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 נאור' כבוד השופטת מ 
 חיות' כבוד השופטת א 
 

עובדי עמותת בית החולים הכללי משגב לדך  :יםהמבקש
 (ירוקבפ)בירושלים 

  

 ד  ג  נ 

         

 עמותת בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים. 1 :המשיבים
 בתפקידו כמפרק העמותה, ח דורון שורר"רו. 2 
 היועץ המשפטי לממשלה. 3 
 רופאי העמותה. 4 
 גמלאי העמותה. 5 
 עובדי העמותה. 6 
 המוסד לביטוח לאומי. 7 
 כונס הנכסים הרשמי. 8 
 ר יוסף אלדור"ד. 9 
  

בשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשט המחוזי 
' י כב"שניתן ע 17.8.06מיום  4978404א "בירושלים בבש

 בן עמי' השופטת ח

  

 (14.5.09) ט"באייר התשס' כ :תאריך הישיבה
 

 הורנשטיין גלילה ד "עו :יםבשם המבקש

 

 ד מאיר אבירם"עו; ד משה מרדלר"עו :2-1 בשם המשיבים
 דנה מוחהד "עו 3בשם המשיב 
 סימון סייץ ד "עו :4 יםבשם המשיב
 אלי בן טוביםד "עו :5 יםבשם המשיב
 יעקב חסדאיד "עו :6 יםבשם המשיב

 :7בשם המשיב 
 :8בשם המשיב 

 שרית דמריד "עו
 ד יונתן קירש"עו

 בעצמו  :9בשם המשיב 
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ן-פסק  די

 
הקדשנו דיונים לא . בעלי הדין הניחו בפנינו הסכם פשרה ואנו מברכים על כך 

אף אחד מבין . ף סוף הושג הסדרומעטים לעניין שהועלה בבקשת רשות הערעור וס

, מכל מקום. הנושים הרגילים שאינם נמנים על בעלי הדין שבבקשה לא הביע הסתייגות

מן ההסברים שקיבלנו מבא כוחו של המפרק עולה כי קופת הפירוק אינה מושפעת עקב 

רשמנו לפנינו את שהוסכם בעת הדיון כי זכויותיהם של המבקשים והמשיבים . ההסדר

 . קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ות להם כלפי קרנות הפנסיהעומד 5

 

פאינה רובינה העלה היום לראשונה הסתייגות מסוימת ' בא כוחה של גב 

הישיבה היום כונסה לשמוע את עמדתם . אנו מתעלמים מהסתייגות זו. מהסדר הפשרה

רך דין שולחתו של עו. של הנושים שאינם נמנים על בעלי הדין שבבקשת הרשות דנא

 . אין סיבה לאפשר לה להביע הסתייגות היום. חסדאי הסכימה בעבר להסדר המוצע

 

 . אין צו להוצאות(. 'המסומן א)אנו נותנים תוקף של פסק דין להסדר הפשרה  

 

 

 

 .(.5.0..5 )ט "תשסהאייר ב' כ, היום ןנית 
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