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לפני

כבוד השופטת מיכל נד"ב

המבקש:

טארק אבדאח
נגד

המשיבות:

.1מועצה מקומית ג יבנה
.2מועצה אזורית חבל יבנה
.3עירית לוד
.4עירית טייבה
.5מודיעי מכבי %רעות
.6מועצה מקומית תל מונד

פסק די
בעניי שבי המבקש לבי משיבה 5
המבקש ומשיבה  5הגישו במשות בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה

1

ייצוגית בעניינה של משיבה  5לפי סעי  16בחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו ) 2006להל " :המשיבה",
"בקשת ההסתלקות"" ,בקשת האישור" ו"החוק" בהתאמה(.

2
3

בבקשת האישור נטע  ,כי אתר האינטרנט של המשיבה אינו מונגש כנדרש בחוק שוויו זכויות לאנשי&
ע& מוגבלות ,התשנ"ח  1988ובתקנות שוויו זכויות לאנשי& ע& מוגבלות )התאמת נגישות לשירות(,
התשע"ג .2013

4
5
6

בבקשת ההסתלקות צוי כי לטענת המשיבה ,אתר האינטרנט שלה מונגש בהתא& להוראות הדי כבר
מיו&  ,18.10.17כי לא ראתה פנייה מוקדמת וכי ככל שזו נשלחה זו לא הגיעה לידי הגורמי& האמוני&
על הנושא אצל המשיבה .לטענת המבקש ,בעת בדיקתו ,לא מצא שאתר האינטרנט של המשיבה מונגש
ובנוס מצא ליקויי& שעל המשיבה לתקנ& .המשיבה הבטיחה כי תבדוק עניינית את הליקויי& עליה&
הצביע המבקש ,וככל שישנ& כאלה או אחרי& תדאג לתקנ& במסגרת המועדי& הקצובי& לה בדי .
בנסיבות אלו ,הוסכ& כי תוגש הבקשה המוסכמת להסתלקות המבקש מבקשת האישור.

7
8
9
10
11
12

המבקש ובא כוחו תמכו את בקשת ההסתלקות בתצהירי& מטע& וכ הצהירו שלא קיבלו ,במישרי
או בעקיפי  ,טובת הנאה כלשהי ,בקשר להסתלקות המבקש מההליכי& דנא.

13
14

המשיבה הביעה הסכמתה להסתלקות ומוותרת על פסיקת הוצאות.

15

לאחר שעיינתי בבקשת האישור ולנוכח הצהרת המבקש בתצהירו אני מאשרת את ההסתלקות.
בנסיבות העניי כפי שפורטו לעיל לא ראיתי מקו& לית הוראות לפי סעי )16ד() (1בחוק.

16
17
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הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת .תביעתו האישית של המבקש נדחית.

1

אי צו להוצאות.

2
3

נית היו& ,כ"ו שבט תשע"ח 11 ,פברואר  ,2018בהעדר הצדדי&.
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