
 פרופיל החברה:

גרין סטרים היא חברת שירותי מיחזור, השבה, ייצור ושיווק ממסים מהגדולות בישראל. גרין  
סטרים נמצאת בבעלותה של קרן פימי וחברת סנו, המהוות עוגן פיננסי יציב. מאז שנת  
2010 החברה מעמידה לתעשיות: הפארמה, האגרו, האלקטרוניקה, הצבע, חומרי ניקוי  
ובתחומי תעשייה נוספים פתרונות מתקדמים לפינוי פסולת מסוכנת, מיחזורה והשבתה  
לשימוש חוזר. לחברה צוות מומחים מוביל בתחומו, יכולת פיתוח שיטות ייצור והפקת 

חומרים ייחודית, ניסיון רב, ידע מקצועי ומחויבות עמוקה לחולל שינוי בתעשייה. אנו מספקים  
 פתרון הוליסטי שיחולל שינוי בתהליכי הייצור לעתיד ירוק. 

 
 החזון שלנו

לאורך כל שנות פעילותנו, חזון אחד מהווה נר לרגלנו ומנחה אותנו בכל צעד בדרך שאנו  
 סוללים לקראת עתיד ירוק ויעיל יותר: 

 
להיות החברה המובילה במתן פתרונות חדשניים ויצירתיים במיחזור, השבה, ייצור  
ואספקה של מוצרים כימיים לתעשייה בארץ ובעולם. לחתור למצוינות, מקצועיות,  

שרותיות ושמירה על בטיחות העובדים. לספק מוצרים איכותיים שיאפשרו ללקוחותינו 
 להיות ירוקים ויעילים בתהליכי הייצור, תוך שמירה על הסביבה וערכי הקיימות.

 
 לצורך יישום החזון, חרתנו על דגלנו את 3 המ"מים:

 
והיכולות שלנו על מנת להעמיד  אנו פועלים בכל הכלים, הידע  –מצוינות בשירות  •

לרשות לקוחותינו פתרונות מותאמים ולבנות מעטפת שירותים שתענה על הדרישות 
 .והצרכים הייחודיים להם

אנו מקפידים על התקנים המחמירים בתעשייה ועובדים עם   –מצוינות באיכות  •
 .ספקים מובילים בעולם בכדי לספק את הפתרונות והמוצרים האיכותיים ביותר

אנו מאמינים בהקפדה על מחירים תחרותיים והוגנים. לכן, אנו   –מצוינות במחיר   •
משמשים כספק מוביל בישראל למוצרי פריים ומוצרי מיחזור והשבה איכותיים  

 .ובמחיר משתלם במיוחד
 
 

 מובילים חדשנות

בשנת 2017, הקמנו את המפעל המתקדם והחדשני ביותר בישראל למיחזור, השבה, ייצור  
ואחסון סולבנטים הממוקם באזור התעשייה בדימונה. באתר המפעל הושקעו מאות מיליוני  
שקלים. מרכז הייצור החדש מאפשר לנו לקחת צעד אחד קדימה את מחויבותנו למצוינות 
ולספק את המענה המקצועי המקיף והאיכותי ביותר לכל צרכי המיחזור וההשבה. המפעל 

 עומד בתקני הרגולציה המחמירים ביותר. 
החברה משקיעה רבות בלימוד והעמקת הידע וממשיכה להתפתח ללא הרף, על מנת לייעד 

עבור לקוחותינו את הפתרונות החדשניים ביותר. מחלקת המחקר והפיתוח שלנו היא 
מהמובילות בתחום בישראל ומתנהלת בתהליך של לימוד מתמיד. כתוצאה מכך, אנו 
ממשיכים ומפתחים תהליכים חדשניים המספקים את הטובים שבפתרונות המיחזור,  

 ההשבה והיצור בתחום הסולבנטים.
 
 

 מענה לוגיסטי מקיף 

חברת גרין סטרים מפעילה צי משאיות חדשניות ובעלת ידע מקצועי להובלה ולטיפול  

בפסולת מסוכנת. המפעל שלנו הוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה כאתר מורשה לקלוט 

 .בילים עבור לקוחותינו את מגוון הפסולות התעשייתיותולטפל בחומ"ס. אנו מפנים ומו

 


