
 RIVER STATE  -חווה לגידול דגים  

 בוגומה -ניגריה 
 
 

 

 תיאור הפרויקט

 

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

', וכו השאיבה מכון, הצנרת המבנים הבריכות העמדת של כללי מתכנוןכוללת מספר שלבים החל 

 רשימות, שונות הידראוליות מערכות, צנרות פרטי, עפר עבודות כולל לביצוע מפורט תכנון ועד

 '.וכד רכש

 : כולל הפרויקט

 בשלב בריכות 20 ועוד, בראשון בשלב אחת כל ק"מ 100 בנפח בריכות 20 - פיטום בריכות 

 .ק"מ 4,000 כ"סה - השני

 .ק"מ 240 כ"סה - אחת כל ק"מ 30 בנפח בריכות 8 -ראשוניות אימון בריכות 

 .ק"מ 200 כ"סה - אחת כל ק"מ 50 בנפח בריכות 4 - הורים בריכות 

 .בשנה דגים טון 950 -כ של גידול למחזור מתוכנן הפרויקט

 אפשרות עם, הראשון בשלב ש"מק 2700, )נהר מי משאיבת הן מגיעים הדגים לגידול המים

 דגים לבריכות ואספקתם באר מי משאיבת והן(, השני בשלב ש"מק 4500 של לספיקה להגדלה

 הפרויקט, )קשה נגישות: כגון רבים באתגרים מאופיין הפרויקט. בארץ ונבחנו שנבחרו ,טרומיות

, גדולים ושפל גאות הפרשי, גבוהים תהום במי עבודה(, גישה כביש ללא הנהר בלב באי מוקם

 '.וכו ביצתי בתוואי עבודה

 לבריכת מובלים הניקוז מי, הדגים גידול למערך ישירות ומהבארות מהנהר מופקים הגלם מי

 .המקומית הרגולציה פ"ע הנדרשת באיכות, לנהר החזרתם לפני טיפול לצורך שיקוע

 

 השירותים שניתנו

 

 .תכנון כללי ומפורט 

 פיקוח עליון בשטח, כולל ביקורים בניגריה. 

 .מענה לבעיות בשעת הקמת הפרויקט 
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 פרטי הפרויקט

    

 12מרץ  : תאריך התחלה ניגריה  :מדינה

 14ספטמבר  : תאריך סיום בוגומה  :מיקום

 

 תחומים עיקריים בפרויקט

 

 .תכנון תחנות שאיבה 

 .תכנון אספקת מים 

 .הנקז במי לטיפול שיקוע תכנון ניקוז ובריכות 

 .תכנון עבודות עפר 

 

 פרטי הלקוח

 

שאול מורן יעוץ בינלאומי  : שם הלקוח

 .גונן לוי אחזקות בע"מבע"מ, 

       052-6679700 - אלון רמי  :איש קשר

 052-3516456 - אלי גרטלר

    : אנשי מפתח

 ביולוג ימי\מנהל פרויקט -רמי אלון 

 אחראי רכש -אלי גרטלר 

 מתכנן חשמל - ג'אמל גזי

 קונסטרוקטור -גידי זולקוב 

 מתכנן  -צפריר סופר 

 מתכנן - סער כהן     
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 תמונות מהשטח

 

 .בשלמותה החווה על כללי מבט - העמדת בריכות הדגים בחווה  

 

 . חמצון מערכת הכוללת( Grow Out Tank) פיטום לבריכת תקריב 
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 תמונות מהשטח

 

 .ראשוניות אימון ובריכות פיטום בריכות, השאיבה תחנת את הכוללת כללית תנוחה 

 

   תמונה זו מדגימה את האתגר בעבודה בסמוך לנהר. –עבודה עם באגר באזור ביצתי   

 
 

 תחנת שאיבה

 בריכות פיטום

 


