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  ורשלאבקשה הסדר פשרה ובדבר הגשת הודעה 

 על נספחיו. ,הסדר פשרהאת הנכבד המשפט -להגיש לביתמתכבדים צדדים ה .1

 ב:", מצחותנושם התמונה ולהשלמת הלצורך  .2

גלובוס מקס בע"מ נ' כונס הנכסים  27678-06-17 קבקשה למתן הוראות שהוגשה במסגרת פר" (א)

 (;"הבקשה")להלן:  הרשמי, מחוז ירושלים

 .14/01/2018מיום בבקשה החלטה  (ב)

תבקש לבטל את הדיון שנקבע ליום המשפט הנכבד מ-ביתשרה כאמור, ולאור הגשת הסדר הפכן, -כמו .3

01/02/2018. 

 

 

  _____________ 
 אסף פינק, עו"ד
 ב"כ המבקשים

 

 

















































































































































בית המשפט המחוזי בירושלים

יום שלישי 30 ינואר 2018 'ת"צ 67813-12-14 גרנות נ' גלובוס מקס בע"מ ואח

 

אל (الى): עידו גרנות

                      

           אישור על הגשת מסמך מסוג הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ُمصادقة على إبراز ُمستند من نوع הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ניתן אישור כי ביום (نصادق بھذا) 31/01/2018 בשעה (الساعة) 07:00:00

הוגש מסמך מסוג (قُدم ُمستند من نوع) הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

בתיק (في قضیة رقم) 67813-12-14 - גרנות נ' גלובוס מקס בע"מ ואח' .

 


