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זורמים עם גולן
גם באפגד בוחרים גולן

שי הניג  -מנכ״ל
חברת אפגד ,הוקמה בשנת  1989ע”י אפרים הניג ,ונחשבת
לאחת מחברות הבנייה והייזום הוותיקות בישראל ,עם
כ 5,000-יחידות דיור שהקימה לאורך השנים בכל רחבי
הארץ .באשקלון הפכה אפגד לשם דבר בזכות כ2,000-
יח”ד שבנתה ובונה ברחבי עיר.
בתחום ההתחדשות העירונית פועלת אפגד מזה 15
שנים ונמנית עם החברות החלוצות בקידום פרויקטים
במסגרת פינוי-בינוי ותמ”א  38באזור גוש דן.
החברה שהוקמה לפני למעלה מ 30-שנה כעסק
משפחתי קטן ,לא איבדה לרגע מאווירת המשפחה
האינטימית שלה ,גם לאחר שגדלה והפכה לחברה
מובילה המעסיקה עובדים רבים והם מצדם ממשיכים
להיות נאמנים .בחברה צוות עובדים קבוע ,עם עובדים
למעלה מ 20 -שנים.
אפגד היא גם חברה יזמית וגם מבצעת (לא מעבירה את
ביצוע הפרויקט לקבלנים אחרים) – כך היא האחראית
הבלעדית כלפי הרוכשים לכל אורך הדרך ,מיום החתימה
על ההסכם ועד לאחר תקופת הבדק של הדירה החדשה.
אפגד מציעה איכות בנייה גבוהה ללא פשרות ושיפור
מתמיד באיכות הן של הבניה ,התכנון ,תהליכי העבודה
והן של שירות הלקוחות .החברה וצוות העובדים מלווים
באופן אישי את הרוכשים החל מהמפגש הראשון ועד
זמן רב לאחר קבלת המפתח .באפגד מקפידים על
שימוש בשיטות בנייה מתקדמות ועובדים עם החומרים
האיכותיים ביותר על מנת להגיע לתוצאה מושלמת.
איכות הבנייה הגבוהה משתלבת עם סגנון ארכיטקטוני
ייחודי ,אשר ביחד יוצרים חווית מגורים ייחודית ומרגשת.
בנוסף ובדגש על רמת הביצוע עורכת החברה תהליך
של ניתוח והסקת מסקנות לאורך שלבי הבנייה ולאחר
שהבנייה הסתיימה .בין היתר כדי למנוע תקלות בבנייה
עצמה ועל מנת שהדיירים לא יפגעו .עדות ליחס המקצועי
והאישי שהלקוחות מקבלים היא העובדה שישנם לקוחות
חוזרים רבים ,שממשיכים לקנות שוב ושוב בפרויקטים
של החברה.
אפגד נמנית עם החברות המובילות בתחום הבטיחות
ולאחרונה אף זכתה החברה לקבל ”כוכב בטיחות”

שלישי ,במסגרת תכנית ”כוכבי הבטיחות” שיזם מטה
הבטיחות בענף הבניה המשותף להתאחדות בוני הארץ
והסתדרות העובדים הכללית ,זאת כחלק מהרצון לעמוד
בסטנדרט הבטיחות החדש .חלק משמעותי מתכנית
ההכשרה היא הנחלה של יסודות לבקרה עצמית ושמירה
על ארגון לומד ודאגה לרווחת ובטחון עובדיה.

התחדשות עירונית ”קדמת
צהלה” – תל אביב

משנת  2008החברה פעילה בתחום ההתחדשות העירונית,
אז החלה לקדם פינוי-בינוי רחב היקף” ,קדמת צהלה”
שהיה לגדול ביותר שנעשה עד אז בתל אביב בשיתוף
עם חברת אפרידר בשכונת נווה שרת .הפרויקט שתוכנן
בידי האדריכל אברהם יסקי ,כלל פינוי של  120דירות
בחמישה בנייני רכבת ישנים ובנייה של שני מגדלים
בני  24קומות ועוד ארבעה בניני בוטיק בני  10קומות
כל אחד ,ובסה”כ  324דירות חדשות .הפרויקט יצא
לביצוע בשנת  2014ובנייתו ארכה כשש שנים בשלושה
שלבים .במסגרת פינוי בינוי אפגד מקדמת כיום כ500-
יח”ד בבת ים וברמת גן בחמישה מתחמים וכ1,000-
יח”ד באשקלון.
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זורמים עם גולן
פרויקטים בשיווק ובביצוע באשקלון:
אפגד באגמים

נבנה בשכונת אגמים במזרח העיר אשקלון ונמצא בשלבי בניה מתקדמים .השלב הראשון אשר בנייתו החלה
לפני כשנה כולל  434דירות ב 7-בניינים של  14קומות ( 62דירות בבניין) .השלב השני הכולל  550יח”ד יצא
לדרך בקרוב.

אפגד BRIZA

אפגד בעיר היין

מגדל מגורים יוקרתי של  23קומות עם  93דירות של
 3-5חדרים הממוקם בשכונת אפרידר בסמוך לחוף
דלילה באשקלון (כ 250-מטר מקו החוף)  .המגדל
כולל לובי כניסה כפול ,מועדון דיירים וחדר כושר.
הפרויקט נמצא בבניה מתקדמת.

בשכונת עיר היין החדשה באשקלון .בנתה החברה
 4בניינים של  14ו 16קומות  247 ,דירות  .הפרויקט
אוכלס לאחרונה לאחר שבנייתו ארכה  20חודשים
בלבד.
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