמו סכומים כאמור, ישיבו אותם המבקש וב"כ בתוך  

 הפרשי הצמדה.  

   -:ויתור ומעשה בית דין .9



 

5 

, יתגבש מעשה בית דין וויתור וסילוק של המבקש, באי כוחו  הז  הסכםעם אישור בית המשפט הנכבד  

ו/או מי מטעמם, בין במישרין ובין בעקיפין, וכל אחד מחברי הקבוצה, כלפי שופרסל ו/או מי מטעמה, 

לרבות ומבלי לגרוע, כנגד נושאי משרה, בעלי מניות, נושאי משרה בבעלי המניות, ביחס לכל העניינים  

ב או  במישרין  ולטענות הנוגעים,  לתגובה  לתשובה  ו/או  האישור  לבקשת  ו/או  לתובענה  עקיפין, 

 שהועלו במסגרתן.  

 - :אי מינוי בודק .10

 כן לא דרוש בודק.-, ועלמיוחדת מומחיות נדרשת לא הפשרה הסכם אישור לצורך

ייצוגיות  .11 תובענות  חוק  לפי  פרסום  הכרוכות    -:עלויות  בהוצאות  תישא  המשיבה  כי  מוסכם, 

 ( לחוק תובענות ייצוגיות. 4)א()25-( ו3)א()25ראות סעיפים בפרסומים לפי הו

 

 מתן שרף, עו"ד   יעל שהם, עו"ד  חי אביעזיז, עו"ד -יוסף  אלי אליאס, עו"ד 
 ושות' עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ  דין-אריה, עורכי-אליאס בן

 ב"כ המשיבה המבקשב"כ 

 יםהמגשר - חתימת קיום 

גישור שהתקיים בפני  והרינ נערך בעקבות הליך  כי הסכם הפשרה דלעיל  וכי לאחר שעייננולאשר  בו,   ו , 

 לצדדים להגישו לאישור בית המשפט הנכבד. נוהמלצ

 שלמה כהן, עו"ד 
 מגשר

 

 

             _____________________ 
 עדי סולומון וייס, עו"ד                  
 מגשרת                


