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ע. גבריאלי ושות', עורבי דין מגשרים ובוררים

טופס שיגיר פקסימיליה
בהתאם לתקנת 497א לתקנות סדר הדין האזרחי

/<* ס#.5^4 ל^ פקס. מס': ̂י <$* לכבוד� מ^^ק
י£ י6/^ ל<די-. ך00\ 3^/703) £/9 *0 תאריך = ~#/

! סך הכל דפיס כולל דף זה; ""5.
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בהתאם לתקנה ?49 ב' לתקנות סדר הדץ האורחי (תיקון מס' 1) התשנ"ז - 1997 מועברים אללכם
בזאת כתבי בי דין המפורטים להלן:
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ע* גבריאל* ושיתי
עיי5י 1*(, בגשרים 1בו1ר<כ4

העתק: בפקס; _.

דף זה והמסמכים הנלווים אליו מכילים מלדע ממשרז' ע. גבריאלי, ושות/ עורמ דיו מגשרים ובוררים, מידע זח וזעו קודי
ומסווג ומיועד לשימושו של המכותב המצוע על ז�ף זה, ולו בלבד. אס אינך חמכיתב על<ד לדעת כי שנמוש, הפצה או העתקת

תוכן דפים אלה אטורים בתחלט. כמידה ולא חגיע< כל הדפים או תגיעו ד&ים לא בריר^ס, התקשרו עמנו בחקדם.

̂ז5 חת3ו20*6^ 24  ?0x 23^.0^ ,31ח3ס 8611 ,ז6
רחוב ויצמן 14, בית תאי, ת.7. ?23 כקי-קבא 4424705 9(3̂1-331
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י במת המשמט ו?של(םגו?לצלית ת.א, 27134-03-17 י
גפני כבוד ובשופט *לעד ו?ס

עמ*תו1גני ברון, ע.ל* 58029753
ע"י ב'יכ עו"ד צב< גלמו

ממשרד אריאל שמר ושות' עורכי דין
מרחוב דניאל פריש 3; תל אביב 64731
טל': 03-6091001 ; פקט: 03-6091002

(לתלן? "התוגעוג")

ו - ג ג  -

גימדינת ישראל-צבא 1?ו?גנה לישדאל�ייזידת גלי צת"ל(תחגת שיד<י
יעלי צהייל")

2.נ<ר ילון דקל
3.מל עללי לוין

$,פ<ל גל7? חייג*וג<ץ
6.מל יואג סטולי

ע"י ב"כ עוה"ד איילת שלו
פרקליטות מחוז תל אביב'�אזרחי

מרחוב דרך מנחם בגין 154, תל אביב 6133001
טל<: 073-3736222 { פקס� 073-3736482

(להלן* "ו*גו*גע*מ")

הודעה על ר1ק1ך1 גישור
ו1קשה למתו תוקף של פסק דיו

הצדדים הגיעו להסדר המסלק ומסיים את כלל המחלוקות ב<ניהס מכל מין ולזוג ובכל זמן שהוא,
נשוא כל התקשרות ו/או התדי<נות ביניהם כפירוטם בת.א. מסי 27134-03-17 המתנהל בגיהמי'ש
השלום בהרצליה, ו/או כל הנגזר והנובע ממנל וזאת מבלי שכל צד מודה ו/אי מאשר אי א<לו מטענות

משנהו והכל במסגרת הליך של גישור שהתקיים בפני המגשרת השופטת בדימוס רות לבהר שרון.

1. לסילוק מלא, סו�פל ומוחלט של כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות התובעת ו/או כל מי מטעמו
ו/או בשליחותו כלפי הנתבעים ו/או מ< מהם ו/או כל מ< מטעמם ו/או בשליחותם ולסילוק מלא
סופי ומוחלט של כל תביעות ו/אי דרישות ו/או טענות הנתבעים ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם
ו/או בשליחותם כלפי התובעת ו/או מי מטעמה ו/או בשליחותה; מכל מין וסוג ובכל זמן שהוא,
ולרבות נשוא כלל המחלוקות המפורטות בת.א. 27134-03-17 ו/או כל הנגזר והנובע מהן, במישרין
ו/או בעק<פין; ובכלל זאת הכתבות נשוא התובענה (להלן� "הגתגות'י), מצהירלס הצדדים

ומתחייבים לנהוג באופן הבא 1

א, הצדדים מסכימים כי גל"צ תפרסם שתי הודעות הבהרה בתוך 30 <ום מיום קבלת פסק הדין
המאשר הסכם זה, גהפרש של עד 7 ימים האחת מהשנייה, וזאת במסגרת התוכנית "בקר טוב
ישראל" שבה שודרו הכתבות המקומות נשוא התובענה, בסמוך לסיומה של התוכנית בין

השעות00;07 לבין 08:00, בזו הלשון!

"ג&תטת שש**'רו בחודש יגןאל 2017 גו*ו3נ*1* גקו* ל1יג לשדאל
גגל"צ, עסקגו גץ ו?שאל גגגי *1וך - קגלו* לעם.

אגו נוקשים לו?גת<ר את תדגי<0 י*באיט!
ו?כתגות נועדו לסקל הליך נ<שפט< שנ*ן*גו?ל גנ<סגח* *ב<ע1?
אזלח*ת, שהוגש1? לג<ו?מ"ש על <די עמותת גני 1*ך - קגלוז לעם

לא "חסגי לעמותה מאפ<<גים כ<תת<<ם פלשתם,
̂ לא מח;ג1<גנ1 ל"חט לעמ<תלו פעילות פוליטית.  הכתבה יחסה את הפעילות חפוליט<ו* לפעיל** גענגיתל* ולא7י גנ1^ף

י' ?> לעמותת עצג<ו*. _\ 0^
£< ̂ ככל שהדגים היבגו אחיו* - אגו מתגצליט על גן," 
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ב, התביעה גגד כל הנתבעיק נדחית ללא צו להוצאות.

ג. מבוקש להורות על השבת מלוא האגרות ששילמה התובעת, בהתאם לתקנות בתי המשפט
(אגרות) התשס"ז.

2. כל צד יישא בשכר טרחת עורכי דינו ובהוצאותיו והצדדים יישאו בחלקים שווים בלגיהם בעלויות
המגשרת על פי חשבון שיונפק להם.

3. למען� הסר כל ספק, הסדר זה נעשה לפנים משורת הדיו ימבלל שכל צד מודה ו/או מאשר א< אילו
מטענות ו/או תב<עות משנהו ובמסגרת פיוס שמקורו בהליך גישורי

2018 > /(לראיה באי הצדדים על החתום ה<ימ יוט 04 גחודש <וג< /

4 -̂ ל<—— הנתבעיםעו^דצביגלמף^ 1טו^דא"לתש < ג"5 '^ התובעת ^ ב . ב" י^

. עמותת גנ< £}^

/  ̂'''
ארנ גי הלזדר זה הושג גמסגרת הלין של גישוי שהתקיים 01נ< ואני כ<אשל ה&די זה ומסיימו בחתימתי על פי הוראת תקנה 9 (א) לתחנות בתי המשפט (גישור) התשנ"ג - 1993,הייני לאשר̂ 

רותלבהר שרץך^יפ^^^נ^מגשית ;
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בבלת ה13ש00 השלום בהרצליה ת.א. 27134-03-17
גפני 16וד השו0ט גלעד הס

עמותת בנל גרון, ע.ר. 58029753
ע"י ב"כ עו"ד צבי גלמו

ממשרד אר<אל שמר ושות' עורכי דין
מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב 64731
טל': 03-4091001 < פקס: 03-6091002

(להלן .'"התובעת")

ך - ג נ  -

4.מר אבנ1 הו&שטייו
ע"י ב"כ עוח"ד איילת שלו

? פרקליטות מחוז תל אביב-אזרת<
מרחוב דרך מנחם בגץ 154, תל אביב 6133001

טלי: 073-3736222 ; פקס: 073-3736432

(לו?ל0 "1?נו*בעל0")

בקשה לדחיית תביעה
בלת המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה נגד הנתבע 4, ללא מתן צו להוצאות.

 ולראיה באי הצדדים על ו?חתי0 ה<ו0 יום 12 בחודש <<לי,2018
^

^

 עוה"ד איילת שלו^^^ *$ ^ /
עו"ד צבי גלטף</^

ב הנתבעת / ב" ^ / ביי* התובעת 

הר<נ< לאשי בזאת כי הודעה זו מקורה בהליך של גישויף^ת^ילט בפני ואגל מאשר אותה
ונ<קליג<ה בחתימתי על 0ל הוראת תקגה 9 (א) לתקנות בתל המש 0<4<גישור) התשנ"ג י 1993.

-
לותלב^^^^^ו^גשות

�
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לכבוד עמותת בני ברוך

התחיבות

12.7.18, בין עמותת בנל ברוך לביןי גל"צ ואחרים, במסגרת ת.אי 03-17י27134, אנו גל<בהמשך להסכם גלשור שנחתם בפני המגשרת השופטת בדימוס רות לנהר שתן ב<ום
הגישור^ תפעל גל"צ להסרת התיעוד בתוך 60 יום מלום מתו פסק הדץ שאישר אתצה"ל מתחילבים בי ככל שיש אצל תחנת שידור גל"צ תלעוד של הכתבות נשוא ה0כם

הסכם הגישור.

פרקל<טות מחוז ת"א אזרחי

| בשם גלי צה"ל
ן וו

נחתם בי/ם 12.7.18 /
ו




