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, ולהגיש עמדה (חוק תובענות ייצוגיות –)להלן  2006-, התשס"ולחוק תובענות ייצוגיות 15סעיף 

אם ציבורית הפועל לקידום מטרה בית המשפט לצרף להליך ארגון מסמיך את  15. סעיף בכתב

ולשם הגנה על חברי  יהולה היעיל וההוגן של התובענה הייצוגיתמצא כי הדבר דרוש לשם נ

 :הקבוצה
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בית המשפט רשאי להתיר לחבר קבוצה שבשמה מנוהלת תובענה   )א( .15
ייצוגית, וכן לרשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו 

אשר אינם עוסקת התובענה הייצוגית או לארגון הפועל לקידום מטרה כאמור, 
התובע המייצג, להשתתף בדיונים בתובענה הייצוגית, אם מצא כי הדבר דרוש 

לשם  –לשם ניהולה היעיל וההוגן של התובענה הייצוגית, וכן, לענין חבר קבוצה 
לשם הגנה  –הגנה על ענינו של אותו חבר קבוצה, ולענין רשות ציבורית או ארגון 

 על ענינם של חברי הקבוצה.

נעתר בית המשפט לבקשה להשתתף בדיונים כאמור בסעיף קטן )א(,  )ב(
 רשאי הוא ליתן הוראות בדבר אופן ההשתתפות כאמור.

הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין השתתפות  )ג(
 בדיונים בבקשה לאישור.

תאגיד הקיים ופועל באופן סדיר "הינו  ,על פי סעיף ההגדרות בחוק תובענות ייצוגיות ,רגון""א .2

וממשי במשך שנה לפחות לקידום מטרה ציבורית, אחת או יותר, ושנכסיו והכנסותיו משמשים 

להשגת המטרות הציבוריות בלבד, ובלבד שפעילותו אינה מטעם מפלגה או גוף פוליטי אחר או 

עיף זה מבקש המחוקק אמצעות סב. "בזיקה למפלגה או לגוף כאמור או לשם קידום מטרותיהם

"לפתוח את השער להגשת תובענות ייצוגיות אך ורק לארגונים פעילים שהוכיחו את עצמם 

בתחום פעילותם, אשר אופיים הוא ציבורי במובהק, ואשר לא התאגדו אך ורק לצורך הגשת 

פורסם ) פורום נשים דתיות -רדיו קול ברמה בע"מ נ' קולך  6897/14רע"א ) התובענה הייצוגית

 (.(קול ברמה עניין –)להלן  (9.12.2015, בנבו

נים הפועלים להשגת מטרות ציבוריות חשובות למחוקק היו סיבות טובות לאפשר לארגו .3

להצטרף לתובענות ייצוגיות, ואף להגיש את התובענות הייצוגיות בעצמם בהתאם להוראות 

הסעד המבוקש הוא קבוצתי ולא אישי יש  ןשבהזאת מכמה טעמים: ראשית, בתביעות החוק, ו

הפועלים באופן קבוע למען  ,חשיבות ותועלת רבה בצירופם של ארגונים ללא מטרת רווח

הקבוצה או למען המטרה הציבורית שבבסיס התובענה, ואשר יכולים לתרום מניסיונם 

ות הרוחב של ההתדיינות הפרטנית על מקרים בהבנת השלכ -ומקצועיותם לדיון, ובפרט 

פורסם ) אדם טבע ודין נ' פירסק 7842/16 עמד על כך בית המשפט העליון בעניין בע"אאחרים. 

 :(פירסק עניין –)להלן  (27.9.17בנבו, 

אין חולק כי לארגונים קיים תפקיד חשוב במימוש חזונה של התובענה "

יים וציבוריים. ישנם ארגונים בעלי הייצוגית ככלי להגשמת אינטרסים חברת

הרצון הטוב, לקדם טיפול  –המשאבים; המומחיות; הניסיון ומעל כל זאת 

-ציבורי, הסובלים מתת-בנושאים שונים בעלי השלכות על המרחב החברתי

)תיקון מס'  נות ייצוגיותחוק תובע אכיפה. ראוי להוסיף ולציין, כי עובר לתיקון

הייתה מוטלת על ארגונים המבקשים להצטרף להליך  ... 2016-(, התשע"ו10

הייצוגי דרישה לפיה עליהם לקבל את אישורו של שר המשפטים להכרה בהם, 

לחוק. ואולם התיקון לחוק הסיר  )ד(18בסעיף  לחוק והן )א(15בסעיף  וזאת הן

מגבלה זו, ועתה ארגונים אינם נדרשים עוד לקבל את אישורו זה של שר 

המשפטים. בדברי ההסבר לתיקון החוק נכתב כי "מוצע לקבוע כי כל ארגון 

נה יוכל להגיש הפועל לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת התובע

משר המשפטים... במקביל,  מוצע  התנגדות כאמור אף ללא צורך בקבלת היתר

ם כשמדובר באפשרות כאמור גלמחוק את הדרישה לאישור השר לגבי ארגון 

http://www.nevo.co.il/case/18107827
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020/15.a
http://www.nevo.co.il/law/74020/18.d
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נראה )א((". 15לפנות לבית המשפט בבקשה להשתתף בדיוני התובענה )סעיף 

חוקק את גישתו שלפיה מובן, כי גם באמצעות הסרת מחסום דיוני זה, הביע המ

" )שם, יש להקל על דרכם של ארגונים בדרך להשתתפות בהליך הייצוגי

 .(20בפיסקה 

כאשר מדובר בבקשתו של ארגון להצטרף כי " פירסק בענייןלא בכדי פסק בית המשפט העליון  .4

לחוק, הרי לשיטתי  )א(15סעיף  מכוח 'ידיד בית משפט'להליך התובענה הייצוגית במעמד של 

בהליך הייצוגי, ועל כן הגישה  'ידיד בית משפט'ת רבה להשתתפותו של ארגון כמעין ישנה חשיבו

ידיד בית 'יותר. ודוק, מעמד של  גישה רחבההראויה לבחינת בקשה מסוג זו צריכה להיות 

 ותו של מוסד זה וההיסטוריה הפסיקתיתהוא מעמד טבעי לארגונים, לנוכח התפתח 'משפט

 (., ההדגשה הוספה22, בפיסקה שם) "לשלו, עליה עמדתי לעי

דרך קבע למען מטרה ציבורית ללא מטרת רווח הינם בגדר "שחקן  יםארגונים הפועלבנוסף,  .5

חוזר", אשר מבקש להמשיך ולהיות פעיל, לשמור על המוניטין המקצועיים שלו ועל האמינות 

המתעוררת לעיתים ביחס לתובעים  "בעיית הנציג"מועיל להפחתת החשש מ שלו. הדבר

יסוננס מסוים, לא מבוטל, "ד פריניר, או מה שכינה השופט רובינשטיין בעניין פרטיים ייצוגיים

 "ה קטר להןובין הרכיב הציבורי של התובענות הייצוגיות לבין הרכיב הכלכלי הכרוך בהן ומהו

 . ((2014) 410( 1פ''ד סז) ,פרינירברזילי נ'  8037/06א "ע)

במיוחד,  גדולהבתובענות העוסקות בהפליה החשיבות שראה המחוקק בצירוף ארגונים היא  .6

לעומת נושאים צרכניים למשל. זאת, משום שהמחוקק הכיר בקושי הרב של נפגעי הפליה 

הניכרים ובקשיים  ,לזהות את ההפליה, שהיא פעמים רבות סמויה, לתת לה שם ולפעול נגדה

. בגישה לערכאותשונים להתגבר על חסמים הסובלות מהפליה של יחידים מקבוצות מוחלשות 

לכן גם החוקים העוסקים באיסור הפליה בעבודה, בשירותים ומוצרים וביחס לבעלי מוגבלויות 

מעניקים מעמד סטטוטורי מיוחד לארגוני זכויות )על החסמים הרבים שעומדים בפני נפגעי 

; (, בפסק הדין של השופט מזוז(19.8.19)מיום  מי טל הנדסה נ' סלמאן 1001/17רע"א הפליה ר' 

"הפליה במבחן: הפעלת בוחנים )טסטרים( לחשיפת הפליה  מור-; וכן גיל גןקול ברמהוגם עניין 

 ((.2018) 207ט  מעשי משפט" בידי ארגונים לשינוי חברתי

 : פירסק בענייןהשופטת ברון עמדה על כך 

תביעות צרכניות שהן המוניות מטבען, תביעות הנסובות למשל על שלא כ"

ופעמים רבות  –פגיעה בזכויות של אנשים בעלי מוגבלות הן מצומצמות בהיקפן 

מקנה  חוק תובענות ייצוגיות יכול שייתפסו כבלתי כדאיות מבחינה כלכלית.

... חסמי השוק הנפוצים בתחום התובענות הייצוגיות  כלים להתמודד עם

לרשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר  בנוסף, החוק מאפשר

לענין שבו עוסקת התובענה הייצוגית או לארגון הפועל לקידום מטרה כאמור, 

אשר אינם התובע המייצג, להשתתף בדיונים בתובענה הייצוגית, אם מצא כי 

לשם ניהולה היעיל וההוגן של התובענה הייצוגית... שומה אפוא על הדבר דרוש 

בית משפט לעשות שימוש מושכל בארגז הכלים שהעמיד לרשותו המחוקק 

, וכן בכלי של פסיקת גמול ושכר טרחה, על מנת חוק תובענות ייצוגיות במסגרת

כל זאת, מתוך מדיניות  ק האינהרנטיים לתחום הייצוגי.להתגבר על כשלי השו

http://www.nevo.co.il/law/74020/15.a
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020
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לקדם הגשה ובירור של תובענות ייצוגיות שיש בצידן ערך חברתי או  שמטרתה

 .(שם) "ציבורי מיוחד

צורפו ארגונים הדומים לאגודה לזכויות האזרח לתובענות ייצוגיות )למשל:  פירסק ענייןלאחר  .7

 ן איכות השלטון בישראל )ע"ר( נ' המועצה לענף הלולהתנועה למע  12879-01-16צ )ת"א( "ת

ית המשפט התיר לתנועה למען איכות השלטון להצטרף לבקשה )ב( 20.06.2018)פורסם בנבו, 

(; לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בהסדר תיאום מחירים בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים

( 15.10.2017)פורסם בנבו,  אנה ברקעמותת נגישות ישראל נ'  28211-09-16ת"צ )מחוזי ת"א( 

 )בית המשפט אישר צירוף עמותה הפועלת למען נגישות(. 

הינה עמותה עומדת בכל התנאים המצוינים בחוק. האגודה ודה לזכויות האזרח בישראל האג .8

לרבות ו, בפרט השוויון ומניעת הפליהזכויות האדם בכלל, לקידום  שנים 50-קרוב להפועלת 

חוק  -החוק שבמוקד ההתדיינות הייתה שותפה בייזום וקידום הערבי. האגודה זכויות המיעוט 

-במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א איסור הפליה

, לרבות תיקון שותפה לדיונים על תיקוניו השוניםהייתה , וכן (חוק איסור הפליה –)להלן  2000

האגודה הינה בעלת ידע מקצועי רב  פליה מחמת מקום מגורים.שבו נוסף סעיף איסור הה 4

בעשרות התדיינויות משפטיות  ים אלובסוגיות הרלוונטיות להחלטה בתיק זה, ועסקה בנושא

את הגנתה על זכויות האדם מבססת האגודה על היכרות מעמיקה עם בערכאות השונות. 

החוקים והפסיקה, קריאת ספרות יקה עם מהקבוצות הנפגעות ופעילים חברתיים, היכרות מע

  מקצועית, היוועצות באנשי אקדמיה, עריכת מחקר השוואתי וכיו"ב.

בשל מומחיותה האגודה לזכויות האזרח צורפה פעמים רבות להתדיינויות תלויות ועומדות  .9

בית המשפט, אשר דומה למעמד הייחודי שמעניק  יא לא הייתה צד להן במעמד של ידידתשה

בשנה האחרונה צורפה רק  .לארגונים בעלי מטרה ציבורית 15הייצוגיות בסעיף חוק התובענות 

)מסלולי  תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה 6500/17האגודה כידידת בית המשפט בבג"ץ 

 עיריית' נ שבע בבאר כדורגל לקידום העמותה 23013-10-18עת"מ והפרדה מגדרית באקדמיה( 

תובענה לורפה צ. האגודה אף כדורגל נשים(לתקצוב  בתבחינים עירוניים)הפליה  שבע באר

)תיק  (15.6.17)החלטה מיום  כהן נ' ארומה אספרסו בר 1967-10-14ת"צ )ת"א( )ר'  ייצוגית

 (.(לשוויון העוסק בזכויות הקהילה הטרנסג'נדרית

בקשת הצטרפות זו נועדה לפרוס בפני בית המשפט, בבואו להכריע במחלוקת שבפניו, את  .10

טאת את כמי שמייצגת באופן יומיומי נפגעי הפליה ומב האגודה לזכויות האזרח,ל עמדתה ש

 של קבוצות מופלות בכלל, ושל קבוצות מוחלשות וקבוצות מיעוט בפרט.קולן 

אף פנתה בעצמה למשיבים במכתב לביטול  האגודה לזכויות האזרח ,למען הגילוי הנאות .11

 המשפטי לממשלה, גב' דינה זילבר בנושא. החלטתם לסגור את הפארק וכן פנתה למשנה ליועץ

על כן הפרה של זכויות אדם. על זאת, במסגרת תפקידה וחובתה כארגון זכויות אדם להתריע 

מבקשת לחזור  אינהברור כי האגודה מתייצבת בהליך כדי לתמוך בעמדת המבקש, אולם היא 

וססים על הידע , המבועקרוניים הדרושים להכרעה להציג שיקולים נוספיםאלא , עליה

שאינו מערש לידתו במשפט הישראלי נקלט מוסד של "ידיד" ". יודגש כי שברשותה ומומחיותה

אינטרס או  -מתוקף תפקידו או עיסוקו  -דווקא נייטרלי ואובייקטיבי, אלא שהוא מייצג 
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וזלי נ' ק 7929/96מ"ח " )מומחיות שמן הראוי שישמעו בפני בית המשפט בסכסוך ספציפי

 ((. 16.2.1999) 553, 529(, 1פ"ד נג), ישראלמדינת 

בחוות  . בית המשפט הנכבד פי הנחיות לע, ולאחר מכן נפעל חוות דעתשלב זה נבקש להגיש ב .12

, שמפורטות כאן בקליפת נבקש להתייחס לשלוש סוגיות מרכזיותשאנו מבקשים להגיש הדעת 

 :אגוז

 העדפת תושבי המקום בכניסה לפארק עירוני –סוגיה ראשונה 

ירייה כי אף אם נסוגה בה מההחלטה תשובתה לבקשה לאישור התביעה כייצוגית טענה העב .13

ם הפליה אסורה משוהנ"ל בהחלטה לא היה , בפני מי שאינם תושבי העיר לסגור את הפארק

ת החובה להימנע מסייגת א( לחוק, ה1א)3לאור הסיפא של סעיף  . זאתחוק איסור הפליה לפי

 . מהפליה מחמת מקום מגורים ביחס לרשות מקומית

לחוק איסור הפליה שהוסיף את סעיף איסור ההפליה מחמת מקום מגורים הוא תיקון  4תיקון  .14

הרקע בחוות הדעת נבקש להציג בפני בית המשפט את חדש יחסית והפסיקה לגביו מועטה. 

ואת תכליותיו, ההיסטוריה החקיקתית  אתתיקון שאסר על הפליה מחמת מקום מגורים, ל

לשרטט בפני בית נבקש  .העלימתבססים , אשר המשיבים לרבות את התכלית של הסיפא לסעיף

, וליחס בין איסור ההפליה מחמת מקום מגורים 4את הפרשנות הראויה בעינינו לתיקון המשפט 

נבקש  בות המנויות בו.בנסי תלבין הסיפא של הסעיף, המסייג את האיסור לגבי רשויות מקומיו

להראות מדוע הפרשנות הנכונה של הסעיף שוללת את עמדת המשיבים לפיה הסיפא של סעיף 

 ( לחוק מקנה לעירייה סמכות לסגור את הפארק לתושביה בלבד.1)א3

להעדפת תושבי בשיח הציבורי הטעמים הנפוצים להעמיד בקונטקסט הראוי את עוד נבקש  .15

המדיניות השיפוטית לגבי שימוש במרחבים ציבוריים, ן שוולטע, המקום בידי הרשות המקומית

לשמור על  הינה - ומטרתו סעיף חוק איסור הפליהשעולה בקנה אחד עם לשון  – הראויה

שיש טעמים כבדי משקל לצמצום האפשרות של הרשות  –כלומר . "משטר של פתיחות"

טעמים ו ,לתושביה בלבד ניים,, ולמתקנים עירוהמקומית להתנות כניסה למרחב הציבורי שלה

דוגמת הטיעון לפיו ראוי לייעד את המרחב הציבורי למי שנושא בעיקר גוברים על טיעונים  אלו

תושבי עפולה משתמשים בפארקים, חופים, ומתקנים עירוניים בערים  גם .נטל תחזוקתו

יפים  "ותמשטר של פתיח", ומכאן שהשיקולים בעד אחרות, בלי שהם נושאים בעלות תחזוקתם

 גם לתושבי עפולה ולא רק לתושבי החוץ.

נקבע שלכל היותר ניתן לגבות מחיר שונה מתושבי  בעניין אדם טבע ודיןכי גם  יודגשלעניין זה  .16

חוץ בכניסה לפארק, ואולם בג"ץ אימץ מסקנות ועדה שאסרה על הדרת תושבי חוץ מפארקים 

אדם טבע  8676/00בג"ץ ) ציבוריים ותמכה ב"משטר של פתיחות" בשימוש בפארקים עירוניים

לאחר מתן פסק הדין הכנסת דנה יתר על כן, . ((2004) 210( 2נט)פ"ד  ודין נ' עיריית רעננה

משטר "לכיוון בבירור הלכה הכנסת  . בכךמתושבי חוץ על גביית תשלוםאפילו ואסרה  ,בנושא

אוסר על גביית תשלום ה החוקבג"ץ. ב שנקבעבפארקים העירוניים אף מעבר למה  "של פתיחות

לעשות  עד היום וכל הניסיונותכלשהם לא נקבעו חריגים אמנם התיר פתח לקביעת חריגים, אך 

  .קרון החברתי שביקשו לקדם יישחקיהחשש שהעבשל  נדחו על ידי חברי הכנסת זאת
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 הפליה מחמת לאום –סוגיה שניה 

אלא רק פעולה ה מחמת לאום, גבי הטענה של המשיבים שאין בפעולות העירייה משום הפליל .17

כיצד ראוי לבחון טענות להפליה על תבקש לנמק  אגודה לזכויות האזרחהלטובת התושבים, 

. בסיס לאום, דת, או עדה המתבססות על הקריטריון הניטראלי לכאורה של "תושב המקום"

כך שפרנסי העיר לספק ראיה חותכת ל המבקשאין מקום לחייב את האגודה תנמק מדוע 

ראיה  חילם קריטריון של תושב המקום התכוונו בעצם להדיר ערבים, מזרחים או חרדים,בה

 טבעה המוסווה של ההפליה. שבמרבית המקרים לא ניתן לספק בשל 

יש לפתח מדיניות שיפוטית הבוחנת את השימוש תנמק מדוע  האגודה לזכויות האזרח .18

או עדה. זאת  , דתעל בסיס לאוםבקריטריון מקום המגורים כקריטריון חשוד בטענה להפליה 

והקרבה הגיאוגרפית בין  ,ועדה , דתלאור האפיון המובהק של ישובים בישראל לפי לאום

ישובים שמתאפיינים בקבוצות תרבותיות, דתיות ולאומיות שונות, שלא פעם יש ביניהן 

 . : חילונים וחרדים, ערבים ויהודים, אשכנזים ומזרחיםמתיחות

 לתושביה או שירות של רשות מקומית על התרת כניסה למקום ציבורי החלטהאכן, לא כל  .19

הנטל הראשוני מוטל על הטוען . , עדה או דתלאוםחשד להפליה על בסיס על פניה מעוררת  בלבד

המבקשת תבקש לכן לא יכול להיות כבד מדי.  , כפי שנקבע כבר בפסיקה,אך נטל זה ,להפליה

לאפשר של רשות מקומית ית המשפט יקבע שסירוב שבהתקיימן ראוי שב ,אמות מידה להציע

, המוביל לתוצאה "לתושבי המקום בלבד"קריטריון העל בסיס או שירות  למקום ציבוריכניסה 

 די בו כדי לעמוד בנטל הראשוני המוטל על התובע. של הפליה על בסיס לאום, דת וכדומה,

בבסיס החלטתם עמד טעם ש להוכיח נטל ההוכחה לכתפי קובעי המדיניותבמקרים אלו עובר 

למדיניות המכוונת להדיר  שהשימוש בקריטריון "תושב המקום" אינו כסותולא מפלה, וענייני 

אינה נוגעת כך, למשל, אם ההחלטה של הרשות המקומית  אדם בשל היותו ערבי, חרדי וכדומה.

ההחלטה ם א; לעומת רשויות אחרותחריגה היא  לשירות שמטבעו ניתן רק לתושבי הרשות; אם

ההחלטה אם התקבלה על רקע דרישה מפלה מצד תושבים או על רקע היסטוריה של מתיחות; 

כמו להפליה ישנן ראיות אם היא מהשפה ולחוץ;  –נאכפת בצורה סלקטיבית, כלומר 

 וכיו"ב.  הרשות המקומיתהתבטאויות של ראש 

י המקום בלבד באופן ככל שהתקבלה החלטה של רשות מקומית על סגירת מקום ציבורי לתושב .20

שמפלה על בסיס לאום, עדה ודת, וככל שהטוען להפליה עמד בנטל הראשוני להראות כי 

להעביר את הנטל לכתפי הרשות המקומית להסביר את החלטתה.  די בכךזו חשודה,  מדיניות

טעם לא מפלה, אלא עליהם להוכיח בדיעבד משמעה שלא די בכך שהמשיבים יתנו  העברת הנטל

יש  –. אם לא יעמדו בנטל לא כללה שיקולים מפלים כי התנהלותם בזמן אמתת משלהם בראיו

 לקבוע כי ההחלטה לוקה בהפליה.

 מפלות תיורשובמאבק בת וייצוגיה ותתובענהחשיבות של כלי ה –סוגיה שלישית 

התובענה הייצוגית היא אמצעי חיוני במאבק מדוע  הראותמבקשת ללזכויות האזרח האגודה  .21

ליה נגד החלטות מפלות של רשויות בכלל ורשויות מקומיות בפרט, גם אם הרשות בהפ

המחוקק המקומית חדלה ממדיניותה המפלה בשל הליכים משפטיים שננקטים נגדה. יודגש כי 

 לאפשר להגיש נגדה התכווןוברי כי , חוק איסור הפליהלא החריג רשות ציבורית מתחולת 
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העובדה כי . גורם אחרשם שניתן לעשות כן נגד כל כ ,אסורהתובענה ייצוגית בעילה של הפליה 

אינה מונעת הגשת תובענה  החלטה מפלההוגשה עתירה מינהלית נגד הרשות בגין אותה 

מינהלית צופה פני עתיד. התובענה הייצוגית נועדה לפצות את חברי הקבוצה הייצוגית. העתירה 

תביעה עקב כך הוא קטן ו מהםואחד מהמדיניות המפלה, גם אם הנזק של כל אחד  שנפגעו

 . אישית אינה משתלמת

, בעקבות הגשת עתירה נגדה או בעקבות התובענה חדילה של הרשות מהמדיניות המפלהגם  .22

גרמה הנזק שכבר בגין צוגית נגדה ילא לאשר בקשה לתובענה ישאינה מהווה עילה  הייצוגית,

תביעה נגד רשות להשבת ברק ו" אך חדילהקבע הסדר "מחוקק ה .המופלה לחברי הקבוצה

. כאשר הרשות מוכנה לחדול מהגביה הלא חוקית (תביעת השבה) סכומים שגבתה שלא כדין

בתביעות שאינן תביעות השבה, אין בכך שהרשות חדלה  –מכלל ההן נלמד כלל הלאו 

 . הנפגעת מהתנהגותה הלא חוקית כדי לחסן אותה מפני פיצוי הקבוצה

, שהפלתה בפיצוי הקבוצהמקומית חיוב רשות תומכים באותם נפרט ים שיקולים רביתר על כן,  .23

רק משום שנסוגה  תובענה ייצוגיתעניקה לרשות מקומית חסינות מואילו אימוץ מדיניות המ

צוגיות, ובהן מימוש זכויות יחוק התובענות הי תכליותהמפלה תרוקן מתוכן את  הממדיניות

תהווה תמריץ להפר את איסור סינות כזו אף ח .( לחוק(2)1 )סעיף והרתעה מהפרת החוק

לסגת מסתכנת הרשות באילוץ שלכל היותר  דעוי, שכן פרנסי העיר י"שיטת מצליח"בההפליה 

כל משמעות כלכלית, ולו כנסיגה טקטית בלי קבלת שתהיה לכך ממדיניותה המפלה ללא 

 אחריות. 

גובה ות מפלה בעת קביעת כי ניתן להתחשב בהחלטת רשות לסגת ממדיני ,לעניין זה יודגש .24

כדי שניתן יהיה עם זאת, . המופלה החובה לפצות את הקבוצהעצם לגבי אך לא  ,הפיצוי

נסוגה ממדיניותה המפלה, דבר שאפשר שתעשה מאימת הרשות להתחשב ברשות לא די בכך ש

היא האם מידת החומרה של ההפליה, כמו נוספים יש לקחת בחשבון פרמטרים הדין, אלא 

האם הביעה האם הציעה פיצוי כלשהו לנפגעי ההפליה, , למדיניותה המפלה ריותנטלה אח

 . "בוכיו ועל מנת שלא יחזור על עצמו התנצלות, האם נקטה בפעולות שונות כדי לתקן את העוול

 האגודה לזכויות האזרח להליךהטעמים לצירוף 

 גון לתובענה ייצוגיתאת המבחנים לצירוף ארכאמור קבע בית המשפט העליון  פירסק בעניין .25

מבחנים מצטברים שלושה התווה בית המשפט העליון  לחוק תובענות ייצוגיות. 15מכוח סעיף 

 בהם נדרש המבקש להצטרף להליך הייצוגי לעמוד, על מנת שיותר לו להשתתף בהליך הייצוגי. 

גוף . לשם בחינת הזיקה יבחן ביהמ"ש את מהות המבחן הזיקה לתובענהראשון הוא המבחן ה .26

ככל "נפסק שהמבקש להצטרף, והאם פעילותו קשורה לסוגיה הנדונה במסגרת ההליך הייצוגי. 

שהסוגיה הנדונה מצויה בליבת עיסוקו של הגוף, אזי מומחיותו; ניסיונו; והעובדה כי הוא 

השקיע בעבר משאבים לצורך טיפול ועיסוק בנושא התובענה, מלמדים על זיקה בין אותו הגוף 

 .(15)שם, בפיסקה  "נהלבין התובע

נושא, שהוא אחד מהנושאים בהם יות האזרח היא בעלת זיקה מובהקת להאגודה לזכו ,כאמור .27

נגד סגירת פארק ענבה  פעלה בשנים האחרונותהאגודה  למשל:היא עוסקת כבר כמה שנים. 

 תמודיעין עילימחרדים תוך מניעת כניסת  מודיעין בימי חול המועד לתושבי העיר בלבדעיר ב
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האגודה פעלה נגד סגירת פארק עירוני לתושבי המקום בקרית אתא כאשר הסגירה  ;הסמוכה

מייצגת משפחה ערבית  נעשתה כדי להפסיק את השימוש בו על ידי ערבים מהאזור; האגודה

המוזכר  מנסור)עניין  בכוכב יאיר לתושבי המקום בלבדהעירוני מטירה נגד סגירת הקאנטרי 

האגודה בנוסף, . ר ערעור בעניינו תלוי ועומד בבית המשפט העליון(בתגובת המשיבים, ואש

הגישה הערותיה המפורטות לתזכיר התקנות שפרסם שר הפנים בעניין האפשרות לגבות תשלום 

 בפארקים. 

. מבחן זה נועד לבחון האם צירוף הצד הנוסף לדיונים מבחן התרומה להליךשני הוא המבחן ה .28

עשויה להיגזר ממומחיות  תרומהלהכרעה צודקת יותר בסיומו.  בהליך יועיל להליך, ויתרום

. כאמור, לאגודה ניסיון רב שנים בתחום, היא בין יוזמי ומובילי חוק הרלוונטי בתחום ןומניסיו

, והייתה מעורבת בהליכי החקיקה של התיקונים השונים שלו. היא מומחית איסור הפליה

אפשרת לה להגיש עמדה אשר יכולה לסייע בפני בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית. מומחיתה זו מ

בית המשפט בהכרעה בתובענה על בסיס תשתית רחבה ככל הניתן, ובמיוחד יש בהצטרפותה 

, להביא את נקודת המבט של הקבוצות הסובלות מפרקטיקות מפלות, ואוכלוסיות מוחלשות

 . ואת השלכות הרוחב של ההכרעה בתיק

ככל שהגוף קרוב יותר . "ל עניינם של חברי הקבוצהההגנה עהמבחן השלישי הוא מבחן  .29

בעיסוקו היומיומי לנושא התובענה, הוא עשוי להיות קשוב יותר לחברי הקבוצה ולפגיעה 

האגודה  (.14 , בפיסקהפירסק פרשת) "שנגרמה להם, ובכך גוברת יכולתו לשמש כ"קול" עבורם

ואת  חברי המיעוט הערבי –ה זה במקר לזכויות האזרח מכירה היטב את חברי הקבוצה הנפגעת

בזכויות האדם של המיעוט הערבי בכלל  אנשי צוות המתמחיםלאגודה  .מציאות החיים שלהם

שהיא מעניקה ורבת שנים פעילות סנגור מתמשכת הפליה נגדו בפרט; האגודה נודעת בהו

אגודה ה ם בקבוצה, פעילים ועמותות;קשר רציף עם חבריאשר בזכותה יש לה , למיעוט הערבי

, ויש לה חברי צוות וחברי הנהלה מהחברה )בעברית ובערבית( לפניות ציבור קו חםמפעילה 

  הערבית. 

 לסיכום

לאור כל האמור, מבקשת האגודה לזכויות האזרח מבית המשפט הנכבד לצרפה להליך כ"ידידת 

וגיות שצוינו לחוק תובענות ייצוגיות, ולאפשר לה להגיש חוות דעת בס 15בית המשפט" מכוח סעיף 

ובשיקולים הנדרשים , במישור הנורמטיבי תתמקד, כאמור,. חוות הדעת ימים 30בתוך  לעיל

הפרטניות  תות העובדתיומחלוקבירור האין האגודה מעוניינת להיות מעורבת בלהכרעה בבקשה. 

 פי הנחיות בית המשפט. תפעל האגודה ל עמדתה, ומעבר להגשת בתיק
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 ב"כ המבקשת להצטרף


