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 נוכחים:
 חברי

 הועד המנהל
 חברי צוות

 הנהלת מונדרגון
 ים נוספיםמשתתפ

 הרכבי קובי אידלמן אבי מנדל אלי
   מנדל חיים
   עינב רמי
   ערוסי דן
   סגל אילן

   קליפר ניקי
   

   נעדרים
   אלשטטר רפי
   אקרמן אלכס

   רונן טל
 

 על סדר היום:
 

 הצעת פשרה בסכסוך בין ידיעות אחרונות לאגודה.
 

גנאור התקיימה פגישה בין אבי גנאור לבין משה ורדי לפי המלצת יועץ התקשורת של האגודה אבי 
 עורך ידיעות אחרונות במטרה לנסות להגיע להסדר בין הצדדים.

 ימים 7ההצעה כי בתמורה להסרת ההליכים המשפטיים נגדם נקבל כתבה במוסף 
 מקובלת עליהם. 

אבי גנאור את  משה ורדי בקש לזמן פגישה נוספת אשר תכלול את עורכי הדין של שני הצדדים את
יו"ר הוועד המנהל והמזכיר ע"מ לגבש הצעה אשר תוגש לועד המנהל וגם להנהלת העיתון. הפגישה 

 והתקבלה הצעה לפשרה. 30.5.02-התקיימה ב
עקב כך הועד המנהל זומן בדחיפות לישיבה מיוחדת בהתראה מאוד קצרה שנעשתה טלפונית ע"י 

 מזכיר הועד המנהל.
 ת הצעת הפשרה ייחתם הסכם תוך יום עם ידיעות אחרונות.אם הועד המנהל יאשר א

 
 קובי הציג לחברי הועד המנהל את היתרונות והחסרונות של הצעת הפשרה שהתגבשה.

 ההצעה:
האגודה תבטל את התביעה נגד ידיעות אחרונות ובתמורה ידיעות אחרונות יוציאו כתבה על מונדרגון 

גון לא תהיה אפשרות להתערב בנוסח הכתבה. לאגודה ימים. למונדר 7שבועות במוסף  3 -תוך כ 
תינתן זכות תגובה בתוך הכתבה. הכתבה תיבדק ע"י יועץ המשפטי של העיתון על מנת להבטיח 



שכתבה לא תיתן למונדרגון סיבה לתביעה חדשה. בתוך הכתבה שוכחים את העבר ומציגים את מצב 
 מים בתביעה.האגודה היום. משיכת התביעה לא תיחשב כזיכוי הנאש

הוועד המנהל שמע סקירה מע"ד קובי הרכבי על ההסדר המתגבש עם ידיעות אחרונות באמצעות 
עו"ד מיבי מוזר ולמרות בטחונו של הועד בצדקת התביעה מכלול השיקולים מביאים את חברי הוועד 

 בכך.לכלל מסקנה לסיים את הסכסוך בהתאם להסדר המוצע תוך לקיחה בחשבון על הסיכון הכרוך 
גורם חשוב בהחלטת הוועד היה ההתחייבות מטעם ידיעות אחרונות כי משיכת התביעה לא תיחשב 

 כזיכוי הנאשמים בתביעה. יועץ התקשורת אבי גנאור הוא היוזם של כל המהלך של הפשרה זו.
 החלטה:

הוועד המנהל מאשר את הצעת הפשרה שהתגבשה בין האגודה שיתופית מונדרגון לבין העיתון 
 יעות אחרונות.יד

 פה אחד -בעד 
 
 

 
 בכבוד רב,                                                                                                
 
 

 רמי עינב                                                                                                 
 יו"ר הועד המנהל                                                                                         


