
מי אנחנו?

חברת יונתן קופלוביץ הנדסת מים בע"מ מספקת שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח לפרויקטים בתחומי המים, הביוב והניקוז. 
החברה נוסדה בשנת 2001 על-ידי יונתן קופלוביץ'.

2017, הוחלט על שיתוף פעולה עסקי בין חברת יונתן קופלוביץ הנדסת מים בע"מ וחברת פלגי מים בע"מ. בשנת 
הצעד הראשון למיסוד שיתוף פעולה היה כינון חברה חדשה בשם "קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ". 

ויונתן בראשם, כמהנדס  , כאשר כל צוות המהנדסים  ונכנסה לנעליה  והמוכרת  החברה החדשה באה במקום החברה הישנה 
הראשי של החברה, ממשיך לעסוק במלאכה במסגרת החברה החדשה.

חזון החברה

חברת קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ שואפת להיות חברה מתקדמת, אמינה ויעילה לתכנון, ייעוץ, ניהול ופיקוח בתחומי המים, 
והניקוז בישראל, תוך הפגנת מצוינות, מנהיגות,  והניקוז. החברה שמה לה למטרה לתרום לפיתוח משק המים, הביוב  הביוב 

מקצועיות, חדשנות ויוזמה.

צוות מקצועי

חברת קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ מונה כיום כ-7 מהנדסים ואנשי מנהלה בעלי ניסיון רב שנים ומומחיות בפרויקטים מגוונים 
ויכולת לתת ללקוח את המענה המקצועי והיעיל ביותר.

חשמל,  ובקרה,  אוטומציה  כגון  נלווים  בשטחים  בתחומם,  מהמובילים  יועצים,  מגוון  עם  שת"פ  הסכמי  לחברה  יש  בנוסף, 
קונסטרוקציה, קרקע וביסוס, הידרוגיאולוגיה, ועוד.

התמחויות החברה

תחומי ההתמחות של החברה מתפרשים על פני קשת רחבה וכוללים:
- אספקת מים - תכניות אב ותכנון מפורט, קווי מים, תחנות שאיבה ובריכות איגום.

- איסוף וסילוק של שפכים - תכניות אב ותכנון מפורט, קווי ביוב, תחנות שאיבה ומתקני טיפול בשפכים.
- תיכנון אינסטלציה סניטרית לבתים פרטיים, מבני ציבור ומתקנים הנדסיים.

- עבודות ניקוז -תיעול עירוני.
- ניהול ופיקוח על מפעלים מורכבים - מתקני טיפול בשפכים, מפעלים אזוריים להשבחת מי קולחים ועוד.

- חוות דעת וייעוץ מקצועיים בנושאים שונים וייעוץ למשרדי ממשלה.

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

לחברת קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ קהל לקוחות רב ומגוון, מהם משרדים ממשלתיים, חברות ממשלתיות, תאגידים, רשויות 
מקומיות, אגודות מים אזוריות, חברות ציבוריות ופרטיות.

בין לקוחותינו נמנים:
גופים ממשלתיים בישראל (וחברת ממשלתיות): רשות המים | משרד הבינוי והשיכון | נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ | משרד הביטחון |  רשות 
מקרקעי ישראל | המנהל האזרחי באיו"ש | רשויות ניקוז | משרד הפנים | רשות הטבע והגנים הלאומיים. רשויות מקומיות, אזוריות ותאגידי מים: מועצה אזורית  שומרון 
|מועצה אזורית הר חברון | מועצה אזורית גוש עציון | ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ |  מועצה אזורית מטה בנימין | החברה הכלכלית  לפיתוח מעלה אדומים בע"מ 

| תאגיד מי לוד | תאגיד הבאר השלישית (רחובות). חברות פרטיות: מ.ל.ט מבנים בע"מ | לידר ניהול ופיתוח בע"מ | דני לזר אדריכלים בע"מ | קניונים ונכסים בע"מ.


