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רשימת ספקים לאיסוף ומיחזור הפסולת לסוגיה
שם המפעל

פסולת

כתובת

איש קשר

אולשק ושות'
מיחזור בע"מ

אלקטרוניקה

זהר ש.ב.א.
סחר ותעשיות
מיחזור בע"מ
משה גלאם

אלקטרוניקה

ההדרים  ,2א.ת אשדוד
ת.ד6575 .
אשדוד77164 ,
החרושת  ,49ת.ד9156 .
קרית ביאליק

אלקטרוניקה

אזור התעשייה עד הלום

אלי  /רוית

כמטלס בע"מ

אלקטרוניקה
מתכות

החרושת  10א.ת .קריית
מלאכי

אלון כהן
הדר קציר

מיחזור עולם
בע"מ

אלקטרוניקה
וחשמל

ת.ד ,573 .יבנה81104 ,

אורית

נועם סחר
ומיחזור

אלקטרוניקה
חשמל
מתכות
ציוד רפואי
אלקטרוניקה

רח' הקטר  ,3חיפה33233 ,

שמעון וקמן

סנונית מיחזור

מעודכן ליוני 2009

טלפון

פקס'

חומרים
נקלטים

דוא"ל

יעקב ואליעזר
אולשק

08-8567555

 08-8567433פסולת אלקטרוניקה
ומתכות

mail@olshak.co.il

שמואל בלזיצקי

04-9550267

 04-9551951פסולת אלקטרוניקה
ומתכות

zoharsbh@netvisi
on.net.il

,5555150-050
3138320-054

 8542153-08פסולת אלקטרוניקה
ומתכות

eli5555150@yaho
o.com

08-8585094
 052-8475481הדר
 054-7333153אלון

 08-8582502אלקטרוניקה
מתכות

Cometalsr@bezeqint.net
cometals@bezeqi
nt.net

 08-9430218פסולת אלקטרוניקה
וחשמל

alonrec@netvision
.net.il

08-9437535

רח' תדהר  ,11פרדס חנה,
37017

04-8667190
052-6155888
04-6370093

מודפס על נייר ממוחזר

ציוד אלקטרוניקה
וחשמל ,ציוד טכני,
ציוד רפואי ,מתכות
 004-6371730ציוד אלקטרוניקה

Noam931@gmail.
com
snunit@snunit-
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כתובת

איש קשר
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שם המפעל

פסולת

אקולוגיה
לקהילה מוגנת
בע"מ E.P.C
מגוואט שנאים

אלקטרוניקה

קיבוץ יסעור

שנאי מתח גבוה

ת.ד ,22 .פארק תעשייה
שחק ,ד.נ מנשה37862 ,

עידו בר -תנא

גמיל ניקולה

גזם

ג.א.ן .תברואה

גזם

ת.ד 49
כפר ראמה30055 ,
משק  ,53מושב רינתיה

גמיל ניקולה

050-6696343

איציק נגרין

03-9335593

 03-9337038גזם ,פסולת גושית

אמניר עפולה

גזם

ק.מ.ג.
קומפוסט מפרץ
וגליל מערבי

גזם

ת.ד 2374
עפולה
ת.ד ,1170 .קריית ביאליק,
27111

משה ברגר

605621-053

גזם

ליאור טרגן

04-8761709

 04-8758631פסולת ביתית,גזם,
תעשייתית,
קרטון מופרד

compost@netvisio
n.net.il

שחם גבעת עדה
בע"מ

גזם

ת.ד 12
גבעת עדה37808 ,

ירון שפירא

04-6389551

 04-6389556גזם
זבל עופות מלולים

Shacham1@netvis
ion.net.il
אתר אינטרנט:

מודפס על נייר ממוחזר

חומרים
נקלטים

טלפון

פקס'

04-9564331
052-3716704

 04-9564331אלקטרוניקה

054-5382045

04-9530039

 04-9881869גזם

דוא"ל
recycling
kogandani@gmail
.com
Ido.bartana@meg
awatt.co.il
Web:
http://www.mega
watt.co.il
Itzik_nn@012.net.
il
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רשימת ספקים לאיסוף ומיחזור הפסולת לסוגיה
שם המפעל

כתובת

פסולת

איש קשר

מעודכן ליוני 2009

טלפון

פקס'

04-6271694
050-8292889
09-8988107

04-6271562

חומרים
נקלטים

דוא"ל
www/sa

א.י.ס .טיפול
בגזם
מפעלי מיחזור
שרונים
אתר סילוק
פסולת
"דודאים"

גזם

רח' קדימה  ,14ת.ד,734 .
כרכור 37108
ת.ד 16
חבצלת השרון42937 ,
מועצה אזורית בני שמעון,
צומת בית קמה ,ד .נ .הנגב,
85300

זכוכית

א.ת ציפורית
ת.ד 703
נצרת עילית17053 ,

גזם
גזם

אילן עקיבא
יוסי בשור

08-9915837

04-6410222
04-6410271
04-6410240

 04-6519237זכוכית שטוחה
שקופה מזגגים

danny@pheonicia.
co.il
אתר אינטרנט:
www.pheonicia.co
.il

פניציה דרום

זכוכית

א.ת ירוחם
ת.ד 200

אבירם אלי

08-6590250
054-2627060

 08-6590227זכוכית לבנה,
חומה,ירוקה,
נקייה וממוינת

aviram_e@pfw.co
.i

קרן לייזר

טונרים

רח' האלה אבן יהודה

נפתלי ארבל

8998447-09

 8997785-09טונרים ומכלי דיו

klaser@netvision.
net.il

עופרטקס

טקסטיל

ת.ד 30

אחיעד סלוטקי

9366567-03

 9068296-03פסולת טקסטיל

פניציה
אמריקה
ישראל

דני שור

08-9915851
08-9911724
050-5238993

 09-8941774גזם

a.com
Sapirs1@netvisio
n.net.il
recyclin@zahav.n
et.il
Yossi_b@bms.org
.il

מודפס על נייר ממוחזר
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רשימת ספקים לאיסוף ומיחזור הפסולת לסוגיה
פסולת

שם המפעל
)(1997

כתובת

איש קשר

רוזניר בע"מ

טקסטיל

סלמה  ,36תל אביב

ע.כ .שיבולת
דגן

מזון

ת.ד 152
כפר תבור15241 ,

עדי כהן

"הקורנס"
מפעלי עופרת
בע"מ
דוד סיני

מצברים

המלאכה 1
אשדוד77607,

אבי בן-גל

מתכות אל
ברזליות
מתכות אל
ברזליות
מתכות אל
ברזליות

רח' חזק  25יפו

דוד סיני

ת.ד 92
מעלות24952,
חלוצי התעשייה ,128
מפרץ חיפה
ת.ד ,10172 .מיקוד26110 :

אלי פיישבין
גל סגל

א.ת .רמת חובב ,ת.ד,2412 .
באר שבע84874 ,

מארק קדוש
מיקי הולין

סהל אלובין
בע"מ
מטל -טק בע"מ

טלפון

פקס'

חומרים
נקלטים

את ברקן44820,

דני רוזנקרץ

נומינור

מעודכן ליוני 2009

מתכות אל
ברזליות

6821662-03
050-7554107
6760021-04
540394-050
08-8567741

 6823685-03פסולת טקסטיל
 6760005-04פסולת ובוצה של
תעשיות מזון ,מי
גבינה
 08-8567316מצברים

6815885-03
6821505-03
9978220-04

 6818826-03אלומיניום ,נחושת,
נירוסטה
 9976062-04פסולת אבץ

8810300-04

פרופילי אלומיניום

מודפס על נייר ממוחזר

08-6572332/3

8761160-04

08-6572334

דוא"ל
achiad@ofertex.c
om
אתר אינטרנט:
www.ofertex.com
rosnir@zahav.net.
il
yaad@012.net.il
אתר אינטרנט:
www.acsd.co.il
hakurnas@netvisi
on.net.il

zinc@numinor.co
m
alubin@alubin.co
m
general@metaltech.co.il
אתר אינטרנט:
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רשימת ספקים לאיסוף ומיחזור הפסולת לסוגיה
פסולת

שם המפעל

כתובת

איש קשר
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טלפון

פקס'

חומרים
נקלטים

דוא"ל
www.metaltech.co.il

שר זיקוק
מתכות עדינות
) (1988בע"מ
דן מיחזור

מתכות אל
ברזליות

ת.ד ,10055 .סגולה ,פתח
תקוה49222 ,

יצחק רודניצקי

מתכות ברזליות

יהודה פלדות

מתכות ברזליות

ת.ד 1353
קריית ביאליק27133,
היוזמה 7
א.ת הצפוני אשדוד

דורון חנן

גולדסנטר

מתכות יקרות

היוזמים 7
ת.ד 396
אור יהודה

רוני חי

הולנד ישראל
בע"מ
אמניר תעשיות
מיחזור בע"מ

מתכות יקרות

תעשיה 16
א.ת הישן אור יהודה60251,
א.ת חדרה ,ת.ד 142
חדרה38101,

זאבי צבי

נייר

דני פיינברג

דוד פחימה

מודפס על נייר ממוחזר

03-9046030
9555888-04
280060-050
8515718-08
052-5583927

 03-9046020פסולת זהב וכסף
 9555889-04גרוטאות ברזל
 8515703-08גרוטאות פלדה

5334335/6-03

 5334688-03זהב וכסף

5331313-03

 5332045-03זהב וכסף

04-6349601/3

 6332136-04נייר עיתון,נייר
חום,נייר לבן

michzur@barakonline.net
scrappurchasing@ystee
l.co.il

davidp@amnir.co.
il
אתר אינטרנט:
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רשימת ספקים לאיסוף ומיחזור הפסולת לסוגיה
פסולת

שם המפעל

כתובת

איש קשר

הרטמן-מאי

נייר

אמק

נייר

האורזים  ,10ת.ד 13456
נתניה42101,
מנחם 21
בני ברק

טל-אל איסוף
ומיחזור בע"מ

נייר

ת.ד192 .
מושב בארותיים ,ד.נ .לב
השרון42850 ,

אלעד מילר

מעודכן ליוני 2009

טלפון

קובי חמצני

09-8621845

אליעזר קוק
שלום רימון

פקס'

חומרים
נקלטים

 09-8624467נייר עיתון

www.amnir.co.il
Koh@hartmann.c
o.il
shalom@emk.co.il
www.emk.co.il

אליעזר קוק:
03-5793482
052-2502992
שלום רימון:
09-9572453
052-3551445
09-8989723

 09-8989720קרטון ונייר

talelltd@netvision
.net.il

שניב

נייר

א.ת אופקים80300 ,

אבי חיון

08-9922105

 08-9922577נייר ממוחזר

ש.ג .שרותי
גריסה
ק.מ.מ מפעלי
מיחזור בע"מ
אביב תעשיות
מיחזור בע"מ

נייר

נירית ,ת.ד174 .
מיקוד44805 :
רח' התעשיין ,א.ת .ראשון
לציון
ת.ד ,127 .כפר טרומן 73180

גיא קלמן

054-7780401

Avi.h.@shaniv.co
m
Guyk_arad@beze
qint.net
infi@kmm.org.il

נייר
פלסטיק

מור קורטוב

03-9566677

עוזי קלברמן

08-6573223

)המפעל ברמת
חובב(
מודפס על נייר ממוחזר

 03-6180315פסולת נייר לסוגיה
09-9588617

דוא"ל

 03-9033666שרותי גריסת ופינוי
נייר
 03-9566606קרטון ,עיתון ,נייר
משרדי ,אריזות חלב
 08-6573233פוליאתילן,
פוליפרופילן,
ניילון,

uzi@avivplastic.c
o.il

כחול לבן
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רשימת ספקים לאיסוף ומיחזור הפסולת לסוגיה
שם המפעל
אמניר חדרה

פסולת

כתובת

פלסטיק

א.ת חדרה 142
חדרה38101,
שאן מפעלים אזוריים ד.נ.
עמק בית שאן10800 ,

פלסטיק
רום שרותים
אקולוגיים
בע"מ

איש קשר

מעודכן ליוני 2009

טלפון

פקס'

גיל צפריר

052-3605617

פוליאסטרPET ,
04-6341989
gilz@amnir.co.il HDPE,LDPE

ביתן סטיב

04-6065783

04-6576808
04-6065784

חומרים
נקלטים

bitanlee@012.net. PP, HP+LDPE
il

דולב

פלסטיק

קיבוץ דביר ד.נ הנגב85330,

משה ריצקר

08-9111700
054-5670583

HDPE 08-9918710

 F.Rמיחזור

פלסטיק

א.ת .ספיר ,ת.ד86825 ,100 .

עדי פבר

052-3449365

08-6581022

ע.ד.א פלסט

פלסטיק

מודיעין  19פתח תקוה

גיל בר פת

03-9300841

 03-9341196פלסטיק

ויסמן פרידמן
פיתוח תעשייה
בע"מ

פלסטיק

ת.ד 10028
מפרץ חיפה26110,

פרידמן ערן
תומר ויסמן

04-8468528

PE, PP 04-8468529

פוליביד

פלסטיק

קבוץ משמר הנגב
ד.נ .הנגב 85315

לילך ויאדר

08-6408555
054-6614731

מודפס על נייר ממוחזר

דוא"ל

rizker@dolav.co.il
אתר אינטרנט:
www.dolav.co.il

info@wfi.co.il
אתר אינטרנט:
www.wfi.co.il

קלקר – EPS
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רשימת ספקים לאיסוף ומיחזור הפסולת לסוגיה
שם המפעל

פסולת

כתובת

איש קשר

מעודכן ליוני 2009

טלפון

Vmp-plast

פלסטיק

קיבוץ יסעור ,ת.ד,90 .
מיקוד20150 :

זהר וודררו
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מודפס על נייר ממוחזר
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חומרים
נקלטים
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PP, PE, PC, PVC,
ABS, NYLON,
PMMA,
ACETAL, HIPS
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פאנדנגו איסוף
ומיחזור בע"מ

שמן מאכל

ד.נ עמק שורק
מושב כפר הנגיד76805,

שי מדיוני
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אלכס מנגולד
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ומיחזור

אריזות פלסטיק,
עלה שרותי
אקולוגיה בע"מ זכוכית ,מתכת
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מתכות כבדות

7898289-054

08-8601353

 4410052-077שמני מאכל מסוגים
שונים ,שמן סויה
משומש

 08-8580589אריזות פלסטיק,
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באר טוביה(
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פסולת

כתובת
נחל צאלים  ,7ת.ד14473 .
אשדוד 77703

גרין מרידיאן
מחזור
אלקטרוניקה
בע"מ

ציוד מחשבים
ואלקטרוניקה
מתכות שונות
פלסטיק
עץ

פיני -תיקוני
מחשב

ראשי דיו וטונרים הפלמ"ח  22/7קריית
ביאליק
למדפסות
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פקס'

דני רוגובין

08-8665353
052-2582038

 08-8665355ציוד מחשבים
ואלקטרוניקה
מתכות שונות
פלסטיק
עץ

פיני בלחסן

052-7669888

מודפס על נייר ממוחזר

חומרים
נקלטים

דוא"ל
Pini1357@gmail.c
om
אתר אינטרנט:
www.pini.50webs.
com

 077-3455679ראשי דיו וטונרים
למדפסות
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