
פיגומים מתועשים לחזיתות מבנים

Easier . Safer . Faster
ל"מנכ, מהנדס ירון שי 

מ"פרי הנדסת תבניות בע

הגדלת הבטיחות היעילות והאיכות בעבודת הפועל: המטרה



מרבית התאונות הקשורות לנפילה מגובה הינן נפילה מפיגומים או קשורות לפיגומים



הפיגום הקיים הינו מבנה הנדסי בעל רכיבים המיוצרים ללא בקרה ונבנה ללא תכן: הבעיה

!פיגומים קורסים

!אנשים נהרגים



לא קיימים אביזרים ייעודיים המשתלבים בפיגום: הבעיה 

!משטחים מאולתרים

!מעקות מאולתרים

! חיבורים מאולתרים

! השלמות מאולתרות

!אנשים נופלים מגובה



המצב הקיים בישראל

?מוכן לעלות על פיגום כזהמי

הפיגומים הקיימים בישראל  

2014משנת 1חלק 1139עומדים בתקן ישראלי לפיגומים אינם

(EN-12811-1תקן אימוץ )

–הפיגומים שמוקמים בישראל הינם על פי תקנות הבטיחות בעבודה 

(1970משנת ) תקנות ישנות וחסרות 



יישומי פיגומים מתועשים בתעשייה בישראל│ PERI UP Flexאפ פלקס-פרי



דוגמאות מאירופה│פיגום מתועש



דוגמאות מאירופה│PERI UP Easyאפ איזי -פרי דוגמאות מאירופה│פיגום מתועש



דוגמאות מאירופה│PERI UP Easyאפ איזי -פרי דוגמאות מאירופה│פיגום מתועש



חזון ויעוד קבוצת פרי

Easier . Safer . Faster



יישום קפיצת המדרגה בענף הבניה בישראל בתחום תבניות ופלטפורמות מתועשות



!עובדה מוכחת –בטיחות מגבירה פריון 



השוואת עלויות לקבלן המבצע בין פיגום מסורתי לפיגום מתועש לחזיתות מבנים

(פ מחירי שוק ממוצעים "ע) פיגום רגיל 

הובלה+ פירוק + השכרה + הרכבה + הובלה 

ר"למ₪ 25-מחיר לשלושה חודשים ראשונים  

ח"ש50,000= ר "למ₪ X25ר "מ2,000

מטר 20נתוני בניין אופייני בגובה : דוגמא

ר "מ2,000-נדרש פיגום בשטח מעטפת של כ

חודשים   6משך השכרה 

ר"למ₪ 5-נוספים חודשים מחיר שכירות לשלושה 

₪ 30,000= חודשים X3ר "למ₪ X5ר "מ2,000

₪ 80,000–כ עלות לקבלן המבצע "סה

(פ מחירי פרי אפ איזי"ע) פיגום מתועש 

השכרה

(חודש שישי ללא תמורה) ר "למ₪ 7-מחיר השכרה לחודש  

ח"ש70,000=חודשים  X(6-1 )ר "למ₪ X7ר "מ2,000

ר  "למ₪ 17< =הובלה  –פירוק –הרכבה –מחיר הובלה 

₪ 34,000= ר "למ₪ X17ר "מ2,000

₪  104,000–כ עלות לקבלן המבצע "סה

בשוק מפותח בו קבלני הפיגומים ירכשו פיגומים תקניים המחירים ישתוו-מניסיון בתחום התבניות 



?מה נעשה עם הפיגומים הקיימים 

!התערבות הממשלה יכולה לעזור 

גריטה ומחזור•

מענק רכישה•



?מדוע שלא ננהג במכוניות משנות השבעים 

.מהירות. יעילות. בטיחות

טכנולוגיה



?מה הופך פיגום לפיגום מתועש │PERI UP Easyאיזי אפ -פרי



במפעל היצרן-בדיקת עמידה בעומסים , תנאי ייצור אחידים ומבוקרים │פיגום מתועש 

בדיקת עמידה בעומסיםייצור אחידים ומבוקרים תנאי בקרת 



בדיקת עמידה בתקנים במכוני בדיקה חיצוניים בלתי תלויים│פיגום מתועש 



הוראות יצרן להרכבה ושימוש │פיגום מתועש 



נקודות עיגון ודוגמאות ליישומים מיוחדים, הוראות יצרן לנושא עומסים מותרים│פיגום מתועש



נתוני היצרן מאפשרים יכולת יישום תכן הנדסי ותכנון מפורט להרכבה│פיגום מתועש 



21

יעילות │ אפ איזי -פרי

!נקבל שיפור בפריון ואיכות העבודה –כאשר נספק סביבת עבודה נוחה ובטוחה לפועלים 

: לדוגמא 

שלוב מגדל 

מדרגות אינטגרלי  

יחד עם הפיגום
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מעקה מתקדם מותקן מראש–בטיחות בתהליך ההרכבה  │ אפ איזי -פרי

.  בתהליך ההרכבה מותקנים מעקות מראש בטרם עליית המרכיב לקומת העבודה

. המעקות מספקים הגנה מלאה ללא צורך ברתמות בטיחות ונקודות עיגון
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בטיחות בתהליך ההרכבה –בטיחות  │ אפ איזי -פרי

המשטחים ננעלים אוטומטית  

כנגד התרוממות בעת הנחתם

מפורקים מהמשטח תחתון/ העליונים מורכבים המשטחים 
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מהירות הרכבת המערכת │ אפ איזי -פרי

תכנון מראש•

חלקים קלי משקל•

הרכבה פשוטה בזכות התאמה מדויקת של הרכיבים•

הרכבה ללא שימוש בכלים•

ומשולב לפינותקל פתרון •

אלכסונים אינטגרליים•

שילוב פריטים ממערכת פרי אפ פלקס  •

לצורך פתרונות לגאומטריה מיוחדת



תבניות

פיגומים

הנדסה

www.peri.co.il

Easier.    Safer.    Faster. 

, הבטיחות והאיכות בעבודת הפועל, הגדלת הפריון

!שיפור תדמית ענף הבניה בישראל ו


