
בוצע  במהלך מתכנן שם הפרויקט סוג הצינור ('מא)כמויות עובי דופן קטרים יישוב מזמין העבודה ...עבור רשות / תאגיד מים 

מבוטן שחול בטון  300-כ"105/32"קריית שמונה קריית שמונה -התנור  קריית שמונה -התנור  

-XPC- דחוס  

4PE-19

 רחוב הירדן מקרן 10"קו 

היסוד להנרייטה סולד

2014

- מבוטן שחול 150-כ"45/32"קריית שמונה קריית שמונה -התנור  קריית שמונה -התנור  

XPC-3PE

רחוב יקותיאל 

מבוטן שחול בטון   3000- כ "35/32"+4"+6"כפר ורדיםמעיינות זיו פיתוח ושדרוג  מספר פרויקטים -כפר וורדים 

-XPC- דחוס  

4PE-19

2014+2015+2016

- מבוטן שחול         5,000.00"85/32"בקעת הירדן מועצה איזורית בקעת הירדן שטחים חקלאיים -מושב תומר 

XPC-3PE

2013דוב לנל ארגון עובדי המים שטחים חקלאיים -מושב תומר 

- מבוטן שחול         3,000.00"35/32"+4"+6"בקעת הירדן הסוכנות היהודית +משרד החקלאות פיתוח תשתיות -מושב יפית 

XPC-3PE

2014דוב לנל ארגון עובדי המים פיתוח תשתיות -מושב יפית 

- מבוטן שחול         5,000.00"65/32"רמת הנדיב הנחת קווים בשמורת טבע - רמת הנדיב 

XPC-3PE

הנחת קווים - רמת הנדיב 

בשמורת טבע

2013איחוד המנדסים 

 40-סק"4+2"תרשיחא עירית מעלות שיקום תשתיות המים -מעלות תרשיחא 

,5/32"

מבוטן שחול בטון         2,000.00

-XPC- דחוס  

4PE-19

שיקום -מעלות תרשיחא 

תשתיות המים

/ תלמ מהנדסים-סמיון /אדי   2014

-תאגיד המים פלג הגליל -עיריית חצורהקמת  שוכנת הבוסתן - חצור הגלילית 

משרד הבינוי והשיכון

 40-סק "10-"2חצור הגלילית 

,5/32"

מבוטן שחול בטון       10,000.00

-XPC- דחוס  

4PE-19

הקמת  שוכנת - חצור הגלילית 

הבוסתן

/ תלמ מהנדסים-סמיון /אדי   2012-2014

- מבוטן שחול         5,000.00"5/32"10-"3קריית גת תאגיד המים מי גתפרויקט השופטים -עיריית קריית גת 

XPC-3PE

פרויקט -עיריית קריית גת 

השופטים

2014גרגורי גולנד 

מבוטן שחול בטון         2,000.00"5/32"6+8"חיפה החברה הכלכלית  יפה נוף חידוש תשתיות -בם "ח רמ"ביה- עיריית חיפה 

-XPC- דחוס  

4PE-19

-בם "ח רמ"ביה- עיריית חיפה 

חידוש תשתיות

2013

איזור תעשייה חדש -מבוא כרמל עיריית יקנעם 

בהקמה

-מבוא כרמל 

איזור תעשייה 

חדש

מבוטן שחול בטון       10,000.00"5/32"3-10"

-XPC- דחוס  

4PE-19

2013-2014חגמ מהנדסים עיריית יקנעם

עיריית תל אביב פרויקטים שוטפים החלפת 

במסגרת זכייה שנתי כספק לתאגיד-קווי צנרת 

- מבוטן שחול       20,000.00"5/32 10"-3"תל אביב" מי אביבים"תאגיד המים 

XPC-3PE

עיריית תל אביב פרויקטים 

-שוטפים החלפת קווי צנרת 

במסגרת זכייה שנתי כספק 

לתאגיד

בהתאם ,מתכננים שונים 

לדרישות התאגיד

 2006החל משנת 

כיום,

עיריית ירושלים  פרויקטים שוטפים החלפת 

במסגרת זכייה שנתי כספק לתאגיד-קווי צנרת 

עיריית ירושלים  פרויקטים בטון דחוס+מבוטן       30,000.00"5/32"8-"3ירושלים רבתי "הגיחון"תאגיד המים 

-שוטפים החלפת קווי צנרת 

במסגרת זכייה שנתי כספק 

לתאגיד

בהתאם ,מתכננים שונים 

לדרישות התאגיד

 2007החל משנת 

כיום,

פרויקטים שונים ברחבי - הרשות הפלסטינית 

הרשות

יישובים שונים רשות המים הפלסטינית 

בשטחם

 40-סק "10- "1/2

,5/32"

- מבוטן שחול     100,000.00

XPC-3PE 

מגולוון שחול,

פרויקטים - הרשות הפלסטינית 

שונים ברחבי הרשות

בהתאם ,מתכננים שונים 

.לדרישות 

 2006החל משנת 

כיום,

פרויקטים שוטפים החלפת - עיריית הרצליה 

קווי צנרת

 40-סק "10-"2הרצליה תאגיד המים מי הרצליה 

,5/32"

- מבוטן שחול       25,000.00

XPC-3PE

פרויקטים - עיריית הרצליה 

שוטפים החלפת קווי צנרת

בהתאם ,מתכננים שונים 

לדרישות התאגיד

 2006החל משנת 

כיום,

פרויקטים שוטפים החלפת - עיריית בני ברק  

קווי צנרת

 40-סק "10-"2בני ברק " מי הברק"תאגיד המים 

,5/32"

- מבוטן שחול       15,000.00

XPC-3PE

פרויקטים - עיריית בני ברק  

שוטפים החלפת קווי צנרת

בהתאם ,מתכננים שונים 

לדרישות התאגיד 

(הנדסה .י.ד.מ.ה),

 2006החל משנת 

כיום,

פרויקטים שוטפים החלפת קווי - עיריית נצרת 

צנרת

 40-סק "10-"2נצרת רבתי " מי הרי נצרת "תאגיד המים 

,5/32"

- מבוטן שחול       25,000.00

XPC-3PE

פרויקטים - עיריית נצרת 

שוטפים החלפת קווי צנרת

בהתאם ,מתכננים שונים 

לדרישות

 2006החל משנת 

כיום,

 40-סק "10- "1/2אפריקה -ל "חופקר פלדה -קבוצת אפריקה ישראלל "ביצוע תשתיות בחו- קבוצת אפריקה ישראל 

,5/32"

- מבוטן שחול     100,000.00

XPC-3PE

ביצוע - קבוצת אפריקה ישראל 

ל"תשתיות בחו

בהתאם ,מתכננים שונים 

לדרישות התאגיד

פרויקטים רציפים 

שלוש שנים- מזה כ


