
511359234מספר חברה:

גל גפן בע"משם חברה:

פרטי חברה

לוי משה 11 ראשון לציון   מיקוד: 7565828 כתובת התאגיד:

19/06/2016 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2016

לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון עיקרי מטרות התאגיד:

סיווג חברה:  חברה פרטית ישראלית מוגבלתאחריות בעלי מניות:סוג חברה:
GAL GEFEN LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 23/01/1989סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 10,000100 10,000
שקל חדשמטבע:1רגילות
כמות מניות:

ערך נקוב: 

בעלי מניות

חברה
לוי משה 11 ראשון לציון  מיקוד: 7565828

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

גל גפן בע"מ1.
12/05/2011

511359234 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

חברה
לוי משה 11 ראשון לציון  מיקוד: 7565828

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

גל אשד בע"מ2.
14/03/2011

514525757 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
28650034

הרימון 37 נווה מונוסון 

מס' זיהוי:1.

כתובת:

גל אלדדשם:
אזרח ישראלי 17/10/2006תאריך מינוי:סוג זיהוי:

5611488

הרימון 37 נווה מונוסון 

מס' זיהוי:2.

כתובת:

גל שלמהשם:
אזרח ישראלי 17/10/2006תאריך מינוי:סוג זיהוי:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים

*אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית*  
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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

הסכם מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
22/02/2009תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כלי רכב22/02/2009תאריך רישום:

שעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד על זכויות במכונית מס' רשוי 1649814 שברולט 
המשועבדים עפ"י חוזה מימון מיום 05.01.09 כמפורט בהסכם מישכעון ושעבוד זכויות 
בעיסקת המימון לרבות שעבוד כל זכויות לפיצוי ו/או שיפוי ו/או לתגמולי ביטוח מצד ג' 
כלשהו וכן שעבוד על כל פקדונות או כספים שהפקידה ו/או תפקיד הלווה אצל החברה 

בקשרא עם עיסקת המימון
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

05/01/2009תאריך יצירה:22/02/2009תאריך רישום:4מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
511712473תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

קראל רם בע"משם המלווה/נאמן:
.122/02/2009

511603201תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:
דראל - רם בע"משם המלווה/נאמן:

.222/02/2009

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
27/03/2011תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר27/03/2011תאריך רישום:

את כל הסכומים המגיעים ושיגיעו לחברה מדי פעם בפעם מאת לקוחותיה כפי המפורט 
באג"ח בגין חובות מאיזה מין וסוג שהם וכן כל השיקים השטרות ושאר המסמכים הסחירים 
ואו העבירים למינהם שלחברה יש או תהיה זכות לגביהם בין כנפרעת מוטבת נסבה או 

אחרת
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

24/02/2011תאריך יצירה:27/03/2011תאריך רישום:7מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.127/03/2011

פרטים כלליים לשעבוד
24/02/2011תאריך יצירה:27/03/2011תאריך רישום:8מס' שעבוד:
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דרגת השעבוד:
איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
27/03/2011תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר27/03/2011תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון על הון המניות הבלתי נפרע של החברה, המוניטין שלה ושעבוד שוטף 
ראשון על מפעלה ועל כל יתר הנכסים והזכויות מכל מין או סוג שהם שיש לחברה כעת או 

שיהיו לה בעתיד
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.127/03/2011

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
27/03/2011תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר27/03/2011תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל השטרות שהחברה מסרה או תמסור לבנק לבטחון או 
לגביה או לשמירה ושעבוד שוטף ראשון בדרגה על כל השטרות שלחברה יש או תהיה 
זכות בהם, או לגביהם, בין כנפרעת, מוטבת, נסבה או אחרת, למעט שטרות המופקדים 
ו/או יופקדו ע``י החברה בבנק/ים אחרים לבטחון ואשר יחשבו כמשועבדים לטובתם 

בשעבוד קבוע,
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

24/02/2011תאריך יצירה:27/03/2011תאריך רישום:9מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.127/03/2011

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
20/07/2011תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר20/07/2011תאריך רישום:

משכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של זכויות הממשכנים כלפי כאל 
בע"מ/דיינרס קלאב בע"מ על פי ובקשר עם הסכם מיום 10.6.1991 מס' ספק 168028 
ביחד עם כל הבטוחות והערובות שניתנו לאגודה להבטחת הזכויות האמורות עם כל 

הזכויות האחרות הנלוות לזכויות האמורות
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

26/06/2011תאריך יצירה:20/07/2011תאריך רישום:11מס' שעבוד:
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מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.120/07/2011

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

משכנתא מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
31/08/2011תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר31/08/2011תאריך רישום:

משכנתא ראשונה בדרגה על בעלות בגוש 6097 חלקה 217,תת חלקה 201,תת חלקה 
202 ותת חלקה 203 ועל כל זכויות הממשכנים כמפורט בשטר המשכנתא, לרבות כל 
המחובר אל הנכסים הממושכנים ושיחובר אליהם בעתיד ואת כל פירותיהם וכל יתר 

הזכויות בגינם לרבות הזכויות הנובעות מביטוח הנכסים הממושכנים.וכמו כן על כל זכות 
לשיפוי ולפיצוי שתהיה לממשכנים כלפי צד שלישי ועל כל הזכויות הממושכנים כמפורט 

בשטר משכון וכל זכויות הממשכנים לקבלת פטור,הנחה,הקלה כלשהי ביחס לנכס ו/או לכל 
עיסקה בו ולקיזוז הפסדים מכל סוג שהוא

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

14/08/2011תאריך יצירה:31/08/2011תאריך רישום:12מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.131/08/2011

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
14/11/2012תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר14/11/2012תאריך רישום:

משכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של זכויות הממשכנים כלפי לאומי קארד 
בע"מ  על פי או בקשר עם  הסכם סליקת שוברי אשראי מיום 25.12.11  ביחד עם כל 
הבטוחות והערבות שניתנו לממשכנים להבטחת הזכויות האמורות ועם כל הזכויות 

האחרות הנלוות לזכויות האמורות.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

07/11/2012תאריך יצירה:14/11/2012תאריך רישום:13מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.114/11/2012
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*אין שינויים בתקנון*

*אין שינויי סטאטוס*

רשימת שינויים לשעבוד
24/12/2012תאריך עדכון:

במקום לאומי קארד בע"מ יש לשנות לויזה כאל כרטיסי אשראי בע"מ
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:--
15/11/2012תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר15/11/2012תאריך רישום:

משכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של זכויות הממשכנים כלפי ישראכרט 
בע"מ על פי או בקשר עם הסכם סליקת שוברי אשראי מיום 21.12.11 ביחד עם כל 
הבטוחות והערבות שניתנו לממשכנים להבטחת הזכויות האמורות ועם כל הזכויות 

האחרות הנלוות לזכויות האמורות.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

07/11/2012תאריך יצירה:15/11/2012תאריך רישום:14מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.115/11/2012

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 22/04/2018 בשעה 16:21

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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