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 האגף לטיפול בפסולת מוצקה

 
 2013 דצמבר מועד עדכון:              להלן רשימת מפעלי מחזור והשבה לגביהם מתקיימים התנאים הבאים:

 רישיון עסק בתוקף מתאים לסוג פעילותם.  -.    1

 תנאים ברישיון עסק בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה.  -       

 במידה ונדרש. -היתר רעלים בתוקף  -       

 היה   תו של מפעל ברשימה זו בכדי להוות מתן אישור, רישיון או היתר כלשהו על פי כל דין. הרשימה נכונה למועד העדכון והוכנה על סמך המידע ש.    אין בהכלל2

 בידי האגף לטיפול בפסולת מוצקה במועד הכנתה.       

 

 דוא"ל פקס' טלפון איש קשר כתובת סוג הפסולת שם המפעל
 , אלקטרוניקה מחזור עולם

 מתכות
 נייר וקרטון 

 פלסטיק 

  08-9437535 אלון  81104, יבנה, 573ת.ד. 
050-5298306 

08-9430218 alonrec@netvision.net.il 

 

נייר, קרטון,  נייר חדרה בע"מ
 פלסטיק ומתכות

, 142, א.ת., ת.ד. 1רח' מייזר 
 38101חדרה, 

             04-6239309 נה מאיר יפהרומי
052-3605779 

04-6339740 rominam@carmelccs.com 

ניירות  -נייר חדרה
 אריזה ומחזור בע"מ

, 142, א.ת., ת.ד. 1רח' מייזר  נייר, פלסטיק
 38101חדרה, 

 paper.co.il-gurb@hadera 04-6349281 04-6349581 גור בן דוד

 
אמניר תעשיות מחזור 

 בע"מ
נייר,  קרטון, 

 פלסטיק
, 142, א.ת., ת.ד. 1רח' מייזר 

 38101חדרה, 
 עוזי כרמי

 דוד פחימה 
04-6349601 

052-3605618 
04-6332136 nir.co.iluzic@am 

davidp@amnir.co.il 
, 231דרך ת"א רמלה, ת.ד.  נייר חוגלה קימברלי

 72101רמלה, 
Raz.leiberman@hogla- 04-6326761 052-3605433 רז ליברמן

kimberly.co.il 
 נייר שניב

 קרטון
, א.ת. אופקים, 7רחוב בצלאל 

80300 
 noga.anoga.a@shaniv.com 04-9922577 08-9908246 נוגה

 

 Ido.bartana@megawatt.co.il 04-9530039 054-5382045 עידו בר תנא פארק תעשיות שחק, שקד. אלקטרוניקה מגה וואט שנאים
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 האגף לטיפול בפסולת מוצקה

 

 דוא"ל פקס' טלפון איש קשר כתובת סוג הפסולת שם המפעל
אקולוגיה לקהילה 

 מוגנת בע"מ 
פארק תעשיות משגב, תרדיון,  אלקטרוניקה

 2017400, משגב, 86ת.ד. 
 04-6129999מפעל:  סיוון  / דני

 052-5556818סיון: 
 052-3716704י:  דנ

04-6129998 sivan@ecommunity.org.il 

 

אי. אמ. אס זיקוק 
 מתכות עדינות בע"מ

, מתכות
 אלקטרוניקה

 hsilvers@emsmetals.com 02-9944788 02-941598 הלל סילברס 44830שילה, 

 
 yairl@ysteel.co.il 08-8541544 08-8515775 יאיר לביא 77140, אשדוד, 7היוזמה  מתכות יהודה פלדות

 
 @netvisin.net.ilLds3  04-8722778 דין 26110, חיפה, 10499ת.ד.   פלסטיק אל.די.הנקודה הירוקה

 
 han@zahav.net.il-Iac  052-5742525 יעקב הנמן שדה אליהו חומר אורגני קומפוסט שדה אליהו

 
, 10פארק תעשיות שחק, ת.ד.  צמיגים טיירק

 37862ד.נ. מנשה, 
 Info@tyrec.com 04-63505551 04-6350550 עופר נהרי

 
 רביבים טקסטיל 

 ומחזור
 Ravivim2009@walla.com 08-9372509 050-7307389 רביב שפיצר 76802גן שלמה,  טקסטיל ביתי

 
 מתכות  אס. אם אי.

 גאיה -כהן בע"מ 
 מתכות

 אלקטרוניקה
 פלסטיק

, קריית אריה, פתח 27עמל 
 תקווה

 054-7876011 שלומי חיימוב
1-800-800-878 

 gaia@012.net.il 

 

י.ר.א.ב  -מרום מחזור
 שרותי נוי

  09-9520000  משה ברגר 46725, הרצליה, 1אבא אבן  פלסטיק
 (333)שלוחה 

09-9520036 Moshe_b@groupve.co.il 
 

 צמיגים נגב אקולוגיה
 גזם

קיבוץ משמר הנגב, ד.נ. הנגב, 
85315 

 limor@negevecology.co.il 08-9911557 08-9911556 נתי פז

אביב תעשיות מיחזור 
 בע"מ

 yaron@avivplastic.co.il 03-9702996 03-9702993 רון מזרחיי , כפר טרומן127ת.ד.  פלסטיק

 
שחף שדרוג חומרים 

 בע"מ
 eran@shahafplast.com 04-6402158 054-6402158 ערן זקס אלון תבור פלסטיק

 
 אלקטרוניקה מ א בע".ב.ש רהוז

 מתכות
, 9156רחוב המוסכים, ת.ד. 

 קריית ביאליק
 sba.com-info@zohar 04-9551951 04-9550267 איריס ללום
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 האגף לטיפול בפסולת מוצקה

 
 דוא"ל פקס' טלפון איש קשר כתובת סוג הפסולת שם המפעל

 אלקטרוניקה נועם סחר ומחזור 
 

           04-8667190 ן שמעוןוקני , חיפה3רח' הקטר 
052-6155888 

 Noam9310@gmail.com 

 
 rony@shuru.co.il 03-5323698 03-5323581 רוני וולקן , פתח תקוה90ז'בוטינסקי  אלקטרוניקה שורו בע"מ 

 
יב( אב רוזניר )תל

 בע"מ
 03-6821662 דני רוזנקרנץ 68111, תל אביב, 36סלמה  טקסטיל

03-6833553 
03-6823685 rosnir@zahav.net.il 

 
א.י. מחזור פלסטיק 

 בע"מ
.h.f.recycling.plastic@gmail 04-6709951 050-2605002 זועבי פאוזי כפר רופין פלסטיק

com 
 

א.א. קאר סנטר 
 מוטורס בע"מ

, א.ת. ניר 1רחוב התאנה  אלקטרוניקה
 , אשדוד12128גלים, ת.ד. 

 center.co.il-Yogev@green 073-2460817 052-2030000 יוגב ברקוביץ
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