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צורן ואחי ני פרטנר
21-20-3539
(ת״צ
ייצוגיות ,התשס״ו2006 -
בירושלים בקשהלאישור הסדר
הוגשה לבית המשפט המחתי
מובא בזהלידיעת הציבור בהתאםלסעיף (25א)( לחוק תובענות
(״החוק״),
פשרה(״ההסדר״) בתובענותלעיל
(״התובענות״).
כללי:
מוגבלויות שונות ,כי המשיבות
עניינן של התובענות בטענת המבקשים בתובענות ,שהם אנשים עם
לתובענות פרטנר תקשורת בע״מ ,סלקום ישראל בע״מ,פלאפון תקשורת בע״מ ,בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ והוטמובייל בע״מפועלות בניגודלהוראות
התשס״ט2009 -
מוגבלות
מוגבלות ,התשנ״ח 1998 -ובתקנות שוויון זכויותלאנשים עם
מסוימות בחוק שוויון זכויותלאנשים עם
לשירותי בזקולמתקניב!ק),
(נגישות
המבקשים ומכחישות אותןוטוענות כי אין בסיס
לתובענות.
המשיבותחולקות על טענות
וזאת מבלי שיש בכך
בהמלצת ביהמ״ש התקיים בין הצדדים משא ומתן ארוך שבסופו הגיעו הצדדים להסדר פשרה המסדיר את כל המחלוקות נשוא התובענות
ו/או
דרישה כלשהי של משנהו.
משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה
ואחי ני
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מוגבלותבהפעלת הידיים או
מוגבלותקוגניטיבית
הקבוצהעליהיחול ההסדר היא:״כל תושבי מדינתישראל שהיום אנשים עם אחת או יותר
מהלקויות הבאות:ראייה ,שמיעה,
הקובע״) ,הן יישמו שורה של התאמות נגישות והטבות,
המשיבות מתחייבות כי תוך  120ימים מן היום בו יהפוך אישור בית המשפט את ההסדר לחלוט(״היום
בין
וכוללות,
כפופות
היתר ,כמפורט בהסדר;
להמצאת האישורים הנדרשים
אשר פורטו בהסדר בהרחבה ,ובכפוף לתנאים שפורטו בהסדר .התאמות והטבות אלו
הצעת מכשיריטלפוןנגישים; זכות לקבלת הטבתגלישהלאנשים עםמוגבלות בראייה או בשמיעה; סימון מכשירים מונגשיםבסימול מיוחד; מתן אפשות התנסות
במכשיריםהמונגשים; פרסום התאמות הנגישותלאנשים עםמוגבלויות באמצעים שונים ,והעמדת כספים לשםכך; הפעלת ״מוקד תיווך״ לטובת אנשים עם מוגבלות
בשמיעה או בדיבור ,בהתאם לתנאיםולקווים מנחים.
עוד התחייבו המשיבות לנקוט
ייעול השירות הניתןלאוכלוסיה
לזכויות אנשים עם מוגבלות בקרבמנהליהןועובדיהןולצורך
פעולות שונות לצורך הטמעת המודעות
000,002
יו .כמוכן ,המשיבות הסכימו להקצות סכוםכולל של
טכנולוגייםלהנגשת שירותי תקשורת.
ש״ח לטובת הקמת קרן שתעסוק בפיתוח אמצעים
המשפט כי כל אחת מהמשיבות תשלם סך של  65 000ש״חכגמול למבקשים וסך של  23 ?,000ש״ח בתוספת מע״מ כשכר טרחה ,למעט בזק
הצדדים ממליצים לבית
000,281
ש״ח כגמול למבקשים וסך של
000,85
החברה הישראלית לתקשורת בע״מ ,אשר תשלם סך של
ש״ח בתוספת מע״מ כשכר טרחה.

שונות
אוטומטית ויתורוסילוק (כהגדרת מונח !הבהסדר) ביחס
עם אישור ביהמ״ש את ההסדר יתגבש
לענייני התביעה הייצוגיתולכלעילות
מונח זהבהסדר),וייווצר מעשה בית דין ביחס לכל הקבוצההרלוונטית למעט אלו שביהמ״ש התיר להם לצאת מן הקבוצה ,כמפורטלהלן.
לעניין
לעניין בו עוסקת הבקשה ,ארנון שאישר השר
בהתאםלסעיף )18ד( לחוק אדם הנמנה עם הקבוצה ,רשות ציבוריתהפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר
יההפועללקידום מטרה ציבורית כאמור ,והיועמ״ש ,רשאים להגיש לביהמ״ש בכתב ,תוך  45ימים מפרסום מודעה וו ,התנגדות מנומקת להסדר ולהמלצתבעניין
טלפון.
הצדדים); ההתנגדותתכלול שם מלא,ת.ז ,.כתובת ,ראיה על הימנות בקבוצה ומספר
גמול ושכ״ט (עם העתק לב״כ
מביהמיש (עם העתק לב״כהצדדים) ,תוך  45ימים מפרסום מודעה זו,
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בהתאםלסעיף (18ו) לחוק חבר קבוצה שאינומעוניין כייחולעליו ההסדר ,רשאי לבקש
ייחשב
לעניין הסדר זה כמי שנתן הסכמתולהיכלל בקבוצהולהתקשרותו בהסדר .הבקשה תכלול שם מלא,ת.ז ,.כתובת ,ראיה
להתירלו לצאת מהקבוצה ,ולא הוא
על הימנות בקבוצה ומספרטלפון.
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הנוסח המלא של הסדר הפשרה(עלנספחיו) הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרהלבין האמור במודעהזו ,יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.
9281205-20
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לעיון חברי הקבוצה במשרדי ב«כ המבקש בכתובת הבאה; עויד אסף פינק יד חרוצים 10ירושליםטלפון
הסדר הפשרה המלא ,על נספחיו ,עומד

התביעה

והבקשה(כהגדרת

4422365-20
פקס
asaf@asafplaw.co.il

אסף פינק ושות׳
ב״נ

המבקשים

ברקמווקסלרבלום ושות׳,

ב״גפלאפון

אגמון ושות׳רוזנברג הנהן ושות׳

ב׳׳ג פרטנר
ארדינסט בן נתן ושות׳,
ב״נ בזק

יגאלארנון ושות׳,
נ׳׳נ סלקום
הרצוג פוקס נאמן ושות׳,
ב״נ

הוט מוב״ל

