
נווה דורון החדשה
נפגשנו בפרוייקט נווה דורון החדשה, מטעם פרשקובסקי עם תמיר בלייכמן 
סמנכ”ל ההנדסה של החברה, עובד וחי את החברה כבר 11 שנים, מהנדס 

אזרחי במקצועו, למד בגרמניה. 
תמיר מספר על חברה שהיא “קבלן של פעם” חברה יציבה המקפידה על 

איכות ביצוע, שימוש בחומרי בניה איכותיים העומדים בתקנים, צוות ניהולי 
קבוע, וכך גם קבלני המשנה שהם “קבלני הבית”.

חשוב לנו לעבוד עם קבלנים לאורך שנים כך הם מכירים את שיטות העבודה 
שלנו, את ה-DNA של החברה. החברה מתמחה בבניה למגורים, רבים 
מהפרויקטים שלה הינם מחיר למשתכן, אשר בהם איכות הביצוע מקבילה 

לסטנדרטים בשוק הבניה החופשי.

חברת פרשקובסקי, חברה משפחתית
פרשקובסקי,   ועדנה  ארנון  ע”י  שהוקמה 

עוסקת בייזום ובנייה מזה שלושה דורות. 
החברה הינה חברה ציבורית עם חוסן כלכלי הנסחרת בבורסה, יוזמת 

ובונה בעצמה פרויקטים רבים באזורי הביקוש ברחבי הארץ. מקצועיות 
החברה וניסיונה משפרים את איכות הבנייה מפרויקט לפרויקט כך גם 

מתקצרים זמני הביצוע ועמידה תמידית בלוחות הזמנים.
החברה בונה היום בנווה דורון, ראשון לציון, נתניה, הרצליה –גליל ים ובחיפה, 

בשנים האחרונות נמסרו דירות בערים: באר יעקב, ראש העין, רחובות, 
ראשון לציון, אשקלון, מודיעין, מצליח, פתח תקווה, שוהם ועוד.

יחד עם הגידול בתחום המגורים נכנסה החברה בשנים האחרונות לתחום 
מסחר, משרדים ודיור להשכרה והכל כפרויקטים מניבים בניהם מבנה

משרדים של מעל 50,000 מ”ר במתחם ה 1000.

קבלן האינסטלציה בפרויקט, ובפרויקטים נוספים 
הגדולות  האינסטלציה  מחברות  גרוס  אגמים  חברת  מבעלי  גרוס  גלי 

בארץ עובדים עם פרשקובסקי כ-10 שנים. 
רענן ברכה-מנהל הפרויקט מטעם פרשקובסקי עובד בחברה מעל 5 

שנים ומנהל קרוב ל 700 יחידות דיור.
צנרת המים בפרוייקט - פקסגול של גולן מוצרי פלסטיק

יזם וקבלן: פרשקובסקי 
אדריכל: דני איל אדריכלים
קונסטרוקטור: אורי קוטאי

מנהל הפרויקט: רענן ברכה
קבלן אינסטלציה: אגמים גרוס

מתכנן אינסטלציה: א.ח. מהנדסים
צנרת אינסטלציה: פקסגול – גולן מוצרי פלסטיק

הצוות מימין לשמאל: שרון פרשקובסקי-מנכ"ל, תמיר בלייכמן-סמנכ"ל הנדסה, 
גלי גרוס-אגמים, ארנון פרשקובסקי-נשיא, רענן ברכה-מנהל פרויקט

נווה דורון החדשה 80% מחיר למשתכן / 20% שוק חופשי

נווה דורון החדשה - תמונת רחפן

זורמים עם גולן
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"איכות זה הקפדה על חומרי הבניה האיכותיים ביותר"



אולג קלוגין- קלוגה פגס בע”מ
אולג, איש צנוע שאינו מרבה במילים, עשייה זה יותר התחום 
שלו, עלה לארץ בשנת 91 מברית המועצות.  בתחילת דרכו בארץ 

עבד בחברות בניה כמנהל עבודה והתמקצע באינסטלציה.
בשנת 2000 הקים את החברה קלוגה בע”מ בניהולו ובעלותו .

החברה בתחילת הדרך עסקה בתחום האינסטלציה, חדרי משאבות, הסקות, בתי ספר, ציבורי וגם 
בבניה הפרטית. מעולם לא פרסם את עצמו “עבודה טובה היא הפרסומת הכי טובה” לדבריו.

אולג מכיר את גולן כבר שנים רבות ועובד עם צנרת פקסגול ולאחרונה גם עם מערכות השפכים
גולן VALSIR. המוצר הטוב, השרות הטוב והתמיכה הטכנית הינם בעלי חשיבות לבחירה זו וכמובן

האנשים בשטח, בזמנו עם גבריאל רוגל ושמוליק יניב וכיום עם רוני כוכבי.
החברה מונה כ- 60 עובדים ובנוסף גם קבלני משנה, צוות של מקצוענים שהולכים איתו 10-15 שנה 
ויותר. יחודיות החברה במתן פתרונות, הקפדה ושרות, גם כשהבנין נמסר השרות לא נגמר, לוקחים 

אחריות!

שפיר הנדסה - מחיר למשתכן, 
ראש העין, מגרש 912,913 עם 

צנרת פקסגול

PRINUM PARK חברת בכור מכלוף ראשון לציון עם צנרת פקסגול

אולג קלוגין

החברה מתמחה בפרויקטים מורכבים וגדולים, מגדלים בבניה רוויה, משרדים, בתי מלון, בתי חולים.
בין החבורות שקלוגה מבצעת עבורם כמה מהחברות הגדולות בענף: 

שפיר הנדסה, אשטרום, אפריקה, ישראל, יהלומית פרץ, אפגד, אפרידר, מכלוף בכור ובניו,
שייקה אלה, שרבט, עומר הנדסה ועוד.

הדמיה



מגופי טריז תוצרת AVK דנמרק מיוצרים תוך 
דגש על אמינות בכל פרט. 

AVK ייחודי שפותח בחברת EPDM המגוף מגופר במלואו בגומי 
ומאושר למי שתיה. הגומי מאופין בתכונות עמידות יוצאות דופן 

בזכות יכולתו לחזור לצורתו המקורית, תהליך של גיפור כפול 
ותכנון הטריז.

מערכת האיטום המשולשת בציר המגוף, חוזק הציר וההגנה 
הגבוהה מנזקי קורוזיה, מבטיחים אמינות לאורך שנים.

.70°C למים ביוב ותעשיה בטמפ' מקסימלית של
צינור פקסגול נלחץ אל קצה המגוף המחורץ, נעול בטבעת 

פלדה ואטום ביריעת פלסטיק.
החיבור הסופי נבדק ועומד במאמצי מתיחה. קצוות צינור 

הפקסגול מתרתכים ישירות )EF( ביעילות, במהירות וללא צורך 
.PEX-באביזרים מכניים לחיבור קו ה

מהירות התקנה  

מהירות תפעול בעת תקלה  

PEX -ללא צורך באביזרים מכניים לחיבור קו ה  

חיסכון בזמן ועלויות התקנה  

אחריות גולן

לכל אורך הקו

 טריזגול
חדש בתחום התשתיות מגוף טריזגול של גולן 

פקסגול
איך תדעו שזה אנחנו

ישן  צינור  קטע  בהחלפת  בתיה  במזכרת  הותקן  טריזגול  מגוף 
פתרונות  מגוון  מתן  תוך  בשכונה,  הקיימת  למערכת  והתחברות 

תפעול ואחזקה

 עוד נקודות שכדאי לשים לב אליהן:
פקסגול והטכנולוגיות בה הוא מיוצר הם יחודיים  לגולן מוצר    •

פלסטיק, ומותאמים בצורה בלעדית לאביזרי המערכת.  
כדי לוודא עמידה בביקורת נציג גולן וקבלת תעודת אחריות    •
חשוב לוודא שכל רכיבי המערכת בפרוייקט הם מתוצרת גולן.  

קבלנים שפנו אלינו מבקשים להיות בטוחים שהם 
רוכשים את הדבר האמיתי, מוצר מקורי של גולן

 אז כדי לוודא הצלחת הפרוייקט שלך, הכנו את:
5 הנקודות לזיהוי המקור:

הדפסה של המפרט הטכני לאורך הצינור

פס בצבע טורקיז לאורך הצינור

צינור מתעל מקורי עם פס לבן לאורכו, אדום/כחול

הטבעת לוגו גולן כחלק מהצינור המתעל כל מטר

הצינור ארוז בסרט פלסטי קשיח, שאינו מיועד לשימוש 
חוזר לאחר פתיחת החבילה

מפרט הטכני לאורך הצינור פס בצבע טורקיז לאורך הצינור

צינור מתעל מקורי עם פס לאורכו הטבעת לוגו גולן על הצינור

כבר בשטח



orders@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 ייזום   איה כהן - קשרי לקוחות: 077-9021206

מועדון הקייקים של עמק הירדן מקיים חוגים מכיתה ג' ועד בוגרים אחרי צבא

מבקרים אותנו

גאווה מקומית

קבלני אינסטלציה והצוותים המקצועיים שלהם ביום השתלמות במפעל גולן, בנוסף להדרכה על 
מערכות האינסטלציה והשפכים  הדירתיות של גולן, נערך גם סיור במפעל היה אש. 

למועדון הישגים רבים בפן התחרותי, בניהם אלופי ישראל מגיל נוער ועד בוגרים כן חותרים 
המייצגים את ישראל בתחרות קייקים בינלאומית.

לך ולבני משפחתך, ברכת שנה טובה, בריאות ופרנסה טובה
מבית גולן מוצרי פלסטיק


