
 
 

 

 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 
 ג"י - 2233312א  "ע

 
 חיות' כבוד השופטת א  :פניל
 עמית' כבוד השופט י 
 שהם' כבוד השופט א 
 

 שלו חוזה. 1 :המערערים
 אביב חוזה. 2 
 רחל חוזה. 3 

  

 ד  ג  נ 

         

 מ"בע 2212רויאל בנייני יוקרה . 1 :המשיבים
 ד בנימין דדוש"עו. 2 
 עד חריש-ד גיל"עו. 3 
 ש וואנו.ד ס"עו. 4 
 כונס הנכסים הרשמי. 5 
 עזבון המנוח עמוס חוזה. 6 
 עזבון המנוח יחזקאל חוזה. 7 
 מ"פורמלי בנק דיסקונט לישראל בע. 8 
 פורמלי אליעזר כחלון. 9 
 ארז גולדשטיין. 12 
 מ"בע 2212ם ן ופיננסי"קבוצת גולד נדל. 11 
 סימון בן נעים. 12 
 אברהם אלבז. 13 
 אלבז אסתר. 14 
 פורמלי לנקרי שלום. 15 
 פורמלי לנקרי עליזה. 16 
 (1985)דוין . ת.פורמלי א. 17 
 פורמלי כוכבי שמעון. 18 
 כוכבי גוליט. 19 
 פורמלי דמארי נסים. 22 
 פורמלי אבוטבול טוני. 21 
 יאלפורמלי לוי רז. 22 
 פורמלי מעודה ראובן. 23 
 פורמלי מעודה הדסה. 24 
 פורמלי שטאוי שלום. 25 
 פורמלי כהן גואל. 26 
 פורמלי שטאוי ציון. 27 
 פורמלי שטאוי תמר. 28 
 פורמלי בסה יוסף. 29 
 פורמלי בסה עובד. 32 
 פורמלי בסה אליהו. 31 
 בן בנימין ראובן. 32 
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 בן בנימין מלכה. 33 
 בירן אלי. 34 
 בן בנימין משה. 35 
 דגני מרדכי. 36 
 בשארי דוד. 37 
 בשארי רבקה. 38 
 פלוטקה יעקב. 39 
 חדיף אלפונסו. 42 
 מחוז חיפה, פורמלי לשכת רישום המקרקעין. 41 
 ולייט כוכבי'עזבון המנוחה ג. 42 
  

 9.6.2214מיום  סיום הליך בהסכמה

  

 אלטשולר מיר אד "עו :המערעריםבשם 

 

 גלזר אילן ד "עו :1ה בשם המשיב
 ד סולי וואנו"עו :4-2בשם המשיבים 

 ד טובה פריש"עו :5בשם המשיב 
 

ן-פסק  די

 
ונוכח עמדת הכונס הרשמי שהוגשה היום  4-1לבקשת המערערים והמשיבים  

דין להסדר הפשרה שצורף -תוקף של פסקניתן בזה , 614..4.0בהתאם להחלטתי מיום 

 . ל ובהתאם למוסכם נדחה הערעור לא צו להוצאות"להודעת הצדדים הנ

 

 . מבוטל בזאת, 614..11.0, הדיון הקבוע בערעור למחר 

 

 

 (.614..16.0 )ד "ב בסיון התשע"י , ניתן היום 

 

 

 ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט ת
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 הג+גק   V14.doc_13033270   .כפוף לשינויי עריכה וניסוח העותק
 www.court.gov.il,  אתר אינטרנט;  3333272-277 'טל, מרכז מידע

 

http://www.court.gov.il/
http://www.court.gov.il/

