
גגיתמשפט ו*של1ם ת.א. 16/17535-03-16
גוןל אביג

התונע; זגולון מושיאשוילי ת,ז, 014412621

ע"י ב"כ עו"ד שלמה תרדי ו/או אבישי נוגן ואח'
מרחוב מלכי ישראל 10 (כיכר רביו) תל אביב

טלי: 03-6917420, פקס: 03-6916246

- - נגד

תנתבעודג: ג<א פלגס תקשירת געיימ, ר1.פ 513339192
עייל ב"כ עוה"ד אורי בסט

מרחוב המדע 3 הרצליה
טל: 039665001 פקס 039665198

ה1דעו? על הסדר פשרת במסגרת גישור.
.הצדדים מתכבדים להודיע לכב' בית המשפט כי הגיעו לפשרה במסגרת גישור כדלהלו:

1. לסילוק מלא וסופי של כל טעגה ותביעה של התובע כמפורט בכתב התביעה, סוכם בין הצדדים
כדלהלו:

2. הנתבעת תפרסם במסגרת התוכנית גיא פלנס במתכונתה או מתכונת דומה שתהיה לה בערוץ 10

להלו !"ד1ת1גנ<ת") אייטס לפי בקשת התובע - כאמור בסעיף 3 להלן. האייטס יהיה או בערוץ 2 {

בהיקף ואורך כמקובל בתכנית בנושא הקריירה האומנותית של התובע והכל בכפוף לשיקולי
המערכת וככל שגושא האייטם יהיה בו עניין ציבורי ותראם את אופל ותכני התכנית הנתבעת תנהג

בתום לב ושיקולים הוגנים בעניין זה.

3. התובע יודיע לנתבעת באמצעות איש תקשר שפרטיו ימסרו בנפרד בתוך עד שנתיים מאישור הסכם

זה, על גושא לאייטם, כאמור בסעיף 2, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 2, הנתבעת
תפרסם את האייטס בתוכנית.. ככל שחלפו שנתיים ולא הודיע התובע לנתבעת על נושא כאמור

ו/או שלא נמצא נושא אשר עומד בתנאים המפורטים בסעיף 2, תפקע מחויבות הנתבעת בעניין זה,
כאמור.

4. הפרסום יהיה בהתאם לשיקולי עריכה של התובעת, שיעשו בתום לב.

5. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע באמצעות בא כוחו, השתתפות בשכר טרחה בסך של 6,000 ¤

בתוספת מע'ימ. הסכום ישולם בהמחאה לפקודת עו"ד חרדי בתוך 30 ימים מאישור הסכם זה.

עם תשלום סכוס הפשרה וכל עוד מקיימת הנתבעת את הוראות הסכם זה, לא יהיו לתובע על

טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לעניינים נשוא התביעה ,לרבות כלפי כל צד גי שהוא,
לרבות כלפי ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בעי'מ.

6. הואיל והתיק הסתיים בשלב מוקדם ובמסגרת גישור מבוקש להורות על החזר אגרה לתובע.
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