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  4/2/08תאריך: בר-עם משה  השופט כבודבפני:

דעיבסבעניין:

התובע יוסף וולפסון עו"ד ב"כע"י

 ד גנ

 ישראלמדינת

הנתבעת נירה משריי עו"ד ב"כע"י

 דיןפשע

 דין. פסק של תוקף מב/1, וסומן שהוגש הפשרה,  להסכם  נותןאני

 הצדדים בהעדר תשס"ח( בשבט )כ"ח 2008 בפברואר, 04 היוםניתנה

 הצדדים. לב"כ הדין פסק את תשלחהמזכירות
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 8967/04תא בירושלים השלום אשפטבצית

 ברעם משה השופט כבודבפני

דעיבס

ת.ו.

 עו"ד ב"כע"י
 תפרט להגנתמהמוקד

 97200 ירושלים 4, עוביידה אבורח'
 02-6276317 : פקס' 02-6283$55, :טל'

 ד גנ

 הבטחון ישראל-משרדמדינת

 ת"א-אורחי מחוז מפרקליטות עו"ד ב"כע"י

 64924 33475, ת.ד. תל-אביב, סולד1, הנריטהרח'

 03-6970291 : פקס' 03-6970222, :טל'

 פשרההודעת

 : כדלקמן פשרה לידי הגיעו כי המשפט, בית לכב' להודיע מתכבדים הצדדיםב"כ

 (, ש"ח אלף וחמישה מאה ) ש"ח 105,000 של כולל סך לתובע תשלם ישראל, מדינתהנתבעת,1.

 בת.א בתביעה תביעותיו מלוא של ומוחלט מלא לסילוק ומע"מ, כדין עו"ד טרחת שכרהכולל

 בין התביעה, נשוא התאונה בגין - התביעה( : )להלן ירושלים תשלום משפט בבית8967/04

 בין למיניהם מיטיבים תביעות לרבות שהוא וסוג מין מכל העתידיות ובין הקיימותהתביעות

 הנדכן. ובגובה באחריות להודות מבלי וזאת שהוא, וסוג מין מכל העתידיות וביןהקיימות

 תאו בקשר שהיא איזו דרישה תאו תביעה גוף תאו אדם לשום תהא לא הנ"ל התשלוםעם2.

  האו בה  הישור כל  האג עילותיה על  הנ"ל- להבלעה  וראו ההביעה כתב נשוא לתאונהבנוגע

 ממנה.הנובע

 ו/או תביעה נגדה תוגש אם הראשונה, דרישתה עם מיד ישראל, מדינת את יפצההתובע

 נזק כל לרבות התביעה, בגין בו שתשא תש*ס כל בעד כאמור, גוף או אדם ידי עלדרישה

 כאמור. דרישה רואו התביעה הגשת בגין להשייגרם
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 ב"כ ידי על שיומצא מיום ימים 45 בתוך התובע ב"כ לידי ישולם לעיל 1 בסעיף הנקובהסכום3,

 ישא כן לא שאם לעיל, לפשרה תוקף שייתן פס"ד של מאושר עותק הנתבעת ב"כ לידיהתובע

 הנתבעת. ב"כ לידי הדין פסק המצאת מיום וריבית תצמדה הפרשיהסכום

 בתוצאותיו. ישא צדכל4.

r-h דלעיל. לפשרה דין פסק של תוקף ליתן מתבקש המשפט בית כבי ,5

 תשס"ח בשבטכ"גתל-אביב

 2008 בינואר30

 ט/5944/04פמת"א
 708486נ.מ,


