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תאריך __________ :

שאלון ארגון משולב +099+1099+ -
 .+אנא השלימו שאלון זה על כל פרטיו הרלוונטיים לפעילות הארגון וצרפו אישור רישום חברה /פעילות עסקית ומידע
רלבנטי אחר המתאר את פעילות הארגון .מאוד חשוב למלא מידע אודות תהליכי מפתח בארגון ,מספר עובדים
ותפקידם כמפורט בשאלון .שימו לב ,ללא קבלת אישור רשם החברות/עוסק מורשה לא נוכל להוציא הצעת
מחיר .הפרטים בשאלון זה ישמשו להכנת הצעת מחיר בלבד ויש למלא את התחומים הרלוונטיים לפעילות
הארגון  .אין בכך התחייבות,רק הצהרה על נכונות ואימות הפרטים .לברורים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון:
.40-6641066
יש להחזיר את הטופס לפקס  90-364+036 :או במיילroneticsfax@gmail.com :
או באתר האינטרנט שלנו בכתובת.www.ronet-ics.com :

 .2פרטים:
שם החברה בעברית
שם החברה באנגלית
מספר ח.פ:.
כתובת לדואר :
מיקום פיסי  -כתובת
טלפון:

טלפון אחר:

מספר פקס:

אתר אינטרנט:

אינטרנט

אימייל חברה:

האם הארגון ספק מנה"ר/משהב"ט?

כן  /לא  /בתהליך

שפת מבדק

עברית  /אנגלית  /שילוב שלהן

שמות מנהלי החברה

בעלים:

מנכ"ל:

פרט מספר עובדים:

שותפים:

סה"כ

הנהלה:

אדמיניסטרציה

תכנון ופיתוח

הנדסה וניהול

עובדים__________:

______

ומטה_______:

________

פרויקטים____________:

בטיחות,

איכות ,ואחראי

קצין בטיחות

איכות סביבה

שיווק וקשרי
לקוחות______

מכירות:

תמיכת לקוחות/
שירות /תחזוקה:
ייצור________

פרטי איש קשר

תחום ההתעדה של החברה בעברית

שם ותפקיד:

מספר טלפון:

דוא"ל:

נייד :

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

תחום ההתעדה של החברה באנגלית
אתרים /סניפים נוספים:

פרט מיקום ,פעילות ומספר עובדים בכל אתר /סניף – כולל אתרי בניה

האם החברה הינה חברת בת של
חברה אחרת:
תכנון ימי מבדקים

*ציינו אם יש ימים בהם לא ניתן לבצע מבדקים – מדוע?

האם החברה עובדת בימי שישי?
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כיצד הגעתם אלינו?

הפניית לקוח של רונט  ,נא ציין מיהו הלקוח _______________________
אינטרנט _______________________________________________
גורם אחר ______________________________________________

האם הינכם משתמשים בשרותי ייעוץ?

לא

כן

האם הארגון מותעד לתקן בינלאומי

לא

כן ,שם הגוף המתעיד_________________________ :

כלשהו

שם היועץ______________ טלפון ____________:שם חברת ייעוץ________________ :

מה היא סיבת המעבר? ____________________________________________
*אנא צרפו תעודה  +דו"ח מבדק אחרון.

נא פרט במידה ויש תחומים שע"פ
בקשת הארגון לא ייבדקו

 .6תיאור תהליכים ,פעילויות ,מוצרים/שירותים:

תאור
נא ספק תאור מפורט של התהליכים והפעילויות
המבוצעות בארגון .נא התייחס בצורה מפורטת
במיוחד לתהליכי תכן ופיתוח במידה וקיימים

נא תאר במידה ומבוצע שימוש בקבלני משנה והיקף
הפעילות המבוצעת על ידם

נא תאר את סוג הלקוחות שיש לארגון :מוסדיים,
ממשלתיים ,חברות קטנות ,משרד הביטחון וכו'.
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 .0האם הסוקרים נדרשים בנקיטת אמצעי בטיחות בזמן המבדק?

 .5האם יש תהליכים/אתרים/נושאים מסווגים להם לא תינתן גישה לסוקר?
_______________________________________________________________________

 .3מידע לגבי רבי אתרים.
כתובת

מספר

משמרות

תהליכים /נהלים

תהליכים/נהלים

דרישות חוק

היבטים

משותפים

מיוחדים/ייחודיים

ותקנות

וסיכונים

סביבתיים

סביבתיים

ספציפיות

ספציפיים

עובדים

משרד ראשי
אתר 1
אתר 2
אתר 6
 .4סיווג בטחוני
האם הארגון מגביל את כניסתם של אזרחים זרים לאתר הארגון?
פרטים:
האם לארגון יש הסכם סודיות ייחודי מהחייב חתימה או תהליך סיווג בטחוני ייחודי?
 כן ,פרטים:
 לא
אם כן ,אנא ספק את הסכם הסודיות אשר עליו הסוקרים יתבקשו לחתום ,בצירוף פרופיל חברה.
הערה :אם לארגון יש תהליך סיווג בטחוני ייחודי (או הסכם סודיות ייחודי) הוא חייב להישלח לגוף ההתעדה באופן
מיידי (לפני המבדק).

 .8מידע אודות התעדה
תחום התעדה:
 אתר ארגון יחיד:
 ארגון רב אתרי .אנא ספק את מספר האתרים:
האם האתרים המשניים תומכים באתר הראשי?
 כן ,אלו פעילויות מבדק יבוצעו באתרים המשניים?
 לא
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 .0סוגים של חומרים מסוכנים בהם נעשה שימוש בארגון






ממוססים
מתכות
חומצות
בסיסים
אחר

סמן את כל ההיבטים הסביבתיים וההשפעות אשר זוהו על ידי הארגון:


פליטות אוויר



ייצור פסולת מוצקה



ניהול חומרים מסוכנים



ייצור פסולת מסוכנת



מעיינות מי תהום



מי שפכים



מי שפכים המיועדים לטיהור



מי שפכים המטופלים באתר עצמו



משקעים



שימוש באנרגיה



שימוש במים



חקירה  /תיקון



עופרת



אסבסט



רעש



ריחות



זיהום קרקעי



שימור משאבים ארציים



מחזור



מיכלי אחסון מתחת לפני הקרקע



הדברת מזיקים  /חומרים קוטלי עשבים



חומרים כימיים רעילים



מיכלי מים מעל פני הקרקע



ראדון



דיווח על מפגעים סביבתיים שנגרמו על ידי
הארגון



אחר

 .+9תקנות ישימות ,תקנים ,דרישות סביבתיות ,בריאותיות ובטיחותיות אחרות:
תקנות וחוקי מדינה:
תקנות עיר:
תקנות רשויות מקומיות:
תקנות גורמים ממשלתיים – למשל פיקוד העורף ,צה"ל
תיק מפעל  /תיק כיבוי אש
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סקר סביבתי אחרון בוצע ע"י:
שם מבצע _________ :שם הארגון המבצע __________ :תאריך_____________ :

סקר סיכונים סביבתי אחרון בוצע ע"י:
שם מבצע _________ :שם הארגון המבצע __________ :תאריך_____________ :

מידת האינטגרציה בין המערכות:
 מדריך איכות ___________________________________________________________
 נהלים

___________________________________________________________

 סקר הנהלה ____________________________________________________________
 מבדק פנימי ____________________________________________________________
 אחריות הנהלה ___________________________________________________________
 מדיניות ויעדים ___________________________________________________________
 תהליכים

_____________________________________________________________

 מנגנוני שיפור מתמיד _______________________________________________________

 .++האם הינך מעוניין לקבל מאיתנו מידע עסקי ושיווקי? כן  /לא

שם נציג החברה

חתימת נציג החברה

חותמת החברה

נא צרפו אישור רשם החברות/רישיון עסק
תודה רבה על שיתוף הפעולה,
צוות רונט

