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 ד שי אליאסע"י עו"

 
 פסק דין

 

 הצדדים הגיעו להסדר שלפיו יינתן פסק דין בפשרה ללא נימוקים. להלן ההסדר: .1

 

ות בשום טענה, "ב"כ הצדדים: בהמלצת בית משפט ולצרכי פשרה בלבד ומבלי להוד

ינתן פס"ד בפשרה ללא נימוקים, ע"ס החומר הקיים וע"ס הגענו להסכמה לפיה 

 20,000ב את הנתבעים לשלם לתובע סיכומים קצרים בכתב. ביהמ"ש יהיה רשאי או לחיי

או לחייב אותם לשלם לתובע סכום כלשהו בין ₪  50,000או לחייב אותם לשלם לתובע ₪, 

כמו כן בית משפט יכריע בשאלת שכ"ט עו"ד, ויהיה רשאי לקבוע  שני הסכומים הנ"ל.

הו או סכום כלש₪,  7,500שכל צד נושא בהוצאותיו, או לחייב את הנתבעים לשלם לתובע 

כמו כן אנו מבינים מבימ"ש שבימ"ש יורה על השבת האגרות, למעט הסכום ₪.  7,500עד 

אשר בימ"ש במסגרת פסה"ד יחליט מי יישא ₪,  700 -המינימלי שלא ניתן להחזר בסך כ

בכך. עוד מוסכם כי ביהמ"ש, בהתאם לסכום שיקבע, יחליט אם לאפשר לנתבעים לשלם 

או בארבעה תשלומים או בחמישה תשלומים. כמו  את הסכום שנפסק בשלושה תשלומים

כן מוסכם שיקבע כי אי תשלום של אחד מהתשלומים במועד, וגם לא לאחר תקופת חסד 

ימים )התובע לא מחוייב להזכיר לנתבעים שסכום כלשהו לא שולם במועד, אלא  10של 

רת סכום חובה עליהם לעקוב שהתשלומים מבוצעים במועד(, יביא לפירעון מיידי של ית

הפשרה שטרם שולמה באותו מועד, כאשר יתווסף לסכום הנ"ל פיצוי מוסכם בשיעור של 

מיתרת סכום הפשרה שטרם שולמה במועד ההפרה. מוסכם שהתשלומים יבוצעו  25%

חשבון ע"ש התובע. מוסכם  229572, פנקס, 754לידי התובע עצמו, בנק הפועלים, סניף 

של חשבון התובע, כדי שניתן יהיה להעביר את  IBANמספר   ימים 7שהתובע יעביר תוך 

 התשלומים לחשבונו מחו"ל. 

 

אני נותן תוקף של פסק דין להסדר ולאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ולחומר שלפניי,  .2

בגין שכר טרחת ₪  7,500בגין התביעה, ₪  35,000אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע 
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תשלומים  4-הסכומים הנ"ל יחד ישולמו על ידי הנתבעים בבגין האגרה. כל ₪  700-עו"ד ו

 . כולל 1.11.21עד  לחודש לאחר מכן 1ומדי  1.8.21החל מיום שווים 

 

למעט הסכום המינימאלי שלא ניתן להחזר  ,אני מורה למזכירות להשיב לתובע את האגרה .3

 . 34לפי פרט 

 

 .2021יולי  17, ח' אב תשפ"אניתן היום,  

          

 

 

 

 


