הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בת"צ 38176-05-20
ניתנת בזאת הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בהתאם לסעיפים )18ג( ו)25 -א() (3לחוק
תובענות ייצוגיות ,תשס"ו) 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות"( ,בת"צ )מחוזי חיפה( 38176-05-20
שמעון סחייק נ' כרמל אולפינים בע"מ ,בתי זיקוק לנפט בע"מ ,וגדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ
)להלן בהתאמה" :המבקש"" ,המשיבות"" ,בקשת האישור"(.
עניינה של בקשת האישור
עניינה של בקשת האישור הוא בטענת המבקש ,לפיה המשיבות אינן ממלאות אחר הוראות תקנות
 91 ,34ו 33-לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( ,תשע"ג2013-
)להלן" :התקנות"( ,בשעה שאינן מפרסמות באתרי האינטרנט שלהן את הסדרי הנגישות בשירות
ובמקומות הציבוריים ,אינן מפרסמות את שמו של רכז הנגישות מטעמן ואת פרטי ההתקשרות עמו,
ואינן מתאימות את נתב השיחות שהן מפעילות לאנשים עם מוגבלות.
הקבוצה שייצוגה התבקש בבקשת האישור
"אנשים עם מוגבלות אשר החל מיום  1.7.2014נגרמה להם אי נוחות כתוצאה מכך שכל אחת
מהמשיבות לא פרסמו באתר האינטרנט שלהן את התאמות הנגישות בשירות ובמקומות הציבוריים,
אשר בוצעו על ידן ,וכן את פרטי רכז הנגישות שמונה על ידן ופרטי ההתקשרות עימו".
תת קבוצה" :אנשים עם מוגבלות בשמיעה או עם מוגבלויות קוגניטיביות ,שכליות ונפשיות אשר
החל מיום  1.7.2014התקשרו באמצעות טלפון אל כל אחת מהמשיבות ולא היה באפשרותם לקבל
מענה עקב הפרת הדין על ידן ו/או קיבלו מענה אך נגרמה להם אי נוחות ו/או נמנעו מלהתקשר אל
המשיבות מאחר שהיה ידוע להם שנתב השיחות שהן מפעילות אינו נגיש עבורם".
עיקרי הסדר הפשרה
המשיבות תפעלנה לכלול באתרי האינטרנט שלהן פרסום של הסדרי הנגישות הקיימים אצלן ,וכן
את פרטיו של רכז הנגישות שמונה על ידן בהתאם לדרישות הדין .בנוסף ,המשיבות תבצענה את
התאמות הנגישות בנתב השיחות.
המשיבות יתרמו סך של ) ₪ 70,000שבעים אלף שקלים( לבית חולים איכילוב ,עבור פרויקט מחקרי
לטיפול במחלת , LOTSשמטרתו למנוע ולטפל במחלות ניווניות של המוח.
המבקש מוותר ויתור סופי על כל טענותיו כאמור בתביעה ובבקשת האישור ומסכים למחיקת בקשת
האישור .כמו כן ,המבקש מתחייב שלא להיות מעורב במישרין ו/או בעקיפין בתביעה אישית ו/או
ייצוגית הנוגעת להסדרי נגישות כנגד המשיבות ו/או מי מטעמן.
המלצת הצדדים לגמול ושכר טרחה
הצדדים המליצו לאשר תשלום גמול למבקש בסך  ,₪ 5,000שכ"ט לבאי כוחו בסך  ₪ 15,000והחזר
הוצאות חוות דעת בסך  .₪ 6,000לכל הסכומים יתווסף מע"מ.
עיון בהסדר הפשרה
ניתן לעיין בנוסח המלא של הסדר הפשרה בפנקס התובענות הייצוגיות הזמין באתר האינטרנט של
בתי המשפט ,ובמשרדי ב"כ המבקש.
הגשת התנגדויות ופרישה מהקבוצה
אדם הנמנה עם הקבוצה ,אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה ,רשות ציבורית או ארגון
שאישר שר המשפטים לעניין זה הפועלים לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת בקשת
האישור ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לביהמ"ש ,בכתב ,עד ליום  ,1.2.2021התנגדות
מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה.
שונות
במקרה של סתירה בין הסדר הפשרה המלא לבין האמור במודעה זו ,יגבר האמור בהסדר הפשרה.
תוכן מודעה זו אושרה על ידי בית המשפט ,והיא מתפרסמת על פי החלטתו מיום .10.12.2020
יעל דיין ,עו"ד
תמי גרינברג  ,עו"ד
ב"כ המבקש
ב"כ המשיבות

