
103 סמ '  רצומ 

ינכט עדימ 

םירצומ ךירדמ 
הלבות יתורש 

םוחתב םיקסועה  םילודגה  םינוגראה  תשולש  םע  תינמנ  ןוסנה , לש  הלבותה  תביטח 
.יולימ ירמוחו  הבצחמ  ירמוח  תרוזפת   תלבוה 

 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
ירמוח תרוזפת  תלבוה  םוחתב  םיקסועה  םילודגה  םינוגראה  תשולש  םע  תינמנ  "מ , עב לארשי )  ) ןוסנה לש  הלבותה  תביטח   : רואית

ליעי תוריש  ןתמ  ךרוצל  םישרדנה  םיינרדומה  םיבאשמב  תדיוצמו  תושידח  תויאשמ  לש כ-120  יצ  תללוכ  הביטחה  .יולימ  ירמוחו  הבצחמ 
.תוחוקלה  ללכל  חוטבו 

"ה מצ ילכ  תלבוה  ןכו  םירתאמ  רמוח  יוניפו  תוריפח  עוניש  יולימ , ירמוחו  לוח  טלפסא , הבצחמ , ירמוח  לש  הקפסאו  הלבוה   : תוליעפ ימוחת 
.דבכ  דויצ  יגוס  לכו 

יעצמאב דיוצמ  בכרה  יצ  לכ  דבכ  דויצ  יררגנ  לבד )"  )" הניכר תויאשמ  היטבמא ,)"  )" תררגנ הלגע  + רליירטימס תויאשמ   : םיעצמאו דויצ 
(. ןופאלפ / סרימ תשר   ) םימדקתמ יטוחלא  רשק 

תיפקיה הרואתו  תרוזפת  לש  יטמוטוא  יוסיכל  ןקתמ  םירמוח , תקירפ  תעב  תוכפהתה  תעינמל  תוחיטב  ןקתמ  הלבותה  יצ  לכל   : תוחיטב
.הכישחה  תועשב  הקירפל 

תווצ הממיב ע"י  תועש  תלעפומה 24  תיזכרמ  רודיס  תדמע  תועצמאב  לעפומו  ץראה  יבחר  לכ  ינפ  לע  סורפ  הלבותה  יצ   : תורישו תוליעי 
.ןמוימו יעוצקמ  םידבוע 

תווצ הממיב ע"י  תועש  תלעפומה 24  תיזכרמ  רודיס  תדמע  תועצמאב  לעפומו  ץראה  יבחר  לכ  ינפ  לע  סורפ  הלבותה  יצ 
ןמוימו יעוצקמ  םידבוע 

םידועייו תונוכת  גוויס ,

םינייפאמו )"תונוכת  היטבמא  )" רליירטימס הלגע  תויאשמ 
הניכר תיאשמ 

"( לבאד  -" ןיכר זגרא  )
דבכ דויצ  תלבוה 

דועיי

, הבצחמ ירמוח  תרוזפת : תלבוה 
ירמוח לוח , טלפסא , םיעצמ ,

יוניפ תוריפח , יוניש  תיתשתו , יולימ 
םירתאמ רמוח 

םישק םירוזאב  הלבוה  תלוכי 
ןטק לקשמבו  םירצ 

דויצ "ה , מצ ילכ  דבכ  דויצ  תלבוה 
, חודיק תונוכמ  טלפסא ,

דכו ' םירוטקרט 

תיסחיתונורתי הלודג  הלבוה  סחיבתלוביק  ךומנ  המרהב  זגרא  הבוג 
יתילכת  רליירטימסל בר  דויצ 

תלבוה רשוכ 
( ןוט  ) ןוטןעטמ ןוט40  ןוט20   85  - דבכ דבכ -  דויצ 

ןוט  35 דבכ -  לק -  דויצ 

םיינכט םינותנ 
תוירטמואיג תודימו 

רורג 9700 ק"ג ימצע  לקשמ 
15 מ' ררוג -  ללוכ  ךרוא 
אלל היטבמא )  ) ררגנ ךרוא 

בחור 2.34 10.05 מ ' תיאשמה - 
מ'

 - המרה אלל  היטבמא  הבוג 
3.35 מ'

  - המרה אלל  היטבמא  הבוג 
9.58 מ'

יללכ חפנ  תוגרד   5  - המרה תנכוב 
33.4 מ"ק - 

8.5 מ' יללכ -  ךרוא  - ימצע לקשמ 
המרה -  אלל  זגרא  הבוג  - בחור
7.5 מ' המרהב -  זגרא  הבוג 

(11  - ) הסמעה חטשמ  ךרוא 
10.5 מ'

(3.3 -) הסמעהה חטשמ  בחור 
3.7 מ'

(1.0  - ) הפצרהמ חטשמ  הבוג 
0.96 מ'

דויצ רובע  םה  םיירגוסב  םינותנה 
דבכ - לק

םיוולנ םיטקסםיעצמא  הרירגו  ץוליחל  תננכ 
היילעל

תוארוהו םישגד 

מ '' עב לארשי ) ) ןוסנהל תורומש  תויוכזה  לכ 
תוכיאל איה  מ  '' עב לארשי )  ) ןוסנה תוירחא 

ןוכנ םושייל  ףופכבו  דבלב  קפוסמה  רמוחה 
תועצהב טרופמכ  הקפסאהו  הריכמה  יאנתלו 

מ '' עב לארשי )  ) ןוסנה לש  םירמוח  תקפסאל 
תונפל ןתינ  תיעוצקמ  הכרדהו  םיפסונ  םיטרפל 

תיעוצקמ הכרדהו  היגולונכט  ףנעל 
03-5392111 ןופלט :

israel.tec@hansonplc.com
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ןוסנה לש  תינחה  דוח  הלבוהה -  יצ 

 

 

תויאשמ תמכס 

םיינכט םינותנו 

םינייפאמו )"תונוכת  היטבמא  )" רליירטימס הלגע  תויאשמ 
הניכר תיאשמ 

"( לבאד  -" ןיכר זגרא  )
דבכ דויצ  תלבוה 

: הלבות יתורש  ןתמב  םישגדו  תוארוה 
תונמזה . 1

.03-5392121 .לט   ( לארשי יגחבו  תותבשב  טעמל   ) הממיב תועש  תשיואמ 24  תיזכרמה  תיצראה  רודיסה  תדמע  .א 
.םירתאב  העונתו  השיג  תולבגמ  יוצר , הקפסא  בצקו  תומכ  תא  רידגהלו  תונמזהה , תא  שארמ  םאתל  שי  .ב 

.ליעל  טרופמכ  תיזכרמה  רודיסה  תדמעב  וא  ןופלטב 050-765700  עצבתת  ץראה  יקלח  לכב  דבכ  דויצ  לש  הלבוה  יתורש  תנמזה  .ג 
.חטשב םידקמ  רויסו  יוויל  לש  םדקומ  םואת  םירקמהמ  קלחב  בייחמ  דבכ  דויצ  לש  הלבוה  יתורש  עוציב  .ד 

רתאב חולשמ  / רמוח תלבק  . 2
.הקירפה  תליחת  ינפל  דכו )' הדובע  להנמ   ) ןימזמה םעטמ  ךמסומ  גיצנ  חולשמ ע"י  תדועת  תועצמאב  עצבתי  תרוזפת -  / רמוח יוהיז  .א 

תיאשמה .  לקשמו  ךרואב  תובשחתה  ךות  בחרו , רשי  הקירפ  חטשמו  תויאשמל  השיג  יאנתל  גואדל  חוקלה  תוירחאב  .ב 
ועיגיש ןוסנה  תרבח       לש  םייעוצקמו  םינמוימ  הדובע  ילהנמ  ןימזמה  תושרל  םידמוע  יעוצקמ  עדי  ןתמב  הרזעב  ךרוצ  לש  םירקמב  וא  הקירפה ו/ תורשפא  יבגל  קפס  לש  הרקמ  לכב  .ג 

.תונורתפ ןתמו  הדובעה  חטש  תקידב  םואיתל , הדובעה  רתאל 
.חולשמה  תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  חולשמה -  / רמוחה תלבק  רושיא  .ד 

הדובעה ירתאב  תוחיטבל  תויסיסב  תוחיטב  תויחנה  . 3
.תמרומ היטבמאה  רשאכ  העיסנל  טלחומ  רוסיא  לח  .א 

.קרופה  ילכה  תוכפהתהמ  האצותכ  םתוא  ןכסמה  ןפואב  קרופה  ילכה  תברקב  םינוח  תויאשמ  תוברל  בכר  ילכ  וא  םדא ו/ ינב  רשאכ  ןעטמ  תקירפ  עצבתת  אל  .ב 
.למשח  חתמ  יווקמ  דחוימב  רהזיהלו  הקירפה  תעב  תמרומה  היטבמאה  הבוגב  בשחתהל  שי  .ג 

.ןכוסמ  עופישב  הקירפ  רשפאמ  וניא  הז  ןקתמ  הקירפה , חטשמ  תקידבל  ינורטקלא  רישכמ  ןקתומ  ןוסנה "  " לש הלבוהה  תביטח  תויאשמב  .ד 

03-5392121 תיזכרמ : תיצרא  רודיס  תדמעב  תונמזהל  .לט 
050-765700 דבכ    : דויצ  לש  הלבות  יתורש  תונמזהל  .לט 
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