
מדינת ישראל
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רשם החברות והשותפויות

תעודת התאגדות חברה
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וזאת לתעודה כי החברה :

נתאגדה ונרשמה ביום 11/05/2009 י"ז אייר תשס"ט 
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אייל גלובוס, עו"ד

רשם החברות והשותפויות

ראש רשות התאגידים































02/10/2011 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כיכר השבת בע"מ
רחוב לילנבלום   22

ד' תשרי תשע"ב

תל אביב - יפו
אצל: יהודה שאוליאן

 הנדון: סירוב לרשום דיווח בדבר העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

הננו לאשר כי ביום 27/09/2011 הוגשו לבדיקה במשרדנו מסמכי דיווח על  העברת מניות

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

ü.נדרש טופס מקורי ולא העתק/צילום

בכבוד רב,

טל אליאב

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: יהודה שאוליאן
תל אביב - יפו

רחוב לילנבלום   22
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

22/11/2011

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ה חשוון תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 22/11/2011 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 15/11/2011

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשנהול2               בן יהודה  ירושלים ישראלגרמן פייקין015946239 1.

שקל חדשרגילות95              בן יהודה  ירושלים ישראלגרמן פייקין015946239 1.

שקל חדשרגילות5               אגסי 52 ירושלים ישראלאריאלה דורון17709478 1.

בכבוד רב,

חנה חזן

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: יהודה שאוליאן
תל אביב - יפו

רחוב לילנבלום   22
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

22/11/2011

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ה חשוון תשע"ב

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 15/11/2011, נרשמה  ביום 22/11/2011 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

11/05/2009בן יהודה  ירושלים ישראלגרמן פייקין015946239

בכבוד רב,

חנה חזן

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















ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

26/03/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ג' ניסן תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 26/03/2012 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 26/03/2012

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשנהול2               בן יהודה  ירושלים ישראלגרמן פייקין015946239 1.

שקל חדשרגילות100             בן יהודה  ירושלים ישראלגרמן פייקין015946239 1.

בכבוד רב,

יקירה חממי

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



ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

26/03/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ג' ניסן תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 26/03/2012 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 26/03/2012

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשנהול2               בן יהודה  ירושלים ישראלגרמן פייקין015946239 1.

שקל חדשרגילות100             אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 1.

בכבוד רב,

יקירה חממי

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



ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

26/03/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ג' ניסן תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 26/03/2012 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 26/03/2012

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשנהול2               אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 1.

שקל חדשרגילות100             אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 1.

בכבוד רב,

יקירה חממי

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



ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

26/03/2012

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ג' ניסן תשע"ב

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי כתובת המשרד

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

 הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 26/03/2012, נרשמה  ביום 26/03/2012 הודעה על

 מען משרדכם הרשום ברחוב חפצדי נחום   5 ירושלים מיקוד 95484

בכבוד רב,

יקירה חממי

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: יהודה שאוליאן
תל אביב - יפו

רחוב לילנבלום   22
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

26/03/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ג' ניסן תשע"ב

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 26/03/2012, נרשמה  ביום 26/03/2012 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

28/02/2012אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136

בכבוד רב,

יקירה חממי

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





























ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

05/06/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי בהרכב הון מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ט"ו סיוון תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 05/06/2012 נרשם שינוי בהרכב הון מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום

06/05/2012 

להלן הון החברה לאחר הרישום :

כמות שהוצאה לב"ממטבעערך מניהסוגכמות

שקל חדשנהול300                            0.01             200

שקל חדשרגילות2,999,700                      0.01          10,000

בכבוד רב,

מזי גבריאל

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



ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

05/06/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ט"ו סיוון תשע"ב

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו  ביום 06/05/2012 נרשם  ביום 05/06/2012  שינוי/החלפת תקנון החברה 

.כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית

בכבוד רב,

מזי גבריאל

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



ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

20/06/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ל' סיוון תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 20/06/2012 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 20/06/2012

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשנהול200             אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 0.01

שקל חדשרגילות7,798           אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 0.01

שקל חדשרגילות2,202           נח מוזס 2 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 67442     יידיעות אינטרנט540202462 0.01

בכבוד רב,

דנה כהן

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



ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

20/06/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ל' סיוון תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 20/06/2012 נרשמה הקצאת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 20/06/2012

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשנהול200             אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 0.01

שקל חדשרגילות7,798           אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 0.01

שקל חדשרגילות2,798           נח מוזס 2 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 67442     יידיעות אינטרנט540202462 0.01

בכבוד רב,

דנה כהן

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























ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

12/07/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ב תמוז תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 12/07/2012 נרשמה הקצאת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 11/07/2012

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשנהול200             אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 0.01

שקל חדשרגילות7,798           אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136 0.01

שקל חדשרגילות2,810           נח מוזס 2 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 67442     יידיעות אינטרנט540202462 0.01

בכבוד רב,

חנה אהרון

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



ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

16/07/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי בהרכב הון מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ו תמוז תשע"ב

הננו לאשר כי ביום 16/07/2012 נרשם שינוי בהרכב הון מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום

01/07/2012 

להלן הון החברה לאחר הרישום :

כמות שהוצאה לב"ממטבעערך מניהסוגכמות

שקל חדשרגילות3,000,000                      0.01          10,808

בכבוד רב,

מזי גבריאל

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



ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

16/07/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ו תמוז תשע"ב

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 16/07/2012, נרשמה  ביום 16/07/2012 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

10/07/2012הותיקים 53 ביצרון ישראל מיקוד: 60946בן טל אבי024014060

28/02/2012אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136

10/07/2012הרב לנדא יעקב 3  בני ברק ישראל מיקוד: 51550   דכלאף יוסף חיים037282415

10/07/2012חנקין 94 חולון ישראל מיקוד: 58339מגל שי040867525

10/07/2012אגסי שמעון 60  ירושלים ישראל מיקוד: 93877   דיררבינוביץ משה מנחם300113131

בכבוד רב,

אתי אליה

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

































































ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

24/09/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ח' תשרי תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 27/09/2011, נרשם ביום 24/09/2012 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 25/09/2011 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,

חיה אליאך

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



































ירושלים מיקוד 95484
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

06/01/2013

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ד טבת תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 02/01/2013, נרשמה  ביום 06/01/2013 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

10/07/2012הותיקים 53 ביצרון ישראל מיקוד: 60946בן טל אבי024014060

28/02/2012אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 93877אריה רחמים מרדכי034206136

10/07/2012הרב לנדא יעקב 3  בני ברק ישראל מיקוד: 51550   דכלאף יוסף חיים037282415

19/12/2012הס משה 7  תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 63324   דיבכור שלי038298428

10/07/2012אגסי שמעון 60  ירושלים ישראל מיקוד: 93877   דיררבינוביץ משה מנחם300113131

בכבוד רב,

חנה חזן

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











ירושלים מיקוד 9548401
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

09/08/2013

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ג' אלול תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 04/08/2013, נרשם ביום 09/08/2013 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 17/07/2013 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

מרים בוכבינדר

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



ירושלים מיקוד 9548401
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

18/08/2013

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ב אלול תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 14/08/2013, נרשמה  ביום 18/08/2013 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

10/07/2012הותיקים 53 ביצרון ישראל מיקוד: 6094600בן טל אבי024014060

04/08/2013צה"ל 67  קריית אונו ישראל מיקוד: 55451   דירה: 1הוכמן ערן031375835

28/02/2012אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 9387754אריה רחמים מרדכי034206136

10/07/2012הרב לנדא יעקב 3  בני ברק ישראל מיקוד: 51550   דכלאף יוסף חיים037282415

10/07/2012אגסי שמעון 60  ירושלים ישראל מיקוד: 93877   דיררבינוביץ משה מנחם300113131

בכבוד רב,

חנה חזן

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



ירושלים מיקוד 9548401
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

19/08/2013

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ג אלול תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 15/08/2013, נרשמה  ביום 19/08/2013 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

10/07/2012הותיקים 53 ביצרון ישראל מיקוד: 6094600בן טל אבי024014060

04/08/2013צה"ל 67  קריית אונו ישראל מיקוד: 55451   דירה: 1הוכמן ערן031375835

28/02/2012אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 9387754אריה רחמים מרדכי034206136

12/08/2013הרב עוזיאל 19  ירושלים ישראל מיקוד: 96423גולדשמיט ישראל טוביה040655813

10/07/2012אגסי שמעון 60  ירושלים ישראל מיקוד: 93877   דיררבינוביץ משה מנחם300113131

בכבוד רב,

חנה חזן

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









































































07/07/2015 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

רחוב המסגר 20

כ' תמוז תשע"ה

תל אביב - יפו
באמצעות: קנבל בלצר רו"ח

כיכר השבת בע"מ  י

 הנדון: סירוב לפניה שמספרה 150202384 בנושא: דוח שנתי

 בחברה כיכר השבת בע"מ י

מספר תאגיד 514270396

הננו לאשר כי ביום 01/07/2015 הוגשו לבדיקה במשרדנו פניה בנושא  דוח שנתי

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

."העדר פרטי נושא משרה )שם/ת"ז( תחת סעיף "חתימה והצהרה �

העדר מס' רישיון של רו"ח/עו"ד המאמת. �

בכבוד רב,

רות ללום

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



ירושלים מיקוד 9548401
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

11/08/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ו אב תשע"ה

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 29/07/2015, נרשם ביום 11/08/2015 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 01/06/2015 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

אפרת לביא

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













ירושלים מיקוד 9134401
רחוב  ת.ד: 34504
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

12/03/2016

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ב' אדר ב' תשע"ו

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי כתובת המשרד

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

 הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 07/03/2016, נרשמה  ביום 12/03/2016 הודעה על

מען משרדכם הרשום ברחוב  ת.ד: 34504 ירושלים מיקוד 9134401 

בכבוד רב,

אנה סטרוניקובה

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







ירושלים מיקוד 9548401
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

23/06/2016

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ז סיוון תשע"ו

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 08/06/2016, נרשם ביום 23/06/2016 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 13/04/2016 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

מרים בוכבינדר

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





































ירושלים מיקוד 9548401
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

16/01/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ח טבת תשע"ז

הננו לאשר כי ביום 16/01/2017 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 16/01/2017

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מ.אחזקהס. אחזקהמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות10,808          אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 938אריה רחמים מרדכי034206136 רגילה0.01

בכבוד רב,

צליל קדוש

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















ירושלים מיקוד 9548401
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

27/02/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

א' אדר תשע"ז

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 23/02/2017, נרשמה  ביום 27/02/2017 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

בכבוד רב,

צליל קדוש

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



ירושלים מיקוד 9548401
רחוב חפצדי נחום   5

כיכר השבת בע"מ
לכבוד

27/02/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי / הסרת דירקטורים

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

א' אדר תשע"ז

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 23/02/2017, נרשמה  ביום 27/02/2017 הודעה על שינוי בהרכב

 הדירקטוריון בחברה

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום : 

תאריך מינויכתובת שםמספר זיהוי

20/02/2017מיצרי טירן 13  ירושלים ישראל מיקוד: 9780713אפשטיין יעקב נח066406075

בכבוד רב,

צליל קדוש

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: כיכר השבת
ירושלים מיקוד 9134401

רחוב  ת.ד: 34504
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

22/03/2017

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ד אדר תשע"ז

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי כתובת המשרד

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

 הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 23/02/2017, נרשמה  ביום 22/03/2017 הודעה על

מען משרדכם הרשום ברחוב  ת.ד: 34504 ירושלים מיקוד 9134401 אצל: כיכר השבת

בכבוד רב,

מיכל לוי

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



















01/05/2017 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

רחוב  ת.ד: 34504

ה' אייר תשע"ז

ירושלים מיקוד 9134401
אצל: כיכר השבת

כיכר השבת בע"מ  י

 הנדון: סירוב לפניה שמספרה 170285937 בנושא: העברת מניות

 בחברה כיכר השבת בע"מ י

מספר תאגיד 514270396

הננו לאשר כי ביום 23/04/2017 הוגשו לבדיקה במשרדנו פניה בנושא  העברת מניות

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

.נדרש טופס מקורי ולא העתק/צילום

בכבוד רב,

צליל קדוש

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: כיכר השבת
ירושלים מיקוד 9134401

רחוב  ת.ד: 34504
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

17/05/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"א אייר תשע"ז

הננו לאשר כי ביום 17/05/2017 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 10/05/2017

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מ.אחזקהס. אחזקהמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות9,187           אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 938אריה רחמים מרדכי034206136 רגילה0.01

שקל חדשרגילות1,621           הרב קוק 8 ירושלים ישראל מיקוד: 942260הלפר דוד066406091 רגילה0.01

בכבוד רב,

צליל קדוש

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

















27/06/2017 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

רחוב נשרים 22

ג' תמוז תשע"ז

ירושלים
באמצעות: בנק הפועלים

כיכר השבת בע"מ  י

 הנדון: סירוב לפניה שמספרה 170425647 בנושא: סילוק שיעבוד

 בחברה כיכר השבת בע"מ י

מספר תאגיד 514270396

הננו לאשר כי ביום 22/06/2017 הוגשו לבדיקה במשרדנו פניה בנושא  סילוק שיעבוד

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

שיעבוד מספר 2 אותו הנכם מבקשים להסיר סולק כבר בעבר

בכבוד רב,

צביה גורדון

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: כיכר השבת
ירושלים מיקוד 9134401

רחוב  ת.ד: 34504
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

11/07/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ז תמוז תשע"ז

הננו לאשר כי ביום 11/07/2017 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 09/07/2017

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מ.אחזקהס. אחזקהמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות2,815           אלפסי 6 ירושלים ישראל מיקוד: 9230302בלאו צבי032933921 רגילה0.01

שקל חדשרגילות6,372           אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 938אריה רחמים מרדכי034206136 רגילה0.01

שקל חדשרגילות1,621           הרב קוק 8 ירושלים ישראל מיקוד: 942260הלפר דוד066406091 רגילה0.01

בכבוד רב,

צליל קדוש

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



באמצעות: בנק הפועלים בע"מ
נשר

רחוב בר יהודה96
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

02/07/2017

הנדון: אישור סילוק שעבוד

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ח' תמוז תשע"ז

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 29/06/2017 ,נרשם ביום 02/07/2017 סילוק שעבוד בחברה.

מספר השעבוד שסולק הינו 1

בכבוד רב,

צביה גורדון

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







באמצעות: בנק הפועלים בע"מ
ירושלים

רחוב כנפי נשרים 5
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

26/06/2017

הנדון: אישור סילוק שעבוד

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ב' תמוז תשע"ז

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 18/06/2017 ,נרשם ביום 26/06/2017 סילוק שעבוד בחברה.

מספר השעבוד שסולק הינו 2

בכבוד רב,

ברכה מדמוני

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: כיכר השבת
ירושלים מיקוד 9134401

רחוב  ת.ד: 34504
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

02/08/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י' אב תשע"ז

הננו לאשר כי ביום 02/08/2017 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 31/07/2017

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מ.אחזקהס. אחזקהמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות5,630           אלפסי 6 ירושלים ישראל מיקוד: 9230302בלאו צבי032933921 רגילה0.01

שקל חדשרגילות3,557           אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 938אריה רחמים מרדכי034206136 רגילה0.01

שקל חדשרגילות1,621           הרב קוק 8 ירושלים ישראל מיקוד: 942260הלפר דוד066406091 רגילה0.01

בכבוד רב,

צליל קדוש

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: כיכר השבת
ירושלים מיקוד 9134401

רחוב  ת.ד: 34504
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

02/08/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על שינוי/החלפת תקנון

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י' אב תשע"ז

הננו לאשר כי בהתאם למכתבכם שהתקבל במשרדנו  ביום 31/07/2017 נרשם  ביום 02/08/2017  שינוי/החלפת תקנון החברה 

.כמבוקש לפי החלטת האסיפה הכללית

בכבוד רב,

כהן גלית

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות
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באמצעות: רעות פלדמן מתמחה
תל אביב - יפו

רחוב לינקולן 20
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

28/08/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על העברת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ו' אלול תשע"ז

הננו לאשר כי ביום 28/08/2017 נרשמה העברת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 27/08/2017

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מ.אחזקהס. אחזקהמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות2,815           אלפסי 6 ירושלים ישראל מיקוד: 9230302בלאו צבי032933921 רגילה0.01

שקל חדשרגילות1,756           אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 938אריה רחמים מרדכי034206136 רגילה0.01

שקל חדשרגילות1,621           הרב קוק 8 ירושלים ישראל מיקוד: 942260הלפר דוד066406091 רגילה0.01

שקל חדשרגילות1,801           לינקולן 20 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 67סמפר פידליס חברה לנאמנות 511564544 רגילה0.01

בכבוד רב,

צליל קדוש

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות
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* ס. אחזקה = סוג אחזקה,  מ. אחזקה = מספר אחזקה משותפת



באמצעות: רעות פלדמן מתמחה
תל אביב - יפו

רחוב לינקולן 20
כיכר השבת בע"מ

לכבוד

28/08/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הקצאת מניות

בחברה כיכר השבת בע"מ

מספר תאגיד 514270396

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ו' אלול תשע"ז

הננו לאשר כי ביום 28/08/2017 נרשמה הקצאת מניות בחברה, בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 27/08/2017

להלן רשימת בעלי המניות בחברה לאחר הרישום : 

ערך מניה מ.אחזקהס. אחזקהמטבעסוגכמותכתובת שםמספר זיהוי

שקל חדשרגילות2,815           אלפסי 6 ירושלים ישראל מיקוד: 9230302בלאו צבי032933921 רגילה0.01

שקל חדשרגילות1,756           אגסי שמעון 56 ירושלים ישראל מיקוד: 938אריה רחמים מרדכי034206136 רגילה0.01

שקל חדשרגילות1,621           הרב קוק 8 ירושלים ישראל מיקוד: 942260הלפר דוד066406091 רגילה0.01

שקל חדשרגילות2,251           לינקולן 20 תל אביב - יפו ישראל מיקוד: 67סמפר פידליס חברה לנאמנות 511564544 רגילה0.01

בכבוד רב,

צליל קדוש

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות
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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
















