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

  514612811

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 19/01/2020, נרשמה ביום 19/01/2020, הודעה על שינוי 

בהרכב הדירקטוריון בחברה עליו דווח.

להלן רשימת הדירקטורים לאחר הרישום:

תאריך מינוי כתובת שם מספר זיהוי

18/05/2015 ההסתדרות  24  הרצליה  4642040  קרן ציפי דלמדיגו שינמן 27148139

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

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

16/11/2014 שרת משה  72  תל אביב - יפו  6250424  צבי ביידא 21397740

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

20/05/2015 האלון  9  בית זית  9081500  ירון יוסף אנג'ל 56055577

20/05/2015 יהודה  9  כפר סבא  4436515  דב גבע 65881682

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 הרצוג  16  גבעתיים  5358617  ראובן גינל 24568107

15/09/2019
לילך מכבים רעות  107  מודיעין-מכבים-רעות  

 7179902
דן מרדכי נאור 55585343

20/11/2019 הכרמל  15  גבעת אלה  3657000  שירית יעקב 25601980

01/01/2020 רש"י  10  רמת גן  5256010  ישי מנדיל 28943231

לתשומת הלב: דירקטור בחברה הינו מוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, 

ולפיכך יכול להגיש דיווחים לגבי החברה באופן מקוון. 

ניתן לקבל מידע באתר רשות התאגידים- רשם החברות.  
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       מהיום חוסכים זמן            עוברים לדיווח מקוון !                          לפרטים נוספים חפשו:
     שיפרנו עבורכם את השירות – בואו דווחו לנו ישירות

            הצטרפו לרבים שבחרו לדווח אלינו בנוחות ובמהירות

                     ללא ניירות            ללא טעויות                 מכל מקום ובכל זמן, 

                     אימות נתונים on-line                    והאישור  - מיד אצלכם במייל ! 

                                                  כרטיס חכם ואתם כבר שם ! 
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