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כל הזכויות שמורות
ר מיגון מבנים בע"מ.י.לש
 אשדוד,29 כלנית

היסטוריה

1951
חקיקת חוק הג"א
חיוב התקנת מקלטים
ומחסות עבור האוכלוסיה
הסובבת (ללא שיוך מקומי)

1972
אישור תקנות ההתגוננות
התאמת איום האב"כ ורסס
מוגבר ,לנוכח לקחי מלחמת
ששת הימים

1992
אישור תקנות למרחבים
מוגנים (ממ"ד ,ממ"ק ,ממ"מ)
התאמת האיום לנוכח
לקחי מלחמת המפרץ (זמן
התרעה ,פיזור תוחלת הנזק)
לאחר הפקת לקחים במלחמת המפרץ הראשונה
בתחילת שנות ה '90-הוחלט על חובת ממ"ד בדירות
החדשות

המצב כיום
בשונה מהמלחמות בעבר הרחוק ,כיום
העורף הוא החזית .אירועי ההסלמה וירי
הטילים בשנים האחרונות חידדו את
הנחיצות במיגון פיזי כמוכנות קריטית
לשעת חירום .עם זאת ,לכשליש מבתי
האב בישראל עדיין אין מרחב מוגן
פרטי ,ובשעת חירום נאלצים לצאת
למקלט ציבורי ,שזמן ההגעה אליו ארוך
מידי לזמן ההתרעה הקצר.
מה יותר חשוב לנו מלדאוג לשלומנו,
לשלום משפחתנו וילדינו? האזעקה
הבאה עלולה להישמע בכל רגע ,ואם
אין לנו מרחב מוגן פרטי להגיע אליו
בתוך שניות ספורות ,אנחנו חשופים
למצב חירום של סכנה ממשית,
ולחרדה קיומית.

בניינים ישנים בישראל

מיגון מהיר
מבנה מוגן אצלך בבית זה אפשרי.
גם אם אתם מתגוררים בבית שנבנה
לפני שנות התשעים ,ואין בכוונתכם
לבנות תוספת בניה ,עדיין מגיע לכם
מרחב מוגן דירתי.
תהליכי מחקר ופיתוח שנעשו בשנים
האחרונות ,יצרו פתרונות לשיפור
המיגון גם במבנים קיימים ,באמצעות
חומרים המובאים למקום ,וכך בתוך
זמן קצר והקמה מהירה יש ברשותכם
מרחב מוגן פרטי.

חברת ש.י.ר .מיגון בע"מ מתמחה
בחיזוק מבנים ,ובשנים האחרונות
התגייסה להביא פתרון יצירתי וזמין
לשיפור המיגון בבתים ומוסדות קיימים
שאין בהם מיגון ,ומעוניינים בשקט
נפשי ותחושת בטחון ,בתהליך קצר,
ללא צורך בחיזוק היסודות או תוספות
בניה ,ללא צורך בהיתרים ואישורי
ועדות בנייה ,ובלי להזדקק לטובות
וחתימות מהשכנים...
אם גם אתם מעוניינים בשקט נפשי
ותחושת בטחון ,אם גם לכם חשוב
שיהיה לכם להיכן להיכנס באזעקה
הבאה ,הפתרון הזה הוא עבורכם .בלי
לצאת מהבית ,ובלי לבצע כל שינוי
בבית ,בעבודה שקטה ונקייה ובמחיר
סביר ,גם לכם יהיה מרחב מוגן פרטי.

על החברה

ש.י.ר.
מיגון מבנים בע“מ

השותפים לדרך
לפי הנחיות שקיבלו מהנדסי ש.י.ר .מיגון הישראלית מפיקוד
העורף ,הגו מהנדסי החברה בשיתוף חברת ההנדסה הגדולה
בעולם לאבטחה ומיגון מבנים thornton tomasetti
(שביצעו מעל  65,000פרויקטים במעל  135מדינות),
את הרעיון לביצוע המשימה ,שעומד אכן בתווי התקן
הבינלאומיים ונרשם כפטנט רשום על שמם.

המחשת חוזק החומר

המחשת כוח החומר למשקל

מיועד גם לחיזוק כבישים וחופים

התכנון
כדי ששיפור המיגון יהיה מקסימלי
בתועלתו ,נדרשים שלושת התנאים
הבאים:
• שהחומר יהיה סופג אנרגיה ועמיד
מאוד מול פגיעה והדף רב עוצמה -
שהוא הגורם העיקרי להרס ולנזק
למבנים ולבני אדם.
• שהחומר יהיה בעל משקל נמוך ללא
צורך ביציקות בטון .וזאת מאחר וחדר
רגיל אינו בנוי לעמוד בעומס אדיר של
בטון ,וכשהבטון לא נבנה מיסוד הבניין
זה מסכל את האפשרות למגן את החדר.
• שהחדר יוכל לשמש כחדר רגיל ,ולא
מקטין משמעותית את החדר.

המחשת בניית שיטת החומר

הפתרון המושלם:
חומר חדשני בעל חוזק עוצמתי ,בעובי
מינימליסטי ובעלות סבירה .כך שמלבד
הדלת והחלון שיוחלפו לדלת וחלון
ממ"ד ,החדר נשאר אותו חדר.

שכ

החומר
הבנייה היא מיריעות גיאוטכניות
המיוצרות מסיבי פולימר מיוחדים ,אשר
חיבורם גורם לחוזק העצום של היריעות
היודעות להתמודד עם לחץ של הדף
חזק ומשקל גבוה במיוחד.
היריעות משלבות חוזק רב לצד כושר
מתיחה גבוה במיוחד .השילוב המדויק
בין החוזק לגמישות הוא שמאפשר להן
לעמוד בפני ההדף הגבוה.

היצור
היריעות מיוצרות במפעלי חברת
 HUESKERהגרמנית ,החברה הגדולה
ביותר בעולם המייצרת חומרי חיזוק
ומיגון.
הייצור עומד בדרישות המיגון תחת
בקרה מחמירה ביותר של איכות
ועמידות על פי התקן האמריקאי
והן בעלות תו תקן מחברת BBA
האירופאית.

היר

בד

שכבות החומר העמיד

הירועות

בדרך ליעד

מבנים מיוחדים שנבנו
לניסוי פיצוץ חדר
שנבנה בשיטת מעוז

י"ג אלול תש"פ | 02.03.2020

הפיצוץ ששינה את תפיסת המיגון .פטריית העשן שעלתה מהפיצוץ הענק

רגע הפיצוץ

החומר משממש
בין היתר לכיסוי
בולענים בכבישים
באיזור ים המלח
עם יכולת להחזיק
כובד משקלם של
רכבים ומשאיות
הנוסעות מעליו
בדרך קבע

בניינים ישנים בישראל

הפיצוץ
הניסוי המוצלח

קרוב לטון חומר נפץ התפוצץ במקום
במהלך הניסוי ,גם כאשר הקירות
נחרבו עד היסוד ,יריעות סיבי הפולימר
נותרו שלמות והחיישנים שהיו בחדר
העידו על הגנה מלאה בתוך החדר.

מכתבים שנשלחו לראשי הערים עם
המלצה לחזוק מבנים בשיטת מעוז
בלמ"ס

בלמ"ס

פיקוד העורף
מפקדת
האלוף
לשכת
0366-3777
מטכ"לי:
606-4003
א"י:
אזרחי
תיק:

חירום בתחום המיגון
שויות המקומיות ל
שיפור מוכנות הר
הנדון:
במלחמות הבאות
הבנה המתגבשת כי
שנים האחרונות וה
הפיזי כמרכיב קריטי
ירועי ההסלמה ב
יבותו של המיגון
 .1א
חזית ,חידדו את חש
העורף יהפוך ל
האזרחי לחירום.
שביה ,מקנה חוק
במוכנות המרחב
המקומית למיגון תו
וטלת על הרשות
הג"א") לרשויות
לצד האחריות המ
(להלן" :חוק
.2
התשי"א1951-
וננות האזרחית
ההתג
ימוש אחריות זו.
את האפשרויות
מיות גם סמכויות למ
רשות המקומית
המקו
צורף הוא להציג ל
והפרטי במרחבה
של המסמך המ
הציבורי המשותף
כליתו
ת
.
3
שיפור כשירות המיגון
העומדות לרשותה ל
מצום פערי המיגון.
האחרונות ,אפשרו
מגוון פתרונות לצ
התקיימו בשנים
וכן
מחקר ופיתוח ,אשר
בכך שנגישותם
יצוין כי תהליכי
שורה משמעותית
.4
ב
הווים
המ
ראל .עם זאת שיפורי
מגוון שיפורי מיגון
מיגון במדינת יש
יצירת
מעותי של פערי ה
ולכן לא יינתן פטור
פשרת צמצום מש
של המיגון התקני,
מא
מענה פחות מזה
קנים
מ
מיגון אלו
או הרחבת בנייה.
סגרת כל בנייה חדשה
המקומיות במדינת
מממ"ד במ
את כל הרשויות
חוזות פקע"ר ילוו
מיגון בכלל ההיבטים
מהלך שנה"ע  2021מ
טרתה צמצום פערי ה
 .5ב
תכנית סדורה שמ
ישראל בגיבוש
תפים והפרטיים.
הציבוריים המשו
כניות האמורות.
לתכם בקידום הת
ישית של כל אזרח
אבקש את הוב
את האחריות הא
.6
אין בו כדי להסיר
יחד עימכם לחדד
אמור במסמך זה
סגרתו הפרטית ועלינו
 .7ה
חזקת המיגון במ
אזרח להקמת ולא
ו
מושה של אחריות זו.
ולסייע למי
בברכה,

שלבי הביצוע
העבודה מתחלקת ל  3צוותות בנייה
כדי שכל שלב יתבצע ע"י אנשי
מקצועי המיומנים לצורך ביצוע
המשימה כאשר כל התהליך מלווה
אישית ע"י מהנדסים בכירים מטעם
חברת ש.י.ר .מיגון מבנים בע"מ.

01

צוות בנייה אשר פותח את המרצפות
ומחבר את יריעות המתקדמות לתקרה
ולרצפה המיוצרים מבטון באמצעות פסי
פלדה לאורך כל החדר.
 היריעות נמתחות לאורך כל שטחקירות החדר ומעוגנות לרצפה לתקרת
הבטון באמצעות עיגון פלדה שמחובר
לבטון ע"י ברגי ענק שמבטיחים שגם אם
הדף הפיצוץ [שלא יקרה ]...ירחיב את
קירות החדר היריעה הגמישה תבלום
אותו.

02

צוות מסגרים המבצע את הלחמות
הברזלים והרכבת חלון ודלת חדשים
מפלדה המוגנים לממ"ד ע"פ התקנים.
 את חלון ודלת החדר יחליפו בחלוןודלת ממ"ד תקניים שגם הם נתמכים
בבטון של שלד הבניין באמצעות ברגים
מיוחדים.

03

צוות גימור המבצע את סגירת המרצפות,
חיפוי הקירות והשלמת קרניזים
דקורטיביים ,לטשטוש כל סימן של
חומר המגן המחובר לקירות.
 מעל היריעות מיישמים שכבת כיסוישפכטל וצבע ,כך שהמיגון החדש לא
ישנה את חזות החדר.

גם לכם מגיע
מרחב מוגן
ובטוח!
בטוח מוגן יותר –
באזעקה הבאה תוכלו להיכנס בניחותא
למרחב המוגן לפי כל תקני פיקוד
העורף.
בטוח זמין יותר –
ללא תוספות בניה ,ללא אישורים
וחתימות משכנים ,תוך זמן קצר
מההתקשרות ואנחנו אחרי התקנה.
בטוח נקי יותר –
ללא כאבי ראש ולכלוך של בניה,
חומרים אסטטיים ,והפרעה מינימלית
לתפקוד של הבית.
וגם רווח בטוח -
תרוויחו שקט נפשי ,החדר יישאר כמעט
באותו גודל ,וגם תשלמו הרבה פחות
מאשר על בניית ממ"ד רגיל.

מבית
ש.יר .מגיון מבנים בע"מ
רח' הכלנית  ,29אשדוד
טל' 052-7642090
דוא"ל maozmigun@gmail.com
אתר www.maozmigun.co.il

