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  שופט אדהם ספדיה לפני כבוד 

 פלוני תובעה
 

 נגד
 

 בע"מ 2002מפעלי מתכת המחרשה רב כיפוף  1. נתבעותה
 

 520004078הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ 2.
 

<#2#> 1 
 2 נוכחים:

 3 
 4 ועו"ד יעל אמר רוזנברג  עו"ד אבישי סגלובעצמו מטעם התובע: 

 5 ומר כהן שלמה 1והגב' רמה פרץ מטעם הנתבעת  אלמאדישאדי מטעם הנתבעות: עו"ד 
 6 ספואן פאהום מתורגמן מר 

 7 

 8 פרוטוקול

 9 

 10 בהסכמת הצדדים מתנהל דיון לא פורמלי.  הערת בית משפט:

 11 

 12שמענו הערות בית המשפט והצעתו העדכנית לסיום התיק בפשרה. נבקש הפסקה של  ב"כ הצדדים:

 13 .12:26דקות על מנת לקבל אישור הלקוחות. השעה כעת  10

 14 

 15 לאחר הפסקה.

 16 

 17לאחר דיון לא פורמלי ובהמלצת בית המשפט ומבלי להודות באי אלו מטענות הצדדים  ב"כ הצדדים:

 18וחלט וגמור של התביעה וטענות התובע כנגד הנתבעות, הגענו להסכם פשרה לפיו לסילוק סופי, מ

 19סכום כולל  2ישולם לתובע על ידי הנתבעות באמצעות הנתבעת  ,לרבות תביעות מטיבים למיניהם

 20. מובהר בזאת כי הסכום האמור כולל שכ"ט עו"ד ומע"מ (מעבר לתקבולי המל"ל)₪  319,000הכול של 

 21"ד יעל אמר רוזנברג הישולם לתובע באמצעות באת כוחו עובגינו וכן החזר הוצאות משפט. הסכום 

 22יום מהיום כפוף להצגת אישור ניהול חשבון נאמנות ספציפי על שם התובע. מבקשים ליתן  30בתוך 

 23 תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ולפטור מתשלום יתרת האגרה.

 24 

 25 . אני מאשרת את הפשרה לעיל. 1אני סמנכ"לית הנתבעת  גב' רמה פרץ:

 26 

 27 אני מאשר את הפשרה. תובע:ה

 28 
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 1יצוין כי לפני שהתובע אישר את הפשרה בית המשפט מסר לתובע בשפה הערבית  הערת בית המשפט:

 2 את עיקרי הפשרה.

 3 

 4שזה שכרו היומי אותו הפסיד ₪  900אני מבקש לפסוק שכר לעד שלמה כהן בסך של  ב"כ הנתבעות:

 5 בגין התייצבותו היום.

 6 
<#5#> 7 

 8 פסק דין

 9 

 10 סכם הפשרה ונותן לו תוקף של פסק דין.מאשר את ה

 11 

 12נוכח השלב והאופן שבהם הסתיים התיק ועוד בטרם הוחל בחקירת העדים, ניתן פטור מתשלום יתרת 

 13 האגרה.

 14 

 15 .2אשר ישולם על ידי הנתבעת מס' ₪  900אני פוסק לעד שלמה כהן שכרו בסך של 

 16 

 17והוא מודה להם על כך ועל גישתם ביהמ"ש מברך את הצדדים על שהשכילו לסיים את התיק בפשרה 

 18 העניינית.

 19 
<#6#> 20 

 21 
 22 במעמד הנוכחים. 14/07/2021, ה' אב תשפ"אניתן והודע היום 

 23 

 
 

 שופט, ספדי אדהם

 24 

 25 הרוש איריס ידי על הוקלד


