
 
 

  התינכות שומימב םדקתהל הכישממ קטארק׳צ

 השדחה תיטניקה היגרנאה תריגא תכרעמ - KPB100 תכרעמ תקשהל

 

 ,םייוסינו תוקידב תרדס החלצהב המילשה הרבחה

 לגלג לש ,UL9540 ןקת יפל ,יושירה ךילהתמ קלחכ

  החתיפש הפונתה

 
 הריגאה תכרעמ לש תוידוחיהו קטארק׳צ לש היגולונכטה תביל וניה הפונתה לגלג •

  .םיילמשח םיבכר לש הריהמ הניעט תבוטל החתיפש תיטניקה

 

 אשונב רתויב ינכדעלו רימחמל בשחנה ,יאקירמא תוחיטב ןקת וניהUL 9540  ןקת •

 .תילמשח היגרנא תריגא תוכרעמ תוחיטב

 

 ןווגמב ,הפונתה לגלג לש הלעפהה תוחיטב תא הנחב המלשוהש תוקידבה תרדס •

 .ותונימא תאו ותוחיטב תא וחיכוהש לשכ ישיחרת

 

 הפוריאב םיליבומ יושיר יפוג ,QPS-ו DEKRA יחמומ לש חוקיפב ועצוב תוקידבה •

  .ןקתה תושירדב האלמ הדימע תוגיצמ םייוסינה תואצות יכ ורשיא רשא ,ב"הראבו

 

 

 לעב בכרמ רבעמל תרבוגה המגמל םידע ונחנא" :קטארק'צ ל״כנמ ,רזייו זעוב ירבדל

 תמקהב תופיחדה הלוע וזה המגמה םע דחי .ילמשח בכרל ,תימינפ הרעב עונמ

 רשפאמה ,ונלש ןורתפב ךרוצה רבוג ךכבו םיילמשח םיבכרל הריהמ הניעט תיתשת

 תשר םהב תומוקמב וליפאו ,םוקמ לכב הריהמ הניעט תיתשת לש הבחר הצופת



 
 

 תריגא תכרעמ לש היגולונכטה תביל וניה ,הפונתה לגלג .קפסהב תלבגומ למשחה

 ,חוטב ,"קורי" ןורתפ לש הרושב האיבמ רשאו ונחתיפש תידוחיה תיטניקה היגרנאה

  .ילמשח בכרל הניעטה תיתשת קושל ילכלכו ליעי

 ךילהתב ונירובע תיתועמשמ ןויצ תדוקנ הניה ,החלצהב תוקידבה תרדס תמלשה

 שרדנש יפכ ,םיימואלניבה םינקתב התדימע תחכוהו KPB100 תכרעמ לש יושירה

 תפסונ תודע םיווהמ םייוסינה תואצות ןכ ומכ .הבחר הצופתל תדעוימש תכרעמל

 ןורתפ םע קושל םיאיבמ ונאש ידוחייה יתורחתה ןורתיהו תיגולונכטה תולשבל

  .תיטסובורו החוטב ,"הקורי" הריהמ הניעט תיתשתל

 תינכותה ידעי שומימב ןנכותמכ םדקתהל םיכישממ ונא ,וזה ךרדה ןבא תמלשה םע

 ,2022 ,2 ןועבר ךלהמב ,ןנוכתמכ יושירה ךילהת תמלשה – ונגצהש תיקסעה

 )BLINK-ו ARKO תורבח םע( טולייפה תונקתהל תוכרעמה תקפסא תא ונל רשפאת

 תליחתו תוכרעמה תריכמל ,ןכו 2022 2-ה ןועברהמ לחה ב"הראב תוננכותמה

 ״.הפוריאב הרבחה תוחוקלל תוקפסא

 

 תרדס החלצהב המילשה יכ העידומ קטארק׳צ תרבח )טרקצ:א״ת( - 2021 רבמבונל 24 ,לארשי

 תמדקתמה הרוצתה לש )היצקיפיטרס( יושיר ךילהתמ קלחכ ,UL9540 ןקת יפל ,םייוסינו תוקידב

)V8( תיטניקה היגרנאה תריגא תכרעמ לש תיגולונכטה הבילה וניהש הפונתה לגלג לש )KPB100( 

 תשר תלבגמ ףא לע ,םוקמ לכב ילמשח בכרל הריהמ הניעט רשפאל תדעוימה ,הרבחה לש

  .למשחה

 UL9540 ןקת .םירימחמ תוחיטב ינקתב הדימע תשרוד הרבחה תוכרעמל היופצה הבחרה הצופתה

 תריגא תוכרעמ תוחיטב אשונב רתויב ינכדעלו רימחמל בשחנה יאקירמאה תוחיטבה ןקת וניה

 תא תעצבמ הרבחה .הז ןקת תושירדב אלמ ןפואב דומעל הרבחה תנווכב ןכ לעו תילמשח היגרנא



 
 

 – QPS Evaluation services Inc-ו DEKRA SE לש חוקיפו הנווכהב הירצומ לש יושירה ךילהת

 .םייאקירמאהו םייפוריאה תוחיטבה ינקת יפל יושירל תימלוע המרב תוליבומכ תורכומ רשא

 

 ךרד ןבא הווהמו הרבחה הגיצה התוא תינכותל םאתהב הניה ,החלצהב תוקידבה תרדס תמלשה

 ךשמהבו 2022 לש 1 ןועבר ףוסל דע הפונתה לגלג לש יושירה ךילהת תמלשהל תיתועמשמ

  .2022 ,2 ןועבר ךלהמב ,)UL( יאקירמאהו )CE( יפוריאה ןקתה יפל ,KPB100 תכרעמ יושיר תמלשה

 ידעי שומימב םדקתהל הרבחל רשפאל היופצ ,ולאה םינמזה תוחולב יושירה ךילהת תמלשה

 )BLINK-ו ARKO תורבח םע( טולייפה תונקתהל תוכרעמ תקפסא -  הלש תיקסעה תינכותה

 תליחת ,תוכרעמה תריכמל םיזוח ומתחיש לככ ,ןכו 2022 ,2 ןועברמ לחה ב"הראב תוננכותמה

 .הפוריאב הרבחה תוחוקלל תוקפסא

 

 .לשכ ישיחרת ןווגמב ,הפונתה לגלג לש הלעפהה תוחיטב תא הנחב המלשוהש תוקידבה תרדס

 הדימע תוגיצמ םייוסינה תואצות יכ ורשיא רשא ,QPS-ו DEKRA יחמומ לש חוקיפב ועצוב תוקידבה

  .ןקתה תושירדב האלמ

 

 תוניסח תא םייוסינה וחיכוה ,םישרדנה תוחיטבה יטביהב תושירדב הדימעל ףסונב יכ ןייצל שי

 רהבוי .ןקתה בייחמש יפכ לשכה תודוקנל עיגהל בר ישוק רואל ,שדחה הפונתה לגלג תונימאו

 תויהב ,היתוחוקלל הגיצמ הרבחהש יתורחת ןורתיכ תיתועמשמ הניה הפונתה לגלג תויטסובורש

 .תוכומנ הקזחא תויולעב ךורכה ילמשח בכרל הניעט תיתשתל ןורתפ הירצומ

 

 לגלג סרה ןחובה לשכ יוסינ הניה ,הפונתה לגלג לש יושירה ךילהת תא םילשתש ,האבה ךרדה ןבא

 .2022 ,ןושאר ןועבר ךלהמב ב"הראב תודבעמב עצבתהל היופצ וז ךרד ןבא .ההובג היגרנאב

 

  :הרבחה תודוא

 הריהמ-הרטלוא הנעטה תורשפאמה תיטניק היגרנא תריגא תוכרעמ תקוושמו תחתפמ (Chakratec) קטארק׳צ

 לע ססובמ הרבחה החתיפש רצומה .תימוקמה תשרה תיתשת לש למשחה קפסהב תולת אלל ,ילמשח בכר לש

 ובש רתא לכב בולישל ןתינ אוהו ,הפונת ילגלגב תיטניק היגרנא תריגאל ,םיטנטפב תנגומו תידוחיי היגולונכט

 .קפסהב תלבגומו השלח למשחה תיתשת
 )תוקד 15-מ תוחפ( הריהמ הניעט תיתשת תבוטל למשחה תיתשת קוזיחל תשמשמ ,קטארק׳צ החתיפש ןורתפה

 תשר םהב םימוקימב םג ,הבחר הצופתב ,תיתשת תמקה רשפאמ קטארק'צ לש ןורתפה .םיילמשח םיבכרל

 תדרח" םסח לע רבגתהל מ"ע תיחרכה הניה וזכ הבחר הצופת .שרדנה קפסהה תא קפסל תלגוסמ אל למשחה

 הרושב האיבמ קטארק׳צ לש היגרנאה תריגא תכרעמ ךכב .ילמשחה בכרה תכיפהמ לש הצאה רשפאלו "חווטה



 
 

 ,םירחתמ תונורתפמ תיתועמשמ הכומנ תללוכ תולע לעב וניהש ,חוטבו ןימא ,"קורי" ןורתפכ ,קושל השדח

 .תוללוס יססובמ
 

 

 


