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פלג- פתרונות למי גשם בע"מ
דורון פלג

הוד השרון 

אני הח"מ רמי שמש - מהנדס בנין וכתובתי רח' אלי תבין 9 תל אביב.

נתבקשתי על ידי מר דורון עמר מחברת "פלג פתרונות למי גשם בע"מ" לחוות את דעתי בעניינים הקשורים בסוגיית בטיחות 

בורות החלחול מסוג "פלדקס/קזפלקס" המותקנים על ידי חברת "פלג פתרונות למי גשם בע"מ" באתרי בניה שונים ברחבי 

הארץ.

לבקשתכם ערכתי סיור במגרש האחסנה של צינורות החלחול מסוג "קזפלקס" בהוד השרון לצורך מתן חוות דעת לבטיחות 

השימוש בצינורות החילחול. לצורך חוות דעתי בחנתי מקרוב את הצינורות, אביזרי החיבור ואביזרי הקצה המותקנים על גבי 

של  ההשמה  בשיטת  שננקטו  הבטיחות  ואמצעי  השימוש  אופן  של  כללית  תמונה  להשלים  בכדי  העליון  בחלקם  הצינורות 

המתקנים.

רקע:

צינורות חלחול נוצרו מצורך מעשי וכתוצאה מדרישות חוק תכנון ובניה ותמ"א ארצית וחוקי עזר עירוניים שבהם החלו לחייב 

אל  הבורות  דרך  מי הגשם מהנגר העילי  לנקז את  בכדי  בורות חלחול  לקדוח  בניה  היתרי  לקבל  בעלי הבתים שרוצים  את 

האדמה ולהחדירם שוב אל מי תהום.  במשך השנים כל נושא בורות החלחול עבר שינויים ועקב "דרישות מהשטח" שבהם 

בורות החלחול נסתמו עקב כניסה של בוצה ואי ספיקה מתאימה של הבורות לא אפשרו מעבר של מי גשם דרכם אל השכבה 

אל  יחדרו  לא  כי  ושמרו  המבנה  מיסודות  הגשם  מי  את  הרחיקו  הללו  הניקוז  בורות  נוסף.  קידוח  דבר שהצריך  המחלחלת, 

המרתפים ומפלסים הנמוכים ממפלס הקרקע ובו הזמן העשירו את מי התהום.

גשם  מי  לחלחול  הבורות  סתימת  לבעיית  המעשי  הפיתרון  במציאת  לכת  הרחיקה  בע"מ"  גשם  למי  פתרונות  "פלג  חברת 

ובמציאת הפיתרון הבטוח לאורך שנים בשמירה על הבורות הפתוחים ותפקודם המלא לאורך זמן.

חברת פלג משתמשת בצינור "קזפלקס"-חלול הבנוי מפוליאטילן מצולע המחוזק באמצעות פלדה , צינור זה מחורר לכל אורכו 

ומאפשר חדירת מים והוצאת מים דרך הצינור אל השכבה המחלחלת.

קוטרי הצינורות הינם בין קוטר של 400 מ"מ ועד לכדי 1,200 מ"מ.

הפיתרון של חברת פלג מספק מענה בטיחותי ותפעולי לשישה בעיות חשובות:

וניתן להזמין גם באורכים חריגים כיחידה הומגנית אחת. בתום  מהירות ביצוע- צינור הפוליאטילן מגיע באורכים שונים 

הקידוח, פשוט מחדירים את הצינור, עטוף בבד גיאוטכני, אל בור הקידוח ושם נסתיימה העבודה. דבר זה מגיע במקום 

ההחדרה של טבעת בטון זו על גבי זו, עבודה שאורכת שעות ומצריכה לוגיסטיקה מרובה.

מניעת סתימה בבוץ ולכלוך- צינורות הפוליאטילן, לפני החדרתם על הקרקע, עוטפים אותם בבד גיאטכני המאפשר מעבר 

של מים דרכו אך אינו מאפשר מעבר של עפר או בוצה. דבר זה מבטיח כי בורות החילחול ינקזו רק מי גשם ללא בוץ ומאריך 

את חיי הבור למספר רב של עונות גשמים.

מהירות ביצוע- עקב הדרישה כי אסור להשאיר בורות פתוחים לאחר קידוח באתר. מיד לאחר סיום הקידוח, הקודח מניף 

את צינור הפוליאטילן ומחדירו עטוף בבד הגיאוטכני אל הבור שקדח, פעולה שאורכת מספר דקות בלבד. עקב כך הקודח 

יכול להמשיך בעבודתו באין מפריע.

הנדון: חוות דעת לנושא בורות חילחול מסוג "פלדקס" 
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שמש רמי - מנכ"ל
מהנדס רשוי מס' 110133

נשיאת משקלים גדולים- לא אחת, בור הניקוז והחילחול ממוקם גם בתוואי של רכבי חרום המצריכים נשיאת עומסים 

גדולים על פתח הבור, בחברת פלג, השכילו  להבין את הבעיה וחיברו לראש הצינור קולטן בעל חוזק רב )יכול להגיע עד 

לכדי כושר נשיאה של 40 טון(. עקב חוזקו הרב של הצינור וחיזוקו בטבעות פלדה, הצינור נושא עומס רב .במידה וישנה 

דרישה למעבר של משאיות או רכבי כיבוי על ראש הצינור, יוצקים את ראש השוחה מבטון ויוצרים חלוקה רחבה וגדולה 

יותר של העומס הן על השוחה והן לצדדים.

נפילה אל תוך הצינור- בצינורות בקטרים גדולים קיימת סכנה כי ילדים ישחקו ויפתחו את המכסה של הבור ומעשה קונדס 

זיהו את הבעיה ובראש הצינור התקינו מערכת של מוטות הברגה היוצרים סבכה בעלת  יגמר בטרגדיה. בחברת פלג 

חורים גדולים, חזקה מאוד, המאפשרת אף עמידה של אדם עליה באין מפריע, עליה מותקנת רשת צפופה יותר )גודל 

עין של 10x10 ס"מ( למניעת נפילה של בעלי חיים קטנים יותר )חתולים וכו'(. רשת הביטחון הינה חלק אינטגראלי של 

המתקן ובבדיקתי מצאתי כי הוא בטוח ביותר לשימוש. במידה ובור החלחול ממוקם בגן ילדים או בגן ציבורי, ניתן ליצור 

מערכת כפולה של רשתות למניעת נפילה בשני גבהים שונים.

בנוסף לכך, מצאתי שמכסה הבור סגור ע"י 2 ברגי אלן, ולא ברגים רגילים, דבר המקשה את פתיחת מכסה הבור ע"י מי 

שאין הכלים התאימים ברשותו.

לסיכום:
לאחר שבחנתי את המוצר מצאתי כי הינו בטוח ביותר לשימוש ונותן מענה מלא, חכם ואפקטיבי 

לתנאי השטי השונים.
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מבט כללי על הצינור

מבט צדדי על הצינור

מבט פנימי על הצינור

שכבת ברגי עיגון למניעת נפילה אל תוך הבור

נספח א' לחוות דעת - תמונות המתקן
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נספח ב' לחוות דעת - קורות חיים רמי שמש
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אלו פרטי השכלתי:

אלו פרטי ניסיוני:

בוגר הטכניון בחיפה, בפקולטה להנדסה אזרחית בתחום תכנון וקונסטרקציה בין השנים 1995-1999. 

בעל תואר בוגר מוסמך )B.S.C( ובעל רשיון בפנקס המהנדסיםבמדור "מבנים" מספר רישוי 110133.

בוגר קורס מומחים לבטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית מטעם המוסד לבטיחות וגיהות.

מוסמך עריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מטעם משרד החינוך.

יועץ מוסמך מטעם משרד התמ"ת לבטיחות מתקני ספורט ע"פ חוק איסור אלימות בספורט.

בוגר קורס "תכן מבנים לרעידות אדמה" מטעם מוסד הטכניון בחיפה.

להתקהלות  ובחוקיםהמשמשים  בתקנים  הדן  תקן  הישראלי,  התקנים  ומכון  התמ"ת  משרד  מטעם  המוניים  לאירועים  הועדה  יו"ר 

המונית של קהל. 

מהנדס תכנון קונסטרקציות במשרד "מילר-שנבלר-צחר". השתתפות בתכנון שלד האוניברסיטה הפתוחההחדשה ברעננה ומרכז 

גב ים בהרצליה.

החל משנת 2001 מהנדס עצמאי, בעל משרד לתכנון קונסטרקציות, בטיחות ואדריכלות. תכנון מבני מגורים ומבני ציבור כגון אצטדיון 

הכדורגל החדש בקריית שמונה, חידוש ושיפוץ בריכת השלום במתחם ימית 2000 )15,000 מ"ר( בתי כנסת, מבני משרדים באזור 

המרכז ומבני תעשייה ומסחר.

יועץ הבטיחות של המכביה ה-17 וה-18 ברמת גן- קבלת ציון לשבח על רמת הבטיחות באירועים.

סמכות מובילה בנושא בטיחות לאירועים המוניים בכלל זה יועץ בטיחות וקונסטרקציה למגה אירועים: פסטיבל הג'אז באילת 2011, 

האהבה  מצעדי  שנטיפי,  פסטיבל  בומבמלה,  פסטיבל  בכרמיאל,  מחולות  פסטיבל  עכו,  פסטיבל  תמנע,  בפארק  במדבר  אנפאזה 

והגאווה בתל אביב ובירושלים, מופע מרוסיה באהבה, פסטיבל ישראל ירושלים 2012, פסטיבל האור בירושלים 2012.

מהנדס הבית לנושא אירועים המוניים בבתי תרבות ואירועים רבים כדוגמת: מלון דויד אינטר קונטיננטל תל אביב, מלון הילטון תל 

אביב, מהנדס הבית בנמל תל אביב החדש, האנגר 11, האנגר 12, האנגר 22, נמל יפו המתחדש, בית מיומנה, מוזיאון ארץ ישראל 

ברמת אביב, מוזיאון מגדל דוד ירושלים, בנייני האומה ירושלים, ימית 2000, חמי יואב, מתחם התחנה מנשיה נווה צדק.

מהנדס הקונסטרוקציה ויועץ הבטיחות של מרבית הקרקסים בישראל: קרקס מדראנו, קרקס אמריקנו, קרקס דורולה, קרקס אירופה, 

קרקס וואי, קרקס שבזי, קרקס פלורנטין.

יועץ הבטיחות מטעם חברת אתרים לפרוייקט שיפוץ והרחבת טיילת תל אביב 2012-2013.

מהנדס הבית של גני אירועים: חוות  רונית, הטירה בגעש, סטואה, ארקה בנמל תל אביב, עלמה בית לאירועים, טראסק בנמל תל 

אביב, סיטרוס גן אירועים, אווניו, שמיים כחולים ברחובות, גילת והאגם ביקום, שבע מקום לאירועים ועוד. 

יועץ מוסמך מטעם משרד התמ"ת לבטיחות מתקני ספורט על פי חוק איסור אלימות בספורט: יד אליהו, אצטדיון קריית שמונה, וינטר 

ב"ש, מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, אצטדיון רמת גן.

אקסטרים  פארק  השרון,  הוד  אקסטרים  פארק  השרון,  רמת  אקסטרים  פארק  הארץ:  ברחבי  ציבוריים  פארקים  של  הבטיחות  יועץ 

גבעתיים, פארק החורשות, בריכות אקולוגיות בתל אביב.

בטיחות למתקני ספורט: כל אולמות הספורט ברמת השרון, כפר סבא, הרצליה, אזור.

מומחה לנושאי בטיחות בהופעות של אמני חו"ל הפוקדים את הארץ כדוגמת: רוג'רס ווטרס )פינק פלוייד(, פיל קולינס, סקורפיונס, 

מדונה, דפש מוד ועוד רבים.

יועץ הבטיחות ומהנדס הקונסטרוקציה מטעם אגף ההסברה משרד ראש הממשלה לאירועי העצמאות בהר הרצל 2012 לאחר אסון 

קריסת גשר התאורה.

ממונה ע"י וועדת החמישה לניהול קבר הרשב"י במירון לבצע "פיקוח על" על כל תשתיות הבניה עבור הילולה בל"ג בעומר 2012.
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