
פוליקרט טכנולוגיות
פתרונות טכניים ברמה גבוהה לפי דרישת לקוח



אמנון אמיר

.טפסר בכיר בדימוס•

.שנים24במשך ש"שימשתי כמפקד מחוז יו•

.ש"בצבא במגוון תפקידים כולל סגן מפקד יושירתתיקודם לכן •

.כיבוי והצלהבנושאייכיום יועץ •



תמונת מצב–בטיחות אש 



בטיחות אש בעולם המודרני

הסעת המוניםתווך תת קרקעירבי קומות

מורכבים  מיתאריםהתפתחות מואצת של 

מגבירה את חשיבות בטיחות האש
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ב"ארה-מחקר השפעות בטיחות אש



"מהפכה"מערך ב–מערך בטיחות באש 

יישום והטמעה 
ברמה הארצית

רפורמה ברישוי עסקים

2006

רפורמה ברישוי בנייה

2006

הפחתה וטיוב הרגולציה

2014אוקטובר 22

יעיל  , שירות מקצועי

ואפקטיבי לאזרח

רפורמה מסלול אישור  

בתצהיר

2017ינואר 1

רפורמה במערך הכבאות

2013פברואר 8



נכסים והיתרי בנייה, עסקים

עסקים ונכסים530,000כ "סה

14,000-כ

היתרי בניה בשנה

זהו הנתח שמרביתו יועבר להליך רישוי מהיר



מסלול אישור כבאות על יסוד תצהיר

מסלול  
בתצהיר

חל על  
100,000

עסקים

ימי  2חיסכון 
עבודה לעסק

ביטול אגרה

שקיפות  
י  "וודאות ע

פרסום באתר  
הכבאות

50-ביטול האגרות כ₪מיליון 200-ימי עבודה השווים כ200,000-המשמעות הנה חיסכון של כ

כל שנה₪מיליון 260-כ כ"סה₪מיליון 
8



ר"מ500מסלול בתצהיר בתי תעשייה ומלאכה  עד 

87%

13%

ר"מ500תעשיה ומלאכה עד 

ר"מ500תעשיה ומלאכה מעל 

2016דצמבר ס"הלמנתונים של •

  בתי  23,889קיימים בישראל
.תעשייה ומלאכה

20,752   בתי תעשיה ומלאכה  עד
ר  "מ500

3,137  בתי תעשיה ומלאכה  מעל
ר"מ500

מכלל בתי  87%המשמעות כי  

עברו  התעשייה והמלאכה  

למסלול בתצהיר



ר"מ300מסלול בתצהיר בתי מסחר עד 

2016דצמבר ס"הלמנתונים של •

  בתי  83,610קיימים בישראל
מסחר

78,232  300בתי מסחר עד
ר  "מ

5,378 300בתי מסחר מעל
ר"מ

94%

6%

ר"מ300בתי מסחר עד 

ר"מ300בתי מסחר מעל  

מכלל בתי  94%המשמעות כי  

המסחר עברו למסלול בתצהיר



מסלול בתצהיר

67%

33%

מסלול בתצהיר סיכום•מסלול רגיל

150,000-בישראל קיימים כ
.  עסקים טעוני רישוי

 משקלול של סך הנתונים מראה
-כי במסלול בתצהיר יהיו כ

.עסקים100,000

67%-כמייעל בתצהיר מסלול 

העסקים טעוני הרישוימכלל )!(  .



הגדרת תדירות ביקורות לפי רמות סיכון

תדירות  
ביקורות

מסלול 
בתצהיר

רמות סיכון  
בינוניות כל 

שנים3

רמות סיכון  
גבוהות כל 

שנה

רמת סיכון  
נמוכה כל 

שנים5

ח"מיליון ש158= כ חיסכון עלויות בעקבות קביעת תדירות הביקורת "סה

רמת סיכון  

ביקורת  , בינונית

, שנים 3כל 

66%חיסכון של 

בתשלום האגרה  

₪מיליון 38-כ

וחיסכון באיבוד  

100-זמן לקוח כ

ח"מיליון ש

,  רמת סיכון נמוכה

שנים 5ביקורת כל 

80%חיסכון של , 

-בתשלום האגרה כ

וחיסכון  ₪מיליון 4

באיבוד זמן לקוח 

.₪מיליון 16-כ

מסלול זה לא כולל  

את מסלול בתצהיר
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הגדרת תדירות ביקורות לפי רמות סיכון
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הפתרונות שלנו–כיבוי אש 



הפתרון החדשני להגנה מפני האש בלי כל נוכחות אדם–האמפולה

.  בעל  מראה אסתטי, המוצר החדשני והיעיל ביותר למניעה ולכיבוי אש טרם התלקחות•

.מקורים ופוטנציאלים לאש, במקומות סגורים, הכרחי בכל מקום בו הטמפרטורה יכולה לעלות במהירות•

וחומר , m24בעלת יכולת כיסוי שטח של  כ , האמפולה נותנת את המענה האולטימטיבי  ביותר למניעה וכיבוי שריפות•

A,B,Fהיעיל לכיבוי שריפות בדרגות 

המוצר היעיל ביותר למניעה וכיבוי שריפות 

באזורים הפוטנציאלים לדליקות  



מימד חדש של נוחות ובטיחות למניעת  -רימון כיבוי אש 
"לזרוק ולכבות"-התפשטות וכיבוי שריפות  

  A,B,Fמשמש לכיבוי שריפות בדרגות •

.  אל מקור האש וכיבוי האש ממרחק" השלכה" בשיטה  של ,  סגורים, בעל יעילות מרבית במקומות מסתור קטנים•

.ניתן לשימוש יעיל באין סוף מקומות כולל מסגרות האמונות על הבטיחות במתקנים כאלה ואחרים•



מוצר יעיל לכיבוי מיידי  של כל מיני שריפות ראשוניות-תרסיס כיבוי אש 

,A, B Fהתרסיס יעיל לכיבוי אש בדרגות  . לשימושים רביםואוניברסלימוצר חדשני •

.  למכונית ובכל מקום בו קיימת אפשרות של שריפה, לקמפינג, לגינה, מוצר בטיחותי  לבית•

. קל ובטוח לשימוש•

.מתאים לכיבוי שריפות של כל סוגי האש•



המוצרים כבר עברו את שלב הבדיקות בנציבות הכבאות



תמונת מצב–ישראל בתחום כיבוי האש 

.עסקים טעוני רישוי150,000בישראל קיימים כיום כ •

40%קיים רישיון עסק ו60%רק ל :אלף פועלים במסלול תצהיר100מתוכם כ •

.  מתמקדים בעסקים קטנים ובינוניים, ללא הרישוי

.אי עמידה בסדרי כבאות מהווים נטל תקציבי כבד: הסיבה

זמינים והעונים על תקני הכבאות  , היא למצוא פתרונות כיבוי אש זוליםמטרתנו•

.ועומדים בפני עצמם וכאלה שאינם דורשים תחזוקה שוטפת לאורך זמן



נשמח להיות בקשר

www.polycart.co.il

פתרונות טכניים ברמה גבוהה לפי דרישת הלקוח-פוליקרט 

לצפיהלחצו 

בסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=Cup7JWcFHMw
https://www.youtube.com/watch?v=Cup7JWcFHMw


Polycart 
פתרונות טכניים ברמה גבוהה לפי דרישת הלקוח


