רגישות לנגישות (אך גם לעסקים הקטנים) ,דווקא עכשיו
במאמרנו מימי הסגר הראשון – "רגישות לנגישות – דווקא עכשיו" ,ציינו כי
המחוקק בחר שלא להטיל על נותני שירות שהמשאבים שלהם מצומצמים נטל שהם
יתקשו לעמוד בו .כך למשל ,לעוסק פטור או עוסק עם מחזור מתחת ל₪ 100,000-
קיים פטור מלא מביצוע התאמות נגישות של שירותי האינטרנט.
כמו כן ,לעוסק בעל מחזור שנע בין  ₪ 100,000ל ₪ 300,000-קיים פטור זמני עד ליום
 ,26.10.2020ובדומה לכך לבעל מחזור שנע בין  ₪ 300,000ל ₪ 1,000,000-קיים פטור
זמני למשך  3שנים להנגשה של אתרים קיימים בלבד ,שהפעלתם החלה לפני
 .26.10.2017אולם אם חייב בהתאמות בונה אתר חדש – על האתר החדש להיות נגיש
בהתאם לדין.
תוקפם של הפטורים הזמניים ,אשר ניתנו באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת בקשה
לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,פג ביום .26.10.2020
מכאן ,שעוסקים המספקים שירותים ציבוריים ובעלי מחזורים שנעים בין 100,000
 ₪ל ₪ 1,000,000-ולא הנגישו את אתרי האינטרנט שלהם (ולא קיבלו אישור של
הנציבות להארכת הפטור) ,חשופים לתביעות פרטניות לפי חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות של עד  ₪ 50,000ללא הוכחת נזק (כיום הסכום הינו למעלה מ-
 ₪ 60,000נוכח עליית המדד) ,ובמקרים מסוימים חשופים אף לתובענות ייצוגיות
במסגרתן סכומי התביעה הנתבעים גבוהים שבעתיים.
חרף האמור ,בימים אלו של משבר כלכלי שפקד את מחוזותינו ,בחסות וירוס
הקורונה ,אשר בעקבותיו נפגעו עסקים רבים פגיעה כלכלית קשה מאוד ,קל וחומר
העסקים הקטנים ,רבים מהעסקים הללו אינם יכולים לעמוד בהשקעת המשאבים
הדרושים לצורך הנגשת אתרי האינטרנט שלהם .על כן ,למיטב ידיעתנו קיימת נכונות
רבה (או שמא רגישות ,כפי שגורסת הכותרת) מצד הנציבות ליתן לעסקים שנפגעו
כלכלית כתוצאה ממשבר הקורונה אישור על הארכת הפטור הזמני לתקופה נוספת.
לכן ,מומלץ לפעול ללא דיחוי ולפנות בהקדם האפשרי בבקשה מתאימה לנציבות
להארכת תקופת הפטור הזמני ,ובכך לצמצם ככל הניתן את החשיפה של עסקכם
מתביעות בשל אי הנגשת אתר האינטרנט של עסקכם.
דרור אפלדורף הינו עורך דין במחלקת תובענות ייצוגיות ,ליטיגציה ,תחבורה ומכרזים במשרד
סלומון ליפשיץ.
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