
נוכח ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, אני מורה על מחיקת ההליך
בת"צ 68081-03-17, ללא צו להוצאות. 

בהתאם להסכמה הנוספת בין הצדדים אני מורה על עיכוב
ההליכים בתיק ת"צ 64911-06-17, זאת עד למתן פסק דין שאינו

ניתן לערעור במסגרת הליך מקביל המתנהל בארצות הברית. 

המזכירות תסווג גם את תיק 64911-06-17 כתיק סגור. היה
והצדדים יבקשו לחדש את הדיון בתיק יינתן לו מספר חדש.
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הדמיון בחלק ניכר מן השאלות המשפטיות והעובדתיות העומדות על הפרק במסגרת שני ההליכים, ובין
היתר מתוך רצ.ין לייעל את ההליך שבכותרת ולמנוע כפל דיון, בזבוז משאבים וחשש מפמ הכרעות

סותרות.

, ניהלו הצדדימ מגעימ ביניהם, והגיעו להסכמה בדבר עיכובו של ההליך שבכותרת עד 2. נימים האחרונים

להכרעה בתביעה הייצוגית בארצות הברית.

3. ב"כ המבקשת מבקשיס להבהיר כי הסכמתם לעיכוב ההליך שבכותרת מתנת על רקע הבנות קונקרטיות
הנוגעות לניהול התביעה הייצוגית שבכותרת אליהן הגיעו עס ב"כ התובעים המייצגים בארה"ב
(המסמכים המפרטים את ההבנות הנ"ל לא הוצגו בפכי המשיבות 1 ו-13 ומשכך הן אינן מביעות דעה

לגביהן בשלב זה£,

, בין היתר, מכוח הוראת 4. בית המשפט הנכבד מתבקש אפוא ~ בהדגמת הצדדימ - להשתמש בסמכותו
; "הד?1קו!), ולהורות על עיכוב ההליכים בבקשה סעיף 3$כו לחוק ניירות ערך, תשכ!!ח-1968 (להלן

לאישור, וזאת עד למתן 3סק דין שאינו ניתן עוד לערעור בתביעה הייצוגית בארצות הברית,

5. חקכמת הצדדים הינה ביחס לעיכוב ההליכים בלבד, ואין במה שאמור או שאינו אמור בהודעה זו כדי
לגרוע מכל טענה או זבות העומדת לצדדים.

6, בנוסף, הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד, כי המ מסכימים לבקשת מר איל קינן (המבקש

ב-ת"צ 68081-03-17 ק*גן נ' 1€*1 <311נןת01;01§ו1�£1*1>, כי תביעתו תימחק ללא צו להוצאות.
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תל אביב, היום - 8 בפברואר, 2018.




