
 
 

 
 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 
 1555/21ע"א 

 1934/21ע"א 
 3663/21ע"א 

 
 כבוד השופטת ע' ברון  פני:ל
 כבוד השופטת י' וילנר 
 כבוד השופטת ר' רונן 
 

 ; 1555/21ע"א -ת בהמערער
 ; 1934/21ע"א -ב 3המשיבה 

 :3663/21ע"א -ב 4והמשיבה 
 

 
 
 נוודים בע"מרש ערכות וש

 
 ד  ג  נ

 
 ; 1555/21ע"א -ה בהמשיב

 ; 1934/211ע"א -ב 2המערערת 
 : 3663/21ע"א -ב 2והמשיבה 

 

 
 

 שנית אורן

; 1555/21ע"א -ב 2-1המשיבות 
; 1934/21ע"א -ב 3-ו 1המערערות 
 :3663/21ע"א -ב 3-ו 1והמשיבות 

 

 
 

 ג'אנט קורמן

 שרון אפפלדורף 
  

 ; 1555/21ע"א -ב 3המשיבה 
 ; 1934/21ע"א -ב 1המשיבה 

 :3663/21ע"א -ב 2והמערערת 
 

 
 

  פוט גרופ בע"מ -פליי

 ; 1555/21ע"א -ב 4המשיבה 
 ; 1934/21ע"א -ב 2המשיבה 

 :3663/21ע"א -ב 1והמערערת 
 

 בע"מ )88ליידי קומפורט (א. 
 ב. אל. סי קומפורט בע"מ

 ג. פי. פי. טי קומפורט בע"מ

  
 ; 1555/21ע"א -ב 5המשיבה 
 ;1934/21ע"א -ב 4המשיבה 

 :3663/21ע"א -ב 3והמערערת 
 

 
 

 מורן ייצור נעליים בע"מ

 
המחוזי בתל  על פסק דינו של בית המשפט יםערעור

-ב 6.1.2021מיום  )ר' כהןיפו (כב' השופט  –אביב 
-7182-06; ת"צ 20393-07-12; ת"צ 7033-06-12ת"צ 

  7148-06-12; ת"צ 12
 

 )30.1.2023(        ח' בשבט התשפ"ג תאריך הישיבה:
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 ;1555/21ע"א -בשם המערערת ב
 ;1934/21ע"א -ב 3המשיבה 

 :3663/21ע"א -ב 4והמשיבה 
 

 
 

  עו"ד דן סלע

 
 ; 1555/21ע"א -בשם המשיבה ב

 ; 1934/211ע"א -ב 2המערערת 
 ;3663/21ע"א -ב 2והמשיבה 

 
; 1555/21ע"א -ב 2-1ובשם המשיבות 

; 1934/21ע"א -ב 3-ו 1המערערות 
 :3663/21ע"א -ב 3-ו 1והמשיבות 

 

 
 
 
 
 
 

  עו"ד זאב קורמן; עו"ד נחום אורן

; 1555/21ע"א -ב 3בשם המשיבה 
 ; 1934/21ע"א -ב 1המשיבה 

 :3663/21ע"א -ב 2והמערערת 
 

 
 

 עו"ד ערן לב

; 1555/21ע"א -ב 4בשם המשיבה 
 ; 1934/21ע"א -ב 2המשיבה 

 :3663/21ע"א -ב 1 והמערערת
 

 
 

 עו"ד יוסי רייטר

 ; 1555/21ע"א -ב 5המשיבה 
 ; 1934/21ע"א -ב 4המשיבה 

 :3663/21ע"א -ב 3והמערערת 

 
 עו"ד פרופ' אבי ויינרוט; 

 עו"ד אריק מגידיש
 
 

ן-פסק  די

 
 

כוח -עיינו בכתובים והוספנו ושמענו את טיעוני בא

בבקשות האישור. , הן המבקשות 1934/21המערערות בע"א 
שהמלצנו. משעשינו כן ולאחר  תהערנו את שהערנו והמלצנו א

כי הן  1934/21התייעצות הודיע בא כוח המערערות בע"א 
מקבלות את המלצת בית המשפט. כך הודיעו גם באי כוח הצדדים 

 האחרים. משכך, הערעורים כולם נדחים.

 אין צו להוצאות בערכאתנו. 
 

 ).30.1.2023( ג"התשפ בשבט' ח, היום ניתן 
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