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בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו
ס"ע 49749-05-15

30 נובמבר 2017 1
לפני:

ביבי השופט דורי ספיבק

התובע/הנתבע שבנגד; יאן� גורשניק ת.ז*308976091
לוי מיה עו"ד ע"יב"כ

הנתבע/התובע שבנגד; אנדרי זורבייב ת*ז. 316989409
גולד אולגה עו"ד ע"יב"כ

נוכחים: 2

התובע וב"כ 3

ב"ב הנתבע 4

אישתו של הנתבע גב' לאה חודוקובסקי 5
6
פרוטוקול 7

פשרה 8

9

10 : הצדדים מודיעים כי הגיעו לידי הסכם פשרה כדלקמן

מבלי להודות בטענה מטענת הצדדים ולסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובע 11

מהנתבע והנתבע מהתובע הנובעים מיחסי העבודה ומסיומם, ישלם הנתבע לתובע את 12

הסכומים הבאים: 13

14

א. פיצויי פיטורים מוגדלים בסך של 20,000 ¤ . 15

ב. הוצאות משפט בסך של 3,200 ¤. 16

ג. השתתפות בשכ"ט ב"כ התובע בסך של 5,800 + מע"מ כנגד חשבונית מס כדין. 17

18

19 . כל הסכומים ישולמו עד ליום 01/03/2018
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בית דין אזורי לעבודה ברגל אביב - יפו
ס"ע 4-9749-05-15

התובע ימציא לנתבעת בתוך 30 ימים מהיום את החלטת רשות המס בדבר גובה הניכוי 1
או הפטור מן הסכום האמור. בהעדר הודעה ינוכה מס כדין. התובע יחתום על טופס 2
161 אי ככל הנדרש. 3
הסכומים יישלחו למשרד ב"כ התובע בדואר רשום לפי הכתובת המופיעה בכתבי בית 4
הדין ? ת.ד. 8802 פולג - נתניה. 5
לא ישולם מי מהסכומים בפרק הזמן הנקוב יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד 6
הגשת התביעה (26/06/2015) ועד למועד התשלום בפועל. 7
הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה אליו הגיעו, וכמו 8
כן להורות על החזר האגרה בהתאם לתקנות. / 9

:: ^4/ // ?
. התובע אי \ת הנתבע 12 *

9** "ה#1? <, י" /|/ פסק דיו ^3\ י1^ 16.̂ 
17 /

ניתן בזה תוקף של פסק דין להסבם הפשרה שנחתם בק הצדדים. 18
האגרה תוחזר לב"כ התובע בהתאם לתקנות, 19
דיון ההובחות שנקבע ליום 14/12/2017 - מבוטל. 20
21 <*3*>
ניתן היום י"ב בסלו תשע"ח, 30/11/2017 במעמד הנובחים. 22
23

דורי ספיבק, שופט
24
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