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ע"י ב"כ עוה"ד אילו בומבך ו/או יריב רונן ו/או
מירי בומבך ו/או שמוליק ספיר ו/או מרינה בראל

ו/או שגיא רם ו/או ירום שגן ו/או שלמה שובי
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מרח' אלי כהן 16, הרצליה
ע"י לאמעי סידר רהט צידון פינק, משרד עו"ד

דרך השלום 53 גבעתיים 5345433 ו
: 03-5733000 פקס: 03-5734000 טלפון

בקשה למתו תוקף של פסק דיו להסכם פשרה
ולהחזר אגרה

1. עוד טרם הגשת כתב ההגנה בתיק זה, הגיעו הצדדים להסכם פשרה.

2. בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, המצ"ב כנספח 1 לבקשה זו.

3. כן יתבקש בית המשפט הנכבד למחוק את כתב התביעה ולהורות על השבת האגרה ששולמה, לידי
התובעת, בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007.

אילן בומבך, ער'ד 1 יריב רונן, עו"ד
-\ב"כ התובעת -

היום, 24/3/2016 \
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ג,וג;/נו ̂.3לנ11ווזי לבין: 4ו0,א*,3

̂ו ביו ה<ת1 לידי ביטזי בהגשה הגיעה י*ח*יל ובין הונדדיס נתגלעו חילוקי דעות שב
̂ונ1*11גו1".ן ? לבית מ$-2ט וז^&'ס בתל אגיב שמעזפרת ת .א, 6ג-02~'?276 {להלן � 

-שה ו/י ז* זכות כרצון ��צי'דיי^ להקד�וי וי<זלק והואיל ימבי-יי להודו י: בכל 0ענ�; .-;<ו ד-

•..:?ו ההביעית *? .,��* '.1̂ ̂ו הדרי בא�פן� י.1יףי, ירהלי�ו� 1בי1-1י י�!ן,�ר -ארג כל -�ט^נות ו/

ל ̂י� מי&�ב�ו! ו/,י< ~י ) ^'י ג-ו כ;ח1נד"ו1_ ל�לי ̂י"1.^ (לרב י ף. •ץונכ̂�ז), נוכל ,1ץ .�ל1.י.י, 

-.�ןשר ?ג�ענו�נ לקורויך ^סנ��'לם בגיןפרולקט 1יצ-�/ כי, ט עב? ו, 1,

̂ ך חייכני נ"י�;/;ג1: ,יו\, ;•�;;?''•! •��*! - _וז. , � -'-ו ̂יי-,�- י.י

1. 1;1:0וא להסד! זוז מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

< 7הילככ ו£י^ר1ז .�, �ןייב�ו� ג�1י. 4- ז בי כ~ל1ו1"י / רי / י!,; _7."~ >!י"1ר ס��ן ~י~, ס כ.,כ 2. 11!. . ר;�
- 1-ק )_1 ." ש'ל ;!:<(. 511 _ה גקך ,נ,י�.�> -,-�; ,_;, עי-זיי טוף.  ,- _נ?ה כ ל ��•� יע. ז .י�"יס. בע"בי. _ו-:

. 0<_ צד עקביותו� �ר,̂�ו; ~ • 0��'.� ח /_, נוסימם יי^/ו��דךו י יע,י י�יןו! ו ח[ןי:<,

) ,. ו^ך ךן^דריי^ "ביה. רב/י-יוירכ.1 הלכב�� כהי "", י1וק<בכיר. י; 1 ?3. בי� בי� י:�! יוותרו�! חסכ� -יי

ז.�רו�"נ ב�ה ; ,!��!, וכי ל-ך-, ו1י "שבר.  _�_ י. ל>0 ;. לר-ןי!, - ?ט1ן .ינויף 1,יי לט� י�י. יי ,^

̂י.' (-]!,�יה^ ;ם ילתסנוין ריי'� ניי ̂ו�ימ י:"י "י ב�ר1דד�ם רך,!.. הח!11י:י1 זז י��

4. הצ'דדי-ס מסכימים -כי אישורו של ביו�נ תק.ש3ס להסכם זה מהווה תנאי פותקה לביצועו ^ל
̂ם. !: והס

5- כל 71 יישי^ בהוצאותיו.

) ד�רזס1ג':ות ל<�;-;1 !<;7 כל י�;11.י:וה� / ילצדדיפ 1_ם. ? ,, י�< .��ך.{לי1רו: ?_, / ; . י  1ל: 6. ו.טכם ז~ ~
-.ל:' ^-> -; לתקכס ל-;, ;. יל�זף עכל שי� ו י �י י\,7 יניל-'ב! -; ת -כ. �ל'�י י��.' -יזקניןייב���ו�י- �..''• י� י ך -י;-- ן

>� ה~~כ0 בעל- ̂יי..י ̂�ילו ה?�כ3. ל1-: ולי&מע 5.,יי1גדו  •!��" נ�ל "צד"י�"י.] י. ? - ני.1!..'.�ו ברת.� ו:",71.ני:ו ע.1-

̂י ���.^•� מע-,י.< ומזק ?.\נוהל ב�ן �צ�"י�י ע��בי לנ-חנד •£ח. גגיי כן, ?1< יתיר� "דיקף ?:ל נ;
. ./ חתייצל;!;�� /!.,יל; הסכ.ם ז?

̂נו על וזחקונ! 1 1לר 1ו<ה גאגי וזצ-ז�ז�




