
בבית המשפט השלום ת"א 39897-03-17

ב בפני כבי השופטת הבכירה רי פינציוק אלט בתל אבי

הו*ו1ע:

ישראל זיו, ת.ז 054905377

מרחוב האלה 40, הר אדר 9083600.

באמצעות ב"כ ער'ד משה כאהן ו/או אחרים

ממשרד משה כאהן - עורכי דיו

בת להמצאה � ויצמן 2, תל אביב 6423902 כת?

טל? 03-6914775; פקס' 03-6914706

-נגד�

הנתבע:

דוד יהושע שין, ת.ז* 302324777.

באמצעות ב"כ עריך שלומי זכריה ו/או אחרים

ממשרד שלומי זכריה - משרד עריכת דין

מרחי דוד חכמי 12, תל אביב 6777812

טלי 03-5275273; פקס' 03-5275274

בל1שר1 למתן ו*וקף של פסק דיו להסדל גישור

1. הח"מ מתכבד לעדכן את בית המשפט הנכבד כי בתום הליך גישור שהתקיים בפני המגשר

עו"ד אבי בן מאיר, הגיעו הצדדים להסכמות כמפורט בהסדר הגישור המצ"ב לבקשה זו.

2. בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה המצורף להודעה זו,

ולהורות על החזר האגרה ששולמה על ידי התובע בהתאם לתקנה 6?ב) לתקנות בתי המשפט

(אגרות) התשס"ז -2007, זאת בשל סיום ההליך בפשרה במסגרת הליך גישור בטרם התקיימו
3 ישיבות קדם משפט.

3. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

בע ̂���ז 1 ב"̂& -ק^~~�* 
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2י0 <שראלז*ו,ו1*ז 004908877

מרחוב תאלת 40, תר אדר 9083400.
(להלן: י*מז*וגע*)

באמצעות ב"כ עוה"ד משח כאהן

מצד&חדז . יגל ך: דחי יחיש? שין, ו*,777.1*30232,

מרחוב בר כוכבא 270{ דירה 7 ,די13תת.
(להלך: "וזגוגי")

באמצעות ב"כ עוח"ד שלומי זכריה ומיכל זיו

ש3<1 3£י (להלך 'כיתד� "והדדים11)

הואיל ובתודה ינואר 2017, פרסק הנתבע כתבת שגולת במחלוקת באתר "3*>ג*1*1>ו גו1חכח*>16�ף

אשד צורפה לכתג התביעה ב-ןג"א 39897-03-17 5גסנ*ה 1 (להלן בהתאמה 4 "הגו*פוו" ו-
"ו?אוגל*<) בה גלל התייחסות לתובע:

והואיל ובהמשך, פרסם הנתבע פרסומים שנויים במחלוקת נוספים המתייחסים לתובע בחשבונו

'ברשתיוזהברתית *?©:ו*ה*\חי; אשר *ור3ו לכתב התביעת פ3ס0ר*י13 2-10 (להלן

ג ̂י13'? ו -"ק1וו*0ר"} בהו3אמר11 *י1?3ף^

והואיל ולאחר מספר פניות של התובע לנתבע, תכתכה והפרסומים לא הוסרו;

והואיל ובין והדדים עלו מחלוקות בקשר לכתבת ולפרסומים ואף התל בלגיתס תליך משפטי לפי

̂ות51תת התובע נגד חנתבע ב-ת'"א 03-17-'ל?8?5 ̂ו*'-1965;  חוק איסור לשין תרע< תש5

תה כפר ולנתבע ̂"} {בעםגל ̂וגגיע  אביב (להלח "ו
 ח^לומ גתל

 מ^ג*ס

המתבררת גבית

̂יא דיבת חגתבע במובנה בחוק איסור לשון הרע י, בטעגה כי הו

והואיל ובמסגרת גישור אצל המגשר עו"ד אגי בן ג5איר אליו פנו, הגיעו הצךךימ להסכמות
באשר לסיום חתגיעח בדרכי נועם ופשרה;

והואיל והצדדים הסכים? להסכם ח^שררו כמסגרת חלק� הגישור מבלי להודות איש בטענות

 התובע לש&ירת על שט טוב מצך ^חד,
 כך שהם מכירים כזכות של

ב'ןשגחו ומתוך

* ובזכותו של חנתבע לחופש ביטוי והבעת דעת, מצד שני 5

1. א. בתוך ארבעים ושמונה (48) שעות ממועד מתן תוקף 2סק דין להסכס זה, ומבלי לתודות

,5 ,4 צד בטענות רעתו - ימתק הנתבע לאמיתות את כל הפרסומים שצורפו כנספחים 2,

7, 8, ו�'ס! לכתב התביעה, ופרסומים דומים ביחס לתובע ו/או מי מטעמו לא יפורסמו
2 *$ בעתיד.

§ ** ב. הנתבע מבהיר כי ככל שהביטויים שהופיעו בפרסומים כלפי התובע - לרבות� "גזען",

? * § '*גזען על" "מלבין פשעי טלחמח" � חהפרשו כקביעות עובדתיות, הרי שאין תדבר כך ולא

̂ ^ 1 הייתה ה בווגתו, וככל שהדברים חוקגו ארורת על ידל מאן דהוא, יש לתצר על כך, "

̂, ידאג הנתבע לתסרתו לצמיתות של אתר הסולידריות שתוקם לאחר הגשת התביעה  בנוס
י. § 2. .

̂^6$$5011?3ן//:5ק11ג1} מרשת האיגסךגט, כתוך שכעת 0 ימים ̂י.?י1י1 ̂ג0| 035.£0̂ ?10£1 £ ן$
• ^^5�- ממועד מתן תוקף פסק דין לווסכם זה-

? 3 ככל שהנתבע י2רסם בעתיד כתבות על אודות התובע, הוא ל3גוז לקבל את תגובת התובע עובר

| � לפרסום וככל שתדבר תלוי בו ותתגובה תחא עניינית וסבירה בגסלבות, הוא יפעל לפרסום
ו תתגובת.

 וככל שיבחר גכך ל3י ש?קול דעתו תבלעדי - רשאי יהיה התובע ל9גות בכל עת ^ל תאתר
 אם

� .4 |

ת/ 1€חכח1ם£16"} בבקשת שתפורסם תגובתו לכתבת בנוסח המובא לת?^ - ככתבו, £//2 £/^ •

1 ^ � כלשיגי במלואו � בצמוד ובסיום לחלק הכתבה המתייחס ^ל חתובע? והגתכע - מבלי שיש בכך

| 3 ך / כדי לחוות הסכמה מצידו לתוכן תתגובוז - איגו מתכגד לפרסום התגובה כאמור �

^'̂  ̂

\ ^ ^ ?

- ''��'��̂ 2̂102^- י 0̂*



י^נצער מאוד שגרת!; הכתבה, מר דוד שלן ואתר "האינתיפאדה חאלקטרתית", בחרו

לכלול את מר ישראל זיו בפרסומים, אשר תגט ככולם איגמ נכתים, מהווים אוסף

של חש&צות הסרות שחר ומבוססות על עובדות בלתי נבונות בעליל.

פעילותו של מר ישראל זיו בדרום סודאן מתמקדת אך ורק בתחום החקלאי? יוחל

משגת 2015, עוסקים מר ישראל זיו וקבוצת 31(0101 בפיתות החקלאות המקומית,

בייצור מווו ופיתוח התשתיות האזרחיות בדרום סודאן, החברי! מעסיקה מומחי

חקלאות מהשורה הראשונה, אשר עוסקים בהכשרות, הדרכות ובייצור חקלאי

̂טגסלבל, בשיתוף הקהילות המקומיות, הפרויקט מעסיק אלפי עובדים ומספק אי

מזון לשולחנן של 4יווכלוסיות רבות ברחבי ה7#עח> י&ולן, כי הפרויקט זכה להכרח

ולשבחים רבים ממשרד החקלאות תמקומי ומגורמים נוס2יס, לרבות תאו"מ.

האמירות האו&ללח? המופיעות בפרסומים, אשר מתיימרות בין היתר לייחס לב*ר

ישראל זיו גזענות, לא זו בלבד שחן מקוט&ווג, אלא הו חסרות שחר וגעדרזת כל
בסיס עוגדתל".

5. הצדדים יפנו במשותף לבית המשפט הנכבד על מנת ליתן תוקף של פסק דלן להסכט זה

̂ לתקגות בתי ה^שפט (אגתת) התשס"ז �' ובבקשת שיורה על החזר חא^רוז בהתאם לך3קגת21

2007 5 ואת בשל סיום תהליך בפשרה במסגרת הליך גישור בסרכ* התקיימו 3 ישיבות קדם

̂ט. כל צד י<שא בהוצאות עורכי דינו והוצאותיו בקשר עם ההליך- מש

6. בכ3וף לביצוע האמור לעיל, מצהירים המדדים, כי אין להם ולא יהיו להם כל תביעות בעתיד זת

כנגד זה בגין הפרסומים גשוא התביעה̂ ומכל מקום - קי עם ביצוע ןזאמור לעיל בהסדר גישור

הם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. הסדר זה מסלק 01?סיימ את כלל

המחלוקותביגיחמ מכל כניו יסיג ובכל זמן שהוא, בכל הגוגע לטענות הצדדים 33ירוטם בתלק

ת.א. 03/17��39897 ו/או כל הגגזר והכובע ממנו. התובע מצהיר כי המדובר בסילוק מלא, סו3ל

ומתלט של כ< תביעות או דרישות או .טעגות של התובע או מל מטעמו כ:ל3י הנתבע וסילוק מלא

' מכל מין וטו* בכל ומן שהוא מההליך חכזכר או כל חגגזר והנובע מהן, בםנישריו
סוכיי ומוחלט1

! .̂ ובעקי

7. הסכם זל1̂ ייו^תס ע"י הצדדים בעברית ובאנגלית. הגוסח אשר יוגש לאישורו של בית פנשפט

השלום הגכבד|:תל אביב, יחיה הנוסח בשפה העברית,

5� !//
וללא?ו<ןגאו לצדדים על החתום, ביום _"£ ספגימבל 8^20 ^תל אב<ב:

^1
̂|#גיב* דוד יחושע שין, הט#ג*? ̂ול  ^ח

מאשראתחת#ו3 שולחי! מאשר את חתימת שולחי:

̂ו"ד שלומי וכריה, עו"ד משהכאהן

§, ^ א3י תחי'מ, עו"ד אבי בן מאיר מגשר (0ן.ר 21076)? מאשר כי הסדר הגישור ה3"ל משקף את
^ ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים.
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