
בבית משפט השלום ת.א. 32428-09-16
בהרצליה ת.א. 40233-01-17

בפני כב' השופט יעקב שקד

בעניין:

התובע: ארגון נכי צה"ל עייר 580052728 (והנתבע שכנגד בת.א. 32428-09-16)

ע"י ב"כ עוה"ד צ. גלמו ו/או א. פרסי
ממשרד אריאל שמר ושית' עורכי דיו

מרח' דניאל פריש 3, תל-אביב 64731
טלפון: 03-6091001 פקס: 03-6091002

-נגד-

הנתבעים:

1. הוצאת עיתון הארץ בע"נ* (הנתבעת והתובעת שכנגד בת.א. 32428-09-16)

2. מר עמוס שוקן
3. מר סמי פרץ (הנתבעים 3-2בת.א. 32428-09-16)

(32428 4. גב' טלי חירותי-סובר (הנתבעת4בת.א. 09-16-
והנתבעת בת.א. 40233-01-17)

ע"י ב"כ עוה"ד מ. מוזר ו/או ט. ליבליך ו/א ת. גליק
ו/או פ. מוזר ו/או ש. בריק- חיימוביץ' ו/או ע. אשכר

ו/או י. חנץ ו/או י. שלמי ו/או ר. פרידכרייך ו/או
מ. רובינשטיין�-נגרי ו/או ל. רבינוביץ' ו/או ת. קייסרמן

ו/או ז. ליבוביץ'
מרח' נטל ת"א 40 (בית-יואל), ת.ד. 300 תל-אביב 61002

03-5442375 : ) פקס' טל': 03-5442370

הודעה מטעם הצדדים
בהמשך לדיון מיום 9/1/2019 ולמאמץ שהשקיע ביהמ"ש הנכבד בהבאת הצדדים לכדי הסכמה מבקשים

הצדדים להודיע כי הגיעו להבנות ברוח המלצתו של ביהמ"ש הנכבד, עם שינויים מסוימים שהוספו כדלקמן =

1. לסילוק מלא וסופי של שתי התביעות כולל התביעה שכנגד, מסכימים הצדדים על פרסום הבהרה
משותפת בנוסח הבא:
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הבהרה משותפת
בכתבה שפורסמה ב- 2.1.17 ככתב כי דו"ח משרד אברמזון קבע כי ארגון נכי
צה"ל מכסה גרעונות שוטפים במקום להוציא את הכסף לתשתית ולפעילות
עבור הנכים. מערכת העיתון מבהירה כי משפט זה לא נכתב בדו"ח אלא מדובר

במסקנה של העיתון, שהארגון אינו מקבל.
בה בעת, הנהלת ארגון נכי צה"ל מבהירה כי הדיווח שמסרה ביום 27.1.16
למזכירות הארגון, לפיו מועצת העיתונות קבעה שעיתון דה מרקר פעל בניגוד

לכללי האתיקה העיתונאית ככתב בטעות ובתום לב והוא תוקן זה מכבר.
הצדדים משכו את תביעותיהם ההדדיות.

הנתבעת 1 תפרסם את ההבהרה האמורה תוך 7 ימים ממתן תוקף של פסק דין להסדר זה, בעיתון 'דה
מרקר' בעמודי החדשות בגודל אותיות כמקובל בעיתון בפרסום הבהרות.

ארגון נכי צה"ל יפרסם את ההבהרה האמורה בביטאון ארגון נכי צה"ל הראשון שיפורסם לאחר מתן
תוקף של פסק דין להסדר זה.

2. הצדדים מוצאים לנכון לציין, בהתייחס לכתבה בעיתון 'דה מרקר' מיום 23.8.16 (נשוא ת.א. -32+28-09

16), כי ארגון נכי צה"ל אכן בחן את העלאת דמי החבר אך בסופו של דבר הם לא הועלו.

3. אם מי מהצדדים יפרסם דבר מה אודות ההודעה האמורה בסעיף 1 לעיל, הרי שיפרסם אותה במלואה.

4. בכפוף לאמור, הצדדים מוותרים על כל טענה בתביעות האמורות.

5. ביהמ"ש הנכבד מתבקש לתה תוקף של פסק דין ללא צו להוצאות ולהשיב את האגרות.

עו"ד / עומר-זיואשכר, / ^ צביגלמן,עי"ד 
^גד ב'יכ הנתבעים והתובעת שכנגד ב"כ התובעת והנתבע̂ו
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