
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 7504/21
בג"ץ 7983/21

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופטת י' וילנר

רפאל נחושתן ו-35 אח' העותרים בבג"ץ 7504/21:

               נ  ג  ד

1. בית הדין הארצי לעבודה המשיבים בבג"ץ 7504/21:
2. המוסד לביטוח לאומי

3. לשכת רואי החשבון בישראל
4. אריאל אבן
5. שלומי רגב
6. דורון פנירי

7. רונן לנדסמן
8. ניר הורנשטיין

9. ד"ר רענן הר זהב
10. גד ראובן אנג'ל

גד ראובן אנג'ל העותר בבג"ץ 7983/21:

               נ  ג  ד

1. בית הדין הארצי לעבודה המשיבים בבג"ץ 7983/21:
2. המוסד לביטוח לאומי

3. רפאל נחושתן
4. אברהם ברנמילר

5. אברהם שחר
6. דפנה רות שחר

7. אביעד גוז
8. אברהם יהודה גליק

9. אבישי קוטליצקי
10. שרון קוטליצקי פרי

11. אהרון כהן
12. אהוד כהן
13. נתן שרון

14. אפרים שרון
15. גדי דוד קרובינר
16. דן דוד קרובינר

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/7504-21.pdf



17. גד רויטמן
18. גלעד רבינוביץ

19. דורון מאיר
20. דניאל בנג'נו

21. יגאל פלט
22. יוסף עצמון

23. יורם אבירם
24. יעקב גונצרובסקי

25. יעקב מושקוביץ
26. מוני שלמה בר

27. רותם בר
28. אמיר רוזנטל
29. ניל טרובוביץ
30. עמית ברקאי

31. ערן יואל רייניש
32. אורלי חשן

33. אריאל קרסו
34. עדנה עוז קרסו

35. שרה קרסו בוטון
36. רם שריג
37. שי ברגר
38. חן ברגר

39. שי אדלר

עתירה למתן צו על תנאי

ה' בתמוז התשפ"ב             (4.7.2022) תאריך הישיבה:

עו"ד אלכסנדר שפירא

בשם העותרים בבג"ץ 
7504/21 והמשיבים 39-3 

בבג"ץ 7983/21:

אין התייצבות
בשם המשיב 1 בבג"ץ 7504/21 

ובבג"ץ 7983/21:

עו"ד יוסף פולסקי; עו"ד ארנה רוזן-אמיר
בשם המשיב 2 בבג"ץ 7504/21 

ובבג"ץ 7983/21:

פטורה מהתייצבות
בשם המשיבה 3  בבג"ץ 

:7504/21

אין התייצבות
בשם המשיבים 8-4 בבג"ץ 

:7504/21

פטור מהתייצבות
בשם המשיב 9 בבג"ץ 

:7504/21

בשם המשיב 10 בבג"ץ 
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עו"ד דורון שטרן; עו"ד נעמי ווסטפריד; 
עו"ד אליהו קפלן

7504/21 והעותר בבג"ץ 
:7983/21

ן פסק-די

בהמלצתנו ולאחר שמיעת הערותינו הודיעו העותרים בשתי העתירות כי הם אינם 

עומדים על העתירות, וזאת תוך שמירת טענות וזכויות ברמה הפרטנית הנוגעת לכל אחד 

מן הנישומים ולחיובים שהוטלו עליו, ושאינן ממין הטענות העקרוניות שהועלו 

בעתירות. 

לפיכך, העתירות נדחות. 

אין צו להוצאות. 

ניתן היום, ה' בתמוז התשפ"ב (4.7.2022).

ש ו פ ט ת ש ו פ ט ת  ה נ ש י א ה
_________________________
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