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 1 

  שופט מיכאל קרשןפני כב' הל

 שמאי גליק תובעה
 

 
 נגד
 

 יוסי גורביץ נתבעה
 

#<1># 2 
 3 נוכחים:

 4 התובע בעצמו
 5 הנתבע בעצמו ב"כ עו"ד עודד דוגמא

 6 פרוטוקול

 7 

 8 הצדדים:

 9 להסכמות הבאות:בהמלצת בית המשפט הגענו 

 10בו השתמש כלפי  "שרץ"התובע יחזור בו מהתביעה בנתון לכך שהנתבע יחזור בו מהביטוי  .1

 11)הגם שהביטוי הגיע לאחר שהנתבע נפגע מדברי  1.6.17התובע בפוסט שפורסם על ידו ביום 

 12 התובע(. הצדדים יוכלו לטעון בנושא ההוצאות. 

 13בע לבית משפט השלום בפתח תקווה בתא"מ הנתבע יחזור בו מהתביעה שהגיש נגד התו .2

 14 בפייסבוק בנתון לכך שהנתבע שם )התובע כאן( יחזור בו מהטענות שפרסם 29222-92-11

 15 הצדדים יוכלו לטעון בנושא ההוצאות באותו הליך.   לפיהן התובע נעצר ומחשבו הוחרם.

 16הם לזירה הציבורית יכוח האידיאולוגי ביניוהצדדים מבינים כי ככל הניתן יש לשמור את הו .9

 17לעשות כל שביכולתם על מנת להימנע מהגשת תביעות לשון הרע הקשורות והם מתחייבים 

 18מובן כי אין באמור כדי לפגוע בחופש הביטוי, לרבות  חופש  לאותם ויכוחים אידיאולוגיים.

 19הצדדים מבינים גם שייתכן שבית המשפט יהיה מוסמך  הביטוי הפוליטי של מי מהצדדים.

 20 א צו חוסם נגד מי מהם שיגיש תביעות מרובות בעילה של לשון הרע בנסיבות כאלה. להוצי

 21  ימים.  7הצדדים מתחייבים לעשות לפרסום פרוטוקול הדיון בדף הפייסבוק שלהם תוך  .4

 22 מבקשים ליתן למוסכם תוקף של פסק דין. .5

 23 

  24 
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 1 
#<4># 2 

 3 פסק דין

 4 

 5 ת הצדדים כמפורט בפרוטוקול הדיון בכל הקשור לתביעה שלפניי. נותן תוקף של פסק דין להסכמו
 6 

 7 על הצדדים להגיש הודעה מתאימה לבית משפט השלום בפתח תקווה. 
 8 

 9 מפאת קוצר הזמן יגישו הצדדים סיכומים בנושא ההוצאות באופן הבא:
 10 

 11 יום מהיום )ימי הפגרה במניין(.  71התובע תוך 
 12 יום לאחר מכן )ימי הפגרה במניין(.  71הנתבע תוך 

 13 
 14גיית ההוצאות מבלי צורך לזמן את לאחר היאסף הסיכומים לתיק תינתן החלטה משלימה בסו

 15 הצדדים.
 16 

 17המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול למזכירות בית משפט השלום בפתח תקווה, לכב' השופט 
 18 אמיר לוקשינסקי גל. 

 19 
 20 לתובע.  מורה על החזר מחצית האגרה

 21 
 22 במעמד הנוכחים. 7577079772, י"ב תמוז תשע"טניתנה והודעה היום 

 23 

 
 

 שופט, קרשן מיכאל

 24 
 25 

 26 
  27 

 28 לסקי ורד ידי על הוקלד


