הודעה בדבר בקשה לאישנר הסדר פשרה לפי חוק תינעגות יציגיית,
)להלן-

תשס״י2006 -

"החוס"( בעניו הנגשת איריעיס לאגשיס עס מיגגלית בשמיעה

ניתנת בזאת הודעה לפי סעי ) 25א() ( 3לחוק ,כי ביום  17.1.17הוגשה לכב׳ ביהמ״ש המחוזי מרכז

לוד)להלן-

"ביהמ״ש"(

בקשה לאישור הסדר פשרה בת׳יצ ) 6541-06-16להלן -״הסדר הפשרה״( בין המבקשים והמשיבה  ,8עיריית ב־יש )להלן-
"המשיגה"(.

בבקשה לאישור התובענה היצוגית המבקשים טענו שהמשיבות הן רשויות מקומיות שלא הננישו כדין אירועים לאנשים
עם מוגבלות בשמיעה ,ע״י תמלול הנאמר ומערכות עזר לשמיעה עם אוזניות ולולאוה השראה ,בתקופה שמיום ,25.10.13
ותבעו לחייבן לוזעיש אירועים וגם לפצות את האנשים עם מוגבלות בשמיעה.
בהתאם להסדר הפשרה ,מבלי שיהיה בכך הסכמה או הודאה של איזה מהצדדים בטענות של משנהו ,למעט הכרת המשיבה
בחשיבות ובצורך להנגיש אירועים לאנשים עם מוגבלות ,לשם חיסכון בזמן ומשאבים ותוך התמקדות בצרכיהם וטובתם
של אנשים עם מוגבלות ,הוסכם :התובענה תאושר כייצוגית; המשיבה תוודא שבאירועים יהיו תמלול ומערכות עזר לשמיעה
בכמות הנדרשת בתקנות ובלי להתנות ואת בבקשה מראש ,ותציין זאת בפרסומים אודות האירועים וכן יהיה שילוט על
מיקום המערבות במקום האירוע; בנוסף וכהטבה מפצה לקבוצה ,שהוגדרה:

"האנשים עם מוגבלות בשמיעה שהניעו או

שהיו יכולים להגיע לאירועים שערכה המשיבה ,בעצמה ו/או ע״י מי מטעמה .שלא היו בהם תמלול או מערכות עזר לשמיעה
בכמות הנדרשת בתקנות ,החל מיום  25.10.13ועד מועד פסה״ד המאשר את הסדר

הפשרה")להלן-

׳הקבוצה"( ,המשיבה

תקיים תכנית שירותים אודיולוגיים קהילתיים למשך  12חודשים ,עייי ארגון בקול המייצג את כבדי השמיעה
בישראל ,בעלות ישירה של 110,000

וכן תדאג לחדר

הצדדים המליצו על גמול למבקשים בסך 10,000

ולפרסומים

והמתחשים

מתאימים כבנין ובאתר האינטרנט של המשיבה.

ושכ׳־ט עוי־ד בסך + ₪ 45,000מע׳ימ.

אדם אשר נמנה על הקבוצה כהגדרתה לעיל וכן גוף כהגדרתו בסע׳ ) 18ד( לחוק ,רשאי להגיש לביהמ״ש בתוך  45ימים
התנגדות מנומקת להסדר הפשרה או להמלצה המוסכמת בענין גמול ושכ״ט .בנוסף ובתוך פרק זמן זה רשאי כל אדם שנמנה
על הקבוצה להודיע בהתאם לסע׳  11ו/או  0 )18לחוק כי אינו מעונין שהסדר הפשרה יחול עליו ,במסירה אישית או בדואר
רשום עם אישור מסירה למזכירות ביהמ״ש ,עם העתק לב״כ המשיבה.
בכפוף לאישור הסדר הפשרה ובכפוף לביצועו,

המבקשים

מוותרים בעצמם ובשם הקבוצה על כל הדרישות והעילות

המפורטות בבקשה לאישור בקשר עם הננשת אירועים של המשיבה בתמלול ו/או במערכת עזר לשמיעה ,והסדר הפשרה
יהיה מעשה בית דין כלפי המבקשים וכל יתר חברי קבוצה לגבי הטענות ,העילות והסעדים הנזכרים בתובענה.
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד והנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ,והוא עומד לעיון בשעות המקובלות
ובתיאום מראש במשרדי המחלקה המשפטית של המשיבה או במשרדי ב״כ המבקשים ,משרד אבני פלסר עורכי דין ,מרחוב
הברזל  34ת״א ,טל׳ 03-5095111

פקס 5095222 :־ .03

הודעה זאת מתפרסמת בהתאם להחלטת כב׳ ביהמ״ש.

