
תכנון וניהול
פרוייקטים בבניה

קוגן הנדסה



יזם, קבלן : מה חשוב לך בפרויקט שלך?

■  מהן מגוון שיטות הבניה והפתרונות לבנית הפרויקט שלך?

■  איך להתמודד עם היסודות ובאיזו שיטה להניחם?

■  כיצד ייבנו העמודים והקורות?

■  באיזו שיטה לבנות את משטחי הרצפות והתקרות?

■  ממה לבנות את החזיתות?

■  איך לעמוד באילוצי לו"ז צפוף?

■  לאיזה חסכון וודאי בעלויות ניתן להגיע? האם ניתן

■  לצמצם את התקציב?

■  מהי המשמעות הכלכלית של משך בניה קצר יותר?

■  איך לשלוט בכל המידע שנדרש לביצוע הפרויקט?
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מדוע קוגן הנדסה היא הבחירה המועדפת?

א. משתמשים בשיטות בניה טרומית אשר יתרונות השיטה לעומת

יציקה רטובה הם:
■  אין צורך )או תלות( בטפסנים מקצועיים, להכנת תשתית ליציקה ופרוק לאחר ביצוע.

■  קיצור הזמן בין קומה לקומה.

■  חסכון בעבודת מנהלה וצורך בפקוח על גורמים שונים.

■  חסכון בפועלים ובציוד.

■  אין סכנה של גניבות חומר ו/או ציוד המשמש ליציקה.

■  אין צורך במשטחי אחסון לחומרי גלם.

ב. מוכיחים חסכון בזמן ובחומר
באמצעות שיטות התכנון שלנו, הוכחנו שניתן לחסוך עד כשני חודשי עבודה בשנה. 

חישוב עלות ממוצעת ליום עבודה אחד, יוביל לחישוב החיסכון הכספי בבניה וכן את 
הרווח בהפעלה מוקדמת של הבניין.

שיטות התכנון שלנו מוכיחות שאין בזבוז חומר או פחת, תוך תיעוש תהליכי הבניה.

ג. תכנון וניהול מתקדמים
אנו משתמשים במתודולוגית BIM חדשניות על מנת למזער את טעויות התכנון. בהיותנו 

חברה של מהנדסי מבנים, אנו חוסכים ליזם בכך שאנו ממלאים שני תפקידים בכובע 
אחד. תכנון מבני וניהול.

■  באמתחתנו כוח אדם ישראלי – מקצועי, מיומן ומנוסה.

■  ידע חובק עולם.
■  ניסיון ביצועי של מעל ל-20 שנה.

ד. ערוכים במתן תשובות ופתרונות לשוק הבניה בכל הרמות
להלן מגוון הפתרונות:

■  מתן שרותי תכנון שלד למבנה.

■  חיזוק מבנה על פי הנחיות תמ"א 38/1.

■  ניהול תכנון ציבורי/מסחרי בשיטה הרגילה.

.Turn Key תכנון וניהול פרויקט ציבורי/מסחרי עד למסירתו בשיטת  ■
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תכנון מפעלים

החברה מתכננת מפעלים לכל סוגי האלמנטים מבטון 
טרום. 

המפעל יכול להיות באתר הבניה או בכל שטח שיחליט 
היזם, אשר ישמש את הפרויקט כמפעל שדה.

שלל קווי ייצור תוכננו על ידנו כגון: קוו ייצור אדני רכבת, 
קווי ייצור לוחות חלולים דרוכים ורבים נוספים.

מול המפעלים הטרומיים  רקע עשיר בעבודה  לחברה 
אשטרום'  'קבוצת  כדוגמת  ישראל  במדינת  המובילים 

ו'סולל בונה'.
הוא  המפעלים,  ויכולות  האתר  דרישות  בין  החיבור 
הייחודיות  וכאן  הפרויקט,  הצלחת  על  משפיע  פקטור 

של קוגן הנדסה. 
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יעוץ לבניית גשרים

קורות  טרומיים:  פתרונות  במגוון  גשרים  לביצוע  ייעוץ 
דרוכות, מקטעים טרומים. 

לחברתנו ניסיון רב בביצוע בפועל של גשרים עם תכנון 
במדינה.  הגישור  ענף  מחלוצי  אנו  מתכננים.  ליווי  ו/או 
הבאנו לארץ את שיטת בניית גשרי המקטעים: הגשר 
קיבוץ  במחלף   1993/4 בשנת  בארץ  שבוצע  הראשון 
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גלויות בתל אביב, היה מפרי תכנון/ביצוע שלנו.
באפשרותנו לייעל ואף לקצר את תהליכי בניית הגשר, 

על ידי שימוש במתודולוגיית BIM, ליצירת סנכרון 
מושלם בין תכנון לביצוע, ובכך לאפשר ליזם ולקבלן 

לחסוך כסף.
אנו מגיעים לגשר, בונים אותו, ואז חוצים.



מבני תעשיה, מבני ציבור ומשרדים, נדל"ן מניב

ניסיון מעל לעשרים שנה תכנון-ביצוע למגוון פרויקטים 
של נדל"ן ציבוריים ומסחריים.

■  יעילות
■  חסכון כספי

■  מחשבה מחוץ לקופסא

■  בניה טרומית וירוקה

הנדסיים  פתרונות  למצוא  הוא  אותנו  המנחה  העיקרון 
הבנייה  משך  קיצור  שיבטיחו  כלכלית,  כדאיות  בעלי 
ופישוט תהליך הבנייה. מודעות סביבתית, החרוטה על 
־דגלנו, מיושמת באמצעות שימוש בתהליך חרושתי המ

לכלוך  חוסך  חיצוני,  כל שלביו במפעל  כולו, על  בוצע 
וציוד נוסף באתר הבניה.
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בניה רוויה חוסכת בקרקע ומנצלת טוב יותר את 
הנכסים של היזמים. אנו מתמחים בלתרגם את התב"ע 

הכללית של הישוב, לתב"ע מקומית.
התחדשות עירונית היא גם בתחום עיסוקנו. 

ההתחדשות העירונית על כל סוגיה:
■  תמ"א 38/1 ) חיזוק מבנה קיים(

בניה רוויה והתחדשות עירונית
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■  תמ"א 38/2

■  פינוי/בינוי או בינוי/פינוי

התהליך של תכנון מלא )אדריכלות, קונסטרוקציה 
ומערכות( משלב היתר הבניה  ועד לתוכניות ביצוע 

מפורטות, נעשה על ידנו במתודולגיית BIM ,החוסכת 
זמן וטעויות ביצוע.



תכנון וניהול
פרוייקטים בבניה

נייד. 052-3839854קוגן הנדסה
טל. 03-9449291

דרך העצמאות 16 יהוד

ת.ד. 65 קרית אונו 5510001
yk@yarkog.co.il

www.yarkog.co.il

.BIM שיטות תכנון מתקדמות בשימוש במתודולוגית  ■

■  ידע נרחב בבניה טרומית.
■  ידע בבניה ירוקה.
■  ידע בשלדי פלדה.

■  ידע אדריכלי נרחב.

BIM מחלקת תכנון הנדסית ומתודולגית

,BIM (Building Information Modeling( שימוש במתודולגית
לייעול תהליך התכנון וניהול הפרויקט.

■  שיתוף כל יועצי הפרויקט תחת מודל פרויקט אחד.

■  מתן פתרונות תכנוניים, לבעיה שנוצרת לפני הביצוע.

■  פתרון בעיות ביצוע, בשיטה מהירה, יעילה וזולה.
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