
 

 
 

 1תוך  מ  1עמוד   

 מדינת ישראל 
 המשרד לאיכות הסביבה

 הענף לחומרים מסוכנים  מחוז מרכז 
 08-9229135, פקס: 08-9788800טל:  91רמלה שד הרצל  

 
 

 2022יוני  02  :תאריך 
 ' סיון תשפ"ב ג  

 833181  מס' היתר:  272965מס' מפעל:   
 

    עבור:
 עופר  טביב
 4מבנה -תחנת מעבר לפסולת חומ"ס-מדיקל בע"מ  אקו
                                                                                                                                           התעשיה, מעלה אפרים  אזור

 שלום רב, 

   היתר רעלים הנדון:

 

 .  833181   שמספרו היתר רעלים מצ"ב

 שנים.    1 תר הוא ל ף ההיתוק  Aלאחר סיווג עסקך בקטגוריה  

 .  07/06/2023  עד ליום      02/06/2022  מיום

 

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

 

 ד רב בובכ                                                                                                               
 

 הממונה                                                                             



 מדינת ישראל 
 הסביבה  הגנת המשרד ל

 הענף לחומרים מסוכנים  מחוז מרכז 
 08-9229135, פקס: 08-9788800טל:  91רמלה שד הרצל  

 
 833181:מס' היתר 272965: מס' מפעל 
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        היתר רעלים
         

 )להלן החוק( ,  -1993  לחוק החומרים המסוכנים , התשנ''ג 3בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 כלהלן:    7/06/20230עד יום      02/06/2022מיום   ניתן בזה היתר רעלים לתקופה 

 למבקש 
 4מבנה -תחנת מעבר לפסולת חומ''ס-אקו מדיקל בע''מ תאגיד או עסק:

     513315085מספר ח.פ.:  

 בעל היתר רעלים: טביב עופר    

 57304859ת.ז.:  

 0505216261טלפון:  

   039778600טלפון נייד:  

 אזור התעשיה, מעלה אפרים מען התאגיד או העסק:  

   אזור התעשיה, מעלה אפריםים:   מען למכתב 

             0505251378טלפון התאגיד/עסק:  

    תחנת מעבר לפסולת מסוכנתת העסק:   מהו

. החזקת פסולת 1 עיסוק: 
 כנים חומרים מסו 

. יבוא/יצוא של פסולת  2
 חומרים מסוכנים 

. תחנת 3
 מעבר 

. טיפול  4
 בפסולת חומ''ס 

. אחסנת פסולת  5
 חומרים מסוכנים 

    עלזקת ר. הח6

 
 אחראי רעלים בתאגיד או בעסק

 321162471שם:     פלוכיך יגור   ת.ז:
 5320818, גבעתיים,  61/2כתובת: כצנלסון 

 0506441558טלפון )פרטי(: 
   0506441558טלפון )נייד(: 

 תפקיד בתאגיד/בעסק: אחראי רעלים 
 

 64985567שם:     נגר דודו   ת.ז:
 תקווה , פתח 4כתובת: תפוצות ישראל 

 0542588335טלפון )פרטי(: 
   0542588335טלפון )נייד(: 

 תפקיד בתאגיד/בעסק: אחראי רעלים 
 

 22749931שם:     זפרני שמעון   ת.ז:
 כתובת: פתח תקווה 

 0522421124טלפון )פרטי(: 
  תפקיד בתאגיד/בעסק: אחראי רעלים

 
 34453746שם:     אברהם נהרי אביחי   ת.ז:

 כתובת: ראש העין 
 0537255625)פרטי(:  טלפון

 תפקיד בתאגיד/בעסק: אחראי רעלים 
 

 40199036שם:     לופו ליעוז יהונתן   ת.ז:
 כתובת: בקעות 

 0506466085)פרטי(: ון טלפ
   0506466085טלפון )נייד(: 

 תפקיד בתאגיד/בעסק: אחראי רעלים 
 

    29/05/2022 כמפורט בתוספת הראשונה לבקשה להיתר רעלים מיום   ק ברעליםלעיסו
 הבקשה(.  -המאושרת והחתומה בידי הממונה, המצורפת להיתר זה  והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן 

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

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

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



 

 
 

 1תוך  מ  1עמוד   

ם להם ניתן ההיתר או בניגוד לתנאיו  . עיסוק ברעלים ללא היתר רעלים ובכלל זה עיסוק שלא לפי הנתוני 2
 808,000ש''ח עד  404,000 -מרבי עליה הוא מאסר עד שלוש שנים או קנס ממהווה עבירה פלילית שהעונש ה

 ש''ח לתאגיד או עסק, כמפורט בחוק. 1,616,000ש''ח למנהל ועד 
 
 
 
 
 ' סיון תשפ"ב ג

 2022יוני  02    
                 _________________                                                               ____________________ 

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


