
 

 
 

 1מתוך   1עמוד   

 מדינת ישראל
 המשרד לאיכות הסביבה

 הענף לחומרים מסוכנים מחוז תל אביב
 30-4407731, פקס: 30-4407777טל:  121קרית הממשלה דרך מנחם בגין 

 
 

 2323דצמבר  24  :תאריך 
 "ב טבת תשפ"אי  

 984817  מס' היתר: 028934מס' מפעל:  
 

   עבור:
 עידו פורת

 מחברה להדברת מזיקים בע הקוטל
                                                                                                                                          , חולון29 הבנאי

 שלום רב,

   היתר רעלים הנדון:

 

 . 984817  שמספרו היתר רעלים מצ"ב

 שנים.  0 ר הוא ל תוקף ההית  Cלאחר סיווג עסקך בקטגוריה  

 . 2421222320  עד ליום     2421222323  מיום

 

 חודשים לפני מועד פקיעת  היתר זה. 0הנך מתבקש להתחיל בהליך חידוש ההיתר הבא 

 

 בכבוד רב                                                                                                               
 

 הממונה                                                                            
 



 מדינת ישראל
 הסביבה הגנתהמשרד ל

 הענף לחומרים מסוכנים מחוז תל אביב
 30-4407731, פקס: 30-4407777טל:  121קרית הממשלה דרך מנחם בגין 

 
 983898:מס' היתר 708923: מס' מפעל 

 (7393) 
 

 
 

 30מתוך  1עמוד  

 
 

        היתר רעלים
         

 )להלן החוק( ,  -1880  לחוק החומרים המסוכנים , התשנ''ג 0בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 כלהלן:    2320224212עד יום      2421222323מיום   ניתן בזה היתר רעלים לתקופה 

 
 למבקש

 הקוטל חברה להדברת מזיקים בעמ תאגיד או עסק:

    110190903מספר ח.פ.:  

 בעל היתר רעלים: פורת עידו    

 031002910ת.ז.:  

  3132222087טלפון נייד:  

 , חולון29מען התאגיד או העסק:  הבנאי 

 , חולון 29מען למכתבים:  הבנאי 

     טלפון התאגיד2עסק:         

 מהות העסק:   הדברה תברואית  

   . אחסנה2 . הדברה תברואית1 עיסוק:
 

 אחראי רעלים בתאגיד או בעסק
 031002910שם:     פורת עידו   ת.ז:

 4218923יפו, -, תל אביב 11כתובת: כהנשטם 
 3132222087טלפון )פרטי(: 

 תפקיד בתאגיד2בעסק: אחראי רעלים
 

 

   1121222323פת הראשונה לבקשה להיתר רעלים מיום   כמפורט בתוס לעיסוק ברעלים
 הבקשה(. -המאושרת והחתומה בידי הממונה, המצורפת להיתר זה  והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן 

 . Cעסקך מסווג לסיווג 
 נפרד ממנו.-כמפורט בתוספת השניה המצורפת להיתר זה והמהווה חלק בלתי בתנאים מיוחדים

 מודגש בזה כי :
. היתר זה ניתן אך ורק לסוגי העיסוק, זהות העוסק, מיקום העיסוק, שם הבעלים2מנהל, שם אחראי  1

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

רעלים ובכלל זה עיסוק שלא לפי הנתונים להם ניתן ההיתר או בניגוד לתנאיו . עיסוק ברעלים ללא היתר  2
 939,333ש''ח עד  737,333 -מהווה עבירה פלילית שהעונש המרבי עליה הוא מאסר עד שלוש שנים או קנס מ

 ש''ח לתאגיד או עסק, כמפורט בחוק. 1,414,333ש''ח למנהל ועד 
 
 
 "ב טבת תשפ"אי

 2323דצמבר  24    
____________________                                                                               _________________ 

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


