
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

רע"א 7763/21

כבוד השופט ע' גרוסקופף לפני:

1. רפי ביסקר המבקשים:
2. חיים גבריאלי

3. נוחי דנקנר
4. אליהו כהן
5. יצחק מנור

6. צבי לבנת
7. פרופ' ניב אחיטוב 

8. זהבה דנקנר
9. אבי פישר

10. דורי מנור
11. שאול בן זאב

12. מרק שימל
13. משה ארד
14. עמי אראל

15. רו"ח מישל דהן

נ ג ד

1. ראובן רוזנפלד המשיבים:
2. משה הייט

3. כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
4. כלל פיננסים בע"מ

5. סומך חייקן רואי חשבון
6. י.ז.ד בע"מ

7. יצחק דנקנר
8. חברת השקעות דיסקונט בע"מ

9. אי די בי חברה לפתוח בע"מ - באמצעות עו"ד 
אופיר נאור

10. כונס נכסים רשמי

בקשה לאישור הסדר פשרה בין הצדדים

עו"ד אורי שורק בשם 
המבקשים -4

1, 9-7 ו--15
:12



עו"ד אהרן מיכאלי בשם 
המבקשים 5 ו-

:10

עו"ד גיורא ארדינסט בשם 
המבקשים 6 ו-

:11

עו"ד יוקי שמש בשם המשיב 1 
:

עו"ד שלומי מושקוביץ; עו"ד יניב סטיס בשם המשיב 
:2

עו"ד ניר כהן בשם המשיב 
:5

עו"ד רם כספי בשם 
המשיבים -7

:6

עו"ד אפרים אברמזון בשם המשיבה 
:8

עו"ד אופיר נאור בשם המשיבה 
:9

החלטה

בהתאם להוראת סעיף 202(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הצדדים להסדר 

הפשרה יפרסמו בתוך 5 ימים ממועד מתן החלטה זו מודעה, אשר תכלול את פרטי הסדר 

הפשרה במלואם, כפי שאלו מופיעים בבקשה לאישור. המודעה תפורסם בשניים 

משלושת העיתונים היומיים הנפוצים בישראל, וכן באחד משני העיתונים הכלכליים 

הנפוצים במדינה. 

במודעה יצוין כי כל בעל מניה, דירקטור ונושה (כמוגדר בסעיף האמור), לעניין 

התביעה הנגזרת, רשאי להגיש התנגדות לאישור הסדר הפשרה לתיק זה עד ליום א', 

 .6.2022.26
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הצדדים להסדר הפשרה יעבירו עותק של הבקשה לאישור הסדר הפשרה ליועץ 

המשפטי לממשלה ולרשות לניירות ערך בתוך 3 ימים מקבלת החלטתי זו על ידי באי-

כוח הצדדים, והם, כמו גם הכונס הרשמי, יוכלו להגיב עד ליום 26.6.2022.

ניתנה היום, כ"ה באייר התשפ"ב (26.5.2022).

ש ו פ ט
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