
513742320מספר חברה:

סטימצקי (2005) בע"משם חברה:

פרטי חברה

0 כפר קאסם   מיקוד: 4881000 כתובת התאגיד:

28/08/2017 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2017

לעסוק בכל עיסוק חוקי עיקרי מטרות התאגיד:

סיווג חברה:  חברה פרטית ישראלית מוגבלתאחריות בעלי מניות:סוג חברה:
STEIMATZKY (2005) LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 16/10/2005סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 10,0001,200 1,000,000
שקל חדשמטבע:0.01רגילות

כמות מניות:
ערך נקוב: 

בעלי מניות

חברה
מוזס יהודה ונח 2 תל אביב - יפו  מיקוד: 6744246

 12,000 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ1.
23/08/2015

511761363 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:

שם:
תאריך מינוי:

כתובת:
מחזיק ב:

חברה
 0 כפר קאסם  מיקוד: 4881000

 108,000 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

אבן החכמים בע"מ2.
23/08/2015

513305375 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:

שם:
תאריך מינוי:

כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
12684981

הרימון 67 גני תקווה   מיקוד: 5590000

מס' זיהוי:1.

כתובת:

מולינה איזטשם:
אזרח ישראלי 30/07/2015תאריך מינוי:סוג זיהוי:

32052979

סמולנסקין 1 תל אביב - יפו 

מס' זיהוי:2.

כתובת:

גרינברג איל צבישם:
אזרח ישראלי 09/07/2014תאריך מינוי:סוג זיהוי:

50720432

הא באייר 34 תל אביב - יפו 

מס' זיהוי:3.

כתובת:

גרינברג יפיתשם:
אזרח ישראלי 09/07/2014תאריך מינוי:סוג זיהוי:

56446537 מס' זיהוי:4. פחימה אבנרשם:
אזרח ישראלי 09/07/2014תאריך מינוי:סוג זיהוי:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים
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ציקלג 26 קריית גת  כתובת:

7062276

הדסה 6 תל אביב - יפו   מיקוד: 6451306

מס' זיהוי:5.

כתובת:

מיתר עפרהשם:
אזרח ישראלי 09/07/2014תאריך מינוי:סוג זיהוי:

7447345

רמת ים 12 הרצליה   מיקוד: 4685112

מס' זיהוי:6.

כתובת:

הירש גדעוןשם:
אזרח ישראלי 09/07/2014תאריך מינוי:סוג זיהוי:

בעלי תפקידים בחברה
32052979

סמולנסקין 1 תל אביב - יפו 

מס' זיהוי:1.

כתובת:

אזרח ישראליגרינברג איל צבישם: סוג זיהוי:
28/08/2017תאריך מינוי: מוסמך לדווחסוג תפקיד:

36840668

צה"ל 63 קריית אונו  מיקוד: 5545143

מס' זיהוי:2.

כתובת:

אזרח ישראליאביב מיכל פולהשם: סוג זיהוי:
21/06/2016תאריך מינוי: מוסמך לדווחסוג תפקיד:

1488.00 ש"ח סה"כ חוב: 
יתרת חוב: 1488.00 ש"ח אגרה לשנה הנוכחית:

אגרות שנתיות

שעבודים פעילים 
בשעבודים שנרשמו לפני 12/11/2017 - למצב עדכני, יש לקרוא את תיאור הבטוחה יחד עם רשימת השינויים לשעבוד. 
בשעבודים שנרשמו אחרי 12/11/2017 - תיאור הבטוחה משקף את מצב הבטוחה העדכני וכולל את השינויים המאוחרים 

ליום רישום הבטוחה. רשימת שינויים לשעבוד מציינת את תאריכי עדכון השינויים ואת סוג השינויים שבוצעו.  

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--

28/12/2005תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר28/12/2005תאריך רישום:

שעבוד צף על כל הנכסים הכספים והרכוש  ושעבוד קבוע על הון המניות של החברה 
שטרם ועל המוניטין  וניע

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

14/12/2005תאריך יצירה:28/12/2005תאריך רישום:1מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520000118תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.128/12/2005

29/11/2010תאריך יצירה:09/01/2011תאריך רישום:3מס' שעבוד:
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דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--

09/01/2011תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים09/01/2011תאריך רישום:

1. המחאה על דרך השעבוד, 2. שעבוד קבוע ו- 3. שעבוד שוטף על: כל הכספים, 
התשלומים והזכויות המגיעים ושיגיעו לחברה מאת ישראכרט בע"מ יורוקרד ישראל בע"מ 

ופועלים אמריקן אקספרס בע"מ עפ"י הסכם ספק- הסדר כרטיסי "ישראכרט" מיום 
02.06.2002, הסכם ספק- הסדר כרטיסי "יורופיי" מיום 02.02.05 הסכם ספק- הסדר 

כרטיסי "אמריקן אקספרס" מיום 02.02.05 ובקשה להצטרפות להסדרי הכרטיסים: 
ישראכרט, יורופיי, אמריקן אקספרס מיום 20.02.05 כולם בקשר למס' ספק 3524311 

בגין השוברים אשר פירוט שלהם מצורף כרשימה ב1' למכתב זה. כל ההסכמים והמסמכים 
הקיימים והעתידיים שבין החברה לבין ישראכרט בע"מ, יורוקרד ישראל בע"מ ופועלים 

אמריקן אקספרס בע"מ ו/או שנחתמו ו/או יחתמו לפי בקשתה של ישראכרט בע"מ, יורוקרד 
ישראל בע"מ ופועלים אמריקן אקספרס בע"מ לרבות כל מספרי הספק הקיימים והעתידיים 

שישראכרט בע"מ יורוקרד ישראל בע"מ ופועלים אמריקן אקספרס בע"מ העניקה ו/או 
תעניק לחברה מעת לעת וכל תיקון ו/או שינוי להסכמים ו/או למסמכים הנ"ל למעט זכויות 

לפי הסכם ספק הסדר תווי קניה ישראכרט.
1. המחאה על דרך השעבוד ו- 2. שעבוד קבוע ו-3. שעבוד שוטף על: כל הכספים, 
התשלומים והזכויות המגיעים ושיגיעו לחברה מאת לאומי קארד בע"מ לפי: בקשת 

הצטרפות להסכם "בית עסק" מיום 19.12.05 בקשר למספר בית עסק 100002390 ובגין 
מספרי ספק אשר פירוט שלהם מצורף כרשימה ב2' לאג"ח. כל ההסכמים והמסמכים 
הקיימים והעתידיים שבין החברה לבין לאומי קארד בע"מ ו/או שנחתמו ו/או יחתמו לפי 

בקשתה של לאומי קארד בע"מ לרבות כל מספרי הספק הקיימים והעתידיים שלאומי קארד 
בע"מ העניקה ו/או תעניק לחברה מעת לעת וכל תיקון ו/או שינוי להסכמים ו/או למסמכים 

הנ"ל
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
520000118תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.109/01/2011

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--

18/04/2012תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר18/04/2012תאריך רישום:

ציוד כמפורט ה=ברשימה המצ"ב כמו כן שעבוד קבוע וצף על כל הזכויות הנובעות מביטוח 
הנכסים המשועבדים.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

28/03/2012תאריך יצירה:18/04/2012תאריך רישום:4מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
510491707תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

אמפא קפיטל בע"משם המלווה/נאמן:
.118/04/2012
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שינויים בחברה
שינוי בתקנון

28/05/2015 תאריך החלטה: 14/06/2015 תאריך רישום:

*אין שינויי סטאטוס*

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--

07/01/2013תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים07/01/2013תאריך רישום:

שעבוד קבוע  והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות הממשכן בחשבון מס' 611799 ע"ש 
הממשכן בסניף המרכזי (600) של הבנק (לרבות אם יוחלף או ישונה מספרו) (להלן - 
החשבון),  לרבות על פי מסמכי פתיחת החשבון (ובכלל זה הזכות לקבלת יתרות זכות 
בחשבון), ועל כל הכספים ו/או הנכסים (לרבות ניירות ערך) המופקדים ו/או הנמצאים 

בחשבון  ו/או הנזקפים לזכותו, לרבות כל הזכויות, ההכנסות והתמורות שיש  לממשכן בגין 
ובקשר עם החשבון , הכספים ו/או הנכסים, כאמור, והפירות.

שעבוד צף על כל הכספים ו/או הנכסים (לרבות ניירות ערך) שיופקדו ו/או שיימצאו בחשבון 
ו/או שייזקפו לזכותו, לרבות כל הזכויות, ההכנסות והתמורות שתהיינה לממשכן בגין 

ובקשר עם החשבון, הכספים, ו/או הנכסים כאמור, והפירות.
וכן ? 

כל זכויותיו של הממשכן לפטור ו/או הקלה ו/או הנחה ממס בעת מימוש הרכוש המשועבד 
אם ובמידה שימומש, והכל מכוח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א ? 1961 ו/או כל 

דין אחר.
כל אותם ניירות ערך, מסמכים ושטרות של אחרים, אשר הממשכן מסר ו/או ימסור מדי 

פעם לבנק בחשבון  בין לגוביינא, בין למשמרת ובין  אחרת.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

02/01/2013תאריך יצירה:07/01/2013תאריך רישום:5מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520000118תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.107/01/2013

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 22/04/2018 בשעה 20:29

נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות לציבור, על פי מידע שהתקבל 
ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדיוק או בלתי מעודכן. אין להסתמך על הנתונים בנסח, משאינו מהווה אחד מהמרשמים 

שמנהלת רשות התאגידים על פי דין.
לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגיד יודגש כי המידע המצוי בתיק 

החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה, כמו גם פרטי מידע נוספים, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם 
בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה, כדוגמת רשות האכיפה והגבייה, הכונס הרשמי ומערכת בתי המשפט, הניתן 
אף הוא כשרות לציבור. המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל רשות המדינה המוסמכת.
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