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חידושים 
והתחדשות 
עירונית-הפן 

האנושי
קבוצת ימין ניסים

התארחנו אצל קבוצת ימין ניסים, פגשנו חברה משפחתית עם אנשים שבונים 
לאנשים תוך שימת דגש על ההיבטים החברתיים/קהילתיים של כל פרוייקט.

ימין ניסים, אביו של דידי, מוותיקי הענף בארץ החל לפעול כקבלן עצמאי כבר 
והמבצעת.  היזמית  החברה  את  היום  מנהל  בנו,  ימין,  דידי  השישים.  בשנות 
קבוצת ימין בעלת סיווג ג-5 בלתי מוגבל. לקבוצת ימין ניסים מומחיות בתחום 
ניתן  ימין  קבוצת  של  הפרוייקטים  את  ולמשרדים.  למסחר  למגורים,  הבנייה 
לפגוש בשכונות השונות של אשקלון, באר שבע, מזכרת בתיה, הרצליה, בת ים, 

כפר סבא וגם מעבר לים, ברומניה, בבירה בוקרסט ובעיר יאשי.

במגוון הפרוייקטים שיזמה וביצעה החברה: קו המים מרינה אשקלון, פרוייקט 
בינוי פינוי פוארטה דל סול-432 יח''ד חדשות וכ- 3,000 מ''ר מסחר לאחר פינוי 
ארבעה בניינים ישנים. מגדל הלאום בלוד-200 יח''ד בשני בנינים מדורגים לאחר 

פינוי 70 יחידות, דואט על הים באשקלון, פניני גן באר שבע.

זיהוי הפוטנציאל הגלום בפרוייקטים להתחדשות עירונית פועלת  בעקבות 
החברה ביזום וקידום יוזמות במסגרת תמ''א 38 ובמספר אתרים מרשימים 
מהנדס  יהלום-לשעבר  אלי  אדריכל  מרכז  הזו  הפעילות  את  בינוי.  פינוי  של 
העיר ראשון לציון. ניראה שפרוייקטים מורכבים אלו הן מההיבט ההנדסי ולא 

פחות מההיבט האישי אנושי ''תפורים'' לאופי החברה ואנשיה.
 

שולחן  יחד  הפותחים  דיירים  עם  שלו  צילום  דידי  לנו  הציג  הביקור  במהלך 
להרמת כוסית באתר התחדשות עירונית, תמ''א 38,  בבת ים.

בשלל  החברה  של  ההתנהלות  את  מכל  יותר  מאפיין  זה  מחזה  כי  ניראה 
הפרוייקטים שהיא ביצעה ומבצעת.

משפחת ימין: דידי, איתי ופנינה

פרוייקט המרינה קו הים, אשקלון

אחרי פינוי בינוי, מגדלי הלאום, לודמרכז העיר, לוד, לפני פרוייקט פינוי בינוי

שכונת ברנע, אשקלון, לפני פרוייקט 
פינוי בינוי

אחרי פינוי בינוי, פוארטה דה סול,
שכונת ברנע, אשקלון



מבוא
פלסטיק  שכבות  משתי  המורכב  צינור  הוא  שכבתי"  רב  "צינור 
לשכבת  מוצמדות  הפלסטיק  שכבות  אלומיניום,  שכבת  וביניהן 
האלומיניום בעזרת דבק מיוחד. שכבת האלומיניום נוצרת תוך כדי 
באיכות  אלומיניום  סרט  הוא  המוצא  חומר  הצינור,  ייצור  תהליך 
הקצוות  כאשר  צינור  לצורת  ומעורגל  מעוצב  זה  סרט  גבוהה. 

 .T.I.G. ""מחוברים בחפיפה או מרותכים זה לזה – "ריתוך "מצח

התקן הישראלי )ת"י 2242 חלק 1( לצינור רב שכבתי מתיר לשימוש 
  PEX-AL-PEX :בישראל צינורות בהם שכבות הפלסטיק מצולבות

)פקסגול – אלומיניום – פקסגול( 

צינורות ''מולטיגול'' )פקסגול/אלומיניום/פקסגול( הם צינורות רב 
שכבתיים המיוצרים במפעל "גולן" לפי התקן הישראלי. בצינורות 
מרותך בריתוך "מצח" בטכנולוגית  ''מולטיגול'' סרט האלומיניום 
את  ונציג  אחרות  וריתוך  חיבור  שיטות  נסקור  ובהמשך,   T.I.G.

יתרונות שיטת ריתוך ה"מצח" .

שיטות ריתוך אחרות 
בסוף  כבר  לראשונה  הוצג  רב שכבתיים  לצינורות  חיבור בחפיפה 
האלומיניום.  סרט  לאורך  נעשה  החיבור  זו,  בשיטה   .70 ה  שנות 
החיבור מתבצע בעזרת ראש מיוחד המפעיל לחץ מכני על 2 שפות 
הסרט ומחבר אותם יחד. מכנים שיטה זו "ריתוך קר" , על אף שזהו 

בעצם חיבור מכני ולא ריתוך אמיתי.

החסרונות העיקריים של שיטת החיבור בחפיפה:

1. החיבור בחפיפה לוחץ באופן מכני את שתי "השפות" של סרט 
האלומיניום אחת לשנייה ולמעשה אפשר להפריד את השכבות זו 

מזו בקלות יחסית.
2. כתוצאה מהחיבור בחפיפה, באזור החפיפה עובי המתכת כפול 

מעובי המתכת בשאר היקף הצינור.

יתרונות מולטיגול
 T.I.G. ריתוך "מצח" בטכנולוגיית

בהשוואה לחיבור בחפיפת שכבות

 לעובדה זו מספר השלכות:
)בגלל  אחיד  אינו  אלומיניום  שכבת  של  הדופן  עובי   2.1
החפיפה בין השכבות( וכתוצאה מכך יש פיזור מאמצים לא 

אחיד על היקף הצינור.
אורכיים  אזורים  שני  נוצרים  החפיפה,  צידי  משני   2.2

מקבילים שבהם יש ריכוז מאמצים גבוה.
סכנה  יש  כהלכה  מתבצע  לא  האולטרסוני  החיבור  כאשר 

ששכבת האלומיניום תיכשל באזורים אלו.
כתוצאה  אחיד.  אינו  הצינור  של  הכולל  הדופן  עובי   2.3
מנת  על  )מקדד(  מיוחד  במכשיר  להשתמש  צורך  יש  מכך 
את  וליצור  החיבור  באזור  החומר  עודף  את  ולהסיר  לחרוט 
הקוטר הפנימי האחיד/סימטרי הנדרש לצורך חיבור הצינור 

לאביזרים.
בחפיפה  נעשה  החיבור  בהם  אלו  בצינורות  לכך  בנוסף   .3

קיימת מגבלה בשימוש בסוג מסויים של אביזרים.

ריתוך "מצח" - מולטיגול 
הטכנולוגייה  זו   ,T.I.G. שיטת  על  מבוסס  "מצח"  ריתוך 

באמצעותה מיוצר צינור ה''מולטיגול'' של גולן.
בשיטה זו, מבוצע היתוך אמיתי של שתי "השפות" )"מצח"( 
של סרט האלומיניום ומקבלים איחוי מלא של האלומיניום 
באזור הריתוך. בריתוך טיג .T.I.G, מקור האנרגיה בשיטה זו 

הוא קשת חשמלית הנוצרת ע"י זרם ישר או זרם חילופין.
אחידה,  אלומיניום  שכבת  מתקבלת  "מצח",  בריתוך   .1
הומוגנית בעלת סימטריות מלאה וחוזק אחיד בכל ההיקף .

מתקבל  החיבור,  באזור  האלומיניום  מהתכת  כתוצאה   .2
ריתוך אמיתי ואיחוי מלא של שתי שפות האלומיניום זו לזו.

לעובדה זו מספר השלכות:

ופיזור  וסימטרי  אחיד  הצינור  של  הכולל  הדופן  עובי   2.1
המאמצים אחיד והומוגני.

2.2 סימטריה מושלמת של הצינור.
2.3 אין צורך בקידוד.

מרותכת  האלומיניום  שכבת  בהם  ''מולטיגול''  בצינורות   .3
ולהשתמש  הצינור  קצות  את  להרחיב  אפשר  זו,  בשיטה 
גולן מוצרי פלסטיק, בהם מקובל  בכל מגוון האביזרים של 
להשתמש בצנרת רב שכבתית. מולטיגול פושפיט ומולטיגול 

בלחיצה.

הצוות של גולן מוצרי פלסטיק לרשותך להצגת סל מערכות 
שפכים  ולמערכות  מים  לאספקת   ,ONE גולן  של  הצנרת 

דירתיות.

צינור מולטיגול
בריתוך "מצח"

צינור בטכנולוגית 
חיבור בחפיפה



מהנדס אלכס טרופימוב מנכ''ל א.מ.א. מערכות הנדסה שעסוק 
מאוד בליווי הפרוייקטים אותם מבצעת חברתו הקדיש לנו מספר 

דקות מזמנו לפגישה בסמוך לפרוייקט היוקרתי ארלוזורוב 17.

החברה החלה לפעול לפני כ-15 שנה, כבר מההתחלה היה ברור 
למשפחת המהנדסים, אביו של אלכס ואחיו, שהם רוצים להיות 
להצליח,  הנחישות  אך  קשות  היו  הראשונות  השנים  עצמאים. 
הוכחו  עצמם,  על  שלקחו  פרוייקט  בכל  ללקוחות  המחוייבות 

כהשקעה שאת פירותיה הם קוטפים מאז.

כיום מבצעת החברה פרוייקטים רבים בתחומי האינסטלציה, 
בתי  מלון,  בתי  ציבוריים,  במבנים  יוקרתיים,  בפרוייקטים 
המשותף  מסחריים.  וסניפים  ומרכזים  אבות  בתי  חולים, 
מורכבות  הוא  החברה  ומבצעת  ביצעה  אותה  לפרוייקטים 
לכיבוי  מתקדמות  מערכות  משאבות,  חדרי  כולל:  המערכות 
אש, אספקת מים, שפכים וניקוז ואינסטלציה סניטרית. החברה 

הפרוייקטים מדברים 
בעד עצמם

א.מ.א. מערכות הנדסה

רבים  משנה  וקבלני  מהנדסים  חלקם  עובדים,   36 מעסיקה 
שאיתם עובד שנים רבות.

ניתן  החברה  מעורבת  בהם  הפרוייקטים  עשרות  בין 
 ,ONE מגדלי  הים,  על  צדק  נווה  שרונה,  גני  את:  למצוא 
הירקון 96, מגדלי אסותא, פרוייקטים רבים למגורים בנס 
ציונה, גבעתיים, גני תקווה, תל אביב, רחובות וראשל''צ. 

ונותן לפרוייקטים המרשימים שחברתו  אלכס ממעיט במילים 
עבודה  אלכס,  לפי  ההצלחה  סוד  עצמם.  בעד  לדבר  מבצעת 
עם החומרים הטובים ביותר בשוק, מחוייבות מוחלטת לאיכות 
יועצי  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  תוך  הזמנים  ולוחות  הביצוע 

האינסטלציה, הלקוחות והספקים.

מוצרי  מגולן  יניב  ושמוליק  פרידמן  נילי  מלווים  החברה  את 
פלסטיק.

פרוייקט ארלוזורוב 17



חברת הפיקוח אלה בן נון
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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

בתום שנתיים וחצי בלבד ממועד הזכייה לחכירת הקרקע,
אוכלס הפרוייקט הראשון בישראל לדיור להשכרה ארוכת טווח.

דניה  חברת  המבצע,  הקבלן  ישראל  אפריקה  קבוצת  הפרוייקט  יזם 
סיבוס בשיתוף עם עיריית הרצליה וחברת דירה להשכיר והוקם בזמן 
פקסגול  מערכת  של  המתקדמת  לטכנולגיה  הודות  השאר,  בין  שיא, 

המסייעת לקיצור משך זמן הביצוע להשלמת פרוייקטים בבנייה.

פרוייקט סביוני גליל ים בזמן שיא עם פקסגול

יום הדרכה וסיור לקבלנים

פרוייקט סביוני גליל ים FOR RENT של קבוצת 
אפריקה ישראל, מוקם בצמוד לקיבוץ גליל ים 

בכניסה להרצליה.

הפרוייקט בביצוע. צילום: רמי חכם                                     משמאל < הדמיה

CPMG חברת הפיקוח

באים לבקר אותנו במפעל
ולהתרשם מתעשייה כחול לבן 


