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8ג" 03- 36453 בבית המשפט השלום בבאר שבע *^ק3ל / 25!*ק ת.א,
,̂ ^,̂ ;̂ ̂^^^^^^ע בפני נבוד השופטת רחלי טיקטיו עד

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
ע"י ב"כ עוה;'ד אהוד ערב ואח'

מרחוב הדסה 78 באר שבע
: 08-6277233 ; פקס: 08-6236558 טל'

(להלן; "התובעת"}

- נ ג ד -

1. ידיעות אינטרנט בע"מ
2. אילנה קוריאל

3. יאיר חסון
4. ניר כהן

ע"י ב"כ עוה"ד ירוו שלמי ואחי
מרחוב נמל תל אביב 40 ת.ד 300, תל אביב, 61002

טל': 03-5442370 ; פקס: 03-5442375

(להלן: "הנתבעים"}

הודעה מטעם המגשר
1. רצ"ב הודעה על הסדר גישור ובקשה למחיקת התבלעה מבלי יכולת להשיבה בשנית, חתומה

על ידי הצדדים ומאושרת על ידי הח"מ.

2. עם בית המשפט הנכבד הסליחה על הגשת הודעה זו בסמיכות כה רבה למועד הדיון, אולם
מגעים שנמשכו עד שעות הלילה המאוחרות אמשנ באמצעות הח"מ צלחו והביאו את

הצדדים להסכמות סופיות.

3. משההליך הסתיים בדרך של גישור מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על השבת מלוא
האגרות ששולמו על ידי השבת מלוא האגרות ששולמו על ידי התובעת, לידלה, באמצעות בא
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̂ןלום בנאד שנע ת.א. 8ג~36453-03 3*ת המשפט ת
3פנ* פמד בשופטת רחל* טיקטלו <1ד1לט

חטועצוז הטקטית תעשייתי* ואות חוגג
ע"יב"כ עוח"ד אהוד ערכ ואת'

מרחוב הדסה 78 באר שבע
פק0� 538*08-623 טל': 08-6277233 ;

#הלו.' "התובעת")

- נ * ד �

איגסרג9בע"מ <7יע<** .1
ג.א*ל<1?קור*אל

3. יאיר ו1סו(
4. ניר פחו

ע"י ב"כ שה"ד ירון שלטי לאח*
מרחוב נמל תל אביב 40 ת.ד 300, ז1ל אביב, 61002

0̂ סל* 03-54423701 ; פקט: 5442375

(להל0 "הנתבעים")

החיעי? על תסדי גיש1י
יבקשו? למחיקת ו?תביעו? מבלי

ינ1ל̂ן לו*שיבו? בשנית
1. האדדלס טהב3דימ בזאת להוזעע לקית המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר גישור בפני המגשר

עו"ד עמוק גבחאלי, וזמסלק ומסיים את כלל המחלוקות ביניהם.

2. מטעמים אלה טתהקש גיו* המשפט הנכבד לטחוק אונ התביעה, מבלי יכולת להשיבה
י^נית, ללא םתן צו להוצאות.

3. משעסקיע בהודעת שמקורה בהסדר גישור, מבוקש לתורות בהתאס להוראת תקנה 6 3ב)
ר/או (ד) לתקנות בוגי המשפט (אגרות) התשס"ז 2007, על חשבת מלוא האגרות ששולמו על

ידי התובעת, לידית, באמצעות בא גוחה.

1̂ גחודש פגיואר, 019ג  גאו תצ^ט על ואחתום ו*וג1 י\!ם 
ולרא<ו?

̂'^'^ףידאי)*ח�עלב עוייץי *ו'ון *2ולגן< / "
̂'*!4הת5;עחנ ג"פהמ*ג>ג*ס

7
הוינ* לאשר 1*את כ< הסדר זה ו*ושנ במג1גרו1 הליד של ינחוני שהז*'$<*ט וגטני ואגי טאשל ת<*דר

.1993 -̂ ̂וף ו זה ומקיימו בחתימתי על פי הוראת תקנה 9 (א) לתקנות גתי המש*ט <<*שו 1>'ו?ו1
י י^- ל<

^< 
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̂י^^^מ^שו* ע^
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36*53̂ 1מז* המשפט השלום ג1אר ש*ע ת.א._8ג--03
בפנ* כנחי תשז&טת רחלי טיקטיו עדולם

המועצה המקומית תעש"תית נאות חוגג
ע1יי ב"כ עוה''ד אהוד ערב ואח*

מלח1בחד0ה078*רש1;ע
טלי: 08-6277233 ן פקס.08-6236558

(להלן! "התובע*")
ד - * נ  -

1.ידי*ט*איג<ורנסבע"מ
̂וייאל *,אילג1;

*אירחסון .3
*. גיר גתו

ע''יב"כ עוח"ד יתן טלטל ואח'
מרחוב גמל תל אביב 40 ת.ד 300, תל אגיב, 61002

05-5*42375 טל1� 2370ז*03-5 , פקס1
#0לן: "ז*1ו*בעיט")

הסדר משיר
הצדדיס הגיעו להסדר המסלק ומסיים את כלל המחלוקות ביניהם טכל מין וסוג ובכל ומן שהוא,
נשוא כל התקשרות ו/או התדיינות ביניהם, ב<ן היתר, כקיתטם ת.א. 18-ג0-5$*36 ו/או כל תגגזר
והנובע מפננ1 וזאת מכלי שכל 3ד מודח ו/או מאשר אי אילו מטעגות משנחו והכל גמסגרת הליך של

גישור שחתקייק בפני המגשר, עוח"ד עמוס גגריאלי.

1. לסילוק מלא, סופי ומוחלט של ככ תבלעזת ף>א1 דרישות </או טענות התובעת ו/או טי ממנה
ו/או כל מי מטעמה ו/או בשליחותה כלפי הגתבעים ר10ו מי מח10>א7 כל מי מטעמס ו/או
בשליחותם ולסילוק מלא סוג'י ומוחלט של כל תביעו!* ו/או דרישות (/או טעגות הנתבעים
1̂ו בשליחותם כלפי התובעת ו/או מי ממנה ו/או מי מ0עטח ן/או טיטחס ו/או מי מטעמם ו
ך7# שליחותה, מכל טין וסוג ובכל זמן שהוא, נשוא כלל המחלוקות המפורטות בת.א.
זו כל נגזרת ̂ו הידיעה שפורסמה מושא הוכענח זו (להלן� י'ו1יד<עה") ̂ו 36453-03-18 ו
שלו, ד/או כל הנגזר והנובע מתם, בםישרץ ו^ןן געקיגין, מצחיריס הצדדיס ומתחייבים

לנהוג באופן הבא�

א. תנתבעיט יפרסמו באתר 61מ¥ בצמוד לידיעת, בראשיתה (בפתח הידיעה) את ההבהרה
הבאה*

"0נט*1 בזאת בי התגלעה המד$ח1* 7#<עה ז1,לא ה**שה נ*ד המ9ע3ה התעש"תה*
עת ת לה גל קשר לא*חע*0 גשחזח$# את* ^ט מ* 0ע1בד*ה,אשר אין # תח1331 ט 0
ה&סקת ג00ע< המ&י 491913 ח&עצת חתע&יי&ת, ;גז בלבד, בכל שה1בך אחרת

בש*טעותבבלס1ם,לא<9ך ה*הה ה&תז?"*
ר'ר. •".שי

"ו?ה1!ו?יה"). / (לחלו1
. 09 ,7^

�*// ,ע0 ב- ההבהרה תפורסם כאמור עד ולא יאוחר מתום -14 י&ים ממועד מחיקת התביעה מבלי
/ יכילת להשיבה בשנית. ? 7#~^~

ש"ר1 (עשרת אלפים שקלים  י ג. הנתבעת! תשלם לתובעת סך מלא סופי ומוחלט של 0,000ג
^

,.
חדשים) בתוסט! מע"מ כדין, אשר ישולם לתובעת עד ולא יאוחר מתום 30 יקים ממועד

נ&חיקת התניעה מגלי יכולת להשיבה בשמת.

ך/ ד, בשים לב לביצוע האמור בס"ק א-ג לעיל, תתב<עח קלפי כלל הגתבעיס תמחק מבלי
/ / יכולת לחשיבה בשנית, ללא צר להוצאות- הצדדים חותכים בזאת על נקשה ל&חיקת )/

/) ̂''^7 ) התביעה מבלי יכולת להשיבה בשנית, בטל הסדר גישור וכן בקשה לחויות על השבת //
/ (אגיות) חתשס"ז - 2007, גנוסת ררצ"3, ומגחימ את המגשר להגישה לבית הכןש&ט /̂ר^ מלוא האגרות ששילמה התובעת, בהתאם להוראות תקגח 6 (ד) להקנות בתי המשפט " /
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2. כל אד י<שא בשכר טרחת עורכי דינו ובהוצאותיו והצדדים יישאו בחלקלם שווים ביגיתם
געלליות המגשר <גל פי חשבון* שיונפק להם.

3. למע{ הסר כל ספק, תסדר זח נעשה לפנים משורת תזיין ומבלי שבל צד מודח ו/4*ו מאשר אי
אילו מטענות ו/או תגיעות משנהי ובמסגרת פלוס שמקורו בהליך גישור.

וליאי* גאו ו!צ*'**ט עי ו*י*1*1ם ה<<0 *וט 11 בחחיש פניואוי, 2019

/ � _ /7
^טי ?''גךיך'^קודעלצ עו'י̂ד

, /^
נו* 9 (א) לתקגות בתי הנגש^ט (נישול) ?ז1שג/;ג י 1993.הייני ל*שו בזאי1 גי ה&דר וח </ישג במסגלת ו*לי1 של ג<שוי שהתקליט גפ)[י <אגי גגאשר הטדר תימוגי על פי 1*ח*את ̂ת זה תגק<<ג1ו ג̂ו

עו*^גש1 )̂( ע&ו*̂ 
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