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 בנייה בפסולת וטיפול לסילוק מיחזור ומפעלי , תחנות מעברהטמנה אתרי רשימת

 :הבאים התנאים מתקיימים לגביהם הבנייה בפסולת וטיפול לסילוק מיחזור ומפעלי הטמנה אתרי רשימת להלן

 . פעילותם לסוג מתאים בתוקף עסק רישיון - .2

 . הסביבה להגנת המשרד מטעם בתוקף עסק ברישיון תנאים -    

   בידי שהיה המידע סמך על והוכנה העדכון למועד נכונה הרשימה. דין כל פי על כלשהו היתר או רישיון, אישור מתן להוות בכדי זו ברשימה מפעל או0ו אתר של בהכללתו אין .7

 .במועד הכנתה מוצקה בפסולת לטיפול האגף

 הערות דרכי התקשרות מיקום איש קשר שם החברה שם האתר מחוז מס"ד

טורעאן קליטה  טורעאן צפון 1
 ומיחזור

אופיר 
 הראל

מחצבת גולני/צומת 
 גולני

 6319656 40   
 

 אתר הטמנה+מיחזור

ת.מ שיקום מחזור  ירכא  2
 וקליטת פסולת

אופיר 
 הראל

   40-6942543 ירכא
432-6233311 

 אתר הטמנה

פ.צ מחצבות   5
 הצפון,גוש חלב

אתר  432-6662556 גוש חלב ארז פרידמן פ.צ. מחצבות הצפון
)לרבות הטמנה+מיחזור

 זכוכית(.
צמוד למפעל אמניר  בועז סרוסי אסיק תשתיות בע"מ עפולה  0

 )חברת ויאוליה(.
תחנה למיחזור פסולת  432-7621774

 בנייה/יבשה.
קליטה עמיאש   3

 ומיחזור
עמיאש חברה 
 להובלה בע"מ

 436-6262515 א.ת קדמת הגליל עדיאל כהן
40-6623333 

 אתר מיחזור

שפיה קליטה  שפיה/תות חיפה 6
ומיחזור פסולת 

 בע"מ

מחלף -מחצבת תות אילן/נועם
 (6תות )כביש 

 40-6795566-משרד ראשי
 .435-2246312-נועם הולנדר
 430-5157344-אילן עקיבא

 הטמנהאתר 
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 הערות דרכי התקשרות מיקום איש קשר שם החברה שם האתר מחוז מס"ד

תנופה/איכות   6
 ירוקה

דרומית  חדרה, רועי אהרונסי איכות ירוקה
בין  לשכונת וייצמן,

כביש החוף ליער 
 חדרה

 אתר הטמנה 4356216013

יופי נוף  יופי נוף מגרסות  7
 מגרסות

רח' קרית אתא  גיא בוסקילה
 1התעשייה 

 אתר מיחזור 432-7516666

זרעיני חברה  כפר קרע  9
 להובלות בע"מ

 אתר מיחזור 436-6675526 כפר קרע עדל חאג' מוחמד

-תל 14
 אביב

פארק מיחזור 
 "הסירה"

שירות לקוחות: )חגית  מחלף הסירה אסף/חגית בני וצביקה
*(, מנהל: )אסף 9036 –

(, אתר: 434-0366769
(49-9306267) 

 

איסוף, קליטה, מחזור 
 ושיווק תוצרים

דרום   11
 ת"א/חולון

מובילי הר הנגב 
 בע"מ

)ליד  991יגאל ידין  אסתי
 משרד הרישוי בחולון(

, 4343991079 -אסתי
 4327665256 -היימן

 45-3666166-פקס
 

 תחנת מעבר

גרין קליטה  נען מרכז 12
 ומיחזור

-47 47-6506671  קיבוץ נען עופר גולינסקי
6506672 432-6662676  

 

אתר 
 הטמנה+מיחזור+גזם

כ.ח. תעשיות  כ.ח. תעשיות  15
מחזור וקליטת 

 פסולת בע"מ

-430, 49-7944610 טייבה דניאל רובנבך
5345393 ,436-2037746 

 אתר הטמנה

תחנת מעבר   10
 נתניה-ומיון

צבי כהן ואחיו 
 בע"מ

איזור  11רחוב הרכב  מרדכי סילם
 תעשיה ישן נתניה

436-2213164 49-
7625164 

 אתר מיחזור
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 הערות דרכי התקשרות מיקום איש קשר שם החברה שם האתר מחוז מס"ד

- ,434-3549609 קיבוץ חפץ חיים יורם עטר י.מ עטר י.מ עטר  13
0447774-435 

 . אתר מיחזור

גרין גלובל גרופ  ברקת  16
 דוד(-)אך

רחלי יגדל אך/
 חזנולד

,  45-9665464טלפון:  ליד הישוב שוהם
 45-9690670פקס:
 437-6674437 נייד:

 

אתר 
 הטמנה+מיחזור+גזם

 תחנת מעבר+מיחזור 434-3011909נייד: טייבה מוחמד אלגזאל אלגזאל  16

 ראיד עבד אל ר.ע. אופק ר.ע. אופק ירושלים 17
 קאדר

יציב, א"ת עטרות, 
 ירושלים

42-3750609 ;434-
3665544 

 תחנת מעבר+מיחזור

אלידורי מתקני   19
מיון ומחזור 

 בע"מ
 

אלידורי מתקני 
מיון ומחזור 

 בע"מ
 

א.ת. מעלה עמוס  זלמן
  16מגרש מס' 

 תחנת מעבר+מיחזור 423931144

גרין דנלופ   גרין דנלופ  24
 בע״מ

 

עבדאללה 
 עבידאת

 

, 3היזמה 
עטרות,  א"ת 

 ירושלים
 

42-3054527 
432-5706156 

 

 תחנת מעבר+מיחזור

מוא"ז בני  דודאים דרום 21
 שמעון

 אתר הטמנה+מיחזור 47-6049561 בסמוך לבאר שבע עידו רובנשטיין

מוא"ז חבל  נימרה  22
 איילות

-47 432-5000619 קיבוץ נימרה אהוד ספיר
6533777 

 

 אתר הטמנה

 אתר הטמנה 47-6936911 ערד   עיריית ערד זוהר/ערד  25

פרח א.ב מחזור   20
 והובלות)אשדוד(

פרח א.ב מחזור 
 והובלות

 01רח' המתכת  ליז
 אזת"ע הצפוני אשדוד

 אתר מיחזור 47-9139245/0

tel:050-5309749
tel:050-5309749
tel:053-4008880
tel:053-4008880
tel:053-4008880
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 ומאושרים עפ"י כל דין( רשאים לקלוט פסולת בנייה.רי הטמנה לפסולת מעורבת )מוסדרים הערה: לתשומת לב גם את

 הערות דרכי התקשרות מיקום איש קשר שם החברה שם האתר מחוז מס"ד

פארק מחזור   23
  "ב.ר.ש.ד"

וצביקה בני 
 בע"מ

 6רחוב כוכב הים  רונן/חגית
אזור התעשייה 
 הצפוני אשדוד

שירות לקוחות: 
 –*(, מנהל: )רונן 9036)

(, אתר: 434-3244341
(47-6637272 

 

קליטה, מחזור ושיווק 
 תוצרים.

מיחזור למען   26
 הסביבה/כראדי

מיחזור למען 
 הסביבה

 אתר מיחזור 436-6379666 א.ת עד הלום ג'נט

 אתר הטמנה+מיחזור 434-6645349 ירוחם אסתי מובילי הר הנגב ירוחם  26

        


