
פרופיל  חברה

C
om

pan
y P

rofi
le שירותים בתחום איכות הסביבה, פינוי וטיפול בפסולת מסוכנת,  חברת טביב מספקת 

לוגיסטיקה ואחסנה של חומרים מסוכנים. 

החברה הוקמה בשנת 1992 והפכה להיות מובילה בתחומה עם התפתחות נושא איכות 
הסביבה בישראל והגברת האכיפה ע"י הרשויות. 

שירותים לאלפי לקוחות ומגיעה לכ-7,000 נקודות איסוף בכל רחבי  החברה מספקת 
הארץ מכל מגזרי התעשייה והשירותים. 

 )Total Waste Management( TWM - החברה מעניקה שירות ניהול פסולת כולל
הנותן ללקוחותיה פתרון כולל לכל סוגי הפסולת משלב ייצור הפסולת ועד לניתובה ליעד 
הסופי, בשילוב של שרותי לוגיסטיקה, אחסנה, שרותי תחנת מעבר לחומרים מסוכנים, 
טיפול, מיחזור והשמדה של פסולת מסוכנת בארץ ובחו"ל, תוך ניהול מלא של מעקב, 

דיווח, אישורים ורישיונות ובשקיפות מלאה אל מול הלקוח.
 

סוג  מכל  מסוכנת  בפסולת  וטיפול  הובלה  איסוף,  שרותי  של  ארצית  פריסה  לחברה 
ובכל כמות, באמצעות שרותי לוגיסטיקה ייחודיים מהחדשים והמודרניים ביותר בעולם 

להובלת חומרים מסוכנים.

החברה מייצגת חברות מובילות בעולם לטיפול, מיחזור והשמדה של פסולת מסוכנת 
ומייצאת אליהן. 

כגדול  קטן  החברה  לקוחות  לכל  כגיבוי  משמשים  המעבר  ותחנת  המקצועי  הצוות 
באירועי חומרים מסוכנים במפעל ובשינוע, 24 שעות ביממה. 

החברה חרטה על דגלה את נושאי השרות והבטיחות תוך שמירה על איכות הסביבה. 
בשל  מכך  למעלה  ואף  הנדרשים,  התקנים  בכל  עומד  טביב  בחברת  הבטיחות  נושא 
בטיחות  וקצין  בעבודה  בטיחות  ממונה  ע"י  מנוהל  והוא  הנושא  ורגישות  החברה  אופי 

בתעבורה. החברה מוסמכת איזו 9001 ו-14001 ע"י מכון התקנים הישראלי. 
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שירותי  החברה  וסוגי   הפסולת  המטופלים  על  ידה

 סוגי פסולת בטיפול טביב
פסולת כימית 

שפכים תעשייתיים
פסולת רפואית

פסולת מעבדה ופגרי מעבדה
פסולת מתכות ואלקטרוניקה

שמנים, שומנים ואמולסיה
מסנני שמן
אירוסולים

סוללות
אדמות מזוהמות

תמלחות
אסבסט

שירותי חברת טביב 
תחנת מעבר לחומרים מסוכנים

יצוא פסולת לטיפול ומיחזור
הובלה ושינוע

הבנין הירוק
אספקת ציוד ואריזות

טיפול וגיבוי באירועים
אספקת מוצרי בטיחות

טיפול בבוצות-שירות חדש
מיחזור סמרטוטים מזוהמים-שירות חדש

המוסך הירוק
טיפול באריזות

טיפול באירוסולים

ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד 2



תחנת  מעבר  לחומרים  מסוכנים

תחנת מעבר ייחודית לחומרים מסוכנים הגדולה והיחידה מסוגה בארץ.
מאושרת לאחסן 1,000 טון חומ”ס.

שירותי תחנת המעבר: אחסנה, מיון וניתוב פסולת, אריזה מחודשת, מיחזור 
אריזות, גריסה, דחיסה, הסמכת בוצה, ייבוש בוצה, ריענון עמודות שרפים.
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יצוא  פסולת  לטיפול  ומיחזור

חברת טביב מייצגת מפעלי טיפול ומיחזור מובילים בחו”ל המתמחים בטיפול 
בפסולת מסוכנת לסוגיה )כל אחד בתחומו(.

מאושרת ע”י המשרד להגנת הסביבה כיצואנית פסולת רעילה לטיפול בחו”ל.
מבצעת ייצוא שוטף ע”פ תקנים אירופאים.

מיצאת ממיסים אורגנים, מוצקים אורגניים, פסולת צבעים וחומרים נלווים, 
 ,PCB סוללות ליתיום, תרופות, חומרי גלם, מתכות ומשקעי מתכות, שנאים / שמן

אריזות מזוהמות ועוד.
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יצוא  פסולת  לטיפול  ומיחזור
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הובלה  ושינוע

חברת טביב מתמחה בהובלה ושינוע לקבוצות חומרים מסוכנים, במצבי צבירה 
מגוונים: נוזלים, מוצקים, שפכים, בוצות וכד’.

לחברה מערך לוגיסטי רחב הכולל למעלה מ-100 כלי רכב גדולים וקטנים
להובלת חומרים מסוכנים מכל סוג ובכל כמות, בכל רחבי הארץ.

הובלה ושינוע חומרים מסוכנים מבוצעת באמצעות:
מיכליות בגדלים שונים, משאיות פלטה, סמיטריילרים, משאיות קטנות וסגורות, 

ביוביות מאושרות חומ”ס בעלות משאבת וואקום )+משאבת לחץ(.
מערך האיסוף נשלט באמצעות מרכז בקרה המפקח על תנועת כל כלי הרכב 

והפסולת בזמן אמת.
החברה מחזיקה בכל ההיתרים והרשיונות הדרושים לפעילותה השוטפת ובהם: 

היתר רעלים להובלה שינוע ואחסנה של חומרים מסוכנים מהמשרד להגנת 
הסביבה, רישיון מוביל להובלת חומ”ס הן לחברה, לכלי הרכב, לנהגי החברה ועוד.
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הבנין  הירוק

סוללות.
נורות פלורוסנטיות.

טונרים.
אירוסולים )מיכלי תרסיס(.

פסולת אלקטרוניקה. 

החברה מציבה מיכלי אגירה לפסולת מסוכנת בבנייני 
משרדים ומפנה אותם עם התמלאם.

חומרי ניקוי.
תרופות פגות תוקף.

חומרי הדברה.
צבעים ומדללי צבע .
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חביות בגדלים שונים )מתכת ופלסטיק(.
קוביות )1,000 ליטר(.

שקי ענק )ביגבגים(.
ג’ריקנים בגדלים שונים.

 )Bio Hazard( שקיות מיוחדות
לפסולת ביולוגית וזיהומית.

שארפים בגדלים שונים לפסולת רפואית.
מפרידי שמן / דלק.

מיכלי איסוף )עגלות( 240 ליטר, 770 ליטר וכו’.

אספקת  ציוד  ואריזות
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טיפול  וגיבוי  באירועי  חומרים  מסוכנים

שירותי גיבוי באירועי חומרים מסוכנים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.
רכב יעודי לטיפול באירועי חומרים מסוכנים, מצוייד ומאובזר בכל הציוד 

הדרוש לפעילות זו.
החברה מחזיקה צוות מיומן לטיפול וגיבוי באירועים מסוכנים, העומד 

בכוננות 24 שעות ביממה.

9



אספקת  מוצרי  בטיחות

מתקני אחסון ובהם:
ארונות לאחסון חומרים דליקים, ארונות לאחסון 

חומרים קורוזיביים, מאפרות, מאצרות.

לבוש בטיחותי לדוגמא:
חליפת טייבק, ערדליים, 

חלוק חד פעמי, ריתמת גוף, 
 .PVC חליפת

ציוד בטיחות לדוגמא:
תיק חומ”ס, אוילקס )חומר סופח(, מגן פנים איכותי, 

קסדת בטיחות, פנסים, בקבוק לשטיפת עיניים.
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מסכות ומשקפיים לדוגמא:
 ,P 3 ,P 1 מסכה חד פעמית – נשימתית

מסכה חצי פנים, מסכת אב”כ, משקפיים 
אטומות ומתכווננות.

כפפות לדוגמא:
כפפות בד עור מחוזק, כפפות טריקו דקות, כפפות 

 ,PVC מנג’ט כחולות, כפפות ניטריל ירוקות, כפפות
כפפות סריג נגד חיתוך, כפפות לטקס איכותיות.

אספקת  מוצרי  בטיחות
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טיפול  בבוצות

ייבוש בוצה בטכנולוגיה מתקדמת של ייבוש מים מהבוצה.
בוצה יבשה יכולה לשמש כתחליף דלק למתקני ייצור אנרגיה באירופה.

שירות 
חדש!

אחרי

לפני
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מיחזור  סמרטוטים  מזוהמים

מתקן מיחזור ירוק וייחודי לסמרטוטים מזוהמים, המבצע שטיפה 
ומיצוי של הסולבנטים ומותיר את הסמרטוטים נקיים לשימוש חוזר.

הסמרטוטים משמשים לניקוי מכונות, מנועים, ריצפה מזוהמת, 
חלקי חילוף תעשיתיים וספוגים בחומרים מזהמים.

נמצאים בשימוש בתחומי תעשיה רבים, בינהם תעשית הדפוס, המוסכים וכד’.

שירות 
חדש!
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המוסך  הירוק

14

הצבת מתקני איסוף למסנני שמן משומשים באלפי מוסכים.
איסוף מסנני השמן ופינויים למתקן מאושר.

ייעוץ, מכירה והתקנה של מפרידי שמן / דלק תיקניים.
תחזוקת מפרידים כולל שאיבה ואפשרות לדיגום.

פינוי שמנים משומשים ממוסכים והעברתם למיחזור.
פינוי חומרים מסוכנים ממוסכים כגון: מי קירור, טינר, אירוסולים, 

אריזות מזוהמות, קרקע מזוהמת וכד’.
מוצרים יעודיים למוסך כגון: מכונות שטיפה וקרצוף, מאצרות וחומרי ניקוי .



טיפול  באריזות

שטיפת אריזות ריקות.
מיחזור כל סוגי האריזות, בין השאר באמצעות שיטה קריאוגנית 

לטיפול באריזות.
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הצבת מתקני איסוף למסנני שמן משומשים באלפי מוסכים.
איסוף מסנני השמן ופינויים למתקן מאושר.

ייעוץ, מכירה והתקנה של מפרידי שמן / דלק תיקניים.
תחזוקת מפרידים כולל שאיבה ואפשרות לדיגום.

פינוי שמנים משומשים ממוסכים והעברתם למיחזור.
פינוי חומרים מסוכנים ממוסכים כגון: מי קירור, טינר, אירוסולים, 

אריזות מזוהמות, קרקע מזוהמת וכד’.
מוצרים יעודיים למוסך כגון: מכונות שטיפה וקרצוף, מאצרות וחומרי ניקוי .



החברה מוסמכת ע”י המשרד להגנת הסביבה לטיפול 
באירוסולים )מיכלי תרסיס( באמצעות טכנולוגיה ייחודית 

שפותחה בחברת טביב.

טיפול   באירוסולים
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פסולת  כימית

פיתרון כולל ומקצועי לפינוי, מיחזור 
והשמדה של פסולת כימית ממגוון 

מקורות, הנוצרת בתהליכי ייצור שונים.
מערך איסוף ארצי הכולל אנשי מקצוע, 

כימאים, ציוד לוגיסטי, מיכליות ומשאיות 
בגדלים שונים, הנשלט באמצעות מערך 

בקרה מתקדם. 
אספקת מיכלים, ציוד אחסנה ואגירה. 
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 שפכים  תעשייתיים

פינוי וטיפול בשפכים תעשייתיים הנוצרים בתהליכי ייצור וטיפול 
שונים בתעשייה.

שפכים מתעשיות חומרי ההדברה והדישון ומהתעשיות הכימיות. 
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פסולת  רפואית

מערך איסוף ארצי של פסולת רפואית מזוהמת 
ופסולת ביולוגית ממוסדות רפואה ומעבדות.

פתרון כולל ומקצועי לפינוי, מיחזור והשמדה של פסולת 
רפואית, זיהומית וביולוגית בהתאם לתקנות בריאות העם

וחוק החומרים המסוכנים.
העברה למתקן טיהור ועיקור  הגדול ביותר בארץ.
אספקת מיכלי איסוף )שארפים( ואריזות תקניות 

.)Bio Hazard שקיות(
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פסולת  מעבדה  ופגרי  מעבדה

בקבוקונים, מבחנות, ג’ריקנים, קוביות, 
מיכלי פסולת מעבדה וחומרים שונים.

פסולת כימית, ציטוטוקסית, תרופתית, פסולת 
ביולוגית זיהומית, פגרי מעבדה.

פסולת המעבדה נקלטת ע”י כימאי בתחנת המעבר, 
ממוינת לקבוצות, נארזת מחדש, ומנותבת ליעד הסופי.

פינוי פסולת מסוכנת ממעבדות, מכוני מחקר ויצרנים קטנים
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איסוף ופינוי פסולת אלקטרוניקה.
איסוף פסולת מוצקה על בסיס מתכתי.

שרותי גריסה מתקדמים.
העברת הפסולת למיחזור.

פסולת  מתכות  ואלקטרוניקה
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אדמות  מזוהמות

 ביצוע סקרי קרקע לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם
לנהלים הרלוונטיים.

 פינוי וטיפול בקרקעות מזוהמות כחלק משירות כולל )TWM( לפינוי   
 וטיפול בפסולת מסוכנת.

 חפירת הקרקעות המזוהמות, העמסתן, הובלתן במשאיות ייעודיות לאתרי
 טיפול מורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה ולבסוף טיפול סופי בקרקע

עד להשבתה במקרים מסויימים, לטבע כקרקע חדשה ונטולת זיהומים.
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שינוע, טיפול והזרמה לים של תמלחות מסוגים שונים ומענפי תעשיה כגון: 
ענף המזון, ענף הכימיה, ענף הטקסטיל, וכד’.

הפעלת מסוף הזרמת תמלחות ושפכים לים דרך צינור השפד”ן ברשל”צ.

תמלחות

23



אסבסט

פינוי פסולת אסבסט, הובלה והטמנה באתרים מורשים 
על ידי המשרד להגנת הסביבה.

החברה מעסיקה מפקח אסבסט המאושר על ידי הרשויות 
לפיקוח על עבודות פינוי אסבסט.
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