
| כתבה: גלית בצלאל |

 | עמיאש – דואגים לסביבה 
ירוקה יותר |

הן חולפות על פניכם בכביש מדי יום. ודאי ראיתם אותן לא פעם 
ולא פעמיים, אך לא ממש עצרתם כדי לחשוב מאין הן באות ולאן 
פניהן מועדות, אותן משאיות שהשם "עמיאש" מעטר אותן באותיות 

גדולות ואדומות. 

אז מה באמת עומד מאחורי השם עמיאש? 

"עמיאש" הינו מפעל לקליטה, מיון ופינוי פסולת למיחזור, הפועל 
כבר משנת 2010 בא.ת. קדמת גליל, ונחשב למפעל הדגל של המשרד 
להגנת הסביבה בצפון, ולמוביל באזור בתחום פינוי ומיחזור פסולת 
יבשה. 80% מהפסולת שאוספות המשאיות של עמיאש, עוברים 
מיחזור, כך שאחוז הפסולת הנשלחת להטמנה הוא נמוך מאוד. ובעידן 
שבו השמירה על סביבה ירוקה נמצאת במקום גבוה מאוד בסדר 

העדיפויות הלאומי, היש ירוק מזה??

החברה מספקת שירותי הובלה ופינוי פסולת תעשיה ובניין לכל אזור 
הצפון, כשעל לקוחותיה נמנים קבלנים, מוסדות, מפעלים ולקוחות 

פרטיים. 

את הפסולת התעשייתית המגיעה למפעל מפרידים לפלסטיק, קרטון, 
ברזל, ניילון, מתכות ועץ, כשלאחר המיון כל חומר נארז בצורה 
מסודרת, נשלח למיחזור ומוצא דרכו חזרה למפעלים כחומר גלם. 
כך בעצם כיסא פלסטיק שבור למשל, יכול להיגרס ולהפוך לחומר 
גלם שממנו עשוי להיבנות כיסא חדש לגמרי. מדובר ללא ספק 

בניצול מקסימאלי של פסולת, בצורה היעילה ביותר. 

הפסולת מאתרי הבנייה מגיעה למפעל בקדמת גליל למיון, ולאחר 
שמנפים ממנה את כל העץ והמתכות, היא נשלחת לגריסה ובתהליך 
מיחזור חוזרת לשמש את ענף הבניין כמצעים וחול לתשתיות בנייה, 

בעלויות נמוכות בכ-50%, הודות להיותם חומרים ממוחזרים. 

עמיאש אף מוסמכת להנפיק אישורי הטמנת פסולת בניין ותעשייה 
עבור קבלת היתר בניה וטופס 4. כך בעצם, כל מי שבונה או משפץ 
את ביתו יכול, בשיחת טלפון אחת בלבד ובהליך קצר ומהיר, לקבל 
היתר הטמנת פסולת, להזמין משאית שתפנה את הפסולת מהאתר 

ועל הדרך לרכוש גם מצעים זולים משמעותית לצורכי הבנייה.

אם אתם עומדים בפני בניית בית חדש או שיפוץ, כל שעליכם לעשות 
הוא לשלוח את תכניות הבנייה לחברת עמיאש, שתדע לחשב, ע"פ 
גודל המגרש עליו נבנה הבית, את כמות הפסולת שיש לפנות. לאחר 
מכן תוכלו להחליט באם הנכם מעוניינים להיעזר בשירותי ההובלה 
של חברת עמיאש, או להעביר את הפסולת בעצמכם למפעל בקדמת 

גליל.  

30 עובדים, מחזיקה בכלים ההנדסיים המקצוו -החברה, המעסיקה כ
עיים והמתקדמים ביותר בתחום, המאפשרים פעילות מקצועית ברמה 

וגבוהה בכל תנאי שטח. בזכות המוניטין והניסיון שצברה, זוכים לקו
חותיה לשירות, אמינות ומקצועיות ללא פשרות. עמיאש פועלת לפי 
תקן ISO9001 של מכון התקנים, ובשיתוף פעולה מלא עם תאגיד 
המחזור ת.מ.י.ר והמשרד להגנת הסביבה, ובכך תורמת רבות לשמירה 

על איכות הסביבה. 

אך לא רק בפינוי פסולת ומיחזור עוסקת חברת עמיאש. בין שלל 
השירותים שמעניקה החברה והמפורטים באתר האינטרנט שלה, היא 
גם מבצעת עבודות הריסת מבנים, מספקת אדמה גננית לכל דורש, 

וומשכירה מכולות לאחסנה לתקופות ארוכות. המכולות סגורות ואטו
מות ומתאימות גם להובלה ואחסון ארוך טווח בכל תנאי מזג אוויר, 
כך שמי שמעוניין לפנות את תכולת ביתו לצורך שיפוץ למשל, יכול 

לאחסנה במכולה סגורה עד לתום הבנייה או השיפוץ.

לעמיאש גם מרכז מבקרים אליו מגיעים תלמידים מכל בתי הספר 
באזור כדי ללמוד על מיחזור פסולת וחשיבותו, וכדי לרכוש כמה 

ערכים חשובים הנוגעים להגנת הסביבה. 

זכרו: כשאתם בוחרים לבצע הסכם פינוי פסולת ב"עמיאש" - אתם 
נותנים יד למיחזור הפסולת וליצירת סביבה ירוקה יותר!!! 

עמיאש – מפעל לקליטה, מיון ופינוי פסולת למיחזור
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בונים? 
משפצים? 
מתרחבים?
נדרשתם להסכם 

הטמנת פסולת?

מפעל לקליטה, מיון 
ומיחזור פסולת בניין 

לנו יש את הפתרון 
המושלם להסכם הטמנה!

היכנסו לאתר האינטרנט שלנו 
וקבלו הצעת מחיר בקליק: 

www.amiash.com

חפשו אותנו בפייסבוק 
"עמיאש חברה להובלה"
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