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.1

הצדדים ( למעט המשיבה  – 3ל הלן  :שיש דן )  ,הגישו לבית המשפט הודעה

משותפת המסומנת "א"  ,ממנה עולה כי בין המדינה לבין אבן קיסר גובשה הסכמה
עקרונית המתייחסת לתביעות הסילוקזיס הפרט ניות התלויות ועומדות כבר בעת
הזו בערכאות הדיוניות השונות  ,וביחס לתביעות נוספות שעשויות להיות מוגשות
בטווח הזמן הקרוב  ,ביחס לחלוקה הפנימית בינן לבין עצמן  ,למקרה בו תוטל
עליהן חובת תשלום  ,בין אם בפשרה ובין אם בפסק דין .
הא מור לעיל כפוף להסתייגויות שפורטו בסעיפים  3.2 – 3.3להודעה .

1

.3

מאחר שיש בהסכם בין המדינה לבין אבן קיסר כדי לייעל את ההליכים

בעשרות תביעות  ,ולאור חשיבותו המערכתית של ההסכם  ,אני נעתר לבקשת
הצדדים בסעיף  3.2להודעת הצדדים  ,מורה על מחיקת הערעורים  ,ומורה כי פס ק
דין זה  ,המאמץ את הודעת הצדדים  ,יבוא חלף פסק דינו של בית משפט קמא .
.3

על אף האמור בסעיף  3לעיל  ,פסק דינו של בית משפט קמא יישאר על כנו

אך ורק בכל הנוגע לשאלת החבות והאחריות של שיש דן  ,וחלק זה של ע " א
 113341/יישאר על כנו .
./

נקבע ליום  11.13.3.11שעה  11:..לקדם ערעור נוסף אך ורק בע " א

 , 113341/לחלק הערעור שנותר לבירור כאמור בפסקה  3לעיל .
תשומת לב שיש דן כי היה עליה להגיש סיכומים זה מכבר  ,ועליה לעשות
כן עד ליום . 12.11.3.11
.1

אין צו להוצאות  .ה פקדונות יוחזרו למפקידיהם .

נית ן היום  ,כ " ב בחשון התשע " ו ( .) /.11.3.11
שופט
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