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שעות קבלת קהל: בימים א' וד' בין השעות 8:30 עד 12:30 ובזימון תור מראש.
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00

ג' כסלו תשפ"ג
27/11/2022

לכבוד,
ת.מ.י.ר. - תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)

פתח תקווה  ת.ד. 1225  4911101
 

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על מינוי או הסרת דירקטורים
ת.מ.י.ר. - תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)

514612811

הרינו לאשר כי נרשמה הודעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברה ב-27/11/2022, וזאת בהתאם לדיווח שנתקבל 

ב-27/11/2022.

להלן רשימת כל הדירקטורים לאחר הרישום:

תאריך מינוי כתובת שם מספר זיהוי

08/01/2012 עמי גליקליך גת (קיבוץ)  0  7956500  57292625

08/01/2012 החרש  8  הוד השרון  4524081  עמיר הורוביץ 36765154

01/06/2013 המבדיל  12  דירה 3  רמת גן  5256214  פנחס קימלמן 56812571

20/05/2015 האלון  9  בית זית  9081500  ירון יוסף אנגל 56055577

25/06/2017 קובובי  27  דירה 9  ירושלים  9675739  יואש בן יצחק 31446362

31/07/2018 דולב  8  כפר תבור  1524100  עמית חיות 56498090

05/09/2018 יסעור  19  סביון  5652954  אייל טרגרמן 29385382

13/01/2019 הנוטר  14  רמת השרון  4721061  ראובן גינל 24568107

31/05/2021 יפה אריה לייב  18  הרצליה  4632120  נועה גונן טל 36032308

10/05/2022 יראון                 1  קורנית  2018100  ארי רן הראל 58679549

03/05/2022 סנונית  20  הוד השרון  הילה ביטון ארגוב 34525402

20/07/2022 הגפן  144  קדרון  7079500  יוסף היימן 31203607

לתשומת לבך- דירקטור בחברה יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון, מכיוון שהינו מוסמך לדווח בשם 

החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999.

ניתן לקבל מידע נוסף באתר רשות התאגידים- רשם החברות.  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/companies_online?chapterIndex=1
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בכבוד רב,

רשם החברות והשותפויות
רשות התאגידים

SAFETY חדש! רשם החברות

דירקטורים ובעלי חברות-רוצים לעקוב מקרוב אחר החברה שלכם? עו"ד ורו"ח- רוצים לעשות שימוש בכלים 
חדשים לטובת לקוחותיכם? רשם החברות מזמין אתכם לעקוב ולשלוט על הנעשה בחברה. היכנסו ל"רשם 

החברותSAFETY " או חפשו בגוגל "רשם החברות"

https://govextra.gov.il/justice/havarot/havarot-home-page/
https://govextra.gov.il/justice/havarot/havarot-home-page/
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