


























באמצעות: שיבולת ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 64238

רחוב ברקוביץ 4 מגדל המוזיאון
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

לכבוד

05/09/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ח אלול תשע"ב

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו  ביום 30/08/2012 נרשם  ביום 05/09/2012  שינוי/החלפת תקנון החברה 

.כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית

בכבוד רב,

כהן גלית

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

מרכז כלל, רח' יפו 97 )קומה 13(, ת.ד. 28178, ירושלים 91281

taagidim.justice.gov.il  02-6467868 :טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס



באמצעות: שיבולת ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 64238

רחוב ברקוביץ 4 מגדל המוזיאון
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

לכבוד

05/09/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ח אלול תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 05/09/2012 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 30/08/2012

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה בנאמנותמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות10,000          שדרות שאול המלך 37  תל אביב - יפו ישראל מיקודכיתעים ריאל אסטייט אינווסטמ560025793 1.

בכבוד רב,

חנה חזן

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

מרכז כלל, רח' יפו 97 )קומה 13(, ת.ד. 28178, ירושלים 91281

taagidim.justice.gov.il  02-6467868 :טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס



באמצעות: שיבולת ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 64238

רחוב ברקוביץ 4 מגדל המוזיאון
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

לכבוד

05/09/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ח אלול תשע"ב

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 30/08/2012, נרשמה  ביום 05/09/2012 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

29/08/2012האורנים 7 מגדל העמק ישראל מיקוד: 23028גרוסמן יצחק דוד000731455

29/08/2012נחשון 41 רמת השרון ישראל מיקוד: 47301גאון יהורם001014661

29/08/2012קדם 72  שוהם ישראל מיקוד: 60850ליסטנברג רחל022297865

19/08/2012 59 פני חבר ישראל מיקוד: 90420זעירא ישראל023691561

29/08/2012ציפורן 3 נתניה ישראל מיקוד: 42206בר אבי027720416

29/08/2012שד ויצמן 21  רמת השרון ישראל מיקוד: 47227סימן טוב נתנאל דוד043039700

29/08/2012שרת משה 32 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 62199מירון יצחק050590520

29/08/2012אלתרמן 9 כפר סבא ישראל מיקוד: 44228מיזליש שאול050893403

29/08/2012בלפור 20 הרצליה ישראלקליש שלמה051247526

29/08/2012עופרה   עופרה ישראל מיקוד: 90627שקלר ברוך מרדכי052163276

בכבוד רב,

חנה חזן

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

מרכז כלל, רח' יפו 97 )קומה 13(, ת.ד. 28178, ירושלים 91281

taagidim.justice.gov.il  02-6467868 :טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס











































22/01/2014 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב קרליבך 14

כ"א שבט תשע"ד

תל אביב - יפו מיקוד 64730
באמצעות: רון פיש ושות' רו"ח

 הנדון: סירוב לפניה בנושא: דוח שנתי

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

הננו לאשר כי ביום 24/12/2013 הוגשו לבדיקה במשרדנו פניה בנושא  דוח שנתי

הפניה לא אושרה לרישום עקב אחת או יותר מן הסיבות הבאות:

.תעודת הזהות של דירקטור זעירא ישראל אינה תקינה

אין התאמה בין ח.פ. של בעלי מניות כיתעים ריאל אסטייט לימיטיד בע"מ לשם הרשום 

במרשמינו.

בכבוד רב,

חיה שקולניק

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

מגדלי הבירה )בנין 1(, רח' ירמיהו 39 )קומה 10( ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

taagidim.justice.gov.il  02-6467868 :טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס



אצל: רון פיש רו"ח
תל אביב - יפו מיקוד 6473002

רחוב קרליבך   14
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

לכבוד

29/11/2015

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ז כסלו תשע"ו

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי כתובת המשרד

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

 הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 25/11/2015, נרשמה  ביום 29/11/2015 הודעה על

מען משרדכם הרשום ברחוב קרליבך   14 תל אביב - יפו מיקוד 6473002 אצל: רון פיש רו"ח

בכבוד רב,

אתי אליה

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

 www.taagidim.justice.gov.il  דוא"ל:  moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(י



















אצל: רון פיש רו"ח
תל אביב - יפו מיקוד 6473002

רחוב קרליבך   14
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

לכבוד

06/01/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ט"ו טבת תשע"ה

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 30/12/2014, נרשם ביום 06/01/2015 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 14/05/2014 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

רות ללום

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

 www.taagidim.justice.gov.il  דוא"ל:  moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(י













אצל: רון פיש רו"ח
תל אביב - יפו מיקוד 6473002

רחוב קרליבך   14
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

לכבוד

21/12/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ט' טבת תשע"ו

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 24/11/2015, נרשם ביום 21/12/2015 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 20/09/2015 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

חיה ספרא

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

 www.taagidim.justice.gov.il  דוא"ל:  moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(י





























אצל: רון פיש רו"ח
תל אביב - יפו מיקוד 6473002

רחוב קרליבך   14
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

לכבוד

24/11/2016

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ג חשוון תשע"ז

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 20/11/2016, נרשם ביום 24/11/2016 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 28/09/2016 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

מלכה ניימן

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

 www.taagidim.justice.gov.il  דוא"ל:  moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(י















אצל: רון פיש רו"ח
תל אביב - יפו מיקוד 6473002

רחוב קרליבך   14
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

לכבוד

17/08/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

מספר תאגיד 514812403

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ה אב תשע"ז

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 16/08/2017, נרשמה  ביום 17/08/2017 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

29/08/2012האורנים 7 מגדל העמק ישראל מיקוד: 2302830גרוסמן יצחק דוד000731455

29/08/2012קדם 72 שוהם ישראל מיקוד: 6082672ליסטנברג רחל022297865

19/08/2012 59 פני חבר ישראל מיקוד: 9042000זעירא ישראל023691561

29/08/2012ציפורן 3 נתניה ישראל מיקוד: 4220624בר אבי027720416

29/08/2012שרף 9 רמת השרון ישראל מיקוד: 4704257סימן טוב נתנאל דוד043039700

29/08/2012שרת משה 32 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 621990מירון יצחק050590520

29/08/2012אלתרמן 9 כפר סבא ישראל מיקוד: 4422809מיזליש שאול050893403

29/08/2012בלפור 20 הרצליה ישראלקליש שלמה051247526

29/08/2012  עופרה ישראל מיקוד: 9062700שקלר ברוך מרדכי052163276

בכבוד רב,

צליל קדוש

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

 www.taagidim.justice.gov.il  דוא"ל:  moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(י











רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

י"ז כסלו תשע"ח
05/12/2017

לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

רחוב קרליבך מספר בית 14 
תל אביב - יפו מיקוד 6473002

אצל מירי נאור אליאס עו"ד 

הנדון: פניה מספר 14473972 בנושא: שינוי בתקנון
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ שם חברה עברית>

514812403

הרינו לאשר כי ביום 30/11/2017, הוגשה לבדיקה במשרדנו פניה בנושא שבנדון.

החל מיום 17.05.2016, עם תיקון תקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) לכל שינוי / החלפת תקנון החברה  
יש לצרף את הטופס המופיע בתקנות (טופס 8א') .

בכבוד רב,
מזי גבריאל

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

רחוב קרליבך מספר בית 14 
תל אביב - יפו מיקוד 6473002

אצל .

_______________________________________________________________________
רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

ל' כסלו תשע"ח
18/12/2017

הנדון: הודעה בדבר שינויים ברשימת נושאי משרה ובעלי תפקיד בחברה
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

  514812403

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 12/12/2017, נרשמה ביום 18/12/2017, ההודעה שבנדון.

להלן פרטי האדם נושא המשרה/ בעל תפקיד בחברה: 

תאריך מינוי סוג תפקיד כתובת שם מספר זיהוי

28/09/2016 מוסמך לדווח ציפורן  3  נתניה  4220624 אבי בר 27720416

01/11/2017 מוסמך לדווח הכבאים  3  דירה 1  רמת גן  5225503 מירי נאור אליאס 27863364

בכבוד רב,
מילכה רובין

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

_______________________________________________________________________
רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

ב' טבת תשע"ח
20/12/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי כתובת
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

514812403

 
הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 19/12/2017, נרשם ביום 20/12/2017, עדכון מען משרדה 

הרשום של החברה,  לכתובת: 

* רשמית : רחוב הברזל  3  קומה 1  תל אביב - יפו , מיקוד: 6971005  ; 

בכבוד רב,
שיפרה קסבי

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

כ"א טבת תשע"ח
08/01/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי/ הסרת דירקטורים
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

  514812403

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 20/12/2017, נרשמה ביום 08/01/2018, הודעה על שינוי 

בהרכב הדירקטוריון בחברה.

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

תאריך מינוי כתובת שם מספר זיהוי

19/08/2012 ישראל זעירא פני חבר  59  9042000  23691561

29/08/2012 אלתרמן  9  כפר סבא  4422809  שאול מיזליש 50893403

29/08/2012 האורנים  7  מגדל העמק  2302830  יצחק דוד גרוסמן 731455

29/08/2012 שרת משה  32  תל אביב - יפו  6219906  יצחק מירון 50590520

29/08/2012 ציפורן  3  נתניה  4220624  אבי בר 27720416

29/08/2012 שרף  9  רמת השרון  4704257  נתנאל דוד סימן טוב 43039700

29/08/2012 קדם  72  שוהם  6082672  רחל ליסטנברג 22297865

לתשומת הלב: דירקטור בחברה הינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, 

ולפיכך יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון. 

ניתן לקבל מידע באתר רשות התאגידים- רשם החברות.  

בכבוד רב,
גלית טרמן

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

_______________________________________________________________________
רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002

  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

כ"א טבת תשע"ח
08/01/2018

הנדון: הודעה בדבר שינויים ברשימת נושאי משרה ובעלי תפקיד בחברה
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

  514812403

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 19/12/2017, נרשמה ביום 08/01/2018, ההודעה שבנדון.

להלן פרטי האדם נושא המשרה/ בעל תפקיד בחברה: 

תאריך מינוי סוג תפקיד כתובת שם מספר זיהוי

01/11/2017 מוסמך לדווח הכבאים  3  דירה 1  רמת גן  5225503 מירי נאור אליאס 27863364

06/12/2017 מוסמך לדווח הצוקים  23 א  חדרה  3832991 יששכר פרנץ 55463509

בכבוד רב,
גלית טרמן

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



15/01/2018 ןוירוטקרידה בכרהב  םייוניש  רבדב  השקב 
, חוויד  ) תורבחה תונקתל  הנקת 5א  (( ) קוחה - ןלהל  ) 1999 "ט -  נשתה תורבחה , קוחל  ( 4  ) ףיעס 140 )

(1999 "ס –  שתה םיספטו ,) םושיר  יטרפ 

הרבחה לש  םושרה  דרשמה  ןעמ 

דיגאת םעטמ  ןהכל  ולדחש  םירוטקרידה  יטרפ 

תבותכ יטרפ 

םיכמסמ ופרוצ  אל  םיפרוצמה  - םיכמסמה 

תורהצה
יכ  - ריהצמ  ינא   .1

; תורבחה קוחל  ףיעס 39  יפל  המשב  חוודל  ךמסומה  הרשמ  אשונכ  יתוא  הכימסה  הרבחה  . 1
.םימלשו םינוכנ  םה  וז  העדוהב  וחוודש  םיטרפה  יתעידי  בטימל  . 2

". תורבחה קוחל  ףיעס 224  יפל  הרבחה  תלהנמש  םירוטקרידה  םשרמב  ומשרנ  ןוירוטקרידה  בכרהב  םייונישה  . " 3

רתאב ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תורבחה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא  סאילא  . רואנ  ירימ  ומשש  םכח  סיטרכ  לעב  םויב 15/01/2018 ע"י  תולועפה 

רפסמ
: יוהיז

514812403

: "מםש עב ילארשי  ידוהי  ץורע 

םש
: תילגנאב

JEWISH ISRAELI CHANNEL LTD

: ופיריע ביבא -  :לת  :לזרבהבוחר :3תיב :הסינכ :הריד 1המוק

: :6971005דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

ןורימ קחצי 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

50590520

: ופיריע ביבא -  :לת  השמבוחר :תרש  :32תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6219906דוקימ לצא

: '03-7114000ןופלט לט
: ףסונ

: 03-5604466סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

: יונימ :29/08/2012ךיראת  הנוהכ םויס  31/12/2017ךיראת 



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

כ"ח טבת תשע"ח
15/01/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי/ הסרת דירקטורים
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

  514812403

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 15/01/2018, נרשמה ביום 15/01/2018, הודעה על שינוי 

בהרכב הדירקטוריון בחברה.

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

תאריך מינוי כתובת שם מספר זיהוי

19/08/2012 ישראל זעירא פני חבר  59  9042000  23691561

29/08/2012 אלתרמן  9  כפר סבא  4422809  שאול מיזליש 50893403

29/08/2012 האורנים  7  מגדל העמק  2302830  יצחק דוד גרוסמן 731455

29/08/2012 ציפורן  3  נתניה  4220624  אבי בר 27720416

29/08/2012 שרף  9  רמת השרון  4704257  נתנאל דוד סימן-טוב 43039700

29/08/2012 קדם  72  שוהם  6082672  רחל ליסטנברג 22297865

לתשומת הלב: דירקטור בחברה הינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, 

ולפיכך יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון. 

ניתן לקבל מידע באתר רשות התאגידים- רשם החברות.  

בכבוד רב,

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות

























רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

ט' ניסן תשע"ח
25/03/2018

לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

הנדון: פניה מספר 15070648 בנושא: שינוי בתקנון
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

514812403

הרינו לאשר כי ביום 22/03/2018, הוגשה לבדיקה במשרדנו פניה בנושא שבנדון. הפניה לא אושרה לרישום עקב הסיבה/ות 

הבאה/ות:

החל מיום 17.05.2016, עם תיקון תקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים)' לכל שינוי/ החלפת תקנון החברה  
יש לצרף את הטופס המופיע בתקנות (טופס 8א') וכן את תקנון החברה המתוקן והמלא.

בכבוד רב,
גלית כהן

רשות התאגידים
 



01/04/2018 ןוירוטקרידה בכרהב  םייוניש  רבדב  השקב 
, חוויד  ) תורבחה תונקתל  הנקת 5א  (( ) קוחה - ןלהל  ) 1999 "ט -  נשתה תורבחה , קוחל  ( 4  ) ףיעס 140 )

(1999 "ס –  שתה םיספטו ,) םושיר  יטרפ 

הרבחה לש  םושרה  דרשמה  ןעמ 

דיגאת םעטמ  ןהכל  ולדחש  םירוטקרידה  יטרפ 

תבותכ יטרפ 

תבותכ יטרפ 

רפסמ
: יוהיז

514812403

: "מםש עב ילארשי  ידוהי  ץורע 

םש
: תילגנאב

JEWISH ISRAELI CHANNEL LTD

: ופיריע ביבא -  :לת  :לזרבהבוחר :3תיב :הסינכ :הריד 1המוק

: :6971005דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

אריעז1. לארשי 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

23691561

: רבחריע :ינפ  :בוחר :59תיב :הסינכ :הריד המוק

: :9042000דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

: יונימ :19/08/2012ךיראת  הנוהכ םויס  29/03/2018ךיראת 

שילזימ2. לואש 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

50893403

: אבסריע :רפכ  :ןמרתלאבוחר :9תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4422809דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

: יונימ :29/08/2012ךיראת  הנוהכ םויס  29/03/2018ךיראת 



תבותכ יטרפ 

תבותכ יטרפ 

םיכמסמ ופרוצ  אל  םיפרוצמה  - םיכמסמה 

תורהצה
יכ  - ריהצמ  ינא   .1

; תורבחה קוחל  ףיעס 39  יפל  המשב  חוודל  ךמסומה  הרשמ  אשונכ  יתוא  הכימסה  הרבחה  . 1
.םימלשו םינוכנ  םה  וז  העדוהב  וחוודש  םיטרפה  יתעידי  בטימל  . 2

". תורבחה קוחל  ףיעס 224  יפל  הרבחה  תלהנמש  םירוטקרידה  םשרמב  ומשרנ  ןוירוטקרידה  בכרהב  םייונישה  . " 3

רתאב ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תורבחה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא  סאילא  . רואנ  ירימ  ומשש  םכח  סיטרכ  לעב  םויב 01/04/2018 ע"י  תולועפה 

ןמסורג3. דוד  קחצי 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

731455

: קמעהריע :לדגמ  :םינרואהבוחר :7תיב :הסינכ :הריד המוק

: :2302830דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

: יונימ :29/08/2012ךיראת  הנוהכ םויס  29/03/2018ךיראת 

גרבנטסיל4. לחר 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

22297865

: :םהושריע :םדקבוחר :72תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6082672דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

: יונימ :29/08/2012ךיראת  הנוהכ םויס  29/03/2018ךיראת 



01/04/2018 ןוירוטקרידה בכרהב  םייוניש  רבדב  השקב 
, חוויד  ) תורבחה תונקתל  הנקת 5א  (( ) קוחה - ןלהל  ) 1999 "ט -  נשתה תורבחה , קוחל  ( 4  ) ףיעס 140 )

(1999 "ס –  שתה םיספטו ,) םושיר  יטרפ 

הרבחה לש  םושרה  דרשמה  ןעמ 

ונומש םירוטקרידה  יטרפ 

תבותכ יטרפ 

תבותכ יטרפ 

רפסמ
: יוהיז

514812403

: "מםש עב ילארשי  ידוהי  ץורע 

םש
: תילגנאב

JEWISH ISRAELI CHANNEL LTD

: ופיריע ביבא -  :לת  :לזרבהבוחר :3תיב :הסינכ :הריד 1המוק

: :6971005דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

.1' ץיבוטרופ לאקזחי 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

34532465

: ןורשהריע :תמר  :הירומבוחר :30תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4722844דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

25/03/2018: יונימ 14/03/2018ךיראת 

ןוא2. לג  סכלא  רינ 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

22403489

: ופיריע ביבא -  :לת  :ןתנוהיבוחר :6תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6908106דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

25/03/2018: יונימ 14/03/2018ךיראת 



םיכמסמ ופרוצ  אל  םיפרוצמה  - םיכמסמה 

תורהצה
יכ  - ריהצמ  ינא   .1

; תורבחה קוחל  ףיעס 39  יפל  המשב  חוודל  ךמסומה  הרשמ  אשונכ  יתוא  הכימסה  הרבחה  . 1
.םימלשו םינוכנ  םה  וז  העדוהב  וחוודש  םיטרפה  יתעידי  בטימל  . 2

". תורבחה קוחל  ףיעס 224  יפל  הרבחה  תלהנמש  םירוטקרידה  םשרמב  ומשרנ  ןוירוטקרידה  בכרהב  םייונישה  . " 3

רתאב ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תורבחה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא  סאילא  . רואנ  ירימ  ומשש  םכח  סיטרכ  לעב  םויב 01/04/2018 ע"י  תולועפה 



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

ט"ז ניסן תשע"ח
01/04/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי/ הסרת דירקטורים
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

  514812403

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 01/04/2018, נרשמה ביום 01/04/2018, הודעה על שינוי 

בהרכב הדירקטוריון בחברה.

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

תאריך מינוי כתובת שם מספר זיהוי

29/08/2012 ציפורן  3  נתניה  4220624  אבי בר 27720416

29/08/2012 שרף  9  רמת השרון  4704257  נתנאל דוד סימן-טוב 43039700

14/03/2018 מוריה  30  רמת השרון  4722844  יחזקאל פורטוביץ' 34532465

14/03/2018 יהונתן  6  תל אביב - יפו  6908106  ניר אלכס גל און 22403489

לתשומת הלב: דירקטור בחברה הינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, 

ולפיכך יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון. 

ניתן לקבל מידע באתר רשות התאגידים- רשם החברות.  

בכבוד רב,

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

ט"ז ניסן תשע"ח
01/04/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי/ הסרת דירקטורים
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

  514812403

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 01/04/2018, נרשמה ביום 01/04/2018, הודעה על שינוי 

בהרכב הדירקטוריון בחברה.

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

תאריך מינוי כתובת שם מספר זיהוי

29/08/2012 ציפורן  3  נתניה  4220624  אבי בר 27720416

29/08/2012 שרף  9  רמת השרון  4704257  נתנאל דוד סימן-טוב 43039700

14/03/2018 מוריה  30  רמת השרון  4722844  יחזקאל פורטוביץ' 34532465

14/03/2018 יהונתן  6  תל אביב - יפו  6908106  ניר אלכס גל און 22403489

לתשומת הלב: דירקטור בחברה הינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, 

ולפיכך יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון. 

ניתן לקבל מידע באתר רשות התאגידים- רשם החברות.  

בכבוד רב,

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

_______________________________________________________________________
רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002 

  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

ט"ז אייר תשע"ח
01/05/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/ החלפת תקנון
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

514812403

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 30/04/2018, נרשם ביום 01/05/2018, כי בוצע/ה 

שינוי/החלפת תקנון החברה. 

בכבוד רב,
גלית כהן

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות



13/05/2018 ןוירוטקרידה בכרהב  םייוניש  רבדב  השקב 
, חוויד  ) תורבחה תונקתל  הנקת 5א  (( ) קוחה - ןלהל  ) 1999 "ט -  נשתה תורבחה , קוחל  ( 4  ) ףיעס 140 )

(1999 "ס –  שתה םיספטו ,) םושיר  יטרפ 

הרבחה לש  םושרה  דרשמה  ןעמ 

ונומש םירוטקרידה  יטרפ 

תבותכ יטרפ 

תבותכ יטרפ 

רפסמ
: יוהיז

514812403

: "מםש עב ילארשי  ידוהי  ץורע 

םש
: תילגנאב

JEWISH ISRAELI CHANNEL LTD

: ופיריע ביבא -  :לת  :לזרבהבוחר :3תיב :הסינכ :הריד 1המוק

: :6971005דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

רוכב1. ןרוא 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

314052408

: ופיריע ביבא -  :לת  ינולאבוחר :םיסינ  :21תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6291940דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

01/05/2018: יונימ 01/05/2018ךיראת 

ברוח2. יתיא 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

32788135

: ונואריע :תירק  ןיברבוחר :קחצי  :14תיב :הסינכ :הריד המוק

: :5551019דוקימ לצא

: 'ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

01/05/2018: יונימ 01/05/2018ךיראת 



דיגאת םעטמ  ןהכל  ולדחש  םירוטקרידה  יטרפ 

תבותכ יטרפ 

םיכמסמ ופרוצ  אל  םיפרוצמה  - םיכמסמה 

תורהצה
יכ  - ריהצמ  ינא   .1

; תורבחה קוחל  ףיעס 39  יפל  המשב  חוודל  ךמסומה  הרשמ  אשונכ  יתוא  הכימסה  הרבחה  . 1
.םימלשו םינוכנ  םה  וז  העדוהב  וחוודש  םיטרפה  יתעידי  בטימל  . 2

". תורבחה קוחל  ףיעס 224  יפל  הרבחה  תלהנמש  םירוטקרידה  םשרמב  ומשרנ  ןוירוטקרידה  בכרהב  םייונישה  . " 3

רתאב ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תורבחה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא  סאילא  . רואנ  ירימ  ומשש  םכח  סיטרכ  לעב  םויב 13/05/2018 ע"י  תולועפה 

רב יבא 

: יוהיז ילארשיגוס  רפסמחרזא 
: יוהיז

27720416

: :הינתנריע :ןרופיצבוחר :3תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4220624דוקימ לצא

: '054-4242888ןופלט לט
: ףסונ

: סקפ

תבותכ
: ליימיא

: רתא

תליחת ךיראת 
: הנוהכ

: יונימ :29/08/2012ךיראת  הנוהכ םויס  02/05/2018ךיראת 



לכבוד
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ
רחוב הברזל מספר בית 3 

תל אביב - יפו מיקוד 6971005

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002
  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

כ"ח אייר תשע"ח
13/05/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי/ הסרת דירקטורים
ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

  514812403

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 13/05/2018, נרשמה ביום 13/05/2018, הודעה על שינוי 

בהרכב הדירקטוריון בחברה.

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

תאריך מינוי כתובת שם מספר זיהוי

29/08/2012 שרף  9  רמת השרון  4704257  נתנאל דוד סימן-טוב 43039700

14/03/2018 מוריה  30  רמת השרון  4722844  יחזקאל פורטוביץ' 34532465

14/03/2018 יהונתן  6  תל אביב - יפו  6908106  ניר אלכס גל און 22403489

01/05/2018 אלוני ניסים  21  תל אביב - יפו  6291940  אורן בכור 314052408

01/05/2018 רבין יצחק  14  קריית אונו  5551019  איתי חורב 32788135

לתשומת הלב: דירקטור בחברה הינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, 

ולפיכך יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון. 

ניתן לקבל מידע באתר רשות התאגידים- רשם החברות.  

בכבוד רב,

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות




