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 תיאור הפרויקט

 

העבודה תכנון חוות דגים לגידול אמנונים ושפמנונים.  בתחום חקלאות ימים אשר עיקרו פרויקט

מתכנון כללי של העמדת הבריכות, המבנים והצנרת, ועד תכנון מפורט  כוללת מספר שלבים החל

 לביצוע, כולל עבודות עפר, פרטי צנרות, מערכות הידראוליות שונות, רשימות רכש וכד'.

 מחזור של  מ"ק, ומיועד לגידול 4,800סה"כ  –מ"ק כל אחת  300בריכות בנפח  16הפרויקט כולל 

 טון דגים בשנה. 500 -כ 

מק"ש, והן משאיבת  2000 -הן משאיבת מי נהר, בספיקת תכן של כ המים לגידול הדגים מגיעים

הפרויקט מאופיין באתגרים שנבחרו ונבחנו בארץ.  ים טרומיותמי באר, ואספקתם לבריכות דג

רבים כגון: עבודה ימית להנחת צינור מוצא מתחת למפלס מי הנהר, עבודה במי תהום גבוהים, 

 י ביצתי וכו'.הפרשי גאות ושפל גדולים, עבודה בתווא

מי הגלם מופקים מהנהר ישירות למערך גידול הדגים, מי הבאר עוברים תהליך דרך בריכת שיקוע 

לפני אספקתם למערך גידול הדגים, מי הניקוז מובלים לבריכת שיקוע לצורך טיפול לפני החזרתם 

 לנהר, באיכות הנדרשת ע"פ הרגולציה המקומית.

 

 השירותים שניתנו

 

 כללי ומפורטתכנון  

 פיקוח עליון בשטח 

 מענה לבעיות בשעת הקמת הפרויקט 

 

 פרטי הפרויקט

    

 12ספטמבר  : תאריך התחלה ניגריה  :מדינה

 בביצוע : תאריך סיום אנדוני  :מיקום
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 תחומים עיקריים בפרויקט

 

 תכנון תחנות שאיבה 

 תכנון ואספקת מים 

 לטיפול במי נקז תכנון ניקוז ובריכות שיקוע 

 תכנון עבודות עפר 

 

 פרטי הלקוח

 

שאול מורן יעוץ בינלאומי  : שם הלקוח

 בע"מ, גונן לוי אחזקות בע"מ

 רמי אלון ואלי גרטלר  :איש קשר      

  ימי ביולוג\פרויקט מנהל     - אלון רמי  :אנשי מפתח

 רכש אחראי  - גרטלר אלי

 חשמל מתכנן     -גזי אמל'ג

 קונסטרוקטור  - זולקוב גידי

  מתכנן - סופר צפריר

 מתכנן     - כהן סער
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 תמונות מהשטח

 

 . התמונה מדגימה את התכנון הכללי שנדרש לעשות בפרויקט זה.שטח חולי עם צמחיה –מצב התחלתי  

 

 .חפירת בורות שיקוע בהתמודדות עם מי תהום 
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 תמונות מהשטח

 

 .פיטום ובריכת השיקוע תנוחה של בריכות 

 

  

 .בריכות דגים סופיות, בסיום הפרויקט חווה זו תראה כך 
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 תמונות מהשטח

 

 

 

 


