
 

 

חברת מיש שיווק וסחר בע"מ היא חברה משפחתית שהתחילה את פעילותה 

 ומאז ועד היום מספקת החברה שירותים לענף האנרגיה.  70-בשנות ה

שאיבה, במשך השנים צברה החברה ניסיון וידע רב בביצוע פרויקטים שונים של 

 .ניקוי, וטיפול בשפכי תעשייה

הפכו אותה  ,מגוון השירותים שהחברה מעניקה לתעשייה הפטרוכימית בארץ

  .לאחת מהמובילות בתחום

ולחטיבה התפעולית  ,החברה מספקת קשת פתרונות רחב לענף איכות הסביבה

 יש ניסיון עשיר במתן פתרונות ושירותים בתחום מפגעי איכות הסביבה. 

לטיפול  ח של מערכות ייחודיותפרי פיתו ,בבעלות החברה מתקן מתקדם, בנוסף

מלחות יאמולסיות ות ם,שפכים מינראליי מגוון שלהמטפל ב ,בשפכים

  מהתעשייה.

 

  שניזוק כתוצאה מדליפה.מאגר מים מ ,שפכים מינראליםשל , שאיבה ופינוי יקוינ

 

 



 

 

 דרשיםומחזיקה בכל האישורים הנ ,מחמיריםהלים נקפידה לעבוד לפי ש מ.י.מ

 ,ובשלושה תעודות איזו של ניהול ובקרה נכונים ,מטעם המשרד לאיכות הסביבה

 הן עבור המתקן והן עבור החטיבה התפעולית.

 בין לקוחות החברה נמנים החברות הגדולות ביותר במשק הישראלי כגון: 

וחברת  , משהב''טנמלי הים, בתי זיקוק, מפעלים פטרוכימיים, מפעלי ים המלח

 .חשמל לישראל

 המלח יםמפעלי  –ניקוי בריכת הברומטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :להלן השירותים שהחברה מספקת

 ניקוי ושאיבה של מכלי מזוט, סולר ודלק גולמי  

 רובוט הידראולי עם כף לניקוי מיכלי דלק גולמי 

 ות ודלקים הנעשים באמצעות דיקנטרטיפול והפרדה של בוצ  ,ATEX 

   ח.ש פאזות, בחצר הלקושלו

  ובאמולסיותשאיבה וטיפול בשפכים תעשייתיים, בשמנים מינראליים 

 שאיבה וניקוי בריכות בוצה 

 שטיפת מים בלחץ גבוה 

 ניקוי ושטיפה של תעלות, בורות שופכין, ארובות ומגדלי קירור 

 פינוי קרקע מזוהמת לאתר מורשה 

 ניקוי ושאיבת חדרי מכונות של אניות 

    כתוצאה מפיצוץ בצינור הולכה  ,מזוהמים בדלקים מנחל לכיש שפכיםשאיבה ופינוי 



 

 

  טיפול בימים ובנחלים מזוהמים בעזרת שיטות מתקדמות ובאמצעות

 על ידי המשרד להגנת הסביבה חומרים אורגנים המאושרים

 איסוף שמן משומש  

 ביצוע ריתוכים וקידוחים בקווים חיים 

 ליווי וייעוץ באירועים סביבתיים 

 

 Gas Freeוהבאתו למצב  מזוט ניקוי מיכל

 



 

 

 במתקן החברה םתעשייתייטיפול בשפכים 

חברת מיש שיווק וסחר בע"מ מפעילה כיום מתקן למחזור פסולת ושפכים 

דרג ותוכנן לעמוד בכל תעשייתיים באזור התעשייה הצפוני שבאשדוד. המתקן שו

 .דרישות המשרד להגנת הסביבה ותאגיד המים יובלים

כמתקן המטפל  ,מאז שהוקם המתקן וקיבל את אישור המשרד להגנת הסביבה

החלה החברה לקלוט כמויות רבות של שפכים מינראליים מניקוי מכלי  ,בשפכים

 . תעשיית העיבוד השבביוממתקנים פטרוכימיים מ ,מפרידי דלקמהדלק, 

 , מהממונה פסולת מסוכנת.חביאישור מנהל רו -קיבלה החברה  2016בתחילת 

שפכים הנקלטים נעשה בהתאם לנהלי האיכות, וזאת כדי ההטיפול במתקן 

 .צועיות לצד בטיחות והגנת הסביבהלשמור על מק

 

 בא.ת צפוני באשדוד מ.י.ש  מתקן



 

 

בחברה ישנם עובדים מיומנים ומקצועיים העוברים בכל שנה מספר רב של 

הדרכות בתחום הבטיחות, שינוע חומרים מסוכנים וטיפול באירועים של חומרים 

 נים, תרגילי חירום ועוד. מסוכ

נהגי החברה והמכליות מוסמכים להוביל חומרים מסוכנים, ובבעלותם האישורים 

  .הנדרשים על פי חוק

לחברה אישורים שניתנו על פי חוק המאשרים לעבוד בגובה ובחלל מוקף וכן 

   .אישורי בדיקות רפואיות הנעשות אחת לשנה

מקפידים עובדינו  18001-ו 14001, 9001כחלק מהטמעת תקני איכות איזו 

 .לעבוד על פי כללי הבטיחות הקיימים תוך הקפדה ושמירה על איכות הסביבה

 

 
 
 
 
  

 
 
 

 


