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תאריך  07 :מרץ 2019
ל' אדר א תשע"ט
מס' היתר833181 :

עבור:
טביב אייל
אקו מדיקל בע"מ-תח ת מעבר לפסולת חומ"ס-מב ה 4
אזור התעשיה ,מעלה אפרים
שלום רב,
ה דון :שי וי בהיתר הרעלים

מצ"ב שי וי בהיתר הרעלים שמספרו . 833181
תוקף היתר זה לאחר השי וי
מיום 07/03/2019

עד ליום .08/03/2020

ה"שי וי בהיתר" בגלל תיקון הגדרת יצרן פסולת קטן בהגדרות של הת אים.
ה ך מתבקש להתחיל בהליך חידוש ההיתר הבא  3חודשים לפ י מועד פקיעת היתר זה.
בכבוד רב

הממו ה

עמוד  1מתוך 1

מדי ת ישראל
המשרד לאיכות הסביבה
הע ף לחומרים מסוכ ים
מחוז מרכז
טל ,08-9788800 :פקס08-9229135 :
רמלה שד הרצל 91

שי וי להיתר רעלים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק החומרים המסוכ ים  ,התש ''ג ) -1993להלן החוק( ,
יתן בזה היתר רעלים לתקופה מיום  07/03/2019עד יום  08/03/2020כלהלן:

למבקש

תאגיד או עסק :אקו מדיקל בע' 'מ-תח ת מעבר לפסולת חומ''ס-מב ה 4
מספר ח.פ513315085 :.

בעל היתר רעלים :טביב אייל
מען התאגיד או העסק :אזור התעשיה ,מעלה אפרים
מען למכתבים :אזור התעשיה ,מעלה אפרים
פקס התאגיד/עסק:
טלפון התאגיד/עסק0505251378 :
מהות העסק :תח ת מעבר לפסולת מסוכ ת
עיסוק:

 .1החזקת רעל

 .5טיפול
בפסולת
חומ''ס

 .6תח ת מעבר

 .3אחס ת פסולת
חומרים מסוכ ים

 .2שימוש

אחראי רעלים בתאגיד או בעסק

שם :כבל תומר ת.ז65626228:
כתובת :אריאל
טלפון )פרטי(0506441330 :
תפקיד בתאגיד/בעסק :אחראי רעלים

 .4החזקת פסולת
חומרים מסוכ ים

שם :זפר י שמעון ת.ז22749931:
כתובת :פתח תקווה
טלפון )פרטי(0522421124 :
תפקיד בתאגיד/בעסק :אחראי רעלים

שם :ליעוז יהו תן ת.ז40199036:
כתובת :בקעות
טלפון )פרטי(0506466085 :
תפקיד בתאגיד/בעסק :אחראי רעלים
לעיסוק ברעלים כמפורט בתוספת הראשו ה לבקשה להיתר רעלים מיום 07/03/2019
המאושרת והחתומה בידי הממו ה ,המצורפת להיתר זה והמהווה חלק בלתי פרד ממ ו )להלן  -הבקשה(.
עסקך מסווג לסיווג . A
בת אים מיוחדים כמפורט בתוספת הש יה המצורפת להיתר זה והמהווה חלק בלתי -פרד ממ ו.

מודגש בזה כי :

 . 1היתר זה יתן אך ורק לסוגי העיסוק ,זהות העוסק ,מיקום העיסוק ,שם הבעלים/מ הל ,שם אחראי
הרעלים וסוגי וכמויות הרעלים שפורטו בו .יש להודיע מיד לממו ה על כל שי וי ב תו ים האמורים ,לשם
בדיקת הצורך לש ות את ההיתר ,לבטלו או להחליפו.
 . 2עיסוק ברעלים ללא היתר רעלים ובכלל זה עיסוק שלא לפי ה תו ים להם יתן ההיתר או ב יגוד לת איו
מהווה עבירה פלילית שהעו ש המרבי עליה הוא מאסר עד שלוש ש ים או ק ס מ 404,000 -ש''ח עד 808,000
ש''ח למ הל ועד  1,616,000ש''ח לתאגיד או עסק ,כמפורט בחוק.
 07מרץ 2019
ל' אדר א תשע"ט
____________________
_________________
חתימת הממו ה
תאריך
וחותמת
כל האמור בלשון זכר אמור גם בלשון קבה.
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