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2015, ילפרא 12ם וימ ותנותידעת עומלהמשך ב

 ןאשקלו והחדר ינמלב רותשי ני ונותםספקי גרמא

    לליכה לותעמדומ שיגלה ורבי הצאת נהיזממ "מ בעפחם קתפסא ליתמואהל החברה. 1

   , ןוקלשאו  חדרהילנמ את ותוקדפה פחםה ותיאנ ורעב יםתוירש היננותו יםפקס מאגרב

   :יםאהב יםמובתח

;נהיל 11.

;ותעהס 21.

;אהופר 31.

 ;ותיאנ יונקית 41.

;יםפומנ 51.

 הש בקשילהג אתבז ןמוז מ, לעיליםומהתח מחדאב יםפקס הגראבמ לליכה לןייונהמע קפס .2

 את.זים בפורים המצספלטם אהתים בשדרהנם יכסמהמום יפרטכל הף וריתב בצבכ

 תייחהנ לתאםהב יםתוריש ועצילב יםיעמצ של  מאגרמת הקנהי הזה יךהל  מטרתי כרבהוי. 3

 ביי מחוניאו ן,ולשקאו  חדרהימל נאת תווקדפ הםפח ן מטע עםותיאנ הילובע יותנא השתידרו

 הזיא משהםכל יםירותש ןיזמה לושהכל ןפואב "מ בעםפח קתפסא לומיתאהל החברה את

ן תובנ חירהלב יעדבל ה הדעתולקיש י כובהר,י ן כוכמ מה.יש ברולכלי שרא יםעיהמצ ןיבמ

 הייאנ הבעל ליעדבל ןפוא בורשמ  מאגרכל ביםלול הכותריש היתנו נכל ןי מביםוסהמ ותרישה

ל ויקש לרהיהבח את ויראשהו ם,יוסמ פקס ור בחא לתויאנה יעלוב ידהמב ות.רישה ןיזממ

 םילוכל לתירוז מחיה פנתתבצע יאז ,מ" בעפחם קתפסא לומיתאהל ברה החיג נצשל ודעת

 . ןתינל הככ, יםפקסבמאגר ה
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: למאגר ותפלהצטר שהבק שתלהג יםאתנה. 4

   מםויק, ןכו יוונטלהר וקסיהע וםבתח דין פי על הלתנהמ יוונטלר שםמר כלב וומשיר .14.

 . ןידה פי על יםשדרהנ יםיטונולהר ותנוישיהר של

   יםירוציב יםפוג אותסקע וקח יפל ומותשור ותנובשח יסנקפ ולהינ על ףוקתב ורשיא .24.

 . 1976 ו"שלת

 (.דיתאג וניה פקסה אם) ותתאגדה ודתתע .34.

.שדרהנם ולתח ב("י )רצטונולס הרפואם לטהתבם יוניריטידה בקרעמ .44.

 יםאתנה וםיק וכחתהל יםשורהד ותיונשירוה יםורשיאה את ושתלבק ףיצרו פרטי פקסה .5

 .יללע 4 ףיעסשב

 םויחתו הנ"ל וםשי לרשההבק יספו טאת כת מהמערסיפיד שמבקה ם,יספ הטיויל מלאחר. 6

 . יהםעל

 החברה ירדשלמ וחלש לשי ,יםוונל יםכסממו וםשי ריספו טותלרב ,שוקהמב דעיהמ את. 7

 :יםאבת הורשתקי המאמצעד באח, "מ חם בעפפקת סאת לילאומה

;67134, ביאב לת, 20 ןלוקניל בורח ,ותנ ספףגא ,מ"עב פחם אספקתל תימואלה החברה: וארד -

ilcoc.r@ncsplieuphipss.:ינוראלקטואר ד -

.0504426-03ס':מ ספק -

 תפקסא ליתאומהל החברה ירדשלמ וברועי יםוונלה יםכסמהמו יםמוהחת וםשי הריספט. 8

 רלאח וםשיר יספט בלק ליההי ןתי נאל  ,5102 יאמ 21 :יךתארה מחרואי א ל,"מ בעפחם

 .זהד ועמ

mailto:shipsupplier@ncsc.co.il
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םשירדם נ טפסיתרשימ

#יכלל_ספקיםילם, כליפקסום שרי סטופ

#הלינ_רותישיה לינרותישי

#תעוהס_רותישיתעוסתי השירו

#הוארפ_רותישיםיית ושינילאה כלורפ יתשירו

#תאניו_קוניתי_רותישי תיונא יקוניתי תשירו מתן 

#םופימנ_רותישיםפינומ יתשירומתן 
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יםפקסום שרי סטופ

כללי ,םספקי םשויר סופט

 (ישמהרשם מה במרוש ראישהי פכ) החברהשם 

 (זת.ח.צ, פ, )ח. השורסק מומס' ע

 (החפשומ יפרטשם ) שרקש יא

  הרבחבשר קהש אייד קפת

 רשקש אי ל"אוד

  שרדמ' לט

 יד ניל'ט

 קס פ

 םילבע

 ל"נכמ

 רה בחב הימהחתי שורמות שמ

(ישמ רמסמך לצרף נא)

 

  החברהוד סיי שנת

 (םייקאם )בט ננטריאברה בחהאתר 

   ירעב/ושיי

 דוקיית + מב' מס+  בוחר
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ה לינרותייש מתן ם:שורי סטופ

ם יסמכ מףצרול ףס יאתנ כל ידל  Vןסמל שי מטה, יםמוש הריםאתנ בומד עפקסהו ידהבמ

 . שרים כנדורשיאו

נהלי ,ף סינאה בתעמיד

: ןולית משם בןולית מב .1

 ינטרנט:אאתר 

ה ממבית ושע 24 וזמינות ותריש .2

ורחא הבתיזם עוין בושב חקתפה .3

ישפוחינטרנט א .4
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 תעוסהי תשירו מתן ם:שורי סטופ

ם יסמכ מףצרול ףס יאתנ כל ידל  Vןסמל שי מטה, יםמוש הריםאתנ בומד עפקסהו ידהבמ

 . שרים כנדורשיאו

תעוס ה,ף סינאה בתעמיד

מהות בימשע 24זמינות וות ריש .1

אה קצרההתרת בוירש ןתומ ותהענ .2

 *()( חדרהמלת נאדות וקפת הוינאה )פיוחדרה חי לנמסה לינור כשיאבעל  .3

 תויאנ )א"אקצ מללנ ועב קסהיכנ ורשיא בעלו א"א קצמל נןו בטחי" עשרואמ .4

 ()* (ןולשקאנמל את ות וקדפה

יתלאנגהשפה היעת יד .5

 ורהתחבהד שרן מורימח יפיר למח .6

.םוישס הרופט תליח שדעוממ םוי 45 דע ,ורמר כאויש אתברעה ואה רותיש ןמתל רותלאפש יתנא ()*
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 יםית ושינילכל ואהרפ יתשירו מתן :םשורי סטופ

ם יסמכ מףצרול ףס יאתנ כל ידל  Vןסמל שי מטה, יםמוש הריםאתנ בומד עפקסהו ידהבמ

 . שרים כנדורשיאו

םשינייו יתכלל אהפור ותיירש ,ף סינאה בתעמיד

 אה קצרההתר בותירשן תומ ההוב גותניזמ .1

יםגוח ועבשי פוסבלל וכ

תילאנגי באופח ר"ו דןמת. יתלאנגהשפה היעת יד .2

לופיום הטיסבית נושב חקתפה .3
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תויני אנקותיי תשירו מתן :םשורי סטופ

ם יסמכ מףצרול ףס יאתנ כל ידל  Vןסמל שי מטה, יםמושהר יםאתנ בומד עפקסהו ידהבמ

 . שרים כנדורשיאו

תונייקוני אף, ת סינאה בתעמיד

 xamanaP -ו esiz eCap דגם מותיאנ ינוקיבת ודהבעב ותחתמ והןויסינ .1

 ()* ורךבמקרה הצ, םיימאמתים הקנהתוהכרת 

()** ותאיממתות יחטת בום על הדרכירושיאום יכלרתדות ותע .2

יאשמובע השקר יחהמי פול יאשמשל דרכה וה שגחהבהד ובלת לעויכ .3

()*** ה(יינא הידתפק מלנל תאםבה) ןולשקא וא  חדרהמללנ סהיכנ ורשיא בעל .4

יםמנזות חולידה בועמ קצרה אההתרת בושרן תומ ותניזמ .5

 יתלאנגהשפה היעת יד .6

.ולטופ שותינ אותמ שןוי צךו, תןויסינ טלפר נא  ()*

.ואמיםם תיורשיאו תוודעת צרףל נא  (*)*

.םושי הרסטופ תליח שדעוממ וםי 45 דע ,ורמכא רויש אתברעה אוה תוירש ןמתל תושרפלא יתנא ( **)*
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םימנופ יתשירו מתן  ם:שורי סטופ

ם יסמכ מףצרול ףס יאתנ כל ידל  Vןסמל שי מטה, יםמוש הריםאתנ בומד עפקסהו ידהבמ

 . שרים כנדורשיאו

םפיו מנ,ף סינאה בתעמיד

(*) ותחיות בטהדרכונמל לם יימאמתם ירושיא .1

יתלאנגהשפה היעת יד .2

ההובגות ניזמ .3

ותשרן התום מין בושב חקתפה .4

.ואמיםים תרושיוא תוודעף תלצר אנ ( *)




Accessibility Report


		Filename: 

		20.04.2015.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


