מדרה  -נגרות מבית טוב
כתבה :גלית בצלאל
כבר  16שנה שדולב קלנר ,תושב קריי ת טבעון ,בונה בעץ – כמעט כל דבר – פרגולות,
דקים ,גדרות ,ריהוט גינה ...את אהבתו הגדולה לעץ ירש מאביו שהיה אף הוא נגר ,כך
שבכל מה שנוגע לעץ ,אפשר לומר בביטחון שאין מומחה גדול ממנו .דולב ,בעליה של
חברת מדרה עבודות עץ ,בונה אפילו בתים – לא רק לילדים ,אלא גם ממש כאלה
שאפשר לגור בהם .בהמשך לשיתוף פעולה מוצלח של שנים ,ורצון לאפשר מגוון רחב של
פתרונות ואפשרויות  -חבר דולב ליעקב (ג'ייק) סופר שהגיע מקנדה הרחוקה ,מומחה
בבניית בתים מעץ ,וביחד הם מציעים פתרון כולל למבנים מורכבים ,משלב התכנון ועד
לביצוע המושלם של המוצר המוגמר.
"יותר ויותר אנשים מבינים היום את יתרונות הבנייה בעץ .ענף הבניה בעץ בשיטת
הנגרות המסורתית –  ,Timber Frameעושה קאמבק היום .מדובר בשיטת בניה עתיקת
יומין שמשתמשים בה הרבה גם בשימור ושיחזור מבנים .בשיטה זו שלד הבית עשוי
מקורות עץ גושני המחוברים זה לזה במחברים שעשויים מעץ ,מבלי להשתמש בברגי
מתכת בכלל".

מעבר להיותה ידידותית למשתמש ולסביבה ,לבניית בתים מעץ יש יתרונות רבים נוספים:
זמן הבניה קצר באופן משמעותי מבניה רגילה ,תוחלת החיים של המבנה ארוכה יותר
בהשוואה למבני בטון ,בתים מעץ עמידים יותר בפני פגעי טבע ורעידות אדמה ,והבידוד
הטבעי של העץ חוסם כניסת חום וקור ,ובכך חוסך רבות בהוצאות החשמל של קירור
וחימום.
"אנחנו יודעים לעשות את השילוב בין הנגרות המסורתית לחדשנות ההנדסית
והטכנולוגית ולטרנדים המובילים בעולם בתחום הבנייה .אנחנו גם יודעים לשלב עיצובים
עכשוויים עם האווירה המתחדשת של העמק ,ולתת פתרון לכל דרישה עיצובית של

הלקוח ,תוך שמירה על רף ביצוע מאוד גבוה ,והקפדה על הפרטים הקטנים ביותר .כל
פרויקט הוא מבחינתנו יצירת אמנות".
אם אתם מאלה שמעדיפים בכל זאת לגור כשקירות בטון מקיפים אתכם ,אבל מעוניינים
להוסיף רק יחידת דיור ,או לשלב בבית אלמנטים עיצוביים כמו תקרת עץ ,גגות גלויים,
חיפוי קירות ,מדרגות עץ או כל אלמנט אומנותי שעולה בדעתכם ,צוות מדרה ישמח לסייע
גם בזה .מתוך תפיסת עו לם שעבודה בעץ אינה רק ביצוע ,אלא יצירה שלמה ,מתמחה
מדרה בפרויקטים מורכבים שלהם היבט אמנותי ,וזה כולל גם אלמנטים דקורטיביים
ואמנותיים לפנים הבית ולחצר.

חשוב לציין שאין מדובר בחברה קבלנית .התמחותה העיקרית של מדרה הייתה ונשארה
גגות עץ מלא ,דקים ופרגולות ייחודיות ,בשיטות בניה מסורתיות וחדשניות כאחד ,תוך
הקפדה על שימוש בחומרי גלם משובחים מהעצים הטובים ביותר (אורן ,טיק ואחרים),
דרך בידוד איכותי ואיטום מושלם ,ועד לצבעים והשמנים המתקדמים בעולם .הם
משתפים פעולה עם אדריכלים ומעצבי פנים מובילים באזורנו ,ואוהבים אנשי מקצוע
שמבינים איכות ומאתגרים אותם בטקסטורות מיוחדות לעץ ,פרזולים מיוחדים או דרישות
אחרות.
"ככל שהאתגר גדול יותר ,כך אנחנו נהנים יותר מהעבודה" ,אומר דולב בחיוך.
לקוחותיה של מדרה מספרים על שירות מקיף וחסר פשרות  -בתשומת הלב לפרטים,
בהקשבה מלאה לצורכי הלקוח ,בניסיון העתיר בבנייה ,בעמידה בלוחות הזמנים וביחס
אדיב ונדיב.
"דולב וצוותו הם נוף נדיר בענף הבניה בארץ .חבורה של אנשים מוכשרים,
מקצוענים ,קפדנים ואמינים .יחד עם זאת מדובר באנשים חביבים ומשעשעים שכיף
לעבוד איתם – מומלץ ביותר!" ,כך כותב האדריכל איתן לוריא המתמחה בבניה
ירוקה ,שדולב וג'ייק בנו את ביתו מעץ .וכשזה מגיע מפיו של אדריכל ,מי אנחנו
שנתווכח?
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