
520039157מספר חברה:

אן.אם.סי. יונייטד אנטרטיינמנט בע"משם חברה:

פרטי חברה

רב מכר 0 רמת השרון  כתובת התאגיד:

08/06/2017 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:
N.M.C. UNITED ENTERTAINMENT LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 25/03/1964סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 35,000,0009,940,000 35,000,000
שקל חדש  ישן מטבע:1רגילות
כמות מניות:

ערך נקוב: 

בעלי מניות

חברה
רב מכר 0 רמת השרון

 9,940,000 מניות מסוג רגילות, בנות 1 שקל חדש  ישן, בהחזקה רגילה

יונייטד קינג אחזקות (1999) בע"מ
31/05/2012

512853391 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
23724602

זקיף 6 הוד השרון   מיקוד: 4528417

מס' זיהוי:1.

כתובת:

חן אלוןשם:
אזרח ישראלי 11/05/2006תאריך מינוי:סוג זיהוי:

26938100

יהונתן 13 תל אביב - יפו   מיקוד: 6908113

מס' זיהוי:2.

כתובת:

אדרי פנינה אנטואנטשם:
אזרח ישראלי 11/05/2006תאריך מינוי:סוג זיהוי:

67561993

יהונתן 13 תל אביב - יפו   מיקוד: 6908113

מס' זיהוי:3.

כתובת:

אדרי משהשם:
אזרח ישראלי 11/05/2006תאריך מינוי:סוג זיהוי:

בעלי תפקידים בחברה
67561993

יהונתן 13 תל אביב - יפו   מיקוד: 6908113

מס' זיהוי:

כתובת:

אזרח ישראליאדרי משהשם: סוג זיהוי:
08/06/2017תאריך מינוי: מוסמך לדווחסוג תפקיד:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים
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חברות שהתמזגו לתוך החברה
25/01/2010512431156 חברת גלובוס יונייטד (1997) שם חברה:מספר חברה:תאריך מיזוג:1.

בע"מ

*אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית*  

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

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
24/02/2008תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר24/02/2008תאריך רישום:

שעבוד רובץ (צף)על כל נכסי החברה לרבות הזכויות והפירות הנובעים המנכסים, שעבוד 
קבוע על הון המניות והמוניטין. שעבוד כספים וזכויות ביטוח.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

21/01/2008תאריך יצירה:24/02/2008תאריך רישום:14מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.124/02/2008

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
03/04/2008תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים03/04/2008תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון על הון המניות הבלתי נפרע של החברה, המוניטין שלה ושעבוד שוטף 
ראשון על מפעלה ועל כל יתר רכושה.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

17/02/2008תאריך יצירה:03/04/2008תאריך רישום:15מס' שעבוד:

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

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.103/04/2008

פרטים כלליים לשעבוד
12/11/2008תאריך יצירה:20/11/2008תאריך רישום:16מס' שעבוד:
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דרגת השעבוד:
איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
20/11/2008תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר20/11/2008תאריך רישום:

שעבוד שוטף על כל השטרות שטרי חוב שטרי חליפין ושיקים וכל המסמכים סחירים 
אחרים שהם לחברה  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

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.120/11/2008

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
11/06/2009תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים11/06/2009תאריך רישום:

את כל הכספים ו/או הזכיות לקבלת כספים המגיעים ו/או שיגיעו למשמכנים מדי פעם 
בפעם מאת לקוחותיהם ו/או מאת חייבים אחרים שלהם שיש להם כיום ושיהיו להם בעתיד 

אשר מסרו או ימסרו למשמכנים שיקים ו/או שטרות שהופקדו או יופקדו בבנק
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

21/05/2009תאריך יצירה:11/06/2009תאריך רישום:18מס' שעבוד:

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

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.111/06/2009

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
06/01/2010תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר06/01/2010תאריך רישום:

כל זכויות החברה על פי הסכם מס' 2178093 מיום 31.1.01 בינה לבין ישראכרט בע"מ 
על כל שינויו הארכותיו ונספחיו לרבות הזכות לקבלת כספים על פיו
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

21/12/2009תאריך יצירה:06/01/2010תאריך רישום:20מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.106/01/2010
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דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
06/01/2010תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר06/01/2010תאריך רישום:

כל זכויות החברה עלפי הסכם מס' 1636703 מיום 19.6.03 בינה לבין לאומי קארד בע"מ 
על כל שינויו הארכותיו ונספחיו לרבות הזכות לקבלת כספים על פיו
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

21/12/2009תאריך יצירה:06/01/2010תאריך רישום:21מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.106/01/2010

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
16/03/2010תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר16/03/2010תאריך רישום:

כל זכויות החברה על פי הסכם מס' 1909529 מיום 23.1.09 בינה לבין כ.א.ל כרטיסי 
אשראי לישראל בע,מ על כל שינויו הארכותיו ונספחיו

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

07/03/2010תאריך יצירה:16/03/2010תאריך רישום:23מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.116/03/2010

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
01/06/1999תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים01/06/1999תאריך רישום:

שטרות שטרי חוב שטרי חליפין שיקים מסמכים סחירים
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר  ללא הסכמת בעלי השעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

05/05/1999תאריך יצירה:01/06/1999תאריך רישום:29מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.101/06/1999
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דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
14/05/2002תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר14/05/2002תאריך רישום:

המפעל וכל הנכסים נדל"ן מטלטלין חובות פינקס שכירות רווחים הכנסות זכויות
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

רשימת שינויים לשעבוד
06/11/2008תאריך עדכון:

תיקון לתאור הנכס: באופן שהון המניות שטרם נדרש ואו שטרם נפרע והמוניטין יוצאו 
מתחולת השעבוד השוטף ויהפכו לשעבוד קבוע וכן הוספה התחייבות החברה 

המשעבדת להמציא הערכות שווי לגבי הנכסים הממושכנים

סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה1.
תיאור השינוי:

11/04/2002תאריך יצירה:14/05/2002תאריך רישום:38מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.114/05/2002

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
17/10/2004תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר17/10/2004תאריך רישום:

שעבוד קבוע  ראשון בדרגה על כל השטרות שהחברה מסרה או תמסור לבנק לבטחון או 
לגביה או לשמירה

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

23/09/2004תאריך יצירה:17/10/2004תאריך רישום:44מס' שעבוד:

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

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.117/10/2004

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
21/01/2007תאריך רישום:

05/01/2007תאריך יצירה:21/01/2007תאריך רישום:49מס' שעבוד:
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הנכסים המשועבדים
כלי רכב21/01/2007תאריך רישום:

רכב מסוג פולקסווגן פאסאט מס' רישוי 2296962 שנת 2007
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
520025636תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק ירושלים בע"משם המלווה/נאמן:
.121/01/2007

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
03/04/2008תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים03/04/2008תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון על הון המניות הבלתי נפרע של החברה, המוניטין שלה ושעבוד שוטף 
ראשון על מפעלה ועל כל יתר רכושה.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

17/02/2008תאריך יצירה:03/04/2008תאריך רישום:50מס' שעבוד:

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

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.103/04/2008

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
03/05/2010תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר03/05/2010תאריך רישום:

משכון ראשון בדרגה (המחאה על דרך השעבוד של כל זכויות לקבלת כספים בגין שוברי 
ויזה /ישראכרט/דיינרס וכו' עפי הסכם הצטרפות ביחד עם כל הבטוחות והערבויות 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

22/04/2010תאריך יצירה:03/05/2010תאריך רישום:51מס' שעבוד:

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

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.103/05/2010

פרטים כלליים לשעבוד
אגרת חוב מהות השעבוד: 13/05/2010תאריך רישום:

22/04/2010תאריך יצירה:13/05/2010תאריך רישום:52מס' שעבוד:
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דרגת השעבוד:
איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

 הסכום המובטח:--

הנכסים המשועבדים
כספים13/05/2010תאריך רישום:

שעבוד קבו בדרגה ראשונה והמחאת זכות על דרך השעבוד  על 14,375,868 מניות 
רגילות בנות 1 ש"ח בחבתר הד ארצי בע"מ  ועל כל הזכויות ההכנסות וההטבות הנובעות 
או הקשורות למניות אלה, המופקדות בפקדון ני"ע בבנק לאומי לישראל על שם החברה 

לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ
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:
.113/05/2010

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

מישכון מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
18/04/2012תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים18/04/2012תאריך רישום:

משכון קבוע מדרגה ראשונה, יחידה ובלעדית וכן בהמחאה על דרך השעבוד בדרגה 
ראשונה, יחידה ובלעדית על:148385 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ממס' 1 ועד 
מס' 148385 (כולל) על פי תעודת מניה מס' 1 בנוסף 24451 מניות נדחות בנות 0.01 
ש"ח ע.נ. כל אחת ממס' 1 עד מס' 24451 (כולל) על פי תעודת מניה מס' 2 המונפק 
והנפרע של החברה, למעט המניות הרדומות שבבעלות החברה, לרבות כל פירותיהן 

וזכויות בגינן בהווה ו/או בעתיד אשר בבעלותם היחידה והבלעדית של הממשכנים וכמו כן 
כשהן חופשיות ונקיות לחלוטין מכל תביעות ו/או חובות ו/או עיקולים ו/או זכויות עיכבון ו/או 
קיזוז ו/או שעבודים ו/או משכונים ו/או תביעות שכנגד ו/או טענות ו/או זכויות כלפי ו/או מצד 
צדדים שלישיים כלשהם (להלן - "המניות" ו/או "המניות המשועבדות") ובכלל זה, שעבוד 
על חשבון מס' 23713 בסניף ראשי תל אביב בבנק דיסקונט לישראל בע"מ בקשר עם 
המניות הנ"ל, שעבוד על הכספים, ניירות ערך הנמצאים ו/או שימצאו בבנק בחשבונות 
הנ"ל והנספחים אליהם לרבות כל הזכויות, ההטבות והפירות בגין המניות הנזכרות לעיל 

והכל כמפורט בשטר המשכון.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

רשימת שינויים לשעבוד
20/08/2012תאריך עדכון:

שטר המשכון העיקרי יבטיח את חובות החברה וגם/או חובות ו/או חיובים ו/או 
התחייבויות טלעד אולפני ירושלים בע"מ חברה מס' 510659535 כלפי הבנק, ללא 

הגבלה בסכום - הכל כמפורט בכתב תיקון שטר המשכון. 

סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה1.
תיאור השינוי:

26/03/2012תאריך יצירה:18/04/2012תאריך רישום:55מס' שעבוד:

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

בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.118/04/2012
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09/09/2015תאריך עדכון:

שטר המשכון העיקרי תבטיח את חובות החב' וגם/או חובות ו/או חיובים ו/או 
התחייבויות טלעד אולפני ירושלים מס' 510659533 ו/או של הד ארצי בע"מ 

520038571 ו/או הד ארצי חב' להפצה בע"מ 510436751 ו/או של טלעד ערצי שידור 
בע"מ 512986670 כלפי הבנק, ל.ה.ב-הכל כמפורט בכתב התיקון.

סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה2.
תיאור השינוי:

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
25/01/2015תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר25/01/2015תאריך 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

25/12/2014תאריך יצירה:25/01/2015תאריך רישום:57מס' שעבוד:

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

בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.125/01/2015

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
16/08/2015תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים16/08/2015תאריך רישום:

שעבוד קבוע בדרגה ראשונה והמחאת זכות על דרך השעבוד על 148385 מניות רגילות 
בנות 1 ש"ח כ"א ו-24451 מניות נדחות בנות 0.01 ש"ח כ"א בחברת טל עד אולפני 
ירושלים בע" וכל הזכויות, ההכנסות וההטבות הנובעות או הקשורות למניות אלה.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

05/08/2015תאריך יצירה:16/08/2015תאריך רישום:58מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.116/08/2015

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

מישכון מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
05/11/2015תאריך רישום:

09/09/2015תאריך יצירה:05/11/2015תאריך רישום:59מס' שעבוד:
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הנכסים המשועבדים
כספים05/11/2015תאריך רישום:

משכון קבוע מדרגה ראשונה, יחידה ובלעדית וכן בהמחאה על דרך השעבוד בדרגה 
ראשונה, יחידה ובלעדית על:

14,290,025 מניות רגילות בנות 1 ? ע.נ. כ"א ממס'...../... ועד מס' .../... על פי תעודת 
מניה מס' ..../... בחברת הד ארצי בע"מ חברה מס' 52003857-1 (להלן "הד 

ארצי")המהוות 99.40% מהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של הד ארצי לרבות כל 
פירותיהן וזכויות בגינן בהווה ו/או בעתיד אשר בבעלות הממשכנים (להלן "המניות" או 
"המניות המשועבדות") ובכלל זה, על חשבונות מס' .../... ו/או מס' ... בבנק דיסקונט 

לישראל בע"מ, בקשר עם המניות הנ"ל, ובנוסף על כל זכויותיהם הקיימות ו/או העתידיות 
ללא הגבת סכום בגין ו/או בכל הקשור להסכם רכישת המניות מיום ............ וכן בגין ו/או 
בכל הקשור להלוואות ו/או אשראים ו/או כספים ו/או חובות ו/או התחייבויות ו/או חיובים 
כספיים שיש ו/או המגיעים לממשכנים כיום ו/או שיהיו ו/או שיגיעו לממשכנים בכל זמן 
שהוא בעתיד כלפי ו/או מאת החברה בזכאות כלשהי, ובין היתר בגין כל חוזה, הסכם, 

הלוואות, הלוואות בעלים, מסמך, התקשרות וכל עילה שהם ללא יוצא מן הכלל, לרבות בגין 
כל שינוי ו/או תוספת ו/או הארכת תוקף ו/או תחליפים שלהם בכל אופן וצורה שהם כפי 
המצב כיום ו/או כפי שיהיו מפעם לפעם ובכל זמן שהוא בעתיד וללא כל הגבלה ביחסיהם 

ו/או בקשריהם של הממשכנים עם החברה ו/או בגין ו/או בקשר עם ו/או בזיקה ו/או 
בהתייחס לאחזקותיהם של הממשכנים במניות ו/או בכל מסמך הקשור במניות, שעבוד על 
הכספים,ניירות ערך הנמצאים ו/או שימצאו בבנק בחשבונות הנ"ל והנספחים אליהם לרבות 
כל הזכויות, ההטבות והפירות בגין המניות הנזכרות לעיל והכל כמפורט בשטר המשכון.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

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

בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.105/11/2015

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

הסכם מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
07/02/2016תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים07/02/2016תאריך רישום:

שעבוד קבוע בדרגה ראשונה והמחאת זכות על דרך השעבוד על 14375868 מניות 
רגילות בנות 1 ש"ח בחברת הד ארצי בע"מ וכל הזכויות, ההכנסות וההטבות הנובעות או 

הקשורות למניות אלה.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

28/01/2016תאריך יצירה:07/02/2016תאריך רישום:60מס' שעבוד:

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

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.107/02/2016

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד
אגרת חוב מהות השעבוד:

 הסכום המובטח:--
06/03/2016תאריך רישום:

08/02/2016תאריך יצירה:06/03/2016תאריך רישום:61מס' שעבוד:

עמוד 9 מתוך 12



איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
כספים06/03/2016תאריך רישום:

שעבוד ראשון בדרגה על 14290025 מניות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א בחברת הד ארצי בע"מ, 
אשר בבעלות הממשכנים, ועל פיקדון ניירות ערך בבנק והחשבון הכספי הקשור אליו בו 
מופקדות המניות הנ"ל, לרבות כל הדיבידנדים, המניות האחרות, הזכויות, הכספים 
והנכסים המגיעים ושיגיעו לממשכנים בגין המניות, כמוגדר בסעיף 3 בשטר המשכון.

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:
.106/03/2016

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
06/03/2016תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים06/03/2016תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון בדרגה על 148385 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת וגם 
24451 מניות נדחות בנות 0.01 כל אחת בחברת טל עד אולפני ירושלים בע"מ, אשר 
בבעלות הממשכנים, ועל פיקדון ניירות ערך בבנק והחשבון הכספי הקשור אליו בו 
מופקדות המניות הנ"ל, לרבות כל הדיבידנדים, המניות האחרות, הזכויות, הכספים 
והנכסים המגיעים ושיגיעו לממשכנים בגין המניות, כמוגדר בסעיף 3 בשטר המשכון.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

08/02/2016תאריך יצירה:06/03/2016תאריך רישום:62מס' שעבוד:

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

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.106/03/2016

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

שיעבוד צף/ספציפי מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:דרגה ראשונה

10/01/2018תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר10/01/2018תאריך רישום:

כל זכויות הממשכנת בסרט "הרפתקה בשחקים" על פי הסכם השתתפות בהפקת הסרט 
מיום... ולרבות זכויות היוצרים, נגטיב וזכויות מפוליסת ביטוח.

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

24/12/2017תאריך יצירה:10/01/2018תאריך רישום:63מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
580151033תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

קרן הקולנוע הישראלי (ע"ר) ISRAEL FILM FUND (R.A.)שם המלווה/נאמן:
.110/01/2018
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שינויים בחברה
שינוי שם

19/05/1988 תאריך החלטה: 19/05/1988 תאריך רישום: .1

שמות קודמים

תקליטי סי.בי.אס בעמ
תאריך השינוי:1.

שם קודם בעברית:
19/05/1988תאריך החלטה: 19/05/1988

תאריך השינוי:2.
N M C MUSIC LTD.שם קודם באנגלית:

28/04/1988תאריך החלטה: 19/05/1988

אן אם סי מוסיקה בע"מ
תאריך השינוי:3.

שם קודם בעברית:
N M C MUSIC LTD.שם קודם באנגלית:

20/02/2008תאריך החלטה: 04/03/2008

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

שיעבוד צף/ספציפי מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:דרגה ראשונה

18/04/2018תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר18/04/2018תאריך רישום:

כל זכויות הממשכנת בסרט "קולות רקע" עפ"י הסכם השתתפות בהפקת הסרט ולרות 
זכויות היוצרים, נגטיב וזכויות מפוליסת ביטוח 

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

08/04/2018תאריך יצירה:18/04/2018תאריך רישום:64מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
580151033תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

קרן הקולנוע הישראלי (ע"ר) ISRAEL FILM FUND (R.A.)שם המלווה/נאמן:
.118/04/2018

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

שיעבוד צף/ספציפי מהות השעבוד:
464266.00 שקל חדשהסכום המובטח:דרגה ראשונה

08/07/2018תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר08/07/2018תאריך רישום:

שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על רכבים וזכויות הביטוח מס' רישוי 24244401
סוג הנכס:

תיאור הנכס:
.1

22/05/2018תאריך יצירה:08/07/2018תאריך רישום:65מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
20-430תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק מזרחי טפחות בעמ, טרפוןשם המלווה/נאמן:
.108/07/2018
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28/04/1988 תאריך החלטה: 19/05/1988 תאריך רישום: .2

20/02/2008 תאריך החלטה: 04/03/2008 תאריך רישום: .3

שינוי בהרכב הון - מניות
19/02/2012 תאריך החלטה: 31/05/2012 תאריך רישום:

שינוי בתקנון
26/04/1988 תאריך החלטה: 02/05/1988 תאריך רישום: .1

21/12/1988 תאריך החלטה: 06/03/1989 תאריך רישום: .2

22/02/1993 תאריך החלטה: 25/02/1993 תאריך רישום: .3

02/05/1993 תאריך החלטה: 05/05/1993 תאריך רישום: .4

23/05/1999 תאריך החלטה: 31/05/1999 תאריך רישום: .5

16/01/2018 תאריך החלטה: 23/01/2018 תאריך רישום: .6

*אין שינויי סטאטוס*

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 08/07/2018 בשעה 21:20

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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