
512543927מספר חברה:

הדקה התשעים בע"משם חברה:

פרטי חברה

המסגר 9 תל אביב - יפו   מיקוד: 6777658 כתובת התאגיד:

23/01/2017 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2017

לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון עיקרי מטרות התאגיד:

סיווג חברה:  חברה פרטית ישראלית מוגבלתאחריות בעלי מניות:סוג חברה:

פעילה 27/10/1997סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 34,3002,030.77 3,430,000

שקל חדשמטבע:0.01רגילות
כמות מניות:

ערך נקוב: 

בעלי מניות

אזרח זר
 2,031 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

.1BISMUTH CLAUDE

07/06/2006

22170 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
הברקן 24 ראשון לציון   מיקוד: 7540961

 9,639 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

תורגמן שחר2.
13/02/2014

22740575 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
בן יהודה 260 תל אביב - יפו 

 13,013 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

וייל אלאונור3.
19/05/2014

328640438 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
האשל 93 הרצליה   מיקוד: 4664415

 10,010 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

ביסמוט קלוד דוד4.
30/06/2014

332462225 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

חברה
נח מוזס 1 ראשון לציון

 71,077 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

ידיעות טכנולוגיות מידע בע"מ5.
12/10/2000

510913841 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים
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אזרח ישראלי
וייס אייזיק הירש 4 תל אביב - יפו   מיקוד: 6346430

 39,557 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

כהן אילן6.
10/08/2006

55494736 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
הרצל 69 רמת גן   מיקוד: 5244337

 12,100 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

שגב אשר7.
12/10/2000

68266253 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
בורוכוב 20 גבעתיים   מיקוד: 5320509

 45,650 מניות מסוג רגילות, בנות 0.01 שקל חדש, בהחזקה רגילה

מושקוביץ צבי8.
31/03/2004

8249823 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 05/05/2015תאריך מינוי:סוג זיהוי:

55494736

וייס אייזיק הירש 4 תל אביב - יפו   מיקוד: 6346430

מס' זיהוי:2.

כתובת:

כהן אילןשם:
אזרח ישראלי 17/06/2013תאריך מינוי:סוג זיהוי:

8103475

משמר הגבול 9 תל אביב - יפו   מיקוד: 6969779

מס' זיהוי:3.

כתובת:

אנגל ינוןשם:
אזרח ישראלי 05/05/2015תאריך מינוי:סוג זיהוי:

8249823

בורוכוב 20 גבעתיים   מיקוד: 5320509

מס' זיהוי:4.

כתובת:

מושקוביץ צבישם:
אזרח ישראלי 17/06/2013תאריך מינוי:סוג זיהוי:

בעלי תפקידים בחברה
22399729

ברקת מכבים רעות 18 מודיעין-מכבים-רעות  מיקוד: 7179902

מס' זיהוי:1.

כתובת:

אזרח ישראליירדני אנגלה איריסשם: סוג זיהוי:
03/01/2018תאריך מינוי: מוסמך לדווחסוג תפקיד:

8249823

בורוכוב 20 גבעתיים   מיקוד: 5320509

מס' זיהוי:2.

כתובת:

אזרח ישראלימושקוביץ צבישם: סוג זיהוי:
23/01/2017תאריך מינוי: מוסמך לדווחסוג תפקיד:

*אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית*  
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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:--
15/03/1999תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר15/03/1999תאריך רישום:

מחשבים ע"פ המפורט ברצ"ב
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר  ללא הסכמת בעלי השעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

רשימת שינויים לשעבוד
01/06/1999תאריך עדכון:

תוספת ציוד.
סוג השינוי: שינוי משפטי לשעבוד1.

תיאור השינוי:

23/09/1999תאריך עדכון:

תוספת ציוד.
סוג השינוי: שינוי משפטי לשעבוד2.

תיאור השינוי:

24/02/1999תאריך יצירה:15/03/1999תאריך רישום:8מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
512604174תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

טקליס - שרותי מימון בע"משם המלווה/נאמן:
.115/03/1999

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
22/10/2000תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כלי רכב22/10/2000תאריך רישום:

שיעבוד 2 כלי רכב מסוג פיג'ו 306 שנת ייצור 2000 מס' שילדה 356 מס' רישוי 8811217
 ורכב מסוג פג'ו פבטנר שנת ייצור 2000 מס' שילדה 306 מס' רישוי 8788017.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

09/07/2000תאריך יצירה:22/10/2000תאריך רישום:11מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
511221699תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

פריים-ליס ניהול ציי רכב בע"משם המלווה/נאמן:
.122/10/2000

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד
אגרת חוב מהות השעבוד:

 הסכום המובטח:--
04/03/2008תאריך רישום:

11/02/2008תאריך יצירה:04/03/2008תאריך רישום:14מס' שעבוד:
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שינויים בחברה
שינוי בהרכב הון - מניות

16/03/2000 תאריך החלטה: 04/05/2000 תאריך רישום:

שינוי בתקנון
16/03/2000 תאריך החלטה: 04/05/2000 תאריך רישום:

*אין שינויי סטאטוס*

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
כלי רכב04/03/2008תאריך רישום:

כל הזכויות שיש ואו שיהיו לבחרה בכל שלב, עבור רכב המפורט, בנספח א המצ,ב, זוכיות 
הביטוח.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
520025636תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק ירושלים בע"משם המלווה/נאמן:
.104/03/2008

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
120000.00 שקל חדשהסכום המובטח:--
07/11/2017תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים07/11/2017תאריך רישום:

את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדון וחשבון מס'197600/74 בסניף 
802 ואו לזכות חשבונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות , הפירות , ההכנסות 

והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ואו הפיקדון ואו מהכספים הנ"ל.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

24/10/2017תאריך יצירה:07/11/2017תאריך רישום:16מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.107/11/2017

 

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