
 

מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 

נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 16/07/2012 בשעה 6:31
 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
10/07/2002מוגבלתפעילהחברה פרטית513262311
שם התאגיד

"בשבע" השבועון לציבור הדתי בע"מ
אצלכתובת התאגיד

 המרץ 20 פתח תקווה, ישראל מיקוד:49517
הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליוםהדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום

31/12/200931/12/2009
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
 24/01/2012מלמד זלמן ברוך007318850

כתובת: בית אל ב' בית אל, ישראל מיקוד:90631

.2
 24/01/2012יואל צור004305751

כתובת: חיבת ציון בית אל, ישראל
 

סה"כ ההון הרשום
סוג המטבע 

שקל חדש10.000.00

 

חלוקת הון המניות
כמות שהוצאה לב"מערךסוג מניהכמות מניות

1140 שקל חדשרגילות10.000

 

בעלי מניות
כתובתשםמספר זיהוי 

.1
15898HOLILAND HOLDINGS LTDאיי מרשל

 
מחזיק ב:

          100 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

.2
07869THE GOLDSTEIN FAMILY CHARITABLE FOUNDATION INC ישראלחברה זרה

 
מחזיק ב:

          7 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

.3
כנפי נשרים 24 ירושלים מיקוד:95464  גני דוד (תלפיות) בע"מ511979668

 
מחזיק ב:

          33 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

 

אין לחברה חובות לתשלום של אגרה שנתית
 

מידע על פרטי שעבודים
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.1

מישכון  ללא הגבלה03/12/200318/12/2003

 
שם המלווה נאמן:

 בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520000522
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: משכון מדרגה ראשונה בלתי מוגבלת בסכום, של כל זכויות החברה לקבלת כספים מאת חברת פועלים אמריקן אקספרס בע"מ,

 
ומאת חב' ישראכרט בע"מ, המגיעים ו/או שיגיעו ע"פ הסכם ספק מס' 2691533 בקשר לקבלת כספים מזיכוי כרטיסי אשראי.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

מישכון  ללא הגבלה213/11/200331/12/2003.

 
שם המלווה נאמן:

 בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520000522



הנכסים המשועבדים

 
תאור הנכס: זכויות לקבלת כספים מאת לאומי קארד בעמ עפי הסכם ספק מס 1661438 בקשר לקבלת כספים מזיכויי כרטיסי אשראי

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.3

אגרת חוב  ללא הגבלה14/07/200401/08/2004

 
שם המלווה נאמן:

 בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520000522
הנכסים המשועבדים

 
תאור הנכס: סובארו מס רישוי 3752223 וזכויות ביטוח

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.4

אגרת חוב  ללא הגבלה27/09/200403/11/2004

 
שם המלווה נאמן:

 בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520000522
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: שעבוד קבוע ושוטף על מסמכים סחירים דוקומנטים ליבוא או ליצוא, ניירות ערך שטרות ושיקים של החברה ו/או אחרים אשר

 
החברה מסרה ו/או תמסור מידי פעם בפעם לבנק לגוביינא למשמרת לבטחון או בדרך אחרת וכן על כספים וזכויות ביטוח.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.5

אגרת חוב  ללא הגבלה14/06/200528/06/2005

 
שם המלווה נאמן:

 בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520000522
הנכסים המשועבדים

 
תאור הנכס: מזדה מס רישוי 7690856 וזכויות ביטוח

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.6

אגרת חוב  ללא הגבלה11/01/200922/02/2009

 
שם המלווה נאמן:

 
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
 
מס' זיהוי\תאגיד:

 
520029083
520031014

הנכסים המשועבדים

 
תאור הנכס: שעבוד ספציפי בדרגה ראשונה על רכב מסחרי מסוג שברולט מס 1183666

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.7

אגרת חוב  ללא הגבלה31/07/201108/08/2011

 
שם המלווה נאמן:

 
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
 
מס' זיהוי\תאגיד:

 
520029083
520031014

הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל זכויות החברה לקבלת כספים מפעם לפעם מלקוחותינו ו/או צדדים שלישיים אחרים (להלן: "החייבים") אשר שטרות שניתנו

 
ע"י החייבים לתשלום הכספיים הנ"ל נמסרו לבנק

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.8

אגרת חוב  ללא הגבלה31/07/201108/08/2011

 
שם המלווה נאמן:

 
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
 
מס' זיהוי\תאגיד:

 
520029083
520031014

הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד שוטף על כל השטרות שטרי החוב שטרי חליפין ושיקים וכל מסמכים אחרים שהם שלחברה יש או תהיה זכות לגביהם בין

 
כנפרעת מוטבת נסבה או אחרת למעט השטרות המופקדים ו/או שיופקדו בבנקים אחרים לבטחון.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.9

אגרת חוב  ללא הגבלה15/01/201201/04/2012

 
שם המלווה נאמן:

 
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
 
מס' זיהוי\תאגיד:

 
520029083
520031014

הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד ספציפי בדרגה ראשונה על כל זכויות החב' עפ"י הסכם מיום 22.12.11 שנחתם בינה לבין ג'ורי מור השקעות בע"מ בקשר

עם המקרקעין המהווים משרדים ברח' ז'בוטינסקי 102 פ"ת וידועים כחלקה 126 בגוש6367 תת חלקה 1 3 23-27 ועל כל הזכויות מביטוח

 
הנכסים המשועבדים.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 



 

סיכום נתוני השיעבודים
סכום השעבודים המוגבליםמספר השעבודים ללא הגבלהמספר השעבודים שסולקו

09 

 

שינויים בחברה
תמצית החלטהתאריך רישוםתאריך החלטה 

החלפת תקנון126/11/200217/12/2002.

 

אין שמות קודמים
 

אין שינויי סטטוס
 

דוחות שנתיים
תאריך קבלהתאריך הדו"חשנה

200331/12/200331/12/2003
200831/12/200831/12/2008
200931/12/200931/12/2009

 

לחברה יש דואר נכנס שעדיין בטיפול
מספר הדוארסוג פעולה 

0249462 - 11דוח שנתי1.

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 16/07/2012 בשעה 12:16:43
 

תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהו לעיון בתיק התאגיד אצל רשם
החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבספרי התאגיד עצמו המצויים במשרדו הרשום והפתוחים לעיון הציבור

 

הדפס
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