
 

 

6.1... 

 

  מציגה: ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים תרכובות הברום

 השקעה בלתי מתפשרת בתחומי הבטיחות 
 והשמירה על הסביבה

 
לטובת עיבוי  SGSהתקשרה עם חברת הפיקוח הבינ"ל 

 הבטיחות אל מעבר לתקנים המקובליםמערך 
 

לפני מספר שבועות החלה  ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים תרכובות הברום
הנמנית עם החברות המובילות בעולם  SGSבהתקשרות עם חברת הפיקוח הבינ"ל 

. ההתקשרות עם החברה הבינ"ל ותהליכים תעשייתיים ציוד לעאיכות  ובידוקוח פיקב
 .בשינוע הברום לעבות את מערך האיכות והבטיחות נועדה 

 
הבלתי למדיניותה ביטוי הינה  למערך הבטיחות של תרכובות הברום SGSהצטרפות 

החברה בנוגע לצורך לטפל ולשנע את הברום בדרך הבטוחה והבדוקה מתפשרת של 
מעבר לתקנים  ונכונותה להשקיע בבטיחות אףהאקטיבית  גישתהלו ;ביותר בעולם

 המקובלים.
 

חברת תרכובות הברום בהתקשרות מבטיחה כחלק מעיבוי מערך האיכות והבטיחות, 
יעברו רצף נוסף של בדיקות  ,היוצאים לחו"ל טנקים השבים מחו"ל וכאלוי איזוכ זו

כאשר הברום  ,של האוניות או לחילופין עם עזיבתן בשטח הנמל מיד עם הגעתן
 הינם מומחים בתחום זה, כולל במתן מענה SGSחברת  חשוב לציין כי עובדי .ןעליה

  אפשרות של תקלה בציוד ההובלה המתרחשת בנמל.ל
 

בשלב ומעבר לבדיקות אשר מתקיימות  SGSמעבר לבדיקות אשר מקיימת חברת 
חברת תרכובות ברום רצף של בדיקות איכות  מקיימת ,בסדוםשהיצור במפעל הברום 
 :קפדניות אשר ביניהן

 בדיקת לחץ לזיהוי אפשרות לדליפות. -
שעות בתנאי בחינה  42איחסון האיזוטנק )מיכל בטיחותי לשינוע ברום( למשך  -

 ובקרה טרם שילוחו.
 .אחת לשנה שינועה ציודשל ומקיפות ניות קפדבדיקות  -

 
לכל אורכה של באופן זה, משלימה למעשה חברת תרכובות ברום, כיסוי נרחב 

 וע ושלב הטעינה והפריקה שלהחל משלב היצור, שלב השינ ;שרשרת אספקת הברום
 טנקים.איזוה
 

 מגיעים במהירות של החברה תחקירי אירועי העבר מלמדים כי צוותי החירום
ללא נפגעים וללא נזקים  ,ת תוך שליטה על האירועיופלים במוקד הבעיה במקצועמטו



 

 

בית להגברת הבטיחות יסנעילות אינטפממשיכה החברה ב ,יחד עם זאתסביבתיים. 
 בשינוע.

 

 מהו ברום:

לברום שימושים רבים והבולט שבהם הוא שימוש כמעכב בעירה. החומר בצורותיו 

 ,מזרונים ,בתעשיית רכב יזיה,ומכשירי טלו ,סלולר מכשיריבהשונות מצוי לרוב 

הברום כמעכב בעירה מאפשר את טקסטיל, בניה ובמגוון נוסף של תחומים. 

 הפיכתה לדליקה. בכך הברום מציל חיים.מעכב את השהיית הבעירה ו

 אמצעי שינוע ייחודיים -איזוטנקים באמצעות הברום משונע באופן בטוח ואחראי

המחמירים  והקריטריונים תקנותעונה על כל ההשינוע  . ברום שינועל ובטיחותיים

על פי כל ו וכפי שמקובל בנמלים רבים ומתקדמים בעולם שינוע בינלאומיביותר ל

 .התקנות הבינלאומיות המחמירות להובלת חומ"ס

חברת תרכובות ברום מהווה מודל לחיקוי בקנה מידה בינ"ל לחברות רבות בכל 

גם על כך מעידים . תקנים, האחריות הסביבתית והעמידה בהקשור לנושאי הבטיחות

 הדרכות יזומות של גםנמלים כמו  צוותיהדרכות וביקורים רבים ביניהם ביקור של 

 בנמלי הארץ כדי להבטיח את העמידה בכל תקן בטיחותי. החברה

 

 אודות תרכובות הברום ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים:

ב מערך ייצור, שיווק ולוגיסטיקה גלובאלי הפועל למפעל תרכובות הברום ברמת חוב

 באמצעות חברות בת הממוקמות ברחבי העולם. חברת תרכובות הברום מחזיקה

בבעלותה מפעלי ייצור במדינות ישראל )בה מופק חומר הגלם הבסיסי(, הולנד, סין 

וארה"ב. לחברה מסופי פריקה ומשרדי שיווק במרכזים העיקריים של הסחר 

המזרח הרחוק, אירופה, ארצות הברית, דרום אמריקה ודרום  והם: הבינלאומי

מעסיקה למעלה מאלף עובדים כמו גם אחראית לפרנסתם של החברה, האפריקה. 

רותים בתחומי עשייה שונים בפעילותה, הינה אחד ימספר אלפי בתי אב ממתן ש

ובעיר מעמודי התווך של קשרי הקהילה של קבוצת כימיקלים לישראל בנגב, בכלל 

 באר שבע, בפרט.

 


