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 טכנולוגיות בע"מ פורם  –חברת איי כבוד  ל

 ליידי ציון דהן

 קונבנציונלית עם תבניות מתועשות עבודהטת שי  נדון : ה                            

 רב. שלום 

 .ידיו דעתי על השיטה שפותחה על מר ציון דהן אני שמח להביע  לפניית

בניית בית הספר הסתיימה  בות. ו קציר ברחט בית ספר ויקבפרשלד הנן מתכ של מילא תפקיד  ,חתום מטה ה
 מ"ר.  3.000ובשטח כולל מעל קומות  3בית הספר הנו בן   מבנהלאכלוס. ואישור  4בל טופס  ק ר, התזה מכב

בניות  מו את הת יאהת תכננו ומר ציון דהן ו/או אנשים נוספים מטעמו כניותיי. ופי ת ל עפר נבנה  ס הבית שלד 
 .  כניותותה  על בסיס אותןהשלד ( לביצוע )ראה להלן

נושאים בבטון מזויין   ודיםועמ ת כתבנית אבודה ליציקת קירותומשמששתבניות מערכת מדובר על  -
כן  אליו ו ם את עצמהאיהת המערכת יודעת ל  . המבנה שלד תכנון  ב יםשינוי עבורה   יםנדרשלא ו

 .יםישראל ה  םתקניהמרכיב נושא לפי   יודעת לבצע כל

  . שתי דפנות של המעטפת ת דופןופלדה דק  לוחות עשויות מ  בניותעל ת  סעקרון השיטה מתבס -
  בינםרות ושק ליציקה. דפנות אלו ועה קב כתבנית  ותומשמשהנושא בטון  למנט עוטפות את א

 המוצר. מנט קשירה כפי שמתואר בתיק באל

    ההי זחתום מטה לא ה .שלד ה לפי תכנית מתכנן  ,רזל הזיוןב צבת ה את החלל שבין הדפנות מאפשר -
  . חוזק מרכיבי השלדמ הפחתהאו  המבנה  דלשיציבות  על כל השפעה שלילית 

פיר מעלית, פיר  רחבים מוגנים, קשחה, מהאלמנטים נושאים, ות  , לרבעמודיםה בטון והכל קירות  -
  שיטת התבניות כלמצא בחתום מטה לא ה ,הנ"ל וכאמור ניות אמצעות התבאתר ב צקו בנומדרגות 

 .שליליתעה  פ השאו \ליקוי ו

את  ם  התאי ומר ציון דהן קיום הטכנולוגיהטרם ידיעתנו על ד עוה תוכנן על ידנו שלד המבנ אציין כי -
 כניות השלד.והתבניות לביצוע הפרויקט ללא שינוי ת

 : הבאים תרונות  הי את הנ"ל יש  מערכתל ,לדעתי -

o  באתר הבניה מזמן הביצוע 50% כ היא חוסכת , 

o אתר הבניה,כנ"ל כוח אדם ב 

o שת, בבניה מתוע קרוב לדיוק שאפשר להגיע ע ה דיוק ביצומבטיח 

o פסולת בניה, כמות וזים מקטינה במאות אח 

o  ן  הל כוח אדם מקצועי יותר ון על ידי ניצוהד, שלהביצוע משפרת בצורה ניכרת את תרבות
 לית, עליו בבניה קונבנציאונעל ידי שימוש באלמנטים שמאפשרים דיוק שלא ניתן להגיע  

o  דות רטובות. ביצוע עבוינה  ת גמר ומקטעבודוביצוע כרת יבצורה נמקצרת 

 מוש בשיטה הנ"ל. חתום מטה ממליץ להרחיב שי

 מהנדס נתן אברמוב  


