
החברה עומדת בתקני האיכות המחמירים ביותר של ISO-9001, המבטיחים כי תהליכי העבודה, מראשיתם ועד סופם, 
יבוצעו בצורה הקפדנית והטובה ביותר.

לחברת צפריר וינשטין פ.מ 2016 בע"מ קהל לקוחות רב ומגוון, מהם משרדים ממשלתיים, חברות ממשלתיות, תאגידים, רשויות 
מקומיות, אגודות מים אזוריות, חברות ציבוריות ופרטיות, קיבוצים ומושבים ולקוחות חו"ל.

בישראל  והמובילות  הוותיקות  מהחברות  אחת  והינה   1976 בשנת  נוסדה  בע”מ”  יועצים  מהנדסים  וינשטין  “צפריר  חברת 
.1957 מים משנת  בהנדסת  עוסק  וינשטין,  צפריר  אינג’  מייסד החברה,  ובעולם.  ומאחוריה מאות פרויקטים בישראל  בהנדסת מים 

בשנת 2016 הוחלט על שיתוף פעולה עם חברת “פלגי מים” וכינון חברה משותפת ועצמאית בשם  “צפריר וינשטיין פ.מ )2016( בע”מ”
צוות המהנדסים, וצפריר בראשם, כמהנדס הראשי של החברה, ממשיך לעסוק במלאכה במסגרת החברה החדשה, תוך שמירה וניצול 

הניסיון המקצועי הרב שצבר לאורך השנים.

חברת צפריר וינשטין פ.מ 2016 בע”מ רואה כמטרה לספק את הפתרונות ההנדסיים הטובים ביותר, תוך כדי עמידה בתקציב ובלוח 
זמנים.

תחומי ההתמחות של החברה מתפרשים על פני קשת רחבה וכוללים:

- תכנון, ליווי וביצוע קידוחי בארות באקוויפר ההר, אקוויפר החוף ואזורים אחרים.
- תכנון מערכות אספקת מים עירוניות, כפריות ואזוריות.

- תכנון מערכת ביוב - רשתות עירוניות, כפריות ואזוריות.
- תכנון בריכות מים מבטון ופלדה ותחנות שאיבה להגברת לחץ.

- תכנון תחנות שאיבה לביוב.
- מפעלי השבת קולחים להשקייה חקלאית.

- מתקני טיפול והשבחת מים, הרחקת מזהמים.
- הגנה על סוללות, עיצוב מדרונות.

- תכנון מאגרי מים )למים שוליים, קולחים, מי גאויות(.
- קונסטרוקציות, בריכות, סכרים, תחנות ומעבירי מים.

בין לקוחותינו נמנים:

גופים ממשלתיים בישראל )וחברת ממשלתיות(: רשות המים | משרד הבינוי והשיכון | נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ | רשויות ניקוז | משרד הפנים | 
רשות הטבע והגנים הלאומיים. רשויות מקומיות ואזוריות: מפעל מים כפר סבא | תאגיד המים מי הרצליה | תאגיד המים “שרונים” | תאגיד מי רעננה |  באקה אל-גרבייה-ג’ת | 
אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו | מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה | מועצה אזורית הגלבוע | מועצה אזורית מנשה | מועצה אזורית עמק הירדן | מועצה אזורית | מגילות |  
מועצה אזורית גזר | מועצה אזורית באר טוביה. אגודות ומפעלי מים: אגודת המים בעמק הירדן | אגודת המים השיתופית בעמק חרוד | החברה הכלכלית לפיתוח מנשה | אגודת 
מי שפלת יהודה | אגודת מי הרי יהודה | איגוד משתמשי קולחי אשדוד| אגודת מי תמר |  מאגרי אשר | אגודת “עלי באר” יבניאל | אגודת מי גדרות | תאגיד רימון – חצור. חברות 

פרטיות: מהדרין, פרי-אור בע”מ | הדרי בית ליד |חברת כביש חוצה ישראל | החברה הממשלתית לתיירות | רימון, שירותי יעוץ וניהול בע”מ.

מקבוצת


