
היתר רעלים מאושר

אשקלון- מיחזור ' אולשק ושות156232 mail@olshak.co.ilמיחזור' אולשק ושות"511592271 785540

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

כמות

שנתית
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ם"או
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חירום שורה

-7429 טון40 טון40 טון140
90-5

solid aluminium 
powder 

(pyrophoric
)

Aluminium R15, R17  H250, H261מכולות, אמבט 4.1 - Flammable solidsUN 
1309

14Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין 

-7440 טון8 טון8 טון30
31-5

solid TinTin H228, H260, H302, 
H311, H315, H319, 
H331, H332, H334, 
H335, H372, H400, 

H413

מכולות  ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא2
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין 

לא: מוביל רעלים:פעילות לא: מוכר רעלים

.לרבות שריפה לצורך יצירת אנרגיה, תהליך בו פסולת מסוכנת מטופלת ומוחזרת למצב של חומר גלם - (פסולת מסוכנת)מחזור  1.:עיסוק

14:02 05/05/2021: תאריך הדפסה 3 מתוך 1עמוד 

785540' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

05/05/202104/05/2023

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

לילך פדלון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



אשקלון- מיחזור ' אולשק ושות156232 mail@olshak.co.ilמיחזור' אולשק ושות"511592271 785540

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

-7439 טון40 טון40 טון300
92-1

solid leadLead H301, H302, H311, 
H315, H331, H332, 
H341, H351, H360, 
H361, H371, H372, 
H373, H400, H410, 

H413

מכולות  ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא3
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין 

-7439 טון30 טון30 טון300
95-4

solid magnesium
 powder 

(pyrophoric
)

Magnesium R15, R17  H250, H260אמבט 4.1 - Flammable solidsUN 
1869

41Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין 

-7440 טון90 טון90 טון1,700
50-8

solid copperCopper R53  H228, H300, H301, 
H302, H315, H317, 
H319, H330, H332, 
H335, H361, H371, 
H372, H373, H400, 
H410, H411, H412, 

H413

מכולות  ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא5
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין 

-7439 טון5 טון5 טון35
95-4

solid magnesium
 powder 

(pyrophoric
)

chips 
Magnesium

 R15, R17  H250, H260אמבט 4.1 - Flammable solidsUN 
1869

61Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין 

14:02 05/05/2021: תאריך הדפסה 3 מתוך 2עמוד 

785540' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

05/05/202104/05/2023

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

לילך פדלון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



אשקלון- מיחזור ' אולשק ושות156232 mail@olshak.co.ilמיחזור' אולשק ושות"511592271 785540

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

-7439 טון10 טון10 טון10
92-1

solid leadLead 
Batteries

 H301, H302, H311, 
H315, H331, H332, 
H341, H351, H360, 
H361, H371, H372, 
H373, H400, H410, 

H413

מבנה מקורה
,(מחסן)

משטח תפעול

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא7
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

14:02 05/05/2021: תאריך הדפסה 3 מתוך 3עמוד 

785540' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

05/05/202104/05/2023

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

לילך פדלון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    


