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חמש
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(ת״צ
טלקום שותפות מוגבלת
(להלן:״הנתבעת״).
בתמצית ,טוענים התובעים רועיקליימן ,תומר רוזנר ,ארנון

כייצוגית

ובהן

הוט

בורוכוב ויונתן בן חיים(להלן:״התובעים״) כי הנתבעת
בהתאםלדין.
שירותים
לא הנגישה לאנשים עם מוגבלות
הנתבעת מכחישה את הטענות נגדה .בהמלצת
בית-המשפט
לכל הנתבעות בתיק זה ,ועודלפני
שהנתבעת הגישה תשובה
פשרה
לבקשת האישור ,הגיעו התובעים והנתבעת להסדר
(להלן :״ההסדר״) ,שיבוצע תוך  90ימים ממועד
ההסדר ושעיקריו כדלקמן:
הנתבעת תפעיל בכל שעות
מסרים עבור
היממה מוקד שירות תיווך טלפוני להעברת
שהם
מנוייה
אנשים עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור;
אישור

הנתבעת תעניק את שירות התיווך באמצעות
המצוי
אלקטרוני ,פקסימיליה ובאמצעות הChat -

האינטרנט שלה;

תפרסם

הנתבעת

באתר

דואר
באתר

האינטרנט

מבצעת ,לרבות

את
שלה
מוקד התיווך ומלוא המידע
וההטבות שמציעה הנתבעת
הנתבעת תעניק לכל אדם
ביחס לאנשים עם
מוגבלות;
אשר יפנה אליה בתוך
חודשים
עם מוגבלות בשמיעה
חינם בשירותי
חודש
הטבה של
ההסדר,
אישור
ממועד
בדבר
תפרסם הודעות בעיתון
הנתבעת
הטלפוןהקווי;
הנתבעת
ההנגשה שהיא מציעה לאנשים עם
מוגבלות;
טרחה לבא כוחם
ושכר
000,62
תשלםלתובעים גמול בסך
מעשה בית דין
ההסדר יהווה
000,031
בסך
כולל מע״מ.
לגבי כלל
הקבוצה ,שכוללת את כל תושבי מדינת ישראל
מסוימת שעונים על הגדרת ״מוגבלות״ לפי
עם מוגבלות
חוק שוויון זכויות לאנשים עםמוגבלויות ,ובשל מוגבלותם
זו
מתקשים או אינם יכולים כלל להשתמש בשירותי טלפון
סלולארי ללא הנגשה ראויה ,בין אם הם לקוחות הנתבעת
בהווה ו/או בעבר ובין אם הם שקלו להיות לקוחות
בתקופת
השנים(או חלק ממנה) שקדמו להגשת התובענה.

התאמות

ההסדר

זמין
לעיון

 10ירושלים,
 co.ilוכן

הרשות

הנגישות

שהיא

במשרד ב״כ התובעים,

בתיאום

או

מראש

בפנקס התובענות

הייצוגיות

ההסדר תוך  45יום

עו״ד אסף פינק
(ב״כהתובעים)

המשפט

מהיום .כמו כן,

כייחולעליו
הנ״ל להתיר לו לצאת
ההסדר,

האינטרנט של

באתר

טרם

אישור

וכן לגורמים

הקבוצה

רשאי לבקש

חרוצים

במייל
asaf@asafplaw

השופטת
www.court.gov.11

ניתנת בזה לחברי
אפשרות להגיש לבית

רחוב יד

שירות

ההסדר,
המאסדרים

מנומקת לתנאי
התנגדות
חבר קבוצה שלאמעוניין
מבית

המשפט תוך המועד

מהקבוצה.

עוה״ד מירב עבאדי
אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳

(ב״כ הנתבעת)

