
בבית משפט המחוזי ת.א 66466-03-17
בתל אביב-יפו בפני כבי השופטת תמר אברהמי

בעניין: 1. ער'ד משה גליק, ת.ז. 52768629 בקשה מסי 10
2. אהרון טולנפלד ז"ל, ת.ז. 069226868

3. חיים בוים/ ת.ז. 040801938
ע"י ב"כ עוה"ד סיני אליאס ו/או כרמית ברנשטיין ו/או איילת ווסוקי דולב

ממשרד סיני אליאס ושרת',
משרד עורכי דיו מדרך מנחם בגין 52, תל אביב 6713701

; פקס: 03-7513300 התובעים טל: 03-7513000

נגד- -

1. בחדרי חרדים בע"מ, ח.פ. 514239672
2. אהרן רבינוביץ/ ת.ז. 300630145

3, מנחם מרדכי שוורץ, ת.ז. 52788601
4. מאיר קשת גלסטר, ת.ז. 035777564

ע"י ב"כ עו"ד עמית לוין ו/או עו"ד חגי כהן
משרד עוה"ד צאל, כהן, לוין ושותי

מרחוב מצדה 7, בניין בסר 4, קומה 15
טל: 076-5410017 פקס: 076-5410018 הנתבעים

בקשה למתו תוקף של פסק דיו להסכם הגישור

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 28.3.2019, הצדדים מתכבדים בזאת להודיע לבית המשפט
: "הסדר הגישור"). הנכבד כי הגיעו להסדר גישור בנוסח המצורף כנספח 1י לבקשה דנן (להלן

בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר את הסכם הגישור, ליתן לו תוקף של פסק דין וכן להורות על החזר
אגרה לתובעת.

ואלו נימוקי הבקשה:

1. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.12.17, התקיים בין הצדדים הליך גישור בפני המגשרים
מר שלמה כהן וגב' אדוה פרי פז, ממשרד שלמה כהן ושות' (להלן: "המגשרים").

2. במסגרת הליך הגישור הגיעו הצדדים להסכמות המפורטות בהסכם הגישור שצורף כנספח 1' לבקשה
דנן, אשר ככל שיאושר על ידי בית המשפט הנכבד, יסדיר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר את כל

המחלוקות בין הצדדים כמפורט בהסכם הגישור ובכפוף לתנאים המפורטים בו.

3. בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הסכם הגישור, וליתן לו תוקף של פסק דין.

4. כמו כן מבוקש מבית המשפט להורות על החזר אגרה לתובעים בהתאם לתקנה 6 (ב) (4) לתקנות בתי
המשפט (אגרות), התשס"ז 2007.

5. הצדדים מודים למגשרים על תרומתם הסגולית בגיבושו של הסכם זה.

סינ> אליאס, עו"ד"�* עמית לוין, עו"'י
סיני אליאס ושותי משרד עורכי דין עמית לוין ושותי משרד עורכי דין

ב"כ התובעים ב"כ הנתבעים
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1יז�!ם אהדן: 98על1ת הצז�קה והה70י גסתר התגלו לאתר ה09*רה הפתאוגוףת \ י

 נקטף בדרך פתאומית כל כך שלא ה1ת*רהבית ישראל מתכוננים לתחילת זמן קיץ הגיעה הבשורה המרה. אחד-המיוחדים: זו הייתה טרגדיה שקרעה את הלבב!ת. בעיצומם של ימי ב1] הזמנים, בעוד עמך
שבחבורה, אה!ב ונחמד על מכר*!�

עץ *בשה.
פתאומי הקבלן ואיש החסד המפורסם הרב אהרן דב טולנפלד ז"ל, לאחר אירועשכונת ג3י הדר בפתח תקהה עת עברה השמועה מפח לאוזן כי נפטר באופןבשנה שעברה, בשבו! בב1קר של ח1דש נ*0ן ה1מ בהלמ תושביה החרדים של

לבב1 ממנו לא קם 1ה1א בן 55 בלבד.
והתאבלו על לכתו בטרם עת של אחד האנשים המיוחדים שבבנ* החבורה.במוצא' שבת הי! אלו אלפ'ם רב1ם ממכר1! שקיבלו את הידיעה בשוק מ1חלט
"פט*רתו הפתאומית לא נתפסה כלל. זה היה בבחינת "ו*ד!מ אהרן" אומרים
מכריו שסימנו את פטירתו באותה פרשת שב!ע שבו קוראים על פטירת אהרן

הכהן11.
מכריו מתקשים להתאושש מההלם הגדול, 1למר!ת שעבר זמן. ולמרות שנקבע
כ1 גזירה על המת ש*תשכח מן הלב, דמותו 01מל המופת שהיה מ0רב'0

לשקוע.
נ הוא ח*פש שוב ושוב אחר*טהור, לא היה ב! שמץ של רוע. המטרה העליונה שלו הייתה לעז!ר לזולת. הואראשונה בלי ידיד! היקר: "ר1 אהרן דב היה מ'1חד המאחדים. דמות זהב, כנלואחד מידידיו הקרובים מעיד כי באופן אישי ה"תה 11 שנה קשה עבות, שנה משה! פנימימצןות 1ח0ד. וכשבאה מצווה לידיו, לא היה שמח ממנו, הוא פשוט היה מאושר.כל הזמן חיפש, כמו אדם שמחפש מטמון באדמה היית1 מתענג על מראהו, ה*א היה מח"ך כולו, ומכר היה עליו ש

עמ!ק ממלא אותו. זו הייתה שירת חי1!."
1 ח11! היו חטיבה אתת של חסד ואהבת ת*רח ללא גבול"./ אהוב על כל מכריו ןידיד1! חרבים הוא לא היה רק איש עסקים וביזנס אלא כלן "גל חייו נודע כבעל חסד גדול ונהג תמיד לתת מתן בסתר בצנעה, הוא היה
ייזכר גם אצל סלם, כדמ1ת לתיק!1, תמ*ד עמד מ1ל עיניו איך לא להתייאשבעל שליטה עצמית נדירה במצבי לחץ, שהקריב את זמנו למען הכלל. הואממכר'! הרבים שח לנו השבוע 0 ר1 אהרן היה איש נעים הליכ1ת באופן איש*,: ח0ד *אהבת הזולת. כולם העריכו את יושרו ואמינות! ורצונו לעז1ר לציבור. אחדמעדויות רבות שנאספו עולה ד03ת מאירה, כזו שגילמה בתוכה גוונים רבים של

ממכשולים ןקש"מ בדרך להצלחה 1ר7, לעשות דברזמ טובים.



1,000 ד'מת לאברכ"מ תוגות צעירים לרכוש קורת גג משלהם, לכן, פעל להוזיל את מח*ר1מאות דירות מצויות בשלבי במה. מעבר לענ1)ן הכלכל1, היה לו עטין ל0ו!עבמודיעין עילית. הספ*ק למסור עד למות! כ - 400 דירות, כאשר נכון .להיום,הרב אהרון דב טולנפלד ז"ל פעל להקמת י פרויקט לבניי ת כ -
הדירות כדי שאל1 שידם אינה משגת )וכל1 בכל זאת לרכוש דירה.

לה ציק קבוע מדי חודש בחודשו, מבלי שמישה) מבני משפחת! ידע או שמע עלהתברר, כ1 עד כה, במשך ש3!0 רבות, היה די >?הר1 דואג לכלכל אותה, ושולחגלמודה אל אחד מבט המשפחה, וסיפרה 0 החלה לרעוב בחודשים האחרונים.פטירתו מדעו מפעליו הרבים שהסתיר מהציבור. באחד המקרים הגיעה אישהמאץ פטירתו מתפרסמים יותר ויותר מעש� הח0ד שעשה בשנות ת11!, אחרי
כך-

מספרים כ1 האב'דה גדולה והסרה להם, וכפי שאמר אחד מהמתפלליםלאחד מעמוד1 התווך בקהילה וח0ח0 מורגש היטב. מתפלל1 בית הכנסתבגנ� הדר קבע את מקום תפילתו בבית הכנ0ת של י1צא" ישיבת חברון, שם היה
"התפילה בלעדי רז אהרן דב היא לא אותה תפילה כמו שזכינו יחד אייתו".

נ וגם עבור אלו שאינם. "לא היה דרשן, רב א?ב13 משפחתו מעידים כ* א*ן מתאים ממנו להי!ת קורבן על הציבור, זה שהיה כל לזמן החדש. זה מראה לנו שהוא היה קורבן ציבור, בזכותו, 1לאתר פטירתומשגיח שלא השתמש כמקרה הנורא הזה כד* לעורר את הצ!בור בימ1 ההכנהחייו מופת של חסד עבור כל מכריו
התעורח רבבות יה1דזם להתחזק ולהתקרב )1ינר לקבזיה".

מ) שנכ03 לנעל1! 'חד עם שותפ* ח"מ בוים, ה1א בנו י01* טולנפלד שממשיך
לעשות חיל בעסקים וממשיך את מפעל חיו של אבנו ה/ בע1למ העסק1 והן
בעולמו הרוחני העשיר כפ1 שהורה והדריך האב את בני משפחתו כל ח"ו

בעקביות.
תהא נשמתו צרורה בצרור הח"ם.
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