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

ICL DEAD SEA
Sdom, Israel

Has been assessed and complies with the requirements of :

ISO 45001:2018
This Certificate is Applicable to

Production, Development, Sales, Marketing, Transportation of Chemical Products as listed in
appendix A.

Initial Approval: 22/08/2019
Certification Decision: 12/12/2022
Valid Until: 12/12/2025 Certificate No.: 106897

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 520019373

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division
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Annex to Certificate of Registration no. 106897
ICL DEAD SEA

Sdom, Israel
With Additional Sites At:

ICL Dead Sea / Dead Sea Works Ltd (including VP
Marketing, Economic Division)
Sdom, Beer- Sheva, Zefa plant.

Scope: Production of Potash, Salt, Magnesium Chloride, Electricity,
Steam.

ICL Dead Sea / Dead Sea Bromine Ltd
Sdom

Scope: Production of Bromine and Ethylene Dibromide, Hydrogen,
Hydrobromide Acid & Sodium Hydroxide.

ICL Dead Sea / Dead Sea Salts Ltd
Sdom

Scope: Production of Pure and refined potasium chloride, salt
(sodium chloride), salona, feed potasium chloride, bath salts &
industrial potash.

ICL Dead Sea / Dead Sea Magnesium Ltd
(including Marketing, Research)
Sdom, Beer- Sheva

Scope: Production of  Magnesium & Magnesium Alloys.

Initial Approval: 22/08/2019
Certification Decision: 12/12/2022
Valid Until: 12/12/2025 Certificate No.: 106897

Dr. Gilad Golub
CEO R.N 520019373

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

כיל ים המלח
סדום, ישראל

‘

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

ISO 45001:2018 ת"י
האישור תקף ל:

כימיים המפורטים בנספח א'.ייצור, פיתוח, מכירה, שיווק ושינוע של מוצרים

22/08/2019:אישור ראשוני
12/12/2022מועד אישור מקצועי:

106897מס' אישור:12/12/2025עד: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
520019373ח.פכ"למנ

אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

הולכים על בטוח מכון התקנים2מתוך1עמוד
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106897נספח לתעודה מס'

כיל ים המלח
סדום, ישראל

אתרים נוספים:

(כולל סמנכ"לותכיל ים המלח - מפעלי ים המלח בע"מ
בכירה לשיווק, אגף כלכלה)
סדום, באר-שבע, מתקן צפע

חשמל, קיטור.ייצור אשלג, מלח, מגנזיום כלוריד, אשלג נקי,:תחום

כיל ים המלח - מפעל ברום כלור בע"מ
סדום

הידרוברומית וסודיוםייצור ברום, אתילן דיברומיד, מימן, חומצה:תחום
הידרוקסיד.

כיל ים המלח - חטיבה למוצרים כימיים בע"מ
סדום

כלורי), סלונה, אשלגייצור אשלג טהור פיור וריפייינד, מלח (נתרן:תחום
אמבטיה ואשלג טכני.למספוא, מגנזיום כלוריד, מלחי

(כוללכיל ים המלח - מפעל מגנזיום ים המלח בע"מ
שיווק ומחקר)

סדום, באר-שבע

ייצור מגנזיום וסגסוגות מגנזיום.:תחום

22/08/2019:אישור ראשוני
12/12/2022:מקצועימועד אישור

106897מס' אישור:12/12/2025עד:תוקףב

ד"ר גלעד גולוב
520019373ח.פכ"למנ

אביטל ויינברג
אגף איכות והסמכהאשר

הולכים על בטוח מכון התקנים2מתוך2עמוד
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