
511137671מספר חברה:

יתדות ת.ש.מ.ו. הוצאה לאור ופרסומים בע"משם חברה:

פרטי חברה

ז'בוטינסקי 108 בני ברק   מיקוד: 5132003 כתובת התאגיד:

04/09/2015 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2015

לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון עיקרי מטרות התאגיד:

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

פעילה 06/08/1986סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 10030

.1

100

שקל חדשמטבע:1רגילות א
כמות מניות:

ערך נקוב: 

סוג מניה:
הון מוקצה:הון רשום: 2,6309

.2

2,630
שקל חדשמטבע:1רגילות ב

כמות מניות:
ערך נקוב: 

בעלי מניות

חברה
גבעת התחמושת 1 תל אביב - יפו  מיקוד: 6702101

 5 מניות מסוג רגילות ב, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

עדעד חברה לנאמנות בע"מ1.
20/03/2017

511169781 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

עמותה
דבורה הנביאה 3 בני ברק 

 10 מניות מסוג רגילות א, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

עמותת יתדות תשמ"ו להחדרת 2.
ערכי היהדות

09/09/1999

580109213 מס' זיהוי:

סוג זיהוי:

שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

תאגיד זר
 20 מניות מסוג רגילות א, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

.3YETEDOT FOUNDATION INC_
11/07/2016

6016430 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
ארה"ב   

 1 מניות מסוג רגילות ב, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

נוהאוז שרגא4.
09/09/1999

654444447 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
קנדה   

 1 מניות מסוג רגילות ב, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

טרס דב5.
09/09/1999

655555555 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים
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אזרח ישראלי
ניו יורק   

 1 מניות מסוג רגילות ב, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

סטפנסקי מאיר6.
09/09/1999

659999999 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
ת הברית   

 1 מניות מסוג רגילות ב, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

זלינגר ג'יי7.
09/09/1999

909999997 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
100889 מס' זיהוי:1. קופשיץ יוסףשם:

אזרח ישראלי 01/11/1992תאריך מינוי:סוג זיהוי:

1020200

נחמיה 4 בני ברק 

מס' זיהוי:2.

כתובת:

ברוורמן משה אהרוןשם:
אזרח ישראלי 07/05/1992תאריך מינוי:סוג זיהוי:

25619982

מעיינה של תורה 5 בני ברק   מיקוד: 5150831

מס' זיהוי:3.

כתובת:

ויזל יצחקשם:
אזרח ישראלי 31/05/2012תאריך מינוי:סוג זיהוי:

3729431

נחמיה 2 בני ברק 

מס' זיהוי:4.

כתובת:

זוכובסקי נתןשם:
אזרח ישראלי 07/05/1992תאריך מינוי:סוג זיהוי:

4099230

הרב לנדא יעקב       5 בני ברק            מיקוד: 51550

מס' זיהוי:5.

כתובת:

אסחייק יחזקאלשם:
אזרח ישראלי 31/05/2012תאריך מינוי:סוג זיהוי:

50967611

רשב"ם 10 בני ברק   מיקוד: 5160127

מס' זיהוי:6.

כתובת:

קרליץ מרדכישם:
אזרח ישראלי 14/10/2012תאריך מינוי:סוג זיהוי:

51279958

האדמו"ר מרוז'ין 18 בני ברק   מיקוד: 5142808

מס' זיהוי:7.

כתובת:

ויזבינסקי יעקבשם:
אזרח ישראלי 14/10/2012תאריך מינוי:סוג זיהוי:

521796468 מס' זיהוי:8. גולדברג דניאלשם:
אזרח זר 29/07/2016תאריך מינוי:סוג זיהוי:

53886081

הרב זוננפלד יוסף 6  בני ברק  מיקוד: 5155406

מס' זיהוי:9.

כתובת:

שטרן שלמהשם:
אזרח ישראלי 31/05/2012תאריך מינוי:סוג זיהוי:

56720998 מס' זיהוי:10. קפלן אליעזר זאבשם:
אזרח ישראלי 31/05/2012תאריך מינוי:סוג זיהוי:
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יונה הנביא 11  בני ברק  מיקוד: 51522 כתובת:

680421

בן זכאי 52  בני ברק  מיקוד: 51486

מס' זיהוי:11.

כתובת:

איזן שלמהשם:
אזרח ישראלי 31/05/2012תאריך מינוי:סוג זיהוי:

7385339

נחום 1 בני ברק   מיקוד: 5152401

מס' זיהוי:12.

כתובת:

אלינסון משהשם:
אזרח ישראלי 31/05/2012תאריך מינוי:סוג זיהוי:

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:--
04/03/1999תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר04/03/1999תאריך רישום:

ומבלי למעט נדל"ן מטלטלין חובות חובות פנקס שכירות מוניטין
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר  ללא הסכמת בעלי השעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

אחר04/03/1999תאריך רישום:
מהכלל שיש ללווה ושיהיו לו בעתיד באיזה אופן ודרך שהם כולל

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר  ללא הסכמת בעלי השעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.2

אחר04/03/1999תאריך רישום:
המפעל וכל הנכסים הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא וללא יוצא

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר  ללא הסכמת בעלי השעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.3

אחר04/03/1999תאריך רישום:
רווחים הכנסות וכל זכויות בעלות והנאה אחרת

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר  ללא הסכמת בעלי השעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.4

24/02/1999תאריך יצירה:04/03/1999תאריך רישום:3מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520031014תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק פועלי אגודת ישראל בע"משם המלווה/נאמן:
.104/03/1999

520029083תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:

.204/03/1999
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רשימת שינויים לשעבוד
31/03/2014תאריך עדכון:

תיקון אג"ח באופן שהון המניות שטרם נדרש ו/או שטרם נפרע והמוניטין יוצאו מתכולת 
השעבוד השוטף ויהפכו לשעבוד קבוע, וכן הוספה התחייבות החברה המשעבדת 

להמציא הערכות שווי לגבי הנכסים הממושכנים

סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה1.
תיאור השינוי:

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
31/05/2000תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר31/05/2000תאריך רישום:

כל זכויות החברה ע"פ הסכם ל' 075967 מיום 18.5.94 בינה לבין כ.א.ל. כרטיסי אשראי 
לישראל בע"מ על כל שינוייו הארכותיו ונספחיו לרבות הזכות לקבלת כספים על פיו.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

30/03/2000תאריך יצירה:31/05/2000תאריך רישום:5מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520029083תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.131/05/2000

520031014תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:
בנק פועלי אגודת ישראל בע"משם המלווה/נאמן:

.231/05/2000

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
31/05/2000תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר31/05/2000תאריך רישום:

כל זכויות החברה ע"פ הסכם מס' 880302 מיום 17.2.94 בינה לבין ישראכרט בע"מ על 
כל שינוייו הארכותיו ונספחיו לרבות הזכות לקבלת כספים על פיו.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

30/03/2000תאריך יצירה:31/05/2000תאריך רישום:6מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520029083תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.131/05/2000

520031014תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:
בנק פועלי אגודת ישראל בע"משם המלווה/נאמן:

.231/05/2000

פרטים כלליים לשעבוד
26/08/2004תאריך יצירה:22/11/2004תאריך רישום:7מס' שעבוד:
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שינויים בחברה
שינוי בתקנון

14/10/2012 תאריך החלטה: 15/08/2013 תאריך רישום: .1

19/04/2016 תאריך החלטה: 26/05/2016 תאריך רישום: .2

01/11/2017 תאריך החלטה: 31/01/2018 תאריך רישום: .3

*אין שינויי סטאטוס*

דרגת השעבוד:
איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

משכנתא מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
22/11/2004תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
זכויות מקרקעין22/11/2004תאריך רישום:

משכנתא ראשונה על זכויות הבעלות של החברה במקרקעין המצויים בפרדס כץ והידועים 
כחלקה 1702/1 בגוש 6122.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
520029083תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.122/11/2004

520031014תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:
בנק פועלי אגודת ישראל בע"משם המלווה/נאמן:

.222/11/2004

 

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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