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קבוצת עץ השקד עוסקת ביזמות והנדסה בדגש על
פרויקטים למגורים ופרויקטים מסחריים במיקומים
מרכזיים בישראל .עץ השקד מורכבת משתי חטיבות
עיקריות  -יזום והנדסה .בחטיבת ההנדסה ישנם כ15-
פרויקטים פעילים הפרושים בכל רחבי הארץ :מעכו ,דרך
תל אביב ,ירושלים ועד רחובות .הפרויקטים מבוצעים עבור
חטיבת היזום של הקבוצה ועבור חברות מובילות דוגמת
מנרב ואפריקה ישראל .השנה ,אנו בונים יותר מ 1500-יחידות דיור במסגרת "מחיר
למשתכן" ביזמות הקבוצה (עץ השקד יזום ואבי מנדלר נכסים והשקעות) .אנו
שמחים על ההזדמנות לאפשר מגורים איכותיים לקהל הרחב ,ולהשתתף במאמץ
הלאומי .ביזום ובביצוע גם פרויקטים המשווקים לשוק החופשי ביקנעם ,בטירת
הכרמל ובבית שמש וכן  35,000מ"ר של שטחי מסחר בירושלים ,ראשון לציון ובבני
ברק .מטה החברה מהווה מעטפת מקצועית המלווה באדיקות את הצוות ההנדסי
בשטח ,שילוב מנצח המגביר את איכות הבניה .המוניטין של הקבוצה תלוי בראש
בראשונה ברכיב האנושי ,ומורכב מצוות אשר צבר ניסיון רב לאורך השנים .יחד
עם ההתרחבות המבורכת בפעילות ,נשמרת האווירה המשפחתית המאפשרת את
הצלחתנו.

 View & Moreגלי כרמל  -טירת הכרמל

הנהלת החברה:

יו"ר קבוצת עץ השקד
אבי מנדלר
מיכלאנג'לו כנרת

לקבוצת עץ השקד ולגולן מוצרי פלסטיק
מסורת ארוכת שנים של שיתוף פעולה
מקצועי ואישי ,בתחום מערכות האינסטלציה

מנכ"ל
יניב שפטניצקי

מהנדס ראשי
דוד בוכניק

לב הפארק  -פתח תקווה

הופכים הרים לערים

אחים ברדריאן  -תשתיות איכות ללא פשרות

מזה יותר מארבעה עשורים שהחברה המשפחתית
הירושלמית עוסקת בבניית הארץ ורואה בכך
שליחות לרווחת הדורות הבאים.
פגשנו את נציג משפחת ברדריאן בלב אתר פיתוח
התשתיות של עוד אחת מהשכונות החדשות של
בית שמש,
החברה מתמחה בביצוע פרוייקטים בתשתיות שראשיתם
כ"הר טרשים" ,דרך חישוף ואיתור עתיקות ,חפירה וחציבה,
פריצת דרכים ,בניית גשרים ,הנחת תשתיות מים ,ביוב ,ניקוז,
שירוול קווי תקשורת ,חשמל ותאורה .עבודת התשתית
מסתיימת עם מסירת המגרש ליזם.
עקרונות היסוד המאפיינים את פעילות החברה :איכות ללא
פשרות ,וזה טבוע עמוק ב  DNAשל החברה ,מעורבות אישית
של צוות הניהול בכל פרוייקט תוך נוכחות קבועה בשטח ,אין
עבודה בשלט רחוק.
כל העובדים ,גם אם אינם נימנים על בני המשפחה ,מחוייבים
ופועלים כאילו הם חלק ממנה .האחים ברדריאן מארחים
מידי פעם חברות מחו''ל בפניהן מוצגת הפעילות המקצועית
המתבצעת במסגרת הפרויקטים המגוונים בהם היא עוסקת.
אור לגויים בבניית הארץ ברמה מקצועית בין לאומית.
מזה יותר מעשור שמרבית תשתיות הצנרת בפרוייקטים
של אחים ברדריאן מבוססות על מערכות פקסגול .אך הרבה
מעבר לצינור בעל התכונות היחודיות מתאפיינת מערכת
היחסים בין גולן לבין צוותי ברדריאן בשיתוף קרוב והדוק.
העבודה הצמודה מתאפיינת בנוכחות רציפה ומתן פתרונות
מקצועיים בשטח ,ובמתן הדרכה ''בזמן אמת'' ,תוך הפרייה
הדדית מקצועית מתמשכת .הצוותים של אחים ברדריאן
סיכמו את התרומה של ארנון גלר להצלחה באמירה המחמיאה
שגולן היא ה ''וייז'' של החברה בנושאי צנרת המוביל אותה
לסיום מוצלח של כל פרוייקט.

בין שאר הפרויקטים בהם מעורבת גולן ,הרחבת הישוב ביתר
עילית ,הקמת הישוב אדם ,פריצת דרך ,פיתוח וסלילת כבישים
ראשיים ברמת בית שמש ,פיתוח מתחמי בניה גדולים ברמת בית
שמש.
בכל הפרויקטים לעיל וברבים אחרים ,הותקנה צנרת פקסגול
מקוטר  63מ"מ עד לקוטר  500מ"מ ,כולל השחלה בקידוחים
אופקיים ,שילוב בתוואים מאתגרים ,סלעיים ,מפותלים ,בהפרשי
גובה משמעותיים תוך התמודדות ועמידה במשטרי לחצים דינמיים.

מאות יחידות דיור
כרטיס הביקור | חליל וחיד

פגשנו

את וחיד חליל בנהריה ,קרוב מאוד למתחמי
המגורים המרשימים של חברת וילאר ,העוסקת בבנייה יזמית
למגורים .וחיד ,איש מיוחד ,קבלן אינסטלציה מקצועי השופע
אופטימיות וחוש הומור.

וחיד החל את דרכו המקצועית מגיל צעיר מאוד ,בעבודה,
תוך כדי לימודים בחברה של דודו .כבר בשנת  1975הקים עסק
משלו כקבלן לעבודות אינסטלציה ,ביוב וכיבוי אש בתחום
הבנייה הפרטית .בשנת  1989הרחיב את הפעילות והחל לבצע
פרויקטים בבנייה רוויה ,ברבות השנים ביצע יחידות דיור ברעות,
זיכרון יעקב ,טירת הכרמל ונהריה הירוקה .מזה שנים רבות
שחליל וחיד עובד עם וילאר בתחום האינסטלציה.
וחיד חליל מציג בגאווה את אלפי יחידות הדיור שביצעה חברתו,
פרויקטים אלו מדברים בעד עצמם ומהווים את כרטיס הביקור שלו.
הקשר של חליל ואחיד ומוצרי גולן החל לפני שנים עם מנחם
מרגוליס .בגולן ''יש עם מי לדבר'' עם חבילת שירות ,איכות וזמינות
מיידית ותחושה של שותפות בפיתוח מוצרים חדשים .הקשר
הקרוב עם גולן נישמר במסגרת הכרות ויחסי עבודה קרובים עם
אילן פרוינד סוד ההצלחה פשוט ,להתמיד ולתת ללקוח מערכות
איכותיות ואמינות-ובזמן ,גישה זו מבטיחה את הצלחת הפרוייקט
והמעבר למשימה הבאה.
ובזווית האישית ,חליל הוא איש משפחה משקיע וגאה ,אב ל14
ילדים 11 ,מתוכם אקדמאים במגוון תחומים ומקצועות ,וסב ל44-
נכדים ,הרבה נחת...

הפרוייקט בנהריה הירוקה

חליל וחיד צילום אישי

ראש מקצועי,
חריצות וידי זהב
פגשנו את קבלן האינסטלציה ברגר גרמן ,המכונה בפי חבריו גרשון,
ביום חשוב בחייו ,בדיוק לפני  25שנה עלה ארצה נשוי עם תינוקת בת
שנה .אצל גרשון אין תקופת הסתגלות ...תוך שלושה ימים מנחיתתו
בארץ החל לעבוד .החריצות שלו לא התחילה בארץ ,גרשון מספר
שמיום שהוא זוכר את עצמו עבד ועזר לסבו האינסטלאטור .כבר כילד
התגלה כישרון היצירתיות שלו בכל תחום בו הייתה לו נגיעה ,בעבודה
עם הסב ובהמשך עם אביו.

גרמן

החל את הקריירה המקצועית שלו דווקא בתחום המשאיות
והציוד הכבד ,עבד כמכונאי וכנהג של כלים כבדים .אל עולם האינסטלציה
חזר לאחר מספר שנים במסגרת עבודתו עם אהרון בוכניק שהכניס
אותו לעולם זה.
בשנת  1995פתח חברה משלו והחל לבצע ,כקבלן משנה ,פרויקטים
בתחום הולכת המים בבנייה פרטית .גרשון המשיך ללמוד ולהשתלם
במקצוע ,זאת במסגרות ממוסדות ובשטח.
גרמן מתעמק ,מעבר לביצוע ,בכל ההיבטים התכנוניים של מערכות
האינסטלציה ואנשי גולן מעידים עליו שהוא מקצוען גם בתחום זה.
בין הפרויקטים שהצוות ביצע ומבצע ,בנייה פרטית ורוויה למגורים,
מערכות אינסטלציה ומים באזורי תעשייה.

גרמן ברגר

גרשון משתף פעולה עם גולן מוצרי פלסטיק מהימים
ששמוליק יניב ניכנס לתפקיד בחברה ,מאז השתתף
בכל ההשתלמויות של גולן במסגרתן הוא לא מפסיק
להתמקצע.
בפרויקטים שלו ניתן לראות את כל חבילת
"גולן  "ONEהפרויקטים של החברה מככבים כחלון
ראווה וכאתר עליה לרגל מהארץ ומהעולם ולכל מי
שרוצה לראות עבודה מקצועית.

פקסגול  280בנמל
 - valparaisoצ'ילה

בפרוייקט כריית בוצה וחול להעמקת נמל  valparaisoבצ'ילה משמש צינור פקסגול בקוטר 280מ"מ צף על המים בעזרת חביות
ומחובר לדרג'ר  .הכריית מתבצעת כבר כמה שנים ועמידות הצינור נבחנת בהצלחה .מטעם גולן בפרוייקט :וולטר פליסצ'וק ויואב רימר.
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