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 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 

"(, הספק)להלן: " Groundwater Techniques dvancedA -GTA"( להתקשר עם החברה"

מערכות ההשפלה של מי  תתפעול ותחזוקבקשר עם שירותי ייעוץ בתחום ההידרולוגיה למתן 

 .ויקט ההגנותפרמכחלק  ,בעין בוקק, נירוונה ומוריה הוםהת

 

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 

 'ה עד ליום sarahm@haganot.co.ilבאמצעות כתובת דואר אלקטרוני:  לחברהלפנות 

 ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות. ,09.01.2020
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 2019 דצמבר 26, פ"תש כסלו ח"כ 

 

 לכבוד                                                                                          

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 

 Groundwater Techniques dvancedA -GTA חברת  - ספק חוץ  רות עםהתקשלחוות דעת 

ייעוץ המתייחסת למתן שירותי  ,AGT להלן Advanced Groundwater Techniques עלהמלצתי 

תהום בעין בוקק, המי  ההשפלה שלמערכות עבור  תפעול ותחזוקה -בתחום ההידרולוגיה הנדרשים 

חיוניות להגנה לאורך זמן על יסודות  השפלהמערכות ה בפרויקט ההגנות של החברה. נירוונה ומוריה

 -המלונות מפני סיכונים מוחשיים של הצפתם על ידי מי התהום מלוחים וקורוזיביים המתרוממים 

בכל שלושת האתרים, השגת מפלסי יעד ההשפלה . 5]לולא השפלתם[ בעקבות העלאת מפלס בריכה 

 הינה בעייתית ולא שגרתית.

ניסיון בינלאומי רב במגוון  עובדיהלחברה ול. רכות מתקדמות של מי תהוםבמע עוסקת AGTחברת 

והגנת השפלת מי תהום לפתרונות פרקטיים מתן כולל  ,הנושאים הרלבנטיים לתחום ההידרולוגיה

ניתוחים , אתר כולל בין השאר מחקרי, מופעל בפרויקט ההגנות וייחודירחב וההניסיון  מגוון .מבנים

, הכנת השפלההתכנון מערכות פתרונות הידרולוגיים ו, נומרייםמודלים באמצעות  םגיאולוגיי-הידרו

ההקמות, ליווי ותמיכה טכנית במשך התפעול פרוטוקולים לתפעולם ותחזוקתם, פקוח עליון וצמוד על 

בתנאים המורכבים בפועל של מערכות ההשפלה המעודכנות  נתהמתכנ הייתה  AGTוהתחזוקה.

במוריה שהינה חלק ממערך התפעול  את מערכת הואקום הייחודית תכננהואף  בשלושת האתריםש

  והתחזוקה.

פרויקט ההגנות והתנאים  ברזיעם הכרות מעמיקה שנרכשה לאורך שנים  AGTכל אלה מציבים את 

 ד מורכבים שלו. וההידרולוגיים הייחודיים והמא

חיוני ואיכותי היוצר רצף מקצועי  AGTרכות על ידי המשך הייעוץ לנושאי התפעול והתחזוקה של המע

  למלונות. המיועדות למניעת סיכונים הידרולוגייםלהצלחת המשימות 

עוד יועץ לפרויקטי השפלה נוספים בישראל ומלווה אותם בהקמה ובתפעול.  תמשמש AGTש יצוין 

מעורב באופן אישי וצמוד היה ויהיה , AGT, המייסד והבעלים של Jos Van Steenwinkelיצוין שמר 

 מהווה מקור ידע מקצועי עשיר ומשמעותי. . הוא בכלל השירותים האמורים

אחר יותר מכל מומחה הרבה לביצוע השירותים הנדרשים  מתאימה AGTלעיל,  המכלול הכתובלאור 

ת  יועצים בישראל שמסוגלים לבצע אאין של חל"י ולמיטב ידיעתי והכרתי שבקטגוריה "הידרולוגיה" 

 ת.באיכות הנדרשהנדרשים השירותים 

 בברכה,                                                                            

 ד"ר ארנון חרש                                                                            

 יועץ גיאוטכני לחל"י                                                                            

  


