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

GADOT CHEMICALS TERMINALS (1985) LTD.
5, Hamelacha ST. , Netaniya , Israel

Has been assessed and complies with the requirements of :

ISO 45001:2018
This Certificate is Applicable to

Trade, marketing, production, handling, testing, packaging, storage, distribution & shipping of
chemicals, liquids commodities, ingredients & imtermediates,high purity chemicals, raw materials &
equipment for laboratories, pharmaceutical & all industry sector. shipping, handling & distribution
of reclaimed materials for chemicals industry. Distribution by road tankers for chemicals, oils,
liquids, powders & solids.

Initial Approval: 02/03/2011
Certification Decision: 20/09/2021
Valid Until: 20/09/2024 Certificate No.: 107102

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 R.N 520040775

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division
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תעודה
שלמערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקהוזאת לתעודה כי

גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע"מ
המלאכה 5, נתניה, ישראל

‘

:התקןתלדרישומתאימהנבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה

ISO 45001:2018 ת"י
האישור תקף ל:

וציודכימיקליםגבוהה,ניקיוןברמתבינייםוחומריגלםחומריוהפצתשיווקאחסון,אריזה,בדיקה,ייצור,מסחר,ייבוא,
הכימיקלים.לתעשייתמושביםבחומריםוטיפולשינועחולים.ובתיפרמצבטיתתעשיהמעבדות,התעשיה,מגזרילכל

מאכל, נוזלים, אבקות ומוצקים.שינוע והפצת חומרים מסוכנים, שמנים בסיסיים, שמני

02/03/2011:אישור ראשוני
20/09/2021מועד אישור מקצועי:

107102מס' אישור:20/09/2024עד:תוקףב

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.הכלאינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו,מת"י

www.sii.org.ilאיכות והסמכה. לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר-אגףמת"יהתעודה היא רכוש

ד"ר גלעד גולוב
520040775ח.פכ"למנ

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה
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