
 

 
 

 1מתוך    1עמוד   

 מדינת ישראל 
 המשרד לאיכות הסביבה

 הענף לחומרים מסוכנים  מחוז חיפה 
 04-8632298, פקס: 04-8632300טל:  33095א' , קרית הממשלה ב', חיפה  15ים  -פל
 

 
 2022מרץ   24  :תאריך 

 "א אדר ב תשפ"ב כ
 904868  מס' היתר:  346353מס' מפעל:   

 
    עבור:
 אייל  טביב

 מתחם ליקוריץ דשנים  -איכות הסביבה בע"מ  אקוכם
                                                                                                                                           4914601, פתח תקווה, מיקוד 6 החרושת

 שלום רב, 

 ם שינוי אחראי הרעלים בהיתר הרעלי הנדון:

 

 .  904868  שמספרו  שינוי בהיתר הרעלים מצ"ב

 תוקף היתר זה לאחר השינוי 

 .  08/08/2024  עד ליום      24/03/2022  מיום

 

 חודשים לפני מועד פקיעת  היתר זה.  3הנך מתבקש להתחיל בהליך חידוש ההיתר הבא 

 

 בכבוד רב                                                                                                                
 

 הממונה                                                                             



 מדינת ישראל 
 הסביבה  הגנת המשרד ל

 הענף לחומרים מסוכנים  מחוז חיפה 
 04-8632298, פקס: 04-8632300טל:  33095א' , קרית הממשלה ב', חיפה  15ים  -פל

 
 904868:מס' היתר 346353: מס' מפעל 

  
 

 
 

 1מתוך   1עמוד  

        שינוי להיתר רעלים
         

 )להלן החוק( ,  -1993  לחוק החומרים המסוכנים , התשנ''ג 3בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 כלהלן:    08/08/2024עד יום      24/03/2022מיום   ניתן בזה היתר רעלים לתקופה 

 
 למבקש 

 מתחם ליקוריץ דשנים   -אקוכם איכות הסביבה בע''מ  תאגיד או עסק:

     513476259מספר ח.פ.:  

 בעל היתר רעלים: טביב אייל    

 22945562ת.ז.:  

 0505251378טלפון:  

   039086112טלפון נייד:  

 דרך דשנים, קריית אתא מען התאגיד או העסק:  

   4914601, מיקוד 4670ה, ת.ד. , פתח תקוו6החרושת מען למכתבים:  

    03-9307742פקס התאגיד/עסק:           03-9778600טלפון התאגיד/עסק:  

    תחנת מעבר לפסולת מסוכנתת העסק:   מהו

. אחסנת פסולת 1 עיסוק: 
 חומרים מסוכנים

   

 
 אחראי רעלים בתאגיד או בעסק

 205713068שם:     רוזנטל שמעון   ת.ז:
 כתובת: חיפה 

 0526486833טלפון )פרטי(: 
 תפקיד בתאגיד/בעסק: אחראי רעלים 

 

 

    24/03/2022כמפורט בתוספת הראשונה לבקשה להיתר רעלים מיום    לעיסוק ברעלים
 הבקשה(.  -המאושרת והחתומה בידי הממונה, המצורפת להיתר זה  והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן 

 . Cעסקך מסווג לסיווג 
 נפרד ממנו.-ספת השניה המצורפת להיתר זה והמהווה חלק בלתיכמפורט בתו בתנאים מיוחדים

 מודגש בזה כי : 
העיסוק, שם הבעלים/מנהל, שם אחראי   1 העוסק, מיקום  זהות  העיסוק,  לסוגי  ורק  ניתן אך  זה  היתר   .

הרעלים וסוגי וכמויות הרעלים שפורטו בו.  יש להודיע מיד לממונה על כל שינוי בנתונים  האמורים, לשם 
 יקת הצורך לשנות את ההיתר, לבטלו או להחליפו. בד

. עיסוק ברעלים ללא היתר רעלים ובכלל זה עיסוק שלא לפי הנתונים להם ניתן ההיתר או בניגוד לתנאיו   2
 808,000ש''ח עד  404,000 -מהווה עבירה פלילית שהעונש המרבי עליה הוא מאסר עד שלוש שנים או קנס מ

 ש''ח לתאגיד או עסק, כמפורט בחוק. 1,616,000ש''ח למנהל ועד 
 
 
 
 
 "א אדר ב תשפ"בכ

 2022מרץ  24    
 ____________________                                                                               _________________ 

 חתימת הממונה וחותמת                                               תאריך              
 
 לשון זכר אמור גם בלשון נקבה.     כל האמור ב 



 

 
 

   1מתוך     1עמוד   

 מדינת ישראל 
 המשרד לאיכות הסביבה

 הענף לחומרים מסוכנים  מחוז חיפה 
 04-8632298, פקס: 04-8632300טל:  33095א' , קרית הממשלה ב', חיפה  15ים  -פל
 

 
 2022מרץ  24תאריך: 

 "א אדר ב תשפ"ב כ  
 904868היתר מספר:   346353מס' מפעל:

 
  

 
 
      חיפה  מפרץ :יחידה סביבתית / איגוד ערים עבור 

 
 

 שלום רב, 

 הנדון: היתר רעלים 

 

    מתחם ליקוריץ דשנים -איכות הסביבה בע''מ  אקוכםבעל היתר הרעלים במפעל    אייל טביב

נתן את הסכמתו המפורשת    08/08/2024עד תאריך    24/03/2022שברשותו היתר רעלים מתאריך 

בטופס תצהיר בעל ההיתר, בבקשה להיתר   4בהתאם לסעיף ה אליכם, להעברת פרטי הבקש 

 אין לראות בכך את הסכמתו להעברת המידע הכלול בבקשתו לכל גורם אחר.  .רעלים

 

למותר לציין, החלטתכם בדבר העברת המידע לגורמים נוספים כפופה להוראות כל דין ובמיוחד  

 . 1981 -ולחוק להגנת הפרטיות, תשמ"א  1998 -לחוק חופש המידע התשנ"ח  

    

   בכבוד רב                                                

 הממונה                                                                                      
 

 

 


