איסוף פסולת פלסטיק מהשדה -בתשלום לחקלאי
חקלאים יקרים,
אספנו בשבילכם מידע שימושי וחשוב בנוגע לאיסוף פסולת פלסטיק מהשדה בתשלום.
אנחנו מציעים לחבור לחקלאים נוספים באיזורכם כדי לחסוך בעלויות ההובלה.
*
ישנן כיום מספר חברות האוספות פסולת פלסטיק מסוימת מהשדה בתשלום מחברת האיסוף לחקלאי או במחיר
הובלה (ללא עלות ,ובתנאי שהכמות מצדיקה הבאת משאית) .איסוף בתשלום לחקלאי יכול להגיע ל₪ 2160-
למשאית עבור צנרת עד  20מ"מ בלבד .איסוף בחינם קיים עבור חלק מסוגי הפלסטיק האחרים.
ק.ב .תעשיות מיחזור
אמניר
שי .יואב פלסטיק
( 0אוספים גם צנרת
 ₪ 900למשאית
 ₪ 180לתוף (2160
תשלום לחקלאי עבור
( 1,200בלי להחזיר את במערום -לא גלולה)
 ₪למשאית)**
איסוף צנרת
התופים)**
10-12
10
12
מספר תופים למשאית
אוספים חינם*
לא אוספים
לא אוספים
איסוף יריעות
כן
כן ,אבל ללא תשלום
כן ,עד  10ק"מ בין
הזמנה משותפת לשני
לחקלאים
חקלאים במשאית אחת המיקומים
ליאור 0547007746
רענן 0523605608
יואב 3730370-052
אנשי קשר
**רק צנרת גלולה בתופים ,גלילים או שקי באלות
כדי שיבוצע איסוף על הפסולת להיאסף במקום עם גישה למשאית ,לא תחת כבלי חשמל .כל סוג פסולת בנפרד
ונקייה יחסית מבוץ ,עשביה וכו'.
איסוף יריעות ,צנרת מעל קוטר  20ופסולת פלסטיק אחרת.
חברת ק.ב .תעשיות מיחזור היא חברה האוספת פסולת פלסטיק משטחים חקלאיים .בתנאים מסוימים (ראה
פירוט) האיסוף הוא חינם .בחוף הכרמל ובעמק חפר יש ניסיון חיובי בעבודה עם החברה הזאת.
איסוף בחינם:
 צינורות השקיה עד קוטר – 20כמות של 12-10תופים .וכן צינורות מעל קוטר  :20חתוכים לחתיכות של מטרוחצי וללא רוכבים.
יריעות :ניילון שחור של חיפוי ,חיטוי קרקע וכו' ,ניילון לבן של חממות/מנהרות :ללא לייסטים ,ללא עשביה וללאפסולת אחרת .כמות של  90דונם בערך.
 שילוב של הנ"ל המספיק כדי למלא משאית (עד שני סוגי פסולת למשאית).שימו לב! אם אין לכם את מלוא הכמות ,ניתן לאחד כוחות עם אדם נוסף להזמנת משאית (עד שני מקומות
להובלה) .ניתן לפנות לליאור בנתור מהשותפות לקיימות אזורית  0587272932כדי לרכז פניות לשיתוף בהבאת
משאית.
איסוף בתשלום (עד  1,200ש"ח):
אותו דבר אבל עם כמויות שלא מספיקות למילוי משאית .וכן ,ניילון ירוק של חיטוי קרקע.
לא ייאספו בשום מקרה מכלים של חומרי הדברה ודשנים ,רשתות הצללה ,רשתות ברד או רשתות מזיקים של
מטעים ובתי רשת ופסולת שאינה מסודרת לפי סוג (ניילון בנפרד ,צינורות בנפרד).

