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 לקהל לקוחותינו,

 

 פועלת לשרותי איכות הסביבה החברה סביבתיים,להיות מובילה במתן פתרונות כחברה ממשלתית שחרטה על דגלה 

 והתהליכים הלוגיסטיים הנלווים לפינוי פסולת י הטיפול בפסולת מסוכנתבאופן מתמיד להתאמת היצע שירות

 לחברה, לצרכי הלקוחות.  מסוכנת

שינוי יאפשר תכנון מיטבי של הת פסולת. קליטחובה גורפת ל לא תחול עוד על החברה ,2018בפברואר  22יום מהחל 

 ממועד זההחל  .תוך התאמה מרבית לצרכי לקוחותינו ,סדירה וטיפול רציף בפסולות המופנות לטיפול תרמי הקליט

לשריין מראש מועדים לקליטת  קליטת הפסולות למתקן התרמי והחברה תאפשר ללקוחותיהתשתנה מתכונת 

לקוחות שיבחרו באפשרות זו, ייהנו מוודאות גבוהה בקשר לקיבולת הקליטה במתקן התרמי במועדים  .פסולת

ברמה השבועית  וובה יפורטהעוקב רבעון לעל הלקוח להעביר לחברה תוכנית צפויה  ,לשם כךהמתואמים מראש. 

  .מוערכתסוגי הפסולות וכמות  (םמבלי שהלקוח נדרש להתחייב ליום קליטה מסוי)

, יפגע ברצף התפעולי וישבש את פעילות לחברה לנזקים כלכלייםים שסוכמו יסב אי העברת הפסולת לטיפול במועד

לכן, בגין תיאום תוכנית קליטת . המתקן באופן שעלול לפגוע ביכולת לקלוט פסולות כמתוכנן מגורמים אחרים

מעלות הטיפול  אחוזים 18%קדון בסך יתגבה החברה פ ,חברה לטובת הלקוחפסולות ושריון אמצעי הייצור של ה

 . המשוריינת בפסולות המפורטות בתוכנית הקליטה

, או אי הגעת המשלוח ללא הודעת ביטול, תואם לקליטת הפסולתשלפני המועד הימים ש 30במהלך ביטול המשלוח 

שלפני המועד המתואם  ימים 60-ל 30 ביטול משלוח הפסולת בתקופה שבין חילוט הפיקדון על ידי החברה.יביא ל

  יביא לחילוט מחצית הפיקדון.

ברצף התפעולי בטיפול בפסולות לא יחשבו  ת ובסוגן, בהיקף שולי מהתוכנית באופן שלא יפגעחריגות בכמויות הפסולו

 עמידה בתוכנית המתוכננת.-לאי

, בהתאם ליכולת על בסיס מקום פנויותי טיפול תרמי בפסולות מסוכנות לספק לכל המעוניין שירהחברה תמשיך 

יובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח כי קליטת הפסולת תתאפשר במועד במועד המבוקש. של החברה התפעולית 

עד למועד בו פסולת לשירותי אחסון החברה תציע ללקוחות שיחפצו בכך המבוקש על ידי הלקוח ללא תיאום מראש. 

 .להתפנותהתרמי פוי המתקן צ

ת של החברה. אנשי אגף את תפיסת השירו הפעילות השוטפת בהיערכות ותיאומים לקליטת הפסולת תמשיך לשקף

במהלך החודשים הקרובים נפעל שירות הלקוחות יעמדו לרשותכם לצורך תיאומים וסיוע אחר נוסף ככל שיידרש. 

אנו סבורים כי  .דרשים ליישום מתכונת הקליטה כמפורט לעילהנ על מנת להסדיר את התיאומים ינומול לקוחות

 ישפר את איכות השירות ויטיב עם כלל לקוחותינו. ומסודרת, השינוי במתכונת העבודה יאפשר עבודה מתוכננת

 .בכל שאלה אנא אל תהססו לפנות אלינו

 אגף שירות לקוחות ,בברכה


