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 בבית המשפט המחוזי 

 יפו  –בתל אביב 

 50129-09-20פר"ק  
 5578-10-20פר"ק 

 בפני סגן הנשיא כבוד השופט חגי ברנר 
   

 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.ilכתובת דוא"ל:  

 
 
 

                 
 ; כונסי הנכסים 

   
 עו"ד אופיר נאור : ובעניין 

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

 דסק"ש
 גרשט, משרד עורכי דין  –ע"י ב"כ ממשרד נאור 

 678906, תל אביב Aכניסה   6מרח' מיטב  
 03-5447405; פקס': 03-5447404 טל':

 Ophir@nglaw.co.il כתובת דוא"ל: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ; הנאמן 
   

 

 מטעם כונסי הנכסים ומטעם הנאמן  דו"ח

 (והשלמת עסקאות המכר למכירת מניות דסק"ש התקשורת   שראישור קבלת בדבר  )

 

אישור  קבלת    דברהנכבד דו"ח בבית המשפט  מסור למתכבדים ל,  "(בעלי התפקיד )יחד: "  כונסי הנכסים והנאמן

התקשורת  בע"מ    שר  ישראל  בסלקום  השליטה  אמצעי  )" "(  סלקום)"להעברת  בע"מ    ובדבר"(,  אלקולאלקו 

 ."(העסקאות)"  20.11.2020שאושרו על ידי בית המשפט הנכבד בהחלטה מיום   השלמת העסקאות

 

 :פירטי הדו"חואלו 

במכתב של  אישר בית המשפט הנכבד את תיקון העסקאות בהתאם לשינויים שנתבקשו    14.3.2021ביום   .1

 "(.  הצעות ל   תיקון ה )"   11.3.2021מגה אור מיום  

וכן לאפשר את    1נזכיר, כי התיקון להצעות  .2 ביצוע העסקאות בשני שלבים,  בין היתר, לאפשר את  נועד, 

 צירופה של אלקו כחברה בקבוצת מגה אור.  

 ( התקבל אישור שר התקשורת להעברת אמצעי השליטה בסלקום לאלקו.  2.6.2021)   אתמול  .3

במסגרתו  ,  העסקאות השלב השני של    ( של 3.6.2021ה היום ) בעלי התפקיד להשלמ   נוכח קבלת האישור פעלו  .4

, לרוכשים על פי  שבידי הנאמן דסק"ש  ניות  מ יתרת מניות דסק"ש שבידי כונסי הנכסים וכן כל    הועברה 

   העסקאות, וזאת בתמורה לקבלת סכומי התמורה על פי העסקאות.  

 

 . 14.3.2021 –ו  12.3.2021ימים שהוגשו ב תנאי התיקון להצעות פורטו בהרחבה על ידי בעלי התפקיד בדו"חות  1
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( כי התמורה כולה התקבלה בחשבונות הבנק שלהם  6.6.2021בעלי התפקיד צפויים לראות ביום א' הקרוב )  .5

ז להשיב את הערבויות שמסרה להם מגה אור. לאחר מכן תוגשנה בקשות מתאימות לרבות של חלוקת  וא 

   התקבולים לנושים. 

 

 
 ___________________ 

 
 ___________________ 

 
 __________________ 

 , עו"ד אלון בנימיני , עו"ד רענן קליר אופיר נאור, עו"ד 
 הנכסים כונסי  הנאמן וכונס הנכסים הזמני 

 


