
 

  8.5.2022תאריך חתימה: 

 8.5.2022המועד האחרון להגשת ההודעה: 

  העליוןבבית המשפט 
 ירושליםב

  7763/21רע"א   
  בפני כב' השופט ע' גרוסקופף

   
  050826817 , ת"ז. מר רפי ביסקר1
  024892606 , ת"ז. מר חיים גבריאלי2
  052763224 , ת"ז. מר נוחי דנקנר3
  000116343 , ת"זאליהו כהן. מר 4
  049474356 , ת"ז. מר יצחק מנור5
  051918001 , ת"ז. מר צבי לבנת6
  008115693 , ת"ז. פרופ' ניב אחיטוב7
  003712502 , ת"ז. גב' זהבה דנקנר8
  054185608 , ת"ז. מר אבי פישר9

  022852453 , ת"ז. מר דורי מנור10
  006347702 , ת"ז. מר שאול בן זאב11
  334014123 , ת"זמרק שימל . מר12
  042508242 , ת"ז. מר משה ארד13
  004871265 , ת"ז. מר עמי אראל14
  069961894 , ת"ז. רו"ח מישל דהן15

ע"י ב"כ אגמון ושות' רוזנברג הכהן   15-12-ו  9-7,  4-1המבקשים  
   ושות'

  , תל אביב                            98מרח' יגאל אלון 
  03-6078666; פקס: 03-6078607טלפון: 

  
  ע"י ב"כ גולדפרב זליגמן ושות'  10-ו 5המבקשים 

  תל אביב                    98מרח' יגאל אלון 
  03-7101617; פקס: 03-7101635טלפון: 

  
טולידאנו ושות',  ע"י ב"כ ארדינסט בן נתן, 11 -ו 6המבקשים 

  עם המבורגר עברון
  , תל אביב 4מרח' ברקוביץ 

  03-7770101; פקס: 03-7770111טלפון: 
  office@ebnlaw.co.ilכתובת דוא"ל:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מבקשים ה 

  - נ ג ד    -  
 

 

  46520235ת"ז , ראובן רוזנפלד. 1 
  ע"י ב"כ עוה"ד עמית מנור ו/או יוקי שמש 

  תל אביב                                       28מרח' הארבעה 
  153-35438086; פקס: 03-6090434טלפון: 

  
  006796205ת"ז , משה הייט. 2

ע"י ב"כ מושקוביץ, סטיס, חיימוביץ ושות', וכן ע"י אורלנסקי, 
  איזנברג, מוזסון ושות' 

  , תל אביב                           9מרח' אחד העם 
  03-7444772; פקס: 03-7444771טלפון: 

  
  52-003612-0, ח"צ . כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ3
  51-138234-3, ח"צ . כלל פיננסים בע"מ4
  
  )KPMG Israel. סומך חייקין רואי חשבון (5

  ע"י ב"כ ניר כהן, לשם ושות' 
  תל אביב                                   4מרח' ברקוביץ 

  03-6968277; פקס: 03-6968270טלפון: 

 



 

  513448324 , ח"פי.ז.ד בע"מ. 6 
   002746535 , ת"זמר יצחק דנקנר. 7

  כספי ושות'ע"י ב"כ 
  תל אביב 33מרח' יעבץ 

  03-9761001; פקס: 03-7961000טלפון: 
  
  52-002389-6ח"צ , . חברת השקעות דיסקונט בע"מ8

  ע"י ב"כ אפרים אברמזון ושות' 
  ירושלים                                                         2מרח' בית"ר 

  02-5654001; פקס: 02-5654000טלפון: 
  
  52-003228-5ח"צ , . אי די בי חברה לפתוח בע"מ9

 עו"ד אופיר נאור נאמן אידיבי חברה לפתוח בע"מ באמצעות
  (בפירוק)

  ע"י ב"כ נאור גרשט, עורכי דין                                                   
  , תל אביב                                    6מרח' מיטב 

  03-5447405; פקס: 03-5447404טלפון: 
  

  כונס הנכסים הרשמי. 10
  מיכל דלומיעו"ד ע"י ב"כ 

   בית "שערי העיר", ירושלים, 216יפו מרח' 
  02-6467784; פקס: 073-3926843טלפון: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  משיבים ה 

   

  בקשה לארכה קצרה למיצוי הליכי ההידברות בין הצדדים

, ולנוכח העובדה שדרוש פרק זמן קצר 29.4.2022בהמשך להודעה שנמסרה לבית המשפט הנכבד ביום 

נוסף למיצוי המגעים בין הצדדים מצד אחד ובין המבקשים לחברות הביטוח שלהם מצד שני (וזאת, בין 

 10-היתר, גם בשים לב לימי העבודה המעטים בשבוע החולף), מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך ב

  ימים את המועד למיצוי הליכי ההידברות בין הצדדים (לרבות בנוגע לאפשרות לפנות להליך גישור מזורז). 

  .18.5.2022הצדדים יגישו לבית המשפט הנכבד הודעת עדכון עד ליום 

  נתנו את הסכמתם למבוקש.  9-ו 8, 6-7, 5, 1-2ב"כ המשיבים 

  

  אורי שורק, עו"ד ב/
, 4-1 בקשיםב"כ המ
9-7 ,15-12 

  אהרן מיכאלי, עו"דב/  
 10-ו 5ב"כ המבקשים 

  גיורא ארדינסט, עו"דב/  
 11-ו 6ב"כ המבקשים 

  



 


