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   לישישרשימת אסמכתאות למפגש 
  

  הישראלי במשפט העסקי הדעת שיקול כלל של תחולתו
  1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  253 -ו 252סעיפים 

  סביר עדנה' נ' חוא רוגובסקיישראל דן  131/88 א"ע
  אמריקה צפון בנק כמפרק בתפקידו, הרשמי הנכסים כונס' נ בוכבינדר 610/94 א"ע

  פישמן תקשורת בע"מ-) הממונה על ההגבלים העסקיים נ' בראון916/03(בש"א  8002/03ה"ע 
  בע"מ חקלאית להתיישבות שיתופי כפר ביאליק כפר' נ שגיא 393/08 א"ע
  'ואח מ"בע תעשיות אגן מכתשים 'נ כהנא דב26809-01-11  צ"ת

   "גדיש" קרנות תגמולים בע"מ ואח' נ' אלסינט בע"מ ואח' 2718/09ע"א 
  'ואח מ"בע מדיקל שייפ אולטרה' נ' ואחבע"מ  חברות מיזוג מטרת 48851-02-12 א"ת

  גוטליב נ' איילון אחזקות בע"מ ואח' 32690-10-11תנ"ג 
Smith v. Van Gorkom (Del. 1985) 

Ivanhoe Partners v. Newmont Min. Corp. (Del. 1987)  
MM Companies, Inc. v. Liquid Audio, Inc. (Del. 2003)  

Marcier v. Inter Tel Delaware Inc. (2007) 
  (תשס"ט)313 לא  משפט העסקי" שרון חנס, עיוני הדעת-שיקול "כלל

חנס,  ושרון חמדני אסף "שיפוטית וביקורת דירקטוריון שליטה, חובות מלאה? בעלי "הגינות
  )2008( 75 ט ועסקים משפט

  מדינת ישראל נ' פרומדיקו בע"מ ואח' 55/96ים) -ת"פ (מחוזי
  ישראלהורוביץ נ' מדינת  1182/99ע"פ 
  מדינת ישראל נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל בע"מ 845/02ע"פ 
  טגר בע"מ נ' מדינת ישראל 5672/05ע"פ 

 
  ומשולשת כפולה ,רגילה - נגזרת תביעה

  יד)345, 206 - 194, 1(סעיפים  1999 - חוק החברות, התשנ"ט
  מגן וקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ ואח' 2967/95ע"א 
  דרין נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מברוך  3051/98ע"א 

  'רן ואח משלימים בע"מ (בפירוק) נ' יובל פיננסים שירותים לישראל אשראי קווי 2602-01 א"ת
  ג'סט אינטרנשיונל אן.וי. ואח'אאיממ. וילסון ואח' נ'  19646-04-10תנ"ג 
  בן עמי נ' מנורה מבטחים החזקות בע"מ 21785-02-11תנ"ג 
  זקן חמו נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ואח' 20087-11-11תנ"ג 
  דיין ואח' נ' פתאל ואח' 46924-05-11תנ"ג 
  גוטליב נ' איילון אחזקות בע"מ ואח' 32690-10-11תנ"ג 
  ארנון אפרת ואח' נ' משה בן שאול ואח' 32007-08-11תנ"ג 

בקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת, אשר הוגשה למחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי 
  יפו על ידי שמואל שקדי נ' אינטרקולוני השקעות בע"מ ואח'- בת"א

  "התביעה הנגזרת בדין הישראלי: בחינה ביקורתית" ציפורה כהן קרית המשפט ו (תשס"ו) 
  )2011"בין ייצוגית לנגזרת" אהוד קמר ושרון חנס ("גלובס", יולי 

  )2011נובמבר  4"תביעה נגזרת כפולה" רביב לוי ויפתח אבן טל (תאגידים ח/
נובמבר  4ט/(תאגידים בלאו -מימון ענבלוחאלד כבוב " שלבים ראשונים בהגשת תביעה נגזרת"

2012(  
הראל שחם " סוגיות בהגנה על נושא משרה בחברה מפני תביעה נגזרת -חשוף (?) בצריח "

 )2012נובמבר  4(תאגידים ט/
 23.5.2012אופן מימון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות כפי שאושר במליאת רשות ניירות ערך ביום 

)http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_6938.pdf(  


