
511402547מספר חברה:

טריפל סי מחשוב ענן בע"משם חברה:

פרטי חברה

הסיבים 49 פתח תקווה   מיקוד: 4959504 כתובת התאגיד:

26/04/2017 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2017

לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון עיקרי מטרות התאגיד:

סיווג חברה:  חברה פרטית ישראלית מוגבלתאחריות בעלי מניות:סוג חברה:
TRIPLE C CLOUD COMPUTING LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 25/07/1989סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 2,640100 2,640
שקל חדשמטבע:1רגילות
כמות מניות:

ערך נקוב: 

בעלי מניות

חברה
הסיבים 49 פתח תקווה  מיקוד: 4959504

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

שיינה השקעות בע"מ1.
09/09/1999

511853368 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
אופירה 12 ראשון לציון   מיקוד: 7568812

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

נחום רמי2.
09/09/1999

54738307 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
54738307

אופירה 12 ראשון לציון   מיקוד: 7568812

מס' זיהוי:

כתובת:

נחום רמישם:
אזרח ישראלי 25/07/1989תאריך מינוי:סוג זיהוי:

בעלי תפקידים בחברה
56714033

ברנר 8 טבריה   מיקוד: 1422564

מס' זיהוי:

כתובת:

אזרח ישראלינחום גלעדשם: סוג זיהוי:
26/04/2017תאריך מינוי: מוסמך לדווחסוג תפקיד:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים

יתרת חוב: 1488.00 ש"ח אגרה לשנה הנוכחית:
אגרות שנתיות
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1488.00 ש"ח סה"כ חוב: 

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

מישכון מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
22/11/1990תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר22/11/1990תאריך רישום:

ציוד עיבוד נתונים
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר  ללא הסכמת בעלי השעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

08/11/1990תאריך יצירה:22/11/1990תאריך רישום:1מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
909999999תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

אי.בי.מ. טרד קורפוריישן  שם המלווה/נאמן:
.122/11/1990

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
01/10/2002תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר01/10/2002תאריך רישום:

המפעל וכל הנכסים, הרכוש והזכויות מכל סוג ומין שהוא וללא יוצא מן הכלל שיש ללווה 
כעת ושיהיו לו בעתיד באיזה זמן שהוא בכל אופן ודרך, כולל ומבלי למעט נדל``ן, מטלטלין, 

חובות פנקס, שכירות, מוניטין, רווחים, הכנסות וכל זכויות בעלות והנאה אחרת.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

רשימת שינויים לשעבוד
19/04/2005תאריך עדכון:

תיקון האג"ח מיום 17/9/02 באופן שהון המניות שטרו נפרע או נדרש והמוניטין יוצאו 
במחולת השעבוד השוטף ויהפכו לשעבוד קבוע וכן הוספת התחייבות החברה 

המשעבדת להמציא הערכות לשווי הנכסים הממושכנים.

סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה1.
תיאור השינוי:

17/09/2002תאריך יצירה:01/10/2002תאריך רישום:6מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.101/10/2002

פרטים כלליים לשעבוד
25/07/2011תאריך יצירה:04/08/2011תאריך רישום:14מס' שעבוד:
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דרגת השעבוד:
איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
04/08/2011תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
זכויות מקרקעין04/08/2011תאריך רישום:

שעבוד ספציפי בדרגה ראשונה על כל זכויות החברה עפ"י הסכם מיום 25/12/00 שנחתם 
בינה לבין נוף הארץ ייזום ובנין בעמ בקשר עם המקרקעין המהווים בנים בן 7 קומות 
המצויים בפתח תקוה רח' הסיבים 49 וידועים כחלקה 44 בגוש 6393 ועל כל הזכויות 

הנובעות מביטוח הנכסים המשועבדים.
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:
.104/08/2011

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
08/12/2013תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר08/12/2013תאריך רישום:

שעבוד שוטף על כל המפעל, הנכסים, הזכויות והרכוש האחר. שעבוד קבוע על הון המניות 
שטרם נדרש ו/או שטרם נפרע והמוניטין. שעבוד על כספים, שטרות, ני``ע ובטחונות 
אחרים הנמצאים ו/או שימצאו וכן על זכויות הנובעות מביטוח הרכוש המשועבד.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

03/12/2013תאריך יצירה:08/12/2013תאריך רישום:17מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520007030תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.108/12/2013

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
12/01/2014תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים12/01/2014תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון והמחאה על מסמכים שטרות וני"ע המופקדים בבנק לגוביינא משמרת 
או אחרת ושעבוד צף על מסמכים שטרות וני"ע למעט שטרות המופקדים/יופקדו בבנק/ים 
אחר/ים מעת הפקדתם בלבד,שעבוד על כל הכספים ו/או הזכויות לקבלת כספים ו/או 
חובות לקוחות המגיעים/יגיעו לחב' מפעם לפעם מחייבים שלה אשר מסרו/ימסרו לחב' 

שיקים/שטרות שהופקדו/יופקדו בבנק.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

01/01/2014תאריך יצירה:12/01/2014תאריך רישום:18מס' שעבוד:
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מלווה/נאמן
520007030תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.112/01/2014

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
16/01/2014תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
זכויות מקרקעין16/01/2014תאריך רישום:

זכויות במקרקעין הידועים כחלקה 44 (חלק) בגוש 6393, חלק ממגרש 101 עפ"י תב"ע 
פת/מק/27/1233 המהווים בנין משרדים מס' 2, בן 7 קומות, הכולל 6 קומות מעל קומת 

קרקע ומשטחי חניה המסומנים מ-5 עד מ-9, הממוקם בצד הצפון מזרחי של פארק תעשיה 
ינאי, ברחוב הסיבים 49, אזור תעשיה רמת סיב, פתח תקווה, וכן החלק היחסי בשטח 

המשותף במקרקעין, לרבות כל הזכויות הנובעות מהסכם מכר מיום 25.12.2000 ומהסכם 
החלפת חניות מיום 14.3.2012 בין הממשכן לבין נוף הארץ יזום ובנין בע"מ, ח.פ. 

511792541, על כל נספחיו, והכל בהתאם להוראות הסכם קומבינציה מיום 24.12.1999
 והסכם ב', אשר צורף להסכם הקומבינציה האמור, בין נוף הארץ יזום ובנין בע"מ לבין חיים 

ינאי ינובסקי, ת.ז. 3636388, שלמה ינאי, ת.ז. 3636396, ישראל קטשן, ת.ז. 
11137171, יצחק טפר, ת.ז. 012827903.

 הכל כמפורט באגרת החוב ובמסמכים הנילווים.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

30/12/2013תאריך יצירה:16/01/2014תאריך רישום:19מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520007030תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.116/01/2014

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
04/02/2014תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים04/02/2014תאריך רישום:

כל זכויות החב' לקבלת כספים מלקוחותינו ו/או צדדים שלישיים אחרים (להלן החייבים) 
אשר שטרות שניתנו ע"י החייבים לתשלום הכספים הנ"ל נמסרו לבנק.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

28/01/2014תאריך יצירה:04/02/2014תאריך רישום:20מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.104/02/2014
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דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
04/02/2014תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים04/02/2014תאריך רישום:

שעבוד שוטף על כל השטרות, שטרי החוב, שטרי חליפין ושיקים וכל מסמכים סחירים 
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

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

28/01/2014תאריך יצירה:04/02/2014תאריך רישום:21מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.104/02/2014

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
04/02/2014תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים04/02/2014תאריך רישום:

כל זכויות החב' עפ"י הסכם מ-8.8.2010 בינה לבין פועלים אקספרס בע"מ על כל נספחיו 
הארכותיו ושינוייו לרבות הזכות לקבלת כספים על פיו בגין מס' עסק/מס' ספק 4845079 

וכל מס'/מס' ספק ישויכו בעתיד לח-ן בבנק.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

28/01/2014תאריך יצירה:04/02/2014תאריך רישום:22מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.104/02/2014

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
06/08/2014תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים06/08/2014תאריך רישום:

שעבוד קבוע משכון ראשון והמחאת זכויות על כל הכספים והזכויות הכספיות מכל מין וסוג 
שהוא המגיעים ו/או יגיעו לחב' מאת ישראכרט,פועלים אקספרס בע"מ ע"פ מס' ספק/עסק 

2209625,4845079 כמפורט בתוספת א' לאג"ח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

30/07/2014תאריך יצירה:06/08/2014תאריך רישום:23מס' שעבוד:
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שינויים בחברה
שינוי שם

07/09/1997 תאריך החלטה: 07/09/1997 תאריך רישום: .1

23/01/2011 תאריך החלטה: 31/01/2011 תאריך רישום: .2

שינוי בתקנון
26/08/2002 תאריך החלטה: 12/09/2002 תאריך רישום:

*אין שינויי סטאטוס*

שמות קודמים

טריפל סי מחשוב הנדסי בע"מ
תאריך השינוי:1.

שם קודם בעברית:
07/09/1997תאריך החלטה: 07/09/1997

טריפל סי מחשוב בע"מ
תאריך השינוי:2.

שם קודם בעברית:
23/01/2011תאריך החלטה: 31/01/2011

מלווה/נאמן
520007030תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.106/08/2014

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 23/04/2018 בשעה 19:40

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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