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מה תעשו 
באזעקה הבאה?

בתקופה  ימים,   34 נמשכה  השניה  לבנון  מלחמת 
כשליש  וטילים,  רקטות   3,986 המדינה  ספגה  זו 
מהמדינה חי במקלטים או עזב את הבית עד יעבור 
זעם, ורמת החוסן הציבורי היתה מהנמוכה שידעה 

המדינה.

מומחי מודיעין מעריכים כי לעבר ישראל מכוונים 
הבאה  במלחמה  ורקטות,  טילים  כ-200,000  כיום 
לא יהיה שום אזור בטוח, כל מדינת ישראל תותקף 
לצה"ל  הכבוד  כל  שעם  להניח  וסביר  עבר  מכל 
ברזל,  כיפת  כמו  האוויריות  ההגנה  ולמערכות 
למרבה הצער מאות טילים ורקטות יפגעו במבנים 

ביישובים רבים בארץ.

מה אפשר לעשות? תפקידך לדאוג לשלום משפחתך, 
ילדיך, קרוביך ועובדיך - אם אין לכם מקלט או ממ"ד 
להצטייד  עליך  שניות,  בתוך  להגיע  תוכלו  אליו 
- האפשרי  בהקדם  לך  המתאים  ממוגן  במבנה 

כי מי שמתכונן - מוכן; ומי שמוכן - לא נבהל!

תקני  מיגון  שיפור  מערכת   - רשום(  )פטנט  "מגן" 
באישור פיקוד העורף - הינו פיתוח חדשני למיגון 
הרסס  בפני  ועמידות  מיגון  המספק  חדרי  פנים 
)גם  כבדים  בליסטים  טילים  של  האדיר  וההדף 
בבית  עצמו  הטיל  של  ישירה  פגיעה  שאין  במקרה 
- ההדף הנובע מפגיעת טיל קרובה יכול להרוג את 

יושבי הבית(.

מעבר למיגון הפיזי, ה"מגן" מספק גם מיגון נפשי, 
קשות  שנפגעת  הביטחון  תחושת  את  מחזק  הוא 
את  משמעותית   מקטין  המגן  מלחמה,  בתקופות 
וודאות,  חוסר  של  בתקופות  נודע  מהלא  הפחד 
והעמידות בתקופת לחימה של  ומחזק את החוסן 

כל בני המשפחה - מבוגרים וילדים.

בהמשך החוברת תוכלו להתרשם ממגוון הרב של 
נעשה  דגם  כל  ה"מגן",   של  והשימושים  הדגמים 
לסוג  ובהתאמה  הלקוח  דרישות  לפי  ובהתאמה 
המבנה בו יוצב, ניתן לרכוש את ה"מגן" באופן מהיר 

ונוח, במחיר הוגן ובתנאים נוחים. 

מוריסון שלטר
התקפות  לונדון  ספגה  ה-2  במלחה"ע 
אוויר כמעט יומיומיות, באותה תקופה 
נפץ;  חומר  טון  כ-18,291  בלונדון  נפלו 
לשם ההשוואה - כל כמות חומרי הנפץ 
העצמאות  ממלחמת  בישראל  שפגעה 
חומרי  לכמות  ערך  שוות   2016 ועד 
 )!( אחד  בשבוע  בלונדון  שפגעה  הנפץ 

של מתקפות אוויריות. 

המיגון האזרחי בלונדון באותה תקופה 
רכבת  מנהרות  ביותר,  בסיסי  היה 
 - ומרתפים  ישנים  בונקרים  תחתית, 
התושבים  מרבית  כמקלטים.  שימשו 
נשארו בבתיהם בזמן ההתקפות פשוט 
מפני שלא היה מספיק מקום בבונקרים 
וגם מפני שלא ניתן היה להגיע למקלט 
נפילת  ובין  האזעקה  שבין  הקצר  בזמן 
שנפל   V2-ה של  במקרה  הפצצה, 
היה  ניתן  לא  גם  על-קולית,  במהירות 
לשמוע אותו מגיע, וחלק גדול מהטילים 

נפלו ללא כל התראה. 

הכרחי,  היה  ומהיר  זמין  מיגון  פיתרון 
לשם כך גייסו מהנדסי ההגנה האזרחית 
ופתחו  המוחות  מיטב  את  אנגליה  של 
נקרא  הנפוץ שבהם  ביתי.  מיגון  פריטי 
כלוב  במעין  מדובר  שלטר"  "מוריסון 
פלדה גדול שבשגרה ניתן להשתמש בו 
בתור שולחן ובחירום ניתן לישון בתוכו.

בתקופת מלחה"ע ה-2 סופקו והותקנו 
שהצילו  שלטר"  "מוריסון  מיליון  כחצי 
 44 של  בבדיקה  למשל,  כך  רבים,  חיים 
 136 מתוך   120 קשות,  שנפגעו  בתים 
מובהק  באופן  ניצלו  בבתים  שהיו  איש 
בשל היותם במתקן המיגון, רק בבתים 
שספגו פגיעה ישירה של פצצות אויר או 
טילים כבדים שמחקו לגמרי את הבתים 

על כל יושביהם היו הרוגים ופצועים.

ובזכות  בסיסי  ביתי  מיגון  בזכות  וכך, 
האנשים  מרבית  המשיכו  אזרחי  חוסן 
בחייהם ובשיגרת עבודתם גם תחת אש 
עד לניצחון על הנאצים. ובמבט לאחור 

"היתה זו שעתם היפה ביותר."
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מג 
ב  ח ר מ
מוגן ברגע

מאושר ע"י פיקוד העורף

מגן - שיפור מיגון חזק וחכם,
המספק לך ולמשפחתך 

הגנה מפני פגיעת טילים 
- במחיר משתלם!

מבנה פלדה
ממוגן מתקפל

בחירום ה"מגן" מגן על משפחתך

R

ללא צורך בהיתרי בנייה, אישורי ועדות בנייה, אישורי שכנים וכדו'
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בשגרה:

כמעט ואינו תופס 

    מקום

בשגרה ה"מגן" המקופל מוסתר ע"י וילון 

במצב מקופל, ה"מגן"  אינו 

החיים,  לשגרת  מפריע 

בלבד,  ס"מ  כ-25  עוביו 

הוא צמוד לקיר פנימי וניתן 

וילון ע"י  בקלות  להסתירו 

דקורטיביות עץ  דלתות  או 
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פתיחה קלה, 
פשוטה, 

מיידית
ומהירה

המגן מוכן לשימוש 

בחירום:

המגן מיועד לפתיחה קלה באופן ידני ע"י אדם 
פיזי,  בכוח  שימוש  ללא  דקות,  מס'  תוך  אחד, 

חשמל, או כלי עבודה כלשהם.

כמו-כן,  קיימים דגמים עם פתיחה אוטומטית.

תוך דקות
מס'
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מתאים לכל מקום

"מגן" שהותקן בסלון - מבט מבפנים

דירות ובתים )בכל קומה(	 
כל חדר מחדרי הביֿת	 
מוסדות ציבור	 
דירות שכורות	 
מחסנים	 
משרדים	 
בניינים ישנים ולשימור	 

  למגן! מקוםיש לך לארון קיר?לך מקום         יש

* בכפוף לאישור מהנדס בניין קונסטרוקטור 
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• ה"מגן" מותאם לחילוץ ע"י כוחות ההצלה בעזרת 	
התקנים ייעודיים

• ה"מגן" בנוי מחומרים שאינם דליקים 	

• אדמה	 רעידת  לאחר  גם  חילוץ  מאפשר  ה"מגן" 

• 	

במלחמה הבאה
- אתם מוגנים! 

הפיתרון שלנו - השקט שלך!

במקרה של פגיעה,  
כל בני המשפחה 
השוהים ב"מגן" 
מוגנים ובטוחים 

לחלוטין
ניתן להנגיש 

את ה"מגן" גם 
לבעלי מוגבלויות, 

אוכלוסיות מיוחדות, 
בעלי צרכים מיוחדים, 

חולים סיעודיים, 
אשפוז בית וכו'

שור פיקוד העורף

אי
ב
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• מזרונים 	 בכיסאות,  ה"מגן"  את  לצייד  ניתן 
ומיטות מתקפלות - לשהות נוחה ונעימה 

• המגן מגיע כסטנדרט עם חיבור חשמל ושקע 	
חשמלי )V220( כך שניתן להטעין בו מכשירי 
מזגן,  קטן,  מקרר  מאוורר,  לחבר  סלולר, 

קומקום חשמלי וכו'

• סלולרית 	 קליטה  עם  כסטנדרט  מגיע  המגן 
לדבר  שניתן  כך   TV+לתקשורת הכנה  ועם 
לגלוש  בטלוויזיה,  לצפות  כרגיל,  בו  ולסמס 

באינטרנט, לתקשר עם הסביבה וכו'

ביטחון עם נוחות

 ל"מגן" )פתוח( ניתן לחבר  מזגן

בעת הצורך נכנסים למגן, סוגרים את הדלת, נשמעים להוראות פיקוד 
העורף, מכינים קפה, מנסים להירגע ומשאירים את המלחמה בחוץ...

ניתן להכניס מיטות מתקפלות
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מענה למגוון איומים

טילים
מיגון  מספק  ה"מגן" 
כך  אדמה  רעידות  מפני 
קורס  הבניין  אם  שגם 
ובני ביתך נמצאים במגן, 
עדיין הסיכוי לחילוץ גדול 
יותר, כמו-כן הוא מספק 
מיגון גם ברעידות משנה 

כשלא ניתן לפנות בתים

המגן לאחר ניסוי 
פיצוץ שני שבוצע 

ע"י צה"ל פיקוד 
העורף באתר ניסויים 

בדרום הארץ, בשתי 
קומות,  קירות 

המבנה התרסקו 
לחלוטין והמגן נותר 

שלם וללא פגיעה 
- גם כנגד הדף,

גם כנגד רסס
וגם כנגד אב"כ

  פגע!נותר ללאה"מגן"    נהרס כליל, הבית

לשמש  יכול  ה"מגן" 
 SAFE( בטוח  כחדר  גם 
פריצות,  בפני   )ROOM
וטרור.  חטיפה  איומי 
ה"מגן" עמיד בפני פריצה 

"קרה" של עד חצי שעה

ל"מגן" 2 תצורות מיגון:
1. דגם הדף - שיפור מיגון  נגד טילים וכדו'

2. דגם בליסטי  - עמיד כנגד ירי כדורים וכדו'

האיומים  בפני  עמיד 
העורף  פיקוד  שהגדיר 
מיגון  שיפורי  עבור 
הייחוס  )איומי  תקניים 

המדוייקים הינם מסווגים(

רעידות
אדמה

פריצות
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• איוורור 	 מערכת  ל"מגן"  לחבר  ניתן 
מפוח  הכוללת  מאולץ  אוויר  והכנסת 
בקלות  מתחברת  ואשר  תקני  נייד 

לפתח האוויר באמצעות חיבור גמיש

• מערכת האיוורר כוללת גם סוללות גיבוי 	
למספר שעות המאפשרות הכנסת אויר 

למבנה גם בזמן הפסקת חשמל 

• ניתן לחבר ל"מגן" גם אוהל ומפוח אב"כ 	
המספקים אוויר מסונן בזמן איומי חל"כ, 
כך שגם אם בני המשפחה אינם חובשים 

מסכות  -  הם עדיין מוגנים כנגד אב"כ

• פתח האוויר התקני של ה"מגן" ממוגן 	
באמצעות שסתום הדף תקני, המאפשר 
ומונע  בשגרה,  והוצאתו  אוויר  כניסת 

כניסת הדף קטלני בחירום

• איוורור 	 מערכות  של  אלו  תוספות 
וסינון אינם נדרשות ע"י פיקוד העורף  

והן נמכרות בנפרד מה"מגן"

• ולחוד 	 ביחד  עברו  המכלולים  כל 
ונמצאו  העורף  פיקוד  בדיקות  את 
למיגון  המחמיר  לתקן  מתאימים 

כנגד אב"כ

מערכת איוורור 
 ומערכת סינון אוויר - כנגד אב"כ

מערכת איוורור וסינון אוויר
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הפיתרון שלנו
- משתלם לך

• בשונה מהוספת ממ"ד, התקנת ה"מגן" 	
פשוטה וקלה, כמעט כמו התקנת ארון 
קיר; ומשך ההתקנה מהיר ביותר, 2-4 

ימי עבודה בלבד 

• באישור 	 מיגון"  כ"שיפור  מוגדר  ה"מגן" 
פיקוד העורף ומתאים לבתים בהם לא 
)או למוסדות בהם  ניתן להתקין ממ"ד 

לא ניתן להתקין ממ"מ( 

• מחייב 	 אינו  ה"מגן"  מהממ"ד,  בשונה 
חתימת שכנים, היתרי בניה, אישורי ועדות 
בבית ואדריכלות  תכנון  שינויי  או  בנייה 

• מתאים 	 ה"מגן"  מהממ"ד,  בשונה 
בבניין  גם   - חדר  בכל  כמעט  להתקנה 

חדש וגם בבניין ישן

• מבנה 	 הינו  ה"מגן"  מהממ"ד,  בשונה 
בדירות  גם  להתקנה  ומתאים  פריק 
איתך  לעבור  יכול  ה"מגן"  שכורות, 
כמות  של  הגבלה  )ללא  לדירה,  מדירה 

ההעברות(

• לקנייה 	 ניתן  ה"מגן"  מהממ"ד,  בשונה 
ומכירה בנפרד מהדירה

וקלה!פשוטה התקנה 
לצוותי המתקינים שלנו יש ניסיון ייחודי ורב שנים במיגון
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• כל 	 לפי  ומאושר  מיגון  מספק  ה"מגן" 
דרישות פיקוד העורף 

• ה"מגן" עבר בהצלחה מלאה שני ניסויי 	
העורף  פיקוד  של  צה"ליים  פיצוץ 
המופצץ  במבנה  הבלוקים  קירות   -
אחרים  מיגון  )שיפורי  כליל,  נהרסו 
מפרם  של  ה"מגן"  ורק  וכשלו(  קרסו 

נותר ללא פגע! 
בשתי קומות, 
בשני ניסויים 

- 100% הצלחה!

• המגן הינו מוצר מוגן פטנט אשר פותח, 	
מיגון  יועצי  ע"י  בהצלחה  ונוסה  יוצר 
צה"ל  העורף,  פיקוד  וע"י  בינלאומיים 

והטכניון

• ה"מגן" תוכן בייעוץ והכוונה של מיטב 	
המומחים לתפקוד במצבי לחץ בארץ

• ה"מגן" מיוצר ע"פ 	
ISO 9001:2008 תקן

שור פיקוד העורף

אי
ב

הבית השלם - לפני הפיצוץהאיום לפני הפיצוץ

הפיצוץ

המגן עבר בהצלחה
ניסויי פיצוץ צה"ליים

מומחי פיקוד העורף בוחנים את שלמות 
ה"מגן" ואוהל האב"כ לאחר הפיצוץ
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הבית ההרוס
אחרי ניסוי הפיצוץ

מימין: 
ה"מגן"
נותר
שלם

וללא פגע

משמאל: 
שיפורי
מיגון

אחרים
קרסו וכשלו
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הגנה לכל המשפחה

למגן בגודל 3.5 מ"ר יכולים להיכנס בשעת חירום 18 איש )בעמידה, לזמן קצר( 

למגן בגודל 2.2 מ"ר
יכולים להיכנס בשעת חירום

10 איש 
)בעמידה, לזמן קצר(



17

מידות-פנים, גדלים ותפוסה
A דגםB דגםC דגם

2.3 מ'1.89 מ'1.49 מ'אורך

2.25 מ'1.87 מ'1.48 מ'רוחב

2.17 מ'1.92 מ'1.92 מ'גובה

5.0 מ"ר3.5 מ"ר2.2 מ"רשטח פנים

9 מ"ר8 מ"ר7 מ"רמתאים לחדר בגודל של לפחות

1,890 ק"ג1,350 ק"ג900 ק"גמשקל

כ-24 אישכ-18 אישכ-10 אישתפוסה בעמידה

כ-14 אישכ-12 אישכ-6 אישתפוסה בישיבה

כ-4 אישכ-3 איש-תפוסה בשכיבה

אישיתמותאמות גם במידות לרכוש דגם ניתן 

* ייתכנו שינויים בין המידות שבטבלה ובין מידות המוצר בפועל

המגן מגיע ב-3 גדלים

A דגם
2.2 מ"ר

תפוסה:
10 איש

B דגם
3.5 מ"ר

תפוסה:
18 איש

C דגם
5.0 מ"ר

תפוסה:
24 איש
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דגם
A

תפוסה
בעמידה
כ-10
איש

תפוסה
בישיבה
כ-6

איש

1.49 מ'אורך
1.48 מ'רוחב
2.2 מ"רשטח

איורי המחשה להבדלי הגודל בין הדגמים ולתפוסה של כל דגם

 BMFR016 שיפור מיגון - מק"ט
BMFR019  מיגון בליסטי - מק"ט
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דגם
B

תפוסה
בעמידה
כ-18
איש

תפוסה
בישיבה
כ-12
איש

1.89 מ'אורך
1.87 מ'רוחב
3.5 מ"רשטח

איורי המחשה להבדלי הגודל בין הדגמים ולתפוסה של כל דגם

 BMFR015 שיפור מיגון - מק"ט
BMFR018  מיגון בליסטי - מק"ט
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תפוסה
בעמידה
כ-24
איש

תפוסה
בישיבה
כ-14
איש

2.30 מ'אורך
2.25 מ'רוחב
5.0 מ"רשטח

איורי המחשה להבדלי הגודל בין הדגמים ולתפוסה של כל דגם

 BMFR014 שיפור מיגון - מק"ט
BMFR017  מיגון בליסטי - מק"ט

דגם
C
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א. הפתרון המיגוני בשיטת שיפורי המיגון מבוסס על חיזוק 
קירות חדרים קיימים, חיזוק הגגות )במידה וידרש( והחלפת 
דלתות וחלונות קיימים בכאלה המיועדים למרחבים מוגנים 

תקניים.

ב. השיטה הנפוצה לשיפורי מיגון הנה חיזוק חדר באמצעות 
יציקה או התזה של בטון מצידו הפנימי של החדר, או החלפת 
 - למפרט  בהתאם  מופחת  בעובי  מבטון  בקיר  קיים  קיר 
"חיזוק ואטימה של חדרים קיימים - שיפורי מיגון", המופיע 

באתר זה.

ממוגן  פלדה  מבנה  הנה  מיגון  לשיפורי  נוספת  שיטה  ג. 
זו  שיטה  בחירום.  ונפתח  בשגרה  המקופל  מ"ר   5 בשטח 

שייכת לחברה מסחרית, ואושרה על ידי פיקוד העורף.

פיקוד העורף מאשר
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המומחים ממליצים



23

31 במאי 2016
לכל מאן דבעי

הנדון: התנהגות אוכלוסייה בחלל צפוף בעת חירום   

וכמעט אטום בביתה. היא חולצה  ברעידת אדמה באגדיר, אלג'יריה, גברת אחת נלכדה בחלל קטן ביותר 
לאחר 30 ימים בבריאות שניתנה לשיקום.

לפי שיפוטי המקצועי ממ"ד מתקפל מסוג 'מגן' בשטח אפקטיבי של כ- 1.5 מ"ר ועד כ – 5 מ"ר מתאימים 
לשמש כמיגון בר השגה לתושבים בישראל שאין עבורם פתרון מרווח יותר.

מיגון זה מתאים לסביבת מלחמה קונבנציונלית ובהתאמות מסוימות למלחמה בלתי-קונבנציונלית; לסביבת 
טרור אקראית ומכוונת כלפיך; לסביבת תאונות בחומרים מסוכנים, בהתאמות הכרחיות מראש, כולל לשהייה 
של אנשים עם מוגבלות זמנית או קבועה וגם לשהיית תינוקות... כמו כן המבנים מותאמים למיגון כנגד רעידות 

אדמה אם מותקנת בהם 'מערכת התרעה קצרת מועד' או אז נדרש ש'המגן' מותקן ופתוח ברציפות! .

הספרות המקצועית הרלוונטית מוכרת לי היטב, כאפרנ"אי. נוסף לכך ניסיוני האישי על פני עשרות שנים וגם 
בימים אלה, כמי שפועל רבות עם עמיתיו בזירות מלחמתיות בעולם ובישראל, בזירות טרור, ברעידות אדמה, 
שיטפונות, תסונמי, ציקלון, תאונות גרעיניות, תאונות בחומרים מסוכנים, שריפות תעשייתיות. לא פחות מכך 
מנסיון רב-שנים כלוחם-שריון, מפקד בכיר, מחלץ ומציל, מנהל משלחות רפואיות מבצעיות ומשקם בעקבות 

אסונות-פתע-רבי-נפגעים ]אפר"ן[, בכלל זה שנגרם בגין NaTech ו – HoTech. מסקנתי:

ממבצעים  הנגזרת  שנדרשת,  ככל  לשהות  ומעלה,  מ"ר   2.2 של  אפקטיבי  בשטח  ב'מגן'  להשתמש  ניתן 
ומלחמות המאפיינים את תקופתנו, במגבלות המצוינות בהמשך.

יש ניסיון רב בעולם בשהייה של אנשים בצפיפות חריגה, בפרט במצבי חירום. הצפיפות  איננה מכשול תמידי. 
היפוכו, יש אנשים שמעדיפים התכנסות וליכוד לעת צרה, על פני פיזור.  אנשים מסוגלים לשהות כך ככל-
הנדרש, לאור הידיעה שמדובר בעניין זמני שיימשך שעות, ימים, שבועות ובמקרים קיצוניים בלבד חודשים.

האדם הסביר יעדיף מחסה לחירום: מרווח, נוח ומפנק. אבל, רק חלק מהתושבים יכולים להרשות לעצמם את 
המיטב. ולכן, הסוגייה המהותית על הפרק הינה What is enough? האם לוותר על כל מיגון או להסתפק 

במה שאפשרי וגם מספיק לתכליתו, חדר מחסה בשטח אפקטיבי כמוצע?

מחסה בשטח המוצע מתאים לשהות של מרבית התושבים בישראל. 

ישנו מיעוט, הסובל במיוחד משהייה בחללים מוקפים Confined Spaces . אנשים כאלה נרתעים ממערות, 
מנהרות, מחללים סגורים, ממרתפים ועוד. יש להניח שבני דמותם יימנעו מלכתחילה  מהצטיידות בפתרון 
המוצע ויעדיפו במקרים קיצוניים להיחשף לאש אוייב ולכל הסיכונים המצויים בזירה עויינת. ראיתי כאלה במו-

עיני בחו"ל וגם בתל-אביב במלחמת המפרץ הראשונה ב – 1991 . מאידך , אוכלוסיית הרוב תוכל להסתגל 
לשהייה בטוחה בחלל המוצע בשטח של כ- 2.2 מ"ר ומעלה.

ישנם 3 תנאים שחייבים להקפיד בעת שימוש ב'מגן - חדר המחסה' המוצע:
החלפת אוויר. צריך לפתוח את הדלת מעת לעת ולאוורר....	 
הקלה על עומסי חום בעזרת מאוורר פשוט שיפנה חום ולחות ויקטין את תחושת עומס החום. 	 
פינוי לחות. ככל שמספר השוהים רב יותר, יש לייבש יותר.	 

סיכום
ממליץ להצטייד ב'מגן', מבנה בשטח אפקטיבי של 1.5 מ"ר לשהות ככל שנדרשת, הנגזרת ממבצעים, 

מלחמות ופגעי טבע המאפיינים את תקופתנו, במגבלות המצוינות למעלה.
בכבוד רב,     

ד"ר אפרים לאור     
מומחה לטיפול באירועי פתע רבי נפגעים     

המומחים ממליצים



להזמנות: 

 072-2570526
Email:  info@magen1.co.il
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© המגן הינו פטנט רשום - כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים במסמך זה שמורים. 
אין לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה מראש. 
המפרט הסופי של המוצר ייקבע בהתאם לתנאי החוזה כפי שייחתם מול הלקוח. 

החברה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים ושיפורים קלים במוצר.
ייתכנו שינויים בין האמור בחוברת ובין המוצר בפועל.  

   התמונות הינם להמחשה בלבד של מבנים קיימים שהותקנו אצל לקוחות החברה. 
ט.ל.ח.

הביתי!למיגוןמהפכנימוצר

  המיגון שלנו,
השקט שלך.
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