
 

 

 1קומה , 7נשרים  כנפירח' 
  91344מיקוד               ירושלים             34553ת.ד 
 02-6529000פקס':                       02-6528000טל: 

 

7 Kanfei Nesharim St. 1st floor 

P.O.B 34553        Jerusalem, 91344        Israel  

Tel: +972-2-6528000 Fax: +972-2-6529000  

www.haganot.co.il 

 

THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 להגנות ים המלח בע"מ

 

 
 

 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז
 

  1993-א לתקנות חובת המכרזים, התשמ"ג3בהתאם לתקנה 

)להלן: החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ נמסרת בזאת הודעה, שלפיה בכוונת 

לליווי "(, כספק חוץ הספק)להלן: " Andy Hughes -ד"ר אנדי יוז "( להתקשר עם החברה"

 . הליך ניהול הסיכונים

 

חיווה דעתו בכתב, שלפיה אין בנמצא בישראל גורם היכול  מטעם החברהגורם המקצועי ה

 .השירותים האמוריםאת  לחברהלספק 

 

כל אדם הסבור כי קיים בישראל ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, רשאי 

 א' עד ליום avishaym@haganot.co.ilבאמצעות כתובת דואר אלקטרוני:  לחברהלפנות 

 ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות. ,05.02.2017
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 י"ז טבת תשע"ז ראשון יום

 2017ינואר  15

 לכבוד
 התקשרויותרכש ו יחידת

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 
 

 (Andy Hughes)ד"ר אנדי יוז  -ספק חוץ  התקשרות עםלחוות דעת 

 

תהליך עבור למתן שירותי הנחייה ובקרה  (Andy Hughesד"ר אנדי יוז )המלצתי הינה להתקשר עם 

 .("חל"י"של החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן:  ניהול הסיכונים בפרויקט ההגנות

אחת מחברות אטקינס, מנהל בכיר בחברת  הינו ("ד"ר יוז")להלן: ( Andy Hughesד"ר אנדי יוז )

לתכנון הנדסי, אשר מפעילה מגוון רב מאד של מקצועות  ההנדסה הבינלאומיות הגדולות בעולם

יחודי מכלול של מקצועות רב תחומית ומכסה באופן יהינה . מומחיותו הנדסיים ופרויקטים הנדסיים

 סכריםכגון: הנדסה אזרחית, הנדסה גיאוטכנית, ניקוז,  רלבנטיים לפרויקט ההגנותהנדסיים 

מכהן  . ד"ר יוזההנדסה והבטיחות כנגד סיכונים ינושאולוגיה. מומחיותו בולטת בשילוב והידר

   כפרופסור אורח להנדסת סכרים באוניברסיטת בריסטול, כיו"ר החברה הבריטית לסכרים ועוד.

 

 5בריכה הנדסית של  - גיאוטכניתהניסיון רב והכרות מעמיקה עם פרויקט ההגנות והסביבה  ד"ר יוזל

. הוא שימש כיו"ר צוות הריביו הבינלאומי של חל"י להנחיה ובקרה של תכנון פרויקט הלגונה וסביבתה

, המנחה המוביל גורם המקצועישימש כגם . הוא  DHVהמורכב שנעשה על ידי החברה ההולנדית

זכתה  בפרויקט ההגנות  המומחיותו ויישומיצוין, כי עד כה.  ניהול הסיכונים של הפרויקטוהמבקר של 

 לשביעות רצון והערכה רבה בחל"י. 

 

הנחייה ובקרה של חבילת העבודה השמינית בניהול הסיכונים הכמותיים של  נההיהמשימה הנוכחית 

פרויקט ההגנות. חבילה זו תתייחס להשלמת תכנונים הנדסיים והקמות של מערכי ההגנה ומעבר 

הם ושל גורמי הסיכון והגורמים המאוימים מקיף יותר לעבודות התפעול של מערכי ההגנה והניטור של

ותחזוקה הקשרית. מדובר בהמשך ישיר עם רצף מקצועי וקשר אמיץ לשבעת החבילות הקודמות של 

ניהול הסיכונים שהכרתן והקשר שלהן להמשך מהווים נדבך חשוב מאד בהצלחה הכוללת של תהליך 

 משכיות. של הפרויקט, הצלחה שתלויה רבות  ברצף וה ניהול הסיכונים

עבודת ההנחיה והבקרה של ד"ר יוז הכרחית כדי לשמר את הרצף וההמשכיות האמורים לעיל 

ולהבטיח את הצלחתם. מומחיותו של ד"ר יוז, מעורבותו עד כה בתהליך ניהול הסיכונים והיכרותו 

 מקרוב את עבודתה של חברת אמבינטאל ומומחיה, הם ערובה לרצף וההמשכיות הנדרשים. 
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ין, כי לאור ניסיונו המקצועי העשיר, יוכל ד"ר יוז לנתב נכונה את ניהול הסיכונים של כלל כן יצו

המיועד באתרי המלונות החדשים המוצעים בתוך  התכנון ההנדסי של המילוי הימיהפרויקט לטובת 

 הנדסיים מורכבים מאד.-הידרולוגיים-בהם שוררים תנאים גיאוטכניים אזור הביניים, - 5בריכה 

 

שירותים אור האמור לעיל ולמיטב ידיעתי ד"ר אנדי יוז מתאים יותר מכל מומחה אחר לביצוע הל 

 ואין בארץ מומחה היכול לבצעה.  הנדרשים 

 

 בברכה,

 ד"ר ארנון חרש
 לחל"י. גיאוטכנייועץ 

 

 


