CERTIFICATE
This is to certify that the Environmental Management System of
FISCHER PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD.
Ind. Zone Kidmat Galil, Kidmat Galil, Israel

Has been audited and registered by SII-QCD as conforming to the
requirements of
ISO 14001:2004
This Certificate is Applicable to
Manufacturing, filling, packing and marketing baby treatment products, sun protection products,
innovative preparations for facial and skin care and treatment and hair care. Manufacturing, filling
and marketing medical devices for external use.
Certificate No.: 74592, Initial Certification Date: 29/10/2014
Certificate Issue Date: 29/10/2015, Certification Expiry Date: 28/10/2017
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: Press here to verified the continued validity of this
certificate. This certificate remains the property of SII-QCD.

Eli Stein
Director General

Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division
Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised
Quality and Integrity.

תעודה
וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של
פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ
א.תעשיה קדמת גליל ,מבנה  , 9קידמת גליל  ,ישראל

נבחנה ונסקרה ע ל י די מכון התקנים הישראלי  -אגף איכות והסמכה ונמצאה
מתאימה לדרישות התקן :
ת " י 14001:2004
האישור תקף ל:
ייצור ,מילוי ,אריזה ושיווק תכשירי טיפול לתינוקות ,תכשירי הגנה משמש ותכשירים מתקדמים לטיפול וטיפוח עור
הפנים והגוף ולשמירה על השיער .ייצור ,מילוי ,אריזה ושיווק תכשירים-אביזרים רפואיים לשימוש חיצוני.
מס' אישור 74592 :אישור ראשוני29/10/2014 :
תאריך הוצאה 29/10/2015 :האישור בתוקף עד28/10/2017 :
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 :לברור תקפות התעודה לחצו כאן.

אלי שטיין
המנהל הכללי

אלי כהן-קגן
ראש אגף איכות והסמכה

לצפייה בתוקף התעודה לחצו כאן או סרקו באמצעות טלפון חכם את הברקוד

