
















































27/12/2011 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

יזרוס בע"מ
רחוב הנביאים 2

א' טבת תשע"ב

חיפה
באמצעות: גלידר, שרגל עו"ד

 הנדון: סירוב לרשום דיווח בדבר העברת מניות

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

הננו לאשר כי ביום 21/12/2011 הוגשו לבדיקה במשרדנו מסמכי דיווח על  העברת מניות

הדיווח הנ"ל לא נרשם עקב אחת או יותר מן הסיבות הבאות:

.נא לציין כמות מניות מועברת

בכבוד רב,

חלי ויץ

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



27/12/2011 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

יזרוס בע"מ

א' טבת תשע"ב

 הנדון: סירוב לרשום דיווח בדבר העברת מניות

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

הננו לאשר כי ביום 21/12/2011 הוגשו לבדיקה במשרדנו מסמכי דיווח על  העברת מניות

הדיווח הנ"ל לא נרשם עקב אחת או יותר מן הסיבות הבאות:

.כמות המניות להעברה גדולה מהכמות הרשומה במרשמנו

.מיכאל פלקוב מחזיק ב100- מניות בלבד

נא למלא טופס העברת מניות, טופס מס' 3, אותו ניתן למצוא באתר רשם החברות.

בכבוד רב,

חלי ויץ

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: גלידר, שרגל עו"ד
חיפה

רחוב הנביאים 2
יזרוס בע"מ

לכבוד

17/01/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ב טבת תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 17/01/2012 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 12/01/2012

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות21              דיסקין בנימין 5  פתח תקווה ישראל מיקוד: 49345   גולדנשטיין אלכסנדר306465949 1.

שקל חדשרגילות79              הרכסים 21/1 רמת גן ישראל מיקוד: 52355מיכאל פלקוב308943823 1.

בכבוד רב,

חלי ויץ

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: גלידר, שרגל עו"ד
חיפה מיקוד 33501

רחוב הנביאים 2
יזרוס בע"מ

לכבוד

23/09/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ז' תשרי תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 09/09/2012, נרשם ביום 23/09/2012 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 27/08/2012 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

בעקבות ההיענות הגדולה למבצע האכיפה של רשות התאגידים ונוכח העובדה שחברות רבות שלחו לראשונה דוח

שנתי בעקבותיו, החליט רשם החברות כי לפנים משורת הדין, חברות אשר הגישו את הדו"ח השנתי לפני 2012 

תקבלנה אישור על הגשת הדו"ח, גם אם הדוח לא היה תקין כנדרש, ופרטיו לא עודכנו במרשם. 

לפיכך, כל שאישור זה מתייחס לדוח שהוגש לפני 2012 , האישור הוא על מילוי החובה של הגשת דוח עדכון פרטים 

שנתי, ואינו מהווה אישור על עדכון הפרטים במרשם החברות. עם זאת יצויין כי פרטי הדוחות שנמצאו תקינים עודכנו 

במרשם החברות.

שימו לב שעל החברה להגיש דוח לעדכון פרטים שנתי מדי שנה. 

בכבוד רב,

לימור צדוק

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



אצל: אביקם, בייטנר, פלאי, ינובסקי ושות', רו"ח
נשר מיקוד 36888

רחוב התעשיה   47
יזרוס בע"מ

לכבוד

07/11/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ב חשוון תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 25/01/2011, נרשם ביום 07/11/2012 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 31/12/2010 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

בעקבות ההיענות הגדולה למבצע האכיפה של רשות התאגידים ונוכח העובדה שחברות רבות שלחו לראשונה דוח

שנתי בעקבותיו, החליט רשם החברות כי לפנים משורת הדין, חברות אשר הגישו את הדו"ח השנתי לפני 2012 

תקבלנה אישור על הגשת הדו"ח, גם אם הדוח לא היה תקין כנדרש, ופרטיו לא עודכנו במרשם. 

לפיכך, כל שאישור זה מתייחס לדוח שהוגש לפני 2012 , האישור הוא על מילוי החובה של הגשת דוח עדכון פרטים 

שנתי, ואינו מהווה אישור על עדכון הפרטים במרשם החברות. עם זאת יצויין כי פרטי הדוחות שנמצאו תקינים עודכנו 

במרשם החברות.

שימו לב שעל החברה להגיש דוח לעדכון פרטים שנתי מדי שנה. 

בכבוד רב,

רחל מטרי

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: גלידר, שרגל עו"ד
חיפה מיקוד 33501

רחוב הנביאים 2
יזרוס בע"מ

לכבוד

20/02/2013

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י' אדר תשע"ג

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי כתובת המשרד

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

 הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 13/02/2013, נרשמה  ביום 20/02/2013 הודעה על

מען משרדכם הרשום ברחוב אבטליון   17 רמת גן מיקוד 52424 אצל: מיכאל פלקוב

בכבוד רב,

ורה שמולביץ

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



















באמצעות: גלידר,שרגל-ארז עו"ד
חיפה מיקוד 31047

רחוב שמריהו לוין 24
יזרוס בע"מ

לכבוד

09/06/2013

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

א' תמוז תשע"ג

הננו לאשר כי ביום 09/06/2013 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 03/06/2013

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה בנאמנותמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות100             דיסקין בנימין 5  פתח תקווה ישראל מיקוד: 49345   גולדנשטיין אלכסנדר306465949 1.

בכבוד רב,

חלי ויץ

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: מיכאל פלקוב
פתח תקווה מיקוד 4934533

רחוב דיסקין בנימין   5
יזרוס בע"מ

לכבוד

11/08/2013

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ה' אלול תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 05/08/2013, נרשם ביום 11/08/2013 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 30/07/2013 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

יהודית בטאט

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













בית דגן מיקוד 5020000
רחוב החרמון   35

יזרוס בע"מ
לכבוד

13/05/2014

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ג אייר תשע"ד

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי כתובת המשרד

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

 הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 12/05/2014, נרשמה  ביום 13/05/2014 הודעה על

 מען משרדכם הרשום ברחוב החרמון   35 בית דגן מיקוד 5020000

בכבוד רב,

מלכה ברכה

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







בית דגן מיקוד 5020000
רחוב החרמון   35

יזרוס בע"מ
לכבוד

13/07/2014

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ט"ו תמוז תשע"ד

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 06/07/2014, נרשם ביום 13/07/2014 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 31/12/2013 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

אסתר בן שמעון

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













באמצעות: בנק הפועלים
חיפה

רחוב חורב 15
יזרוס בע"מ

לכבוד

09/06/2015

הנדון: אישור סילוק שעבוד

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ב סיוון תשע"ה

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 07/06/2015 ,נרשם ביום 09/06/2015 סילוק שעבוד בחברה.

מספר השעבוד שסולק הינו: 1 

בכבוד רב,

חלי ויץ

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







28/06/2015 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

רחוב החרמון   35

י"א תמוז תשע"ה

בית דגן מיקוד 5020000

יזרוס בע"מ  י

 הנדון: סירוב לפניה שמספרה 150196057 בנושא: שינוי שם

 בחברה יזרוס בע"מ י

מספר תאגיד 514077536

הננו לאשר כי ביום 24/06/2015 הוגשו לבדיקה במשרדנו פניה בנושא  שינוי שם

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

 ,כמפורט להלן, ברשם החברות קיים רישום של תאגיד/ים בשם הדומה לשם המבוקש

ולפיכך לא נוכל להסכים לשם המבוקש מחשש הטעיה. על מנת לשנות השם יש 

להמציא אחד מאלו לבדיקתנו:

       1.    החלטה חדשה של החברה עם שם אחר העומד בדרישות הדין.

       2.    החלטה חדשה של החברה עם תוספת לטקסט או אותיות לשם המבוקש

              אשר תהיה בה כדי לייחד את השם החדש ולהסיר את חשש ההטעיה.

       3.    הסכמה מהתאגיד/ים בעל השם הדומה לשימוש בשם המבוקש.

 STRATEGEM LTD  תאגיד עם שם דומה:   סטרטג'ם בע"מ ובאנגלית

מומלץ להמציא לפחות שלוש שמות חלופיים.

בכבוד רב,

דרבבאו גטה, עו"ד

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



בית דגן מיקוד 5020000
רחוב החרמון   35

יזרוס בע"מ
לכבוד

08/07/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"א תמוז תשע"ה

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 05/07/2015, נרשם ביום 08/07/2015 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 23/06/2015 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

דבורה רבינוביץ

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות
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יזרוס בע"מ
לכבוד

26/04/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה יזרוס בע"מ

מספר תאגיד 514077536

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ל' ניסן תשע"ז

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 03/04/2017, נרשם ביום 26/04/2017 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 21/03/2017 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

רבקה גרינפלד

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות
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