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 אגף לטיפול בפסולת מוצקה 

 רשימת אתרי הטמנת פסולת מעורבת
 2017נובמבר : עדכון

 
 פרטי המפעיל / הרשות אתר סילוק פסולת )אס"פ( 'מס

 יצחק בורבא, החברה הכלכלית, מועצה אזורית תמר, נווה זוהר,  אפעה  .1
 08-9197629פקס: ; 08-6226325/9: ל'ט

 tamar.co.il-eh@ma-ef: דואר אלקטרוני

 eh.com-www.ef: האינטרנטאתר 

ומחזור פסולת אתר טיפול  .2
  דודאים

)חברה כלכלית למועצה 
 אזורית בני שמעון(

 

  08-9911772פקס:  ;08-6471000י: ראש 'טל

  dudaim@bns.org.ilדואר אלקטרוני: 
 מנכ"ל אתר דודאים , ניר בן דויד

  nir@bns.org.il: דואר אלקטרוני  3353176-052: 'טל

  08-6257963או  08-9911715מחלקת שירות לקוחות )גבייה ותשלומים(: 
 09:00-14:00ה' בין השעות -שעות קבלת קהל ומענה טלפוני בימים א' *
 מחלקת הגבייה נמצאת במשרדי המועצה האזורית בני שמעון *

 .דקות מבאר שבע( 10צומת אשל הנשיא )בסמוך ל 25: על כביש כתובת
 84105, באר שבע 10513 ת"דחברת מ.מ.מ.,  גני הדס )דודאים( .3

 054-7912200 :לב, נייד יאור -מנכ"ל 
 08-6483091 :, פקס08-6483094 ':טל

 052-3929226 :רון מנדלבאום, נייד -מנהל פרויקטים 
 08-6355832לינדה: , 88820 מועצה אזורית חבל איילות נימרה .4

 054-9799113הרצל חזות: 
 85515מועצה אזורית רמת נגב  אשלים/טללים )רמת נגב( .5

 08-9989270, פקס: 08-6564111: 'טל
 050-5621600 ,08-6564168הילה: 

 85520חלוצה  נ"דקיבוץ צאלים,  דיה )צאלים( .6
, 050-7951382משק צאלים:  ת, מרכזיונית פרטוק

yonit2466@gmail.com , :9989222-08פקס 
 054-9519211נתי, מזכירת קיבוץ צאלים: 

 80700עיריית ערד, ערד  זוהר )ערד( .7
  08-9951648,  פקס: 08-6957911: 'טל

 שותפות מוגבלת - תממ מיחזור -עברון עברון .8
 04-9857731: 'טל, 22808גליל מערבי,  נ"דקבוץ עברון, 

  אבי אובנטל, מנכ"ל

 7908798-052 :'טל,  avi_o@bermad.com: דואר אלקטרוני
 2385 ד"תנאסר מיחזור בע"מ, אעבלין  אבליים .9

 04-9504004: 'טל

 053-5901176סמיר דאוד 
 054-5901163איהב דאוד 

 סיתהל חגל )טליה( בע"מ  חגל 10

 תל אביב יפו 64364אבן גבירול, מיקוד 
 03-6924534פקס:  03-6924453 :'טל

 דואר אלקטרוני:, 054-7724791מנהל האתר רועי פדרמן 

RoiF@tahal.com 

 איגוד ערים לפסולת מוצקה גליל מזרחי וגולן תאנים .11

 072-2210879, פקס: 072-2210870: 'טל

 12100גליל עליון  נ"ד :כתובת

 :דואר אלקטרוני, 050-5732527: 'טלאביהו ביאלי יו"ר האיגוד, 

avihu.igud@gmail.com 
 דואר אלקטרוני:, 052-2090553שמעון ראש מנהל האתר 

rosh.shimon@gmail.com 
 איגוד ערים דרום יהודה.  חרובית .12

 08-9420982: 'טלהאיגוד(.  מזכירות) דליה וייס
 , תל אביב10ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות בע"מ, דובנוב  טובלן .13

 052-8019230, 02-9972372: 'טל
 02-9972374פקס: 
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