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תורג הנדסה ובניין
סוד ההצלחה- ''היסוד האנושי''
במשרדו,  ובנייה  הנדסה  תורג  חברת  של  הסמנכ''ל  שואהנה,  יוסף  את  פגשנו 
''הייתי שמח לרכוש נכס מחברת תורג", זו המחשבה הראשונה שחלפה בראשינו 

עם הכניסה למבנה המרשים של תורג בפארק תעשיות משגב שבגליל. 
יוסף שואהנה, המארח שלנו, החל לעבוד בחברה עם אליעזר תורג'מן ז"ל, מייסד 
המרשימה  להתפתחותה  שותף  הוא   .'84 בשנת  פרוייקטים  כמנהל  החברה, 
של תורג בעשרות השנים מאז. תורג מבצעת פרוייקטים בענף הבנייה בסיווג 
עבודות  לביצוע  מוכר  כקבלן  הישראלי  התקנים  מכון  ידי  על  מאושרת  )ג-5(, 
עבור משרדי הממשלה ונושאת תו תקן ISO 9001:2008 תורג מתמקדת ב-3 
תעשייה  מבנה  הקמת  וביצוע(,  )יזמות  למגורים  בנייה  עיקריים:  תחומים 
ומסחר )יזמות וביצוע( ובניית מבנה ציבור לגופים משלתיים ולמוסדות ציבור. 

הקמת  והמסחרי:  הציבורי  בתחום  החברה  של  הבולטים  הפרוייקטים  בין 
אכסניית הנוער בעכו העתיקה, הקמת מרכז לבריאות הילד, חדרי מיון ומחלקות 
 TDK Lambda אישפוז ממוגנים בבית החולים זיו בצפת, מפעל אלקטרוניקה
יזרעאל,  עמק  מכללת  וכרמיאל,  בטבריה   BIG מסחריים  מרכזים  בכרמיאל, 
תורג  המגורים  בתחום  במשגב.  תפרון  ומפעל  חיפה  באונ'  למנע"ס  פקולטה 
מבצעת ויוזמת פרוייקטים רבים, הן בבנייה רוויה והן בנייה צמודת קרקע, בכל 
רחבי הצפון כגון: גבעת אלונים )כ-500 יח"ד(, נהריה, זכרון יעקב, קריית מוצקין, 

שדה נחמיה וכפר בלום. 

ניתן  להם  מפתח  גורמי  שני  על  מצביע  שואהנה  יוסף  זאת?  עושים  איך  אז 
בסיסה  שאת  עולם  תפישת  האנושי'',  ''היסוד  הראשון,  ההצלחה.  את  ליחס 
צוות העובדים המקצועי של  לפיה  ז"ל,  מייסד החברה, אליעזר תורג'מן  הניח 
תורג, המסור, המחוייב שרץ איתה שנים ולמרחקים ארוכים הוא המאפשר ליזום 

ולהוציא אל הפועל פרוייקטים מורכבים ורחבי היקף בכל תחומי פעילותה.
 

הגורם השני הוא מערכי הליבה המקצועיים המנחים את צוות תורג: מצויינות 
תורג  מנהלי  היטיבו  החברה  בפרופיל  ואדיבות.  הוגנות  אמינות,  מקצועית, 

להגדיר זאת-בונים איכות מהיסוד.
גולן  עובדים עם מערכות הצנרת של  תורג  הביצוע של  וצוותי  יוסף שואהנה, 

מוצרי פלסטיק מזה שנים רבות.

מרכז לבריאות הילד, בי"ח זיו, צפת

שכונת מגורים גבעת אלונים

יוסף שואהנה, סמנכ"ל החברה <

 טובה
שנה



בעלויות ואם צריך גם טיפול חירום בתקלות,  דקות לפני ערב החג 
הכל במטרה לאפשר למשפחה לחגוג את החג עם מערכת מים 

מתפקדת.

כדי לעמוד בציפיות שלהם מעצמם ומהלקוחות עובדים האחים 
רק עם הציוד והחומרים מהשורה הראשונה, מולטיגול, פקסגול 
גולן,  נציג  גולן, בשיתוף מלא עם שלום קזרנובסקי  וולסיר של 

חבר ושכן המלווה את הפעילות מראשיתה.

ברבי 
אינסטלציה 
ופרויקטים

זורמים עם צינורות השפע
האחים  בניצן.  שלהם  הביתי''  ב''מגרש  ברבי  צוות  את  פגשנו 
למומחי  שלישי  דור  הם  אברהם,  של  בניו  ודוד,  יוחנן  שמואל, 
כילד  כבר  בטוניס  אביו  עם  לעבוד  החל  אברהם  אינסטלציה. 
בן 13. המשפחה עזבה את טוניס ועברה לצרפת לתקופה של 
כעשר שנים ומשם עלתה  ארצה. המקצוענים של ברבי מתמחים 
במערכות אינסטלציה מורכבות לוילות ולבתים פרטיים ובהקמת 
של  מוניטין  לעצמם  בנו  ואביהם  האחים  צנרת.  תשתיות  קווי 
איכות חסרת פשרות, שמם הולך לפניהם באזור חוף אשקלון 

והפרויקטים זורמים מעצמם בעקבות המלצות מפה לאוזן.

פשרות  חסרת  במקצועיות  מאמין  האב,  בהשראת  הצוות, 
נקייה,  ועבודה  יושרה  של  אירופאים  סטנדרטים  לשטח  ומביא 
מסתבר  יום  של  בסופו  לצנרת,  הקשור  בכל  ''כירורגית'', 

שלקוחות אכן יודעים להעריך איכות.
 

החברה  הרחיבה  המקצועית  בהתפתחות  נוסף  טיבעי  כשלב 
את פעילותה, רכשה ציוד מתקדם לזיהוי ואיתור נזילות ולצילום 
צנרת  ותיקוני  שיפועים  הכוללים  ביוב  קווי  של  חדשני  תרמי 
מהמתקדמים  טכנולוגי  ומכשור  רובטים  באמצעות  אל-הרס 
המארחים  קיבלו  הזמנה,  לפי  וכאילו  פגישתנו  במהלך  בעולם. 
יצא  מהם  ואחד  באזור  מים  בפיצוצי  לטיפול  פניות  שתי  שלנו 
בין  קווים מקבילים  ברבי מוצאים  בבעייה. האחים  מייד לטפל 
המלווים  השפע  צינורות  לבין  מים  צינורות  של  הגשמי  העולם 

את האדם בחייו.

בעיות  ופותרים  שליחות,  בעבודתם  רואים  ודוד  יוחנן  שמואל 
לעמוד  מסוגל  שלא  למי  בסתר  מתן  של  שירות  כולל  הלב,  מכל 

דור רביעי לברבי אינסטלציה

האחים יוחנן ושמואל ברבי

וילה בניצן עם עבודת אינסטלציה של חברת ברבי



פקסגול- הצנרת 
האולטימטיבית 
לקידוח אופקי

בשנים האחרונות מתרחב שימוש בטכנולוגיית הקידוחים האופקיים בתחום 
תשתיות הצנרת התת קרקעיות. שיטה זו מאפשרת הנחת קווים לאורך מאות 
מטרים ללא כל נגיעה במה שקורה מעל פני השטח, כדוגמת  חצייה מתחת 
לרחובות, צמתים ומעגלי תנועה. כך מתבצע שיקום ''חשאי'' של התשתיות,  
בעוד החיים מעל ממשיכים להתנהל כסדרם ללא הפרעה לתנועה וללא נזק 
מבני. עם התקדמות הטכנולוגיה, מגלים המופקדים על התשתיות העירוניות 

את מלוא הפוטנציאל של חידוש זה.

הרב  והנסיון  הידע  בשילוב  לפקסגול  האופייניות  המכניות  התכונות  מקבץ 
בגולן מוצרי פלסטיק,  מכתירים את פקסגול כפתרון האולטימטיבי  הצבור 

לשימוש בטכנולוגיה זו:

פקסגול חסין מפגיעה בתהליך ההתקנה, בזכות המבנה המולקולארי   .1
הייחודי שבחומר-"צילוב הפחמנים", מאפשר לו עמידות מול כוחות משיכה 
ובנוסף,  אינטגראלי  בקידוח  הצינור  משיכת  לתהליך  האופייניים  חזקים, 
התמודדות איתנה מול הכוחות המופעלים על ידי המים גם בהתקנה בתוך 

שרוול.

2. פקסגול עמיד במיוחד בחיכוך באבנים ושאר פסולת המופיעים בתוואי 
ההנחה.

הפרוייקט,  לצרכי  בהתאם  ורציפים  ארוכים  בקטעים  מסופק  הצינור   .3
ללא חיבורים,  דבר המאפשר מזעור נקודות התורפה.

את פקסגול ניתן לחבר בקצוות הקו במספר טכנולוגיות והוא מתאים   .4
להתקנה רטובה ויבשה כאחת.

הזורמים  נקיים  מים  מבטיחה  פקסגול  של  החלקה  הפנימית  הדופן   .5
במהירות רבה ובהפסד עומד מינימאלי.

הצילומים באדיבות י. שגיא תשתיות בע''מ 
העוסקת בפרויקטים מורכבים בתחום תשתיות 
המים, הביוב, האינסטלציה ובקידוחים אופקיים.

חבילת השירות של גולן מוצרי 

פלסטיק בעלת המוניטין של עשרות 

שנים מאפשרת תכנון מעשי ופשוט, 

ליווי אישי של כל פרוייקט,  ממסך 

השירטוט ועד לבדיקת תקינות 

המערכת בלחץ גבוה אחרי ההנחה, 

קבלת צנרת שאין לה מתחרה 

מבחינת האמינות ,איכות ואורך 

לחיים- לרווחת תושבי העיר.
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צוות השיווק של גולן לרשותך:

קשרי לקוחות   איה: 077-9021206 

מנהל מוצר   שמוליק: 052-3864009

אזור המרכז   שלום: 052-3864007

אזור הדרום   יואל: 054-6634553 

אזור הצפון   אילן: 052-3864063

שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר

נילי: 052-9408880

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

פתרונות איוורור-מניעת 
ריחות רעים ממערכת 

השפכים הביתית
נשם האוויר החד כיווני VENTILO של ולסיר מאפשר כניסת אוויר נקי 

מבחוץ לתוך הצנרת אך חוסם יציאת אוויר ממערכת השפכים הביתית. 
פעולה זו מנטרלת את ''אפקט הסיפון'' במערכת ומשאירה בתוכו תמיד 

מים הממלאים את יעודם כחוסמי ריחות רעים. ניתן להשיג את נשם האוויר 
בקטרים הבאים: 32 מ"מ, 40 מ"מ, 50 מ"מ, 63 מ"מ, 75 מ"מ, 110 מ"מ.

כיורים עם נשם מובנה, מיועדים 
להתקנת צינור ללא איוורור ובכך 
פוטרים את הצורך באיוורור מקבילי.
)באישור מתכנן(

מצב סגורמצב פתוח

 VENTILO
נשם

חדשני  ייחודי,  קומפלקס  הינו  גליליון  מלון 
 90 בן  שטח  פני  על  המשתרע  ומושקע, 
דונם וכולל מלון מפואר, ספא בריאות מפנק 
ועשיר, מרכז כנסים מהמתקדמים בישראל, 
ציבוריים  שטחים  ושפע  שחייה  בריכת 
עשירה  אירוח  חווית  המבטיחים  נרחבים 

ובלתי נשכחת בלב הגליל העליון. 
כל מערכות הצנרת בקומפלקס החדש הם 

של גולן מוצרי פלסטיק

> גליליון שוכן בכניסה לאגמון החולה

גולן בגליל

לצפיה בסרט ההמחשה

 VENTILO קולטן עם נשם
ללא יציאה לגג


