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 לוי-שופטת יפית מזרחיה לפני כבוד

 נציג ציבור מר אריה סומר
  נציגת ציבור גב' חגית מנדלביץ

 
 תובעה

 
 אוחיון ףסע"י ב"כ עו"ד אלי  023552458 ת"ז אברהם דבס 

 
 
 נגד

 
 ע"י ב"כ עו"ד  511599920 חברות ( בע"מ1991רהיטי הכח )  נתבעיםה

 עמית מזור
<#1#> 1 

 2 
 3 

 4 פרוטוקול

 5 

 6 התקיימה שיחה מחוץ לפרוטוקול בהסכמת הצדדים

 7 

 8 לאחר הפסקה

 9 

 10 הצדדים מודיעים לבית הדין, כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

 11 

 12כנגד וטענות התובעת שכנגד,  לסילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת .1

 13, ומבלי שצד מודה בטענות משנהו ולצרכי פשרה בלבד, תשלם הנתבעת לתובע הנתבע שכנגד

 14כהפרשי תגמולים  50,000נטו כפיצויי פיטורים, וסכום של  95,000מתוכם ₪,  145,000סך של  

 15  ופדיון ימי חופשה.

 16בתוספת מע"מ כנגד ₪  35,000כמו כן תשתתף הנתבעת בשכר טרחת ב"כ התובע בסכום של 

 17 חשבונית מס. 

 18 

 19  .161ימים מהיום תשלח הנתבעת לב"כ התובע טופס  7תוך  .2

 20 

 21תוך אותו מועד ימציא התובע לב"כ הנתבעת אישור מרשויות המס בנוגע לשיעור המס אותו         .3

 22 יש לנכות מהסכום האמור והנתבעת תפעל בהתאם לאישור זה. 

 23 במקרה של אי המצאת האישור, ינוכה מס כדין. 

 24 

 25חל מתאריך תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, ה 4 -, ישולם לתובע ב1הסכום הנקוב בסעיף          .4

 26ובכל   לחודש שלאחריו, עד לסילוק מלוא הסכום בפועל.  סכום שכר הטרחה ישולם  10.6.21

 27 .10.5.21ישירות לב"כ התובע עד ליום 
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 1ימים מקבלת אישור מרשויות המס,   העברות בנקאיות לחשבון התובע  7הנתבעת תשלח, תוך 

 2 . שכר הטרחה לחשבון בא כוח שנמסרו לנתבעת בדיוןו

 3 

 4מקרה של אי תשלום אחד במועדו, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ב .5

 5 התשלום המלא בפועל;  ויתרת החוב הבלתי מסולקת תעמוד לפרעון מידי. 

 6 

 7לאחר ביצוע המפורט לעיל, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה טענות ותביעות זה כנגד          .6

 8 יומה, וכל הנובע ממנה. זה בגין כל תקופת העבודה וס

 9 

 10דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו -הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק        .7

 11 . בתביעה ובתביעה שכנגד להוצאות ולהורות על החזר האגרה ששולמה

 12 

 13 התביעה שכנגד נדחית ללא צו להוצאות. .8

 14 

 15 

......................................                                                   ............................................ 16 

 17 היב"כ הנתבעת ונציג      התובע ובא כוחו       

 18 
<#2#> 19 

 20 פסק דין

 21 

 22 דין. -לה תוקף של פסק יםאת הסכמת הצדדים דלעיל ונותנ ו מאשריםאנ

 23 אין צו להוצאות. 

 24-על החזר האגרה ששולמה, בכפוף להוראות תקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, תשס"ח ו מוריםאנ

 25 , מאחר ולא התקיימה ישיבת הוכחות בתיק. 2008

 26 
 27 

<#3#> 28 
 29 

 30 במעמד הנוכחים. 07/04/2021, כ"ה ניסן תשפ"אניתן והודע היום 

 31 

 

 

 

 

 
 

 נציג ציבור עובדים,
 מר אריה סומר

 נציגת ציבור מעסיקים,  שופטת, לוי-מזרחי יפית 
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