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"אבישר". מקבוצת  טלקום  אבישר  של  בת  חברת  והיא   1991 בשנת  הוקמה  בע"מ  חשמל  מתקני  א.הנדל  חברת 
החברה הינה אחת מהחברות המובילות והוותיקות בארץ, ומתמחה במתן פתרונות תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום 

החשמל ,תאורה, שליטה, בקרה ותשתיות .
וצוותי  ומעסיקה מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה  ויעילות  , תודעת שירות גבוהה  החברה מקפידה לשלב מקצועיות 

התקנה מיומנים ובעלי ניסיון עשיר בתחום, המספקים ללקוחותיה שירות מקצועי ומדויק המותאם לצרכיהם .
אנרגיה, חשמל  מרכזי  הנמוך,  הגבוה, המתח  בתחומי המתח  פרויקטים  ובביצוע  בתכנון  א.הנדל מתקני חשמל מתמחה 

לתעשייה, בקרה תעשייתית, מערכות תאורה, משרדים ומבני ציבור.
החברה מחזיקה  בתקן איכות ISO9001  וכן סיווג בלתי מוגבל 160 א'-5 ברשם הקבלנים. החברה מוסמכת  לבצע עבודות 

עבור חברות ממשלתיות בסיווג הגבוה ביותר, כגון:  משרד הביטחון, מוסדות ציבור ובתי חולים.
משרדי ההנהלה ממוקמים באזור התעשייה החדש ביבנה, כאשר השירות ניתן בפריסה ארצית.

בנוסף מחזיקה החברה מרכז לוגיסטי באזור התעשייה כנות.

על החברה 1

לוחות חשמל מתח נמוך:
החברה מבצעת עבור לקוחותיה עבודת חשמל הכוללות לוחות במתח נמוך בהתאם לתקן 1419 והתקן החדש 61439, 
מתבצעת  הלוחות  התקנת  אמפר.   4000 מעל  וגבוהים  נמוכים  בהספקים  הינם  הלוחות  התקנים.  מכון  ע"י  המאושר 

במיומנות, תוך התאמה לגודל המבנה ולאופי ההתקנה ובהתאם לדרישות התקן.

לוחות חשמל מתח גבוה:
החברה מבצעת עבור לקוחותיה עבודות חשמל  מתח גבוה ומספקת ציוד של מיטב היצרנים בעולם. העבודה כוללת 
הנדרשים  לתנאים  בהתאם   וזאת  /מיוחדים  סטנדרטים  כבלים  לרבות  הגבוה  המתח  תשתיות  כל  ביצוע  את  גם 
העלויות  וצמצום  התכניות  לאישור  אחריות  תוך  חשמל  חברת  עם  בתיאום  מבוצעות  העבודות  בשטח. 
ללקוח. ומסירתו  להפעלתו  עד  הביצוע  לאחר  המתקן  לאישור  דואגת  החברה  החשמל.  חברת  ע"י  הנדרשות 
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הקמת מתקני חשמל:
החברה עוסקת בכל סוגי מתקני החשמל  לרבות משרדים, מתקני תאורה ומתקנים טכנולוגיים מורכבים  בבתי חולים,  
במשרדים ממשלתיים, במרפאות ובמערכות מחשוב מתקדמות. א. הנדל  מספקת מערכות גילוי אש ומערכות כריזה 

במסגרת הפרויקטים המבוצעים על ידה בהתאם לדרישות התקן ובהתאם לסטנדרטים של הלקוחות.

ֿאחזקה וניהול:
החברה מבצעת פרויקטים בתחום האחזקה בהיקפים גדולים עבור גורמים שונים: בסיסי צה"ל שבאזור המרכז, בית חולים 
"איכילוב", הוט מובייל, בנק לאומי, בנק פועלים ועוד. במסגרת הסכם האחזקה ניתן שירות למערכות המתח הגבוה, המתח 

הנמוך, מערכות גילוי אש, מערכות כריזה ובקרה וכן תשתיות תקשורת.
החברה  מספקת מענה מהיר ויעיל ללקוחותיה, תוך שמירה על SLA  המאופיין ע"י הלקוח. 

מערכות בקרה:
החברה מבצעת מערכות בקרת מבנה ובקרת תאורה במסגרת הפרויקטים השונים. המערכות מתאפיינות  בכך שהן 

השליטה והן הבקרה ניתנות לביצוע ממרכז שליטה אזורי, שיכול לתת מענה לכל בעיה בזמן אמת.

להלן רשימת חלקית של פרויקטים:

תחנת השנאה מתחם אלון:
העבודה כללה אספקה והתקנה של מסדר מתח גבוה עבור שני שנאים 1250kva, ייצור לוח מתח נמוך ל- 4000 אמפר, העברת קוי 
מתח נמוך ומתח גבוה לצרכנים וביצוע תחנת משנה עבור חיבור חברת חשמל עם הגנה וואטמטרית. בנוסף לכך בוצעו עבודות מיזוג 

 TURNKEY PROJECT אויר ועבודות בינוי להכשרת המבנה לקבלת מסדר מתח גבוה ומתח נמוך. העבודה בוצעה בשיטת

תחנת השנאה ממ״ג שורק:
אספקה והתקנה של מסדר מתח גבוה עבור 3 שנאים 630kva העבודה כללה פירוק הציוד הישן, אספקה והתקנת הציוד החדש, 
החלפת שנאי וביצוע חיבור לשתי תחנות משנה, כך שניתן יהיה להזין תחנות אחרות בזמן תקלה. העבודה בוצעה כך שהצרכנים 
ימשיכו לקבל מתח על ידי גנרטור שסיפקנו לאתר, כך שלמעט החיבור הסופי לא היו הפסקות מתח לצרכנים והם המשיכו לעבוד 

באופן שוטף.
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כור חולון:
ביצוע עבודות חשמל ותשתית בקניון חולון הכוללות שני מסדרי מתח גבוה ושני מסדרי מתח נמוך, מערכות חשמל, תאורה, גילוי אש 

ובקרה, העבודה מבוצעת במקביל להתקדמות הבניה.

המוסד לביטוח לאומי התייעלות אנרגטית:
א.הנדל מתקני חשמל בע״מ הינה הזכיין של המוסד לביטוח לאומי במסגרת המכרז מבצעת החברה החלפה ושידרוג גופי תאורה 

לתאורת לד. בשלב ראשון מבוצעים כ- 40 סניפים ובהמשך תקיף התוכנית את כלל הסניפים של המוסד לביטוח לאומי.

משרד הביטחון:
במקביל לפרויקט התחזוקה השוטפת המתבצע עבור מערכת הביטחון בבסיסי צה"ל במרכז הארץ בוצעו מספר פרויקטים 

גדולים ומסווגים עבור מערכת הביטחון. עבודות  אלו כללו מערכות חשמל, תקשורת מוצפנת ומיוחדת ועוד.

בית אבות גולדן קאר נס ציונה:
א.הנדל מתקני חשמל מבצעת את כל עבודות החשמל בהקמת בית אבות סיעודי גולדן קאר. בית האבות כולל חדרים סטנדרטים 
וחדרים במתכונת בית חולים עם כל המשמעויות הנובעות מכך. העבודה כוללת אספקה והתקנה של לוחות חשמל, תשתיות 

חשמל, תאורה, גילוי אש, בקרה, קריאת אחות וטלוויזיה במעגל סגור. כל המערכות  מגובות ע״י גנרטור.

בית חולים "איכילוב":
שיקום,  מחלקת  כגון:  מחלקות  במספר  עבודות  בוצעו  החולים  בבית  המתבצע  השוטפת  התחזוקה  לפרויקט  במקביל 
המחלקה הראומטולוגית, מאיץ ועוד. וזאת תוך הקפדה על שימוש במיטב הטכנולוגיה, ועמידה בדרישות המחמירות של 

בית החולים מבלי לשבש את הפעילות השוטפת שבמתחם. 

"פרטנר" ראש העין- מטה החברה:
החברה ביצעה את כל עבודות החשמל, התקשורת, הבקרה, מערכות גילוי אש וכריזה עבור מטה החברה בראש העין )3000 מ"ר(.  
זוהי עבודה מורכבת מבחינה טכנית , שדרשה  נפח ציוד גדול  ועמידה בלוח זמנים תובעני. דרישות הלקוח חייבו הקפדה יתרה על 

איכות עבודה גבוהה ללא תקלות, שיבושים או עיכובים מיותרים.

מגדלי תל אביב:
החברה ביצעה עבודות חשמל, תקשורת, מערכות גילוי אש ומערכות בקרה בעזרת  צוות עובדים גדול ובפרק זמן קצר. 

על מנת לחסוך בזמן ולעמוד בלוח הזמנים שנקבע, עבדו מספר צוותים בו זמנית ובמשמרות.
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בנקים תקשורת,  חברות  משרדים,  הביטחון,  משרד  ציבור,  מבני  תעשיה,  במפעלי  מורכבים  פרויקטים  ביצעה  הנדל  א.  חברת 
ובתי חולים. להלן רשימה חלקית של לקוחותינו:

מפעלי תעשיה- תפן, אינטרפארם, כלמוביל פ"ת ומבני תעשיה.
מרכזים מסחריים – פאואר סנטר מודיעין, מרכז מסחרי גדרה, מחסני השוק ב"ש, שופרסל.

מרכזי מכירות ומוסכים – מוסך מרצדס, מוסך מיצובישי, מרכז מכירות ומוסך יונדאי.
משהב"ט – מבני מעבדות ומבנים מיוחדים ומסווגים, מחנות צה"ל באזור המרכז.

בתי חולים – שערי צדק, הדסה, איכילוב, קופ"ח מכבי, קופ"ח כללית.
בנקים – בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט.

מבני ציבור – סופר פארם, סלקום, פרטנר, מלון סבוי, מלון אשל, משרדים ומוסכים.

לקוחות 4


