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 ,שלום רב

  סקר מפעלי מיחזור:הנידון

 

מבצע מזה מספר שנים סקר לעדכון מצב , במטרה לקדם את המיחזור בישראל, המשרד לאיכות סביבה
.המיחזור בישראל  

 
 :מטרות הסקר

הרשימה מופיעה באתר האינטרנט (יחזור חומרים עדכון רשימת מפעלים וחברות העוסקים באיסוף ומ •
 ).של המשרד לאיכות הסביבה ונשלחת לרשויות ומפעלים המחפשים פתרונות קצה לפסולות

, מפעלים(מקור הפסולת , עדכון מאגר המידע המצוי במשרד לגבי כמויות פסולת הממוחזרות בישראל •
תונים השנתיים המתבקשים הם עבור שנת הנ. ופוטנציאל הגידול) מרכזים מסחריים, רשויות מקומיות

2003. 
 
 

 .נשמח על כל מידע נוסף שאינו נכלל בשאלון, מצורף שאלון לעדכון פרטים לגבי מפעלכם 
 

רכי ו ישמש לצ,  לגבי נתונים של כמות פסולת נקלטת ונתונים כלכליים אחריםהמידע שיתקבל על ידכם
 במידה והנך מעוניין שיתפרסם המידע הספציפי .ים חיצוניהמשרד לאיכות הסביבה ולא יועבר לגורמים 

 .לגבי מפעלך אנא ציין זאת במקום המתאים בשאלון
 

נשמח לקבל בנוסף לכמויות , לצורך עדכון מאגר המידע על כמויות הפסולת המיוצרות ברשויות המקומיות
).במידה ומידע זה קיים כמובן(הכלליות גם פירוט לפי רשויות מקומיות   

 
דרכי התקשרות וחומרי גלם , חברה/  המתפרסמים על ידי המשרד הם  פרטים כללים על המפעלהנתונים
אנא העבירו אלינו את . 2004 בכוונתנו לעדכן את רשימת מפעלי המיחזור בתחילת חודש אפריל .נקלטים

 .הנתונים עד למועד זה
 

 il.gov.sviva.www:       לצפייה ברשימת המפעלים בקרו באתר המשרד לאיכות הסביבה
 

  
 

       בתודה מראש על שיתוף הפעולה
                                                                                                            

           יואב גואל  
 רכז מיחזור                   מ
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 2003  -קר מפעלי מיחזור ופוטנציאל קליטת חומרי גלם ממוחזריםס
 שאלון ריכוז מידע

 
 

 פרטים כלליים

  ______________________: חברה/שם המפעל

 __________________________________________________________: כתובת 

 _______________________: איש קשר__________________  : חברה/מנהל המפעל

 __________________________: 'פקס___________________________  : טלפון

 

e.mail :  _________________________אתר אינטרנט:_________________________ 
 ____________________________________________________: האם למפעל רשיון עסק

 י המשרד לאיכות הסביבה"ע ע אין לי התנגדות לפרסום המיד

 

 

 :מעובדות כיום /פסולות למיחזור הנקלטות .1

מקור החומר  )שנה/טון(כמות שנתית  הערות

 ) יבוא/מקומי(

 סוג הפסולת

    

    

    

    

    

    

 

  %______________             נפולת יצור, מפעלים:  באחוזיםמקור החומר . 2

 %______________צריכהפסולת לאחר , פעלים מ                     

  %_________________             מרכזים מסחריים                   

  %___________ ________          רשויות מקומיות                   

 

     
) חומר גלם למפעלים אחרים, מוצרים סופיים לשיווק(מוצרי המפעל . 3

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________             
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בהנחה שחומרי )  שנים2-3(לעבד בטווח הקרוב /כ חומרי הגלם למיחזור שבאפשרותכם לקלוט"סה. 4

 . ללא השקעות משמעותיות במפעל-זמינים     הגלם  

 סוג החומר )שנה/טון(כמות אפשרית לקליטה  הערות

   

   

   

   

   

   

   

 

 

         בהנחה שחומרי הגלם)  שנים4-10(לעבד בטווח הרחוק יותר /שיהיה באפשרותכם לקלוטחומרי הגלם . 5

 . עם השקעה משמעותית במפעל-זמינים 

 סוג החומר )שנה/טון(כמות אפשרית לקליטה  הערות

   

   

   

   

   

   

   

 

 :     הערות.6

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 .            חומר רקע ופרסום על המפעל יתקבלו בברכה, רטים נוספים פ.7

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 


