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 מחוזי משפט ההבבית 

 יפו  –תל אביב ב

 5578-10-20פר"ק  
 ברנר  חגי השופט כבוד הנשיא סגן בפני

   
 עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני  : בעניין 

 בתוקף תפקידם ככונסי נכסים
 ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין 

 6423806, תל אביב  4מרח' ברקוביץ'  
 03-7770101; פקס':  03-7770111טל':  

 office@ebnlaw.co.ilדוא"ל:    כתובת 

 
 
 

                 
 ; כונסי הנכסים 

   
 עו"ד אופיר נאור : בעניין ו 

בע"מ   לפתוח  חברה  אידיבי  של  כנאמן  תפקידו  בתוקף 
 של חלק ממניות דסק"ש   )"החברה"( וככונס נכסים

 דין  עורכי  משרד, גרשט –"י ב"כ ממשרד נאור ע
 678906 אביב  תל, Aכניסה   6' מיטב  מרח

 03-5447405': פקס; 03-7445404 ':טל
 Ophir@nglaw.co.il דוא"ל:   כתובת 

 
 
 
 
 
 

 ;הנאמן
   
 : בעניין ו 

 

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ 
)סדרה   החוב  אגרות  למחזיקי  כנאמן  תפקידה  בתוקף 

 יד'( של אי די בי חברה לפתוח בע"מ
 ושות', עורכי דין   ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן, טולידאנו 

 6423806, תל אביב  4מרח' ברקוביץ'  
 03-7770101; פקס':  03-7770111טל':  

 office@ebnlaw.co.ilדוא"ל:    כתובת 

 
 
 
 

   
 

 ; נאמן האג"ח 

   
   דולפין איי אל השקעות בע"מ : ובעניין 

 דין  - ע"י ב"כ ממשרד הרצוג פוקס נאמן עורכי 
   6423904, תל אביב  4מרח' ויצמן  

 6966464-03; פקס':  6922091-03טל':  

 
 
 

 ; דולפין 
   

   3פקיד שומה ת"א  –רשות המיסים  : ובעניין 
 באמצעות היחידה לפירוק, כינוס ופשט"ר  

 ע"י ב"כ עוה"ד ג'רי פאנוס ואח'  
 , תל אביב  125מדרך מנחם בגין  

 074-8091783פקס:  074-7612950: 'טל

 
 
 
 

 ; רשות המסים 
   

 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי : ובעניין 
 ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות 

 פו י – , תל אביב 2מרח' השלושה 

 
 

 ; הממונה 

 

 מטעם כונסי הנכסים דחופה  בקשה

 ( חלוקת כספים ראשונה לנושה המובטחאישור ל)

 בהסכמת רשות המיסים 

הנכבד מתבקש לאשר לכונסי הנכסים לחלק למחזיקי אגרות החוב )סדרה יד'( של אי די בי חברה  בית המשפט 

את הסכום שיתקבל בקופת כונסי הנכסים במועד ההשלמה שיתקיים בשבוע    ,"(הנושה המובטח)"  לפתוח בע"מ

 בקופת כונסי הנכסים.  ₪  מיליון  5(, תוך הותרת כרית של עד  מיליון ₪  813  -   כלמיליון ₪    637  -שינוע בין כ  הבא )
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כדי לצמצם את החוב לנושה המובטח, ובקשה    בהקדםכמפורט להלן, החלוקה מחויבת המציאות ויש לבצעה  

המבוקשת, וזאת לאחר  לבצע את החלוקה    , מטעמי מס, שאין מניעה  ,מראשכדי להבהיר  גם  זו מוגשת עתה  

 . וקבלת הסכמתה לכך סיםי תיאום מראש עם רשות המ

 : נימוקי הבקשהאלו ו

על פי    1לכונסי הנכסים למכור את מניות השליטה בדסק"ש הנכבד  אישר בית המשפט    20.11.2020ביום   .1

 . ("ההעסק)"  15.10.2020הצעת מגה אור מיום 

 .מיליון ₪ 950מכרנה מניות השליטה בדסק"ש בתמורה לסך של  יעל פי העסקה ת .2

המסים  נמסר  2.12.2020  ביום .3 ודולפין    לרשות  שהואיל  בכך  וסיכם  אותה  שתיאר  העסקה  על  דיווח 

של   בסך  בדסק"ש  השליטה  מניות  את  ₪  1.647רכשה  בעסקה אזי  ,  מיליארד  מס  חבות  כל    אין 

 ."(הדיווח)"

 .1כנספח מצ"ב  ,בשם כונסי הנכסים על ידי משרד יולוס גזית ושות' , שנשלחהעתק הדיווח

בה    ,פגישה עם פקיד השומה  15.12.2020כונסי הנכסים נערכה ביום  בעקבות הדיווח האמור ולבקשת   .4

וכן השתתפו  ,  של רשות המסים  היחידה לפירוקים   מנהל פאנוס, סגן    השתתף גם )טלפונית( עו"ד ג'רי

 ועוה"ד רם יולוס ועדי קסטרו ממשרד יולוס גזית ושות'.   ,עו"ד רענן קליר ,הח"מ

העסקה והובהר כי התמורה המיועדת מן העסקה נועדה,    הסבר מפורט עללרשות המסים  בפגישה נמסר   .5

אותה   לחלק  עצומה  חשיבות  יש  וכי  המובטח  לנושה  לחלוקה  ובראשונה,  לנושה    במהירותבראש 

  .המובטח לנושה  החוב את לצמצם וכדי, מדוברלהיקף הסכומים בהם המובטח, בשים לב 

לערוך שומה סופית לגבי העסקה    לה   יאפשרו  לא   הזמנים   שלוחות   הגם  כי  הובהר   המסים  רשות   מצד .6

]נוסח חדש[, התשכ"א והעובדות    ין י הענ  שבנסיבות  הרי  ,1961-בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה 

אך ראוי ונכון שתוגש בקשה לבצע חלוקה    ,  שפורטו בדיווח, אין היא מתכוונת להתנגד לביצוע החלוקה

 כאשר רשות המסים תהיה לה משיבה. מכאן, בין היתר, בקשה זו. 

נשלים ונציין כי ביום א' האחרון אישר בית המשפט הנכבד שינוי בתנאי העסקה )בקשה שסומנה מספר   .7

 (, אך אין בשינוי זה כדי לשנות את המסקנה כי אין כל חבות במס בעסקה. 43

 .2כנספח מצ"ב  16.3.2021ווח על שינוי תנאי העסקה שנמסר לרשות המסים ביום  העתק די 

אלו   .8 לכל  רשות   -בהמשך  כי  מסר  פאנוס  ועו"ד  המסים  לרשות  הוצגה  היא  הבקשה  הגשת  לפני 

 .המיסים מסכימה לה

ברישא  עוד נשלים ונציין כי אין מחלוקת שגובה החוב לנושה המובטח עולה על הסכומים המפורטים   .9

 לבקשה שישולמו לכונסי הנכסים במועד ההשלמה בשבוע הבא.

 

מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש, עליהן מונו עוה"ד קליר ובנימיני ככונסי    70.2%  –המהוות כ    מניות של דסק"ש  99,258,708  1
 . נכסים
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 אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד כמפורט ברישא לבקשה זו.  .10

 

 

 ___________________  ___________________ 

 , עו"ד אלון בנימיני , עו"ד רענן קליר
 כונסי הנכסים 

 



 

 

 תוכן עניינים 

 עמ' שם הנספח  מס' 

 3 העתק הדיווח שנשלח בשם כונסי הנכסים על ידי משרד יולוס גזית ושות'  1

 6   16.3.2021העתק דיווח על שינוי תנאי העסקה שנמסר לרשות המסים ביום   2

 

1



 

 

 1נספח 

העתק הדיווח שנשלח בשם כונסי  

הנכסים על ידי משרד יולוס גזית 

 ושות'

 3עמ' 

 



3



4



 

 

 2נספח 

העתק דיווח על שינוי תנאי העסקה  

שנמסר לרשות המסים ביום 

16.3.2021  

 6עמ' 
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