
מדינת ישראל

משרד המשפטים - רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

תעודת התאגדות של

חברה לתועלת הציבור

וזאת לתעודה כי החברה :

קלע שלמה בע"מ )חל"צ(

נתאגדה ונרשמה על פי חוק החברות כחברה לתועלת הציבור 

בערבון מוגבל לאחר שהתקבל על כך אישורו של רשם 

ההקדשות

בוצע על ידי מורן רבן

אייל גלובוס, עו"ד

רשם החברות והשותפויות

ראש רשות התאגידים

מס' חברה 515452316

ז' חשוון תשע"ז

08/11/2016















































































אצל: אופיר כץ ושות'
ירושלים מיקוד 9777518

רחוב הרטום   19
קלע שלמה בע"מ )חל"צ(

לכבוד

23/01/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות

)בחברה קלע שלמה בע"מ )חל"צ

מספר תאגיד 515452316

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ה טבת תשע"ז

הננו לאשר כי ביום 23/01/2017 נרשמה הקצאת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 18/01/2017

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מ.אחזקהס. אחזקהמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות1               מחלקי המים 17  ירושלים ישראל מיקוד: 9גולד איזידור011605342 רגילה.0

שקל חדשרגילות1               הבנים 33  רמת השרון ישראל מיקוד: 472איזין מרים רות012886313 רגילה.0

שקל חדשרגילות1               יהודה הלוי 48 תל אביב - יפו ישראל מיקודאבני מיכה לייקין015718414 רגילה.0

שקל חדשרגילות1               חפץ ישה 6 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6דנוך אהוד024397788 רגילה.0

שקל חדשרגילות1                 כפר אוריה ישראל מיקוד: 9973500בלשה שגיא שמחה-בונם029455938 רגילה.0

שקל חדשרגילות1               סמדר 11 כרמי יוסף ישראל מיקוד: 99797ידלין עמוס051112027 רגילה.0

שקל חדשרגילות1               גרניט 12 ראש העין ישראל מיקוד: 485411קופרוסר יוסף052086709 רגילה.0

שקל חדשרגילות1               מרווה 12 צור הדסה ישראל מיקוד: 99875פרושאור רון055495774 רגילה.0

שקל חדשרגילות1               החלוצים 17 ראש פינה ישראל מיקוד: 120סולומון שמואל הלוי326930526 רגילה.0

בכבוד רב,

חנה אהרון

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

* ס. אחזקה = סוג אחזקה,  מ. אחזקה = מספר אחזקה משותפת

















אצל: אופיר כץ ושות'
ירושלים מיקוד 9777518

רחוב הרטום   19
קלע שלמה בע"מ )חל"צ(

לכבוד

28/02/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

)בחברה קלע שלמה בע"מ )חל"צ

מספר תאגיד 515452316

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ב' אדר תשע"ז

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 26/02/2017, נרשמה  ביום 28/02/2017 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

10/01/2017הבנים 33  רמת השרון ישראל מיקוד: 4722310איזין מרים רות012886313

10/01/2017יהודה הלוי 48 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 657820אבני מיכה לייקין015718414

10/01/2017חפץ ישה 6 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 6967217   דנוך אהוד024397788

08/11/2016גרניט 12 ראש העין ישראל מיקוד: 4854112   דירה: קופרוסר יוסף052086709

10/01/2017החלוצים 17 ראש פינה ישראל מיקוד: 1200000     יסולומון שמואל הלוי326930526

בכבוד רב,

חנה אהרון

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



























































































































































28/02/2017 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

רחוב הרטום   19

ב' אדר תשע"ז

ירושלים מיקוד 9777518
אצל: אופיר כץ ושות'

קלע שלמה בע"מ )חל"צ(  י

 הנדון: סירוב לפניה שמספרה 170152972 בנושא: מינוי / הסרת דירקטורים

 בחברה קלע שלמה בע"מ )חל"צ( י

מספר תאגיד 515452316

הננו לאשר כי ביום 26/02/2017 הוגשו לבדיקה במשרדנו פניה בנושא  מינוי / הסרת דירקטורים

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

.אבקש לשלוח מסמכי מקור

בכבוד רב,

חנה אהרון

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: אופיר כץ ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 6744331

רחוב אלון יגאל   125
קלע שלמה בע"מ )חל"צ(

לכבוד

07/11/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

)בחברה קלע שלמה בע"מ )חל"צ

מספר תאגיד 515452316

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ח חשוון תשע"ח

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 02/11/2017, נרשם ביום 07/11/2017 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 26/10/2017 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

רבקה  ארליך

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


























