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כשאנחנו מקבלים 
פרוייקט הוא הופך 

לפרוייקט שלנו
על כל המשתמע מכך

בע"מ  בניה  ניהול  בן-נון  אלה  של  ומנכ''לית  בעלים  בן-נון,  אלה  את  פגשנו 
למרות   .2011 בשנת  החברה  את  הקימה  אלה  השרון.  בהוד  חברתה  במשרדי 
שבמהלך השנים החברה עברה מספר גלגולים, אלה השכילה לאורך כל הדרך 
מהשורה  מקצוע  ואנשי  אדריכלים  מהנדסים,  של  מיומן  צוות  סביבה  לגבש 
הראשונה, ''סיירת'' של אנשים מצוינים כהגדרתה. הצוות ואלה בראשם, אוהבים 
את המקצוע, לוקחים אחריות על כל פרויקט, ומקפידים על עשיה מקצועיות 

חסרת פשרות, בלי ''ליד'' ובלי ''בערך''. 

יוצרים חוויה  וניהולית וחיבור רגשי לפרויקט  השילוב של מקצוענות הנדסית 
והעמיתים  הלקוחות  במשרד,  הצוות  בין  משותפת  עשיה  של  דופן  יוצאת 
הפועלים בשטח. חברת אלה בן-נון ניהול בניה לא ''מנהלת'' את הפרויקט אלא 
טווח  ארוכת  בראיה  החברה,  של   DNAה משרשרת  חלק  להיות  אותו  הופכת 

ולטובת משתמש הקצה.

הפרויקט  את  מלווה  הצוות 
רכישת  של  המוקדמים  מהשלבים 
פרוגרמה  בקביעת  מעורב  הקרקע, 
התכנון  שלבי  את  מנהל  ושימושים, 
הכנת  מלווה  פעיל.  באופן  והרישוי 
קבלן  עם  התקשרויות  מכרזים, 
הביצוע  במהלך  ומפקח  מבצע 
הראיה  הבדק.  תקופת  תום  עד 
המכוונת את הצוות לאורך כל שנות 
משתמש  את  לזכור  היא  העבודה 
האצבע  שחתימת  להבין  הקצה. 
שלנו תמשיך ללוות את הפרויקטים 
שכל  אחרי  רבות  שנים  הבנויים 

העוסקים במלאכה יישכחו.

פרויקט בנייה גדול הוא עסק מורכב ומתמשך. כאשר מתקשרים 
עם יזם, חותמים איתו ברית אמון של שנים רבות. פרויקט בהיקף 
10 שנים. כשאלה מקבלת על  גם מעל  יכול להמשך  משמעותי 
שלא   .1 דברים:  שני  מבטיחה  תמיד  היא  חדש  פרויקט  עצמה 
בלתי  חלק  הם  משברים  משברים.  שיהיו  ו-2.  משעמם  יהיה 
ניפרד מתהליכים בהם יש ניגוד עניינים בין רשות, יזם, מתכננים, 
גדול. האתגר  וכסף  זמנים  לוח  וכו' עם לחץ של  קבלנים, בנקים 
דפוסי  משברים.  ולנהל  למנוע  לצפות,  הצוותים  ביכולת  טמון 
מאפשרים,  לאנשיה  אלה  מנחילה  אותם  והמקצוענות  העבודה 
תוך כדי תנועה להתמודד בשקט ובנועם הליכות עם מצבים אלו. 
אלה מציינת בסיפוק כי בפגישות בהם משתתפים אנשי הצוות 
בעיות  לפתור  יחד  פועלים  אלא  הקול,  את  מרימים  לא  שלה, 

ולנוע קדימה. 

הניהול  בחברת  הבנייה  בענף  מובילים  גורמים  של  הבחירה 
של אלה נראית טיבעית ומתבקשת לאחר הפגישה עם חברה 

מיוחדת ומקצועית זו.

פרוייקט: Global Towers, יזם: מגדלי ישראל
אדריכל:יסקי מור סיון אדריכלים

פרוייקט: הרצליה הילס משרדים, יזם: עופר השקעות וחברת 
אזורים, אדריכל: ישר אדריכלים

>  מבט על פרוייקט:הרצליה הילס משרדים ומגורים

אלה מרגישה שליחות בעבודתה, 
כמי שהתנסתה בהרבה תפקידי 

ניהול והפכה למייסדת הראשונה 
של חברת ניהול פרויקטים בענף 

הבנייה, היא מקווה שנשים 
מוכשרות רבות תשאפנה לתפקידי 

מפתח בתחום. להערכתה, 
האינטליגנציה הרגשית הנשית, 

נועם ההליכות, היושרה וההגינות 
יכולים להוות ערך מוסף חשוב 
לתחום הבנייה. לאלה תחושת אושר מקצועי ואישי 

מגזירת הסרט בסיום עוד פרויקט בו היא והצוות שלה 
נתנו את הנשמה להצלחתו.

אלה בן-נון | בנימה אישית



תוך  האוזר  יורם  של  מעמיקה  חשיבה  לאחר 
הקפדה על מכלול דרישותיו הכולל:

ואמינה  איכותית  מתכתית  אל  צנרת   .1
המתאימה לעבודה במהירויות זרימה גבוהות.

שימור  המבטיחה  מבודדת  צנרת  גרסת   .2
חיסכון  ותספק  ביותר  הגבוה  ברמה  אנרגטי 
 ROI השקעה  והחזר  האנרגיה  מרכז  בפעולת 

בפרק זמן קצר.
ארוכים  במקטעים  תסופק  אשר  צנרת   .3

ורציפים, לחיסכון בעלות ההתקנה.
4. התקנת יציאות ומפרטים באביזרים מכניים 

המתאימים לעבוד בטמפרטורה גבוהה.
5. ליווי ההתקנה ומתן אחריות יצרן אמינה.

להחלטה  יורם  את  הובילו  השיקולים  מכלול 
הפתרון  היא  "תרמופקסגול"  צנרת  שמערכת 
מיורם,  הירוק  האור  קבלת  עם  האולטימטיבי. 
תכנית  מגולן  גלר  ארנון  סיפק  המשק,  מנהל 
לתשתית  תכנונית  המותאמת  מפורטת, 
הקיימת והנותנת מענה לצרכי הפרוייקט כולל 

היבטים לוגיסטיים להוצאתו אל הפועל.
חמים  מים  אספקת  מערכת  הותקנה  בכפר 
של  באורך  תרמופקסגול,  בצנרת  מסוחררת 

כ-900 מטר.
מאזן  המנוסה,  הקבלן  ע"י  הותקנה  המערכת 
שאער, נציג שירות השדה של גולן, שחר עברי, 

הדריך את הקבלן המבצע בהתקנה.

חינוך ערכי
והתייעלות אנרגטית

צנרת תרמופקסגול בכפר הנוער מנוף עכו

הממוקם  ופנימייה  נוער  כפר  הוא  מנוף 
באתר היסטורי מרשים ומטופח סמוך לעכו 
תיכון  ממסגרת  שעברו  נוער  לבני  ומיועד 
רגילה. ברוח ההצלחות המדהימות של כפר 
שלו  ערכיים  החינוכיים  בהיבטים  הנוער 
האוזר,  יורם  בכפר,  המשק  מנהל  החליט 
להתעמק גם בנושא ההתייעלות האנרגטית.

השונים  לשימושים  החמים  המים  אספקת 
ותשתיות  אנרגיה  מרכז  על  מבוססת  בכפר, 
הצרכנים  אל  המים  את  המוליכות  צנרת 

במערכת סגורה ומסוחררת.
והחלפה  שיקום  דרשה  הצנרת  כשמערכת 
למבנים  והרחבתה  חלודה  פלדה  מצנרת 
הפתרון  את  יורם  חיפש  חדשים,  וצרכנים 

הטוב ביותר לטווח הרחוק.

החיסכון  בנושא  מעמיק  אינטרנטי  מחקר 
גולן  באתר  המוצג  החומר  ולימוד  באנרגיה 
טכני  יעוץ  לפגישת  הוליכו  פלסטיק  מוצרי 

עם ארנון גלר מגולן.

תיכנון  התאמות  נדרשו  זה  במקרה  לטיפול 
הישנה,  הצנרת  ומצב  ישנה  אב  מתוכנית 
ליווי  ומדוייק,  מקיף  טכני  מפרט  עריכת 
ההתקנה והשימוש בחומרים ונוכחות פיזית 

בהפעלת המערכת.



הלקוח יודע 
מראש שיקבל 
את האיכות 
הגבוהה ביותר

א. ב. זנה מערכות

ארון מחלקים

היזמים שעובדים שנים עם חברת האינסטלציה של ברנרד זנה יודעים 
אינסטלציה, תקניות, מושלמות  מראש, מהניסיון, שיקבלו מערכות 

הבנויות מחומרים איכותיים.

לברנרד זנה, יליד טוניס, הנדסאי מכונות בהכשרתו, ניסיון עשיר בתחום 
האינסטלציה. ברנרד עבד כ-15 שנים בצרפת כסמנכ''ל למערכות מים, 
הקים  ארצה  עלייתו  לאחר  קצר  זמן   .BUEG בחברת  וקירור  הסקה 

בשנת 1996 את החברה אליה הצטרף אחיו דוד.

החברה מתמחה במערכות מים בפרויקטים גדולים של בנייה רוויה, 
בנייה מוסדית ושכונות קוטג'ים. על לקוחות החברה נימנות בין השאר: 
צרפתי שמעון שא. ב.זנה הוא קבלן הבית שלה, גלובוס אינטרנשיונל-

השקעות בנין ופיתוח, עיוש רפאל, מגנזי תשתיות, תדהר ואחרות. 

מטה הפעילות של החברה באשדוד והפרויקטים הניבנים ממוקמים 
ממהנדס  מורכב  החברה  של  המקצועי  הצוות  דרומה.  מהרצליה 
אינסטלציה מנוסה וממנהלי פרויקטים המחוייבים להצלחת החברה 
ולקוחותיה, רובם ככולם עובדים בחברה מהקמתה לפני 20 שנה. לפי 
לוודא  הנחיתו של ברנרד עוברים העובדים הכשרות מקצועיות כדי 
שהם מעודכנים בחידושים ובתקנים האחרונים בתחום הולכת המים. 

החל  ואנשיה  גולן  של  הצנרת  מערכות  עם  זנה  ברנרד  של  הקשר 
בסמוך להקמת החברה. מזה 14 שנה מלווה שמוליק יניב מגולן את 
הפרויקטים של א. ב. זנה ונותן מענה מיידי, טכני ומקצועי  לכל צורך 

המתעורר בפעילות השוטפת באתרי החברה.

ברנרד זנה

מגדלי צרפתי באר יעקב, טופ אגמים –גלובוס

חלק  לאחרונה  לקחה  פלסטיק  מוצרי  גולן 
במספר כנסים ואירועים מקצועיים, ביניהם:

 - כנס מנהלי פרויקטים של איגוד המהנדסים, 
מנהלי  מ-1000  למעלה  השתתפו  בכנס 
הירידים  מרכז  הבנייה.  בענף  בכירים  פרויקטים 

 תל אביב.
בהשתתפות  אילת.   2016 הנדל''ן  ועידת   -
ניקולא  מר  בארץ.  הנדל''ן  ענף  בכירי  כ-2650 
הרצה  איטליה,  ולסיר  חברת  מהנדס  זנקה, 
שפכים  למערכות  גולן-ולסיר  פתרונות  בנושא 

מפחיתות רעש בבנייה לגובה.
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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

2. קטעי צנרת רציפים וארוכים ללא מחברים הממזערים מראש 
ולאורך  החיבור  בנקודות  מכניים  כשלים  להיווצרות  הסיכוי  את 

הקו.
ובכך ממזערים את  במיוחד  פני השטח של פקסגול חלקים   .3
הסיכוי והסכנה להיווצרות "סתימות מוצקים", גם במקרים בהם 
תוואי הצנרת הנידרש מתאפיין בשיפועים חדים של למעלה מ 

5%, כמקובל במערכות אלו.
של  פרויקטים  באלפי  המותקן  פקסגול  בקריסה,  עמידות   .4
תשתיות בארץ ובעולם מתמודד בהצלחה מזה ארבעה עשורים 
עם סכנת קריסה של שכבות האדמה שמעליו. השילוב האופטימלי 
של קשיחות פיזית וגמישות מבנית מאפשרים התקנה בתוואים 
בהם חומר אחר, רך יותר עלול לקרוס במעיכה וסוג אחר של צינור 

קשיח ופריך ניפגע מסדקים ושברים.
לשלמות  והלקוח  המתכנן  במחוייבות  המלווים  אלו  שיקולים 
הקווים לטווח של עשרות שנים קדימה עומדים מאחורי ההחלטה 
לבחור בצנרת המבטיחה ומקיימת קיימות ארוכת טווח-פקסגול. 
עשרות שנות הניסיון המצטבר של יישומי פקסגול לרשותך בגולן.

ייעוץ וליווי טכני, ארנון גלר, גולן מוצרי פלסטיק.

אתגר קווי ביוב 
עם צנרת פקסגול
פתרונות  לתת  הצורך  עם  מתמודדים  רבים  ומתכננים  פרוייקטים  מזמיני 
גרביטציונים  שיפועים  ביניהם:  קיצון,  בתנאי  ראשיים  ביוב  סילוק  לקווי 
ומרחקים גדולים בין תאי הבקרה הגדולים מהמקובל, עומס עפר כבד וחוסר 
קורוזיבים  ביוב  מי  לתחזוקה,  נגישות 

ועוד.
עשרות  במהלך  עצמו  הוכיח  פקסגול- 
האולטימטיבי  כפתרון  האחרונות  השנים 

לקווי ביוב עירוניים.
מצולב  מפולאתילן  המיוצרת  צנרת   .1
ועמידות  תחרות  ללא  חוזק  PEX-עם 
שנים  עשרות  של  ומוכחת  מוחלטת 
בקורוזיה, כימיקלים ונוכחות בקטריאלית 

חריפה בקווי ביוב ובתעשייה הכימית.

> סילוק ביוב, קו מזרחי בית שמש

צינור
בתוך
צינור

מאפייני הצינור המתעל החדש:

-  המתעל החדש מיוצר מחומרים מתקדמים המקנים לו גמישות 
יתר ובכך מתאפשר ביצוע נוח של רדיוסים.

-  לוגו ''פקסגול גולן'' מוטבע על גבי הצינור השרשורי, ההטבעה 
תאפשר לך זיהוי מיידי של המוצר המקורי.

-  מניעת זיופים.

                                    מהנדסת תאגיד "מי שמש" , טניה גינזבורג: העיר בית שמש מתפתחת בקצב מסחרר, כיום 
נמצאים בשלבי בנייה שונים כ - 40 אלף יחידות דיור, ועוד 30 אלף בשלבי תכנון. בהתאם לדרישות התאגיד כל מערכות המים 
משתמש  התאגיד  הביוב,  במערכות  מ"מ.   630 עד  בקטרים  פוליאתילן מצולב מהקמת התאגיד  צינורות  על  מבוססות 
בצנרת פוליאתילן מצולב  בקטרים שונים ובקטעים שונים על פי מצב השטח בטופוגרפיה בעייתית עם מאפייני קרקע  קשים, כל 

זאת מתוך מחשבה ארוכת טווח להקלת תחזוקה שוטפת בתאגיד.

פקסגול 16 מ"מ עם מתעל חדש
ניראות חדשה 

לכריכות המחירונים 
פקסגול ומולטיגול 

המחירים ללא שינוי


