
 

 29.4.2022תאריך חתימה: 
 29.4.2022המועד האחרון להגשת ההודעה: 

   העליוןבבית המשפט 
 ירושלים ב

 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  
אלון    ,ושות' יגאל  אביב98מרח'  תל  ;  03-6078607טלפון:    ., 
 . 03-6078666פקס: 

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

 .03-7101617; פקס: 03-7101635טלפון: . תל אביב 98אלון  
 

טולידאנו ושות',    ע"י ב"כ ארדינסט בן נתן,  11  -ו   6המבקשים  
עברון המבורגר  ברקוביץ  ,  עם  אביב4מרח'  תל   טלפון:.  , 

 . 03-7770101; פקס: 03-7770111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבקשים ה 

 - נ ג ד    -  
 

 

 46520235ת"ז , ראובן רוזנפלד. 1 
  28מרח' הארבעה  ,  ע"י ב"כ עוה"ד עמית מנור ו/או יוקי שמש

 . 153-35438086; פקס: 03-6090434טלפון: . תל אביב
 
 006796205ת"ז  , משה הייט. 2

ע"י ב"כ מושקוביץ, סטיס, חיימוביץ ושות', וכן ע"י אורלנסקי,  
ושות' מוזסון  העם  ,  איזנברג,  אחד  אביב9מרח'  תל   טלפון:.  , 

 . 03-7444772; פקס: 03-7444771
 
 52-003612-0, ח"צ . כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ3
 51-138234-3, ח"צ  . כלל פיננסים בע"מ4
 
 ( KPMG Israelסומך חייקין רואי חשבון ) .5

                                  .תל אביב 4מרח' ברקוביץ , ע"י ב"כ ניר כהן, לשם ושות' 
 . 03-6968277; פקס: 03-6968270טלפון: 

 



 

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

ב"כ   ושות'ע"י  יעבץ  ,  כספי  אביב  33מרח'   טלפון: .  תל 
 03-9761001; פקס: 03-7961000 

 
 52-002389-6ח"צ , . חברת השקעות דיסקונט בע"מ8

 ירושלים                                                           2מרח' בית"ר , ע"י ב"כ אפרים אברמזון ושות'
 02-5654001; פקס: 02-5654000טלפון: 

 
 52-003228-5ח"צ , . אי די בי חברה לפתוח בע"מ9

בע"מ  באמצעות לפתוח  נאמן אידיבי חברה  נאור   עו"ד אופיר 
דין  )בפירוק( עורכי  גרשט,  נאור  ב"כ  מיטב    ,ע"י  תל  6מרח'   ,

 03-5447405; פקס: 03-5447404טלפון:  .אביב
 

 כונס הנכסים הרשמי . 10
ב"כ   דלומיעו"ד  ע"י  העיר",  ,  216יפו  מרח'    מיכל  "שערי  בית 
 02-6467784; פקס: 073-3926843טלפון: .  ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משיבים ה 

  

 הודעת עדכון מטעם המבקשים

מיום   הנכבד  המשפט  בית  להחלטת  הערעור,  28.4.2022בהתאם  רשות  בבקשת  שהתקיים  , שבכותרת  ולדיון 

הדיון בבקשה לאישור תביעה  ראוי להעביר את    שלפיהובהמשך לעמדת בית המשפט הנכבד כפי שהובעה בדיון,  

   מתכבדים המבקשים להודיע כדלקמן:, בבית המשפט המחוזי בתל אביב מחלקה הכלכליתמותב של הנגזרת ל

יצרו קשר עם המבטחים לצורך בחינת האפשרות לפנייה לגישור מהיר ומוגבל בזמן לפני פרופ'    המבקשים .1

לא ניתן יהיה לקבל את עמדת המבטחים במהלך  נוספים אילוצים לוחות הזמנים שנקבעו וחנס, אך בשל 

 הימים הקרובים.  

לצורך  ימים,    10-שתוגבל ל  2-1המשיבים  המבקשים נכונים לקיים הידברות קצרה עם ב"כ  כך או כך,   .2

בדיון   לסיום ההליך בהסכמה בחינת האפשרות   )וככל שיתעורר הצורך במהלך    ברוח הדברים שנאמרו 

על מנת שהמגעים יתנהלו במסגרת של    המגעים, והמבטחים יסכימו לכך, ניתן יהיה לפנות לפרופ' חנס

 (.  גישור

 .8.5.2022ההידברות עד ליום  הודעה בדבר תוצאות   הצדדים יגישו לבית המשפט הנכבד .3

כי הדיון בבקשת האישור    יחליטובית המשפט הנכבד    ימים לא יגיעו הצדדים להסכמה,  10כל שבתום  כ .4

תתבקש תוספת הבהרה להחלטה      בבית המשפט המחוזי בתל אביב,  למותב של המחלקה הכלכליתיועבר  

בדיון,ברוח   בית המשפט הנכבד  כפי שיראו  יהיו רשאים להגיש  הצדדים  לפיה  ש   עמדת  בקשות  בהליך 

החלטת בית משפט קמא  וכי    בשל החלטת דירקטוריון דסק"ש;  בקשות לסילוק על הסףלרבות  לנכון,  

מבלי שהחלטת  ולפי שיקול דעתו,  המותב החדש ידון בבקשות אלה כפי שימצא לנכון  תבוטל )ולחילופין כי  

 . (תחייב או תגביל באופן כלשהו את המותב החדשבית המשפט קמא 

 

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

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

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

 




