
 

B-SAFE   פרופיל חברה  –הנדסה בע"מ 

 
בטיחות  השירותי במטרה לספק את כל קשת , 2010שנת ב הוקמה הנדסה בע"מ B-SAFEחברת 

 .  למבנים ועודלפסטיבלים, , אירועים פרטיים , לכנסיםלתערוכות, ל, אירועים המונייםהדרושים ל
 

יעוץ נגישות למטרת ) מורשה נגישות מתו"ס ,הבטיחות מומחה לתחום הוא  שרון חזןהחברה  מנכ"ל 
, הנדסאי מבנים, מדריך, ממונה בטיחות ובטיחות אש מוסמך, וחבר ארגון ממוני  (רישוי עסקוהיתר בניה 

: מהנדסי  מתחומים שונים נפרשות שורות ארוכות של אנשי מקצוע בכירים יואל. תחתהבטיחות בישר
 , מהנדסי מכונות, מהנדסי קונסטרוקציה, ממוני בטיחות ועוד. םבטיחות, מהנדסי חשמל, מהנדסי מבני

 
וכן  תכניות בטיחות,  ורכיםתיקי בטיחות וע יםבותעבודות בטיחות, כעובדי החברה המיומנים מבצעים 

 ם. יעוץ והכוונה מקיפים בתחוי  מספקים שירותי
 
 

 מפיקים אירוע? הבטיחות עלינו!

 
  הפקות ענק. החברהלבישראל בתחום שירותי הבטיחות לאירועים ו היא מהמובילות  B-SAFEחברת 

בתחום הנוגע כי פועלת מתוך אמונה שלמה ו, אקספו תל אביב ,ממוקמת בלב מרכז האירועים של ישראל
 אין מקום לטעויות או לפשרות.   – לחיי אדם 

 
מהשורה הראשונה בישראל  רה, שהם מגולמת בכל אחד מאנשי המקצוע העובדים בחבמדיניות זו 

 .בתחום הבטיחות וההנדסה
 

 דואגים שתהיו מכוסים: כל שירותי הבטיחות במקום אחד

 
  – החברה מספקת את כל שירותי הבטיחות הנדרשים למפיקים ומארגני אירועים בארץ ובחו"ל

 תחת מטריה אחת: 
 

לעסק, הכוללות את כל היבטי הבטיחות  כנית בטיחות כתיבה ושרטוט של ת :ת בטיחותתכניהכנת 
 .ביניהם בטיחות אש, ניהול קהל, נגישות ועוד –הנדרשים 

 
 .המומחה לתחום הבטיחות B-Safe שירות הניתן באופן אישי על ידי מנכ"ל :יעוץ בטיחות

 
 . ביצוע בדיקות למבנים ומתקנים שונים, על ידי בעלי המקצוע המורשים :בדיקות קונסטרוקציה 

 
חוות דעת מקצועיות ומפורטות וסיוע בהליכי הרישוי מול הרשויות המקומיות, המשטרה,  הסדרי רישוי:

  שים.מגן דוד אדום, מכבי האש, משרד הבריאות וכל הגורמים הנדר
 
  



 
 
 . הכנת תכנית נגישות ופיקוחי נגישות באירועים: כנית נגישותת
 

למתקני חשמל, מכונות, מתקני גז, שרותי בודק מוסמך  ,מתן תסקיר מהנדס שירותים משלימים:
 .בריאות, מזון ועוד

 

 B-SAFEו מהשירות של נהנ  ההפקות הגדולות בישראל בעשור האחרון
 
 
ה, אליפות אירופה בג'ודו,  , ג'ירו ד'איטלילמדינה 70-גות הבמסגרת חגי , מצעד האור2019רוויזיון  יא

מרוץ הלילה  ,מופעי האופרה במצדה ,אירוע פתיחת המכביה אליפות אירופה בכדורסל,מרתון תל אביב, 
 , IMTMחבר, תערוכת , תערוכת אוטומוטור, תערוכת בייבילנד, תערוכת פורמולה ירושלים ,של תל אביב

  ,בר, בריטני ספירס, גאנס אנד רוזסרוסמית', ג'סטין בייא ג'ניפר לופז,  –הירקון  מופעי אמנים בפארק
 .רבים וטובים.. הרולינג סטונס ועוד, פול מקרטני, מדונה

 
יש דבר אחד משותף:   -ביותר שנערכו בישראל בעשור האחרון  והמשמעותיותלכל ההפקות הגדולות 

ענק  כל היבטי הבטיחות הכרוכים באירועי  לקחה תחת חסותה אתש, B-SAFEעמדה חברת   ורי כולןמאח

  אלו
 

ערכי החברה, . אלה הם , דייקנות ויעילות נותמקצוענות, אמי ,ותאל תתפשרו על בטיחמפיקים אירוע? 
ביותר עבור כל אחד   וחיעבור בשלום ובאופן הבט שאנשיה עושים הכל על מנת להבטיח שהאירוע שלכם 

 יקחו בו חלק.יואחת ש
 

  אין מקום לפשרות! –כשמדובר בבטיחות 

 
 
 
 

 

 צרו קשר
 
 סייף הנדסה בע"מ -בי
 

 03-532-5575טלפון:  
 

 safe.org-@binfoמייל: 

 
 תל אביב, ישראל 61530מרכז הירידים  כתובת: 

mailto:info@b-safe.org

