תקנון מיחזור פסולת ג'ול לאבס ישראל
הזיהום הסביבתי בישראל הינו סוגיה שג'ול ישראל החליטה לקחת חלק במניעתה .חברת ג'ול
מבקשת להגביר את השפעותיה החיוביות ומצטרפת למאמץ העולמי לשמירה על הסביבה.
הגנה על הסביבה היא חלק אינטגרלי מחזון החברה ,ופעילויותיה בהווה ובעתיד מוכוונות ליישום
עקרונות הקיימות ולשמירה על משאבי הטבע.
מטרת התוכנית של ג'ול היא לרתום את כל הצרכנים למאמץ זה ולהביא לכך שרובם של המכשירים,
על חלקיהם ,יועברו למחזור.
במסגרת הנעת המיזם להגנה על הסביבה ,התקשרה חברת ג'ול עם שני ספקים המאושרים על ידי
המשרד לאיכות הסביבה לטיפול בפסולת.
מיחזור פסולת אלקטרונית
במידה וברצונך לפנות את מכשיר האיוד שלך )בשל תקלה או כל סיבה אחרת( ,עליך להתייחס אליו
כאל פסולת אלקטרונית קטנה .אופן הפינוי המומלץ לפינוי פסולת שכזו הוא כלהלן:
 .1פינוי לפח הפסולת האלקטרונית בישובך
 .2פינוי לפח הפסולת האלקטרונית בתחנת הדלק הקרובה למיקומך
לנוחיותך מצורף קישור לרשימת נקודות איסוף פסולת אלקטרונית ,כפי שמופיעה באתר של
תאגיד מחזור אלקטרוניקה לישראל )מ.א.י( .הרשימה מונה למעלה מ 1500-נקודות איסוף
בפריסה ארצית ,ותאפשר לך לאתר את נקודת איסוף הפסולת האלקטרונית הקרובה למקום
מגוריך .לאיתור לחצו כאן
מיחזור פסולת אריזות ופודים
 .1אריזות :אנו ממליצים להשליך את כל האריזות של מוצרינו בפח הכתום של תאגיד "תמיר".
לג'ול הסכם עם תאגיד תמיר במסגרתו כל האריזות של מוצרי החברה צריכות להיות
מושלכות בפח הכתום על פי דרישות החוק בישראל .האריזות מכילות פלסטיק ומתכת
שאינם מתכלים ,ולכן כחלק מהמאמץ להפחתת זיהומים סביבתיים אנו ממליצם ללקוחותינו
להשליך את כל פסולת האריזות על מנת שתטופל כפסולת ממוחזרת על ידי התאגיד
המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה  -תמיר .למידע נוסף באתר תמיר לחץ כאן
 .2פודים :על פי הנחיות תאגיד תמיר יש להתייחס לאריזת הנוזל של מכשיר האיוד של ג'ול
כאריזה ולכן כל ההמלצות החלות על השלכת אריזות לפח הכתום חלות גם על הפודים.
לפיכך המלצתנו ללקוחותינו היא להשליך את הפודים לפח הכתום יחד עם כל פסולת
האריזות של ביתך .נא לא להשליך את הפודים לפח האורגני של ביתך .למידע נוסף באתר
תמיר לחץ כאן
מיחזור חוסך אנרגיה ומשאבים טבעיים רבים ובנוסף תורם לשמירה על איכות הסביבה  -על כן שיתוף
הפעולה של עסקים ושל אזרחים הוא משמעותי.

