


?בוובינרעל מה נדבר 

:ראשוןחלק•

.בהשלכותודיוןתמציתיתסקירה-חורבדיןפסק,זליגמןא"דנ:בפסיקהחידושים

:שניחלק•

.הנגישותובתחוםהפרטיותבתחום-אישורבקשותבהגשתלמגמותהתייחסות

אבלובד אריאלה "עופריד-ד דנה אמיר"עו



?  מה המשקל שיש לתת לעמדת הרגולטור בפירוש הנחיות שיצאו תחת ידו

ההתחלה–זליגמןפרשת 

(19.7.16, נבו)הפניקס ' נזליגמן1018-08א "ת

שלאגבייהבגין,ביטוחחברותנגדתביעהאישרא"בתהמחוזיש"ביהמ

עלהמפקחעמדתשאףעל,הביטוחעלהמפקחלחוזריבניגוד,כדין

–ונקבע,החברותבעמדתתמכההביטוח

הואש"ביהמאולם,החוזריםבפרשנותהרגולטורלעמדתמשקליש

.(משמעיתחדאינההלשוןולשיטתו)החוזריםפרשנותעלשאמון



?  מה המשקל שיש לתת לעמדת הרגולטור בפירוש הנחיות שיצאו תחת ידו

(31.5.18, נבו)הפניקס ' נזליגמן9778/16א "רע

?מהפיכה במשפט המנהלי בישראל

והאם,הלשוןעםמתיישבתשנתןלהנחיהביחסהרגולטורעמדתהאם

?סבירהפרשנותו

.מחדלכברירתתאומץהעמדה-כןאם✓

.ענייניםניגודלמשל,לדחותהמשקלכבדיטעמים:חריגים



?  מה המשקל שיש לתת לעמדת הרגולטור בפירוש הנחיות שיצאו תחת ידו

(4.7.2021)הפניקס  ' נזליגמן4960-18א "דנ

1זליגמןביטול 

.מסורה לבית המשפטהמילה האחרונה –" החזרת עטרה ליושנה: "המשנה לנשיאה מלצר

:לבחינת עמדת הרגולטורגישה ביקורתית אימוץ 

?הרגיליםכללי הפרשנותהעמדה תואמת את •

?הרגולטורמומחיות העמדה בעניין שב•

?  רגולטורילכשל סממנים •

?יסודיתהאם העמדה •

?סותרותיש עמדות •



?  מה המשקל שיש לתת לעמדת הרגולטור בפירוש הנחיות שיצאו תחת ידו

–)4.7.2021(הפניקס  ' נזליגמן4960-18א "דנ

הרציונאליים

"הרגולטוריהשבי"•

;המשפטביתשלהביקורתיוהתפקיד,הרשויותהפרדתעקרון•

מפני"הנסגה"–CHEVRON(1984)הלכתמהשלכותלקחים•

המשפטבתישלההתערבותצמצום<--המנהליתהרשות

.מנהלרשויותשלובהחלטותבפרשנות



?  מה המשקל שיש לתת לעמדת הרגולטור בפירוש הנחיות שיצאו תחת ידו

?איך ממשיכים מכאן-זליגמןא "דנ

הרגולטורעמדתשלביקורתיתבחינה•

הרגולטורעמדתעלהסתמכותשעניינההגנהטענת•

?לרגולטורלפנייההסמכותמקורמה•



-?"זוטי דברים"קיצה של הגנת 

שהתדיינות בהם מכבידה על המערכת המשפטית ואין בהם פגיעה של ממש  , נושאים קלי ערך

–התביעהמהגשתנמנעיםהיוהקבוצהחברירובאם:1בזליגמןוילנרהשופטת•

.לרגולטורפנייה–הראויהפתרון.דבריםזוטיהגנתתחול

:ולפיה,בנושאברורההלכהלקבוע,להשקפתי,מקוםיש":זליגמןא"בדנמלצרהשופט•

בעקרונותלהתחשבניתן-אבל;".ייצוגיותבתובענותחלהאיננה"דבריםזוטי"הגנת

;והוגנותיעילות–(2()א)8'סתנאיבחינתבאמצעותההגנהבבסיסהעומדים

הבדליםהגישותבהבדליאין–(ברוב)ופוגלמןארז-וברק(במיעוט)וילנרהשופטים•

.מעשיים

עד כמה סכומים גבוהים יהיו  ? "רובי דברים"האם יש מצב של הגנת –השופט הנדל •

.שיקול לדחיית בקשת אישור



שהושג במסגרת גישור  -כיצד ינהג בית המשפט באישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית 

.ערךניירותותקנותערךניירותחוקמכוחבעילהשהוגשה,ייצוגיתתביעהלאישורבקשה:רקע❑

שלמפורטמכתבצורףאליהפשרההסכםלאישורבקשההגישוובסיומוגישורשללהליךפנוהצדדים❑

.המגש

,ייצוגיבהליךפשרההסדרלאשרמשפטביתשלבבואו,ייצוגיותתובענותלחוק(א)19לסעיףבהתאם❑

מנגנוןזו–"הקבוצהחברישלבעניינםבהתחשבוסבירהוגןראוי"ההסדרהאם,בעצמולבחוןעליו

.ייצוגיותבתובענותפשרהלהסדרישייחודי

הסדריבחןהמשפטביתשבולאופןבקשרכלליםלקבועמבקשתרונןהשופטת,ההסדרבחינתבמסגרת❑

.בגישורשהושגפשרה

מ  "ניהול וחיתום בע. אי.בי.איפועלים ' אמוץ חורב נ48536-12-17צ "ת

(1.12.20ניתן ביום , א"בית משפט מחוזי ת, כבוד השופטת רות רונן)



:טעמיםמשניבזהירותייצוגיתבתובענהפשרההסדרילבחוןישכיקובעתרונןהשופטת

הגישורבהצלחתאישיאינטרסלהיותעשוילמגשר(א)

מעורבשבהםפשרההסדריאוטומטיבאופןלאשרייטוהמשפטשבתיהאפשרות(ב)

.מגשר

:הבאיםהכלליםאתקובעתהיאהחששאתלהפיגכדי

.מגשרבסיועהושגוכאשרגם,הייצוגיההליךבמסגרתפשרההסכמיבקפידהיבחןמשפטבית(א)

והסיכוןהסיכוישלהערכה,נימוקים,עבודהלתהליךשיתייחסנלווהמכתבהמגשריגיש,הגישורהסכםעםיחד(ב)

.הפשרהלסכוםהגיעובווהאופן

שהושג במסגרת גישור  -כיצד ינהג בית המשפט באישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית 



יתרונות שעולים מפסק הדין/קשיים/השלכות

:אחדמצד

.המגשרעלשחלההסודיותחובתובראשםהגישורהליךעלהחליםיסודעקרונותעםאחדבקנהעולהאינה,המגשרמכתבלהגשתהדרישה-

ד"עו,המגשרשלמאמרוראו)ייצוגיותבתובענותגישורלהליכיהצדדיםשלבפניהמצנןלאפקטיובילומגשרמכתבלהגשתוהדרישההדיןשפסקחשש-

(ש2021יוני,"גישור:ערךעיין"בפורסם,חורבדיןפסקבעקבותהרהורים-ייצוגיותבתובענותהמגשרמכתבעל"סלע-לוינזוןאלי

המגשרביןמובנהמתחליצורהעשוידבר.הצדדיםכנציגרקמשמשואינו,ההסדרוהוגנותסבירותבבחינתהמשפטביתשלהארוכהלזרועהופךהמגשר-

.לצדדים

:שנימצד

ההסדראםלהכריעשיוכלמנתעל,הפשרההסכםשללתוכנובקשרמהצדדיםופירוטמידעלקבלאובודקלמנותבחוקסמכותישממילאמשפטלבית-

.והוגןסבירראוי

למידעבקשרשליטהלצדדיםישגישורבמסגרתזאתובכל,חיצוניבודקבמינויהצורךאתלייתרעשוינתוניםלרבותמפורטמגשרמכתבהגשתלעיתים-

.הנמסר



בפנייה לגישור בתובענה ייצוגית-נקודות למחשבה 

מידע שיוצג במסגרת הגישור עשוי להיות מוצג לבית המשפט  , לקחת בחשבון שככלל. א
. תיאום ציפיות מול המגשר בקשר לכך; על ידי המגשר

יהיה מקובל על הצדדים ויקבל את –ככל שמוגש –כדאי לוודא שמכתב המגשר . ב
. אישורם

.  להיות מודעים לאפשרות שבית המשפט יבקש הבהרות ומידע נוסף מהמגשר. ג

להיות מודעים לאפשרות שבית משפט ידרוש –אם מחליטים לא לצרף מכתב מגשר . ד
.שיוגש מכתב כזה



אזכורים לפסק דין חורב

שהוגשהסתלקותהסדר:'ואחמ"בעותבואותשמניםבר-ישרא'נגוטמן32383-06-20צ"ת❑
.חורבדיןפסקברוחמכתבמהמגשרלקבלביקשהשופט,גישורשלהליךבתוםחסדאילשופט

הצדדיםמוקדמתפניהבעקבות–מ"בעמוביילהוט'נציפוריןאולג7066-03-21(א"ת)תצ❑
לביתהגישהמבקש.(הליךהוגשטרםזאתכל)מומחהמונהגםשבוגישורלהליךפנו

פשרההסכםלאישורבקשההצדדיםהגישובבדובדאישורבקשתהמשפט



בנושאיאישורבקשות
הפרטיותהגנת

,ד אייל שגיא"עו

ראש מחלקת משפט וטכנולוגיה



בקשות אישור בעילה מכוח חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלות

, עם זאת. נכנס לתוקף תיקון שקבע חובה לתשלום אגרה בגין בקשה לאישור תביעה ייצוגית2018במאי -

.לתביעות המוגשות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותבתקנות ניתן פטור מאגרה 

מכלל בקשות  30%–המהוות כיום כ )חל גידול משמעותי בהגשת בקשות בתחום הנגישות , כתוצאה מכך-

:כפי שניתן לראות ממסמך שהכינו במחלקת המחקר של הרשות השופטת, (האישור



סוגיות לתשומת לב על רקע טענות בבקשות אישור–נגישות 

תוךהצורךבמידת)בסניפיםשחליםנגישותהסדרישלהאינטרנטבאתרפרסום❑

(הסניפיםביןלשונותהתייחסות

.קשרליצירתופרטיםהאינטרנטבאתרשמופרסום,נגישותרכזמינוי❑

נגישותהצהרתופרסום,(5568ישראלילתקןבהתאם)עצמוהאינטרנטאתרהנגשת❑

.באתרשבוצעותהנגישותלהתאמותבקשר

למילוייהמיועדיםבאתרטפסים,ליישוםאואינטרנטלאתרשהועלומסמכיםהנגשת❑

.(2חלק)5568נגישותלתקןבהתאם–הטפסיםעלהסבריםעםומסמכיםבמחשב

[2013ג"תשע,לשירותנגישותהתאמות)מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןתקנות:הנורמטיביהמקור]



סוגיות לתשומת לב על רקע טענות בבקשות אישור–נגישות 

:הזדהותשמחייבלאתרבכניסהשניתןשירותלמקבלאישימידעשכולליםלמסמכיםהנוגעכלב ❑

אותםלספקחובהישאך,אלולמסמכיםנגישותהתאמותמביצועפטוריש31.12.21ליוםעד

.לדרישהבכפוף

עלאישימידעהכולליםמסמכיםלהנגישחובהותהיההאמורהפטוריחוללא,1.1.22מיוםהחל

.בנושאפניהלבצעידרשהמידעשדורשמבלי,מובנהבאופןהפונה

עמידהאישקובעסעיףיש,האינטרנטבשירותישעוסקהשוויוןבתקנותבסימן:ההגנהבמישור❑

לבצעדרישהנשלחהכןאםאלא,הפרהתחשבלאאינטרנטאתרישלבהנגשההעוסקותבהוראות

.ימים60-מיאוחרולאסבירזמןתוךאותהתיקןלאוהחייב,תיקון



לכל שאלה
EyalS@ayr.co.ilאייל שגיא 

DanaA@ayr.co.ilפריד -דנה אמיר
AriellaA@ayr.co.ilאבלובאריאלה 
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