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לייק 188 פסקי דין, החלטות ופרוטוקולים

< חזרה לתוצאות החיפוש
הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 2028-11-17

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

התובע:
מאיר מלכה

ע"י ב"כ עו"ד דוד פולק

נגד

הנתבעים:

הרצל שלומי גבעתי
יצחק ועמוס בוקרה קבלנים בעמ

מיקי מאיר השקעות ומסחר נדל"ן בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רועי שעיה

החלטה

אני מאשר את זימון המהנדס קרוואני ועו"ד דניאל כהן, כמו גם את השמאי עמיאל , בכפוף להפקדות
כפי שאקבע בעת מתן ההחלטה בבקשות הזימון שהצדדים יגישו לגבי עדים אלה עם שם וכתובת

וזאת תוך 7 ימים מהיום . גם ביחס לשאר העדים שהזמין הנתבע ואשר עדותם אושרה בעבר , יגיש
ב"כ הנתבע בקשה חדשה עם שמות וכתובות ואאשר בכפוף להפקדות כפי שאקבע.

בהתחשב בזמני החקירה הסבירים שיש לאפשר לצדדים לצורך מימוש יומם בבית המשפט, אני קובע
את זמני החקירה כדלקמן:

בדיון הקבוע ליום 2.11.20 בשעה 10:00

בוריס חיימוב – עד 15 דק'.
רינה טל – עד 15 דק'.

עו"ד דניאל כהן - עד 20 דק' ח"ר; עד 20 דק' ח"נ.
המהנדס קרוואני – עד 20 דק' ח"ר; עד 20 דק' ח"נ.

מאיר מלכה (התובע) – עד 90 דק'.

בדיון הקבוע ליום 15.11.20 בשעה 10:00

השמאי עמיאל - עד 20 דק' ח"ר; עד 20 דק' ח"נ.
עו"ד עודד לב (עו"ד מטעם בנק דיסקונט) – עד 20 דק' ח"ר; עד 20 דק' ח"נ.

עו"ד מרדכי ווהב (כונס הנכסים על הדירה) – עד 20 דק' ח"ר; עד 20 דק' ח"נ.
עו"ד מייק יורק (ליווה את העיסקה וייצג את הנתבע 1 מול בנק ירושלים) – עד 20 דק' ח"ר; עד 20

דק' ח"נ.
עו"ד ניסים עמר (ערך הסכמי פשרות והתקשרויות בין הצדדים( – עד 20 דק' ח"ר; עד 20 דק' ח"נ.

בדיון הקבוע ליום 16.11.20 בשעה 10:00

עמוס אלון (מנהל ובעלים בנתבעת 2 בתקופה הרלוונטית) – עד 20 דק' ח"ר; עד 20 דק' ח"נ.
ז'קלין מלכה (גרושתו של התובע) – עד 20 דק' ח"ר; עד 20 דק' ח"נ.

שלומי גבעתי (הנתבע 1) – עד 90 דק'.

ב"כ הצדדים יודיעו לבעלי הדין ולעדים על מועד ההוכחות בסמוך לקבלת החלטתי זו ויוודא כי העדים
אישרו כי אין מניעה להתייצבותם במועד שנקבע. יש לתזכר את העדים כשבועיים לפני הדיון.

 חפש

https://www.ruling.co.il/
https://www.ruling.co.il/search?q=%22%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99+%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%22


7/20/2020 בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 2028-11-17 07-06-2020 - פסקי דין, החלטות ופרוטוקולים

https://www.ruling.co.il/3_2028-11-17-בית-משפט-השלום-בתל-אביב---יפו-ת"אbe69d1f-c401-4292-9d01-2931369de667 2/2

בית משפט השלום | בית משפט המחוזי  |  בית משפט העליון  |  בית הדין האיזורי לעבודה  |  בית הדין הארצי לעבודה  |  בית הדין
לשכירות  |  בית משפט לעניינים מינהלייים  |  בית משפט לעניינים כלכליים  |  בית המשפט לתביעות קטנות

ruling.co.il ©2011-2020. כל הזכויות שמורות.  |  עמוד הבית  |  תנאי שימוש  |  צור קשר

ב"כ הצדדים יכולים לאפשר לצדדים להגיע לאולם בית המשפט בשעת העדות הצפויה שלהם לפי
הלו"ז שנקבע לעיל, עם מקדם ביטחון מסוים, על מנת למנוע מצב של המתנה לעדים ו יש לקחת

בחשבון לעניין זה כי תיערך הפסקה בין השעות 11:00-11:30.

ניתנה היום, י"ב סיוון תש"פ, 04 יוני 2020.
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