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  מים פלגי קבוצת
 הזורמות התשתיות תחום את מובילה
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 ביצוע

 ייעוץ סביבתי

 תכנון

 תפעול

 תחומי עיסוק פלגי מים
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Reliable 
Site your text here for 
better result. 01 

 ונצלול
 לעומק

 תחום 
 התכנון
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:אגף תכנון –כדאי לדעת   

,  ניקוז והידרולוגיה, תחנות שאיבה, תשתיות מים ביוב
כימיה  , עבודות עפר ומאגרים, קידוחים, חשמל, אינסטלציה

 חקלאות ומדגה, מתקני טיפול במים ושפכים, סביבה, ותהליך

 מ.פ' קופלוביץ
 מ.פ ויינשטיין

 חברות בת 2

 מהנדסים בתחומים 60
 תכנון פלגי מים משרד ראשי

 הגושרים -סניף צפון 
 פתח תקווה –סניף מרכז 

 פלגי מים פריסה ארצית
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 סניפים 3

 חבות בת 3

לעשייההשותפים שלנו   
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 תשתיות מים וביוב

 ניקוז והידרולוגיה
 

 עבודות עפר ומאגרים

 תחנות שאיבה

 קידוחים

 התמחויות בתכנון

ומדגהחקלאות   כימיה ותהליך 

 סביבה
 

 מתקני טיפול בשפכים ומים

 אינסטלציה



 מים ביוב
 אספקת מים מוניציפלית| אספקת מים לחקלאות 

 תכנון לביצוע  | מפורט תכנון | סילוק שפכים
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 תכנית אב להשקיה
 מפעל השבה מאגרי אשר

 תכנית אב למים
 קריית ביאליק

 תכנית אב לביוב  
 גבעתיים 

 תכנון כללי

 תכנית אב אזורית לאספקת מים
 (מקורות)אשדוד 

 2040לשנת תכנית אב •
 נפש 93,000אוכלוסייה חזויה •
 
 

תכנית רב שנתית להשקיה •
 חקלאית

 תכנון מים להשקיית גידולים שונים•
 דונם 35,000 -שטח מושקה של כ•
 

 2040לשנת תכנית אב •
 נפש 85,000אוכלוסייה חזויה •
 
 

 2040לשנת תכנית אב •
 נפש 20,000אוכלוסייה חזויה •
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 שימוש בכלים מתקדמים להדמיית מים וביוב
(מתוך תכנית האב גבעת זאב)  

 סימולציה של אשדוד
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 הרחבת יישובי תענך
 תשתיות מים ביוב 

 מאסף ביוב עמק השושנים
 נס ציונה

תכנון תשתיות לאספקת מי שתייה   
צ"מתחם האלף ראשל  

מים וסילוק שפכיםפרויקטים באספקת   

 מאסף ביוב ראשי
 עיריית נשר

תכנון תשתיות לאספקת מי שתייה  • 
  -ד ו"יח 4,900ולהשקיה עבור 

 לתעסוקהר "מ 1,201,000
 מ"ק 15צנרת באורך כולל של •
 "24-"3קטרי צנרת •

תכנון תשתיות לאספקת מי שתייה  •
 ולהשקיית שטחים ירוקים

 'מ 1000צנרת באורך כולל של •
 מ"מ 800צנרת בקוטר •

תשתיות ראשיות למים וביוב  תכנון •
 לעיריית נשר

 "20צנרת מים בקוטר •
 מ"מ 800צנרת ביוב בקוטר •

תכנון תשתיות מים וביוב להרחבת •
 ישובים

 "8-"6קווי מים •
 מ"מ 160-250קווי ביוב •



 ש לביוב"ת| ש למים"ת
 תחנות שאיבה
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לקולחיןתחנת שאיבה   
מאגרי אשר  – אפק  

תחנת שאיבה למים  
מקורות - 16כברי   

 תחנת שאיבה לביוב
 ביתר עלית

פרויקטים -תחנות שאיבה   

תחנת שאיבה למי ים 
ן'אזרבייג – לה'נפטצ  

 תחנת שאיבה לביוב•
 משאבות טבולות בהתקנה יבשה 3•
 כל אחת' מ 43/ש "מק 300•

 

תחנת שאיבה למים עבור חברת  •
 מקורות

 משאבות אנכיות   2•
 א"כ' מ 60/ ש "מק 600•
אספקת מים עבור שכונת רמת •

 בית שמש

 לקולחיןתחנת שאיבה •
 משאבות אנכיות 11•
 ש"מק 4,300כ "סה•

 למי ים  intakeש הכוללת "ת•
 ש"מק 3000משאבות אופקיות ל 3•
מערכת מורכבת ליניקת מי ים •

 'מ 700הכוללת צנרת באורך 
 (pig)מערכת ניקוי תפעולית •



 ניקוז ותיעול
 ניקוז ותיעול עירוני, מחצבותשיקום , ויסות זרימות, מניעת המלחת קרקעות, הסדרת נחלים



Page 15 

שרוןפארק אריאל  גיבורים חיפהנחל    

 פרויקטים בניקוז

 .מניעת הצפות ונזקים לשכונות מגורים•
 .ויסות ספיקות•
 .החדרת נגר•
 .ריאה ירוקה ואלמנט נופי•
 .סגירת פערים של עבודות עפר•
 
 

 

 מפרטים וצנרת, תחנת שאיבה•
 תכנון כללי ומפורט•
 ניקוז קווי מים וביוב•
 ,איטום בריכות ומאגרים•
 ייעוץ הידרולוגי ונספחי ניקוז•

 
 
 

 תיעול עירוני כרמי גת מתקן ריסון שפרעם
  ושטפונותמתקן לריסון זרימת מי נגר •

להגנה על הכביש ובתי המגורים בסמוך 
 לשפרעם

דונם   350 -על שטח של כ מתחם מתוכנן ה•
חלקם בבניה , ד"יח 1,400 -בהיקף של כ 

 .קרקע צמודתבבניה וחלקה , רוויה
,  הביוב, בוצע תכנון מפורט של רשת התיעול•

 לגינון קולחיןאספקת המים והשקיית 



 הידרולוגיה
 ניקוז עילי, טיפול בנגר
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בהידרולוגיהפרויקטים   

ביצוע סקר הידרולוגי  •
במסגרת פרויקט הרחבת  

 כביש החוף

ניתוח גאויות לנחל איילון  •
במסגרת תכנון פארק אור  

 יהודה

 נהרוןנחל  נספח הידרולוגי אופקים חדשים 2סקר הידרולוגי לכביש  יהודהבפארק אור ניתוח גאויות 
.  ר"קמ 1.5שטח האגן במעלה הוא כ•

 חלקו אגן עירוני ורובו בעל אופי חקלאי
נדרשה הסדרת הציר לצורך הגנה על  •

 תוואי הרכבת
תוכננו ובוצעו מעבירי מים ומערכות •

 הגנה
 

 1034 ל"תמתכנית •
 דונם 7,036•
ר מסחר "מ 450,000, ד"יח 7,368•

 ותעסוקה
 



 מערכות טיפול במים, שימוש במקורות מים שונים, מערכות לגידול דגים בטכנולוגיות שונות בים וביבשה

 תכנון חוות דגים
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ן'אזרביג חדקניםפרויקט  פרויקט זיקים  

 תכנון חוות דגים

 

 

 

 .חוות הדגים מסוג חדקןתכנון •
 .תכנון מכון רביה•
 .ביוטכנולוגית לגידול דגי חיידקןהתאמה •

 
 

 אפריקאי שפמנוןתכנון חוות דגים מסוג •
חימום ושליטה על מערכת תכנון  •

 .טמפרטורת המים
אורגני למים לאחר וטיפול סילוק תכנון •

 .שימוש
תכנון וביצוע מערכות להחדרת חמצן  •

 .אטמוספרי למים

ניגריה אנדוניפרויקט   
 אפריקאי שפמנוןתכנון חוות דגים מסוג •
 .וטיפול במים למיחזורתכנון מערכת מתקדמת •
חימום ושליטה על טמפרטורת  מערכת תכנון  •

 .המים
 .אורגני למים לאחר שימושוטיפול סילוק תכנון •
תכנון וביצוע מערכות להחדרת חמצן  •

 .אטמוספרי למים

ניגריה בוגומהפרויקט   
 אפריקאי שפמנוןתכנון חוות דגים מסוג •
 .וטיפול במים למיחזורתכנון מערכת מתקדמת •
חימום ושליטה על טמפרטורת  מערכת תכנון  •

 .המים
 .אורגני למים לאחר שימושוטיפול סילוק תכנון •
תכנון וביצוע מערכות להחדרת חמצן  •

 .אטמוספרי למים



 פרויקט מיהול, טיוב בארות קיימות, קידוחים חדשים

 בארות וקידוחים
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 טיוב מי באר ותיקים
 מניב ראשון

'קיבוץ שפיים קידוח ו  

בתחום קידוחיםפרויקטים   

 'מ 105קידוח באקוויפר החוף בעומק •
 ש"מק 180ספיקת המים •
 "16קוטר צנרת •
 כולל צומת מיהול לסילוק חנקות•
 
 

 

טיפול בהרחקת חנקות בשיטת •
 אלקטרו דיאליזה

 ש"מק 130ספקית הפקה •
 
 

 מפעל המים כפר סבא 
א"קידוח כ  

 טיוב מי באר 
 מפעל המים כפר סבא

 'מ 100קידוח באקוויפר החוף בעומק •
 ש"מק 80ספיקת המים •
 "16קוטר צנרת •
 
 

 

טיפול בהרחקת חנקות בשיטת •
 אלקטרו דיאליזה

 ש"מק 130ספקית הפקה •
 
 



 בריכות מים, מאגרי שיטפונות, קולחיןמאגרי 

 מאגרים ובריכות מים
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 בריכת אגירה תל קציר
 עמק הירדן

 מאגר רמת מנשה

 מאגרים ובריכות מים

 ק"מלמ 2.3בנפח  קולחיןמאגר •
 

בריכת אגירה למי שתיה •
 .ומכון שאיבה צמוד

 ק  "מ 5000נפח אגירה •

 בריכת גן מנשה  מאגר הסרגל
 מפעל המים כפר סבא

בריכת אגירה למי שתיה •
 .ומכון שאיבה צמוד

 ק  "מ 5000נפח אגירה •

 ק"מלמ 1.5בנפח  קולחיןמאגר •
 



ל"פרויקטים חו  
 טיפול בשפכים מסביב לעולם, אספקת מים, תכנון מערכות ניקוז
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 תכנית אב לביוב 
 קוסטה ריקה

 מתקן טיפול במים 
 מקדוניה

ל"חופרויקטים   

 תכנון תהליך לטיפול במים•
  5-בחינת מערכת המקבלת מים מ•

 מקורות מים שונים
בחינת יעילות המערכת והצעות לשדרוג  •

 לצורך עמידה בתנאי רגולציה

תכנית אב לביוב וטיפול בשפכים •
לאזור תיירותי עם פוטנציאל  

 זיהום גבוה
 מקומי ש"למטתכנון כללי •

- סקהניקוז מטע מנגו חוות   
 אתיופיה

 ניקוז ואספקת מים לחוות סוכר
 סרי לנקה

  5000תכנון אספקת מים וניקוז מי נגר ל•
 דונם מנגו

 ביצוע סקר קרקע•
מתקני  , תכנון עבודות עפר ואיטום•

 תפיסה והטיה

סוכר והפקת  לייצור   Kantala פרוייקט•
 חשמל כולל גידול קנה סוכר בהיקף

 . הקטר 8,000-של כ•
  מבוסס אספקת מים מסכר הפרויקט •

 .ונזקים לשכונות מגוריםלמניעת הצפות 
 



 חברות בת
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  והינה 1976 בשנת נוסדה .”מ”בע יועצים מהנדסים וינשטין צפריר“ חברת

 מאות ומאחוריה מים בהנדסת בישראל והמובילות הוותיקות מהחברות אחת

 בהנדסת עוסק ויינשטיין צפריר 'אינג החברה מייסד .ובעולם בישראל פרויקטים

 .1957 משנת מים

  חברה וכינון "מים פלגי" חברת עם פעולה שיתוף על הוחלט 2016 בשנת

 ."מ"בע (2016) מ.פ ויינשטיין צפריר" בשם משותפת

  החברה במסגרת במלאכה לעסוק ממשיך בראשם וצפריר המהנדסים צוות

   השנים לאורך שנצבר הרב המקצועי הניסיון וניצול שמירה תוך החדשה

  מים ואספקת הקידוחים בתחום שנים רב וניסיון מיוחדת התמחות לחברה

 .לחקלאות

   

 הנדסת קופלוביץ יונתן" חברת בין עסקי פעולה שיתוף על הוחלט ,2017 בשנת

 ."מ"בע מים פלגי" וחברת "מ"בע מים

  קופלוביץ" בשם חדשה חברה כינון הינו הפעולה שיתוף למיסוד הראשון הצעד

 "מ"בע מהנדסים .מ.פ

 כל כאשר ,לנעליה ונכנסת והמוכרת הישנה החברה במקום באה החדשה החברה

 .החדשה במסגרת במלאכה לעסוק ממשיך ,בראשם ויונתן המהנדסים צוות

 ניהול ,תכנון ,ייעוץ שירותי מספקת "מ"בע מהנדסים .מ.פ קופלוביץ" חברת

 והניקוז הביוב המים בתחומי לפרויקטים ופיקוח
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תחומי ההתמחות הרבים של  
פלגי מים מאפשרים היזון הדדי 

ומייצרים תכנון בראייה 
 תפעולית

 כמו גם תפעול בראייה תכנונית

 www.Palgey-maim.co.il 
 חפשו אותנו ב


