CERTIFICATE
This is to certify that the Quality Management System of

ICL GROUP
12 Menachem Kreutzer, Beer Sheva, Israel
Has been assessed and complies with the requirements of :

ISO 9001:2015
This Certificate is Applicable to

Research & Development, design, mining & processing, manufacture, production (packing,
laboratory analysis, storage), transportation, marketing & sale of chemical products.

Initial Approval:
Issue Date:
Valid Until:

13/12/2016
12/12/2019
12/12/2022

Certificate No.:

100627

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.
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Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division

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

Annex to Certificate of Registration no. 100627

ICL GROUP
12 Menachem Kreutzer, Beer Sheva, Israel
With Additional Sites At:
ICL Dead Sea
Sdom, Israel

Scope: Production, Development, Sales, Marketing, Transportation
of Chemical Products as follows:

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 Co. Ltd
Sdom

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

ICL Dead Sea / Dead Sea Salts Ltd
Sdom

Scope: Production of pure and refined Potassium chloride,
Salt,(Sodium chloride), Salona, Potassium Chloride Feed & Industrial
Grade, Magnesium Chloride, Bath Salts.

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

Scope: Production of Magnesium & Magnesium Alloys.

ICL Industrial Products - Bromine Compounds Ltd
Neot-hovav & Head Office, Beer-sheva,israel

Scope: Supply of varied services to DSB & all daughter companies
globally including: production of Bromine Compounds, Biocides &
intermediates; laboratories including R&D & quality control Units;
Design & Projects; maintenance; Safety; Environment & Ecology;
supply of global logistics services; Sales, Marketing & Business
development;S&OP Management.

Dead Sea Bromine Company Ltd - Magnesia
Products Business Unit
Mishor Rotem, Israel

Scope: Production and sales of magnesium hydroxide, magnesium
oxide and magnesium carbonate basic.

Initial Approval:
Issue Date:
Valid Until:

13/12/2016
12/12/2019
12/12/2022

Certificate No.:
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Fertilizers and Chemicals Ltd
Haifa, Israel

Scope: Production, storage and supply of solid and liquid fertilizers,
industrial chemicals & demineralized water.

IMI (Tami) ICL Central R&D Institute
Deshanim Rd., Industrial Zone Kiryat Ata, Israel

Scope: Provision of research and development, pilot and laboratory
services. Research, development and engineering of processes and
products.

Rotem Amfert Negev Ltd
Mishor Rotem, Zin, Oron, Beer-sheva, Israel

Scope: Mining, processing, manufacture of chemicals and fertilizers,
storage, transportation, sales, laboratory analysis, R&D activities and
engineering.

ICL - Overland Transport Factory In Ashdod
Ashdod Port, Israel12

Scope: Transport, off loading, storage and loading of products and
raw materials of the dead sea works and Rotem Amfert Negev Ltd.
between the companies sites and the transport terminal in ashdod.

Mifalei Tovala Ltd
Industrial Zone, Dimona, Israel

Scope: Road transportation.
maintenance for trucks.

Initial Approval:
Issue Date:
Valid Until:

13/12/2016
12/12/2019
12/12/2022
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Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול האיכות של

כימיקלים לישראל בע"מ
מנחם קרויצר  ,12באר-שבע ,ישראל
‘

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

ת"י ISO 9001:2015
האישור תקף ל:
מחקר ,פיתוח ,תכנון והקמה ,כריה ועיבוד ,ייצור ) אריזה ,בדיקות מעבדה ואחסון( שינוע ,שיווק ומכירה של מוצרים
כימיים של הקבוצה.

אישור ראשוני :
הנפקת תעודה :
בתוקף עד:

13/12/2016
12/12/2019
12/12/2022

מס' אישור:

100627

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
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אביטל ויינברג
ראש אגף איכות והסמכה

נספח לתעודה מס' 100627
כימיקלים לישראל בע"מ
מנחם קרויצר  ,12באר-שבע ,ישראל
אתרים נוספים:
כיל ים המלח

תחום  :ייצור ,פיתוח ,מכירה ,שיווק ושינוע של מוצרים כימיים המפורטים בהמשך:

סדום ,ישראל

כיל ים המלח -מפעלי ים המלח בע"מ )כולל סמנכ"לות
בכירה לשיווק ואגף כלכלה(

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

סדום ,באר-שבע ,מפעל צפע

כיל ים המלח  -חב' ברום ים המלח בע"מ

תחום  :ייצור ברום ,אתילן דיברומיד ,מימן ,חומצה הידרוברומית וסודיום
הידרוקסיד.

כיל ים המלח  -חטיבה למוצרים כימיים בע"מ

תחום  :ייצור אשלג טהור פיור וריפיינד ,מלח )נתרן כלורי( ,סלונה ,אשלג למזון
בעלי חיים ,מגנזיום כלוריד ,מלחי אמבטיה ואשלג טכני.

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

תחום  :ייצור מגנזיום וסגסוגות מגנזיום

סדום
סדום

סדום ,באר-שבע ,ישראל

כיל מוצרים תעשייתיים-תרכובות ברום בע"מ

תחום  :אספקת מגוון שירותים לחברת ברום ים המלח בע"מ וחברות הבנות
גלובלי הכולל  :ייצור של תרכובות ברום ,ביוצידים וחומרי ביניים ,מעבדות הכולל
פיתוח ויחידות בקרות איכות ,תכן ופרוייקטים ,תחזוקה ,בטיחות ,איכות הסביבה
ואקולוגיה ,אספקת שירותים לוגיסטיים גלובאליים ,מכירות ,שיווק ופיתוח עסקים,
ניהול .S&OP

ברום ים המלח בע"מ  -חטיבת מוצרי מגנזיה

תחום  :ייצור ומכירה של מגנזיום הידרוקסיד ,מגנזיום אוקסיד ומגנזיום קרבונט
בסיסי.

נאות חובב ומשרדים ראשיים ,באר שבע ,ישראל

מישור רותם ,ישראל

אישור ראשוני :
הנפקת תעודה:
בתוקף עד:

13/12/2016
12/12/2019
12/12/2022

מס' אישור:
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דשנים וחומרים כימיים בע"מ ,דשנים מיוחדים

תחום  :ייצור ,אחסון ואספקה של דשנים מוצקים ונוזליים ,כימיקלים לתעשיה,
מים מטופלים.

תמי )אימי( מכון למחקר ופיתוח בע"מ

תחום  :ביצוע מחקר ופיתוח ,מתן שרותי פיילוט ומעבדות ,מחקר ,פיתוח והנדסה
של תהליכים ותוצרים.

חיפה ,ישראל
דרך דשנים ,אזור תעשייה קרית אתא ,ישראל

רותם אמפרט נגב בע"מ
מישור רותם ,צין ,אורון ,באר שבע ,ישראל

תחום  :כריה ,עיבוד ,ייצור כימיקלים ודשנים ,בדיקות מעבדה ,אחסון שינוע,
מכירת מוצרים ,מו"פ והנדסה ,שינוע ,פריקה ,אחסון וטעינה של מוצרים וחומרי
גלם של מפעלי ים המלח ורותם אמפרט נגב בע"מ בין אתרי החברות לבין מסוף
השינוע באשדוד.

כיל  -מפעל השינוע היבשתי באשדוד

תחום  :שינוע ,פריקה ,אחסון וטעינה של מוצרים וחומרי גלם של מפעלי ים
המלח ורותם אמפרט נגב בע"מ בין אתרי החברות לבין מסוף השינוע באשדוד.

מפעלי תובלה בע"מ

תחום  :הובלה ברכב ,שרותי אחסנה ולוגיסטיקה שרותי אחזקה לרכב כבד.

נמל אשדוד ,ישראל
דימונה ,ישראל

אישור ראשוני :
הנפקת תעודה:
בתוקף עד:

13/12/2016
12/12/2019
12/12/2022

מס' אישור:
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CERTIFICATE
THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL
has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ICL GROUP
12 Menachem Kreutzer, Beer Sheva, Israel
Has implemented and maintains a Quality Management System
For the following scope:

Research & Development, design, mining & processing, manufacture, production
(packing, laboratory analysis, storage), transportation, marketing & sale of
chemical products.

which fulfils the requirement of the following standard:

ISO 9001:2015
Issued on:
Date of initial approval:
Date of expiration:

12/12/2019
13/12/2016
12/12/2022

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration number: IL - 100627

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

www.sii.org.il

