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מאחלים לכם

שנה פוריה,
מוצלחת ומגוונת
שנה טובה ומתוקה לכם ולבני ביתכם

הקבלנים בסיור במפעל

גולן מוצרי פלסטיק חוגג בימים אלו  50שנות פעילות .המפעל
ממוקם בקיבוץ שער הגולן שבעמק הירדן .הקיבוץ עוסק
בחקלאות ואירוח כפרי ,כאשר הענף המרכזי בו הוא מפעל
גולן מוצרי פלסטיק שהחל דרכו כמפעל פרופילים מ  .PVCלפני כ 35-שנה החל
לייצר צינורות פקסגול ובהמשך מולטיגול .כיום גולן הינו המפעל הגדול ביותר
בארץ לייצר צנרת פקס והשלישי בגודלו בעולם.

ביקור צפוני

קבלני אינסטלציה צפוניים הגיעו לגולן להכיר
מקרוב תעשייה מתקדמת ועברו השתלמות
מקצועית באירוע שאורגן על ידי נילי פרידמן
וצוות השיווק של גולן

צילום :חדווה תורן

השימוש במעגל החדש  -חובה!

צילום :א .כהן

חדש  -מעגל ייעודי למערכת צנרת "מולטיגול פושפיט" ,חובה
להשתמש במעגל זה ולא במקדד מכל סוג שהוא ,המעגל
מתאים לשימוש בקטרים .16-20-25
השימוש במעגל החדש מבטיח התקנה מהירה ,אמינה
ומקצועית .את המעגל החדש ניתן להשיג אצל כל משווקי גולן

שמעון קידר אדריכל
משרד אדריכלים קידר-קדמון-אדריכלים

מפעל עורב אירפורט סיטי ,כניסה ראשית

מעוף ומעורבות
באדריכלות

ממרום שנות ניסיונו בענף הבנייה
מזהה אדריכל קידר את ההתקדמות
הדרמטית שעבר ענף הבניה בכל
הקשור למערכות המים

רח' דוד אלעזר -חולון

בוגר
אדריכל
קידר,
לשמעון
הפוליטכניקום במילנו 35 ,שנות
ניסיון בתכנון אדריכלי .המשרד מספק
שירותי אדריכלות ותכנון ערים עוסק
בעיקר במבני מגורים ,שכונות מגורים,
מבני משרדים ,מבני תעשייה ומסחר .על
לקוחות המשרד נימנים יזמים פרטיים,
קבלנים ,גופים ציבוריים ומשרדי
ממשלה ,בניהם :משרד הבינוי והשיכון,
משרד הביטחון ,חברת אפריקה ישראל,
חברת אל-אופ ,מינהל מקרקעי ישראל
ורבות אחרות .המשרד תכנן ומתכנן
אלפי יחידות דיור ופרויקטים לתעשייה
בחולון ,נס ציונה ,תלמי מנשה ,תל אביב,
אזור תעשייה חבל מודיעין ,קריית שדה
התעופה ,קריית אריה ,גבעת שמואל
ובאר יעקב.

במהלך שנות הפעילות המגוונת זכה המשרד בתחרות לתכנן
במסגרת מקב''ת ,שכונת מגורים בת  1,200יח''ד בבאר יעקב
סמוך לתלמי מנשה .עוד זכה המשרד בתחרות לתכנון המדרחוב

בחולון ובפרס ראשון על תכנון
הבניין היפה בחולון.
קשה לקבוע פגישה עם שמעון
קידר המתחיל את יומו בביקורת
באתרים וממשיך בעבודה עם
צוותו על הפרויקטים שבתכנון.
אדריכל שמעון קידר
אדריכל קידר מאמין באדריכלות
מעורבת ,לפי אמונתו המקצועית חייב האדריכל להיות בקיא
בכל ההיבטים הקשורים בבנייה ,בכל השלבים ,הרבה מעבר
לשלב התכנון .הבקיאות שמפגין קידר בכל רכיבי הבניין מרשימה,
מהסוג הספציפי של הבלוק ,הטיח והגבס ועד למהלכי הצנרת
בדירה .המחויבות המלאה לאיכות החיים של הדייר העתידי,
להצלחה של היזם ,לנטרול מראש של פוטנציאל בעיות עתידיות.
אדריכל שמעון קידר מדגיש את החשיבות הקריטית של
התקנת מערכת צנרת איכותית ,ממרום שנות ניסיונו בענף
הבנייה הוא מזהה את ההתקדמות הדרמטית שעבר הענף בכל
הקשור למערכות המים .ממצב שבו תקלות צנרת מתכת היוו
בעייה מספר אחת ושלאחר מספר שנים "שקטות" נגרם בלאי
מואץ ,קורוזיה ,אבנית ,פיצוץ צנרת ,נזילות מים ,פגיעה בריצוף
ובטיח בחלקים המשותפים ובדירות ועד למציאות העדכנית שבה
תקלות צנרת פלסטית הן אירוע נדיר.
עוד לזכות גולן מציין אדריכל קידר את ארונות המחלקים,
אחד הפיתוחים מבית גולן מוצרי פלסטיק-חידוש מקצועי
שימושי הן מההיבט הטכני והן מההיבט האדריכלי אסתטי,
הפותר בעיה אמיתית לאדריכל ,לקבלן ולדייר ומאפשר יכולת
נקודתית לניטור תקלות ופתרונן המיידי.
לדברי קידר מוטלת על גולן מוצרי פלסטיק המשימה להעמיק
את ההסברה והידע של ציבור האדריכלים בכל הקשור לפתרונות
המתקדמים של המערכות לאספקת מים דירתית איכותית
העמידה לעשרות שנים .לקחנו לתשומת ליבנו...

גולן בתערוכת עיצוב 2014

גולן מוצרי פלסטיק הציגה בתערוכה את גולן
טאצ' ,המערכת הדיגיטלית החדשה לאספקת
מים דירתית

חיים פייגלין -מנכ"ל

פרוייקט בצלאל ,תל-אביב

צמח המרמן
חברת בנייה עם
״שחקני נשמה״
עושים את הכל כדי להעניק
ללקוחות החברה את הדירה וסביבת
המגורים העונים על צרכי המשפחה

במהלך הפגישה הנעימה והעיניינית שלנו עם חיים פייגלין אי
אפשר שלא לחוש ב״גאוות יחידה״ אמיתית ,חיים הפליג בשבחם
של אנשי הצוות שלו ,שחקני נשמה כהגדרתו ,בכל הרמות,
מהפועלים באתרים ועד לשכבת הניהול הבכירה בארגון.
צוות זה עומד מאחורי היוזמה והבנייה של אלפי יחידות דיור
ומאות אלפי מ״ר של שטחי מסחר ומשרדים ברחבי ישראל .כיום
בונה החברה בעשרות אתרים בפריסה מגוונת הן גיאוגרפית והן
מההיבט של אופי הפרוייקט ,מכרמיאל ועד אשקלון :בצלאל
בלב ת''א WHITE CITY ,בנווה צדק ת''א ,אמירי נוף-אלפי מנשה,
כרמיאלה-כרמיאל ,יערה על הפארק-צור נתן ,נופיה-בית שמש,
קריניצי החדשה-רמת גן ,אגמון אשקלון-אשקלון ועוד רבים
בצנרת...

בנימה אישית
נווה צדק ,תל-אביב

חברת בנייה שמניותיה ניסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב .החברה ידועה
כאחת מחברות הנדל״ן האיכותיות
והאמינות בישראל .צמח המרמן החלה
את פעילותה בשנת  1996מאיחוד של שתי חברות בנייה
משפחתיות בעלות ותק של כ 50-שנה במגזר הבנייה והנדל״ן.
החברה רואה בעמידה בהתחייבויותיה כלפי כל הגורמים הקשורים
בפעילותה ערך עליון .בראש עומדים כמובן לקוחות החברה-
הדיירים ,אבל לא רק הם ,השותפים העסקיים בצמח המרמן,
הספקים וקבלני המשנה ,המתכננים ,האדריכלים ,המפקחים,
הבנקאים ,אנשי שוק ההון ואנשי שלטון מקומי ,ראשי רשויות,
מהנדסי ערים וכו' ,עם כולם מקיימת החברה מערכת יחסים
קרובה ,החורגת הרבה מעבר למערכת יחסים מוכרת בין ספק
ללקוח.

מעיד על עצמו חיים ,מהנדס ,בן למהנדס שניהם
בוגרי הטכניון ,כמונע ע״י יוזמה משותפת ,יצירתיות,
התפתחות בלתי פוסקת ,הכל במטרה להעניק
ללקוחות החברה את המגורים וסביבת המגורים העונים
על צרכי המשפחה ,בכל ההיבטים ,ישוב ,תשתית ,חינוך,
ושירותים ראויים.
ובראייה רחבה יותר ,הדרך היחידה לדבריו שתאפשר
למדינת ישראל לתת לתושביה עתיד וקורת גג היא
בבנייה רוויה-בלבד! עם קצב גידול נוכחי המתקרב לשני
אחוזים בשנה ,ולהמחשה :אוכלוסייה של עיר כמו חדרה,
המונה  130,000מצטרפת לביקוש מידי שנה .אין דרך
אחרת להתמודד עם קצב ביקוש זה מלבד בנייה רוויה!
בצמח המרמן מוצאים חיים ואנשיו את גולן כפרטנר
ראוי ,מקצועי ,מחדש ומתחדש עליו ניתן לסמוך בכל
הקשור למערכות אספקת המים בכל הפרויקטים של
החברה.

הזהב השחור זורם עם גולן

מה אומר התקן לגבי
חיבור הקולט עם
הדוד?

פקסגול מככב בשדות הנפט של צפון אמריקה

צילום :יואב רימר

יוסי מלול

רצינות ומחוייבות בניחוח אמריקאי

יוסי מלול ,קבלן אינסטלציה מוביל המתמחה בוילות יוקרה ,החל
את דרכו המקצועי בארצות הברית .את הטיול הממושך שלו
בחו''ל מימן כעוזר לקבלן מקומי שהתמחה בבניית בתי עץ .זה
היה המפגש הראשון של יוסי עם מערכות אינסטלציה וכמקובל אז
בארצות הברית היו אלות צינורות נחושת.
עם שובו ארצה למד יוסי הנדסאות מכונות והחל את דרכו
כקבלן משנה בתחום האינסטלציה ובהמשך הפך לעצמאי .את
ההתייחסות הרצינית לכל פרוייקט ,הדיוק והמחויבות המוחלטת
לעמידה בלוחות הזמנים כמו גם את חשיבות שיתוף הפעולה
ההדוק עם הלקוח ואדריכלי הפרוייקט הביא עמו מארצות הברית.
מעבר לביצוע המקצועי מייחס יוסי
חשיבות ורצינות לאסתטיקה של מערכות
האינסטלציה אותן הוא מתקין .כפי שניתן
לראות בצילומים יוסי משתמש בפלס
לייזר(!) במטרה לוודא שקווי הצנרת
ישרים ,ללא סטיות .עם מסירת הבית
למזמין מקבל הלקוח תיק מסודר ובו
מידע מלא ומדוייק על מיקום מהלכי
הצנרת בבניין.
יוסי אוהב חדשנות טכנולוגית בתחום ,בגולן הוא מוצא שותף
הנותן לו ''גב'' וביטחון שיש בעבודה עם מפעל גדול ומוביל .יוסי
מציין במיוחד את הקשר המקצועי והאישי הקרוב עם צוות גולן
ובמיוחד עם שמוליק יניב.

אתר גולן

יזום ועריכה :איה כהן
קשרי לקוחות :טל'04-6677563 .

שייט
ומעורבות
קהילתית
מקצועי המפליג ,ככל

יוסי משיט יכטות
שהפרויקטים מאפשרים,
יוסי מלול
לאורך חופי הארץ ואף
הרחק מהם ברחבי הים התיכון .יוסי וכמה מחבריו
שותפים במעורבות קהילתית מבורכת במסגרת "הוסטל
בן גלים " זוהי עמותה לנוער במצבי סיכון עבודת קודש
התנדבותית זו נעשית במסגרת מועדון השייט BLUE
.WAVE
בני נוער בסיכון בגילאי  13ומעלה לוקחים חלק בתכנית
הכוללת לימודי ים והפלגות שם הם לומדים ,מתרגלים
משמעת ועבודת צוות ורוכשים ביטחון ככלי לחייהם
הבוגרים .מסגרת זו כבר רשמה לעצמה הצלחות
מרשימות .יוסי וחבריו מציינים את תחושת הסיפוק
העצומה עת הם רואים את החניכים שלהם משתלבים
היטב בצבא ואף מגיעים לקורס קצינים ומסגרות
מקצועיות נוספות.

צוות השיווק של גולן לרשותך:
קשרי לקוחות | איה04-6677563 :
אזור הצפון | מנחם052-3864004 :
אזור המרכז | שמוליק052-3864009 :
אזור הדרום | שלום052-3864007 :
נילי052-9408880 :

www.golanplastic.com

הפקה :הורמון צמיחה
תקשורת שיווקית בע"מ :טל'03-5752856 .

ניתן לעיין בגליונות קודמים של העיתון באתר הבית של "גולן"
www.golanplastic.co.il

משרד שיווק | rachel@golan-plastic.com | 04-6677450

ניהול פרוייקטים בתשתיות מים וגז | יואב רימר 052-3864008
ניהול תשתיות | ארנון גלר 052-3864064
המפעל :קיבוץ שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן 1514500
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 החיבור יעשה ע״י צנרת מתכת בלבד חל איסור על פי התקן הישראלי 579לחבר צינור פלסטי בין קולט לדוד
 חיבור צינור מפלסטיקלדוד יעשה באמצעות קטע
של צינור מתכת בקוטר ''3/4
באורך של  50ס״מ,
 במערכות סולאריותמכל סוג שהוא
אין צורך לבודד
את קטע צינור
המתכת

שחיקה ועייפות החומר של הצנרת
ששימשה בתהליך ההפקה של אתר
נפט בצפון אמריקה גרמה לתקלות
חוזרות ונישנות ולהשבתת הקווים.
ואז הגיע "פקסגול"...התקנת פקסגול
מאפשרת הארכת חיי הקווים ובמידת
הצורך ,תחזוקה קלה יותר עבור צוות
התפעול של האתר.
יואב רימר ,הנציג הטכני הבכיר של גולן
מוצרי פלסטיק נישלח ללוות ולהכשיר
את צוותי ההתקנה המקומיים בהתקנה
הראשונה ולקראת יישום פקסגול
במגוון הפרוייקטים שבצנרת.

