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א "ערמדת המאסדר הינה בעלת משקל בפרשנות הדין אך אין לקבלה באופן אוטומטי )ר' ע .1

(. במקרה זה (זליגמןעניין  –)להלן  (31.5.18)מיום  זליגמן נ' הפניקס החברה לביטוח  9778/16

 מים הבאים:אין לקבל את עמדת המאסדר, מהטע

היועץ המשפטי לממשלה בתיק זה הייתה כי הוא המאסדר הינה מזגזגת. עמדת עמדת  ראשית,

)א( לתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, 54תקנה מתיר את פרשנות 

, (1.2.17)הודעת היועמ"ש מיום  לשיקול דעת בית המשפט (התקנה –)להלן  1983-התשמ"ג

לפיה אין אפשרות לפרש , סותרתעמדה  בהמשרד הבריאות, שגת עמדה מטעם מוצואילו עתה 

לא ממוגדרים. לא ניתן כל הסבר לשינוי  הצבת תאים יחידנייםאת התקנה באופן שמתיר 

הרואה בלשון התקנה נושא גישה מ ,, ולא ניתן כל הסבר כיצד ניתן ליישב שינוי עמדה זההעמדה

, הרואה בלשון התקנה כבלתי ניתנת לכל פרשנות סטיתפורמלילפרשנות ושיקול דעת, לגישה 

את הטענה שלשון  לשלולדי בסתירה זו כדי . שירותים נפרדים וממוגדריםהצבת אחרת מלבד 

, כפי חד משמעית ולא נתונה לפרשנות. אפילו עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנושא התקנה

 . לא חופפת את עמדת המאסדר שנמסרה לבית המשפט הנכבד,

וקת בתיק אינה בסוגיה המחלאך , עמדת משרד הבריאותהוצגה בפני בית המשפט ית, שנ

או  חום בריאות הציבור. המחלוקת אינה סביב היבטים של ניקיון או תברואהתמקצועית מ

. המחלוקת הינה בשאלה משפטית גרידא, והיא האם עצם קיומם או היעדרם של תאי שירותים

ואכן,  התקנה.לשון עולים בקנה אחד עם  לא ממוגדרים קיומם של תאי שירותים יחידניים

היא אינה כוללת כל הסבר מדוע אינה עוסקת בהיבטים בריאותיים.  כלל עמדת משרד הבריאות

כל טענה שפרשנות התקנה באופן שמוצע בה לא עלתה סימון השירותים חיוני לבריאות הציבור. 

גם אין בה התייחסות בבריאות הציבור.  ביא לפגיעהידי המשיבות או ידידי בית המשפט תעל 

לפגיעה הבריאותית בלקוחות שמצגם המגדרי אינו עולה בקנה אחד עם הנורמות החברתיות 

 העמדה כולה מתייחסת לטענה משפטית גרידא.  המקובלות.

הסיבה לכך שעמדת המאסדר בפרשנות התקנות וההסדרים הינה בעלת משקל היא שהוא בעל 

נקבע כי יש לתת משקל לפרשנות של  זליגמןכך, בעניין ה הרחבה. הידע המקצועי והראי

 הפרשנות של המאסדר להנחיותיו כוללת בחובה ידע וניסיון והיא נובעתהמאסדר שכן "

עמדת המפקח בית המשפט בעניין זליגמן מבהיר כי " .(37" )שם, בפיסקה ממומחיותו בתחום

מקת, בהירה ומבוססת על קביעות מצויה ללא כל ספק במתחם הסבירות, באשר היא מנו

". עובדתיות, על תכליותיו של שוק הביטוח ועל ההיסטוריה שלו ומתיישבת עם לשון החוזרים

במקרה שלפנינו עמדת המאסדר לא מנומקת, לא מבוססת על קביעות עובדתיות או אולם 

ית סוגייה משפטבכאשר בשאלות משפטיות. ורק תכליות של בריאות הציבור. היא עוסקת 

שהוא הפרשן המוסמך על פני בית המשפט, מאסדר "מומחיות" הליתרון גרידא עסקינן, אין כל 

 . של החוק

 התייחסות לעמדת משרד הבריאות

מייחס חלק נכבד לעמדתו לשאלת מסיט את הדיון שלא לצורך ולגופו של עניין, משרד הבריאות  .2

שגוי . טיעון זה ביטול התקנה , שכן לדעתו מה שמתבקש הוא בפועלהתקיפה העקיפה של תקנה

לפיה לשון התקנה אינה שגויה לא רלוונטי לתיק זה. הוא מבוסס כל כולו על נקודת מוצא ו
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שירותים ממוגדרים ונפרדים ועל כן כל קביעה שאינה הצבת מלבד  סובלת כל פרשנות אחרת

 מחייבת שירותים נפרדים וממוגדרים שקולה לביטול התקנה או ריקונה מתוכן.

דניים המופרדים בעת יכל אפשרות לקיום תאי שירותים יח אינה סובלתענה שלשון התקנה הט .3

 ,, שנדחתה שוב ושוב בפסיקהחקיקה פרשנותל השימוש מבטאת גישה פורמליסטית קיצונית

" אותה לכליוןה שיטה קיצונית, וקיצוניותה זו מביאתפיסה שפרופ' ברק בספרו קבע שהיא "

 . )תשנ"ג(( 248 פרשנות החקיקה -פרשנות במשפט )אהרן ברק 

והמשיבות , להבנתהאחת  מדרךקיימת יותר בהחלט ש, 1983משנת מדובר בתקנה טכנית ישנה  .4

לכן אין שום צורך להיכנס ולא הפרו אותה.  ,פעלו בהתאם לפרשנות סבירה בהחלט של התקנה

לא קושי, כי לשאלת התקיפה העקיפה, אלא ניתן לקבוע ל –, ובכלל זה לבחינה חוקתית שלה

לפרש דרישת התקנה כפי שהיא. כל שנדרש הוא  מקיימים אתתאים יחידניים לא ממוגדרים 

 .  את התקנה בשכל ישר ולתת לה פרשנות עדכנית

כל עסק יהיו חדרי שירות הכוללים תאי בית שימוש, משתנות וכיורים בהתקנה קובעת כי " .5

ר אחד המשותפים לנשים וגברים, למעט אסלה אחת וכיו -אורחים  30עד  :במספר הנקוב להלן

לאחר מכן נמנה ". מסעדות ובתי קפה שבהם חייבים להימצא שירותים נפרדים לגברים ולנשים

 מספר האסלות הנדרשות. 

שירותים העל  , שמארחים מספר גבוה של לקוחות,בבית קפהאם מדובר מכאן אנו למדים ש .6

כל חיוב בקיומם של חדרי שירותים בתקנה  , אך אין"נפרדים לגברים ולנשים"שירותים להיות 

בעת  , כל עוד נשמרת ההפרדה בין גברים לנשיםם בשילוט כזה או אחררבי תאים או במגדור

  .השימוש

על ידי שר  1983אמנם נראה כי כשהותקנו התקנות בשנת  ידידי בית המשפט,כפי שציינו  .7

חדרי שירותים מרובי תאים, ני שבבתי אוכל  הבריאות, מה שעמד לעיניו הוא מודל שבו ישנם

ולא מודל שירותי שירותי גברים ושירותי נשים, שעדיין נפוצים מאוד בבניינים ציבוריים רבים, 

היוניסקס, שנפוץ יותר ויותר בימינו. חדר שירותים במודל שעמד מול עיניו הצדיק בעיני השר 

במשתנות לגברים, שהשימוש לציין כי יש צורך בהפרדה מגדרית, במיוחד לנוכח השימוש הנפוץ 

 בהן מחייב התערטלות מסוימת בשטח הציבורי של חדר השירותים. 

בית קפה או מסעדה ניתן להסביר ברצונו של מחוקק לעומת קטן  הפטור שניתן לבית אוכלאת  .8

דוכן פלאפל, שאינם יכולים להקצות יותר קיוסק או המשנה להקל על עסקים קטנים כמו 

אין מדובר בהסדר שלילי שבא לשלול את האפשרות . ת מקוםבשל מגבלו מאסלה אחת

 לשירותים יחידיים בבתי קפה או מסעדות.

אם הייתה רשת בתי קפה מחליטה על הצבת חדר שירותים רב תאים ומשנות, במודל שהיה  .9

ניתן היה לומר כי ייתכן ומקובל בעבר, שהכניסה אליו היא ללא הפרדה בין גברים לנשים, 

במודל אחר של שירותים ציבוריים  ובחר המשיבותאולם  .פרטיות או אי נוחותפגיעה בקיימת 

בית השטח הציבורי של מודל של שורה של תאים יחידניים, יוניסקס, שהגישה אליהם היא מ –

הקפה. מודל זה, בניגוד למודל של חדרי שירותים רבי תאים, אינו מחייב מגדור כדי לעמוד 

שבתקנות. זאת משום שהשימוש בהם הוא ממילא בתנאי ים בין גברים לנשבדרישת ההפרדה 
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פרטיות מלאים ותוך הפרדה בין משתמש למשתמש. כאשר נכנסת אישה לתא יחידני ונועלת 

הדלת מבפנים, היא ממילא ב"שירותי נשים", ונהנית מפרטיות מלאה. כאשר נכנס גבר לתא 

ם" ונהנה מפרטיות מלאה. יחידני, ונועל את הדלת מבפנים, הוא ממילא ב"שירותי גברי

השימוש בשירותים המצויים בתאים יחידניים אינו גורם לפגיעה בפרטיות, למבוכה, לחוסר 

" כלשון לגברים ולנשים הוא עונה על דרישת של "שירותים נפרדיםנוחות או לפגיעה ברגשות. 

 . להבטיח שימוש בטוח ללקוחות בית הקפה –, והוא עולה בקנה אחד עם תכליתה התקנה

בהחלט מתיישבת גם עם לשון התקנה וגם עם התכלית שלה, המשיבות מכאן שהפרקטיקה של  .10

להרחיק גם אם לא מדובר במודל שעמד מול עיניו של מחוקק המשנה בעבר. על כן, אין צורך 

, וכל שנדרש הוא לפרש אותה בצורה הגיונית, חרף לת בטלותהאבשאו  התקנה ולדון בחוקתיות

 . משרד הבריאות גגישה פורמאליסטית קיצונית, כפי שמצישינויי העיתים, ולא להתעקש על 

עמדת משרד הבריאות מתעלמת משורה ארוכה של פסקי הדין בהם העניק בית המשפט פרשנות  .11

המשפט השתמש בכלי הפרשנות בית  –עדכנית לחקיקה ישנה, בשל שינוי העיתים. בכל הכבוד 

בתי ברגולציה על  וטכניתמאשר תקנה קטנה  סוגיות הרבה יותר מהותיותכדי להתמודד עם 

 , ועם מקרים בהם לשון החוק הייתה הרבה יותר חד משמעית מאשר המקרה שלפנינו. כךאוכל

ה באדם יש לפרש את המונח "בן זוג" כמקנה זכות פיצוי למי שתלוינפסק כי  לינדורןבפרשת 

החוק הוא חלק מהחיים, , שכן  "שנפטר, גם אם היא הידועה בציבור שלו ולא רק אם היא אשתו

לינדורן נ' קרנית  2000/97ע"א והחיים משתנים. עם השינוי במציאות משתנה גם הבנת החוק. )

 (.(1999) 31, 12( 1, נה)קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים –

היום שבו נישאת אלמנה כי אף שלשון החוק מתייחסת ל"פסק בג"ץ  בוארוןבדומה בעניין  .12

 .גם על המועדים בהם האלמנה החלה להיות ידועה בציבורההסדר שנקבע בחוק יוחל , "מחדש

מונח שמשמעותו , לשון החוק מדברת על "נישואין"גם כאשר בית המשפט הכיר בכך ש

ול גם על ידועים בציבור המילולית ברורה, אין מניעה לתת לחקיקה פרשנות עדכנית כך שתח

 ((.2010) 166( 2, פ''ד סד)בוארון נ' בית הדין הארצי לעבודה  5492/07ץ "בג)

משפחה איש ואשה החיים חיי "הכיר בית המשפט המחוזי בנצרת בכך שהביטוי  אחרבעניין  .13

יכול לחול על ידועים לחוק הירושה  55בית משותף אך אינם נשואים זה לזה" בסעיף  במשק

כי תכליתו הייתה להחיל על ידועים בציבור את זכויות הירושה ור מאותו המין, שכן בציב

, וכי מה נשואים. בית השפט קבע כי לשון התקנה יכולה לשאת פרשנות זו זוג המוקנות לבני

שעמד לעיניו של המחוקק הוא הרחבת הזכות לירושה לבני זוג ידועים בציבור ולא מדובר 

את המעמד של ידועים בציבור משתי נשים או משני גברים החיים בא לשלול ה בהסדר שלילי

 (11.11.04)מיום  היועץ המשפטי לממשלה נ' ירושת המנוח ש.ר. ז"ל 3245/03 )נצ'( א"ע) יחד

 (.יוער כי המדינה לא ערערה על פסק הדין

ת יכול לשאת פרשנות של ידועה בציבור, והביטוי איש ואישה יכול לשאואם הביטוי "נישאה"  .14

בתי ב קיומם של תאי שירותים בענייןשתקנה טכנית  בוודאי, אז פרשנות של בני זוג מאותו מין

יכולה לשאת פרשנות של תאים יחידניים ששימוש בהם נפרד מטבעו לגברים ולנשים, גם  קפה

  בלי למגדרם.
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אכן אימוץ הפרשנות הפורמליסטית של משרד הבריאות משמעו שעשויות להעלות טענות  .15

ה כולה עומדת בסתירה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכן שהיא סותרת את חוק שהתקנ

איסור הפליה במוצרים ושירותים, האוסר על רשת בתי הקפה להפלות על רקע זהות מגדר או 

. במקרה שלפנינו . אלא שאין לעמדת ידידות בית המשפט צורך לדון בכך בשלב זהמצג מגדרי

, כל שנדרש הוא ההולם את רוח התקופהתכליתי, תקנה באופן כאמור, ניתן לפרש את לשון ה

אין צורך להידרש לבחינה חוקתית של התקנה, ומכאן למכלול הטענות בעניין ושכל ישר 

 במסגרת תובענה ייצוגית."תקיפה עקיפה" האפשרות לתקוף את התקנה 

 דחיית התובענה בשל היעדר עילה

כן לא ניתן לקבוע שתאי שירותים יחידניים מסוג לאור כל האמור לעיל אין למבקשות עילה, ש .16

ת העמדה צתכליתה. כמו כן גם אם הייתה מאומועם לשון התקנה  אינם מתיישבים עםיוניסקס 

הפרת חובה "ב אם עומדת למבקשות עילה של התקנה, הרי שספק רכי יש כאן הפרה של 

מטבעו של הנזק שאליו  אחד מיסודות העוולה הוא שההפרה גרמה נזק מסוגו או, שכן "חקוקה

היעדרם של נזק לבריאות, הנובע מנתכוון החיקוק. בענייננו הנזק שאליו נתכוון החיקוק הוא 

 שירותים, או קיומם של חדרי שירותים שלא בתנאי פרטיות, דבר שלא קיים בתאים יחידניים.

 תובענה ייצוגית אינה הדרך ההולמת להכרעה במחלקות

לא רק מפני שהיא לא  ;יש לדחות את התובענה הייצוגיתבכל מקרה  לעמדת ידידי בית המשפט .17

 –)ולמצער יש לדחות אותה גם  ,את הוראות התקנהמגלה עילה, ומפני שהנתבעת לא הפרה 

 כי היא לא ראויה להתברר כתובענה ייצוגית. לחלופין( 

כי ופן גורף באלקבוע למעשה וון שמדובר בתובענה ייצוגית ולא אישית, בית המשפט מתבקש יכ .18

כל מי שהוא חבר הקבוצה )לקוחות בית הקפה( ראוי לפיצוי על עצם העובדה שעשה שימוש 

, הנגרם מעצם , וזאת בשל "עגמת נפש וחוסר נוחות", כלשון הבקשהבתא יחידני לא מסומן

לקבוע  רצוי ולא הגיוני. לעמדת ידידי בית המשפט לא יוניסקס יחידניים םתאיהשימוש ב

 קביעה כזו.

קיימים הם ו יותר ויותרנפוצים  בצורת תאים יחידניים לא ממוגדריםשירותי יוניסקס  .19

במקומות עבודה, במבני ציבור, לרבות בתי המשפט, במסעדות, במקומות בילוי. השירותים 

גם לפי התקנה עצמה, . תא יחיד לשימוש כל המיניםלרוב הנגישים לבעלי מוגבלויות הם 

 לא ממוגדרא שירותים אחד תל המבקשות, מאפשרת קיום שהפרשנות הכי פורמאליסטית 

  גורם נזק.לא ממוגדרים מטיבו א ניתן לקבוע ששימוש בשירותים למכאן ש. בתי אוכל קטניםב

, שכן המבקשות טוענות שאי אכיפת התקנה פוגעת בהן וגורמת מצב אבסורדיקביעה כזו תיצור  .20

מאכל קטנים מהחובה להחזיק יותר מתא להן נזק. ואולם הרישא של אותה התקנה פוטרת בתי 

אימוץ עמדת המבקשות תוביל לקביעה שיפוטית שמשמעותה היא ששירותים אחד, ומכאן 

. כלומר המבקשות טוענות שיש לאכוף עוגמת נפש ואי נוחות התיר לגרוםמחוקק המשנה ש

וק, מהיעדר שירותים ממוגדרים, כאשר אותה תקנה בדי הןתקנה בשל נזק לכאורה שנגרם ל

כיצד  .לא ממוגדראפילו לשיטתן, מאפשרת בנסיבות מסוימות להציב רק תא שירותים אחד 

, לא ממוגדרניתן לקבוע באותה נשימה שנגרם נזק ללקוחה בבית הקפה משימוש בתא יחידני 



6 

 

אך לא נגרם כל נזק ללקוחה בעלת מוגבלויות שביקשה להשתמש בתא היחידני המותאם לבעל 

שאינו ? או ללקוחה בבית אוכל קטן שבו רק תא שירותים אחד לא ממוגדר מוגבלויות, שגם הוא

 ? ממוגדר

לעגמת תאי שירותים יחידניים לא ממוגדרים שימוש בעצם הכל הניסיון לקשור בין מכאן ש .21

נתקלו בשירותים מלוכלכים התובעות ין קשר בין העובדה שא. נדון לכישלוןנוחות  נפש וחוסר

לפי סימון מגדר. אין זה סוד, והמבקשות ודאי יודעות זאת בעצמן,  דרישתן לשיוך התאיםבין ל

, ולפחות או גברים שירותי נשים, במסומניםשירותים  בתאי ניתן למצוא גםשכתמי שתן ולכלוך 

באותה מידה ניתן  שוויון מגדרי.למרבה הצער מתקיים  2018בעניין זה ניתן לומר שבישראל 

 ים יחידני יוניסקס נקי והגייני.למצוא אינספור דוגמאות לתא שירות

כיוון שעיקר הבקשה נסוב סביב הטענות לנזק שנגרם מעצם השימוש בשירותי יוניסקס ולא מ .22

מדובר בתביעה שלא מתאימה להתברר כתובענה בשל כמות התאים או רמת הניקיון, הרי ש

גם אם יש  –ער למצ אינה מצביעה על נזק שראוי לפצות בגינו.התביעה . ודינה להידחות ייצוגית

לקוחות שהיו מעדיפים שירותים ממוגדרים, ובהנחה שהשירותים נקיים ובתנאי פרטיות, הרי 

הפסיקה  שהוא בגדר זוטי דברים, פגיעה מזערית שאינה מצדיקה פיצוי )ר'רגשי מדובר בנזק ש

 ((. 2017) 232 תתובענות ייצוגיואביאל פלינט, חגי ויניצקי המובאת אצל 

קול דעת האם לאשר בקשה לתובענה ייצוגית ועליו להגיע למסקנה כי "תובענה לבית המשפט שי .23

בענייננו לא הצביעו ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין". 

חברי הקבוצה, הראוי לפיצוי, בוודאי שלא על קביעה גורפת כי נגרם נזק לכל התובעות על נזק 

צוגית אינה דרך יעילה והוגנת יומכאן שתובענה י, בלתי רצויההינה זו כגורפת קביעה  –וכאמור 

להכרעה במחלוקת. בנוסף, התובענה  הייצוגית אמורה לשרת את כלל חברי הקבוצה, וזה לא 

 המקרה. יש חברים בקבוצה שזכויותיהם ייפגעו דווקא מקבלת התובענה.  

אכיפת החוק, ולידידי בית המשפט בויות והתובענה הייצוגית הינה כלי חיוני וחשוב בהגנה על זכ .24

אין כל רצון לפגוע באפקטיביות של כלי זה, או לצננו. ידידי בית המשפט עוסקים בהגנה על 

זכויות ויש להם עניין בכך שהכלי של תובענות ייצוגיות יהיה אפקטיבי. אולם מקרה זה מדגים 

כסות של דאגה לזכויות, פוגע בהן. יה להוות גם אמצעי עיוור, אשר בוכי התובענה הייצוגית עש

ושאולי לא היו ערים בשעתו לפגיעה כוחן, שכוונתם אולי טובה,  יבכל ההערכה למבקשות ולבא

מוטב היו יורדים מסוג זה של הכרוכה בתביעה בחלק מחברי הקבוצה אותה הם ביקשו לייצג, 

 .תביעות

 התקנהאין לפרש קשה להידחות, שכן לאור כל האמור, עמדת ידידי בית המשפט הינה כי דין הב

חובה חקוקה  המשיבות וחובה למגדר תאי שירותים יחידניים, ומכאן שממילא לא הפר הכמטיל

 כלשהי, וממילא אין עילה. 

 אין מקום לקביעה שיפוטית גורפת לפיה עצם השימושא כי יבנוסף, עמדת ידידי בית המשפט ה

לא  על כן התביעהו, חברי הקבוצהלגורם נזק  יסקס(לא ממוגדרים )יונתאי שירותים יחידניים ב

 .ראויה להתברר כתובענה ייצוגית
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