
 
 

 

  

 .שנה 25פועלת בתחום העבודה בגובה מזה " מערכות בטיחות"חברת 

 . בטיחות בעבודה בגובה: ראוי לציין כי ההתמחות של החברה

 : פעילויות החברה ובית הספר לעבודה בגובה רבות 

o       הכשרת עובדים ומדריכים לעבודה בגובה. 

o       הלי גולש מעטפת מנ/מנהלי מטפס תרנים וגולשי / הדרכת מטפסי

 (.מבנה)

o       סקרי סיכונים לחברות ומתן פתרונות לעבודה באזורים מורכבים. 

o       וקווי ,פתרונות הנדסיים והתקנת נקודות מעקות בטיחות ייחודיים

 .תרנים ועמודים, חיים על גגות/עיגון

o       יבוא ושיווק ציוד בטיחות לכל סוגי העבודה בגובה . 

מתבסס על שנות פעילות רבות ומיושם בכל אחד מן התחומים בהם הידע שנצבר 

 . ת"י משרד התמ"אנו עוסקים הן כחברה והן כבית ספר לעבודה בגובה המוכר ע

. חברתנו ממשיכה כל העת להתפתח וללמוד עוד בתחום הבטיחות בעבודה בגובה

הכוונה  ,ייעוץ, אנו נשמח להעניק לכם מניסיוננו העשיר הן מבחינת ידע מקצועי

 . ומתן פתרונות לכל בעיה בתחומי עבודה בגובה

השתלמויות וקורסים  –חברת מערכות בטיחות מעבירה קורסי עבודה בגובה 

מקצועיים לרוב החברות המובילים בארץ בידי המדריכים המנוסים והמקצועיים 



סילבוס של קורסי העבודה לגובה מותאמים בדיוק לדרישות משרד . ביותר בתחום

 .ת הן בתכנים והן בזמני הקורס בדיוק לפי מספר השעות המוקצב לכל נושא"התמ

 .הצעת מחיר מיוחדת להדרכות גובה לארגון המדבירים בישראל 

 .₪ 082  :מחיר לחבר בארגון הינו₪  350במקום . 20%הנחה של  -לחניך בודד

ראוי לציין כי המחיר לקבוצה . ₪ 2500במקום  ₪ 0592הינו  המחיר לקבוצה

 . תאים ללקוח אחד שיש לו קבוצה משלו והחשבונית תצא על שמומ

במקרה שצריך להוציא כמה חשבוניות לכמה לקוחות שיגיעו  נא לשים לב

 .בודדים  קבוצתאלה קבוצה להדרכה זה לא נקרא 

במידה וארגון המדבירים יאסוף . בודדים 10ממינימום מורכבת  קבוצת בודדים

המחיר ליום ההדרכה לא  -גור ויזמין יום להדרכהיס, קבוצת בודדים מכמה חברות

אך המחיר לכל חניך יהיה . ייחשב כמחיר לקבוצה אלה יהיה מחיר לכל לחניך

 . כיוון שאתם ארגנתם את הקבוצהמופחת 

יש לציין כי התנהלות מול . ₪ 350במקום ₪  039לחניך  -המחיר לבודד בקבוצה

בודדים  10במידה ותסגור . קוחותבודדים היא שונה לחלוטין מעבודה מול כמה ל

לקבוצה אנו נדאג לרישום כל אחד מהחניכים בנפרד והוצאת החשבונית לכל 

יש לזכור כי יש שוני רב מבחינת המערכת לגבי קליטת . חברה כפי שנדרש/חניך

להגיע למספר החניכים יכול  -קבוצה מחברה אחת לעומת העבודה מול כמה לקוחות

כמו שציינתי במקרה זה אנו נתנהל מול כל אחת מן החברות . לקוחות 10 -בקבוצה

  . הן מבחינת הרישום והגבייה בנפרד

  מכירה של ציוד לעבודה בגובה לחברי ארגון המדבירים 

משווקת ציוד לעבודה בגובה ולכן בנוסף להדרכות ניתן " מערכות בטיחות"חברת 

ממחיר המחירון לכל אחד מחברי ארגון  30%לעבודה בגובה בהנחה של לרכוש ציוד 

עבור ארגון המדבירים בישראל אנו ממליצים על רשימת ציוד מתאימה . המדבירים

, גגות: לסוג העבודה הספציפי של כל אחד מן העובדים על המתארים השונים

ותית על מלבד הנחה המשמע. חלל מוקף וקונסטרוקציה, במות, סולמות,פיגומים

הציוד אנו ממליצים להגיע למערכות בטיחות ולקבל יעוץ אישי לגבי הציוד המתאים 

חברת מערכות בטיחות הינה מרכז   .עובד לכל עובד במתאר הספציפי בו הוא



הכשרה לעבודה בגובה ולכן תמיד ימצאו במתחם החברה אנשי מקצוע בעלי ידע רב 

 . מד הרכישהשייתנו מענה לכל שאלה מקצועית שתעורר במע

י חברתנו מומלץ על ידינו לאחר שנבחן על ידי החברה "יש לציין כי הציוד המשווק ע

. המקצועיות ואיכות המוצר מעל הכול, במשך שנים ולאחר שנלקחו בחשבון הנוחות

החברה מקפידה לשמור לא רק על עמידה באמות מידה ותקנים אירופאים אלה גם 

 .באיכות חומרי הגלם והמוצר

ה המשווקת ציוד יש לנו גם היכולת להעריך את איכות והנוחות של הציוד כחבר

זהו גם יתרוננו . בידי העובד וזאת מתוך ניסיון של חניכי בית הספר לעבודה בגובה

  .לומדים מהניסיון בשטח -כבית ספר לעבודה בגובה

. חברת מערכות בטיחות נותנת שירות לרוב החברות והמפעלים התעשייתיים בארץ

עקב הביקוש . עבר לאיכותו של הציוד חברתנו מתחייבת לעמוד גם זמני אספקהמ

היכולת  -לציוד רב מחברתנו עלינו לספקו ללקוח וזהו יתרוננו בשוק הישראלי

 . לקיים את ההבטחה לזמן אספקה הקצר ביותר מכל חברה אחרת בישראל

. בודה בגובהחברת מערכות בטיחות הינה חברה המובילה בארץ בתחום פתרונות לע

במקצועיות באיכות , החברה חרטה על דגלה להיות מובילה בתחומה בחדשנות

חברת מערכות בטיחות פועלת על דרך המקצועיות . הטובה של מוצריה ושירותיה

ואיכות זה שנים רבות ואין ספור לקוחות מרוצים מלווים אותה לאורך שנותיה 

י הכשרת עובדים "ן עהרבות בתחום הן ברכישת ציוד לעבודה בגובה וה

נשמח לצרף גם את חברתכם לקהל . בהשתלמויות והרענונים החוזרים של עובדיה

 . לקוחותינו המרוצים

הדרכה לעבודה בגובה יופנו לאיש הקשר בחברת / כל הפניות לגבי רכישת ציוד***  

  . להלן פרטי ההתקשרות. מערכות בטיחות

 בברכה איילת נתן

 מנהלת קשרי לקוחות
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