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לכבוד חג הפסח

ועם בוא האביב ,שלוחה ברכת חג שופע שמחה וחירות
לך ולכל בני משפחתך

צנרת פקסגול

עושה עבודת נמלים

בהולכת מי צריכה ,מילוי אוניות
וכיבוי אש בשער הימי של ישראל

במיזמי הפיתוח ותחזוקת התשתיות בנמלים יש דרישות מאוד
גבוהות מהצנרת בה יעשה שימוש בקווי המים השונים:
 .1צנרת המסוגלת לתפקד תחת משטר לחצים דינאמי ,וחסינת
קורוזיה "עם קבלות" לתפקוד לאורך שנים בתנאים המיוחדים בנמל.
 .2צנרת שתתאים להטמנה מתחת לפני הקרקע באזור תפעולי
שוקק חיים ,בו מתקיימת פעילות ענפה של משאיות כבדות ,רכבות
משא ,וציוד מכני הנדסי כבד.
 .3מערכת צנרת שמגובה בשרות טכני אמין ומנוסה של חברה מובילה.
 .4מערכת שהוכיחה עצמה כעומדת שנים בדרישות דומות ומבטיחה
את החזר ההשקעה הגבוה ביותר  ,ROIגם בתנאי שטח קיצוניים.
הפתרון האולטימטיבי למשימה זו הוא כמובן צנרת פקסגול.
חברת גולן פועלת בתחום הנמלים כספק משנה לקבלני התשתית
והבינוי שזכו במכרזי חברת נמלי ישראל ,האחראית על פיתוח הנמלים,
בפרויקטים שונים בהם:
 שיקום רציף מספר  30בנמל אשדוד. שדרוג מערכת אספקת מים וכיבוי אש במעגן הדיג בחיפה. החלפת קווי מים וביוב בחלקו הדרומי של נמל אשדוד אשר מבוצעעל ידי הזכיין ליקבורניק בע"מ.
חברת גולן מוצרי פלסטיק מלווה את תהליך הקמת הפרוייקט ,עם
המתכנן מראשיתו ובהמשך את הפעילות בשטח ,זאת תוך שיתוף
פעולה עם הגוף המנהל את הפרוייקט.
נמל אשדוד ,פקסגול

צילום :ארנון גלר

סלעית
אינסטלציה
מולטיגול בפרוייקט יוקרה של סלעית

"למי שמשקיע את הונו בבניית בית פרטי
מגיע את המיטב שיש לנו להציע"
רן סיטון ,מנכ"ל משותף של סלעית אינסטלציה
חברת סלעית מתמחה בהתקנת מערכות אינסטלציה מתקדמות לוילות ולבתי
יוקרה .מתוך מודעות לגודל ההשקעה של הבונה הפרטי בבית חלומותיו מחוייבת
החברה לתת ללקוחותיה הרבה יותר ממערכת תקנית.

עוזי כדורי בשטח

רן ושותפו עוזי כדורי ,מביאים לכל אחד מפרויקטי ה''פרימיום'' שהם מקימים את 20
שנות הניסיון שלהם בשילוב מחוייבות חסרת פשרות להתקנת מערכת איכותית עם
אפס תקלות .שילוב של ניסיון ,מקצועיות ושימוש בחומרים הטובים ביותר בשוק.
במקרים הנדירים של פנייה מלקוח בנושא המערכת שהם התקינו גם לפני  20שנה,
הצוות מגיע ,מזהה ופותר במקום את הבעייה ,גם אם אינה קשורה כלל למערכת
המקורית...

רן סיטון בשטח

לסלעית צוותים ותיקים וקבועים המתמחים
בכל אחד מתחומי מערכת האינסטלציה
הדירתית וסביבת הבית ,אספקת מים ,ביוב,
התקנת כלים סניטריים וכו' .התמחות זו בשילוב
שימוש בציוד שכולו בבעלות החברה מאפשרים
לרן ועוזי לעמוד בלוחות זמנים צפופים עם
התוצאה הטובה ביותר.
בסלעית לא עוסקים בשיווק עצמי ,שמם הולך
לפניהם ונישא בפי הלקוחות המרוצים ,קבלני
הבניין ,יועצי האינסטלציה ומפקחי הבנייה
הסומכים על ביצועי החברה בעיניים עצומות.
רן סיטון ושותפו עוזי כדורי מאוד מרוצים
ממערכת ה"מולטיגול" של גולן מוצרי פלסטיק
ולא פחות חשוב ,מהגיבוי ,התמיכה ,הנאמנות
והליווי שהם מקבלים מגולן ובמיוחד ממנחם
מרגוליס ועל כך תעיד ''הכימיה'' האישית
והמקצועית ששררה ביניהם במהלך פגישתנו..

"מולטיגול" נישא על כתפיים -רן סיטון ועוזי כדורי

החיים של רן ועוזי נימשכים גם אחרי שעות
העבודה ,המרץ המתפרץ ,הירידה לפרטים
והמחוייבות למקצועית באים גם לידי ביטוי
לא רק בפרויקטים אלא גם בתחביב הספורט
המוטורי בשטח ,אופני שטח ,רכבי שטח
והשתתפות בתחרויות בארץ ובחו''ל.

המקצועיות והיושרה
עוברים בתורשה

מריאל עוזרי בע"מ

חברה לבניין ולעבודות צנרת

פרוייקט שמשון זליג ,ראשון-לציון

האחים דוניץ פרוייקט קריית האמנים ,ראשון-לציון

פגשנו לשיחה את בעלי החברה ,האב
אלי עוזרי ובנו אורן במהלך אתנחתא
קצרה בעיצומו של יום עבודה
אלי עוזרי למד את רזי האינסטלציה החל מגיל צעיר ,לפני כ45-
שנה ,בגיל  16עת החל לעבוד בחברת אינסטלציה אצל קבלן,
חבר של אביו .עם סיום שירותו הצבאי ,בחור צעיר ,שאפתן
וחרוץ העז והחל לעבוד כעצמאי ,בתחילה לבד ,בהמשך כקבלן
של סולל בונה תוך שהוא מבצע במו ידיו את כל עבודות
האינסטלציה באתרים שקיבל .לימים גדל והתפתח והקים את
חברת האינסטלציה שלו.

מה סוד ההצלחה
של החברה שאלנו,
והתשובה ,הנישמעת
כמעט כמו קלישאה
אבל ''עובדת'' :לתת
שירות! להיות כל הזמן
אורן ואלי עוזרי
עם היד על הדופק,
לעבוד מסודר ,להאמין
בדרך וביכולות האישיות וביכולות החברה ,לשלב מחויבות
ומקצועיות חסרת פשרות לפרוייקט וללקוח ,חריצות עם מוסר
עבודה גבוה.

מרגש להיות עד ליחסים המיוחדים בן האב לבנו ''אנחנו כמו
חברים'' מעיד האב ,האב מתחיל משפט והבן משלים אותו תוך
שהאב מהנהן בהסכמה .יחסי החברות נמשכים אל מעבר לשעות
העבודה במסגרת פעילות ספורטיבית משותפת בשעות הפנאי.

ובכל הקשור לחומרים ,כמו בביצוע ,לעבוד עם חומרים תקניים
בלבד ,ללא עיגול פינות .אלי עוזרי גאה מאוד בעובדה שהיה
מחלוצי הקבלנים העובדים עם מולטיגול .לפני  30שנה הכיר את
גבריאל ז''ל שהציג בפניו את המערכות של גולן ,מאז גולן וחברת
עוזרי לא ניפרדים .אלי ואורן מציינים את הקשר הקרוב שיש להם
עם שמוליק יניב נציג גולן מוצרי פלסטיק המלווה ,תומך ,לוקח
אחריות ונותן גיבוי כשצריך.

אורן ,בנו הבכור הצטרף לחברה לפני  19שנה ומאז עוסק בניהול
הצד הביצועי/ניהולי של פעילות החברה לצד האב העוסק
בהיבטים הפיננסיים.

כיום מבצעת החברה עבודות אינסטלציה במאות יחידות דיור
בו זמנית .החברה עובדת מזה שנים רבות ובצמוד עם מספר
חברות בנייה מובילות ,בינהן :האחים דוניץ ,שמשון זליג ,וא.א.
רוטשטיין.

בעוד אנו מדברים מגיעה פנייה טלפונית מאחד הקבלנים אתם
עובדים האב והבן מזה שנים ,מסתבר שיש עוד פרוייקט גדול
בצנרת...וצריך להסתער עליו ביום שלמחרת.

תכנון וביצוע
פרוייקט בזק
בהילטון ת"א

הוקרה מגולן
ליעקב צוויק

עם פרישתו לגימלאות של יעקב צוויק,
אחד מקבלני האינסטלציה הותיקים
העניקה לו גולן תעודת הוקרה על שיתוף
פעולה פורה לאורך עשרות שנים.

קו וסעפת משאבת מיזוג

צנרת פקסגול באפריקה
פעילות גולן בחו"ל ממשיכה להתרחב
גם בתעשייה הכבדה
צנרת פקסגול מחוברת לסעפת  -פלסאון

בינואר השנה הושלם פרוייקט פקסגול  630דרג  15במפעל הפקת מתכת
באפריקה .פקסגול החליף צנרת מתכת שכשלה כל מספר חודשים בשל
קורוזיה ושחיקה.
לפני אישור הפרוייקט נבחנה הצנרת במשך שנה וחצי על ידי הלקוח,
בתנאי עבודה של חומצות וטמפרטורות גבוהות.
הפרוייקט שלווה ע''י אביב שיינמן מאגף היצוא של החברה ,תוכנן ונתמך
על ידי מחלקת הפרוייקטים והתכנון של גולן ,בהתבסס על הניסיון המגוון
של גולן בתעשייה ,בארץ ובחו''ל.

ארנון גלר מגולן מוצרי פלסטיק נידרש לתת מענה
מיידי לתכנון ולביצוע מהלך צנרת לתגבור אספקת
המים למערכת מיזוג האוויר של הילטון תל אביב.
מדובר בקו פקסגול  225מ''מ היוצא ממשאבה בחצר
המלון ויורד אל חדר המכונות בתוואי פנימי קשה,
מורכב ומאתגר.

צילום :אביב שיינמן

בנוסף נדרשה סעפת הולכה מיוחדת ממוצא
המשאבה הכוללת חיבור מכלולי בקרה רבים ויציאות
עתידיות .מיכה אביטן מפלסאון נירתם מיידית
למשימה והצליח ,בשיתוף מחלקת הפבריקציה ובתוך
 44שעות ,לייצר ולספק למלון סעפת יעודית חכמה
ומדוייקת המשתלבת בקו החדש.
המשאבה הופעלה מיידית בסיום ההתקנה וצוות
האחזקה של המלון בניצוחו של יוסי קסולין קיבל שוב
מענה מיידי לצורכי המלון היוקרתי שלא נח לרגע.
צילומים :ארנון גלר

כארבעים אנשי מקצוע
מתחום הבנייה והמים הגיעו
להשתלמות מקצועית לקבלני
אינסטלציה ומנהלי אתרים
בנושא התקנה נכונה ותיקנית
של מערכות צנרת דירתיות

בהדרכת שמוליק יניב
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צינור פקסגול  225מ"מ

השתלמות
בקיבוץ אייל

