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באדירים שמים 
את הלקוח במרכז

ולוקחים אותו אישית
                     את דודו תבור, שותף ומייסד חברת אדירים כדי ללמוד על 
''האני מאמין'' המנחה אותו בניהול החברה ב 17 שנותיה. בראשית דרכה 

פעלו מקימיה, אלי בן שם ודודו תבור  באזור השרון. לימים הרחיבה 
החברה את פעילותה לכל אזור המרכז וקצת מעבר , תוך שהיא עוסקת 

בייזום, בנייה והשקעות נדל''ן. 

לפני מספר שנים פרש אלי בן שם מהחברה ומאז מקדיש את כל זמנו 
לפעילות ההתנדבותית כיו''ר יד לבנים. את חלקו של אלי רכש איציק 

שניידר, איש עסקים ויזם נדל''ן מנוסה הממלא תפקיד מפתח בהמשך 
הפיתוח המואץ של אדירים.

ומיישם  מאמין  תבור  דודו  כסיסמא,  לא  אמיתית, 
את הגישה העסקית מקצועית לפיה שביעות הרצון 
המלאה של הלקוח, רוכש הדירה בפרוייקטים של 
החברה הוא הנכס המרכזי שלה. ההמלצות החמות 
של לקוחות החברה מביאות לאדירים שיעור נכבד 

מרוכשי הדירות בפרוייקטים החדשים.

מזה קרוב לשנתיים מכהן בתפקיד מנכ''ל החברה 
את  מנוסה המצעיד  נדל''ן  ביצוע  איש  גבעתי,  שי 

אדירים לפעילויות ויוזמות חדשות.

וביצוע  תכנון  של  הגבוהה  המקצועית  לרמה  מעבר 
חברה,  עובדי  שלם,  צוות  באדירים  יש  הפרוייקטים 
הדירות  רוכשי  דרישות  בכל  ומטפלים  המלווים 

בתהליך הקנייה, בתקופת הבדק ושנים קדימה. 

המחויבות האמיתית והקשר הקרוב, הבלתי אמצעי, 
אדירים  עובדי  של  והאישית  והרמה  הלקוחות  עם 
מביאים לכך שכל מה שנותר לדייר זה להיות מאושר 

ושלם עם החלטתו. 

היא  זו  חברה  מביצועי  הרצון  לשביעות  מעניין  מדד 
שהוקמו  דיור  יחידות  ואלפי  שנים  שלאורך  העובדה 
קטן  החברה  כנגד  שהוגשו  התביעות  מספר  בארץ, 

ממספר אצבעות יד אחת...

ארוך  הקבוע,  הקשר  הוא  אדירים  של  מאפיין  עוד 
הרואים  שלה  המשנה  וספקי  קבלני  עם  הטווח 
ומחויבותיה  מהחברה  ניפרד  בילתי  כחלק  עצמם 

ללקוחות.

כל הפעילות מתמקדת בלקוח  

דודו תבור | שותף ומייסד חברת אדירים
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ביוזמת  "תאגיד מי שמש" בשיתוף משרד הבינוי  להקמת פרוייקט 
והשיכון ובלווי המקצועי של מהנדס גבריאל וכטר מנהל תחום המים 
והביוב במשרד ושל מהנדס המים המחוזי מר נחמן רוה, נידרש שילוב 
לאורך  עצמה  שהוכיחה  וצנרת  מומחים  יועצים,  מנהלים,  של  ייחודי 

עשרות שנים בעמידה בפרוייקטים תובעניים שכאלו.

מקו  גבוה  בלחץ  מים  שיוביל  ראשי  אספקה  קו  התקנת  המשימה: 
"מקורות" לאורך כביש מס – 375 אל מאגר שיספק מי שתייה לאלפי 

יחידות דיור בדרום רמת בית שמש המתפתחת.

האתגר: הקו המחבר בין תחנת ''מקורות'' אל מאגר המים עובר בתוואי 
סלעי מורכב ביותר המאופיין  בפיתולים רבים, בתוך שביל מיוער המוגן 
ואזורי עתיקות  גובה הקרובים למאה מטר  ידי הרשויות, בהפרשי  על 

האסורים לחפירה.

של  שילוב  עם  להתמודד  שמסוגלת  צנרת  נדרשה  הפרוייקט  לביצוע 
לחצים גבוהים, משטר לחצים דינמי מאוד ושמתאימה לשינוע והתקנה 

בתנאים אגרסיבים ביותר.

לאתגר נוספה דרישה המחייבת הגנת הצנרת בפני "נזקי סיכוך חשמלי" 
ו/או צנרת שעשויה מחומר מבודד שיהיה אדיש לזרימה חשמלית מאחר 

ובתוואי מקביל יונחו קווי חשמל.

יואב  אברהמי  חברת  הניחה   2017 מאי-יוני  החודשים  במהלך 
 630 בקוטר  בצנרת פקסגול  קו אספקת המים למאגר  ובניו את 
אופקי,  קידוח  חציבה,  חפירה,  המשלב  בתוואי   15  – בדרג  מ"מ 
אביזרי  בריתוך  והתקנת הצנרת  לקידוח בדחיקה  צנרת  השחלת 

אלקטרופיוז'ן מתוצרת פלסאון.

עד  ביצוע  איכות  רמת  על  בלתי מתפשרת  תוך הקפדה  זאת  כל 
לפרטים הקטנים ביותר  באמצעות ציוד, טכנולוגיה  ועזרי הבטיחות 
הנדרשים. ארנון גלר, היועץ הטכני המנוסה של גולן מוצרי פלסטיק 
ליווה  ותמך בהקמת הפרוייקט משלב הגותו ,דרך כל השלבים עד 

להשלמתו.

כל המעורבים בנושא תרמו רבות מזמנם ומקצועיותם להצלחת 
הפרוייקט באיכות גבוהה מאוד ולוח זמנים מאתגר. צוות  השירות 
הטכני המיומן  של  "פלסאון" ליווה את המהלך  בתמיכה רציפה 

בביצוע ישומי ריתוך הפלסטיק.

הגבוהות  יכולותיה  על  מעיד  זה  הפרוייקט  של  מוצלח  ביצוע 
של חברת "אברהמי יואב ובניו"  עובדה הסוללת את דרכה של 
של  הבאים  המאתגרים  הפרוייקטים  עם  להתמודדות  החברה 

מערכות צנרת מבוססות "פקסגול".

עם סיומו של הפרוייקט ביקשו המהנדסים גבריאל וכטר ונחמן 
מוצרי  לגולן  ולהודות  לברך  והשיכון  הבינוי  משרד  מטעם  רוה 
שאיפשרו  הרוחבית  והתמיכה  הצמוד  הליווי  על  פלסטיק 

השלמתו של פרוייקט מאתגר זה.

ההכרות הקרובה וארוכת השנים של כל  בחירת הפתרון האופטימלי: 
הגורמים המקצועיים בתאגיד עם ביצועי צנרת''פקסגול'' של גולן מוצרי 

פלסטיק הובילה לבחירה במערכת אמינה זו.

דיכטר  פלד  מר  התאגיד,  מנכ"ל  זימנו  הפרוייקט  וביצוע  תכנון  לצורך 
ניבחרת של בעלי  גינסבורג  ומהנדסת התאגיד הבכירה, הגברת טניה 

מקצוע מובילים בתחומם.

הצוות שנבחר לעמידה באתגר:
משרד התכנון: לביא נטיף מהנדסים יועצים בע"מ בניהולו של המהנדס 

חובב אלגביש.
ובפיקוחו  צור  רונן  של  בניצוחו  בע"מ  מהנדסים  צור  הפרוייקט:  ניהול 

הישיר של ניצן קרוה.
תנאים  ממגישיו  דרש  אשר  ציבורי  מכרז  פורסם  הפרוייקט  לביצוע 
מחמירים בהוכחת ניסיון והתמחות בביצוע פרוייקטים בצנרת "פקסגול" 
ויכולות עמידה בתנאים מחמירים ביותר בהיבטי איכות, בטיחות ושימור 

סביבה.
יואב  במכרז לביצוע הפרוייקט זכה הקבלן הוותיק והמנוסה, אברהמי 

ובניו בע"מ.

מקצוענים עם 
פקסגול 630

בתאגיד מי שמש



שהם  האמון  את  חטיב  האחים  של  הנאמנים  הלקוחות  לתאר  מיטיבים  כך 
רוחשים לחברת אינסטלציה מקצועית זו.

מזה למעלה משלושים וחמש שנה עוסקים  בני משפ' חטיב באינסטלציה, 
הפעילות החלה בשנת 1980 עת חברו חמישה אחים, בני המשפחה ללמוד 
ולהתמקצע בתחום באזור כפרם, כפר כנא. הפעילות התמקדה אז בטבריה 

וסביבותיה, בפרוייקטים עירוניים של בנייה, אינסטלציה ותשתיות מים. 

בשנת 1995 עבר ניהול החברה לעירפאן ומשנת 2003 חילקו האחים עירפאן 
ורוקון את הפעילות לפי בסיס גיאוגרפי, רוקון במרכז עם רשימה מרשימה 
ביניהם  אביב,  ותל  הרצליה  נתניה,  לציון,  בראשון  שביצע:  פרוייקטים  של 

רביעיית פלורנטין ותחזוקת קניון ארנה. 
עירפאן פועל בצפון בין השאר בנהריה, בחיפה ובטירת הכרמל. על לקוחות 
- כקבלן עבור  זיו  וי.ב.  )ג.קשת(,  נועם סהר  נימנים חברת שכטמן,  החברה 

חברת בונה ריינה.
הים"  מול  "פיבקו  פרוייקט  את  לאטי  חברת  עבור  עירפאן  מבצע  בנוסף 

ולאחרונה גם את פרוייקט "גן העיר נהריה" עבור חברת סלע בינוי.

יכולנו לחוש מקצת מהביטחון האישי והמקצועי  בפגישה הקצרה עם עירפאן 
של בן שיחנו.  עירפאן, איש משפחה מסור אב לחמישה ילדים ארבעה מהם כבר 
בוגרי אקדמיה שמתמחים בהנדסה, משפטים ועריכת דין. הבן חכם, רואה חשבון 

במקצוע הצטרף לאחרונה לפעילות החברה ומשמש כיד ימינו.

שנים, חלקם  לאורך  עירפאן  עם  אנשי מקצוע ההולכים   22 צוות של  לחברה 
איתו מאז ראשית ימיה של החברה.

זה הדבר העומד בראש סולם העדיפויות של החברה,  השלמת פרוייקט בזמן 
מסכם עירפאן. 

בעקבות הפגישה גם לנו היה ברור שאפשר לסמוך על קבלן זה בעיניים עצומות. 

"רואה את סיום הפרוייקט ברגע שבחרתי 
עירפאן ורוקון חטיב"

יזם - י.ב. זיו
מתכנן אינסטלציה - בוריס מולין - אקוטק

קבלן אינסטלציה - עירפאן חטיב
מנהל הפרוייקט - דורון ארזי מטעם י.ב זיו

מימין: חכם חטיב
במרכז: עירפאן חטיב
משמאל: רוקון חטיב

הדמייה: פרוייקט זיו ארט, מערב חיפה
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קשרי לקוחות   איה: 077-9021206 

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

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

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"   לאתר גולן

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

טוב שבאת הביתה

חיים חדשים זורמים בתל אביב עם צנרת פקסגול,
התחדשות עירונית בפרוייקט היוקרתי 

בצלאל ב      החדש של תל אביב.

יזם: צמח המרמן, קרסו נדל"ן
אדריכל: אבנר ישר אדריכלים

קבלן: צמח המרמן
יועץ אינסטלציה: נש מהנדסים

קבלן אינסטלציה: ק.ר. עבודות אינסטלציה
מנהל הפרוייקט: ארקדי פרומקין

חדש!

הדמייה להמחשה בלבד

מחסום ומאסף ריצפה מוגבהים
PP3

להתקנה נוחה ומהירה
ללא צורך בהגבהה

ללא גומיות
מפחית נקודות כשל בחיבור להגבהה ובין הקופסה לקרמיקה


