
גולן  בילדינג שהתקיימה לאחרונה במרכז הירידים חשפה  במהלך תערוכת 
.ONE מוצרי פלסטיק את סל המותגים השלם שלה בשרות ענף הבנייה, גולן

זורמים עם גולן
יולי 2016 | גליון מס' 37

סל מותגים שלם

כל מערכות הצנרת בכתובת אחת

שפכים  מערכות  דירתית,  מים  אספקת  הצנרת:  מערכות  כל 
את  אחת.  מקצועית  בכתובת  הכל  עירוניות,  ותשתיות  דירתיות 
ולסיר  מחברת  בכירים  נציגים  בנוכחותם  כיבדו  ולקוחותיה  גולן 

שהגיעו להכיר מכלי ראשון את שוק האינסטלציה בישראל.

גולן בתערוכת בילדינג 2016 צוות גולן מוצרי פלסטיק

החברה המשפחתית מעסיקה 
היום כ-30 עובדים הפזורים 

באתרי לקוחות החברה: 

דניה סיבוס

קבוצת החברות אחים שגראוי

אורתם סחר

מלונות דן

מלונות פלאזה

בית החולים תל השומר

הדמיית פרוייקט מגדלי עין הים, חדרה

אחמד אבו זייד, מנכ"ל החברה

צינורית אש 
עם הלקוח באש ובמים  

ביקרנו במשרדים החדשים של חברת צינורית אש בנצרת ופגשנו את אחמד אבו זייד 
מנכ''ל החברה. הרושם הראשוני עם הכניסה למשרדי הנהלת החברה, ברוח אישיותו 
של המנכ''ל, הוא של שקט, יעילות ומקצועיות. זה בדיוק המסר שמבטיחה ומקיימת 

החברה ללקוחותיה. 

החברה נוסדה בשנת 2008 כהמשך לפעילות של אחמד אבו זייד, אחמד הינו הבעלים 
והמנכ''ל של החברה, מומחה בתחום האינסטלציה ובעל ניסיון מוכח של שנים רבות 
בתחום. ראשית דרכו כעצמאי מאז 2003, עת עבד יחד עם אחיו בביצוע פרויקטים 

שלמים ומגוונים.

המנכ''ל בוגר השתלמויות וקורסים רבים בתחום במסגרתן הוסמך ע''י מכון התקנים 
בתחומי הבקרה, הבדיקה והתחזוקה של מערכות כיבוי NFPA 25 ותקן ישראלי 1928. 

חלק ניכר מהמערכות מתוכננות אישית ע''י אחמד אבו זייד.

הזורמים,  נושא  בכל  ללקוח,  שירותים  של  שלם  סל  במתן  החברה  של  ייחודה 
אש,  לכיבוי  אוטומטיות  מערכות  וניקוז.  ביוב  מים,  קווי  הנחת  סניטרית,  אינסטלציה 

מערכות ספרינקלרים, חדרי משאבות ומתקני שאיבה וביוב.

הכל בכתובת אחת, צינורית אש מוסמכת לתכנון, הקמה, בקרה, בדיקה ותחזוקה של 
מערכות אינסטלציה וכיבוי אש מטעם מכון התקנים הישראלי. החברה פועלת תחת 

תקן ISO המבטיח איכות ניהול יעיל לטובת הלקוחות, הספקים ועובדי החברה.

ובחזרה למוטיב השקט, אחמד אבו זייד מייחס את ההצלחה המקצועי של החברה 
שלו לשקט שהוא והצוות שלו מעניקים ללקוחות החברה, זאת ע''י שמירה על רמת 

הביצוע והשירות ועמידה מוקפדת על לוחות הזמנים גם בנושא זה  ''אין משחקים''.

עבודה  תוך  שנה  כ-16  לאורך  נימשך  פלסטיק  מוצרי  גולן  עם  הפעולה  שיתוף 
משותפת עם מנחם מרגוליס, כיום מנהל השיווק של החברה ועם מחליפו בתפקיד 

אילן פרוינד.

הדמיית פרוייקט מבואות קיסריה

שילוב תכנון וביצוע
נוסחה מנצחת

ראנגא הנדסה בע"מ 

7.16  12707

צוות השיווק של גולן לרשותך:

קשרי לקוחות   איה: 077-9021206 

אזור המרכז   שלום: 052-3864007

אזור הדרום   יואל: 054-6634553 

אזור הצפון   אילן: 052-3864063

שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר     

נילי: 052-9408880

מנהל מוצר   שמוליק: 052-3864009

shivukil@golan-plastic.com    077-9021200    משרד שיווק

מנהל תחום תשתיות מים וגז   יואב רימר: 052-3864008

ניהול פרוייקטים בתשתיות    ארנון גלר: 052-3864064

ליווי פרוייקטים בתשתיות    שחר עברי: 052-3864113

המפעל: קיבוץ שער הגולן,  ד.נ. עמק הירדן 1514500

w w w . g o l a n p l a s t i c . c o m
ניתן לעיין בגליונות קודמים של 
העיתון באתר הבית של "גולן"  

הפקה   הורמון צמיחה תקשורת שיווקית בע"מ, טל' 03-5752856אתר גולן
ייזום ועריכה   איה כהן: 077-9021206

בעלי  שפאק,  ופבל  כץ  ליאון 
חברת ראנגא הנדסה הם בעלי 
בתחום  מעמיק  הנדסי  רקע 
ברוסיה,  עוד  הזורמים  הולכת 
החלו את דרכם בארץ כמנהלי 
פרויקטים בחברת אינסטלציה 
שהקימה מערכות עבור חברת 
חדל   2000 בשנת  אשטרום. 
לתפקד  שלהם  המעסיק 
שנהנתה  אשטרום,  וחברת 
של  המקצועיות  מהיכולת 
מפבל  וביקשה  פנתה  הצמד, 
את  ולשרת  להמשיך  וליאון 
היה,  כך  כעצמאים.  החברה 
חברת  הוקמה  שנה  באותה 
שתוהה  ולמי  הנדסה,  ראנגא 
על מקור השם המיוחד, מדובר 

בראשי התיבות של ילדי המייסדים...

השנים הראשונות כעצמאים היו קשות אך המקצועיות, האמינות וההקפדה על לוח הזמנים 
בפרויקטים שבוצעות ע''י החברה יצרו זרם קבוע וגדל של פרויקטים מהחברות שידעו להעריך 
את היכולות המיוחדות של ראנגא. את ההצלחה המקצועית והמוניטין של החברה מייחסים 
המנהלים לשילוב הייחודי של ידע הנדסי תכנוני עם יכולות הביצוע והאמינות חסרת הפשרות.

כאנשי הנדסה, מודעים שני הבעלים לחשיבות הקריטית של מערכות האינסטלציה בבניין, הן 
ליזם ולקבלן המבצע והן לדייר המשקיע הון ברכישת הנכס שאמור לשרת אותו שנים קדימה. 
הבנה זו של חשיבות השירות ללקוח מנחה את מנהלי ראנגא המבצעים במקרים נדירים בהם 

יש תקלה, תיקונים באופן מיידי גם שמדובר בשנים מעבר להתחייבות החוזית.

השירות,  את  מציינים  וליאון  פבל  שנה,  כ-15  לאורך  גולן  עם  ורצוף  קרוב  קשר  לראנגא 
התמיכה והגב הרחב שמעניקה חברת גולן ושמוליק יניב במהלך הפעילות השוטפת.

כיום מבצעת החברה פרויקטים בהיקף של כ-1200 יח''ד בשנה עם מספר 
צוותים מקצועיים המונים כ-52 עובדים עבור: אשטרום, בריגה, אלטרנס, 
יצחק אטיאס, מבנים ונתיבים, י.א. עשוש ועץ השקד. ובמבט לעתיד, שני 
השותפים הקימו, ביחד עם  שני החתנים שלהם חברת בת בתחום הממשיכה 

את מסורת היושרה והמקצועיות של חברת האם.

הדמיית מגדל דוד

ליאון כץ ופבל שפאק



שינוע מהכרייה עד לאונייה
הניסיון המצטבר של טימפרו בתעשייה

כולל הכל: תכנון, ביצוע ופיקוח
יעקב מזרה.  מנכ"ל טימפרו,  נעימה את  פגשנו לשיחת הכרות 
פעלה  לא  בו  בדרום  הכימית  התעשייה  של  אתר  שאין  ניראה 
דרכו  את  החל  יעקב   .TEAMPRO טימפרו  חברת  ופועלת 
לעבודתו  במקביל  דשנים,  ברותם  מכני  כמסגר  המקצועית 
למד הנדסאות מכונות והמשיך להתמקצע כמתכנן. לימים עסק 
הנדסה"  "ברן  חברת  מטעם  שונות  שינוע  מערכות  על  ופיקח 

בחברת כי"ל.
לאחר מכן החל לעבוד כעצמאי ובהמשך הקים חברה לשרותי 

באתרים  בדרום,  הכימיות  התעשיות  בשרות  וניהול  הנדסה 
ובנמלי אשדוד, ואילת אותם הוא מכיר היטב.

יעקב  של  הצוותים  פקסגול.  עם  שנים  ארוכת  הכרות  ליעקב 
עם  הבוצה.  לאגמי  הבוצה  מי  להזרמת  בפקסגול  שימוש  עשו 
לאחר השלמת  שקיעתה הועברו המים חזרה לתהליך במפעל. 
לבריכה  בגרירה  והועברו  הפקסגול  צינורות  פורקו  הביצוע 
השניה, כך באין ספור סבבים, כאשר הצינור נישאר שמיש ללא 

פגע.

פקסגול מגיע לנמל

קו הפלדה שהוחלף

קו הפקסגול לאחר ההתקנה

יעקב מזרה, מנכ''ל טימפרו <

CASE STUDY

ממאגר  חומצות  בהולכת  בעיה  בנמל  שכשנוצרה  הוא  טיבעי  אך 
האחסון לבטן אוניית הצובר ניקראה טימפרו אל הדגל.

נכשל.  אשדוד  בנמל  מותקן  שהיה  הדופן  עב  המקורי  הפלדה  צינור 
המים''  ''על  המיקום  בשל  חיצונית  קורוזייה  ניתקפו  הפלדה  צינורות 
ידי הממונים על איכות הסביבה בנמל. שיקולים  וניפסלו לשימוש על 
נוספים שהכריעו לביצוע שינוי,  עלויות האחזקה הגבוהות של צנרת 
המתכת הכוללות ניקוי תדיר בהתזת חול, צביעה חוזרת ונישנית וניקוי 

פנימי של שכבת הגיפור שהתעוותה ופגעה בזרימת החומצה.

משרד התכנון המתמחה בתעשייה הכימית, גליל הנדסה,קבע שפקסגול 
הוא הפתרון האידיאלי להתמודדות עם אתגרי הקו:

1. היכולת המוכחת של פקסגול להתמודד עם חומצות
2. עמידות הצינור בהזרמת חלקיקים שוחקים.

3. האפשרות להתקין קו צנרת 315 מ''מ רציף ללא חיבורים מאוגנים 
של  דרמטי  ומיזעור  האוגנים  במספר  חיסכון  מפותלים,  בקטעים  גם 

נקודות תורפה.
4. שילוב האמינות של פקסגול והניסיון של טימפרו אפשרו לקבל את 

ברכת הדרך מהלקוח ומהאמונים על איכות הסביבה בנמל.

יואב רימר. את היעוץ וההתאמות  * את היעוץ למשרד התכנון סיפק 
עמרם  ארנון גלר. התקין המבצע המומחה  הלוגיסטיות בביצוע סיפק 

בן סימון.

פקסגול מוביל חומצות בנמל אשדוד

האיכות האחראי על כל התהליך החל מחומרי הגלם ועד 
היוצאים  מהמוצרים  אחד  כל  של  ''הישרדות''  למבחני 
משער המפעל. לחברה 170 אישורי תקינה המאפשרים לה 

לשווק בהצלחה ב-90 שווקים בינלאומיים.

על הקשר הקרוב גולן-ולסיר
נוצרה  וגולן  ולסיר  אנשי  בין  הראשונים  מהמפגשים  החל 
ניבולי מייחס את בניית הקשר  ''כימיה'' בין הצוותים. מר 
החם לעובדה ששתי החברות חולקות גישה  ו''אני מאמין'' 
/אנושי  המקצועי  המרכיב  לחיוניות  הקשור  בכל  זהים 
בולסיר מאמינים שזהות הגישות  בפעילות בשווקי היעד. 
המקצועיות/מסחריות של שתי החברות יאפשרו להמשיך 
בתשתיות  העוסקים  לבין  ביניהן  הקשר  את  ולהדק 

הזורמות בשוק הישראלי.

הנקודות המרכזיות עליהן שמות דגש שתי החברות:

 הכרות ''אינטימית'' של אנשי ההנדסה 
והמכירות עם מוצרי החברה.

מיומנות מקצועית בכל הקשור לנושאי ההתקנה 
של כל מוצר באתר בו הוא משתלב.

בניית קשר אישי ומקצועי עם הנפשות הפועלות בשוק.

הדרכה ותמיכה בכל העוסקים במלאכה.

מתן ייעוץ טכני שוטף.

 שימוש בכלי תכנון מתקדמים.

פונדיטל - מבנה ארגוני

לקוחות  לפגוש  במיוחד  לארץ  שהגיע  ניבולי  מר  את  פגשנו 
ישראלים בתצוגה של גולן בתערוכת בילדינג 2016.

ביקשנו לשמוע מהאורח על ולסיר VALSIR, חברת האם שלה קבוצת 
הקונצרן  בין  שנירקם  המיוחד  הקשר  ועל   FONDITAL פונדיטל 

האיטלקי וגולן מוצרי פלסטיק.

קונצרן האם-פונדיטל
ולסיר מהווה חלק מקבוצת פונדיטל, קונצרן בינלאומי איטלקי ענק 
שהוקם בשנת 1970. הקונצרן עוסק בחמישה תחומים, כולם בעולם 
ועיבוד אלומיניום לתעשייה, תשומות  האינסטלציה: חימום, מיחזור 

לאינסטלציה דירתית, ציפויים חשמליים ומיגון אש.
היקף המכירות הגלובלי השנתי של הקונצרן עומד על כמיליארד יורו, 
מעסיק כ-2,700 עובדים הפועלים בשטח כולל של כמיליון ושמונה 
מאות אלפי מ''ר. בראש הפעילות עומד מר סילווסטרו ניבולי, המייסד 

והבעלים של הקבוצה.

ולסיר
ולסיר הוקמה בשנת 1987. החברה עוסקת במחקר, פיתוח,  חברת 
השפכים,  בתחום  מתקדמות  מערכות  של  בינלאומי  ושיווק  יצור 
בחבל  נימצאים  החברה  של  והלב  הראש  המים.  ואספקת  הנקזים 
גארדה  לאגם  הסמוך  ציורי  בנוף  נטועים  איטליה,  בצפון  ברסציה 
המפורסם. הראש אמנם באיטליה אך המיקוד המקצועי נימצא בכל 

אחד מהשווקים בהם פועלת החברה ברחבי העולם. 
קשבת  אוזן  ולסיר:  של  הבינלאומית  לפעילות  מאפיינים  מספר 
ומוצרים בשרות מומחי האינסטלציה  ופיתוח מתמיד של פתרונות 
ברחבי העולם, שימוש בטכנולוגיות עדכניות מתקדמות, עיצוב הנדסי 
כאמצעי ליצירת מוצרים יחודיים ובקרה ואבטחת איכות לכל אורך 

תהליך הפיתוח והייצור.

בולסיר שמים את הלקוח במרכז, 
לצרכי  שחוקה  כאמירה  לא 
ניפרד  בילתי  כחלק  אלא  מכירה 
המחשה  יומית.  היום  מהפעילות 
כשמר  בתערוכה  ראינו  זו  לגישה 
ניקולא  מר  החברה  ומהנדס  ניבולי 
היו חלק בלתי נפרד מצוות השיווק 

של גולן. 
רמת  של  המוניטין  על  לשמור  כדי 
האיכות של ולסיר הקצתה החברה 
למעלה מ-2,000 מ''ר  לאגף בקרת 

ולסיר-גולן
קח את הפרוייקטים שלך 

לגובה עם איכות בינלאומית 
ומחוייבות מקומית

- ראיון מיוחד - 
עם מר סימונה ניבולי, 
מנהל הפיתוח העסקי

של ולסיר

מפעל ייצור ב"ווברנו", איטליה

מעבדות אבטחת איכות בוולסיר <

מטה ולסיר ב"ווסטונה", איטליה



שינוע מהכרייה עד לאונייה
הניסיון המצטבר של טימפרו בתעשייה

כולל הכל: תכנון, ביצוע ופיקוח
יעקב מזרה.  מנכ"ל טימפרו,  נעימה את  פגשנו לשיחת הכרות 
פעלה  לא  בו  בדרום  הכימית  התעשייה  של  אתר  שאין  ניראה 
דרכו  את  החל  יעקב   .TEAMPRO טימפרו  חברת  ופועלת 
לעבודתו  במקביל  דשנים,  ברותם  מכני  כמסגר  המקצועית 
למד הנדסאות מכונות והמשיך להתמקצע כמתכנן. לימים עסק 
הנדסה"  "ברן  חברת  מטעם  שונות  שינוע  מערכות  על  ופיקח 

בחברת כי"ל.
לאחר מכן החל לעבוד כעצמאי ובהמשך הקים חברה לשרותי 

באתרים  בדרום,  הכימיות  התעשיות  בשרות  וניהול  הנדסה 
ובנמלי אשדוד, ואילת אותם הוא מכיר היטב.

יעקב  של  הצוותים  פקסגול.  עם  שנים  ארוכת  הכרות  ליעקב 
עם  הבוצה.  לאגמי  הבוצה  מי  להזרמת  בפקסגול  שימוש  עשו 
לאחר השלמת  שקיעתה הועברו המים חזרה לתהליך במפעל. 
לבריכה  בגרירה  והועברו  הפקסגול  צינורות  פורקו  הביצוע 
השניה, כך באין ספור סבבים, כאשר הצינור נישאר שמיש ללא 

פגע.

פקסגול מגיע לנמל

קו הפלדה שהוחלף

קו הפקסגול לאחר ההתקנה

יעקב מזרה, מנכ''ל טימפרו <

CASE STUDY

ממאגר  חומצות  בהולכת  בעיה  בנמל  שכשנוצרה  הוא  טיבעי  אך 
האחסון לבטן אוניית הצובר ניקראה טימפרו אל הדגל.

נכשל.  אשדוד  בנמל  מותקן  שהיה  הדופן  עב  המקורי  הפלדה  צינור 
המים''  ''על  המיקום  בשל  חיצונית  קורוזייה  ניתקפו  הפלדה  צינורות 
ידי הממונים על איכות הסביבה בנמל. שיקולים  וניפסלו לשימוש על 
נוספים שהכריעו לביצוע שינוי,  עלויות האחזקה הגבוהות של צנרת 
המתכת הכוללות ניקוי תדיר בהתזת חול, צביעה חוזרת ונישנית וניקוי 

פנימי של שכבת הגיפור שהתעוותה ופגעה בזרימת החומצה.

משרד התכנון המתמחה בתעשייה הכימית, גליל הנדסה,קבע שפקסגול 
הוא הפתרון האידיאלי להתמודדות עם אתגרי הקו:

1. היכולת המוכחת של פקסגול להתמודד עם חומצות
2. עמידות הצינור בהזרמת חלקיקים שוחקים.

3. האפשרות להתקין קו צנרת 315 מ''מ רציף ללא חיבורים מאוגנים 
של  דרמטי  ומיזעור  האוגנים  במספר  חיסכון  מפותלים,  בקטעים  גם 

נקודות תורפה.
4. שילוב האמינות של פקסגול והניסיון של טימפרו אפשרו לקבל את 

ברכת הדרך מהלקוח ומהאמונים על איכות הסביבה בנמל.

יואב רימר. את היעוץ וההתאמות  * את היעוץ למשרד התכנון סיפק 
עמרם  ארנון גלר. התקין המבצע המומחה  הלוגיסטיות בביצוע סיפק 

בן סימון.

פקסגול מוביל חומצות בנמל אשדוד

האיכות האחראי על כל התהליך החל מחומרי הגלם ועד 
היוצאים  מהמוצרים  אחד  כל  של  ''הישרדות''  למבחני 
משער המפעל. לחברה 170 אישורי תקינה המאפשרים לה 

לשווק בהצלחה ב-90 שווקים בינלאומיים.

על הקשר הקרוב גולן-ולסיר
נוצרה  וגולן  ולסיר  אנשי  בין  הראשונים  מהמפגשים  החל 
ניבולי מייחס את בניית הקשר  ''כימיה'' בין הצוותים. מר 
החם לעובדה ששתי החברות חולקות גישה  ו''אני מאמין'' 
/אנושי  המקצועי  המרכיב  לחיוניות  הקשור  בכל  זהים 
בולסיר מאמינים שזהות הגישות  בפעילות בשווקי היעד. 
המקצועיות/מסחריות של שתי החברות יאפשרו להמשיך 
בתשתיות  העוסקים  לבין  ביניהן  הקשר  את  ולהדק 

הזורמות בשוק הישראלי.

הנקודות המרכזיות עליהן שמות דגש שתי החברות:

 הכרות ''אינטימית'' של אנשי ההנדסה 
והמכירות עם מוצרי החברה.

מיומנות מקצועית בכל הקשור לנושאי ההתקנה 
של כל מוצר באתר בו הוא משתלב.

בניית קשר אישי ומקצועי עם הנפשות הפועלות בשוק.

הדרכה ותמיכה בכל העוסקים במלאכה.

מתן ייעוץ טכני שוטף.

 שימוש בכלי תכנון מתקדמים.

פונדיטל - מבנה ארגוני

לקוחות  לפגוש  במיוחד  לארץ  שהגיע  ניבולי  מר  את  פגשנו 
ישראלים בתצוגה של גולן בתערוכת בילדינג 2016.

ביקשנו לשמוע מהאורח על ולסיר VALSIR, חברת האם שלה קבוצת 
הקונצרן  בין  שנירקם  המיוחד  הקשר  ועל   FONDITAL פונדיטל 

האיטלקי וגולן מוצרי פלסטיק.

קונצרן האם-פונדיטל
ולסיר מהווה חלק מקבוצת פונדיטל, קונצרן בינלאומי איטלקי ענק 
שהוקם בשנת 1970. הקונצרן עוסק בחמישה תחומים, כולם בעולם 
ועיבוד אלומיניום לתעשייה, תשומות  האינסטלציה: חימום, מיחזור 

לאינסטלציה דירתית, ציפויים חשמליים ומיגון אש.
היקף המכירות הגלובלי השנתי של הקונצרן עומד על כמיליארד יורו, 
מעסיק כ-2,700 עובדים הפועלים בשטח כולל של כמיליון ושמונה 
מאות אלפי מ''ר. בראש הפעילות עומד מר סילווסטרו ניבולי, המייסד 

והבעלים של הקבוצה.

ולסיר
ולסיר הוקמה בשנת 1987. החברה עוסקת במחקר, פיתוח,  חברת 
השפכים,  בתחום  מתקדמות  מערכות  של  בינלאומי  ושיווק  יצור 
בחבל  נימצאים  החברה  של  והלב  הראש  המים.  ואספקת  הנקזים 
גארדה  לאגם  הסמוך  ציורי  בנוף  נטועים  איטליה,  בצפון  ברסציה 
המפורסם. הראש אמנם באיטליה אך המיקוד המקצועי נימצא בכל 

אחד מהשווקים בהם פועלת החברה ברחבי העולם. 
קשבת  אוזן  ולסיר:  של  הבינלאומית  לפעילות  מאפיינים  מספר 
ומוצרים בשרות מומחי האינסטלציה  ופיתוח מתמיד של פתרונות 
ברחבי העולם, שימוש בטכנולוגיות עדכניות מתקדמות, עיצוב הנדסי 
כאמצעי ליצירת מוצרים יחודיים ובקרה ואבטחת איכות לכל אורך 

תהליך הפיתוח והייצור.

בולסיר שמים את הלקוח במרכז, 
לצרכי  שחוקה  כאמירה  לא 
ניפרד  בילתי  כחלק  אלא  מכירה 
המחשה  יומית.  היום  מהפעילות 
כשמר  בתערוכה  ראינו  זו  לגישה 
ניקולא  מר  החברה  ומהנדס  ניבולי 
היו חלק בלתי נפרד מצוות השיווק 

של גולן. 
רמת  של  המוניטין  על  לשמור  כדי 
האיכות של ולסיר הקצתה החברה 
למעלה מ-2,000 מ''ר  לאגף בקרת 

ולסיר-גולן
קח את הפרוייקטים שלך 

לגובה עם איכות בינלאומית 
ומחוייבות מקומית

- ראיון מיוחד - 
עם מר סימונה ניבולי, 
מנהל הפיתוח העסקי

של ולסיר

מפעל ייצור ב"ווברנו", איטליה

מעבדות אבטחת איכות בוולסיר <

מטה ולסיר ב"ווסטונה", איטליה



שינוע מהכרייה עד לאונייה
הניסיון המצטבר של טימפרו בתעשייה

כולל הכל: תכנון, ביצוע ופיקוח
יעקב מזרה.  מנכ"ל טימפרו,  נעימה את  פגשנו לשיחת הכרות 
פעלה  לא  בו  בדרום  הכימית  התעשייה  של  אתר  שאין  ניראה 
דרכו  את  החל  יעקב   .TEAMPRO טימפרו  חברת  ופועלת 
לעבודתו  במקביל  דשנים,  ברותם  מכני  כמסגר  המקצועית 
למד הנדסאות מכונות והמשיך להתמקצע כמתכנן. לימים עסק 
הנדסה"  "ברן  חברת  מטעם  שונות  שינוע  מערכות  על  ופיקח 

בחברת כי"ל.
לאחר מכן החל לעבוד כעצמאי ובהמשך הקים חברה לשרותי 

באתרים  בדרום,  הכימיות  התעשיות  בשרות  וניהול  הנדסה 
ובנמלי אשדוד, ואילת אותם הוא מכיר היטב.

יעקב  של  הצוותים  פקסגול.  עם  שנים  ארוכת  הכרות  ליעקב 
עם  הבוצה.  לאגמי  הבוצה  מי  להזרמת  בפקסגול  שימוש  עשו 
לאחר השלמת  שקיעתה הועברו המים חזרה לתהליך במפעל. 
לבריכה  בגרירה  והועברו  הפקסגול  צינורות  פורקו  הביצוע 
השניה, כך באין ספור סבבים, כאשר הצינור נישאר שמיש ללא 

פגע.

פקסגול מגיע לנמל

קו הפלדה שהוחלף

קו הפקסגול לאחר ההתקנה

יעקב מזרה, מנכ''ל טימפרו <

CASE STUDY

ממאגר  חומצות  בהולכת  בעיה  בנמל  שכשנוצרה  הוא  טיבעי  אך 
האחסון לבטן אוניית הצובר ניקראה טימפרו אל הדגל.

נכשל.  אשדוד  בנמל  מותקן  שהיה  הדופן  עב  המקורי  הפלדה  צינור 
המים''  ''על  המיקום  בשל  חיצונית  קורוזייה  ניתקפו  הפלדה  צינורות 
ידי הממונים על איכות הסביבה בנמל. שיקולים  וניפסלו לשימוש על 
נוספים שהכריעו לביצוע שינוי,  עלויות האחזקה הגבוהות של צנרת 
המתכת הכוללות ניקוי תדיר בהתזת חול, צביעה חוזרת ונישנית וניקוי 

פנימי של שכבת הגיפור שהתעוותה ופגעה בזרימת החומצה.

משרד התכנון המתמחה בתעשייה הכימית, גליל הנדסה,קבע שפקסגול 
הוא הפתרון האידיאלי להתמודדות עם אתגרי הקו:

1. היכולת המוכחת של פקסגול להתמודד עם חומצות
2. עמידות הצינור בהזרמת חלקיקים שוחקים.

3. האפשרות להתקין קו צנרת 315 מ''מ רציף ללא חיבורים מאוגנים 
של  דרמטי  ומיזעור  האוגנים  במספר  חיסכון  מפותלים,  בקטעים  גם 

נקודות תורפה.
4. שילוב האמינות של פקסגול והניסיון של טימפרו אפשרו לקבל את 

ברכת הדרך מהלקוח ומהאמונים על איכות הסביבה בנמל.

יואב רימר. את היעוץ וההתאמות  * את היעוץ למשרד התכנון סיפק 
עמרם  ארנון גלר. התקין המבצע המומחה  הלוגיסטיות בביצוע סיפק 

בן סימון.

פקסגול מוביל חומצות בנמל אשדוד

האיכות האחראי על כל התהליך החל מחומרי הגלם ועד 
היוצאים  מהמוצרים  אחד  כל  של  ''הישרדות''  למבחני 
משער המפעל. לחברה 170 אישורי תקינה המאפשרים לה 

לשווק בהצלחה ב-90 שווקים בינלאומיים.

על הקשר הקרוב גולן-ולסיר
נוצרה  וגולן  ולסיר  אנשי  בין  הראשונים  מהמפגשים  החל 
ניבולי מייחס את בניית הקשר  ''כימיה'' בין הצוותים. מר 
החם לעובדה ששתי החברות חולקות גישה  ו''אני מאמין'' 
/אנושי  המקצועי  המרכיב  לחיוניות  הקשור  בכל  זהים 
בולסיר מאמינים שזהות הגישות  בפעילות בשווקי היעד. 
המקצועיות/מסחריות של שתי החברות יאפשרו להמשיך 
בתשתיות  העוסקים  לבין  ביניהן  הקשר  את  ולהדק 

הזורמות בשוק הישראלי.

הנקודות המרכזיות עליהן שמות דגש שתי החברות:

 הכרות ''אינטימית'' של אנשי ההנדסה 
והמכירות עם מוצרי החברה.

מיומנות מקצועית בכל הקשור לנושאי ההתקנה 
של כל מוצר באתר בו הוא משתלב.

בניית קשר אישי ומקצועי עם הנפשות הפועלות בשוק.

הדרכה ותמיכה בכל העוסקים במלאכה.

מתן ייעוץ טכני שוטף.

 שימוש בכלי תכנון מתקדמים.

פונדיטל - מבנה ארגוני

לקוחות  לפגוש  במיוחד  לארץ  שהגיע  ניבולי  מר  את  פגשנו 
ישראלים בתצוגה של גולן בתערוכת בילדינג 2016.

ביקשנו לשמוע מהאורח על ולסיר VALSIR, חברת האם שלה קבוצת 
הקונצרן  בין  שנירקם  המיוחד  הקשר  ועל   FONDITAL פונדיטל 

האיטלקי וגולן מוצרי פלסטיק.

קונצרן האם-פונדיטל
ולסיר מהווה חלק מקבוצת פונדיטל, קונצרן בינלאומי איטלקי ענק 
שהוקם בשנת 1970. הקונצרן עוסק בחמישה תחומים, כולם בעולם 
ועיבוד אלומיניום לתעשייה, תשומות  האינסטלציה: חימום, מיחזור 

לאינסטלציה דירתית, ציפויים חשמליים ומיגון אש.
היקף המכירות הגלובלי השנתי של הקונצרן עומד על כמיליארד יורו, 
מעסיק כ-2,700 עובדים הפועלים בשטח כולל של כמיליון ושמונה 
מאות אלפי מ''ר. בראש הפעילות עומד מר סילווסטרו ניבולי, המייסד 

והבעלים של הקבוצה.

ולסיר
ולסיר הוקמה בשנת 1987. החברה עוסקת במחקר, פיתוח,  חברת 
השפכים,  בתחום  מתקדמות  מערכות  של  בינלאומי  ושיווק  יצור 
בחבל  נימצאים  החברה  של  והלב  הראש  המים.  ואספקת  הנקזים 
גארדה  לאגם  הסמוך  ציורי  בנוף  נטועים  איטליה,  בצפון  ברסציה 
המפורסם. הראש אמנם באיטליה אך המיקוד המקצועי נימצא בכל 

אחד מהשווקים בהם פועלת החברה ברחבי העולם. 
קשבת  אוזן  ולסיר:  של  הבינלאומית  לפעילות  מאפיינים  מספר 
ומוצרים בשרות מומחי האינסטלציה  ופיתוח מתמיד של פתרונות 
ברחבי העולם, שימוש בטכנולוגיות עדכניות מתקדמות, עיצוב הנדסי 
כאמצעי ליצירת מוצרים יחודיים ובקרה ואבטחת איכות לכל אורך 

תהליך הפיתוח והייצור.

בולסיר שמים את הלקוח במרכז, 
לצרכי  שחוקה  כאמירה  לא 
ניפרד  בילתי  כחלק  אלא  מכירה 
המחשה  יומית.  היום  מהפעילות 
כשמר  בתערוכה  ראינו  זו  לגישה 
ניקולא  מר  החברה  ומהנדס  ניבולי 
היו חלק בלתי נפרד מצוות השיווק 

של גולן. 
רמת  של  המוניטין  על  לשמור  כדי 
האיכות של ולסיר הקצתה החברה 
למעלה מ-2,000 מ''ר  לאגף בקרת 

ולסיר-גולן
קח את הפרוייקטים שלך 

לגובה עם איכות בינלאומית 
ומחוייבות מקומית

- ראיון מיוחד - 
עם מר סימונה ניבולי, 
מנהל הפיתוח העסקי

של ולסיר

מפעל ייצור ב"ווברנו", איטליה

מעבדות אבטחת איכות בוולסיר <

מטה ולסיר ב"ווסטונה", איטליה
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סל מותגים שלם

כל מערכות הצנרת בכתובת אחת

שפכים  מערכות  דירתית,  מים  אספקת  הצנרת:  מערכות  כל 
את  אחת.  מקצועית  בכתובת  הכל  עירוניות,  ותשתיות  דירתיות 
ולסיר  מחברת  בכירים  נציגים  בנוכחותם  כיבדו  ולקוחותיה  גולן 

שהגיעו להכיר מכלי ראשון את שוק האינסטלציה בישראל.

גולן בתערוכת בילדינג 2016 צוות גולן מוצרי פלסטיק

החברה המשפחתית מעסיקה 
היום כ-30 עובדים הפזורים 

באתרי לקוחות החברה: 

דניה סיבוס

קבוצת החברות אחים שגראוי

אורתם סחר

מלונות דן

מלונות פלאזה

בית החולים תל השומר

הדמיית פרוייקט מגדלי עין הים, חדרה

אחמד אבו זייד, מנכ"ל החברה

צינורית אש 
עם הלקוח באש ובמים  

ביקרנו במשרדים החדשים של חברת צינורית אש בנצרת ופגשנו את אחמד אבו זייד 
מנכ''ל החברה. הרושם הראשוני עם הכניסה למשרדי הנהלת החברה, ברוח אישיותו 
של המנכ''ל, הוא של שקט, יעילות ומקצועיות. זה בדיוק המסר שמבטיחה ומקיימת 

החברה ללקוחותיה. 

החברה נוסדה בשנת 2008 כהמשך לפעילות של אחמד אבו זייד, אחמד הינו הבעלים 
והמנכ''ל של החברה, מומחה בתחום האינסטלציה ובעל ניסיון מוכח של שנים רבות 
בתחום. ראשית דרכו כעצמאי מאז 2003, עת עבד יחד עם אחיו בביצוע פרויקטים 

שלמים ומגוונים.

המנכ''ל בוגר השתלמויות וקורסים רבים בתחום במסגרתן הוסמך ע''י מכון התקנים 
בתחומי הבקרה, הבדיקה והתחזוקה של מערכות כיבוי NFPA 25 ותקן ישראלי 1928. 

חלק ניכר מהמערכות מתוכננות אישית ע''י אחמד אבו זייד.

הזורמים,  נושא  בכל  ללקוח,  שירותים  של  שלם  סל  במתן  החברה  של  ייחודה 
אש,  לכיבוי  אוטומטיות  מערכות  וניקוז.  ביוב  מים,  קווי  הנחת  סניטרית,  אינסטלציה 

מערכות ספרינקלרים, חדרי משאבות ומתקני שאיבה וביוב.

הכל בכתובת אחת, צינורית אש מוסמכת לתכנון, הקמה, בקרה, בדיקה ותחזוקה של 
מערכות אינסטלציה וכיבוי אש מטעם מכון התקנים הישראלי. החברה פועלת תחת 

תקן ISO המבטיח איכות ניהול יעיל לטובת הלקוחות, הספקים ועובדי החברה.

ובחזרה למוטיב השקט, אחמד אבו זייד מייחס את ההצלחה המקצועי של החברה 
שלו לשקט שהוא והצוות שלו מעניקים ללקוחות החברה, זאת ע''י שמירה על רמת 

הביצוע והשירות ועמידה מוקפדת על לוחות הזמנים גם בנושא זה  ''אין משחקים''.

עבודה  תוך  שנה  כ-16  לאורך  נימשך  פלסטיק  מוצרי  גולן  עם  הפעולה  שיתוף 
משותפת עם מנחם מרגוליס, כיום מנהל השיווק של החברה ועם מחליפו בתפקיד 

אילן פרוינד.

הדמיית פרוייקט מבואות קיסריה

שילוב תכנון וביצוע
נוסחה מנצחת

ראנגא הנדסה בע"מ 

7.16  12707

צוות השיווק של גולן לרשותך:

קשרי לקוחות   איה: 077-9021206 

אזור המרכז   שלום: 052-3864007

אזור הדרום   יואל: 054-6634553 

אזור הצפון   אילן: 052-3864063

שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר     

נילי: 052-9408880

מנהל מוצר   שמוליק: 052-3864009

shivukil@golan-plastic.com    077-9021200    משרד שיווק

מנהל תחום תשתיות מים וגז   יואב רימר: 052-3864008

ניהול פרוייקטים בתשתיות    ארנון גלר: 052-3864064

ליווי פרוייקטים בתשתיות    שחר עברי: 052-3864113

המפעל: קיבוץ שער הגולן,  ד.נ. עמק הירדן 1514500

w w w . g o l a n p l a s t i c . c o m
ניתן לעיין בגליונות קודמים של 
העיתון באתר הבית של "גולן"  

הפקה   הורמון צמיחה תקשורת שיווקית בע"מ, טל' 03-5752856אתר גולן
ייזום ועריכה   איה כהן: 077-9021206

בעלי  שפאק,  ופבל  כץ  ליאון 
חברת ראנגא הנדסה הם בעלי 
בתחום  מעמיק  הנדסי  רקע 
ברוסיה,  עוד  הזורמים  הולכת 
החלו את דרכם בארץ כמנהלי 
פרויקטים בחברת אינסטלציה 
שהקימה מערכות עבור חברת 
חדל   2000 בשנת  אשטרום. 
לתפקד  שלהם  המעסיק 
שנהנתה  אשטרום,  וחברת 
של  המקצועיות  מהיכולת 
מפבל  וביקשה  פנתה  הצמד, 
את  ולשרת  להמשיך  וליאון 
היה,  כך  כעצמאים.  החברה 
חברת  הוקמה  שנה  באותה 
שתוהה  ולמי  הנדסה,  ראנגא 
על מקור השם המיוחד, מדובר 

בראשי התיבות של ילדי המייסדים...

השנים הראשונות כעצמאים היו קשות אך המקצועיות, האמינות וההקפדה על לוח הזמנים 
בפרויקטים שבוצעות ע''י החברה יצרו זרם קבוע וגדל של פרויקטים מהחברות שידעו להעריך 
את היכולות המיוחדות של ראנגא. את ההצלחה המקצועית והמוניטין של החברה מייחסים 
המנהלים לשילוב הייחודי של ידע הנדסי תכנוני עם יכולות הביצוע והאמינות חסרת הפשרות.

כאנשי הנדסה, מודעים שני הבעלים לחשיבות הקריטית של מערכות האינסטלציה בבניין, הן 
ליזם ולקבלן המבצע והן לדייר המשקיע הון ברכישת הנכס שאמור לשרת אותו שנים קדימה. 
הבנה זו של חשיבות השירות ללקוח מנחה את מנהלי ראנגא המבצעים במקרים נדירים בהם 

יש תקלה, תיקונים באופן מיידי גם שמדובר בשנים מעבר להתחייבות החוזית.

השירות,  את  מציינים  וליאון  פבל  שנה,  כ-15  לאורך  גולן  עם  ורצוף  קרוב  קשר  לראנגא 
התמיכה והגב הרחב שמעניקה חברת גולן ושמוליק יניב במהלך הפעילות השוטפת.

כיום מבצעת החברה פרויקטים בהיקף של כ-1200 יח''ד בשנה עם מספר 
צוותים מקצועיים המונים כ-52 עובדים עבור: אשטרום, בריגה, אלטרנס, 
יצחק אטיאס, מבנים ונתיבים, י.א. עשוש ועץ השקד. ובמבט לעתיד, שני 
השותפים הקימו, ביחד עם  שני החתנים שלהם חברת בת בתחום הממשיכה 

את מסורת היושרה והמקצועיות של חברת האם.

הדמיית מגדל דוד

ליאון כץ ופבל שפאק
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סל מותגים שלם

כל מערכות הצנרת בכתובת אחת

שפכים  מערכות  דירתית,  מים  אספקת  הצנרת:  מערכות  כל 
את  אחת.  מקצועית  בכתובת  הכל  עירוניות,  ותשתיות  דירתיות 
ולסיר  מחברת  בכירים  נציגים  בנוכחותם  כיבדו  ולקוחותיה  גולן 

שהגיעו להכיר מכלי ראשון את שוק האינסטלציה בישראל.

גולן בתערוכת בילדינג 2016 צוות גולן מוצרי פלסטיק

החברה המשפחתית מעסיקה 
היום כ-30 עובדים הפזורים 

באתרי לקוחות החברה: 

דניה סיבוס

קבוצת החברות אחים שגראוי

אורתם סחר

מלונות דן

מלונות פלאזה

בית החולים תל השומר

הדמיית פרוייקט מגדלי עין הים, חדרה

אחמד אבו זייד, מנכ"ל החברה

צינורית אש 
עם הלקוח באש ובמים  

ביקרנו במשרדים החדשים של חברת צינורית אש בנצרת ופגשנו את אחמד אבו זייד 
מנכ''ל החברה. הרושם הראשוני עם הכניסה למשרדי הנהלת החברה, ברוח אישיותו 
של המנכ''ל, הוא של שקט, יעילות ומקצועיות. זה בדיוק המסר שמבטיחה ומקיימת 

החברה ללקוחותיה. 

החברה נוסדה בשנת 2008 כהמשך לפעילות של אחמד אבו זייד, אחמד הינו הבעלים 
והמנכ''ל של החברה, מומחה בתחום האינסטלציה ובעל ניסיון מוכח של שנים רבות 
בתחום. ראשית דרכו כעצמאי מאז 2003, עת עבד יחד עם אחיו בביצוע פרויקטים 

שלמים ומגוונים.

המנכ''ל בוגר השתלמויות וקורסים רבים בתחום במסגרתן הוסמך ע''י מכון התקנים 
בתחומי הבקרה, הבדיקה והתחזוקה של מערכות כיבוי NFPA 25 ותקן ישראלי 1928. 

חלק ניכר מהמערכות מתוכננות אישית ע''י אחמד אבו זייד.

הזורמים,  נושא  בכל  ללקוח,  שירותים  של  שלם  סל  במתן  החברה  של  ייחודה 
אש,  לכיבוי  אוטומטיות  מערכות  וניקוז.  ביוב  מים,  קווי  הנחת  סניטרית,  אינסטלציה 

מערכות ספרינקלרים, חדרי משאבות ומתקני שאיבה וביוב.

הכל בכתובת אחת, צינורית אש מוסמכת לתכנון, הקמה, בקרה, בדיקה ותחזוקה של 
מערכות אינסטלציה וכיבוי אש מטעם מכון התקנים הישראלי. החברה פועלת תחת 

תקן ISO המבטיח איכות ניהול יעיל לטובת הלקוחות, הספקים ועובדי החברה.

ובחזרה למוטיב השקט, אחמד אבו זייד מייחס את ההצלחה המקצועי של החברה 
שלו לשקט שהוא והצוות שלו מעניקים ללקוחות החברה, זאת ע''י שמירה על רמת 

הביצוע והשירות ועמידה מוקפדת על לוחות הזמנים גם בנושא זה  ''אין משחקים''.

עבודה  תוך  שנה  כ-16  לאורך  נימשך  פלסטיק  מוצרי  גולן  עם  הפעולה  שיתוף 
משותפת עם מנחם מרגוליס, כיום מנהל השיווק של החברה ועם מחליפו בתפקיד 

אילן פרוינד.

הדמיית פרוייקט מבואות קיסריה

שילוב תכנון וביצוע
נוסחה מנצחת

ראנגא הנדסה בע"מ 

7.16  12707

צוות השיווק של גולן לרשותך:

קשרי לקוחות   איה: 077-9021206 

אזור המרכז   שלום: 052-3864007

אזור הדרום   יואל: 054-6634553 

אזור הצפון   אילן: 052-3864063

שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר     

נילי: 052-9408880

מנהל מוצר   שמוליק: 052-3864009

shivukil@golan-plastic.com    077-9021200    משרד שיווק

מנהל תחום תשתיות מים וגז   יואב רימר: 052-3864008

ניהול פרוייקטים בתשתיות    ארנון גלר: 052-3864064

ליווי פרוייקטים בתשתיות    שחר עברי: 052-3864113

המפעל: קיבוץ שער הגולן,  ד.נ. עמק הירדן 1514500

w w w . g o l a n p l a s t i c . c o m
ניתן לעיין בגליונות קודמים של 
העיתון באתר הבית של "גולן"  

הפקה   הורמון צמיחה תקשורת שיווקית בע"מ, טל' 03-5752856אתר גולן
ייזום ועריכה   איה כהן: 077-9021206

בעלי  שפאק,  ופבל  כץ  ליאון 
חברת ראנגא הנדסה הם בעלי 
בתחום  מעמיק  הנדסי  רקע 
ברוסיה,  עוד  הזורמים  הולכת 
החלו את דרכם בארץ כמנהלי 
פרויקטים בחברת אינסטלציה 
שהקימה מערכות עבור חברת 
חדל   2000 בשנת  אשטרום. 
לתפקד  שלהם  המעסיק 
שנהנתה  אשטרום,  וחברת 
של  המקצועיות  מהיכולת 
מפבל  וביקשה  פנתה  הצמד, 
את  ולשרת  להמשיך  וליאון 
היה,  כך  כעצמאים.  החברה 
חברת  הוקמה  שנה  באותה 
שתוהה  ולמי  הנדסה,  ראנגא 
על מקור השם המיוחד, מדובר 

בראשי התיבות של ילדי המייסדים...

השנים הראשונות כעצמאים היו קשות אך המקצועיות, האמינות וההקפדה על לוח הזמנים 
בפרויקטים שבוצעות ע''י החברה יצרו זרם קבוע וגדל של פרויקטים מהחברות שידעו להעריך 
את היכולות המיוחדות של ראנגא. את ההצלחה המקצועית והמוניטין של החברה מייחסים 
המנהלים לשילוב הייחודי של ידע הנדסי תכנוני עם יכולות הביצוע והאמינות חסרת הפשרות.

כאנשי הנדסה, מודעים שני הבעלים לחשיבות הקריטית של מערכות האינסטלציה בבניין, הן 
ליזם ולקבלן המבצע והן לדייר המשקיע הון ברכישת הנכס שאמור לשרת אותו שנים קדימה. 
הבנה זו של חשיבות השירות ללקוח מנחה את מנהלי ראנגא המבצעים במקרים נדירים בהם 

יש תקלה, תיקונים באופן מיידי גם שמדובר בשנים מעבר להתחייבות החוזית.

השירות,  את  מציינים  וליאון  פבל  שנה,  כ-15  לאורך  גולן  עם  ורצוף  קרוב  קשר  לראנגא 
התמיכה והגב הרחב שמעניקה חברת גולן ושמוליק יניב במהלך הפעילות השוטפת.

כיום מבצעת החברה פרויקטים בהיקף של כ-1200 יח''ד בשנה עם מספר 
צוותים מקצועיים המונים כ-52 עובדים עבור: אשטרום, בריגה, אלטרנס, 
יצחק אטיאס, מבנים ונתיבים, י.א. עשוש ועץ השקד. ובמבט לעתיד, שני 
השותפים הקימו, ביחד עם  שני החתנים שלהם חברת בת בתחום הממשיכה 

את מסורת היושרה והמקצועיות של חברת האם.

הדמיית מגדל דוד

ליאון כץ ופבל שפאק


