CERTIFICATE
This is to certify that the Occupational Health and Safety Management Systems of

DEPOTCHEM-AMGAL (CHEMICAL PRODUCTION)
LTD.
Ind. Zone , Be'er Tuvia , Israel
Has been assessed and complies with the requirements of :

ISO 45001:2018
This Certificate is Applicable to

Manufacture of chemicals for: drinking and waste water treatment, for industrial cooling systems, for
the printing industry, as well as, food additievs and detergents for industrial use.

Initial Approval:
Issue Date:
Valid Until:

14/04/2005
11/02/2021
11/02/2024

Certificate No.:

108434

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Dr. Gilad Golub
CEO
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R.N 511400434

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division

Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה של

דיפוכם-עמגל )יצור כימקלים( בע"מ
אזור התעשיה  ,באר טוביה  ,ישראל
‘

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישו ת התקן:

ת"י ISO 45001:2018
האישור תקף ל:
ייצור כימיקלים לטיפול במי שתיה וביוב ,למערכות קירור תעשייתיות ,לתעשיית הדפוס וכן תוספי מזון ודטרגנטים.

אישור ראשוני :
הנפקת תעודה :
בתוקף עד:

14/04/2005
11/02/2021
11/02/2024

מס' אישור:

108434

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו ,למעט הלקוח בעל תעודה זו ,הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.
התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה .לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד ,או באמצעות האתר www.sii.org.il

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל
עמוד  1מתוך 1

ח.פ 511400434

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

