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      גולדס. סגן נשיא אהרן דה' בפני כב

  מ"תפוז אנשים בע 1  המבקשים
  נעמה פלד 2

  
  נגד

 

  עפר שדות  המשיב
>#2#<  1 

 2  :נוכחים

 3  ד סקברר"ד מושביץ ועו"כ עו" וב2המבקשת 

 4  ד גור"כ עו"המשיב וב

  5 

 6 פרוטוקול

  7 

 8  כ המשיב"ב

 9  .אני מבקש לחקור בקצרה את המבקשת. לא הגשנו תגובה

  10 

 11  )לאחר הפסקה(

  12 

 13  כ המבקשות"ב

 14 לא ימנע מהמשיב לגלוש כצופה - לצו 1למעט שבסעיף , הגענו להסכמה כי הצו ישאר בתוקפו

 15  .ל"תגובות או כל תוכן אחר בשני האתרים הנ,אבל יהיה מנוע מהעלאת או שליחת רשומות, באתרים

 16כ "שיפנה את זה לב, הוא יפנה לעורך דינו, ככל שהמשיב יסבור שיש פרסום באתר שפוגע בו

 17מבלי , והמבקשים ינהגו בהתאם לכללי הנוהגים בענין זה, פירוט מפורט של הלינקהמבקשים עם 

 18  .ל לא יוסר שלא כדין"לפגוע בזכותו של המשיב לתבוע פיצוי באם הכישור הנ

 19  .יוחזרו למבקשות הערבויות שהופקדו בתיק, לאור ההסכמה

  20 
>#3#<  21 

 22  החלטה

  23 

 24המניעה הארעי יעמוד בתוקפו צו . אני נותן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים דלמעלה  .1

 25 לפיו המשיב 1עד לסיום ההליכים המשפטיים בין הצדדים בכפוף לשינוי אחד בסעיף 

 26יהיה רשאי לגלוש כצופה בשני האתרים ואולם יהא מנוע מהעלאת או שליחת רשומות או 

 27  .ל"תגובות או כל תוכן אחר בשני האתרים הנ

 28יהא , אני נותן תוקף להסכמה לפיה באם יסבור המשיב כי קיים פרסום הפוגע בו, כמו כן  .2

 29המועד וציטוט , כ המבקשות תוך פירוט מפורט של הלינק"כ לב"זכאי לפנות באמצעות ב
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 1לא יסולק הפרסום והמשיב יסבור כי . תוך בקשה לסלק פרסום זה, הדברים הפוגעים בו

 2  .יהא רשאי להגיש תובענה לפיצוי כאמור, ןאי סילוק הפרסום הינו שלא כדי

 3לא יוכל המשיב לעשות דין עצמי ולהגיב , מובהר בזאת כי גם אם יתפרסם פרסום כאמור  

 4  .בכל דרך שהיא באתר

 5  .15.4.09מוסכם כי כתב ההגנה יוגש עד ליום   .3

 6  .הפיקדונות והערבויות אשר הופקדו יושבו למבקשות  .4
>#4#<  7 

  8 

 9   . במעמד הנוכחים09/02/2009, ט" שבט תשסו"טניתנה והודעה היום 

   10 

  11 

  

  סגן נשיא, גולדס .אהרן ד

  12 

 13  .ס.ל

 14 לולה סטוקלוב: הוקלד על ידי




