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בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק פירוק: 11446-08-14
בקשה מספר 100

בפני כבוד השיפט אלכסנדר רון

בענייה י<ון מגל, רנ.ז. 24152902

ע"י ב"כ עוה"ד אופיר טל ו/או לואיז-ספורטס-ואח*
. ממשרד טל, קדרי, שמיר ושות/ עורכי דין .

מרחי וושינגטון 4 ירושלים, 9418704 יי*
; ",. . : טלי. 074-7137000; פקס: 074-7137001 �

המערער

- נ < ד -

ובעניין; עו"ד סיגל יעקובי, כונסת הנכסים הרשמית בתפקידה במפרקת רשות השידור

ע"י עוה"ד יגאל ארנון ושית' משרד עורכי דין
עזריאלי 5 תל אביב 6702501

טל. 03-6087901^ פקס. 03-6087930
המפרק

ובעניין: רשות השידור (בפירוק)

מרחי יפו 216 ירושלים
רשות השיד1ר

ובעניין: הממונה על השכר במשרד האוצר

ע"י פרקליטות המדינה - המחלקה לסכסוכי עבודה
רחוב מח"ל 7, ירושלים

רשות השידור

בקשה לאישור הסכם פשרה

בהמשך לדיון שהתקיים בתיק זה{ מתכבדים הצדדים להודיע כי הגיעו להסדר פשרה כדלקמן:

1. מבלי להודות באילו מטענות המערער ו/אר בחבות כלשהי, לצרכי פשרה בלבד ולסילוק סופי ומוחלט
של כל טענות הצדדים בקשר לתקופת ההתקשרות כין הצדדים ו/או סיומה, תשלם רשות השידור

(בפירוק) למערער את הסכומים שלהלן�

72 ¤ בגין טענת התנכלות והתעמרות ,? - סך של 512,

- סך של 8,037 ¤ בגין הפרשי רבית והצמדה על הסכום שגפסק לזכותו של המערער בתביעת החוב.
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2. הסכומים ישולמו למערער תוך 30 ימים מהמועד שבו יציג לרשות אישור על ניכוי מס במקור או פטור
ממס בגין סכומים אלה.

5. כמו כן תשלם הרשות, ישירות לב"כ המערער, סך של 7,488 ¤ (כולל מע"מ) בגין השתתפות בהוצאות
שכר טרחתו. הסכום ישולם תוך 30 ימים מהמועד בו יציג משרד ב"כ המערער לרשות אישור ניהול

ספריס תקיך ואישור על ניכוי מס במקור.

?4. הצדדים מודים לבית המשפט על סיועו הרב בהגעה להסכם.

5. מן הדין ימן הצדק להיעתר לבקשה.

ה<ים 1 גנובמבר 2017

ה^י  
,/,* ?)!

ופיר'©5?^~/ "^נטעגג$יעו"ד א
טל, קדרי, שמיר ושות' ע1ז<^ דין יגאל ארנון ושות', עורכי דין

ב"כ המערער ב"כ הכנ"ר
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! ] המצאת 3תגי גית י דין באמצעות בפקסימיליהו
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בקשו?: ^^0-^^^ ^0^ 6# 00/, מננ**1: תיק_
בבית המשפט .\^<\\ 10ר((@(כ>

(§7י ךץ\ 03X0 <£^ קביע ל<<ם בפני גג' ה ?

6ר^ (ח?£0 3 כתב בי'-דין המיעבל: ג^^זי יז>}10$ר 
כ*ס' הדפיט המלעגריס (בולל עמ'

זה>: _3
בזה בתג גי-הדין המצוין לעיל, בתיק שפרטיו מצוינים לעיל.בהתאם לתקנה 497א' ולתק3ה 497בי לתקנות סדר הדין האזיחי, התשמ"ד - 1984/ מומצא לכ0

העתק מבתב בי-ה^ין מציי במזכרות בית המשפט.

אימות ההמצאה לבית המשפט לשימוש פנימי
אני מאשר/ת כי ביום בשעה שוחחתי טלפוגית נשלח מוס:

 יעם מר/גנ' שתפקידו/ה בשעה-
 תוצאות המשלוח: ^0/ממשרד הנמען הג"ל, אשר אישר/ה את קבלת כתב בי-דין הנ"ל

במלואו.
שם - . חתימה: .

אימות ההמצאה לעו"ד לשימוש פנימי
אני מאשר/ת כי ביום בשעה שוחחתי טלפונית. נשלח ביוס:

- המשלוח� 00/ממשרד הכמען הנ"ל, אשר אישר/ה את קבלה כתב בי-דין הנ"ל י ~~עם מר/גב' שתפקידו/ה בשעה  תוצאות
במלואו.

: , חתימה -. _ שם
אימות ההמצאה לעו"ן לשימוש פנימל
. : 0 /ממשרד הנמען הנ"ל, אשר אישר/ה את קבלת. כתב בי'דין הג"ל י"עם מר/גכ' שתפקידו/ה . בשעך!.אני מאשר/ת כי ביוס בשעה שוחחתי טלפונית נשלח כיוס  ̂:  תוצאות המשלוח

במלואו.
: שם: חתלמה

: מסמך זה עשוי לכלול מידע סודי, חסוי והוא מיועד אך ורק לשימוש הנמען ששמו מופיע כראש 1 ( מסמך זה בטעות, נא הודע לנו מייד למספר הטלפון המצוי ברישא של מכתב זח.אחר, לרכות כל גילוי, העתקה הפניה או הסתמכות אסור בהחלט, ועלול להיות בלתי חוקי. באם קיבלתחודעת פקסימיליה זז. רק הנמען רשאי לקרוא את המידע המועבר, וכל שימוש במסמך זה על ידי כל אדסה<דעה
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