
 

 

08/06/2021 
 "ח/סיון/תשפ"א כ

 מבדקותהיתרי  – 712ת"י 

 רטי התקשרות  פ .1

 

מס  
 סידורי 

 היתר  שם המפעל 
 חלקים( 712)ת"י 

 פרטי התקשרות 
 אחראי מבדקה 

   כתובת
 (S400)לפי 

 1,2,3 רון בע"מ -גז 1
03-9225612 

gaz_ron@hotmail.com 
 (יסף גריליכיוסדור אמסלם בליווי ) 

ק.אריה א.ת    6המפלסים 
 תקווה פתח 

 1,2,3 בע"מ  כימיקליםדור  2
04-8465151 

shimon_o@dor-chem.com 
 )שמעון אוחנה( 

מפרץ חיפה   10036ת.ד. 
26110 

3 
  ריתוך טכנולוגיות בטיחות  

 בע"מ 
1,3 

03-9025928 
sagee@ritukh.co.il 

 (אנדרי קולוזני) 

, א"ת חדש  14עמל ה רח' 
 48092ראש העין 

 1,2,3 בע"מ   רותם בטיחות 4
08-6570303 

nissim@Rotemsafety.co.il 
 )ניסים בוחניק( 

פארק תעשיות רותם,  
 . 84190ב”ש  9046ת.ד. 

 1 להבות ייצור ומיגון בע"מ 5
04-6905020 

 (ישראל סק)

מיקוד   , קיבוץ להבות הבשן 
1212500 

 1,2,3 בע"מלהבות שירותים   6
03-5589393 

 (ישראל הדר)
 , חולון. 11הנפח 

 1,2,3 וכימיקלים בע"מ גורדון גז  7
03-6085111 

 (ובינשטייןר שמעון)
 תל אביב יפו  8גינוסר 

8 
(  1980)מחסני חמצן סחר  

 בע"מ 
1,3 

04-6174521 
yravid@oxar.co.il 

 )יובל רביד(

ת"ד   2000א.ת. שגיא 
 23100, מגדל העמק 152

 1,2,3 בע"מ מפעלי חמצן וארגון  9
04-6174500   

Albina@oxar.co.il 
 )אלבינה יחיאלוב(

פארק התעשייה הדרומי,  
, ת"ד  4רח' חבצלת החוף 

 . 38900, קיסריה 3159

 1,3 בע"מ  עמוס גזית   10
03-9250000   

tomer@gazit.co.il 
 )תומר דניאל(

 5רחוב אודם 
תקווה  -, פתח 7700ת.ד. 

49250 

11 
מקסימה המרכז להפרדת  

 בע"מ אויר 
1,2,3 

6573476 – 08 
razh@Maxima.co.il 

 (ליאוניד פרידמן)

רמת חובב  , 1מקסימה   

 1,3 כליק בע"מ  12
09-865-9997 

moti.b@kliq.co.il 
 )מוטי ברוך(

 , נתניה7זלמן שזר 

13 
שבירו שירותי אספקה  

 בע"מ. 
1,3 

072-33-80-117 
iris@shbiro.com 

 )שמואל דיטונא(

 רח' דקל, באר שבע 

 1,3 אן.תי.סי לסחר כללי  14
050-5504744 

fadi_alqadi1988@hotmail.com 

 (כץאולג בליווי )
 ירושלים, ראס חמיס



 

 

 
 

 המאושרות  סימני היכר של המבדקות
  

 

 

 בברכה  

 מושיקו נצר 

מס  
 סידורי 

 היתר  שם המפעל 
 חלקים(   712)ת"י 

 שיטת בדיקה  שם המפקח 
סימון לזיהוי  

 המבדקה 

 ( directהתפשטות ישירה) מושיקו נצר  1,2,3 רון בע"מ -גז 1
 
 

 מושיקו נצר  1,2,3 בע"מ  כימיקליםדור  2
(  directהתפשטות ישירה)

 ( Water jacketושרוול מים)

 

 ( Water jacketשרוול מים)  מושיקו נצר  1,3 בע"מריתוך טכנולוגיות בטיחות   3
 

 מושיקו נצר  1,2,3 בע"מ   רותם בטיחות 4
(   directהתפשטות ישירה)

 ( proofובדיקת אימות)

 

 ( directהתפשטות ישירה) טל בן יעקוב  1,3 להבות ייצור ומיגון בע"מ 5
 

 ( directהתפשטות ישירה) טל בן יעקוב  1 להבות שירותים  בע"מ  6
 

 ( directהתפשטות ישירה) מושיקו נצר  1,2,3 גורדון גז וכימיקלים בע"מ  7
 

 מושיקו נצר  1,3 ( בע"מ1980)מחסני חמצן סחר   8
(  directהתפשטות ישירה)

 ( proofובדיקת אימות)

 

 מושיקו נצר  1,2,3 בע"מ מפעלי חמצן וארגון  9
(  Water jacketשרוול מים )

 ( proofובדיקת אימות)

 

 ( Water jacketשרוול מים)  מושיקו נצר  1,3 בע"מ  עמוס גזית   10
 

 מושיקו נצר  1,2,3 בע"מ מקסימה המרכז להפרדת אויר  11
(  Water jacketשרוול מים )

 ( proofובדיקת אימות)

 

 מושיקו נצר  1,3 כליק בע"מ  12
(  directהתפשטות ישירה)

 ( proofובדיקת אימות)

 

 מושיקו נצר  1,3 שבירו שירותי אספקה בע"מ.  13
(  directהתפשטות ישירה)

 S ( proofקת אימות)ובדי
  ( proofקת אימות)בדי  מושיקו נצר  1,3 אן.תי.סי לסחר כללי  14
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