ת"א 14501 - 04 - 16

בבית המשפט המחוזי בתל  -אביב  -יפו
בפני כבוד השופט א' יקואל

בעניין שבין:
.1

גיורא הגיתי ועוד  69אחרים
באמצעות באי  -כוחם עוה"ד דוד בסון ו/או יהושע
יצחקי מ משרד הרטבי  -בורנשטיין  -בסון ושות' משרד
עו"ד ,מרחוב דניאל פריש  , 3תל  -אביב  , 64731טלפון
 , 03-6967272פקסימיליה 03-6967276

.2

אהרון פרקש ודרור חנן
באמצעות באי  -כוחם צבי בר  -נתן ו/או גבי דרוקר ו/או
בר טננבאום ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' עורכי דין
שמענם להמצאת כתבי בי  -דין הוא :רחוב יגאל אלון
 , 98תל  -אביב  , 6789141טלפון , 03-6089331
פקסימיליה 03 - 7101698
התובע ים
-

נ ג ד

-

החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ ח"פ 52-002380-5
באמצעות באי  -כוחה עוה"ד דניאל אלון ו/או חן מטלון
ממשרד קפלן אלון גור  -עורכי דין ,שמענ ו להמצאת כתבי בי -
דין הוא :מגדל לז  -רום רחוב תובל  , 11רמת  -גן  , 52521טלפון
 , 03-6005225פקסימיליה 03-6005220
הנתבעת

בקשת הצטרפות להסדר פשרה
אנ י הח"מ  ..............................ת"ז  ,..................שהננ י החוכר  /ת הרשום  /מה בספרי
החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ כבעל  /ת זכות חכירה  /חכירת משנה במוחכר מספר ......
ב  ........................... -ביפו העתיקה ( להלן  " -המוחכר ") ,מבקש  /ת להצטרף כבעל/ת דין
לתביעה בתיק זה ול הסדר ה פשרה שהושג בין התובעים ( 1חלק) ובין הנתבעת כאמור
בבקשה לאישור הסדר הפשרה שהוגשה מטעמם לבית המשפט ,וכל נספחיה (ל הלן -
" התביעה " " ,הסדר הפשרה " ו  " -הבקשה לאישור הסדר פשרה ") באופן ש הסדר הפשרה
יחול גם עלי ו פסק  -הדין שיינתן בתביעה המאשר את הפשרה  ,יזכה ויחייב גם אותי לכל
דבר ועניין .
בחתימתי על בקשה זו אני מאשר/ת כי קראתי את הבקשה לאישור הסדר הפשרה וכל
נספחיה  ,הבנתי את תוכנם ואת המשמעות שלהם לגבי וההשלכות שלהם על הזכויות שלי
במוחכר ,והאמור בהם מקובל עלי כפי שהוא ,בלי שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או
ערעורים ו/או הסתייגויות ו/או מחאות  ,וכי מקובל עלי ואני מסכים/מה ש התנאים
המפורטים ב הסדר הפשרה  ,הם התנאים לחידוש החכירות ביפו העתיקה ואין בלתם .
ולראיה אני בא  /ה על החתום  ,היום :.........................
______________________
[ שם מלא וחתימה ]

