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 אודות מפרם

 
החברה הוקמה בשנת . חברת מפרם הינה אחת החברות הותיקות והמובילות בארץ בנושא פתרונות מיגון

ומאז הקמתה השתלבה החברה בפרויקטים הגדולים והמורכבים ביותר בכל שנות קיומה של מדינת  2691
הקמת , מיגון מוצב החרמון לאחר כיבושו, ה בהקמת הקריה למחקר גרעיני בדימונההחברה השתלב. ישראל

 .מפעלי ים המלח ופרויקטים לאומיים נוספים אשר יפורטו בהמשך מסמך זה
 

 :מ מאגדת בתוכה מספר רב של יתרונות עבור לקוחותיה שמפורטים להלן"חברת מפרם בע
 :בלתי מוגבלים במספר קטגוריותהחברה הינה קבלן רשום ברשם הקבלנים בסיווגים  .א

 .בלתי מוגבל 5-סיווג ג –בנייה  – 211סיווג 
 .בלתי מוגבל 5-סיווג א –קונסטרוקציית פלדה  251סיווג 

, ראשי קבוצות, מנהלי עבודה, הנדסאים, לחברה צוותים אורגנים מנוסים הכוללים מהנדסים .ב
 .2691שנת לצד ציוד שטח רב ומגוון מ, בנאים ועוד, חשמלאים, מסגרים

התכנון וההקמה של מערכי מיגון פיזי לנשק תלול מסלול , לחברה יכולות מוכחות בתחומי הפיתוח .ג
מפקדת קצין הנדסה )ר ביצורים "י מקהנ"כולל פיתוחים הרשומים כפטנטים בינלאומיים שאושרו ע

 .ל"ומיטב יועצי המיגון בארץ ובחו, פיקוד העורף, (ענף ביצורים –ראשית 
 

באופן זה מקבל  ,תחת קורת גג אחתם מפעל יצרני פעיל אשר מייצר את אלמנטי המיגון לחברת מפר -
ותחת קורת גג אחת של חברה הרשומה כחוק לעבודות קבלניות , אמין, הלקוח פתרון מיגוני מקצועי

לעבודות מיגון לצד אישורים  1111מהדורת  ISO-9000י מכון התקנים הישראלי לתקן "מאושרת ע
 .בביטחון ולגופים מוניציפלים, נוספים ובעלת ניסיון עשיר ורב בביצוע פרויקטים מורכבים בתעשייה

 
 

 :פרויקטים מרכזיים בתחום המיגון
 מיגון גג המליאה כנגד פגיעה ישירה של נשק תלול מסלול – כנסת ישראל. 
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  יחידות 04התחברות למבנים קיימים בהיקף של , דים בשדרות"ממייצור והצבת  -עמיגור. 

 

 

  הצבה וחיבור לתחנות רכבת ישראל, ביצוע מרחבים מוגנים יבילים -שפיר הנדסה. 
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  הובלה והצבה, נים"וממ מים"תכנון ביצוע ממ -אלתא מערכות. 

 

 

  בתחנות כוח ומתחמים באשדוד וחיפהמים והצבתם במקומות נבחרים "תכנון וביצוע ממ -חברת החשמל לישראל. 
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  שונים ואספקתם לאתריםנים "ומממים "תכנון וייצור ממ -מקורות חברת המים לישראל. 

 

 אספקת והצבת מרחב ממוגן מוסדי על פי תכנון מיוחד, ייצור -גז -פז. 
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  אספקת מרחב מוסדי מוגן –מכון טיהור חיפה. 

 

 מיגון שבילים , הפעלה לגג הבניין ומיגון חלונות המבנה כנגד הדף ורסיסיםמיגון כולל  - סניף בשדרות בנק לאומי

 .ועוד

 



 
 

 40-0101101 :פקס, 40-0040044 :'טל  11661 ,6661. ד.ת, ביאליק .ק האזור התעשיי 6יוסף לוי  'רח

Email:  mamadim555@gmail.com                                               www.readyisrael.co.il 

 

 לצד מיגונים , מיגון כל סניפי הן בשיטת רב ממד והן בשיטות אחרות - נתיבות וגן יבנה, באשדוד בנק לאומי

 .אשדוד ואחרים, ניידים לסניפי אופקים

 

 

 מבנים ממוגנים ניידים  1מ ואספקת "מ 611מיגון מבנה כנגד פגיעה ישירה קטיושה  - חברת אמדוקס בשדרות

 . מ"מ 611המותאמים לפגיעה ישירה של רקטת קטיושה ( ר"מ 10)גדולים 

  ל במסגרת הסכם שנתי"ביצוע מיגון טרומי למבנים גדולים במיוחד עבור מחנות צה -משרד הביטחון. 

  מוגנים ניידים כולל התחברות למבנים קיימים וניידיםביצוע מרחבים  -שטראוס עלית. 

  מ למבנה משרדים חדש במעבר קרני"אספקה וחיבור ממ -רשות שדות התעופה. 
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 :מגוון פתרונות המיגון – מוצרי החברה

היכולת לרכז תחת קורת גג אחת את כפי שכבר צוין היתרון הבולט והמרכזי של חברת מפרם הינו 

מעבר למגוון הפתרונות הרחב ביכולתה של , יתרה מכך. כלל פתרונות המיגון הקיימים כיום בשוק

החברה לספק פתרונות מיגון מותאמים וייחודיים למקומות אשר אינם יכולים להחיל את אחד 

 .הפתרונות הסטנדרטיים

 

  שיטה ייחודית לחברת מפרם המאפשרת למגן חדר קיים באמצעות  – (פלדה)מיגון פנימי

העבודה , המיגון נעשה כחליפה אישית בהתאם לגודל החדר הקיים ולייחודו. לוחות פלדה

בבית " עבודה יבשה"רובה ככולה מתבצעת במפעל וההרכבה מתבצעת במהירות וביעילות כ

יתרונות . עבודה זו באתר המצוין לעילניתן לעיין בתמונות מפרויקטים שבוצעה בהם . הלקוח

השיטה הם בעיקר בהעדר צורך ברישוי או אישורים סטאטוטוריים אחרים וכמו כן העבודה 

ברובה הינה עבודה יבשה ונקייה אשר אינה פוגמת ביכולת לאפשר ללקח להמשיך ולנהל 

 .אורח חיים רגיל גם בזמן ההרכבה וגם לאחר ההתקנה

 

 
 

  במסגרת השיטה מעובים . שיטת מיגון המאושרת על ידי פיקוד העורף – (בטון)מיגון פנימי

קירות חדר קיים בבית המגורים ומתווספים אליו עזרים עד להפיכתו למרחב מוגן דירתי מלא 

שיטה זו מיושמת בדרך כלל בבתי קומות או במקומות . א"העונה על דרישות מהנדס הג

משך . נייה או ניצול מלא של זכויות בניה בנכסקיימת בעיה הנדסית מהותית של חריגה מקו ב

, "רטובה"מרבית העבודה מתבצעת  בבית הלקוח וכוללת עבודה . העבודה הינו כחודשיים

 .'טיח וכו, בטון, קרי

 

 מדובר בפתרון מהפכני הנמצא בימים אלו בתהליכים מתקדמים של  – מרחב מוגן פנימי

סקית לא ניתן כרגע סודיות מסחרית וע מטעמי. בדיקות ואישורים על ידי פיקוד העורף

שטח המרחב המוגן : להציג מפרט מלא או תמונות של המוצר מלבד הנתונים הבאים

המבנה יהיה נסתר , המתקן יורכב בחדר קיים בבית בתוך מספר שעות, ר"מ 5יהיה כ 

היתרון המשמעותי הנוסף הינו . בעת שגרה ולא יפריע לתפקוד השוטף של דיירי הבית

 .בתוך מספר חודשים" מבצעי"המוצר צפוי להפוך ל. ת הנמוכה הצפויההעלו
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 ר על בסיס הפירוט הבא"מפרם מספקת פתרונות מיגון על פי תקני פקע – מקלטי בטון: 

o ר נטו על פי תקני פיקוד העורף"מ 6ד יביל בגודל "ממ. 

o ר המאושר על ידי פיקוד העורף ובהתאם לתכניות בנייה"מ 6ד בגודל "בניית ממ 

 .מאושרות של הלקוח

o  ( ר"ר ואילך על פי הנחיות פקע"מ 21החל מ )מרחב מוגן מוסדי בגדלים משתנים

 .הניתן להובלה או לבנייה בשטח בהתאם לתכניות מאושרות

o דים נבנים באיכות גבוהה תוך שמירה על תקנים מחמירים ועל בסיס מפרט "הממ

כ "רכת סינון וטיהור אבד מע"ניתן להוסיף לממ. א"טכני מלא הנדרש על ידי הג

 .העומדת בתקן הנדרש

 

 
 

 

 מפרם כחברה קבלנית יכולה לספק פתרונות מיגון לבתים רבי   - ד בבתים רבי קומות"ממ

דים אשר תוסיף חדר לכל דירה "הבנייה יכולה להיעשות באמצעות בניית שדרת ממ. קומות

ובאמצעות זה תסייע לחיזוקו של הבניין גם אל מול האיום הנוסף והמשמעותי יותר של רעידת 

 .83א "במסגרת תכנית תמהחברה יכולה לסייע ולשלב את הבנייה . אדמה

 

 אופציה נוספת –מקלטי פלדה  

יתרונם של המבנים בניידותם . אחת ההתמחויות של חברת מפרם הינה בייצור מבני פלדה ממוגנים

מטעם פיקוד " אישורים מיוחדים"חלק מהמבנים נושאים ב. ופשטותם וברמת המיגון אותה הם מספקים

 .העורף

 פלדה . צבהמקלט פלדה קל לניוד ולה - ן"ממst 52  מספק מיגון פשוט . מ"מ 15בעובי של

באתר . להצמיד לבית וכדומה, ניתן להציב בחצר. ואיכותי במגוון גדלים ובמגוון רמות גימור

ניתן להתרשם ממגוון השימושים וממגוון החברות אשר רכשו מקלטים מסוג זה ובכללן 

 .חברת החשמל ועוד רבים, פז, מקורות, בנקים

o מ 5.5*1.5', מ 8*1.5', מ 1.5*1', מ 1.5*2.5', מ 2.5*2.5 –מים גדלים קיי'. 

o ניתן לבנות ולהתאים ממנים בכל גודל וצורה על פי רצון הלקוח. 

o רצפת , כ"מערכת סינון אב, מזגן אוויר, בידוד, מערכת חשמל: תוספות אפשריות

 .קירות גבס וחלון, פרקט
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 מחיר . נים"עובי הפלדה זהה לפלדה בממ. מקלטי פלדה בצורת גליל – מיגוניות עגולות

 .המבנים העגולים זול יותר מהמחיר של הממנים המרובעים

o מ 1.1קוטר ', מ 2.6קוטר : גדלים קיימים'. 

o  ר כמיגון "מבטון המאושרת על ידי פקע' מ 1.1ניתן לקבל מיגונית בטון עגולה בקוטר

 . Cרמה 

 
 

 

אטום לגזים , מ"מ 29מדובר בשילוב ייחודי של מבנה עשוי מעטפת פלדה בעובי  - (חדש)מיגון רב שכבתי 

טון ומאפשר שינוע בעזרת  21-עמיד בהדף ורסס קל אשר שוקל כ, מ"מ 6וכמובן  5.59, 2.91ועמיד בירי 

 משאית מנוף לשטח 

 . שלא יהיו זמינים בזמן מלחמה, יקרים, והצבה ללא אמצעים נוספים

 

רקטות כבדות וכמובן לטובת , מנת לתת מענה לצורך לעמוד בפני רסס כבד של פצצות אוויר בנוסף ועל

אנו מוסיפים קירות ממוגנים מבטון מזוין , עמידה בפני איום של טילים מסוג סקאד שעלולים להגיע למחוזותינו

שגם הוא  שמחוברות למעטפת הפלדה ועליהם סוגר גג טרומי מסילותמ שמושחלים לתוך "מ 291בעובי 

 . פריק וניתן לשינוע בנפרד
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טון  21עד  9טון או במשקלים משתנים של  51-המבנים מאפשרים שינוע כיחידה מושלמת במשקל של כ

לאלמנט ובכך לראשונה בישראל ואולי גם בעולם ניתן לבנות מיגון רב שכבתי מחומרים שונים שמאפשר 

 . ם צפופיםשינוע בתנאים נוחים ובעלות סבירה ופריקה באזורי

 

ר נטו בתוספת מבואה עם כניסה המתאימה "מ 21שטח המבנה 

 (.למעט מפתן הדלת)לנכים 

 

כ תקניים "מיזוג אוויר ומערכת אב, המבנה כולל הכנות חשמל

וכולל שנאי מבדל שמבטיח ביטחון בשימוש במבנה גם בלי חיבורי 

 . או מקורות אחרים\הארקה קבועים וגם בחיבור לגנראטורים ו

 

המבנה מבודד עם אוויר שמפריד בין קירות הבטון למעטפת : בידוד

 . ניתן להוסיף בידוד פנימי בתוספת תשלום. הפלדה

 

 . ד"ע מדגם המתאים לממ"מערכת סינון אוויר מתוצרת תעשיות בית אל או ש

 

מוגנת ד ודלת מ"ובנוסף חלון ממוגן גזים בסטנדרט ממ X 31 31כ תריס ממוגן מפלדה במידות פתח אור 

 : מפרט חשמל.מ מפלדה"מ 29בעובי 

 לוח חשמל תקני. 

 שנאי מבדל תקני. 

 משגוח לשנאי מבדל תקני. 

 1 נקודות תקשורת . 

 9  קירות 1שקעים על גבי. 

 1  אחד עם תאורת חירום תקנית  –גופי תאורה 

  .ד"ד והשני עם תאורה רגילה תקנית לממ"לממ

 מזגן אוויר מפוצל עם מעבר חסין גזים וביולוגי . 

 531דגם  –כ מתוצרת בית אל "מערכת סינון אב   

 . המותאמת למרחבים מוגנים מוסדיים

  לחיבור למקור חשמל' מ 21כבל חשמל . 
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