
ייזום - תכנון - ביצוע

מומחיות בהליכים רגולטיביים וסטטוטוריים

ניקוי בריכות וטיפול בבוצה

שדרוג ושיקום תשתיות

תכנון, ייזום וביצוע מאגרים

חברת פלגי מים פועלת על מנת ליזום באופן אקטיבי פרויקטים המשפרים את הסביבה 

הטבעית והחקלאית שמסביבנו, הן בארץ והן בחו"ל.  

פלגי מים מציעה פתרונות מימון יצירתיים, במסגרת הפרויקט.

כגון  גופים,  של  נרחב  מכלול  בין  פעולה  לשתף  האפשרות  את  גם  בתוכו  כולל  והביצוע  הייזום  תחום 

ואף חקלאים פרטיים. מטרתנו, לתת מענה לאתגרים העומדים  מפעלים תעשייתיים, רשויות מקומיות 

מולנו גם בעזרת גופים נוספים המחויבים כמונו, לשמר את הטבע שלנו ליצירת עתיד אקולוגי וירוק. 



כאשר מגיע אל פלגי מים לקוח או רעיון, מטרת החברה היא קודם כל לייצר תמונה 

כוללת עם מבט נרחב על כל תחומיו של הפרויקט - מניסיוננו רב השנים, אנו רואים 

נכונים  פתרונות  מוצאים  אנו  שברשותנו  המקצועיים  הכלים  ובעזרת  אחרת,  דברים 

ויצירתיים למגוון מרתק של עבודות ביצוע. 

הבסיס של תחום הייזום - לקחת רעיון ולהפוך אותו למציאות בעזרת כל כלי הביצוע 

בניית  זורמות,  תשתיות  ושדרוג  בהקמת  ביצוע  שירותי  מספקת  החברה  שברשותנו. 

וביוב, הקמה ושדרוג בריכות  מאגרים, הקמת מכוני טיהור לשפכים, הקמת קווי מים 

שיקוע, ביצוע פיקוח וניהול על מתקני קדם טיפול בשפכים תעשייתיים, תחנות שאיבה, 

בריכות דגים ועוד.
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מהות הפרויקטשם הפרויקטשם הלקוח

פינוי בוצה ושדרוג בריכות שער העמקיםפינוי בוצה שער העמקיםקיבוץ שער העמקים

ניקוי בריכות שיקועפינוי בוצה דליהקיבוץ דליה

ניקוי בריכות ושידרוג המתקןשדרוג מט"ש קדמת גלילאגודת מים מי גת

שדרוג מט"ש רמת ישיתאגיד מעיינות העמקים
 פינוי בוצה, הוספת ציוד אלקטרומכאני,

תיקונים ושדרוג בריכות

מאגר נחלאותקיבוץ אלונים
 תכנון, ייזום וביצוע למאגר ומערכת השבה

נחלאות

הסתת תשתיות רמת דודקיבוץ רמת דוד
 תכנון ייזום וביצוע לתשתיות אספקת מים

והשקייה עקב צורך בשינוי מיקום

ייזום - תכנון - ביצוע
אספקת מים

חקלאות

בארות וקידוחים

מאגרים

חקלאות מים

שפכים

ניקוז


