
32 סמ '  רצומ 

ינכט עדימ 

תורשו תוכיאל  המגוד  - ןוסנה לש  טלפסאה  ילעפמ 

 

 

טלפסא
רוזיפ יתווצו  טלפסא  ירצומ 

הליקש יופינ  םומיח , יכילהתב  הרבחה  לש  טלפסאה  ילעפמב  םירצוימה  םירצומ  לס 
 .לוברעו

 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
תיטימולוד ןבאמ  טלפסאה  תובורעת  .לוברעו  הליקש  יופינ  םומיח , יכילהתב  הרבחה  לש  טלפסאה  ילעפמב  םירצוימה  םירצומ  לס   : רואית

.םילבוקמ םיטרפמו  םינקתל  םאתהב  תיתלזבו 
.ץראה יבחרב  םיחטשמו  סינט  ישרגמ  תוכרדמ , םינוינח , םישיבכ , םילולסמ , תלילסל  תויטלפסא  תובורעת   : דועיי

קרפ 51, יללכ -  טרפמ  .ת.ת 20 , (, 3  ) י״ת 865 1 (, 2  ) י׳׳ת 865 1 , 2 ־ו קלח 1  י״ת 161  י׳׳ת 362 , י״ת 3 ,  : םייטנוולר םיטרפמו  םינקת 
צ״עמ 32. טרפמ 

ISO-9001 י״תל םאתהב  תוכיא  תכרעמל  םינקתה  ןוכמ  י״ע  םיכמסומ  מ״עב  לארשי )  ) ןוסנה תרבח  לש  טלפסאה  ילעפמ   : הכמסה
.צ״עמ י״ע  ןכו  .ת.תל 20  םאתהב  "י  תמ ע"י  תרודהמ 2000 .) )

המדקו תוכיא  לע  הדפקה  ךות  ןוסנה " ' " בח j לש םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה , םילעפמב  עצבתמ  טלפסאה  רוציי 
.תיגולונכט

םידועייו תונוכת  גוויס ,
: תונורתי

: טלפסא ילעפמ  לש  תיצרא  הסירפ 
(. ןיעה שאר  דיל   ) הבר לחנ  זכרמב -  (. םערפש דיל   ) ןותנח רה  ןופצב - 

.הרבחה לש  םינגרוא  רוזיפ  יתווצ 
.דומצ יגולונכט  יוויל  ךות  עצבתמ  טלפסאה  רוציי 

.הקפסאה ידעומבו  תובורעתב  חוקלה  יכרצו  תושירדל  המאתהו  תושימג 
.הממיב תועש  הנימז 24  הקפסא 

.הדובעה תומדקתה  בצקל  םאתהב  ףוצר  ןפואב  תעצבתמ  םירתאל  טלפסאה  תקפסא 
.אבומ ןוטב  יגוס  ןווגמ  ןכו  המירזו  סוליפ  לק  ןוטב  תובורעת  סיסב  לע  יולימו  תיתשת  ירמוח  מ״וגא , םיעצמ , םימילשמ -  תיתשת  ירצומ  ןוסנהל 

: תוחיטב

ויווילבו  דבלב  לעפמה  להנמ  רושיאב  טלפסא , לעפמב  רוקיב   .1
תוחיטב  תויחנה  ונממ  לבקלו  תווצה  להנמל  הליחת  תונפל  שי  רוזיפה  תווצל  הריבח  תעב   .2

ללסנ  םחתמב  בכר  תונחהל  ןיא   .3
.עצבמה ןלבקלו  תווצה  ישנאל  - ורדעהבו רוזיפה  תדובעל  דומצה  רטושה  תוארוהל  עמשהל  שי   .4

תיצרא : טלפסא  ילעפמ  תסירפ 

.04-9861108/356 .לט   םערפש  :) דיל   ) ןותנח רה   .1
.03-9071551/2 .לט    םסאק :) רפכ  דיל   ) הבר - לחנ  .2

 

תוארוהו םישגד 
יגיצנ תועצמאב  עצבתת  טלפסאה  ירצומ  תנמזה 

להק םע  ףיצר  רשקב  םיאצמנה  ״ןוסנה״ 
.תוחוקלה

תבייחמ תודחוימ  טלפסא  תובורעת  תנמזה 
ןוסנה גיצנל  הדובעה  לש  דחוימ  טרפמ  תרבעה 

הקפסאל תונגראתהו  רצומה  תמאתה  ךרוצל 
(. ״הזוח רקס״  תכירע  )

( ״ףדמ ירצומ״   ) תוליגר תובורעת  תנמזה 
.רמוחה לש  יטרדנטסה  יוניכל  םאתהב  עצבתת 

העדוה תבייחמ  רמוח  לש  תולודג  תויומכ  תנמזה 
.המיאתמ תונגראתה  ךרוצל  שארמ 

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

םעטמ ךמסומ  גיצנ  ןימזהל  ןתינ  ךרוצה  הרקמב 
.רתאב םדקומ  רויסל  ןוסנה " "

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

.חולשמ

םערפש דיל  ןותנח  רהב  ןוסבה  לש  טלפסא  לעפמ 

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

1 ךותמ :  1

4/14/2020 5:38:00 AM ''מ עב לארשי  ןוסנהל  תורומש  תויוכזה  לכ  1 ךותמ :  1


