
גלטל בטיחות אש בע"מ
מקבוצת דניאל לוין יועצים מומחים בע"מ

גלטל – אסטרטגיות מתקדמות בבטיחות אש  1-700-703-403

בתי חולים           מלונות יוקרה             מרכזים טכנולוגיים        מבני הייטק לתעשיות עתירות ידע ולייצור
      מרכזי קניות          מעבדות מחקר           מוסדות חינוך והשכלה גבוהה             מבנים לשימוש רב תכליתי           

מגדלים גבוהים ורבי קומות             מרכזי הסעה המונית (טרמינלים תעופתיים, ימיים ויבשתיים)      
פרויקטים המשלבים סיכונים ורגישויות          מפעלי פרמצבטיקה וכימיה            ועוד.

בהנהלת דניאל לוין, מוותיקי ומייסדי תחום בטיחות האש בישראל:
מוסמך משרד הפנים האגף לתפקידים מיוחדים, ונציבות כבאות והצלה לחקירת שריפות | מוסמך כחוקר שריפות בצה"ל | ומחה לסידורי מניעת דליקות 
 SOCIETY OF FIRE PROTECTION ארה"ב  אש  בטיחות  מהנדסי  באגודת  עמית   | ראשי  כבאות  מפקח  הפנים/לשכת  משרד  מטעם 
ממקימי   |  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARSON INVESTIGATORS INC הדליקות  חוקרי  בארגון  חבר   |  ENGINEERS
 | NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION אגודת חוקרי הדליקות בישראל (מספר 008) | חבר בארגון מניעת הדליקות הבין לאומי
חבר בארגון האקדמאים העצמאיים במקצועות ההנדסה אדריכלות וטכנולוגיה בישראל | ממקימי העמותה הישראלית למיגון אש  ILFPA (מס' 011)

אדריכלים, קבלנים, יזמים, חברות הנדסה,
מנהלי פרויקטים, יועצי בנייה, מנהלי מבנים:

גלטל מציעה לכם מענה מקיף ומלא בבטיחות אש, עם ניסיון מוכח של למעלה מ – 30 שנה ואלפי פרויקטים בארץ ובחו"ל. 
לשירותכם:  פתרונות מקיפים ומתקדמים להפחתת סיכוני אש במבנים ומתחמים מכל הסוגים ומכל הגדלים

שירות ממוקד-ערך, כדי שאתם תהיו בטוחים ב- 100% שיש לכם מיגון אש מירבי

מעטפת מיגון אש מלאה תחת גג אחד:
ניהול סיכוני אש  - סיווג והגדרת סיכוני אש פוטנציאליים לכל מבנה בהתייחס לפרמטרים קריטיים כמו תכנון ארכיטקטוני, מיקום, שימוש, 

אוכלוסיית יעד וכו'

ייעוץ בטיחות אש - ניתוח הסיכונים והמלצה על פתרונות בטיחות אש ישימים, כלכליים, באיכות גבוהה ובעלי ערך, בהתאם למגבלות, 
אילוצים, חוקים, תקנים ישראליים ו/או בינלאומיים ו/או דרישות נוספות

תוכניות בטיחות אש - ביצוע תוכניות בטיחות אש מפורטות למיגון אש של מבנים ברמת מורכבות גבוהה ובפרוט מלא עם דגש על ניצול 
משאבים אופטימלי והשגת תמורה מירבית להשקעה שלכם

בקרת תוכניות בטיחות אש - ביצוע בדיקות טכנו-כלכליות להצעות של קבלנים בתחום בטיחות האש, ומציאת פתרונות מתאימים 
למערכות המומלצות בכל פרויקט

ליווי ממוקד ליועצי מערכות בתהליכי בנייה, ופיקוח פעיל על התקנה - ייעוץ ממוקד, כולל פיקוח בעת ההתקנה, היישום, לאדריכלים ויועצי 
מערכות שונות כמו יועצי מערכות חשמל, מיזוג אוויר, אקוסטיקה, תנועה, חומרים, חיפויים ועוד

אישורים מול רשויות - טיפול בקבלת אישורי רשויות כדוגמת כיבוי אש, משטרת ישראל, וגופים מוסדיים אחרים, בתחום בטיחות האש, 
ביעילות ובמהירות

חוות דעת מומחה בבתי משפט – לאירועי אש

חוות דעת מומחה לחברות ביטוח בארץ ובחו"ל – לאירועי אש

חקירת דלקות והצתות 

 אסטרטגיית
ניסיון עתירצוות מיומןמצויינות

בטיחות אשאלפי פרוייקטיםשנים =

מלון הר ציון, ירושלים

גינדי הייטס, רמת גן

מלון טל, תל אביב

מגדלי תל אביב

אפריקה ישראל, מגדלי קונקורד

  
 



מרכז החתירה בתל אביבביתן ישראל באקספו 2011 בסיןהמרכז לקולנוע ישראלי  תל אביבבנייני מגורים וקניון בסופיה בולגריה

בין לקוחותינו:
חברת גינדי החזקות, בנק מזרחי טפחות אפריקה ישראל להשקעות, חברת א.דורי בניה בע"מ, מבני תעשייה בע"מ, משרד הבריאות, הטכניון חיפה, בנק לאומי, פישמן החזקות, 
דנקנר חברה לבניה, חברת נוה גד בנין ופתוח בע"מ, משרד הביטחון, התעשייה האווירית, רשות הרכבות והנמלים, רשות שדות התעופה בישראל, הקרן לירושלים, קרדן נדל"ן, 

דלק מוטורס ועוד…

גלטל בטיחות אש בע"מ
מקבוצת דניאל לוין יועצים מומחים בע"מ

פרויקטים בולטים בחו"ל:

הקמת מערך כבוי אש (לרבות תשתיות) בשדה התעופה הבינלאומי  
במוגדישו (עבור האו"ם)

הקמת מערך כיבוי אש (לרבות תשתיות) עירוניות במוגדישו –סומליה 
(עבור האו"ם)

הקמת מערך כיבוי אש (לרבות תשתיות) בנמל הימי של 
מוגדישו-סומליה (עבור האו"ם)

ביתן ישראל בתערוכת אקספו 2010 בביג'ין (עבור משרד החוץ)

בית חולים ליולדות בבית לחם (עבור ארגון קאריטס)

הקמת  ארבעה מגדלים רבי קומות + חניונים 
(UNIVERSOL  עבור חברת)

(UNIVERSOL עבור חברת) מרכז מסחרי ומלון בסופיה בולגריה

הקמת הבנק המרכזי של ניגריה (עבור קרן המטבע הבינלאומי)

מפעל לקרמיקה בהודו (עבור יזם פרטי)

פרויקטים בולטים בארץ:

מגדלי דרום הקריה (שרונה) (קיקה ברא"ז אדריכלים)

שיפוץ תיאטרון הבימה תל אביב (כרמי אדריכלים)

התחנה המרכזית בירושלים (ז. שיינברג אדריכלים)

תיאטרון באר שבע (סלו הרשמן אדריכלים)

מגדל אשפוז ע"ש אריסון בי"ח איכילוב בת"א (לרמן אדריכלים)

המרכז הישראלי לקולנוע – סינמטק ת"א (אדריכל סלו הרשמן)

מלון הכנסייה הסקוטית טבריה – לשימור (ישי וילסון אדריכלים)

מלון הר ציון בירושלים - לשימור (אדריכלית לאה רובננקו)

מרכז לוגיסטי דלק מוטורס (ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים)

מתחם היי טק ביורופארק ביקום (לרמן אדריכלים)

האקדמיה לאומנויות בצלאל (חברת אדריכלות גרמנית)

קמפוס מסחר ותעשיה קלה המאה ה-21 בנתניה (אדריכל יעקב גיל-עד)

אולם הבימה תל אביבבית העם רחובותבית מורשת יהדות בבלמתנ“ס גבעת שמואל

office@galtal.co.il רקפת 12, הוד השרון | טל. 1-700-703-403 | פקס. 03-5359111  | דוא"ל

 ייעוץ והנדסת בטיחות אש      חקירת שריפות      סקרי אש


