הודעה על

נקשת לאישור הסדר פשרה נתניעה ייצוגית (בהתאם לסעיף (25א)(
לחוק תונענותייצוגיות ,תשס"ו2006 -

נגד חמש חברותסלולאר,
31-01-05416
הוגשה תובענה ובקשה לאשרה
3102.01.92
ביום
כייצוגיונ(ת״צ
(״התובעים״) כי הנתבעת לא הנגישה לאנשים
(״הנתבעת״) .בתמצית ,טוענים התובעים
גולן טלקום בע״מ
בהתאם
לדין .הנתבעת מכחישה את הטענות נגדה .בהמלצת
עםמוגבלות שירותים ומכשיריםסלולאריים
בית המשפט לכל הנתבעות בתיק זה,ועודלפני שהנתבעת הגישה תשובה לבקשת האישור,הגיעו התובעים
(״ההסדר״) ,שיבוצע תוך  180יום ממועד אישור ההסדרושעיקריוכדלקמן:
והנתבעת להסדר פשרה
הנתבעת תקים מוקד תיווך דוכיווני עבור מנוייה שהם אנשים עםמוגבלות בשמיעה או
הנתבעת
בדיבור;
תפרסם באתר האינטרנט
הנתבעת
תספק שירות הקראת הודעות SMSלמנויים עםמוגבלותבראייה;
למנויים עםמוגבלות בראייה או
שלה רשימת מכשירים נגישים לכל סוג של
הנתבעת תעניק
מוגבלות;
כלול״) במחיר חבילה
(לבעלי חבילת ״הכל
רגילה ,כאשר
בשמיעה חבילתגלישה של גייגה לחודש למשך שנה
ההטבה תהיה אותה הטבה זמינה גם לאחרים תינתן לחברי הקבוצה הטבה בשווי
אם במועד תחילת מתן
ש״ח),לפי בחירת
ש״ח לחודש למשך  12חודשים(או הטבה אחרת חד פעמית בשווי 48
הנתבעת
המנוי;
תנגיש את אתר האינטרנט שלה לאנשים עםמוגבלות בראייה לפי התקןהישראלי,ותגדיל את סמליל
מדמי
מנויי הנתבעת שהם אנשים עםמוגבלות בראייה או בשמיעה יזוכו ב-
%05
הנגישות באתרשלה;
מדמי הרישום במשך שנה
%05
הרישום ,ומצטרפים חדשים עםמוגבלות בראייה או בשמיעהיקבלוזיכוי של
הנתבעת תוסיף הסבר באתר האינטרנט שלה בדבר ההנגשה המוצעת לאנשים
ממועד אישור ההסדר;
עםמוגבלות והיא תפיץ את ההסברללקוחותיה פעםבשנה;  18בעת פרסום שירותי הנתבעתבעיתונות,
תפרסם הודעותבעיתון וברדיו בדבר
הנתבעת
יובהר כי השירותים מונגשים גם לאנשים עם
מוגבלות;
מוגבלות;  10הנתבעת תשלם גמול
ש״ח ושכר
000,81
לתובעים בסך
ההנגשה שהיא מציעה לאנשים עם
ההסדר יהווה מעשה בית דיןלגבי כלל הקבוצה,שכוללת את
טרחה לבא כוחם בסך
000,99
ש״חכוללמע״מ.
״מוגבלות״לפי חוקשוויון זכויות לאנשים
כל תושבי מדינת ישראל עםמוגבלות מסוימתשעונים על הגדרת
מוגבלויות ,יבשלמוגבלותם זו מתקשים או אינםיכולים כלל להשתמש בשירותיטלפוןסלולארי ללא
עם
הנגשה ראויה ,בין אם הםלקוחות הנתבעת בהווה ו/או בעבר ובין אם הם שקלו אושוקליםלהיותלקוחות
לעיון במשרד ב״כהתובעים ,רחוב
השנים(או חלק ממנה) שקדמו להגשת התובענה .ההסדר זמין
בתקופת
 asaf@asafplaw.co.ilוכן בפנקס התובענות הייצוגיות
יד חרוצים 10ירושלים ,בתיאום מראש אובמייל
 www.couri.gov.ilטרם אישור ההסדר ,ניתנת בזה לחברי הקבוצה
באתר האינטרנט של הרשות השופטת
המאסדרים אפשרותלהגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת לתנאי ההסדר תוך  45יום מהיום.
וכןלגורמים
כמוכן ,חבר קבוצה שלאמעוניין כייחול
עליו ההסדר ,רשאי לבקש מבית המשפט תוך המועדהנ״ל להתיר
לו לצאת מהקבוצה .עודיצויין כי במידה ויאושר המיזוג של הנתבעת עםסלקום,יחולו עלמנוייגולן טלקום
הענייןובשינויים המתחייבים.
שנכללים בקבוצה הוראות דומותשיחולו עלמנוייסלקום ,הכללפי
ובהן
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