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 ספקי המיכלים   לכבוד:
 

  הפיקדוןהרחבת חוק דגשים לספקי המיכלים עם הנדון: 
 

בוחרים לעבוד עם  ה   דגשים לספקי המיכלים   רפמס להלן  ,  בהמשך להודעות הקודמות ולהערכות התאגיד
 : התאגיד

 

 :לתאגידלאיסוף מכלים, תגבור שקים ופניות כלליות הזמנות  אל"ה לפורטל  .1

  . הפורטל מאפשר להנגיש את שירותיו לספקי המכליםעל מנת  התאגיד פיתח פורטל אינטרנטי   -
בנושאי תפעול,  נוספות  , בקשות לתגבור שקים ופניות  )כמות/סוג(  הכנסת בקשות לאיסוף מכלים

 ונושאים כלליים.  בטחון, כספים
לכל ספק  אישי  בימים הקרובים ישלח קישור  .  פעיל מכל מחשב וטלפון ניידאת הפורטל ניתן לה -

 על השימוש בפורטל.  המסבירעם סרטון קצר   ,מכלים
הזמנה   - בכל  לציין  להקפיד  לפינוי  כמותהאת  יש  )השקים(מספר    –בפועל  סוגי    האריזות   +

 . בפועל המיכלים
 

   :(TMS)  מערך השינועותכנון ניהול  .2

  ם שפותחה והותאמה למאפייני השירותי  בימים אלו מערכת לניהול ותכנון השינוע  משלבהתאגיד   -
 שמעניק התאגיד לספקי המכלים שלו. 

יתוכננו  ובאמצעותה    ,לאיסוף מכלים ותגבור שקיםשלכם  הקריאות  יוטמעו במערכת    יום  מידי -
 השונות. התחשבות בנפחים ומשקלים של האריזות האופטימאליים, תוך   מסלולי האיסוף

 

 לשינוע בשירות התאגיד: קבלני משנה  .3

 . בשירות התאגיד ,חדשיםקבלני משנה לשינוע  יכנסו לפעילות  7.12.21מתאריך החל  -
בתעודות   - יצטיידו  ועוזריהם  קבלן  ייחודיות  הנהגים  פרטי  ואת  פרטיהם  את  הנושאות  מזהות 

 המשנה המעסיק אותם בשירות התאגיד. 
, במייל או באמצעות  1-700-700-310  בטלפון  מוקד התאגידלפנות ל ניתן  מחלוקת    /שאלהבכל   -

 הפורטל. 
 

 : מכלים לתאגידשל וסביבתי יעיל שינוע  .4

בהתאם לנוהל האריזות החדש. יחד עם זאת,  כחלק  שקים  התאגיד יספק לספקי המיכלים שלו   -
צעות מכולות  באמ,  מכלים בתפזורת  שינועימשיך לעודד  מהמאמץ לשינוע יעיל וסביבתי, התאגיד  

 רמסע וביגבגים )שקי ענק(.
 

 ות בשירות לבתי עסק כהגדרתם בחוק הפיקדון:מקדי .5

אנו שבים ומסבים את תשומת ליבכם, כי בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה, תינתן   -
 . קדימות בפעילות פינוי המכלים מבתי עסק, כהגדרתם בחוק הפיקדון

 
מתבקשים   - אחר  הנכם  לעת  מעת  בלעקוב  התאגידעדכונים  של  האינטרנט  ולהתאזר    אתר 

אנחנו נמצאים בפני תקופה מאתגרת של שינוי, ומאמינים שלאחר הסתגלות קצרה    . בסבלנות
 תהיה העבודה המשותפת רבה, יעילה וטובה מתמיד. 

 

    בברכה,                                
 

                                                      מ"בע  משקה מיכלי איסוף תאגיד                           
  


