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 המשיב בשני הערעורי�:

  . סינה מקארתי1
  
 

  . ניב עוז2
 2 

 

 פסק די&

  3 

 4 על פשרה הצעת המשפט בית העלה, 26/02/18 יו� בישיבת הערעורי� שמיעת במסגרת .1

 5, # 108,000 של ס� ערעור באותו למערער תחזיר 17 10 45170 א"בע 1 המשיבה פיה

 6 . # 25,000 של ס� למערער יחזיר 2 המשיב ואילו

  7 

 8, # 17,000 של בס� קמא משפט בבית 2 המשיב לזכות שנפסק ההוצאות לסכו� באשר

 9  . דעתו שיקול לפי ממנו יפחית המשפט בית

  10 

 11 התביעות כל של ומוחלט סופי לסילוק יביא ל"הנ הסכומי� תשלו� כי הוצע עוד

 12 2, 1 המשיבי� בי( וה( למשיבי� המערער בי( ה( זה בתיק הצדדי� כל בי( והטענות

 13  . עצמ� לבי( בינ�

  14 

 15 . ל"הנ להצעה תשובה לתת מנת על ימי� 7 של שהות ישיבה באותה ביקשו הצדדי� .2

  16 

 17, מוסכ� הסדר על הודעה המשפט לבית 1 והמשיבה המערער הגישו 08/03/18 בתארי� .3

 18 :כדלקמ( הוסכ� פיו על

  19 

 20, ומבוטל בטל 14591 07 13 א"ת  ב 16/9/17 מיו� קמא המשפט בית של דינו פסק .1

 21  .וקביעותיו מרכיביו כל על
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 1 משורת לפני�, זה לתיק בקשר ומקארתי האגודה טענות של ומוחלט סופי לסילוק .2

 2    כי מוסכ�, כלשהי בטענה להודות ומבלי בלבד פשרה לצרכי, הדי(

 3 אל- ושמונה עשרי� מאה( # 128,800 של ס� לאגודה תחזיר מקארתי .א

 4  .הנכבד ש"ביהמ י"ע זה הסדר אישור ממועד יו� 30 תו�) ח"ש מאות ושמונה

 5 ההסדר אישור ממועד יו� 60 תו� זה סכו� לאגודה תשל� לא ומקארתי היה

 6 הסכו� מלוא את לאגודה להחזיר מתחייבת שהיא הרי, הנכבד ש"ביהמ י"ע

 7 ושמונה מאתיי�( # 208,800 לאגודה תשל� מקארתי   כלומר, לה ששול�

 8 מיו� חוקית וריבית הצמדה הפרשי בצירו-} ח"ש מאות ושמונה אל-

28/11/17 .  9 

 10 ס� לאגודה ישל� עוז, בהודעתו עוז י"ע והוסכ� הנכבד ש"ביהמ שהציע כפי .ב

 11 זה הסדר אישור ממועד יו� 30 תו�) ח"ש אל- וחמישה עשרי�( # 25,000 של

 12  . הנכבד ש"ביהמ י"ע

 13 מבקשת – קמא ש"בביהמ עוז לזכות שנפסקו המשפט הוצאות לעניי( .ג

 14 היא זו שבפשרה העובדה לנוכח במיוחד, לחלוטי( יבוטלו ה� כי מקארתי

 15 הצעת ולנוכח הנכבד ש"ביהמ שהציע ממה יותר # 20,800 לאגודה מחזירה

 16 22 21' ש, 1' עמ( אלה מהוצאות דעתו שיקול לפי יפחית כי ש"ביהמ

 17  ).לפרוטוקול

  18 

 19 הגישה 1 והמשיבה, ל"הנ הפשרה הסדר להודעת התנגד 2 המשיב שהגיש בתגובה .4

 20  . לתגובה תגובה

  21 

 22  . הצדדי� במעמד ישיבה לקבוע לנכו( מצאנו, הצדדי� בי( שנתגלעה המחלוקת בשל .5

  23 

 24 :כדלקמ( המשפט בית הצעת את הצדדי� קיבלו 14/05/18 מיו� בישיבה .6

  25 

 26 לפי הפחתת( לעניי( יכריע ש"ביהמ, קמא ש"בביהמ שנפסקו ההוצאות לעניי(  . א

 27  . המשפט בתי לחוק' א 79  סעי- ולפי דעתו שיקול

 28 ואילו, כנ� על יישארו 2 המשיב לטובת קמא ש"ביהמ של הדי( בפסק הקביעות  . ב

 29  . יבוטלו) השיתופית האגודה( המערער נגד
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 1  . לעיל ההסכמות ולאור הצדדי� הגיעו אליו ההסדר פי על די( פסק ית( ש"ביהמ  .ג

  2 

 3 המערער הגיעו אליה( ההסכמות את מאשרי� אנו, הצדדי� טענות מכלול שבחנו לאחר .7

 4 הצדדי� הגיעו אליה( להסכמות בכפו- וזאת, לעיל 3 בסעי- כמפורט 1 והמשיבה

 5 תוק- לעיל ההסכמות לשתי ונותני� לעיל 6 בסעי- כמפורט 14/05/18 מיו� בישיבה

 6  . די( פסק של

  7 

 8 ט"ושכ ההוצאות סכו� כי קובעי� אנו, הצדדי� ידי על לנו שהוענקה הסמכות פי על .8

 9 # 10,000 של כולל ס� על יעמוד 2 המשיב לטובת קמא ש"ביהמ ידי על שנפסק ד"עו

 10 . להיו� נכו(

  11 

 12 להחזיר מורי� אנו, הערעורי� הסתיימו בו בשלב ובהתחשב, לעיל הפשרה הסדר לאור .9

 13 להחזיר וכ(, ששולמו הערבויות את בא כוח� באמצעות הערעורי� בשני למערערי�

 14 ). אגרות( המשפט בתי תקנות פי על האגרה חלק את

  15 

 16 . הצדדי� כ"לב הדי& פסק העתק תמציא המזכירות .10

  17 

 18  , בהעדר הצדדי�.2018מאי  22, ח' סיוו( תשע"חנית( היו�,  

  19 

        
   ס. נשיא, זיאד הווארי

  אב"ד

  שאהר אטרש, 
  שופט בכיר

  אשר קולה,  
 שופט

  20 




