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 1  2017אוקטובר  02    

  :פניל

   שופטת מיכל נעי  דיבנרכב' ה

  נציגת ציבור (עובדי ) גב' חנה קפלניקוב

  נציג ציבור (מעסיקי ) מר מרדכי מנובי'

  

  החדש בע"מ 10ערו' . 1  :המבקשות
  בע"מ 10חדשות . 2

  
                                               �  

 

  גיא לרר  :המשיב
  2 

#>2<#  3 
 4  נוכחי :

  5 
 6  עוה"ד: דרור ורסנו ורועי ששו�, מתמחה מר מועתז ארשיד  המבקשותב"כ 

 7  מר יואב הלדמ�, יועצת משפטית עו"ד דבורה קמחי 

  8 
 9 
   10 

 11  גבריאלה שוור( ו , ד"ר הלל סומרליכטנשטיי� יור) :"דהעווב"כ  המשיב

 12  פרופ' קרי� נהו� 
  13 

 14 

 15  פרוטוקול

  16 
  17 

 18  ב"כ הצדדי :

 19  אי� לנו התנגדות שנקיי) דיו� מחו( לפרוטוקול.

  20 

 21  ]והפסקה [לאחר דיו� מחו( לפרוטוקול

  22 

 23  ב"כ הצדדי :

 24  הצדדי) הגיעו להסכמה כדלקמ�:

 25הצדדי) יפנו במשות/ לפייסבוק, בהמלצת בית הדי� הנכבד, על מנת לבקש שעוקבי הד/   .1

 26  או מי מטעמו. 10ישוכפלו לד/ חדש בש) "הצינור" שיהיה בשליטת ערו( 

 27ככל שתהיה תשובה חיובית במסגרת פרק הזמ� שיוגדר להל�, יובא הסכסו0 לסיומו, כאשר   

 28הד/ הנוכחי ישנה את שמו לכל ש) שהמשיב יבחר, שאינו "הצינור", ולמשיב לא תהיה טענה 

 29נור" בתכנית ובד/ הפייסבוק החדש, והתכנית של אינו זכאי להשתמש בש) "הצי 10כי ערו( 

 30  תמשי0 בלא טענה מצד המשיב.  10ערו( 
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  1 

 2תשובה שלילית סופית על ידי פייסבוק או לא תינת� תשובה חיובית סופית בתו0  ככל שתינת�  .2

 3  יו), אזי ישוב הסכסו0 להכרעת בית הדי� הנכבד.  60

 4מוסכ) כי יתקיי) דיו� ישירות בתיק העיקרי במקו) בתיק הזמני על בסיס החומרי) 

 5  הקיימי) נכו� להיו) וחקירות. 

 6  בית הדי� מתבקש, בכפו/ ליומנו, לקבוע מועד מתאי).  

   7 

 8  בתקופת הביניי), עד להחלטת פייסבוק או לפסק הדי�:  .3

 9בנוסח מוסכ) ובלא אזכור של ערוצי  ,יפורס) פוסט בעמוד הפייסבוקשעות  48בתו0   א.

 10  המסביר את התנהלות הד/ בתקופת הביניי).  ,ויזיהוהטל

 11המשיב יוותר במעמד אדמי� בד/ ונציג מטע) המבקשות ימונה כאדיטור לכל תקופת   ב.

 12  הביניי), מבלי שנית� יהיה למחוק אותו עד סיומה. 

 13  לא יעלה תכני) לד/. 10מוסכ) כי האדיטור מטע) ערו( 

 14  בעלי התפקידי) בתקופת הביניי).  לא יהיה שינוי נוס/ ב  ג.

 15  כמו כ� לא ייעשה שינוי בהגדרות ה"אודות" של הד/.   ד.  

 16  לא יקודמו בד/.  2, רשת וחדשות 10, חדשות 10התוכניות של ערו(   ה.

 17לבי� תכני)  ,תהיה הפרדה מוחלטת בי� התכני) והענייני) של ד/ הפייסבוק

 18  ורשת.  2, חדשות 10( , ערו10שמשודרי) בחדשות 

 19  למשיב והטעות תתוק� בהקד) האפשרי.  10במקרה של טעות בתו) לב, יפנה ערו(   ו.

  20 

 21  ביניי) זה ולא ישמשו כנגד מי מהצדדי) בהלי0 כלשהו. כל ההסכמות הללו ה� לצור0 הסדר   .4

 22  אי� בהסכ) זה כדי להודות בטענה או לוותר על זכות של מי מהצדדי).   

  23 

 24  בית הדי� מתבקש לתת להסדר תוק/ של החלטה.   .5

   25 
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  1 
 #>3<#  2 

 3  החלטה

  4 

 5  נית� בזאת תוק/ של החלטה להסכמות הצדדי) לעיל, המהוות חלק בלתי נפרד מההחלטה.  .1

  6 

 7בשי) לב לנסיבותיו המורכבות של התיק דנ� ולרצונ) האמיתי של הצדדי) להגיע להסכמות   .2

 8הצדדי), סבור בית הדי� כי נכו� תעשה חברת אשר ייתרו הלי0 משפטי והכרעה כפויה על 

 9  פייסבוק א) תקבל את בקשת הצדדי) לשכפל את הד/ שבמחלוקת.

  10 

 11  .09:00בשעה  28.12.17ליו  נקבע לדיו� בתיק העיקרי   .3

 12  למבקשות עד אחד ומוקצבות בזאת שתי שעות לחקירתו.  

 13  שעות לחקירת כול).  4עדי) ומוקצבות בזאת  5למשיב   

 14  ל נקבעו בהתא) לצרכי הצדדי) כפי שצוינו בפני בית הדי�.המועדי) הנ"  

 15   ככל שיוותר זמ�, הצדדי) יסכמו בעל פה.   

  16 

 17  לכל המאוחר ימסור ב"כ המבקשות הודעת דיווח לתיק.  2.12.17עד ליו)   .4

 18  . 3.12.17עיו� ביו)   

  19 
#>4<#  20 

  21 

 22  במעמד הנוכחי . 02/10/2017, י"ב תשרי תשע"חניתנה והודעה היו  

  23 

 

 

  

  

  

  

  
  מרדכי מנובי' מר 

  נציג ציבור מעסיקי 
  מיכל נעי  דיבנר  

  שופטת
  חנה קפלניקוב גב'   

  עובדי  ת ציבורנציג
  24 

 25 בייסה לימור ידי על הוקלד




