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 __________: תאריך 

 Application Form - 10441/ ארגוןן  שאלו

נטי אחר ווומידע רל פעילות עסקית/ חברה םושיוצרפו אישור ר הרלוונטיים לפעילות הארגון אנא השלימו שאלון זה על כל פרטיו .1

 .הצעת מחיר עוסק מורשה לא נוכל להוציא/ללא קבלת אישור רשם החברות, שימו לב. .המתאר את פעילות הארגון

אין בכך  .ויש למלא את התחומים הרלוונטיים לפעילות הארגון  הפרטים בשאלון זה ישמשו להכנת הצעת מחיר בלבד

 .40-6641066: לברורים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון. רק הצהרה על נכונות ואימות הפרטים,התחייבות

 roneticsfax@gmail.com :או במייל  3641036-40 :יש להחזיר את הטופס לפקס 

 

 :פרטים .2

  Company name in Hebrew/ שם החברה בעברית

  Company name in English/ שם החברה באנגלית

  :Company registration number/ .פ.מספר ח

  :Mailing address/ לדואר  כתובת

  Physical location address/ כתובת -מיקום פיסי 

 : Phone/ טלפון

 

 :Additional phone/ טלפון אחר :Fax/ מספר פקס

  :Website address/ אתר אינטרנט

 שילוב שלהן / אנגלית / עברית  Audit language/ שפת מבדק

 :Owner/ בעלים Management personnel/ שמות מנהלי החברה

 

 :CEO/ ל"מנכ

 

 :Partners/ שותפים

 

 _________  :כ עובדים"סה :Employees' breakdown/ פרט מספר עובדים
 

 ___תכנון ופיתוח  ____   :אדמיניסטרציה ומטה  ___     : הנהלה

      ___: מכירות___  שיווק וקשרי לקוחות     ____: הנדסה וניהול פרויקטים

 ____: התחזוק/ שירות/ ת לקוחותתמיכ   ___ייצור___     תפעול___  קצין בטיחות, בטיחות 

, נהגים, כגון מוכרנים, נא ציין במידה וישנם עובדים אשר לא נמצאים במשרד אלא בשטח* 

 __________________________________________:  'סוכנים וכו

 :Name and title/ שם ותפקיד Contact person/ פרטי איש קשר
 

 :Phone/ מספר טלפון

 :Mobile/  נייד :email/ ל"דוא

 תחום ההתעדה של החברה בעברית

Requested scope in Hebrew 

 התחום יאומת במבדק -או שירותים עיקריים ומשניים/ציינו את פעילות הארגון כולל מוצרים ו *

 

 אנגליתהחברה ב ההתעדה שלתחום 

Requested scope in English 

 

אחות , חברת אם)האם החברה קשורה לחברה אחרת 

 Does the company have relationships with(/ 'וכו

other companies(such as mother, sister 

company and etc) 

 

 – אם יש ימים בהם לא ניתן לבצע מבדקיםציינו 

 Please state days in a week when audit?מדוע

can not be performed 

 

 

  _______________________ מיהו הלקוחנא ציין , הפניית לקוח של רונט  ?How did you hear about us/ ?כיצד הגעתם אלינו

 _______________________________________________אינטרנט

mailto:ronetics@ronet-ics.com
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 ______________________________________________אחרגורם 

 ?האם הינכם משתמשים בשרותי ייעוץ

Are you using consultancy service? 

שם חברת ____________  :טלפון______________ שם היועץכן      *לא          *       

 ________________: ייעוץ

 ?האם הארגון מותעד לתקן בינלאומי כלשהו

Is the organization certified to one of 

International standards? 

  _________________________: דשם הגוף המתעי, כן  *לא         *

 ? מה היא סיבת המעבר               

 

 . ח מבדק אחרון"דו+ אנא צרפו תעודה *

 האם ישנן החרגות ישימות של סעיפי התקן Exclusions and omissions/ החרגות והשמטות

 : נא פרט, כן *לא          *

 

 

 :Description of processes, products and services/ שירותים/מוצרים, פעילויות, תיאור תהליכים .6

 

 תאור 

נא ספק תאור מפורט של התהליכים והפעילויות  

נא התייחס בצורה מפורטת . המבוצעות בארגון

 במיוחד לתהליכי תכן ופיתוח במידה וקיימים

Please provide detailed description of 

processes and activities performed. 

 

נא תאר במידה ומבוצע שימוש בקבלני משנה והיקף 

 עת על ידםהפעילות המבוצ

Please describe processes and activities 

performed by external providers/ 

subcontractors 

 

, מוסדיים: נא תאר את סוג הלקוחות שיש לארגון

 .'משרד הביטחון וכו, חברות קטנות, ממשלתיים

Please describe the type of clients the 

organization serves. 

 

 

 

 Are there any special safety measures required for/ נדרשים בנקיטת אמצעי בטיחות בזמן המבדקסוקרים ההאם  .0

the auditors? 

 

 

 

 Are there processes/sites/activities that the/ נושאים מסווגים להם לא תינתן גישה לסוקר/אתרים/האם יש תהליכים. 5

auditor can be denied access to ? 

 

 

 

 In this section of the from, in case the/ נא לספק מידע לגבי הסניפים, במידה והארגון הינו רב אתרי, בחלק זה של השאלון .3

organization is a multi site, please provide information regarding the branches and sites.. 
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מספר  כתובת 

 עובדים

נהלים /תהליכים 

 יםמשותפ

נהלים /תהליכים

 ייחודיים/מיוחדים

דרישות חוק ותקנות 

 ספציפיות

 משמרות

/ משרד ראשי

Head office 

      

       Site 1/ אתר

       Site 2/ אתר

        Site 6/ אתר

 

 

רים תפעוליים נא לספק מידע לגבי את, במידה ולארגון יש אתרים תפעוליים בהם מתבצעים פרוייקטים, בחלק זה של השאלון. 4

 In this section of the from, in case the organization is performing work in remote operational/temporary/ אלה

sites, please provide information regarding the branches and sites.. 

 

 משמרות תהליכים מבוצעים מספר עובדים כתובת 

     Site 1/ אתר

     Site 2/ אתר

      Site 6/ אתר

 
 

 Hazardous materials used/ סוגים של חומרים מסוכנים בהם נעשה שימוש בארגון. 8

 ממוססים 

 מתכות 

 חומצות 

 בסיסים 

 אחר 

 :Environmental aspects/ סמן את כל ההיבטים הסביבתיים וההשפעות אשר זוהו על ידי הארגון. 9

 פליטות אוויר    

 מסוכנים ניהול חומרים 

 מעיינות מי תהום 

 מי שפכים המיועדים לטיהור 

 משקעים 

 שימוש במים 

 עופרת 

 רעש 

 זיהום קרקעי 

 מחזור 

  חומרים קוטלי עשבים/ הדברת מזיקים 

 ייצור פסולת מוצקה 

 ייצור פסולת מסוכנת 

 מי שפכים 

 מי שפכים המטופלים באתר עצמו 

 שימוש באנרגיה 

  תיקון/ חקירה 

 אסבסט 

 ריחות 

 ארציים שימור משאבים 

 חומרים כימיים רעילים 

 אחר ________________ 

 

 :Applicable laws and regulations/ בריאותיות ובטיחותיות אחרות, דרישות סביבתיות, תקנים, תקנות ישימות. 14

 :State/ תקנות וחוקי מדינה
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 :Municipality/ תקנות עיר

 :Local authority/ מקומיותתקנות רשויות 

 ל"צה, למשל פיקוד העורף – Government bodies/ ם ממשלתייםתקנות גורמי

 

 

 לא/ אנא הקיפו בעיגול כן ? לכתובת האימייל מידע שיווקי ועסקיהאם הנכם מעוניינים לקבל מאתנו  .11

 

 

 חותמת החברה                                 שם נציג החברה                          חתימת נציג החברה                                              

 
 רישיון עסק/נא צרפו אישור רשם החברות

 
 , תודה רבה על שיתוף הפעולה
 צוות רונט


