
 הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

 חוק"(ה)" 6002-וק תובענות ייצוגיות, התשס"ובהתאם להוראות ח

 חיפהבהוגשה לבית המשפט המחוזי  5182יולי ב 1ביום ( לחוק, כי 3)א()52-)ג( ו81בזאת הודעה בהתאם לסעיפים  ניתנת

בע"מ  שופרסללבין "( המבקש)" באסם אבו אלהיגא"( בין הסדר פשרהבקשה לאישור הסדר פשרה )" "(המשפט בית)"

 .("התובענהאו " "בקשת האישור") 53331-13-82ת"צ  מסגרתב, "(משיבהה)"

לטענת וכי המשיבה לא הנגישה תאי מדידה בסניפיה לאנשים עם מגבלות , המבקשטענת התובענה בעניינה של 

למדוד בגדים שרצה לרכוש, התברר לו כי תא המדידה בסניף המשיבה כאשר ביקש המבקש, המרותק לכיסא גלגלים, 

. לטענת המבקש, התנהלות המשיבה עולה, לכאורה, כדי הפליה מכוח חוק איסור עבורובקרית ביאליק אינו נגיש 

, והפרת הזכות לנגישות 5111-הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

 5183-ומכוח תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלויות, תשע"ג 8221-ח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חמכו

לפרשנות בהתאם יש לדחות את טענותיו של המבקש מכיוון שבין היתר, , כי הינהעמדת המשיבה  ."(תקנות הנגישות)"

שבעת בבהנגשת תאי המדידה אינה חייבת היא  ת שלהעל פי ייעוץ מקצועי שקיבלה מיועצי הנגישווהדין הרלוונטי 

התאמות נגישות  ביצעהלאחר הגשת הבקשה לאישור, המשיבה האמור, למרות הסניפים בהם קיימים תאי מדידה. 

  האמורים. בתאי המדידה

למדוד כלל לקוחות המשיבה אשר מתניידים באמצעות כיסא גלגלים ואשר ביקשו  :הגדרת הקבוצה שעליה חל ההסדר

פריט לבוש באחד מסניפי המשיבה הכוללים תא מדידה אשר לא בוצעו בו התאמות נגישות עבור נכים עם כסאות 

 "(.חברי הקבוצה)" השנים עובר להגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ועד ליום מתן פסק הדין 7-גלגלים וזאת ב

לניהול ולחלוקת כספים שהוקמה בהתאם לסעיף  רןלק ש"ח 811,111סכום של  תתרוםהמשיבה : פיצוי לחברי הקבוצה

שהיו  בשבעת הסניפים כמו כן יצוין כי המשיבה הנגישה את תאי המדידה "(.ההטבה)" ייצוגיותא לחוק תובענות 57

 .קיימים בהם תאי מדידה

, למבקשדין וגמול -טרחת עורךצדדים לבית המשפט לאשר תשלום שכר בהסדר הפשרה המליצו ה: שכר טרחה וגמול

אלף  שלושים וחמישה)ש"ח  32,111 כדלקמן: פי הסדר הפשרה,-שלא על חשבון או מתוך ההטבות לחברי הקבוצה על

שקלים  חמשת אלפים)ש"ח  2,111 ;המבקש"כ דין לבבגין שכר טרחת עורך  בתוספת מע"מ כדין,שקלים חדשים(, 

 .חדשים(, בגין גמול למבקש

וחברי הקבוצה, באופן סופי  המבקש, מוותרים ידי בית המשפט-סדר הפשרה על: כפוף לאישור התביעות על ויתור

או הדרישות הכלולות בתובענה ם או הכרוכים עם איזו מהטענות או עילה הנובעיזכות  ,דרישה ,ומוחלט, על כל טענה

לט את מלוא וחברי הקבוצה כי הסכם זה ממצה באופן סופי ומוח מבקשה. כן מצהירים המשיבהובבקשת האישור נגד 

או מי  המשיבהכלפי דרישה  ,, וכי לא תהיה להם בעתיד כל טענהאו מי מטעמההמשיבה זכויותיהם וטענותיהם כלפי 

  האישור.בקשת או בעובדות מושא  בקשת האישורבמטעמה, הקשורה 

, או הקבוצ)ד( לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי ה81בהתאם להוראות סעיף  :הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה

ימים ממועד פרסום  52אחד מהגופים המנויים בסעיף, רשאי להגיש לבית המשפט )עם העתק לב"כ הצדדים(, עד 

)ו( לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי 81בהתאם להוראות סעיף  זו, התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה. הודעה

ימים ממועד פרסום הודעה זו, בטופס ערוך  52רשאי להודיע לבית המשפט )עם העתק לב"כ הצדדים(, עד  ההקבוצ

 , על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.לתקנות תובענות ייצוגיות 7בתקנה  כאמור

הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט וכן בתיאום מראש במשרדי ב"כ  :זכות עיון

"ד ה, עוהמשיבהב"כ ; (82352255525; פקס: 121-7352412טל': ) טמרה, מוחמד ספורי"ד ה, עוהמבקשדדים: ב"כ הצ

 (.13-4112288; פקס': 13-4112152, תל אביב )טל': 21רחוב יגאל אלון עורכי דין,  גולדפרב זליגמן ושות', אסף לוין


