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  בתי המשפט

 בבית המשפט השלום בירושלים
 סגן נשיא-כבוד השופט שמעון פיינברג:    לפני 

 /10170040א                /10170740א 
 /10170740א               /10177/40א  
 /10170740א                /10177740א 
 /10170740א                /10177740א 
 /10170040א                 /740//101א 
 /10777740א                 /10177740א 
 /10100740א 
 /10170/40א 
 /10170040א 
 /10170740א 
 /10170740א 
 /10170740א 
 /10177740א 
 /10170040א 
 /10170140א 
 /10170040א 
 /10170740א 
 /10170740א 
 /10170740א 
 /10170040א 
 /10177740א 
 /10177040א 
 /10177040א 
 /10100740א 
 /10170/40א  
 /10170040א 
  /10100740א 
  /10170740א 

 
  

  עיריית ירושלים   :בעניין

 התובעת ' ד רשף אהרון ואח"עו ד"כ עוה"י ב"ע 

 נגד 

 

 

 101707. א.צברי פטריסה בת.  7 

 /10177/40. א.סגל חנה בת. 0

 /10177740. א.תהוד אליהו חי ב. 0
 /10177740. א.תבאמתי בנימין  . /
 /740//101. א.תאבלס גבריאלה ב. 7
 /10177740. א.תצברי אברהם ב. 7
 /10100740. א.תצברי בנימין ב. 1
 /10170/40. א.תעזרא ברוך דוד ב. 7
 /10170040. א.תאבלס גבריאלה ב. 7

 /10170740. א.תחזן שמואל ב. 70
 /10170740. א.תליכטנשטיין משה  ב. 77
 /10170740. א.תאלון מרים ב. 70
 /10177740. א.תפלדמן ורה ב. 70
 /10170040. א.תעזרא איתן ב. /7
 /10170140. א.תשורש יהודית ב. 77
 /10170040. א.תעזרא ברוך דוד ב. 77
 /10170740. א.תהוד אליהו ב. 71
 /10170740. א.תדהן עופרה ב-רגב.77
 /10170740. א.תהוד אליהו ב. 77
 /10170040. א.תאבגר שושנה ב. 00
 /10177740. א.תרסולי יוסף ב. 07
 /10177040. א.תשקד גרשון ב. 00
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 /10177040. א.תקבסה פנחס ב. 00
 /10100740. א.תאלעזר צילה ב. /0
 /10170/40. א.תרודריג שושנה ב. 07
 /10170040. א.תכליף טובה ב( עזרא. )07
 /10100740. א.תרחמילביץ ברכה ב. 01
 /10170740. א.תאורן אינה ב.  07
 /10170040. א.בן מלך מישאל בת. 07

 /10170740. א.בן מלך מישאל בת. 00

. א.תבן מלך מישאל ב. 00 /10170740. א.תבן מלך מישאל ב. 07
זלדון מורדכי . /0 /10170040. א.תשקד גרשון ב. 00 /10170740

ד בן מלך "ד סיניבר בן ועו"ד עו"כ עוה"י ב"ע /10777740. א.תב
 יעקב

 הנתבעים   

 

: ד"שמעון פיינברג עו: שופטים צברי פטריסה' עיריית ירושלים נ 47/272177תא (: 22-72-2772)דין בשלום -לפסק
 בן מלך יעקב , סיניבר בן, רשף אהרון

 תמצית פסק דין

 ( /10170740. א.תפסק הדין המלא מתויק ב)

 סוף דבר

אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לעיריה את סכומי , לאור כל האמור.  4/

כ העיריה רשאית להגיש נוסח פסיקתה לאישור בית המשפט ביחס לכל "ב. התביעה הנתבעים

 .כ צד שכנגד"וזאת לאחר שתעביר עותק לב, אחד מהתיקים

 

 

1737417 

בהתחשב בכך שהעיריה פעלה , למרות התוצאה של פסק הדין, להוצאות המשפט באשר. //1/317474

, לפסק הדין דלעיל 43' כאמור בס, (תיעול)לחוק העזר  3' וס( סלילה)לחוק העזר  /' בניגוד ס

 .כל צד ישא בהוצאותיו, לפיכך. החלטתי שלא לחייב את הנתבעים לשאת בהוצאות המשפט

 

 .בדואר רשוםכ הצדדים "דין לבהמזכירות תשלח העתק פסק ה. 7/

 

7707017 

7/717070 
 

 

 /1/317474-10170740שמעון פיינברג 

 . בהעדר הצדדים( 0007ביולי  01)ח "תשס, ד בתמוז"ניתן היום כ

 שופט, שמעון פיינברג

http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s04707109-101.doc
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 סגן נשיא

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


