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   בכיר חילמי חג'וג'הרש� ה לפני כבוד
  
  תתובעה

  

   037823853 ת.ז. גלית דאוא�
  

  
  נגד

 

    ת.ז. רינת רוזיליו  הנתבעת 
  

  1 
#>2<#  2 

:� 3  נוכחי

 4  בעצמה  –התובעת 

 5  עו"ד ניר אברמוב  –ב"כ התובעת 

 6  בעצמה  –הנתבעת 

 7  בעלה של הנתבעת

 8  עו"ד יוני ג'ורנו  –ב"כ הנתבעת 

  9 

 10 פרוטוקול

  11 

 12  ב"כ הנתבעת:

 13  במסגרת תפקידי בלשכת עורכי הדי) אני זוכר שישבתי ע& אדוני בארוחת עיד אל פיטר בטירה.

  14 

 15  ב"כ  התובעת:

 16  שאדוני ישמע את הדיו). לי מניעהאני לא רואה בזה שו& פסול. אי) לאור מה שחברי מתאר 
#>3<#  17 

 18  החלטה

 19  אי) מניעה מלשבת בדי) וזאת בהעדר היכרות אישית ע& ב"כ הנתבעת.
#>4<#  20 
  21 

 � 22  במעמד הנוכחי�. 12/03/2019, ה' אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו

  23 

 

  

  רש� בכיר, חג'וג' חילמי

 24  ש:"הערת ביהמ

 25  ונשארי& באי כוח&.הצדדי& יוצאי& מהאול& בהסכמת בעלי הדי) 

  26 

 27  *** בהסכמת ב"כ הצדדי& מתקיי& דיו) מחו, לפרוטוקול ***

  28 

 29  לאחר הפסקה:

  30 

 31  *** בהסכמת ב"כ הצדדי& מתקיי& דיו) מחו, לפרוטוקול ***

  32 
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 1  "כ הצדדי�:ב

 2בהמלצת ביהמ"ש ומבלי להודות במי מטענות הצדדי& הגענו להסכמה לפיה הנתבעת תשל& לתובעת 

 3לחודש  10ומידי  10.4.19לחודש החל מיו&  / 500בתשלומי& חודשיי& בס- של וזאת  / 6,000ס- של 

 4  שאחריו.

 5  הנתבעת תתנצל בפני התובעת בפרוטוקול.

  6 

 7  הנתבעת:

 8אני מתנצלת על האירוע שקרה. אני מבינה שהתובעת נפגעה, לא זאת היתה הכוונה, אבל א& הגענו עד 

 9  נצלת על פרסו& הלשו) הרע.אני מת לכא) כנראה שהיא נפגעה ואני מצטערת על כ-.

  10 

 11  התובעת:

 12  אני מקבלת את ההתנצלות.

  13 
#>5<#  14 

 15  פסק די�

 16  נית) תוק0 של פסק די) להסכמות הצדדי&.

  17 

 18  מאחר ולא התקיי� דיו� הוכחות אני מורה על השבת מחצית האגרה השניה במלואה.

 19  התיק.אי� לי אלא לבר, את הצדדי� אישית ובאי כוח� שעשו מעל ומעבר על מנת לסיי� את 

  20 

 21  אני מורה על השבת שכר העדי� ככל שהופקד לידי ב"כ התובעת.

  22 

 23  לטיפול המזכירות.

  24 
#>6<#  25 
  26 

 � 27  במעמד הנוכחי�. 12/03/2019, ה' אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו

  28 

 

  

  רש� בכיר, חג'וג' חילמי

  29 

 30 רביבי טלי ידי על הוקלד




