
74 סמ '  רצומ 

ינכט עדימ 

היינבב ךרד  ןבא  ןוסנה -  תובצחמ 

 

תובצחמ ירמוח 
.תורחא תוישעתלו  היינב  ירצומ  ןוטבה , תיישעתל  הלילסל , תויתשתל , הבצחמ  ירמוח 

עלס ןבא  לש  יופינו  הסירג  הביצח , יכילהתב  ןוסנה , תובצחמב  םירצוימה  םירצומ  לס 
.תיריג וא  תיטימולוד ,  תיעבט 

 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
יעטקמ .תיריג  וא  תיטימולוד , תיעבט  עלס  ןבא  לש  יופינו  הסירג  הביצח , יכילהתב  הרבחה , תובצחמב  םירצוימה  םירצומ  לס   : רואית

יפ לע  תוחו  קלה  תושירדל  םימאתומ  וא  םילבוקמה , םיטרפמבו  םינקתב  רדגומכ  גורידה  תולובג  לע  םיססובמ  תויצקרפ )"  )" םירמוחה
.םידחוימה םהיכרצ 

םינבא תופצרמ , םיקולב ,  ) םייתשורח היינב  ירצומ  םורטה , ןוטבה  תיישעתל  טיטהו , חיטה  אבומה  ןוטבה  תיישעתל  םיטגרגא   : דועיי
חותיפ תודובעל  םיטגרגא  .תבכר  תוליסמל  ץצח  טלפסא , "מ , וגאו םיעצמ  תיתשת , תודובעל  םיטגרגא  חותיפ .) ירצומו  ףוציר  תובלתשמ 

.םינוש  םישומישל  םיפוטש  םיטגרגא  .היישעתו  תואלקח   : םירחא םישומישל  םיטגרגא  .דכו ' טרופס  ישרגמ  םיירוביצ , םינגו 
,51 , 09 , 03 םיקרפ  02 , ןיינב  תודובעל  יללכה  טרפמה  ת"י 1886,  ת"י 1885 , ת"י 1865 , :  ת"י 3 , םייטנוולר םיטרפמו  םינקת 

.32 , 24 , 23 סמ ' "צ   עמ יטרפמ  . 55
הרודהמ  ) ISO-9001 י" תל םאתהב  תוכיא  תכרעמל  םינקתה  ןוכמ  תכמסומ ע"י  .מ  " עב לארשי )  ) הבצחמ ירצומ  ןוסנה  בח '  : הכמסה

.צ " עמ ןכו ע"י  "ת  תל םאתהב  "י  תמ ע"י  ( 2000

םידועייו תונוכת  גוויס ,
ןבאה גוס  "הבצחמה /  ןותנח רה  "" קדצ לדגמ  "" הבר לחנ  "" הנומיד בגנ -  "

ת"י 3)  ) ןוטבל ++++םיטגרגא 
ת"י 3)  ) הינב ירצומל  ++++םיטגרגא 

(1920 ת"י 3 ,  ) חיט +-++לוח 
(362 ת"י 3 ,  ) תויטלפסא תובורעתל  -+-+םיטגרגא 

ת"י 1885)  ) "מ --++וגא
ת"י 1885) ' ) ++++עצמ א
ת"י 1885) ' ) ++++עצמ ב

יולימ ++++ירמוח 
( לארשי תבכר  טרפמ  " ) תבכר הילופ  "+-+-

םינויבג / +++-שלקב
חותיפ תודובעל  ++++םיטגרגא 
תורחא תוישעתל  ++++םיטגרגא 

םיפוטש +++-םיטגרגא 

תונורתי :

.דועיה  "י  פע השירד  וא  טרפמ  לכל  הרבחה  ירצומ  תא  םיאתהל  תוכורע  ןוטבה  תובצחמ 
.דומצ  יגולונכטו  יעוצקמ  יוויל  ךות  עצבתמ  םירצומה  רוציי 

.רמגו  תיתשת  ירצומו  חיט  טלפסא , אבומ , ןוטב  םימילשמ : םירצומ  לס  ןוסנהל 
.הנמזה  "י  פעו רקובמ  יאלמ  ןונכת  ךות  הדובעה  תומדקתהו  יפואל  םאתהב  תושרדנה  תויומכב  רתאל  םיקפוסמ  הבצחמה  ירמוח 

.ליעיו טושפ  הלבוהה  םואתו  הנמזהה  ךילהת  הממיב , תועש  תלעופה 24  תינגרוא  הלבוה  תביטח  ןוסנהל 

: תיצרא תובצחמ  תסירפ 

תוריכמ 04-8401353. .לט 04-9861108 , םערפש :) דיל   ) ןותנח רה   .1
תוריכמ 03-9015665. .לט 03-9380043 , ןיעה :) שאר  דיל   ) קדצ לדגמ   .2

תוריכמ 03-9015665. .לט 03-9071133 , םסאק :) רפכ  דיל   ) הבר לחנ -   .3
תוריכמ 08-6571163. .לט 08-6571164 , רעורע :) הנומיד -  דיל   ) בגנ  .4

: תוחיטב

.השרומ גיצנל  וא  הבצחמה  להנמל  תונפל  שי  הבצחמל  הסינכה  םע   .1
.טלחומ ןפואב  הרוסא  הבצחמה  גיצנ  יוויל  אללו  תמדקומ  הכרדה  אלל  הרבחה  תובצחמ  ירתאב  העונתה   .2

.ולביקש תויחנהל  םאתהב  קרו  ךא  ועצבתי  םלגה  ירמוח  תסמעהו  תויאשמ  תעונת   .3
.תויטנוולרה תוחיטבה  תוארוה  לכ  םויק  ךות  עצבתת  הקירפה , ירתאבו  םישיבכב  הבצחמב , תויאשמה  תעונת   .4

תוארוהו םישגד 
תועצמאב עצבתת  הבצחמה  ירמוח  תנמזה 

להק םע  ףיצר  רשקב  םיאצמנה  ןוסנה "  " יגיצנ
.תוחוקלה 

תועצמאב רשק  רוציל  שקבתמ  שדח  חוקל 
.ליעל  טרופמכ  םינופלטב  תוריכמה  ידרשמ 
תרבעה תבייחמ  םידחוימ  הבצחמ  ירצומ  תנמזה 

גוסו םישרדנה  םירמוחה  לש  םיאתמ  טרפמ 
תמאתה הזוח , רקס  תכירע  ךרוצל  הדובעה 

.הקפסאל  תונגראתהו  רצומה 
"( ףדמ ירצומ  )" םייתרדס  םירצומ  תנמזה 

.רמוחה לש  יטרדנטסה  יוניכל  םאתהב  עצבתת 
רמוח לש  דחוימב  תולודג  תויומכ  תנמזה 

תונגראתה ךרוצל  שארמ  העדוה  תבייחמ 
.המיאתמ

בצק הקפסא , ידעומ  רידגהל : שי  הנמזהה  תעב 
דכו .' השיג  יכרד  יוצר , הקפסא 

םעטמ גיצנ  ןימזהל  ןתינו  יוצר  ךרוצה  הרקמב 
.רתאב  םדקומ  רויסל  ןוסנה " ' " בח

גיצנ ותוא  ההזי  רתאב  רמוחה  תלבק  תעב 
תדועת תועצמאב  ןימזמה  םעטמ  ךמסומ 

.חולשמ

" ןותנח רה   " תבצחמב תוסרט 

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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