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 רקע -  מבוא  .1

 

מערכות    3למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של    המכרז  כיממסמחלק    הואטכני זה    מפרט

תהום   מי  המלח  מלוחיםהשפלת  ים  בדרום  המלונות  "  באזור  ידי   שפורסם"(,  המערכות)להלן:  על 

 "(. המזמיןאו " ו/ חל"י)להלן: "החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 הבאים: )ראה מיקום כללי באיור שבדף הכותרת לעיל(. יםאתרב נמצאות המערכות

 .   ין בוקקעב ומבניםמלונות  אתרב מערכת

 בחמי זוהר.  הרודס מלון אתרב מערכת

 . זוהר חמיב קלאב לאונרדו מלון אתרב מערכת

  המוכרת   בריכת אידוי גדולה  של  המערביתובסמיכות לגדה    לאורך  נמצאיםההשפלה    יאתרו  המלונות

    ."(הבריכה"  :גםלהלן ) 5כבריכה 

  במסגרת אותה    שמפעילהים המלח )מי"ה(    מפעליידי חברת    על  שנות הששים  אמצעב  הוקמה  הבריכה

  שמצפון לה.   המלח  מיםאליה    מוזרמיםה  מים  מאדה  הבריכה  .ישראל  ממשלת  ידי  על  לה  שניתן  זיכיון

מופקים    ממנה  , במינרלים ערכיים  מרוכזת  תמלחת  יצירת ו  NACL  מלח  של  שיקוע   היא  האידוי   מטרת

  . ים מטר  2-4  -כ  הואלמטרתה,    האופטימאלי  ,התפעולי של התמלחת  העומק  .נוספים   וחומרים  אשלג

 מגביה,  הבריכה  בקרקעית  השוקעמלח  ה.  סמ"ק/'גר  1.25  -כלהאידוי    בעקבותמגיעה    התמלחת  צפיפות

העומק  ו  אותה את  העומק   כדיס"מ/שנה.    15-20  -כ  של  שיעורב  האופטימאלימרדד  את  לשמר 

  זה מחזורי    תהליך  .נוסף  העוברים אידוי ושיקוע מלח  מוזרמים מים נוספים מים המלח,  האופטימאלי

 10  -כמ  ותרבי  ,הבריכה  תפעול  מראשית,  התרוממו  תמלחתומפלס ה  הבריכה  קרקעיתשגורם לכך  

  . בהיקף הבריכה, כולל לאורך הגדה המערבית שלה הסוללות הורמו בהתאמה. יםמטר

מלונות ה  שלהקרקע  -תת  אלויותר    יותר  חודרתו   מחלחלת  היא,  מתרוממת  בבריכה  תמלחתהש  ככל

יסודות לסיכון  ה  את  בהתאמהובריכה, מעלה שם את מפלס מי התהום ואת מליחותם  ה  גדתל  הסמוכים

 קורוזיה.   מנזקי

  למפלס   והגבוהים( מי התהום המלוחים  השפלת)  הנמכת  ידי  על  המלונות  על  להגן  הוא  המערכות  תפקיד

 .הבריכהאל  מפונים ההשפלה מי. ליסודותיהם מתחת מטרה

 :  תקציר - המפרט כתיבתלמועד  נכון, בהם השאיבה ואמצעי ההשפלה יאתר, האתרים

  היות ,  במפרט  ושם  פה, מצוינים  התהום   מי  השפלת  מבוצעת   שעבורם  באתר  המלונות  שניהקודמים של    השמות)

 כולל בתוכניות ובמפות(  הקיימים מהחומרים חלקשהם מופיעים ב

                                                                                                                                                                                :זוהר  חמי אתר

  המקיפה בארות    סדרתמבוצעת על ידי    השאיבה:  )נירוונה לשעבר(  קלאב  לאונרדומלון    אתר  -

 .מרתפים שני של מהרצפות מים מנקזותיניקה  משאבות, בנוסף. המלון מבנה את

 מבנה  את  המקיפהבארות    סדרת: השאיבה מבוצעת על ידי  )מוריה לשעבר(  הרודס מלון    אתר  -

  כולם ,  רדודים  מקומיים  אופקיים   נקזים  ועםיחסית    ועמוק אופקי ארוך    נקזעם    לוביבש,  המלון

מערך וואקום הוסף למערך הבארות כדי להגדיל את יכולות    .אתרה  של  המזרחי  בחלק  בעיקר

 נכון למועד כתיבת המפרט.  –השאיבה. הוא לא הופעל עדיין  
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 : בוקק עין אתר

 את  המקיפהבארות    סדרת: השאיבה מבוצעת על ידי  מבנים  ומספר  מלונות  ארבעה  של  אתר -

 .אתרה

 .  4, ניתן בפרק בכל אתר של המערכות ומצבן כללי תיאור

ים    הגאודזיתמערכת  ל  בהתאם  הם,  במפרט נדרשים  הו  המוצגים   והמפלסים  הרומים  כל מפעלי  של 

   .המלח

לרומי    בהתאם  באזוריו  וגם   אתרבכל    השונ  ,להשפיל את מי התהום  על המערכותאליו  ש  המטרה  מפלס

  בבריכה  התמלחתבסדר גודל של מטרים אחדים ממפלס    נמוך  הוא.  הםבש  הנמוכים  היסודות  בסיס

 . "(הבריכה  מפלס" : להלן)

  יועבר   ביצועםחל"י.    מטעםמבוצעים על ידי קבלנים  הקיימות כיום    המערכות  שלוהתחזוקה    התפעול

  (. " הקבלן"  או" המומחה הקבלן: " להלן) במכרז לזוכה

]פרויקט  חל   של  נרחב  מפרויקט  חלק  הן  המערכות והסביבה   שייעודו[,  ההגנות"י  הגנה על המלונות 

לבריכה הסמוכים  הנופש  מפלסה  מהעלאת  הנובעים  סיכוניםה   כללמ  ,התיירותית  פעילות  לרווחת   ,

שאינן חלק מתכולת העבודה   נוספות  הגנותמספר    ,ההשפלה  מערכות  מלבד,  מקיף   הפרויקט   .והתיירות

 :הן האלה. ההגנות של המכרז הנוכחי

 מהתרוממות  כתוצאה הצפה עילית    כנגד  הגנהלצורך    שהוקמה,  הבריכה  גדת  לאורך  הסולל •

 .להלן כמפורט  –קרקעי -חציץ תת  מכילה. הסוללה התמלחת

  .ממערבששיטפונות מוואדיות ומערוצים  כנגדלצורך הגנה  שהוקמוומבני ניקוז  מערכות •

  הצפתם   את  למנוע   כדי  שבוצעו,  שרות  ומבני  חופים  ושדרוג  ותשתיות  מבנים  של  והעתקה  הרמה •

 . ונופש  תיירות חיי שגרת ולאפשר

 דרך  מהבריכה  החלחול.  טין   מעט  עם  וחול  מצרורות  ברובו  בנוי  להשפלה  הרלבנטי  בעומקהקרקע  -תת

  וטין   חרסית  של  בינייםשכבות    יש  מסוימים  במקומות, מהיר.  המלונות  שלהקרקע  -תת   אל  אלה  חומרים

 .מלח של בינייםבעיקר סמוך לבריכה, שכבות  –  אחרים ובמקומות

כדי לחצוץ    הותקן  הוא(.  "החציץ"   :)להלן  חרסית  עם   מוגבההעליון    שחלקושיגומים    קירמ  מורכב  החציץ

בסיסו חודר לתוך  ,  מסוימים  במקומות  .ולהקטין את החלחול כלפיהם  ההשפלה  אתרי  לבין  הבריכה  בין

התמלחת    של  חלחולמקטין אך לא מונע    החציץ  אכןלא, כך ש  אחרים  ובמקומות  אוטמת  חרסיתיתשכבה  

 . המלונות אתרהקרקע ב- אל תת  במזרח מהבריכה

הבריכה,   למיהמתוק יחסית    ,מוזנים גם מהאקוויפר שממערב לאזור המלונות  המלונות  אתרבמי התהום  

עדשות של מים מתוקים יחסית שעונות מקומית על  ,  כתוצאהפה ושם מדליפות מתשתיות רטובות.    גםו

י ההשפלה, מפלס מי התהום  אתרים הסמוכים לבריכה מחוץ לאתר. בבריכהה  מי  –   המים המלוחים

 הבריכה. למפלסדומה 

של    מרבי  מפלס/רוםלמעל    בבריכהאת התמלחת    להרים  רשאית"ה לא  מיגבלות סטטוטוריות,  מ  בגלל

המפלס    .במסגרתו  מערכות ההשפלהו  ההגנות  פרויקט  ידי  על  שאומצה,  השל  הרומים + במערכת  15.1

גודל של  בסדרלא אחיד בכל מרחב הבריכה. ההבדלים הם  הוא. יהמרב המפלסמ במעטהנוכחי נמוך 

  מעת                                                                                                                                                        סנטימטרים.  
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את העומק התפעולי   לשמר   מתכננתמי"ה    ,אותולעבור    שאין"ל,  הנהמרבי    למפלס  יועלושמי הבריכה  

וסילוק של    על  מתחתיו שלאחר ההגעה הצפויה    יתכן  .הבריכה  בקרקעית  ישקעש  המלחידי חפירה 

- יתכן שמפאת אי  מאידךלבין מספר עשרות ס"מ מתחתיו.    בינוינוע    בפועללמפלס המרבי, המפלס  

 אלמידי פעם במעט    לחרוג  עלול, המפלס  ומי שיטפונות  מקומיים  וכן עקב משקעים  דיוקים תפעוליים

 .ילמרב מעל

 המטרה  למפלס  התהום  מי  את  להנמיך  מצליחות  לא  הקיימות  ההשפלה  שמערכות  רב  די   זמן  כבר

קשורה    הסיבההמרבי.    מהמפלסכאשר הבריכה עדיין נמוכה במקצת    זאת,  מתחת ליסודות המלונות

של   ובתפעול ובתחזוקה   ההשפלה  יאתרב  םבחלוקתכושר השאיבה,  בו  םאמצעילחסרים ב  השאר  בין

 . המערכות

לעקוב   שתפקידוניטור כוללני    מערךקבלן מטעמה,    באמצעות  מקימה"י  חל  ,ההגנות  פרויקט  במסגרת

  ים אתרבגם    יופעלמערך  החמי זוהר.  ו  בוקק   עין   באתרי  למיניהם   ונזקים   סיכוניםולהתריע על התפתחות  

ולהזין אותן בנתונים   רלוונטיים  והתרעות  נתונים  מהןנמצאות מערכות ההשפלה והוא מיועד לקלוט    בהם

הניטור   , שיידרש  ככל  פעולה   לשתף  הקבלן   על  רלבנטיים. מערך  את  המפעיל  הקבלן  ועם  חל"י    עם 

 . הכוללני

 : הבהרה

כולל    ,שיסופק על ידי המזמין המסופק ו/או  המידע  כל    . יתר על כן,, מהווה רקע כללילעיל  האמור  כל

והמזמין אינו מתחייב כי הוא ממצה את   ומלא שלם אינו מהווה בהכרח מידע ,ביחס למערכות הקיימות

במכרז ו/או לצורך ביצוע ההסכם. באחריות כל מציע לבחון   כלל המידע הנדרש לצורך הגשת הצעות

נים התכנוניים והטכניים של הפרויקט, כמו גם כל  מטעמו את כל הנתו  באופן עצמאי ובאמצעות מומחים

הנדסי, כלכלי, מצב המערכות הקיימות  הידרולוגי,  מידע אחר לרבות מידע סטטוטורי, משפטי, קנייני,  

לצורך הגשת הצעתו במכרז ולצורך ביצוע השירותים. בכל , זאת בטרם ונתון נוסף הנדרש  וכיוצ"ב וכל

 .על ידי המזמין תחייבנה אותומקרה, רק הוראות ההסכם אשר ייחתם 

 : הדגשות, הגדרות, המטר .2

   :יסוד מטרת. 2.1

מי התהום המלוחים  מ נזקי קורוזיה  כנגד  ,ותשתיות  מבנים  ,מלונות  יסודות  על  24/7  רציפה  הגנה"

המוגדרים   באזורים  התהום  מי  את  להנמיך  שתפקידןהשפלה    מערכות  באמצעות,  והקורוזיביים

 . "בהם נדרש ה מטרהה למפלס ,לכך

עם    להיות   ]ב[   מתאימים  אמצעים ו  רכיביםלכלול    ]א[   :השפלהה  מערכות, על  למטרת היסוד  בהתאמה

 להלן.  2.2.3ראה גם סעיף  – תמיטבי ומתוחזקות מתופעלות להיות]ג[  הנדרש שאיבהה כושר

שמשך הזמן של מצב כזה ארוך יותר, כך   וככל  המטרה  מפלס  מעל  נמצאים  התהום  מיש  ככלש,  מודגש

  שעמידה כן ברור    על  .כולו  ולמבנה  נמוכים   ורצפות  ליסודות  הרס  נזקישל    סמויה  להתממשותגובר הסיכון  

 .  ובלעדית מלאה היאלכך  אחריותוו של הקבלן ועבודת ליבת היא, "להנ היסוד במטרת

 : יסוד הגדרות 2.2

 : "מטרהה מפלס" הגדרת 2.2.1

ממנו,    ולא נמוכים  גבוהים  יהיו  לא   שהם  ולשמור  מי התהום   את  להשפיל  נדרש   אליורומים    תחום"
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  , מרביה  המפלס  וכולל  עד  בריכההמפלס של    בכל,  ההסכם  תקופתלאורך    עת  בכל  24/7  ברצף  זאת

  וישררו   שיתפתחו  כפיו  הנוכחיים  הידרולוגיים-התנאים הגיאו תנאי האקלים ו  כולל  אתר  תנאי  ובכל

                                                                                                                                                   ."ההסכם תקופת במהלך

  יאתרלפי    4  בפרק  יםמפורטהנ"ל ]מפלס המטרה[    המטרה  תחוםשל    התחתוןו]הגבול[ העליון    הרום

 המטרה   בתחום   ונשמרים  מושפלים  התהום  שמינדרש לוודא    בהם  פיזומטריםהו  זוריםאהההשפלה,  

 . לאזור הנדרש

מטר מתחת    1לפחות    של  נדרשבמרווח ביטחון    : ]א[ בהתחשב  נקבעבכל אזור. הוא    שונה  העליון   רוםה

 באפשרות ( ]ב[  מאז שהחלו לפעול  ההשפלה  מערכותבורווח    מקובלזה    מפלס)  .באזורליסוד הנמוך  

התהום    לעליה מי  של                                                                                             .  היסוד   לעברו  ההשפלה   מפלס  עלמקפילארית 

   .בתכלית אסורהו  היסודות את לסכן עלולה העליון הרום מעל חריגה כל

  בו   באזורהעליון    לרום  מתחתמטר    0.5  עומד על  והואההשפלה    אתר  אזורילכל    קבוע  התחתון  רוםה

 יהיהתחום המטרה ]מפלס המטרה[  שמטר נקבע כדי    0.5  ה.  [הנמוך]האזור    ביותר  הנמוך  היסוד  נמצא

  שהרום   שאיבת יתר העלולה לסחוף חומרי קרקע ולגרום לשקיעות. היות   ימנעתרחב למדי ומאידך    מחד

  רחב הוא    ,לאזור הנמוך  הסמוכים  באזורים  מטרהה  מפלס  אזי  ,ההשפלה  אתרברחבי    קבועהתחתון  

 לא לחרוגאם נדרש,    ,לסייע  כדי  המים  והנמכתהשאיבה    את  בהםלהגביר    מאפשרש  דבר   ,יותר  אף

                                                                                                        .העליון הרוםמעל 

היות שהיא  אסורההתחתון    לרוםחריגה מתחת    כל   גם ו  חומר   תלסחיפ  הסיכון  את  להגביר  עלולה, 

שינמיכו את   בשאיבותלהגזים    אין ,  וככללסיבה    מאותה  .התפעול  תיאנרגיצורך את עלות    ללא  להגדיל

  הן ,  המטרה  מפלס  קיום  לווידוא  אלה  ובמיוחד,  התהום  מי   מפלסי   מדידות  נתוני   .צורך  ללאהמפלס  

ויתועדו במערכת ההשפלה באופן שיאפשר גישה נוחה וידידותית אליהן    יוזנו,  הידניות  והן  המקוונות

 בכל עת.

המטרה  ותיזומ  ותחריג  וותרי הקבלן  ממפלס  ידי  למטרות    על  יידרשו  של  באם    תחזוקה מיוחדות 

  ימים קלנדריים   15מטר מעל או מתחת למפלס המטרה למשך זמן כולל של עד    0.49עד    זאת  ,ומבחנים

, ותקופה זו תובא  מראש  בקשה   לכך  הגיש  הקבלןש  בתנאיר  תא בכל    ת התקשרותשנכל  ל  במצטבר

יסודית", כמפורט בהסכם   21בחשבון במסגרת   הימים הקבועים בהסכם ההתקשרות לעניין "הפרה 

  החריגה  האםאזור החריגה,    של  ציון   תכלול  אם  אלא  י" חל  ידי  על  תידון   לא  כזו. בקשה  ובנספח ט' להסכם

  ,לחריגה  הסיבה  את  ,רב  ובפירוטהשאר    ביןו  המטרה  מפלס  של  התחתוןאו  /ו  העליון  לרום  מתייחסת

. הקבלן הנדרש  המטרהלמפלס    חזרההו  החריגה  סיום  תהליך  על  הבהרה,  שלה, משך הזמן  הממדי

 מאת  ומראש  בכתב  אישורקיבל לכך    הקבלן. החריגה תבוצע רק אם  "יחל  ידי  על  שיבוקשו  פרטים ישלים  

  יינתן   אם   .אישורמתן  - אי  לנמק  מחויבת  אינהו  יינתןיזומה    לחריגהאינה מתחייבת שאישור    י" לח.  "יחל

 כולל בהקשר למגבלות מיקום, היקף ומשך זמן. החריגה תבוצע בדיוק על פיו אזי אישור

המטרה    מוכחת  השגה מפלס  אזור  הנדרששל    הינה,  לעיל  המוגדר  למותר  עברמחריגה  -איו  בכל 

 והוא מחויב לכך בכל תנאי וללא כל סייג.  הקבלןבאחריות מלאה ובלעדית של 

 באמצעות  ידו  על  ייעשו  ,ממנו  חריגות  מקריועל    המטרה  מפלס  קיום  עלהקבלן    של  דיווחהו  ההוכחה

                                                                           . כנדרשולבצעו    שחובה  הידני  ]מדידה[  הניטור   באמצעות  גם ו  המקוון   הניטור

אי  במקרה הניטורים-של  סוגי  שני  בין  שייקבע.                                             התאמה  הוא  הידני  הניטור   ,                                                                                                       

  ידי   על  יאושראו  /ו  שיקבע  כפי  יהיו ,  המותרות  ובחריגות  הנדרש  המטרה  במפלס  עמידה  -אי  או  עמידה

]המוזכר   שלה הכוללני  המערך ניטוריעל  או/והקבלן,  ניטוריאו על  שתתבסס החלטתה לפי, זאת  "יחל
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"י חלבנתוני מפלס אם וכפי שיהיו זמינים    .ידה  על  ידניתשיבוצעו    ייעודיותעל מדידות    או/ו  לעיל[,  1בפרק  

 יעמדו לרשות הקבלן.  

תועד מיידית על ידו במערך המידע של ותמידית על ידי הקבלן לחל"י    תדווחממפלס המטרה    כל חריגה

   הפרויקט.

במערך המידע של שלה  תיעוד  ובכל אחד מהפיזומטרים שיועדו לכך  דיווח על עמידה במפלס המטרה  

 פעמיים בשבוע בימים ראשון ורביעי.  והפרויקט ייעש

במדידה    כולל  ,בוודאות  האם הוכח  אלאיאושר    לאאזור    בכלנדרש  המטרה    מפלסשעמידה ב,  מודגש

  תקין   יהיה  הפיזומטרים מ  אחדשכל    ובתנאילכך באזור,    המיועדים   מהפיזומטרים  ואחדאחד    בכלידנית,  

 . הן מקוונת והן ידנית התהום מי מפלס של אמינה  מדידה בו לבצע יהיה וניתן

 כלשהו  אזורב  או יותר   יחיד  פיזומטר ב  בו   מצב  הואבאתר  המטרה    במפלס  עמידה-אי  של  מצבש  ,מודגש

 .מפלס המטרה יישמר/יושג לא ,באתר

, מתקנים מבנים  ,מלונות  של  ותזוזות  שקיעות  אחרבין השאר    עוקב  ,"יחל  של   הכוללניהניטור    מערך

  שלדעתו  הכוללני  הניטור  מערך  ידי  על  שדווחושקיעות  שי ההשפלה. במידה ויתברר  אתרב  אתרופני  

  ו יהי   הם ומאותה עת    ים החדש  מיםהרו  על  תורה  היאהמטרה,    מפלס  מי רו  של   שינוי  מצדיקות  הןחל"י  

 . יםהמחייב הרומים

 : "שאיבהה"כושר  הגדרת  2.2.2 

 אתר  כל ובחלוקתו ברחבי    יציבותוב, בגודלו  שיאפשר  ,ההשפלה  מערך  של  בפועל  הספיקה  כושר"

האקלימאים    כולל  האתר  תנאי  כלב  ,לעיל  כהגדרתומפלס המטרה    על  ושמירה  הגעה ,  השפלה

- נוכח אי  מתאים   בטחון  כמקדם  ספיקה כושר  של תוספת  ויכלול ,כיום  הקיימיםהידרולוגיים -הגיאו ו

, בתנאים  שינוייםעל מפלס המטרה גם אם יחולו    שמירה  צורךלו  הנ"ל  תנאים ל  הנלוות  הוודאויות

 " ההסכם קופתת במהלך

והוא   הקבלןבאחריות מלאה ובלעדית של    ןינה,  הנדרש  בלוז  השאיבה  כושר  של  מוכחת  ושמירה  השגה

 מחויב לכך בכל תנאי וללא כל סייג.  

ואת היכולת התפעולית/תחזוקתית    רכיבי ויתר    המשאבותלהתאים את מלאי    יש ,  אדם]כוח  החילוף 

השאיבה   ומכושר  המטרה  ממפלס  חריגה  מצביתחזוקת מנע שתמנע  לאפשר    כדי   ,[ וכדומה  אמצעים

                                                                                                                                                                                            .6.9 בסעיף יםהזמן המוגדר יבטווחתקלות  לתקןוכן הנדרש, 

מ  צריךשאיבה    אתרבכל    הכולל   שאיבה ה  כושר יותר  גדול   וב  הקיים  כחיהנוהשאיבה    כושרלהיות 

לתנאי  אתרהברחבי    וחלוקתו להתאים  ראה   –  באזוריו  הנדרשים  המטרה  ולמפלסי  אתרה  צריכה 

 . 4 בפרקו להלןדרישות 

  באופן   ההשפלה  במערכתהשאיבה    ספיקותמדידות    נתוני  אתמיום תחילת העבודה    החללתעד    יש

 .עת בכל אליהן וידידותית נוחה גישה שיאפשר

 ": ההשפלה   מערכות" הגדרת  2.2.3

לשדרג    שיוספו  והרכיבים  הקיימות  המערכות  רכיבי  כל" וכן  ןאותכדי   תפעול ה  מרכיבי  כל, 

, על תקלות וחריגות  להתגבר  צורךבש ו   בשגרהש   אמצעיםהו   האדם  כוח  כולל  שלהם,  והתחזוקה

ועל כושר השאיבה    לעיל  כהגדרתו   המטרה  מפלס  על  שמירהה ו  הגעה למחויבות ה  מותאמיםכולם  

  כמוגדר   אתר  תנאי  בכלו ההסכם  תקופת  לאורך  זאת  ,והבטוח שיאפשר זאת גם אם התנאים ישתנ



 

9 

 

 לעיל" 

 

שלהן,  ההשפלה  מערכות והתחזוקה  והתפעול  עליהן  השמירה  של    ינן ה,  ובלעדית  מלאה  באחריות 

                                                                                                    והוא מחויב לכך בכל תנאי וללא כל סייג.                                                                                         הקבלן

 באחריות הנדרש, הם    בלוזשינויים בקיימים,    אושהם    כלנוספים    אמצעיםו  רכיביםוההתקנה של    התכנון

   .   ובלעדית של הקבלן המלא

 :הדגשות .32

,  מלאות  -  ואחריות  מחויבות  יש  "(הקבלן" או    " המציע "   :להלן)  הזוכה  לקבלןו  למכרזהצעה    למציע •

סעיפים    ולהגדרות  למטרה  ,שהם  כל  ים סייג  ללאו  בלעדיות למפלסי  דלעיל  2.2ו    2.1שבתת   ,

וליתר  המטרה לתפעולללרבות  במפרט    הדרישות,  וול  תחזוקה,  בתדירויות לבדיקות  דיווחים 

  .ובזמנים הנדרשים

שדרוגים,    נדרש  הקבלן • תוספות,  תיקונים  תכנונים,  ולבצע  השפלה  מערכות  ולתחזק  לתפעל 

 שיחשוב  כפי  להן  ומעבר  זה  שבמפרט  לדרישות  בהתאם  נלוותהקשריות/התקנות/הקמות ועבודות  

 .להלן ה‘ בסעיף גם ראה– "להנ ואחריותו  מחויבותו את לממש כדי לנכון

 להשפלה  מומחה  קבלן, הקבלן מצהיר שהוא  "להנ  והאחריות  תיועל עצמו את המחויבו  משלקח •

  לנדרשידע ויכולות גבוהים ומתאימים    בעלוהוא    הנלוות  עבודותלו  המלוחים  התהום  מי  של  הנדרשת

 . מותיהקי למערכות המתייחס זה כולל  ,הרלבנטי מידעב ובקיא הנדרש את ומבין יודע ושהוא

 ומספק  מלאהמידע    להיות  או,  הקבלן  לרשות  ידה  על  הניתן"י אינה אחראית לנכונותו של המידע  חל •

הקבלן לנכון   להשליםו  המתאים  המידע  את  לברור"י  חל  עבור  כמומחה  ועל  שיחשוב  ככל  מידע 

 .וכנדרש

  כדי   ,"יחלעל ידי    יעשהוככל שאם    ,בפקוח  איןולפקח על עבודותיו באופן מיטבי.    לנהל  מחויב  הקבלן •

  .הקבלן של  זו ממחויבות מאומה לגרוע

לבצעל • רשאית  והיא  במערכות  ופרט  רכיב  ולכל  לעבודות המבוצעות  עת  בכל  גישה  זכות   ,חל"י 

רכיבים במערכות, כולל בין השאר כדי פרטים ושל  בדיקות  ו  מדידותבעצמה או על ידי מי מטעמה,  

לתת לה  ש זכות זו ומה למעל הקבלן לסייע לככל שחל"י תדרוש,  מפרט.  הדרישות  של  לוודא קיום  

 .   הקשרי/מידע רלבנטי

  או   על ידו במסגרת עבודתו והמוטל עליו,או יתועד  או יינתן על ידי הקבלן לחל"י,    במידע שיוצג  אין •

  , תכנונים תוכניות  כגון לגבי  ידה  על  יינתנו  לא  או   יינתנו  אם  בהערותאו  /ו   ,לחל"י  ייוודעבמידע ש

כדי לגרוע כלשהו    ,ההסכם  ובתקופת  המכרזי  בתהליך  כלשהו  בזמןאלה    כל  ,הקבלן  ם שלוביצועי

  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  או,  הקבלןמ  הנדרשתהסייג    ללאו  הבלעדית,  מהאחריות המלאה

 "י.חל

  הכוונה ,  וכדומה  , תפעול ותחזוקההתקנההקמה/  ,בצוע  לדרישותמתייחס    במפרט  הכתוב  כאשר •

ואחרים  ניתוחים מבחנים,  ,  בדיקות  של  כגון הקשריות    ת יופעילו  ביצוע ל  גם  היא ,  הידרוגיאולוגיים 

   .קוחיופ  ניהול, תכנונים
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עבור    מצוין  לאבהם    במפרטובמקומות    כאשר • הן  והדרישות  ההגדרות   אתרי  שלושתאחרת, 

 .בהםהאזורים  כל כולל ההשפלה

את תוכניתו להשגה ושמירה על מפלס  קבוע  גבש ולעל הקבלן לועבור ביצועיו,  עבור הכנת הצעתו   •

השאיבה  המטרה   הנדרש  וכושר  תכנון  בלוז  בתכנית מתאים  ולהכין  הפרטים  התכנית.    ליישום 

 :הבאים ,בין השארובתכנון יהיו 

מקדם ביטחון    ויהיה עם השפלה    אתרי  משלושת  אחדכושר השאיבה הכולל שיותקן בכל   -

  .המתאים לדרישות

 . השפלה אתר  שבכלהבארות  במקטעי "להנ כושר השאיבה  חלוקת -

 התיקונים וההתאמות שיבוצעו במערכות הקיימות.  -

  , על רקע יעודי שטחים  מיקומם והקיימות    מערכות שדרוג הל  שיוספו  אמצעיםוה  מרכיביםה -

תשתיות נלוות לנ"ל,   קווי , צנרת מאספת ומוצאים לבריכה, מגופים, מדידים,  בארותהכגון,  

 חילוף.  רכיבי מלאיחדרי פיקוד ובקרה, פיזומטרים, 

 . תפקודו ומאפייני העבודה  בשלבי והיקפו האדם כוח -

 העבודה למיניהם. ומרכיבי עבור שלבי מפורטת  , הנדרש בלוזעבודה  תכנית -

הנדרשיםבו    ולתעד,  " לפרויקטמידע    מערך"   להקיםהקבלן    על •   וקורות   נתוני  כל  את  בזמנים 

                                                                                                  ועד סיומה.  העבודה תחילת יוםמ החל בקביעות, הפרויקט

ת  אלפרויקט המידע  במערך הקבלן יתעדאינטגראלי של התחלה זו,  וכחלקעבודתו  בהתחלת מיד •

אלה   לרבות  פרטיםהו  שרטוטיםה/תוכניותה  את  כולל,  הצעתו  הכנתוהתכנון שהכין עבור    התכנית

  .לעיל ,ה-אסעיפים -בתת המצוינים

 "ל בהצעתו למכרז.הנ התיעוד, כי המציע אינו נדרש להציג את יובהר •

 .זה שבמפרט הדרישותיתר  כלאת  לקייםהקבלן  על •

 העבודה   היקף. 3  

  המתוארים להלן, לרבות הפעולות, המשימות   שלבים אין באמור במסגרת ה  כיומודגש בזאת    מובהר

  לעמוד   מנת  על  הנדרש  כל   את  לבצעכדי לגרוע ממחויבויות הקבלן    בהםולוחות הזמנים המתוארים  

מפלסי המטרה   ההסכם  במטרות על  ולשמירה  הביניים  תקופת  במהלך  הבסיס  מפלסי  על  לשמירה 

 ופעילות  ההסדרה  פעילותיצוע  ב, לרבות  לאחר תום תקופת הביניים ולמשך כל תקופת ההתקשרות

ככל    '" א"שלב    תחת  המפורטות  השדרוג וזאת  הביניים,  תקופת  תום  שלאחר  התקופה  במהלך  גם 

 שיידרש על מנת להשיג את מטרות ההסכם כאמור לעיל. 

 : ולוז ב‘, א‘  שלבים   3.1

 מחולקות   כשהמטלות,  ועד סיום ההסכם  העבודה  לתחילת  שיקבע  מהמועד  ברצף   העבודה  את  לבצע  יש

  :תקופות/שלבים שניל
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מפלס    את  להשיגנדרש    שבמהלכהחודשים מיום תחילת העבודה,    12של    ביניים  תקופת:  ‘א  שלב

  שאיבה  וכושר  מפלס  על   לשמור  נדרשלהשגתם    עדכש,  לעיל  כהגדרתםהשאיבה    כושר  אתהמטרה ו

 .בהמשך כהגדרתם בסיסיים

וממשיכה עד סיום ההסכם, שבמהלכה    א‘  שלבהחודשים של    12  בתוםהתקופה שמתחילה    :ב‘  שלב

 .במפרט הטכני כהגדרתם שהושגונדרש לשמור ברצף ובקביעות על מפלס המטרה וכושר השאיבה 

 :כללי – א‘ שלב

הקיימות    המערכות  של  והתחזוקה  התפעול  את  לבצעהקבלן    עללתחילת העבודה    הראשון  מהיום  החל

ובמקביל לבצע שתי    ויחד,    8  ו,  7,  6,  5  שבסעיפים  אלההשאר את    ביןכולל    ,המפרט  לדרישותבהתאם  

 : פעילויות

עד    לסיימה  נדרש)  :1א  -"הסדרה"    פעילות • העבודה(  3תוך  תחילת  מיום                                                                                                                      .חודשים 

  מפלסיו  השאיבה  כושרי  על  ולשמור  לייצב  כדי  הקיימות  מערכותב  וליקויים  חסרים  של  במהירות  תיקון

 להלן     ראה  " בסיסייםומפלס    כושר" כ    מוגדרים]  העבודה  תחילת  שלפני  בחודש  שהיומי התהום  

 מתחת   המפלס  תהנמכ ו  הבסיסי  מעל  כושרה   הגדלתב  המוקדם  ככל  להתחיל  וגם[    3.5  בסעיף  

 פעיל   שהיה  פיזומטר  לכלבנפרד    ייקבע  בסיסה   מפלס  ערך.  המטרה  מפלס  לעברו  למפלס הבסיס

יקבע בנפרד    יהבסיס  הכושר  ערך  בחלק או בכל החודש האחרון לפני תחילת העבודה.  אזור  בכל

, הבארות  תקינותהקבלן לדאוג להמשך    עלאזור.    בכלהנ"ל    בתקופהלכל מד ספיקה שהיה פעיל  

 להשמיש כדי    רביהמ  אתלעשות    וגם  בהם  המדידות  להמשךו  האלה  הפיזומטרים ו  הספיקה  מדי

 .1ככל שניתן בלוז של א נוספים פיזומטרים

אם    או /ו,  זו  פעילות   ובמהלךבמסגרת    יושגו   לא  לעיל   2.2.1סעיף  -בתת  כהגדרתם  מטרההמפלסי    אם

   :גם  אזיהקבלן יחליט על צורך, 

תוך  :   2א  –"שדרוג"    פעילות • לסיימה  מיום    12)נדרש  התחודשים                                                                                                                         .(העבודה  חלתצו 

 לפעילות  הנדרש  הלוז   סיום  עדש  כך  אותן  לשדרגמנת    עלהקיימות    למערכות  תוספותשל    התקנה

מ  12]  זו צו התחלתחודשים   ויוכל,  מלאות  ותקינות  תכולהב  יהיה  ההשפלה  מערך,  [עבודה  יום 

  מירו  .הנדרשיםהשאיבה    יוכושר  המטרה  ימפלס  עלוברצף    בקביעות,  באמינות  ולשמור  להשיג

הספציפי  המטרה  בכל    יםמפלס  ואזוריו,    אתרהנדרשים                                                                . 4  בפרק   יםמוצגהשפלה 

 הבסיס  ממפלס  גבוה   יהיה  לא  התהום  מי  מפלסש  לשמור  ישאורך פעילות זאת,    לכל  גםש  ,מובהר

  הנדרשת   רמהה  עברלאת שניהם    לשפר  ישעל כן    יתרו  מהבסיסי  נמוך  יהיה  לא  השאיבה  כושרשו

    .ב‘ בשלב

חודשים מהיום שנקבע להתחלת    12  הואמפלס המטרה    השגתלו  כולו  ‘לשלב א  נדרשה  לוזה,  כאמור

  מהיום חודשים    3עד    תוךההשפלה    אתרי  שלושת  בכל  לסיים  נדרש  1א  פעילותה  את  העבודה, כאשר

  הזמן   ממשכיהזמן בפועל יהיו קצרים    שמשכיהקבלן לעשות כל שניתן כדי    על  .העבודה  לתחילת  שנקבע

 "ל. הנ

 ימפלס  ויושג  שבאתר  האזורים  בכל  בו  במועדיתחיל    ב‘  ושלביסתיים    א‘  שלב,  השפלה  אתר  בכל

  כפי   היהיזה    מועד.  השלבים  שניכל הדרישות המפורטות עבור    ויקוימוכל העבודות    יושלמו  ,המטרה

 "י.חל ידי על יאושרו שייקבע

כל    על את  לקיים  א  שבמפרט  והמטלות  הדרישותהקבלן  לשלב   הןלגבי  נוסף  פירוט.  ‘הרלבנטיות 
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 .  המפרט בהמשךו 3.5 בסעיף ניתן, 2ו א 1א פעילויותול

  החלפת   -  בעיקרן ,  למערכות הקיימות  שדרוג ו  תיקון   עבודות חל"י    מטעם  ות מבוצע  בוקק   בעין ש  יצוין

מידע   נלוות.  תשתיות  והתקנת  יותר  לגדולות                                                                                                                                                                                . 2בכרך    4.3.2בצרופה    ניתן  כך  עלמשאבות 

 יהיה ההצעה,    הגשתל  מועד   מבעוד המערכת    בתפעול  וישולב  לאאו  /ו  יושלמו  לאהנ"ל    והעבודות   במידה

ביקוריו באתר,    בעת  במצב  והתעדכנותובצרופה הנ"ל    שניתן  המידע  פי  על,  ולהעריך  לנתח  המציע  על

  הצעתו  הכנת  עתב  להתחשבהמטרה ובהתאמה    למפלסיו  השאיבה  לכושרהנ"ל    העבודות  תרומת  את

  שגה הובעיקרן ה  א‘  שלבבדרישות של    עמידהה  לצורךהזמן שיידרש לו    ובמשך  ויתועבוד  והיקף  תכולתב

 מפלס המטרה.  על/של שמירההו מהירהה

בפסקה    האמור,  זוהר  בחמי  גם  המכרז  במהלך  יבוצעו  הקיימות  למערכות  שדרוגו  תיקון   עבודותש  ככול

 . עבורם  גם תקף זו

מודגש בזאת פעם נוספת כי ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יידרשו פעילויות הסדרה ו/או שדרוג 

נוספות כמפורט לעיל תחת שלב א' על מנת להשיג את מטרות ההסכם של שמירה על מפלסי המטרה, 

 הקבלן יידרש לבצען באחריותו המלאה והבלעדית. 

   :כללי  - ‘שלב ב –שני  שלב

 והתחזוקה   התפעול  את  לבצע  הקבלן  על,  ההסכם  סיום  עד  וברצף  ב‘  שלב   לתחילת  הראשון  מהיום  החל

לדרישות המפרט   בהתאם  זאת,  א‘  בשלבותקינות מלאות    לתכולהושודרגו    שהוסדרו  ,המערכות  של

מפלסי המטרה וכושרי השאיבה   על  לשמור  בעיקרו,  8  ו ,  7,  6,  5  שבסעיפים  אלההשאר את    ביןכולל  

 .  בפועל שיידרש כל את לבצעו הנדרשים

חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה(    12מיד עם תום תקופת הביניים )הנמשכת  יתחיל    ב‘  שלב

 . וימשך כל תקופת ההסכם

 . המפרט בהמשך ו 3.6 בסעיףניתן    ב‘ שלבהדרישות והמטלות עבור  לגבי נוסף פירוט

  .בנספח א  1 השלבים והזמנים מוצג באיור מס של כללי תרשים

 : תוספות מיקום  -  אישור/ תיאום   3.2

  שניתן   ככול   ימוקמו,  לצורך ביצוען  תארגנותהה  יאתר  כולל[  2]ראה פעילות א  באתרשתוספות    נדרש

 הגנה.  בנימבו תשתיות,  מבניםב יפגמו לאמקרה  בכל ו פרטיים יםאתרל מחוץ

  הגופים   אצל,  הגנהה  ומבני  תשתיותה,  מבניםה,  פרטייםה  יםאתרלאתר את המיקום של ה  המציע  על

, וכן מול כל בעלי העניין ובעלי  תמר  האזורית  המועצה, בין היתר,  הרלבנטייםוהרשויות    הסטטוטוריים 

 .  הזכויות ו/או הבעלויות בקרקע

  י אתרוב,  למבנים  בסמוך,  פרטיים   יםאתרב  מעבראו  /ו  ממיקום  להימנע  ניתן  יהיהולא    במידה,  בפועל

ו,  ומבני הגנה  תשתיות מראש את   ולקבל  לתאםהיציאה לביצוע,    טרם  הזוכה  הקבלן  חובתבאחריות 

  אופן   ואתמאושרים    בלתי  יקומיםמהצורך לשנות   ובמידת,  ן יעני  ובעלי אישורם של הבעלים, המפעילים  

  אודות   ואחרים  טכניים  ומסמכים  פרטים  הזוכה, יספק הקבלן  או דרישה  צורך  ולפי"ל  לנ  בהקשר  . פעילותו

, אישור  קבלת  לצורך  למיניהם  הגופים  עם  במגע,  יכולתה   במידת,  תסייע"י  חל,  הקבלן  לבקשת   .התוספות

 .בהקשר מחויבות או כלשהי אחריות לקיחת  ללא זאת
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  אתר ובפני ה  הגנה  מבניו תשתיות,  מבניםב  נזק/כל פגיעה/פגימה   של  ומלאלתיקון מיידי    אחראי  הקבלן

  ועקב   בזמן  הןישירות או עקיפות    שיגרמוו/או כל נזק כלכלי אחר ישיר או עקיף, לרבות אובדן הכנסה,  

 .  המערכות בתפקודו בתחזוקה, בתפעולעקב ליקויים וכשלים  מכן לאחר בתקופה הן ו התוספות ביצוע

אתרי  את  הפרויקט את מיקום התוספות ופרטיהן ומיד בתחילת עבודתו יתעד הקבלן במערך המידע של  

, זאת כפי שתכנן עבור הכנת על רקע ייעוד השטחים, המבנים, התשתיות ומבני ההגנה  ,ההתארגנות

 אם וככל שיהיו שינויים, הם יתועדו במערך המידע.  הצעתו.

ואתרי    התוספות  של  והפרטים המיקום    אודות  למידע,  שהיאכל    בעת  ,"יחל  בהיחשפות  איןש,  מודגש

  על   בלעדיתהמוטלות    והאחריות  תיוכדי לגרוע מהמחויבו  ,לתיאומים  בהקשר  בסיועה  או,  ההתארגנות

 "י.חל על כלשהן ואחריות  מחויבות להטיל או, הקבלן

 : מידע( יתי )ספר  חדר  -  טכני מידע   3.3

 גם  להלן  נקראת]  "יבחל  ייעודית  מידע  תיבספרי  רוכז ההשפלה    למערכותקשור    אוטכני המתייחס    מידע

ל  יולא  הגישה.  RAMDOR  חברת  באתר,  [מידע  חדר                                                                                                                                                                        . קבלןל  בהמשךו  מציעתותר 

 בשלושה כרכים:  נמצאשבספריה  המידע

  .נמצאות הצרופות אליהן מפנה המפרט  2  -ו 1 בכרכים •

  לברור ועל המציע ואח"כ הקבלן    העשויים להיות רלבנטיים  נוספים  חומרים  נמצאים   3  בכרך •

   .םלשימוש המתאימים את בעצמם

אחריותו    בתוקף. על המציע/הקבלן  או מספק  מדויק,  נכון   בספרייה  המידע  שכל  מתחייבת  אינה"י  חל

                                                                 . כולל להשלים מידע לגביו מסקנותיו את בעצמו ולהסיק המידע את לנתחומומחיותו בנושא, 

עשוי    חלקם  .ושדרוגים שינויים  פעם   מידי  מבוצעים  ההשפלה  מערכות  של  השוטפת  הפעילות  במסגרת

זה או בחדר   במפרטאו בכלל    מספקתלהם התייחסות    אין  ולפיכךבתקופת ההליך המכרזי    להתבצע

לבצע ביקורים    יםנדרש  והם  כתובה  מידע הלהסתמך רק על    לא,  קבלןובהמשך על ה  המציע  על המידע.  

העבודה,    לאחר  הןו  הצעה  הגשת  טרם  ןהבאתר   להתחלת  הצו  הכרות    לצורךשיידרש    ככלקבלת 

  מועדי   את  מראשלתאם    יש  .ונתוניהן  המערכות,  האתרים  עם  שלהם  תו אמצעי  בלתי  והתעדכנות

שיצטבר    ככל  .לאישורה  בהתאם  ולבצעם"י  חל  עם   הביקורים היא    רלבנטי  מידע"י  בחלובעת  נוסף, 

 .  הקבלןו המציע תעמיד אותו לרשות 

  הצעה   להגשתהרלבנטי    במידע, לנתח ולשלוט  קלוטל,  אסוףל  סייג  וללא  בלעדי  אחראי  שהקבלן  מודגש

 בתהליך , במפרט היד על הניתןלחל"י, או  הידועבמידע   ואין,  ומחויבויותיו משימותיומיטבי של  ביצועלו

                                                                                                                        "י.חל על שהיא כל אחריות להטיל כדיאו / ו, כדי לגרוע מאחריות זו  או בתקופת ההסכם המכרזי

    המערכות ושדרוג  ת הסדר היקף  קביעת ל   ותנטיווהרל,  הקיים  מידע מה ות דוגמא .43

 :  תקופת הביניים   – א‘  שלבב      

הקבלן    ואות  הרלוונטי  המידע  כל  את  מכיל  אינו  להלן  המוצג:  הערה הקיים    למצותעל  מהמידע 

 באתרים.     םביקוריהומ

 ניכר בחלק    ההשפלה.  יאתרמבחלק ניכר    מושג  לא  הנדרש  המטרה  מפלס ש  ארוכה  תקופה  כבר ✓

 במגע ישיר עם יסודות ו/או רצפות נמוכים.   נמצא המלוחיםמפלס מי התהום  מהמקומות
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 . מושבת או/ולקוי ממרכיבי המערכות  חלק ✓

המתאים    המשאבות ✓ בגודל  בהכרח  קטנות[  לא  או  אינהומתכונות  ]גדולות  בהכרח   ןשאיבה 

 . תומיטבי

  מתאימה   אינה  ההשפלה  אתרבמרחב    חלוקתו  או/והשאיבה הכולל קטן מהכושר הנדרש    כושר ✓

 הידרולוגיים.  -הגיאו תנאיםל דיה

,  נדרש וברצף סדיר    לאאו    ,או מספקות בחסר  ,מספקות  לאת  ות הקיימות הניטור המקוונוערכמ ✓

 : כגון,  הנדרשים חשוביםנתונים 

ו ▪ באר  כל  עבור  תהום  מי  המטרה  ש  ראויה  להוכחה  ,פיזומטר  כלמפלס    מושגים מפלסי 

 .ונשמרים

 . )מ"ק/שעה(  וספיקהבנתוני נפח )מ"ק(    תהמבוטא,  לבריכה  מוצאכל    עברזרימת מי תהום ל ▪

 . במוריההוואקום בצינורות כניסת הוואקום  ▪

 .צריכת חשמל ▪

 . ספיקות זרימה שלנתוני מדידה ידנית של המפלסים בפיזומטרים ו ▪

  מוזנים ו  יםפיזומטרבאלקטרוניים    הנמדדיםמפלסים  הקריאות ידניות של    באמצעותאימות   ▪

   .הבקרה לחדרי

 סדירה. אינה - הבקרה לחדריידניות ה הקריאות הזנת ✓

יש    שבעטייםהנדרשות כדי לוודא שאין בהם שינויים    ,בארות ופיזומטרים  ראשירום    מדידות ✓

 .  מספקת אינה ביצוען  שתדירותאו  לא מבוצעות ,המטרה מפלסילשנות את 

 :בנוסף

 :בוקק עיןההשפלה ב אתרב ✓

הפרמאביליות   בו   אתרהבעיקר בצפון    קייםבכושר השאיבה    החסרש  נראההמידע הקיים,     לפי

יחסיתג הטוען    יש  .בוהה      יחסית  גדולותמשאבות    עם  נוספותשאיבה    בארותב  לצורךמידע 

  .נלוות ותשתיות

 : (נירוונה) קלאב לאונרדו וןמל -  ההשפלה אתרב ✓

להשגת מפלס   פריעהמו  המלוחים  התהום  מי  על  אתרה  במזרח  שעונה  מתוקים  מים  עדשת

  .המטרה

                          עםמגע  ל  מטה  העדשה  את  מושכת,  ובקרבתן  המזרחיותבארות  במפלס  ה  השפלת :  הסיבה

בפניולהמסתה  אתרה במזרח    הנמצאתעליונה  המלח  השכבת   לשקיעות  גרמה  התופעה   .          

המערכת    בארותה  רוב,  זאת  למנוע  כדי.  אתרה של  המזרחי  פועלות   מושבתותבחלק             או 

 . מוגבל באופן

 מי  של  יםמודל  הרצותב  מדובר  .4.1.1  בצרופה  נמצא  לבעיה  שהוצעאחד    פתרוןעל    מידע

תוך התאמת גודל משאבות   ,הבארות  לש   יותר  ומבוקרת  מותאמת  הפעלהש  והראש,  התהום

לגרום להנמכת  עשויה  ומתכונת השאיבה, על מפלס המטרה מבלי  ולשמור  העדשה    להשיג 

  מסקנת   אתסותר    אובוצע ניסוי באתר המוכיח    לא  .המלח  המסת שתגרום ל  המתוקה במידה
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ויצליח זה    יבוצעהניסוי    אם  .למערכת  תוספות  ללא  מושג  או מראה שכושר השאיבה  המודל

 .הבעיה של חלקי וליוא מלא אוליעשוי להוות פתרון 

שהוצע    מידע נוסף  פתרון     אופקיים   נקזים  שני  התקנת  על  מדובר  . 4.1.2  בצרופה   נמצאעל 

                                                                                                         .מתוקיםההמים  עדשת שבאמצעותם תסולק

או    כבודדים  ,הם  אם  יודעת"י  שחל  ללא  המציע  לידיעת  מוצגים  שהוצעו  פתרונותה  שניש  מודגש

 או   שהם  כפי,  שניהם  את  או,  מהם  אחד  ליישם  אם  לקבוע  הקבלן/המציע  על.  מתאימיםביחד,  

  על ולשמור    השיגל  כדי   , לחלוטיןאחר    פתרוןאו    נוסף  פתרון ולבצע    לתכנן  או,  שיבחר  שינויים  עם

  .כהגדרתם, זה אתרב מפלס המטרה עלו השאיבה כושר

  :(מוריה) הרודס מלון -  ההשפלה אתרב ✓

בהפעלתה.    לאחר  ההשפלהבמערכת    הותקן  וואקום  מערך  משאבות  כולל  המערךשהוחל 

הבארות.  מסוגלו  באר  כל  בראש  ומאסף  וואקום בתוך  קבוע  ואקום    לא עדיין    המערך  ליצור 

 .הופעל

  גם   ראה.  3.3.7  ו  3.3.6  בצרופות  זמינים  שלוהפעלה  להתנעה ולהוראות  ו  המערך  על  נתונים

 . 6.6 סעיף

של    שנובעת  הבארותשל    הנמוכה  יעילותה  את  לשפר  כדי  הוסף  ךמערה המוגבל  מהעובי 

  הוואקום של מערך    המתכנןמידע קיים,    לפי  . רדוד  שעומקהחרסית    שכבתהאקוויפר השעון על  

  אם   ברור  לא  גםעדיין לא הוכח בפועל.    זה.  המטרה  מפלסאת    להשיג  אפשרת  ושהפעלת  סובר

 .כהגדרתו, הנדרש הבטוח השאיבה לכושר יספיק זה

הזמינות   והתוצאות  פרטיו   ויובא  ,המכרזי  ההליך   בתקופתאו    לפניחל"י    מטעם   יופעל  המערך  אם

                                               .המידע חדר במסגרתו באתר שלהם הביקורים בעת יםהמציע לידיעת

 תרומתו   את  לבדוק,  מיידית  ו הפעילול  התניעול  נדרשוהמערך לא יופעל קודם לכן, הקבלן    במידה

 .לפי הצורך  ותוספות שינויים  לבצע וכן, בהתאם ולפעול

 לסוללת  ממערבהמלון    שלעל הדשאים    במקומותלבנים, כנראה סימני מליחות, נחשפים    כתמים

  דרך  מהבריכה  מסוים   בחלחול  שמדובר  יתכן .  ידוע  לא  להםהמקור    .הבריכה   גדת  שלאורך  המגן

   .החציץ של העליון חלקו

    :הביניים  תקופת –  ‘א  שלבבלמשימות   נוסף  פירוט 3.5

  יאוחר  לאו במהלכו יותר מוקדם האפשר ככלמפלס המטרה וכושר השאיבה,  את להשיג נדרש, כאמור

 שלתחזוקה  התפעול וה  של  מיטבי  ביצוע  באמצעות  זאת,  העבודה  מתחילת  חודשים   12    -  מוסיו  ממועד

  שתי   של  מהיר   ביצוע  מקבילבו  העבודה  להתחלת  שנקבעהראשון    מהיוםהחל    הקיימות   המערכות

   . ובפרקים/סעיפים שבהמשך להלן, לעילכמפורט  ,2ו א1א -פעילויות ה
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 :ש  מודגש 

  זה  לשלב  הנדרשות  הפעילויות   ומרכיביאחראי בלעדי וללא סייג לתכנון ויישום של פרטי    הקבלן -

  ובפרקים   להלן,  לעיל  המפורטות  אלה  כולל,  לגביהן  הרלבנטיות  לדרישות  בהתאם,  ומטרותיו

  ים למפורט  מעברומרכיבים    פרטים  וליישם, לתכנן  ליזום  של הקבלן    באחריותועל כן,    יתר.  הבאים

 . , וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות במהלך "שלב ב"(צורךו תועלת בהםשיהיה  לככ

 :  )"הסדרה"( 1א פעילות

  , בהןתיקונים  של    מהיר  ביצועבבד עם תפעול ותחזוקת המערכות הקיימות,    בד  תכלול  זו   פעילות

 :  ש  כדי

אחד מהפיזומטרים שהיו פעילים בתחילת   בכלהתהום    מי  מפלס  ,העבודה  תחילת  מיום .א

  כדי   ניתןה  כל  יבוצעשו  [להלן]המוגדר    הבסיסיהיה גבוה ממפלס    לאיום העבודה הראשון,  

ל  ככל  להנמיך מתחת  אל  האפשרי  הקצר  ובזמן  המפלס  את  ההאפשר                                                                                                               בסיס.           מפלס 

ולא   עד למועד בו יושג ויישמר מפלס המטרה  העבודה  מתחילת  45  ה  מהיום  החלש,  חובה

לתום   העבודה  12מאוחר  מהתחלת   הבסיס  מפלסהנ"ל    בפיזומטרים  ישמר,  חודשים 

                                                                                                                         . ממנו   נמוך   מפלסל  המפלס  את  להנמיך  מרבי  מאמץ  וייעשה

                                                . +15.1 למפלסכל מפלס בריכה עד  עבורלעיל תקף  האמור

   :"הבסיס מפלס" הגדרת

ביותר    המפלס" פיזומטר  שנמדדהנמוך  בכל    בחלקפעיל    שהיה  בכל    30  מהלךאו 

 לרום   ייוחס, כאשר מפלס זה  המועד האחרון להגשת הצעות  שלפניהימים האחרונים  

אחד    ".חסיה  רום"  כ  מוגדר  זה  בריכה  רום  .המפלס  נמדד   בו  ביוםהבריכה   בכל 

בו    עבורקבוע    יהיה  הבסיס  מפלס,  העבודה  מתחילת  החל  מהאזורים   מפלס מצב 

תחילת העבודה    לאחרהבריכה תתרומם    םוא  היחס  מרוםזהה או נמוך    יהיההבריכה  

באותו    להעלאה  ,"להנ  תרוממותהה   לתקופת  יעודכן  הבסיס  מפלס   ערך  ,היחס  רום  מעל

   ".של התרוממות הבריכה שיעור

 מטעמה  מי  או"י  חל  ידי  על  יבוצעוהימים האחרונים הנ"ל,    30  במהלך  המפלס  מדידות

  הרלבנטי של  הרום  נתוני  כולל,  למציעים  יוצגוו  תועדוי. הן  בתדירות שתבחר  ידני  באופן

תימסר למציעים לפני המועד להגשת    כל אחד מהאזוריםביחס לטבלת המפלסים    .יכההבר

 הצעות ותהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני ומיתר מסמכי ההסכם על נספחיו. 

 בכל אחד מהפיזומטרים שיועדו לכך ותיעוד שלה במערך        הבסיסדיווח על עמידה במפלס                  

 כאשר כל חריגה ממנו המידע של הפרויקט ייעשו פעמיים בשבוע בימים ראשון ורביעי,                  

 מיידית. במערך, ותתועד לחל"י תדווח                  
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 אחד  לכל  בנפרד  תתייחס  ,כמוגדר  בפועל  ונשמר  ושגמ  הבסיסמפלס    אם  הקביעה

 ידנית ה  מדידה ה  על  תתבססו  הימים הנ"ל  30  בכל  או  חלקב  פעילים   שהיו  יםפיזומטרמה

                                                                                                                     .המפלס של הנדרשת

, באם יידרשו למטרות מיוחדות של תחזוקה ומבחנים  על ידי הקבלןממפלס הבסיס    יזומות  חריגות  ויותר

ת  שנכל  לבמצטבר ימים קלנדריים  15מטר מעל למפלס הבסיס למשך זמן כולל של עד  0.30עד  זאת

  21, ותקופה זו תובא בחשבון במסגרת  מראש  בקשה  לכך  הגיש  שהקבלן  בתנאיר  תאבכל    התקשרות

להסכם ט'  ובנספח  בהסכם  כמפורט  יסודית",  "הפרה  לעניין  ההתקשרות  בהסכם  הקבועים  . הימים 

  את ,  רב  ובפירוטהשאר    וביןאזור החריגה,    של  ציון  תכלול  אם  אלא  י" חל  ידי   על  תידון  לא  כזובקשה  

  הבסיס למפלס    והחזרה  החריגה  סיום  תהליך  על  הבהרה,  שלה, משך הזמן  ממדיהלחריגה,    הסיבה

  אישור קיבל לכך    הקבלן"י. החריגה תבוצע רק אם  חל  ידי   על   שיבוקשו  פרטים. הקבלן ישלים  הנדרש

- אי  לנמק  מחויבת  אינהו  יינתן יזומה    לחריגהאינה מתחייבת שאישור    י" לח"י.  חל   אתמ  ומראש  בכתב

החריגה תבוצע בדיוק על פיו כולל בהקשר למגבלות מיקום, היקף    אזי  אישור  יינתן  אם.  אישורמתן  

 ומשך זמן.

מפלס    מוכחת  השגה ו  הנדרש  הבסיסשל  אזור   הינה ,  לעיל  המוגדר  למותר   מעברחריגה  -איבכל 

 והוא מחויב לכך בכל תנאי וללא כל סייג.  הקבלןבאחריות מלאה ובלעדית של 

  באמצעות   ידו   על  ייעשו,  ממנו  חריגות  מקריועל    הבסיס  מפלס  קיום   עלהקבלן    של  והדיווח  ההוכחה

.                                                                            וכנדרשלבצעו    שחובה  הידני]מדידה[    הניטור   באמצעות  וגם   המקוון   הניטור

אי  במקרה שייקבע.                                                                        -של  הוא  הידני  הניטור  הניטורים,  סוגי  שני  בין                                                                           התאמה 

 ידי   על  יאושראו  /ו  שיקבע  כפי  יהיו,  המותרות  ובחריגות  הנדרש  הבסיס  במפלס  עמידה  -אי  או  עמידה

]המוזכר   שלה הכוללני  המערך ניטוריעל  או/והקבלן,  ניטוריאו על  שתתבסס החלטתה לפי"י, זאת  חל

. נתוני מפלס אם וכפי שיהיו זמינים  ידה  על  ידניתשיבוצעו    ייעודיותעל מדידות    או /ולעיל[,     1בפרק  

 "י יעמדו לרשות הקבלן. בחל

כל חריגה ממפלס הבסיס תדווח מידית על ידי הקבלן לחל"י ותתועד מיידית על ידו במערך המידע של 

 הפרויקט.  

ידע של דיווח על עמידה במפלס הבסיס בכל אחד מהפיזומטרים שיועדו לכך ותיעוד שלה במערך המ

 הפרויקט ייעשו פעמיים בשבוע בימים ראשון ורביעי. 

במדידה   כולל,  בוודאות  האם הוכח  אלאיאושר    לא אזור    בכלנדרש  ה  הבסיס  מפלסשעמידה ב,  מודגש

  תקין   יהיה  מהפיזומטרים   אחדשכל    ובתנאילכך באזור,    המיועדים   מהפיזומטרים  ואחדאחד    בכלידנית,  

 הן מקוונת והן ידנית.  התהום מי מפלס של אמינה  מדידה בו לבצע יהיה וניתן

 כלשהו  באזור או יותר יחיד בפיזומטר בו מצב הואבאתר  הבסיס במפלס עמידה-אי של מצבש ,מודגש

 הבסיס. יישמר מפלס /יושג לא, באתר

בסמכותה הבלעדית של  הם אכן הושג ונשמר לפי הדרישות,  הבסיס שמפלסאישור  תן מ או כזו  קביעה

 שתבחר   תדירותב  מדידות אימות משלה  לבצעחל"י לפי הבנתה והחלטתה, כשבין השאר היא רשאית  

ולסייע    ]מערך ההשפלה[  במערכתש  הנתונים  אתעת    בכל   לבדוקעל הקבלן לאפשר לחל"י  כמו כן,  .  לכך

 . ויידרש לה בכך ככול שתבקש
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של    תחילתמש,  חשוב .ב הראשון  יהיה    כושר   העבודההיום  לא   מהכושר  נמוך השאיבה 

 , האפשרי  הקצר  ובזמןאת הכושר    להגדיל  כדיכל שניתן    יש לבצעו,  ]המוגדר להלן[  הבסיסי

שמירה על ההשגה וה  ולהבטחת  המטרה  לכושרשניתן קרוב    כמה  עדולבסיסי    מעל  אל

                                                                                                    .המטרה מפלס

השאיבה    כושר מתחילת העבודה עד למועד בו יושג ויישמר    45, שהחל מהיום ה  חובה

צו  חודשים מ  12  מתום  יאוחר  ולא   גדול   או  הבסיסי  הכושרהתחלת העבודה, ישמר  יום 

                                                                                                                                                                                                .ממנו

  30  כל  או חלק    במהלך  שנמדדה  המרבית   הספיקה "  מוגדר כלהלן:  "הבסיסי   הכושר"

פעילים   היוש הספיקה    מדימ  אחד  כלב,  העבודה  התחלת  יום  שלפני  האחרונים  הימים

  ."ההשפלה מערך של ובמוצאים בארותה במקטעי

  נשמר  הוא  אם  הקביעהגם    וכך  בנפרד  ספיקה  מד  לכל  ייקבע  הבסיסי  שהכושר  מובהר

 על   .לקבלן  זמין   יהיהטרם התחלת העבודה    המערך  של  הספיקות  נתוני  תיעוד  .כנדרש

עת    לאפשרהקבלן   בכל  לבדוק   במערך שהספיקות    נתוני  אתעבודתו,    במהלךלחל"י 

 ההשפלה.  

זמן המותרים    למשכי,  הקבלן  ידי   על  יזומות   או   מקריותהבסיסי,    מהכושרחריגות    מותרות

  עבור   מהקבלן  הנדרש  המידע.  עבור פעילות זו  לעיל  המוגדרותלחריגות ממפלס המטרה  

 , תקף גם כאן. המטרה ממפלס יזומות חריגות

הכושר    מלון  אתרב  הפועל  האופקי  הנקז  עבור קביעת  וההתייחסות   הבסיסיהרודס, 

 שלו.  תלשמירתו כמוגדר, יתייחסו לספיקה הכולל

  מתום ולא יאוחר    המטרה  מפלס  השגת  ועדהעבודה    תחילתמ  יום   45  -שמ,  שוב  מובהר .ג

 :חודשים מתחילת העבודה 12

  ה   תקופת  בכל  או  בחלקפעילים    שהיו   יםפיזומטרמה  אחד  בכלמי התהום    מפלס •

 וחשוב  הבסיס גבוה באף עת ממפלס   יהיה לא, העבודה לתחילת שקדמה יום 30

 . המטרה למפלס יותר וקרוב נמוךהניתן  ככלשיהיה 

יהיה נמוך מהכושר    כושר • גבוה   הניתןשיהיה ככול    וחשוב  הבסיסיהשאיבה לא 

 .המטרה למפלסהאפשר  ככליותר כדי לקרב את המפלס 

וכדי  "להנ יעדיםה שנילהשיג ולשמור על  כדיוישופרו  יותאמווהתחזוקה  התפעול •

 . לעמוד ביתר הדרישות
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    הן אלה שיבוצעו ידנית.  וונשמר והושג הבסיס ומפלסמפלס המטרה שהמדידות הקובעות לווידוא  

  למפלס,  הבסיס  למפלס  בדרישות  עמידה  שלאישור  -אי  או  אישור  לתת  הבלעדית"י היא הסמכות  חל

הבנתה והחלטתה, כשבין השאר היא    לפי  זאת  ,ולכושר השאיבה  הבסיסיהשאיבה    כושרל,  המטרה

  .ספיקה מדי קריאותאו /ו  מדידות בעצמה ולבצע מערכתב הנתונים את  לבדוקרשאית 

  צורך להתפעול והתחזוקה    לשיפור ו  ויישום התיקונים   תכנון,  וללא סייג, לבחירה  בלעדי  אחראי  הקבלן

    .לעילד הדרישות שלושת מילוי

  שעשויים   להסיק  ניתןקיים  ה  המידע פי    שעל  ,של המערכת הקיימת  ושיפורים  תיקוניםל  דוגמאות  להלן

  :לתרום

 .מרכיבים לקויים ו/או מושבתים השמשת -

  .שאיבה מתכונות שיפור גודל משאבות ושינוי  -

 . שיפור הניטור האלקטרוני המקוון והניטור ידני  -

 הופעל   לא  אך  הותקן. }המערך  למעשה  תרומתו  ובדיקת  בהרודסמערך הוואקום    הפעלת -

 {שבוצעו מזמן קבלה לבדיקות מעבר

 . בוקק ובעין בהרודס, קלאב לאונרדוב הבארות מערך של משופרת הפעלה -

 . 2א בפעילותשל משימות שבעיקרן נכללות  ביצועו ןתכנו התחלת -

יותר    הבחיר באחריותו הבלעדית של   היא,  נוספותבאו    באחרותאו רק    "להנו  מהדוגמאותבאחת או 

   הקבלן.

 :  )"שדרוג"( 2א פעילות

 :שבין השאר  משודרגת  מערכת  ליצירת  הקיימות  למערכות  תוספותה  כל  של  ביצוע  תכלול  זו  פעילות

 ותשמור בבטחה על מפלס המטרה הנדרש.  תשיג •

  .הנדרש שאיבההכושר  עם תהיה  •

ביעילות    תעביר ו  ובפיזומטרים   בבארות  תהום   מי  מפלסי של    ,וידני  מקוון,  מיטבי  ניטור   תבצע •

  התאמות   לבצע   כדיבנתונים    ותשתמשלחדרי הבקרה    הניטור  נתוני   אתבאופן מקוון וידני  

  מפלס המטרה. של ושמירה הכנדרש להשג הכול, תפעוליות

 מפלס המטרה בפיזומטרים, הן אלה שיבוצעו ידנית.   לווידואהמדידות הקובעות 

התיקונים  ש  יתבררש  וככול  אם,  יבוצעו  תוספותה,  כאמור ביצוע  לאחר   יושגו  לא,  1א  שבפעילותגם 

  .בכל מקרה ןלבצע יחליט שהקבלן או, השאיבה יכושרו המטרה ימפלס

  .1א של הפעילויות עם  ויחד במהלך  2השדרוג א בפעילויות להתחיל רשאי שהקבלן מובהר

 .  נומרי  הידרולוגי  מודל  הרצות  על  השאר  בין  תבססיש  וראוי  אזור  לכלוהשפלה    אתר  לכל  יותאם  השדרוג

  יישום לו  תכנון ול,  תםלבחיר ו  שדרוגים/בתוספות  צורך  על  להחלטהאחראי בלעדית וללא סייג,    הקבלן

   .שלהם
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 :באתר תלות  תוך, להידרש עשוייםקיים  ה, שעל פי המידע שדרוג למרכיבי דוגמאות להלן

 . ההשפלה יאתרב מתאימים במקומותנלוות,  ותשתיות בארות הוספת -    

 . ותשתיות נלוות אופקיים נקזים הוספת -          

                                                                                                                .מתכונות שאיבהו משאבות גודלשינוי  -          

 .  נלוות ותשתיות פיזומטרים ושדרוג הוספת -          

   .הוספה ושדרוג של מדידים בבארות ובפיזומטרים -          

          הוספה ושדרוג של חדרי פיקוד ובקרה. -          

 .נתונים של מקוונות העברותשיפור למיטב של  -          

 .נתוניהם והעברת מפלסים של הידניות המדידות מערךשל  טבילמשיפור  -          

 תיקון ו/או החלפה בחדש של חלקים לקויים.  -          

  מוצא}ים{ לבריכה.  ה ושדרוג שלהוספ -          

 .בהקשר הדרישות מילוי צורךומיקומם, ל החילוף חלקי מלאישיפור מיטבי של  -           

  גם   כולן  תקפות,  1א  לפעילות  שפורטו  הבסיסי  השאיבה  ולכושר  הבסיס  למפלס   בהקשר  הדרישות 

                                                                                                                                   . 2א לשלב

 : ש מודגש

  מאפייני ל  הםמאפייני  מבחינת  מותאמים  להיות, צריכים  2ב א  והשדרוגים  התוספותו  1ב א  תיקוניםה -

 . והומוגנית אינטגרטיבית אחתליצור מערכת  כדי הקיימות המערכות

  ]ההסדרה והשדרוג[,   שיבוצעו  והתוספות  התיקונים  לבחירת  סייג  כל  ללא ו  בלעדי  אחראי  הקבלן -

לשלב   כנדרש  שלהם  יישוםלו  לתכנון  וכןאם מבין אלה שבדוגמאות דלעיל ואם באחרות או בנוספות  

וכאמור    הבאים  בפרקים ו  3פרק    בהמשךו, להלן  המפורטות  לדרישות  בהתאםומטרותיו, כולל    ‘א

 .גם מעבר למפורט וביוזמת הקבלן ככול שיהיה בכך צורך

   : ‘ב שלב ב ות משימל נוסף  פירוט   .63

תפעול ותחזוקה    יבוצעו  ,לכל אורך תקופת ההסכם  והמשכו  א‘  שלב  סיוםב  שתחילתו  ,זה  בשלב

ההשפלה  של  מיטביים  תוספות  עםו  המפרט  דרישותפי    על,  והמשודרגות  המוסדרות  מערכות 

יישמרו    השאיבה  וכושר  המטרה  מפלסש הקפדה    ותוך  מנת  על   , על ידי הקבלן  ותיזומהמעבר להן  

 . כנדרש 

 :ש מודגש

בהתאם   , מטרותיולו  זה  לשלב  הנדרשות   הפעילויותאחראי בלעדי וללא סייג לתכנון ויישום של    הקבלן

  כאמור ו  הבאים  ובפרקים  3פרק    בהמשך  להלן,  לעיל  המפורטות  לדרישות הרלבנטיות לגביהן, כולל אלה

 .ככול שיהיה בכך צורך הקבלן ביוזמתו למפורט מעבר גם

             של ו(  הביניים )תקופת    ‘א   שלב  של   המשימות   מסגרתב  לה חלה  כלליות   דרישות   .73

 : ‘ב  שלב
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 ההשפלה מערך מידע לפרויקט של ותיחזוק תפעול ,ההקמ

באופן    ורוישמ  יתעד  בו  ,עבור פרויקט ההשפלה  ממוחשב  מידע  מערך  ולתחזק  לתפעל ,  להקים  הקבלן  על

,  התכנון  כיומהל  נתוני  כל  אתוהצעתו למכרז    את  הגיש  בסיסם  שעל  יםהטכני  הפרטים  אתמאובטח  

וכן  הבצוע  וכל מידע אחר הקשור לעבודתו   הדיווחים  את, ההתקנות, המבחנים, הבדיקות והניטורים 

סיומו   ההסכם  תקופת  כל  לאורך  בקביעותו   העבודה   תחילת  יום מ  החל  זאת,  ולפעילויות שביצע   . עד 

פרטי    את  גם  יכלול  המידע את  והשדרוג  ההסדרהפרטי    את  , שיבוצעו  כפי  והתחזוקה  התפעולכל   ,

פירוט    .השאיבה  וכושר  המטרה  מפלס   אחר  והמעקב  הניטור  וממצאי  נתוניהאישורים שהתקבלו ואת  

 ימים מיום הצו לתחילת העבודה. 7המערך יוקם ויפעל תוך   נוסף ומשלים ניתנים להלן.

,  שבמפרט  נושאיםלו  אתריםל  ובהתייחסכרונולוגי    בסדר  גןיאורידידותי למשתמש,    יהיה  המידע  מערך

 .המשימותוביצועים כדי לשפר את בצוע    נתונים  לנתח  וגם  הפרויקט  קורות  כל  עם  מלאה  הכרות  יאפשר

יצוינו בבהירות עבור    ,מידע  הזנת  ושעת  תאריך.  בזמנים המפורטים להלןלמערך תבוצע    המידע  הזנת

 כל הזנה.  

  בכל . כניסה למערך, עיון בתכולתו והורדת חומרים ממנו יתאפשרו  "יחל  של  רכוש  הוא  המידע  מערך

כמורשים יחידים, בכפוף לפרטים מזהים    שניהם  -   "יולחלההסכם(    בתקופת  רק)  לקבלן  רקו  אךעת  

המערך יתוחזק כך    .בחירתה  לפי  לאחרים  עיון   הרשאות"י רשאית לתת  חלשיישמרו באופן מאובטח.  

 , העיון והורדת חומרים. לתוכו תתאפשר ההזנה שלו, הכניסה 24/7בכל עת יהיה תקין וש

 אודות   שהם  כל  לפרטיםשאין בחשיפתה    כפיהמידע    שבמערךבחשיפת חל"י לפרטים    שאין  ,מודגש

, מערך המידע  תכולתפרטים ב  לגבי  דעות  או  הערות  של  מטעמהמתן  -אי  או, או במתן  ההשפלה  מערכות

הקבלן,   על  ובלעדית  במלואן  המוטלות  והאחריות  לגרוע מהמחויבויות  או    להעביר  אוכדי  מחויבויות 

  הוא מיוזמתו ו  הקבלן ידילהתבצע על  חייב ובהתאם לנדרש,  במפרטהנדרש   כל . "ילחלאחריות כלשהן 

 .בלבד

. ההזנה  זמן  בציוןו  , בזמן הנדרש להלןהמפרט  בסעיפילנושאים    בהתאם  המידע  למערך  יוזנו  הפרטים

 : הפרטים הבאים יוזנו למערך השאר בין

 להצעה בהקשרהמבוקשים  םפרטיה כלותמחורה ו הצעהלמשו בסיס יהטכניים שש הפרטים •

                                                            .העבודה תחילתל  הצו יום ימים מ 10. ההזנה תוך לעיל 2.3 סעיף לאורך

 : השאר בין הם אלה פרטים

מקדם ביטחון    ויהיה עםהשפלה    אתרי  משלושת  אחדכושר השאיבה הכולל שיותקן בכל    -

  .המתאים לדרישות

 . השפלה אתר  שבכלהבארות  במקטעי"ל הנ חלוקת כושר השאיבה  -

 שיבוצעו במערכות הקיימות. התיקונים וההתאמות  -

  על רקע יעודי שטחים,   ומיקומם הקיימות    מערכות לשדרוג ה  שיוספו  והאמצעים  המרכיבים -

תשתיות נלוות לנ"ל,   קווי , צנרת מאספת ומוצאים לבריכה, מגופים, מדידים,  בארותהכגון,  

 חילוף.  רכיבי מלאיפיזומטרים, חדרי פיקוד ובקרה, 

 . תפקודו העבודה ומאפייני  בשלבי והיקפו האדם כוח -

 מפורטת עבור שלבי ומרכיבי העבודה למיניהם.  , הנדרש בלוזעבודה  תכנית -
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ימים    10ההזנה תוך  .  2ו א  1צוע של העבודות בשלבים איומפרטי הב  תוכניות  כולל  התכנון •

 מתחילת העבודה בכל שלב.

 כל העבודה,    יומניהשאר:    בין  שיכללו  ‘ו ב   א‘  שלבים  של  ביצועה  ממהלךוהפרטים    הנתונים •

כגון:   למיניהם  דוחות  התקופתיים  דוחותההעדות,    דוחותהדיווחים  תוצאות  מלאיה,   של, 

המחקרים,  בדיקותה,  הניטורים  של  םתיאוריוכן    הםילמינ  אישורים,  המבחנים,  מדידותה, 

מרכיבים,    טיפולישל    :כגון  למיניהם  ונתונים  אירועים החלפת  וכשל,    לפרטיהן   התקלותמנע 

  פרטי בפועל,    התהום  מי   מפלסי,  בפועל  הספיקותאודות    פרטים הושל    לתיקונן  התערבויותהו

מרכיב    פירוט,  וחריגות מהם אם וכפי שיקרו  שאיבה  כושריבו  מטרההעמידה במפלסי  -אי/עמידה

התיעוד יבוצע    הרלבנטי.  התאריך  יצויןהנתונים שיוזנו    לכל.  השאיבה  בכושרימקדם הביטחון  

ימים מהגשות דוחות, ממועדים של תוצאות ואישורים ומסיום של אירועים, למעט לגבי   6תוך  

)ההתערבות להסדרתה תהיה    יום מתחילת האירוע  1עמידה במפלס מטרה שתתועד תוך  -אי

 . מיידית(

 .  י" חל ידי  על שידרשוונתונים  פרטים  גםהשלמות לפרטים שבו ו,  המידעיזין למערך  הקבלן •

על   שהוזןכמידע    יסומנופרט או נתון שתראה לנכון. אלה    כלעת    בכללחדר המידע    לצרף  רשאית"י  חל

 "י. חלידי 

  איכות אבטחתו איכות בקרת

,  ההקמות תכנון,  ה:  כגון  פעילויותה   כלאיכות עבור    ואבטחתהליכים של בקרת איכות    ליישם  הקבלן  על

  .העדכניים הנהוגים בפרקטיקה ההנדסיתתחזוקה, זאת בסטנדרטים התפעול וה ,התקנותה

 

 פעולה שתוף

כגון,    רלבנטיים עם גורמים    כולל  עניין   בעלי   עם,  פעולה בכל עת עם חל"י ומי מטעמה  לשתף  הקבלן  על

 .לאומיות רשויותצורך גם עם  לפיו "המי, בתי המלונותאזורית תמר,  מועצה

, בהתאם לדרישת חל"י, כשמטעמו באתר ו/או במשרדי חל"י  "יעל הקבלן להשתתף במפגשים עם חל

ישתתפו, בין היתר, מנהל ההסכם ומנהל העבודות וכל גורם שיידרש על ידי חל"י. מועדי המפגשים,  

 נושאיהם והמשתתפים יקבעו ע"י חל"י. 

 

 תכנון ובצוע  תיאומי

עם הגורמים הרלבנטיים    ,בפועל  ואת ביצוען  אתרב  עבודותבצוע ה  תכניותלתאם מראש את    הקבלן  על

  יתייחס  התיאוםהשפעות סביבתיות,    מבחינת  .בהערותיהם  ולהתחשב"י  חל  ועםלעיל    הנזכרים  אלה  כגון

 .המלונות באזורי שיותרו, וכדומה לרעשים, העבודה לשעות השאר בין

 

 וגופים   רשויות אישורי

  לצורך .  ולפעול לפיהם  להשיגם  באחריותו,  הקבלן  לעבודות  וגופים   רשויות  של  באישורים  צורך  שיש  ככל

  הנדרשים   ואחרים   טכניים  מסמכים  ולהגיש  ולהכין  מועד   מבעוד  לפעול  עליו,  עבודתו  פרטי  את  ובהכירו  כך

 .האישורים להשגת
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    אדם כח

  של   הזמן  ובמשך  לסוגיו  האדם   כח. היקף  ומנהלימקצועי, ניהולי    - מיומן    כח אדם  להעסיק  הקבלן  על

בלו"ז הנדרש. ו  הנדרש  כלאמין של  ו  אחראיביצוע  ול,  ומשכו  ביצוען  לזמן,  לסוגי העבודות  מויתאי  עבודתם

לגבי    כולל,  המוקדם  המיון  בשלב  שנכללו  לדרישותו  המקצועות  לסוגי האדם יתאים בין השאר גם    כח

 של הצוות המקצועי.    קודםההאיפיונים והניסיון 

 

 תקנים

  יהיו ,  וכדומה  הפיקוח,  הניהול, הבקרות,  ההתקנות,  ההקמות,  הציוד,  צוריהי,  החומרים,  התכנוןש  נדרש

.  לו  בהתאם  לנהוג  יש  ישראלי  תקן  עבורו  שיש  מאלה  למי.  עבורם  רלבנטיים  מודרניים  לתקנים  בהתאם

  שאין   במקרים .  אירופי  או   אמריקאי  מקובל  רלבנטי  לתקן  בהתאם  לנהוג   יש,  רלבנטי  ישראלי  תקן  אין   אם

  פרקטיקה   בין  סתירה  יש  אםב.  הנהוגה  העדכנית  ההנדסית  לפרקטיקה  בהתאם  לנהוג  יש"ל,  כנ  תקן

 . למפרט היא הקדימות, המפרט לבין נהוגה

  או  ליישם  עומד שהוא  פרקטיקה או/ו  ן תק על פרטים ימים  5 תוך  יגיש הקבלן  ,"יחל ידי  על יתבקש באם

וכן יתועדו    [ [as-made  -ה      עדותה  ומידע  דוחותיוצגו ב  שימוש  נעשה  בהםתקן או פרקטיקה    כל.  שיישם

 .במערך המידע של הפרויקט

  אקלים

  עבודות באתרה  ביצוע  במשךלשרור    העשוייםתנאי האקלים  ולהתחשב ב  מודע  להיות ,  לברר  הקבלן  על

  .ההסכם לסיום עד ב‘ שלב לאורךו א‘ בשלב

 האתר בתנאי עמידות

,  כשורים יהמ,  החומרים,  ים הציוד,  ההתקנות,  ההקמות:  כגון,  העבודות  של  רכיבים/המרכיבים  כלש  נדרש

  ובין   ,אתריםה  שלקרקעית  -והתת  העילית  בסביבהלשרור    והצפויים  השוררים  בתנאים  עמידים  יהיו

  הקרקע.-ובאפשרות למושפעות מגזים רעילים בתת קורוזיביותב ,במליחות, באקלים השאר

 

 משאבות  על המתגבש במלח טיפול

סילוק    , תכלול  התחזוקהש  נדרש השאר,  אחר    אומלח    שלבין  על יתווסף    אושיתגבש    ככלחומר 

 . ויפגום בתפקודם הקרקע תתשב האחריםהמרכיבים  עלהמשאבות ו

 

 עבודה  יומן

יפורטו הביצועים השבועיים    בו,  ב‘  לשלב  חודשיו  א‘  לשלב  שבועי  עבודה  יומן  ולמלא  לנהל  הקבלן  על

  ו יוגשו  "יחל  עיוןל  עת  בכל  זמינים  יהיו  היומנים.  ונהוגה  מקובלת  לפרקטיקה  בהתאםוהפרטים בהקשרם,  

והם   הפרויקט  של  המידע  מערך. היומנים הנ"ל הם בנוסף לנדרש עבור  ימים  2תוך    דרישה  לפי  לה

 . בתוכו נספחיםהכנתם כ  בסיום מיד יוכנסו

 

                                                         ב‘  ו  ‘ א ים שלבב דלעיל  משימותהבמסגרת   לה חלה  פרטניות  דרישות .83
 

 פיקוח וניהול  
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הקבלן נדרש    של הקבלן.  צמודים  והנחיה  יקוחפ,  ניהול  תחת  יבוצעוומחוץ לו    באתר  עבודותה  כלש  נדרש

. עבודתו  על  ולהקל, לסייע לו  מטעמה  או"י  חל  ידי  על  שיעשהאם וככול    פקוח  עם  מלא  פעולה  יתוףלש

 הקבלןוללא הסייג של    המלאה  המחויבותכדי לגרוע מאומה מאו לאו,  אם יעשה    ,אין בפקוח של חל"י

 עבודותיו.  על שלו מיטביים  וניהול לפיקוח

 והתקנות בקדח  ופיזומטרים בארות תקדיח

,  down the hole hammer drilling  של  הבארות ופיזומטרים צריכים להיקדח באמצעות טכניק ✓

ללא   רצוף,  מגן  צינור                                                                          . מיומן   וצוות  מתאים  ציוד  ידי  על,  בוץב   שימושעם 

 .  הקיימות ותאת הקדיחות של המערכ בהצלחההטכניקה הנ"ל שימשה 

ו  בקדח  המותקנים  הצנרות ,  הפיזומטרים,  הבארות  מבנה  על ✓ סביבם   המשאבות והמילויים 

 ת.ות הקיימומערכשב אלהל יםתואמ להיות, בבארות

 סחיפת למניעת    יתאימוהצנרת,    והמילוי סביב  מנוקביםה  רותונישהצ  להקפידבין השאר יש  

 לתוך   הקרקע-חומרים מתת  חדירת  ולמניעת  בבארותקרקע על ידי השאיבה  ה-תתמ  םחומרי

 .הצנרת סביב נדרשים במקומות מתאימים איטומים עליש להקפיד   .הפיזומטרים

 בתוך ובראש הקדחים.  ההתקנותמיטבי של  ביצוע להקפיד על  יש ✓

,  הקיימות   ותהמערכ  אודותטכניים  פרטים    זמיניםחדר המידע,    -  הייעודית של חל"י    בספרייה ✓

הבארות    בראש  התא,  בקדח  מכשורמשאבות, התקנות  הצנרת בקדח,  הקדיחה,  הכגון אודות:  

   .וכמו כן הלוגים וממצאי הקדיחה

 

 [MADE  – AS] עדות   ותדוח

,  שבוצע  ואיךכל מה    אתמפורט  במדויק וביתעד    בואמיתי,    בזמן  עדות  ותוחד  להכין  הקבלן  על ▪

 . באתרים ונעשה הותקן

 : הפרטים הבאים את, בין השאר, יכילוהעדות   דוחות ▪

 . נלוות תשתיותו צנרת, פיזומטרים, בארותוהמבנה של  המרכיבים ופירטי  מיקום ✓

,  ציודים ה,  כבליםה,  הצנרות,  חפירותה,  בקדח  תקנותההו  קדיחותה  של  םופרטי  מבנה ✓
 . אביזריםה, המדידים, מיכשוריםה, משאבותה, חומריםה

 .ופרטי המודד המוסמך מדידותה ✓

 .תקניםה ✓

 . והמכשור  הציוד אודותויצרנים  מספקים  והוראות נתונים רשימותכולל  מתקן ריספ ✓

א  חזוקה והת  התפעול  פרטי ✓ השלבים  ב  ‘בשני    שיבוצעו   שדרוגו  הסדרהופרטי    ‘ו 
 . במהלכם

 . בו החילוף רכיבי ותכולת המלאיאחסון   מבנהופרטי  מיקום ✓

 .עדות דיווחי שכתב מי פירטי ✓
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  פרטים ,  חתכיםו תיאורים כתובים, תוכניות תנוחה  השאר,    בין   ,יכלול  בדוחות   שיתועד   המידע ▪

   .מצולמות תמונות, טבלאות, לוגים , משורטטים

 . עם פרטים מזהים וחותמות הקבלן  מקובלים  בקבצים  ממוחשבת  במדיה   יוכנו  העדות  ותדוח ▪

 . חתום, מודפסלבקשת חל"י יוגש לה סט  . הפרויקט של המידע במערך יישמרו ו  יוזנו הדוחות

  העבודות  מגמר שבועיים תוך למערך המידע  יוזנו  ,2א ופעילות 1א פעילות עבור  עדותה ותדוח ▪

  המידע   למערך  יוזנו  ב‘  בשלבפעילויות ואירועים    עבור  עדותה. דוחות  הנ"ל  פעילותמה  אחת  בכל

 אחת לחודש.

דיגיטלי  יצולמו  תמונותה ▪ ושעה  תבמצלמה  מובנה של תאריך  ציון  עם  גבוהה    הן .  ברזולוציה 

  יצולמו. בין השאר  סיוםב  מצבה  ואת  צועיהב  התקדמות  כדי   תוך  באתר  שבוצעמה    את  יתעדו

  החומרים וכן    ביקורת ה, תאי  כבליםה,  תו צנרה,  שוחותה,  תעלותה,  ות בארה  יראש  טרם כיסויים

 תמונה. לכל  יצוינו המתועדמיקום ותוכן  .והציודים המשאבות, שנקדחו

יוכנו במתכונת מפורטת  התקנות בקדחהו  ופיזומטרים  בארות  קדיחת  של  לוגיםה באר    לכל, 

שב  לכלו והנהוגה  וצעופיזומטר  המקובלת  לפרקטיקה  בהתאם  יהיו  הלוגים  ותכולת  פורמט   .

וגיאוטכניות. הידרולוגיות  למטרות    ותכונות   סוגי  תיאור:  השאר  בין  יכללו  הלוגים  בקדיחה 

הקדיחה,    נתוני  ,לעומק  בהתאם  שנקדחו  החומרים ושיטת  הקדיחה,  המהלך  וחומרי  ציוד 

של   וקואורדינטות  רוםההתקנות הזמניות בקדח,    פרטי,  ןותוצאותיה  בקדח  והמבחנים  בדיקותה

  ככל   המיםעומק  קדיחה ובסיומה ושינויי  ה  במהלךשל מי התהום שנפגשו    העומק הקרקע,    פני

בקדח  שחלו   הקבועות  ההתקנות  פרטי  הקדיחה,    צינור ה  יקטעופרטי    העומק  כוללבמהלך 

 שם  בלוג  יצוין  כן  כמו  .הצנרות  סביב  אוטמים  ומילויים, חצץ הפילטר  ]המסנן[  והמנוקב  האטום

  על  הצמוד  המפקח ידי  על ללוגים  ויוכנס ייעשה  שנקדחו החומרים  תיאור . אותו שהכין המומחה

  או   קרקע מהנדס  /גיאוטכני   מהנדס  או  הנדסי   גיאולוגידי    על  שיבוצע   נדרש)  הקדיחה

 גיאוהידרולוג(.  

 לפי עומקם וסט   ברצףבמצלמה דיגיטלית ידי המפקח  על יצולמו עומק הקדיחה  כלמ החומרים          

                                                                                                                             .ללוג כנספח התמונות יצורף          

 .מוסמך מודד ידי  על יימדדו  קדיחה כל של הקרקע ורום[ ת]קואורדינטו  מיקום          

                  החומרים שנקדחו, ייאספו ויישמרו לפי העומק עם סימון מתאים, זאת באופן המקובל.  מדגמי          

 "י. חל ידי על שיאושר אחסון למקום יובלו  הם          

 . בפרוטרוט יתוארו, שיתקבלו הממצאים והתוצאות ניתוחוכן  שאיבה מבחני/ניסיונות ביצוע •

  לאחר ההשפלה    יאתרשל שלושת    א" תצ  תומפ   או/ו  טופוגרפיותהעדות יכלול מפות אתר    דוח •

יכללו   המפות   התשתיות ,  הפיזומטרים,  הנקזים,  הבארות  מיקומי  אתהשאר    ביןשדרוגם. 

 כושרי ,  באר  בכל   המותקנות  הספיקות  ,לבריכה  המוצאיםאחרות, הקווים המאספים,    התקנותו

. הדוחות  זה  בכושר   הביטחון  מקדם  מרכיב  של  גודלו  ציון  עם  אתר  ובחלקי   אתר  בכל  השאיבה

 בו הושג מפלס המטרה  התאריךהדוח יציין את    רכיבים שהותקנו.   פרטי   ותוכניותתיאור    יכללו

 כנ"ל לגבי כושר השאיבה.  .והוחל בשמירתו

בדוח    ככל שלדעתה יהיו חסרים או חלקיים   ,"יחל  ידי על    ושיתבקשעדות    נתוניישלים    הקבלן •

 מבקשתה.     שבועיים, זאת תוך העדות

 מדידות 
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על פי מיטב  ו  החוק  להוראות  בהתאם, יבוצעו על ידי מודד מוסמך  העדות  דוחותעבור    כולל,  המדידות  כל

התוצאות  העדכנית  הגאודזית   הפרקטיקה  בטבלאות ,  מודרני  בפורמט   חשבוממ  בשרטוט  יוצגו . 

, בקנה מידה מתאים, פרטיםו  חתכים,  בתנוחה  הבצוע  ומרכיבי  פרטי  כל  את  יכללו  הן.  נלווים  ובטקסטים

. המתועד  של  מלאים  מזהים  פרטים  עםהארציות ו  הקואורדינטות  הצגת  עם  ומיקום  רומים,  מידות  עם

 "ה.מי רשת לפי  יהיו הרומים. GISיוצגו בשכבות נפרדות בפורמט    שבוצעו הפרטים

 ההשפלה  מערכות של עדכני  מיפוי

על   בדגש,  ‘המופעלות בשלב ב  באמצעות מדידות מדויקות את מערכות ההשפלה  למפות  הקבלן  על

ידי    עלשהוספו    המרכיבים  כלו  הקיימות   המערכות  מרכיבי   כלשל    מדויקים ה  והמידות   רוםה,  מיקוםה

, המדידים,  המגופים,  המאספים ,  קווים ה,  הנקזים,  והפיזומטרים  הבארות  ראשיהשאר של    וביןהקבלן  

, חדרי החשמל והגיבויים. התכניות יציגו תרשים  הבקרה  חדרי קרקעיות,  -תתהו  עלה  תשתיותה  תוואי

בבריכה.  המוצא  לנקודת  עד  ובנקזים  במאספים  המפונים  המים  של  זרימה                                                                                                                                                                   כווני 

  הנקודות   .תהום  מי  ומפלס  המבנה  רום  למדידת  שישמשו  קבע   נקודות  יסומנוכל באר ופיזומטר    בראש

טווח אחר מפלסי מי התהום ומפלסי    ךארו  אמין מעקב  ל  חוזרות   מדידות באופן עמיד כדי לאפשר    יסומנו

א  המידע  למערך  יוכנס   המיפוי  המטרה. שלב  מסיום  חודש  תוך  הפרויקט                                                                      . ‘של 

                                                                               תוספות. /שינויים  יהיווכאשר    ככל,  הקבלןידי    על  ב‘  בשלב  יעודכן  המיפוי

 . ימופו בזמן אמיתי ויוזנו מיידית למערך המידע של הפרויקט ‘מרכיבי מערכת שיוספו בשלב א

 האתרים  והסדרת ניקוי

 מה  כל  את  יפנה  הקבלן,  באתר  ספציפית  עבודה  כל   סיוםלאחר    מיד .  תיירותו   נופשהם אתרי    האתרים

  , כלל העבודות  בסיום.  עבודה  בוצעה  בו  אתרה  את  וינקהתחזוקה  /והתפעול  מההתקנות  חלק  שאינו

 . בהתאם להוראות ההסכם הקודם למצבואת האתר  ויחזירינקה  הקבלן

 העבודות  שמירת

 . באתר עבודות מבוצעות כשלא כולל, עת בכל לו ששייך מה וכל  עבודותיו  על ישמור הקבלן

 תשתיות ותיאום הכרת

  בעלי     עם  עבודותיו  את  ולתאם  סוגיהן  על  הקיימות  התשתיות  ופרטי  מיקום  את  ולהכיר  ללמוד  הקבלן  על

מקדמי   בשלב  זאת  כל.  ומי"ה  תמר  האזורית  המועצה  עם הצורך    לפיו  בהן  המשתמשים  עם,  התשתיות

 קרקעה-תתוב הקרקע פניביצוע עבודות העלולות לפגוע בתשתיות קיימות על  טרםשל עבודתו באתר 

וכפי שיידרש    בדיקותיבצע    הקבלן.  5כולל בבריכה    תיאום ה  לקראתו/או חפירות גישוש זהירות אם 

 .ובמהלכו ביצועה בטרם המצבולווידוא 

 

 וקדיחה   חפירות

על הקבלן לוודא או בצוע קדיחות,  /ו  ,כל שהן  תשתיותו  צנרת,  קווים,  לכבלים  כגון  ביצוע חפירות  טרם

בתשתיות קיימות. כחלק מהווידוא יבצע הקבלן חפירות גישוש    יפגעו או    יסכנולא    והביצועים   שהמיקומים

הקבלן אחראי להשיג היתר חפירה   .ותידוע  בלתיה לאיתור הימצאות ומיקום התשתיות הידועות ו  זהירות

יידרש, כשחל"י תסייע לכך בהתאם ליכולותיה  וממי ככל  קדיחה    או וללא מחויבות כלשהי כלפי    שזה 

 . הקבלן

  . אותן   לדפן  הצורך  ולפי  יציבותן, תוך שמירה על  והקדיחות  החפירותולבצע את    תכנןלאחראי    הקבלן

 ככל שיש תקן רלבנטי ישראלי או אחר על הקבלן לפעול על פיו. 

 .זמן לאורך וליציבותו לקדמותו אתרה רום להחזרת מתאים  חוזר למילוי אחראי הקבלן
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 ותשתיות חשמל כבלי על והגנה הנחה

ההנדסית הנהוגה, כולל בין   פרקטיקההו  תקןה  לדרישות  יתאימו  הנחתם  אופןו  ותשתיות  חשמל  כבלי

  כבלים   תוואי של    אתרה  בפני  מקובל  וסימון   חוזר  מילוי,  מגן   כיסוי,  מגן  רווליש,  עומקה  לגביהשאר  

 .  תשתיות מכוסותו

 

 לבריכה  נוספים יםמוצא

 יהםרכיב,  הםשל  ההולכה  כושר,  התוואים  את  לתכנן  הקבלן  על,  לבריכה  נוספים  יםמוצא  ויידרש  באם

  בתי ו  "המי,  כגון  עניין  בעלי   עםצורך    ולפי  םתוואיה   מיקום  את"י  חל  עם  יתאם  הקבלן.  תםואופן התקנ

  .המלון

   .המידע  למערך יוזנובכל מוצא  בפועל והכמויות והספיקות המתוכננות והכמויות הספיקות

 

 צנרת אטימות

  בצנרת   פריצהאו    נזילות  אירועימ  כתוצאהלהיגרם    העלולות  שקיעותול  , המסהלסחף  רגישה  הקרקע  תת

  על ולסביבה. על כן  מבניםל, לתשתיותכאלה  מאירועיםנלווים עלולים להיגרם  נזקים. על ותת קרקעית

 לדאוג: הקבלן

  ועמידה   איכותית  תהיה,  וכדומה  מדידים ,  מכשורשהצנרת של מערך ההשפלה, כולל מחברים, מגופים,    -

ל זמן  או    נזילות   מניעתלאורך  שהן    של  בקורוזיביות  להתחשב  יש  זה  בהקשר.  צנרתמה  הפריצכל 

 . חיצוניות מפגיעותשל הצנרת ולהגנתה  מיטבי ביסוסל לדאוג וגם הסביבה

 .אטימותהתכלול ווידוא איכות ההתקנה כולל  ,שימוש או כיסוי טרם הצנרת שבדיקת -

  נזילות קורות זאת  בכל  אם במהירות לזהות כדי,  שבמערכתמנתוני מכשור  אבחוןל ו ויזואלית לבקרה -

 הקרקע   את  במהירותפתאומיים ולתקן מיידית כדי למנוע החמרה וגם להחזיר    יםצפיצו  או  ואיטיות  קטנות

 .לקדמותם שנפגע ומה

 

 האיכות   בדיקות,  ההתקנה, אופן  המוצר  תקני,  איכותה,  הצנרת  אודות  הפרטים  כל  את  יכלול  העדות  דוח

 .וכדומה התקינות, והאטימות

 

 ילרשות חל"  נתונים

  הנתונים   כל,  הפרויקט  של  והתיעודהמידע    מערך  תכולתול  כמפורט  הנדרשיםלמתן הדיווחים    בנוסף

  גלויים   להיות  חייבים,  וכדומה  תפקודן,  מצבן  כולל,  תוך כדי ולאחר הסדרתן ושדרוגן  המערכות  אודות

יאפשר   הקבלןכן,    כמו  .ספציפית  שתדרוש  ובזמן ככולידי הקבלן    עללה    חיםו ומדו   24/7"י  לחל  ופתוחים

בין השאר אודות המעקב אחר    – ונתוניהםהמערכות    מרכיבי   כללעת    בכלויקל על חל"י גישה חופשית  

  .מפלסי המטרה וכושרי השאיבה

סוג    מבחינתניתנים    יהיוהמערכות,    שלהנרשמים בחדרי הבקרה    הנתוניםיהיה אחראי שכל    הקבלן

מערך הניטור    ידי   ועל  חל"י  ידי   על  24/7  לצפייהוכדומה,    לחדרים ולנתונים    , הגישההנתונים, הפורמט

 . הכוללני של פרויקט ההגנות

מפלסי מי התהום    את  וכן   ההשפלה  במערכת  פרטים"י רשאית למדוד בכל עת ובכל תכיפות שתרצה  חל

 המוגדרים לבקרת מפלס המטרה ועל הקבלן לסייע בידה לעשות זאת.  בפיזומטרים

 

  או   שניתן  במידע  או  ,ידי חל"י   על  מדידות  בביצוע, או  חל"י בנתונים כלשהם  ידי   על  הבצפיי  איןש  מודגש

 תוהבלעדי,  ותהמלא  והאחראויות  המחויבויותמ  לגרוע  כדי,  באופן כלשהו  לידה  יגיע  או"י  חל  ידי  על  יינתן

   "י.חלעל  ןכלשה אחריותאו  מחויבותלהטיל  כדי או ,הקבלן על תוהמוטל תומסויג והבלתי
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    שאיבהה וכושרי  מטרהה, מפלסי הקיימות תיאור המערכות - 4

       (נירוונה לשעבר) קלאב אונרדולמלון   4.1

 מוצג בצרופה  ,קלאב  לאונרדומלון  ב  הנוכחיתמערכת השפלת המים    הקמת  עבור  שהוכןדוח התכן  

  ל   3.2.3נוספים מוצגים בצרופות    נתונים   .3.2.2  בצרופה  ניתן  ההקמה  פרטי  על  עדות   דוח    .3.2.1

מיקום    עם  ההשפלה  אתר  שלמפה כללית  רלבנטיים נוספים שבספריית המידע בחל"י.    ובמסמכים  3.2.6

האזורים  הבארות את    בהםש  הפיזומטריםו,  לבצע  מפלס   תהום  מי   מפלס  אחר  מעקבהיש  לווידוא 

 . א בנספח 3מספר  באיור צגתמו, המטרה

  :תיאור כללי – עיקריים של המערכתההמרכיבים 4.1.1 

 : הערה      

לעת  ים כולל  הקיימת  המערכת  של  והתחזוקה  תפעולה - מעת   התאמות,  שינויים  של  ביצוע 

המכרז.    יתכן  .ושדרוגים ובמהלך  המפרט  הכנת  בעת  גם  יבוצעו                                                                                              שכאלה 

להיות שונים במידה זו או אחרת מהמוצג   עשויים,  וכדומה  המצב,  הנתונים,  המרכיביםכן,    על

המרכיבים, הנתונים    אודות הקבלן לברר    על להלן, שכשלעצמו הוא כללי ולא יורד לכלל הפרטים.  

 באתר.    ומביקוריוהמידע    בחדרוהמצב בפועל באמצעות לימוד מעמיק שלהם מחומרים זמינים  

 

   :העיקריים המרכיבים

  אטומים   במקטעים(  PVCפוליוויניל כלוריד )  עשוייםמצוידות בצינורות  ה בארות    20  שלסדרת   -

 . דק חצץ פילטרב עטופיםמסנן  מקטעיו

באר  טבולותמשאבות   - בכל  משתנה.ע מנועים  ה.  מותקנות  בתדר    השאיבהכושר   ובדים 

 . מ"ק לשעה 70ל   14הנקוב של המשאבות נע בין  (ספיקהה)

כושר כולל זה לא  +.15.1 הבריכמפלס עבור  הותקןמ"ק לשעה  700 כ  של כולל כושר שאיבה  -

. נראה שגם אינו כולל 15.1מצליח להשיג את מפלס המטרה אף טרם הגעת הבריכה ל    +

 מקדם בטחון. 

)נקודת   הומוביל אותם לבריכ  הבארות( האוסף את המים המופקים על ידי  DN450)  מאסףצינור   -

 (. עם מד ספיקה מוצא אחת

  .לניטור מפלס השפלת המים ומטריםזפי 9סדרה של  -

. האחד למדידה ידנית של מפלס מי התהום והשני למדידה פיזומטר בתוך כל באר  ותצינור  שני -

אותו    ולדווח  בבאראת עומד המים    למדוד  שתפקידם  (שנים  אואחד  )חיישני לחץ  באמצעות  

 לחדר הבקרה.או אלחוטית  קווית

.  3.5   סעיףראה    –  בחלק המזרחי של האתר  אופקיים  נקזיםשני    ,הותקנואך עדיין לא    ,ונתוכנ -

ו  האחד הצפוני  המרתף  השחייהליד    השניליד  בריכת  של  המכונות  יבחר   הקבלן  אם  .חדר 

  מחדר הבקרה. לשליטהלבצעם, יש לחברם 

 .  ומבנהוהקבלן לברר את מרכיביו  על – חדר בקרה -
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 : כדלהלן )לא הכל מתוחזק או מבוצע היום, כנדרש( בין השאר תפקידו

 .הטבולותחשמל והגנה חשמלית הדרושים למשאבות  לספק ▪

 חיישני ב, על בסיס עומדי המים שנמדדים  הטבולותעל מהירות מנועי המשאבות    לשלוט ▪

. מפלס בבארות  יעדהמפלס  על    ולשמור, על מנת להגיע  שבבארות  פיזומטריםשבהלחץ  

זה   בפיזומטרים   מוגדר יעד  המטרה  מפלס  על  ושמירה  הגעה  לצורך  הקבלן  ידי    על 

 . המיועדים לכך

   .את הנתונים הנמדדים לרשום ▪

 . למיניהןאזעקות ה אירועי את להציג ▪

 הגדרות הבקרה. לו למצגים, לנתונים הרשומים מאובטחתגישה מקוונת  לאפשר ▪

 קלה באספקה הרגילה של רשת החשמל.אוטומטית לספק כוח גיבוי במקרה שיש ת  לעבור ▪

  מצויד במיזוג אוויר, תאורה, מטפי כיבוי אש.הבקרה  חדר -

מים מתוקים לשטיפת  אספקת  צנרת לולתפקד  מותקנת  אמורה להיות  ראשי הבארות  תאי  ב -

ואם קיימת  לא ברור אם ההתקנה קיימת  .  משאבות ובצנרתבבאם מתגבשים  או לכלוך  מלחים  

 יש לבדוק ובהתאמה להתקין/להשמיש.  מתפקדת כראוי בכל הבארות/המערכות. האם

 :בפיזומטרים נדרשים וניטורםה מטרההמפלסי  4.1.2

בהם יש לנטר    והפיזומטריםההשפלה    אתרב  המוגדרים  םאזוריה  שניב  נדרשיםה  שוניםמטרה    מפלסי

 שבנספח   3  מספרומיקום באתר באיור    2.2כלהלן:  ]ראה הגדרות בסעיף    הם  מי התהום    אתאזור    בכל

 [. א

  P13   ,8P    ,3P    ,6P : הם  פיזומטרים +(, ה 12.50בו נמצא היסוד הנמוך ביותר )  –   המזרחי ]א[    באזור

   .בהתאמה,  +11.00  ו +11.50 הוא בהם הנדרש המטרה מפלס  של והתחתוןהעליון  והרום

 של  והתחתוןהעליון    והרום   14P    ,4P    ,7P   ,101P    ,102P:   הם  פיזומטריםה  –  המערבי]ב[    באזור

הם   102P  ו  101P  פיזומטרים  .בהתאמה,  +11.00  ו  +12.00  הוא  בהם  הנדרש  המטרה  מפלס

 פיזומטרים חדשים שנדרש לבצעם.

"ל הנהפיזומטרים    מיקוםיועברו ברצף לחדר הבקרה.    לדאוג שנתוני המפלס הנמדד בפיזומטרים  יש

  של   מיקוםה  .והבארות הקיימות  מבנים,  מלונות  מיקום  רקע  על  ,3איור מספר    –במפת האתר    מוצג

ה  אתרב  כללי  באופן  במפה  מסומן  החדשים  הפיזומטרים  בתוך  אותם  לקדוח  יש  יחסית.    אתר רחב 

, אתרה בתנאי התחשבות תוך, הסמוך המלון למבנה קרוב שניתןככול  –המסומן או בסביבתו הקרבה 

הנדרשים.    בנגישות חל"י    בהתאם  יהיהבפועל    לקדיחההמדויק    המיקוםובתיאומים   כפי ולהנחיית 

 .היד על שיאושר

 .באתר האזורים לפי המטרה ומפלסי הפיזומטרים  של ריכוז מוצג, א שבנספח 1מס  בטבלה

הקבלן   על  או הרוס וחלק עדיין לא נקדח.  אינו תקין  חלק,  ופעיל  תקין,  הקיימים  מהפיזומטרים  חלק  כיום

תקינים    יהיו  שלאמהנ"ל    אלה  תא.  עבודתו  ובהתחלת  הצעתו  הכנת  בעת  הפיזומטרים  מצב  את  לבדוק

  . למיקומם  בצמודמחדש    לקדוח   יש  ההרוסים  את.  הקיים   למיקום  בצמודבחדשים    להחליף  אולהשמיש    יש

לקדוח/להתקין.   עדייןהותקנו    לאש  הפיזומטרים את   יש                                                                                                    )חדשים( 

פי המפרט    ייעשה,  כלשהם  חדשיםהתקנת  /קדיחת   ושללקויים    פיזומטרים  השמשתשל    הביצוע על 
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 . הקיימים התקנת/קדיחתששימש ל

 : וניטורו כושר השאיבה הנדרש  4.1.3

מתברר שכושר השאיבה המותקן ו/או שתוכנן להתקנה, אינו מספיק עבור השגת מפלסי  מהמידע הקיים  

 ביטחון כנדרש. הלא כולל את מקדם שהוא המטרה ו

יהיה כושר שאיבה   יותר  בפועל  על הקבלן לדאוג שלמערכת  וגדול  על פי  שמזה שבמערכת הקיימת 

 תחילת העבודה. שיקבע למהמועד  חודשים    12  עד  תוך, זאת  כנדרש  מקדם ביטחון  יכלוללעיל  הגדרתו  

המותקנים במערכת ולהתקין נוספים אם וכפי    הספיקה  הקבלן נדרש לנטר את כושר השאיבה במדי

 שנדרשים לדיוק הניטור. 

  :מצב הנוכחיב עיקריות בעיות 4.1.4

  .מושג לא ,זה אתרב המטרה מפלסש כך, מופעלותהמזרחיות לא  בבארותהמשאבות  -

  מתוקים המים  השל    עדשהההבארות התברר ש  התקנת  שלאחר  , בין היתר,לכך היא  סיבהה

 כבתממיס עם ש  עהונמכה למג  הבארות  מהפעלת  וכתוצאה  התעבתההמלוחים    על  השעונה

 . 3.4ראה סעיף  –האתר במזרח יחסית רדוד בעומק הנמצאת מלח

 מכך   כתוצאה,  גדולה מדיבחלק מהבארות    השאיבות  בין ההדדית    ההשפעה שבנוסף התברר   -

מורידות את המים בבאר   והןמדי    גדול  משותף  שאיבה  כושר  יש  אלה   בבארות  למשאבותש

 התחתון לעתים קרובות מדי.  היעדלמפלס 

  .התוכנהו החומרה מבחינת דיהאמינה  לאמערכת הבקרה הנוכחי,  במצבה -

זה    במאסף .5  ה לבריכאת המים  משחרר  הקיים  ה   מאסףה  צינורל  חוברהמערכת השאיבה   -

  . הנדרשים  תחזוקההו  תפעולה  לצורכי   למספר מקטעים  אותו כדי לחלק    מגופים   מספרמותקנים  

  . תקינים אינם אלה מגופים

   .והוא אינו מחובר לצינור המאסף הסתימה לא התקנתואך  תוכנן  לבריכה צפוני מוצא -

  .ברורה אינה, ההשפלהמד הזרימה במוצא הדרומי של מערכת של  תקינותו -

 .במפלס המטרה יםנכונ שליטהלו לתפעול נדרשכלא מבוצע כיול של המערכת,  -

    ותקנים עדיין.יש שאינם משאינם תקינים ופיזומטרים  יש    -      

 הקופסאות מסביבה הקורוזיבית,    נפגמוהתקשורת בשוחות אינה תקינות או    מקופסאות   חלק -

 ועומדות בתנאי הסביבה של הפרויקט.  68IP בתקן מים  אטומותהמתאימות הן 

 בעיות   ישנן  אם  כולל,  ועבודתו  הצעתו  הכנת  עבור"ל  הנ   הבעיות  של  העדכני המצב  את לברר  הקבלן  על

 .נוספות

 ( מוריה לשעבר) הרודס מלון 4.2

  דוח .  3.3.1  צרופהבשל מלון מוריה מוצג    אתרבמערכת השפלת המים    הקמת  עבור  שהוכן דוח התכן  

ובמסמכים    3.3.9ל    3.3.3נוספים מוצגים בצרופות    נתונים  . 3.3.2מוצג בצרופה    ההקמה  פרטי  על  עדות

  האזורים ומיקום    הבארות  מיקום  עםההשפלה    אתר  שלמפה כללית  נוספים שבספריית המידע בחל"י.  



 

31 

 

  2 מס   באיור  מוצגת ,  המטרה  מפלס  לווידוא   התהום  מי   אחר   המעקב  את  לבצע  יש   בהםש  הפיזומטרים ו

  .א בנספח

 : כללי תיאור – עיקריים של המערכתההמרכיבים  4.2.1

 :  הערה

שינויים, התאמות ושדרוגים. יתכן    של ביצוע מעת לעת    יםכולל  הקיימתשל המערכת    התפעול

  .המכרז  מהלךבו המפרט הכנת בעת גםשכאלה יבוצעו 

כן, המרכיבים, הנתונים, המצב וכדומה, עשויים להיות שונים במידה זו או אחרת מהמוצג   על

 להלן, שכשלעצמו הוא כללי ולא יורד לכלל הפרטים.  

 שלהם  מעמיק  לימוד  באמצעות  בפועל  והמצב  הנתונים,  המרכיבים  אודות  לברר  הקבלן  על

 באתר.   וומביקורי בחדר המידע זמינים מחומרים

 : העיקריים המרכיבים

     אופקי המורכב מ: נקז של מערך -

  כ   בן  צפוני  ומקטע,  DN350  בקוטר  מטר   230  כ  בן  במזרח  מרכזי  קטעמ  בנוינקז אופקי   ▪

מנקז   הוא  .+8.0  עד+  7.7  הנקז מ  עומק.  250DN  שקוטרם  מטר  61  כ  בן  ודרומי  מטר  55

 לבור שאיבה. בגרביטציה  את מי התהום 

 הסונקות שלוש משאבות  בו . יש בטון מצופהו שיגומיםעל ידי  מוגן הוא .בור שאיבה פתוח ▪

 מד ספיקה לכל משאבה.  .האת מי הניקוז לבריכ

 הציוד בו מיושן. . נפרד בקרוואן נמצא. למערך בקרה חדר ▪

 . 4.2.1האופקי נמצא בצרופה דוח על הנקז 

בצינורות  הבארות    28  של  הסדר - )  עשוייםמצוידות  כלוריד   מקטעים  (PVCפוליוויניל  עם   ,

 .דק חצץ  פילטרב עטופים מסנן ומקטעיאטומים 

שאיבה )ספיקה(    כושר  .משתנה  בתדר  עובדים   המנועים.  מותקנות בכל באר  טבולותמשאבות   -

   ."ק/שעהמ  45 לבין  8הנקוב של המשאבות נע בין 

ואקום קבוע    ליצירת(  רזרבית, ומשאבת ואקום )+ משאבת ואקום  באר   כלקולט ואקום לראש   -

 . עדיין לא מופעל(נמצא שמיש בבדיקות קבלה, אך ) מערך ואקום זה  בבארות;

מ"ק לשעה    290כ    )  +15.1  בריכה  מפלס  עבורותקן  ה  מ"ק לשעה  690    כ  שלשאיבה כולל  כושר   -

]של הבארות + הנקז[ כושר זה  נראה ש  .נקז(במ"ק לשעה    400  כו  בארות בתנאי ואקוםב  הם

לא ברור אם +.  15.1השגת מפלס המטרה אף טרם הגעת הבריכה ל  עלול לא להספיק עבור  

ההפעלה הנדרשת של מערך   עד כמה תסייעלא ברור  גם  כולל את מקדם הביטחון הנדרש.    הוא

 הוואקום.  

)שתי   -  הלבריכומוביל אותם    הבארות( האוסף את המים המופקים על ידי  DN400)  מאסףצינור   -

 (.ושני מדי ספיקה נקודת מוצא

  .המלון סביב אתרב לניטור מפלס השפלת המים ומטריםזפי 9 של סדרה -

 בבאר ( שמודדים את עומד המים שנים או אחדחיישני לחץ )ב המצויד באר בכל פיזומטר צינור -

 יתכן שישנו צינור נוסף .  לחדר הבקרה; קוויתומשדרים אותו 
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 .  ומבנהוהקבלן לברר את מרכיביו  על – חדר בקרה -

 (: כנדרש, היום מבוצע או מתוחזק הכל)לא  כדלהלן השאר בין תפקידו

 .הטבולותספק חשמל והגנה חשמלית הדרושים למשאבות ל ▪

  חיישני , על בסיס עומדי המים שנמדדים בהטבולותעל מהירות מנועי המשאבות    לשלוט ▪

 זה  יעד.  בבארות  היעדמפלס  על    ולשמור, על מנת להגיע  ותבארשב  שבפיזומטריםהלחץ  

   .לכך המיועדים בפיזומטרים המטרה מפלס על ולשמור להגיע כדי הקבלן ידי על מוגדר

   .את הנתונים הנמדדים לרשום ▪

 .למיניהןאזעקות ה  אירועי את ולשדר  להציג ▪

 .הגדרות הבקרהלוגישה מקוונת לנתונים הרשומים, למצגים  אפשרל ▪

 .אוטומטית לספק כוח גיבוי במקרה שיש תקלה באספקה הרגילה של רשת החשמל  לעבור ▪

   מצויד במיזוג אוויר, תאורה, מטפי כיבוי אש. החדר -

ולתפקד צנרת לאספקת מים מתוקים לשטיפת   - בתאי ראשי הבארות אמורה להיות מותקנת 

 ואם כן האםמלחים או לכלוך באם מתגבשים במשאבות ובצנרת. לא ברור אם ההתקנה קיימת  

 מתפקדת כראוי בכל הבארות/המערכות.   

 : בפיזומטרים וניטורם  נדרשיםהמטרה המפלסי  4.2.2

יש    ההשפלה  אתרב  המוגדרים  םאזוריה  שניב  הנדרשים  השוניםהמטרה    מפלסי והפיזומטרים בהם 

ומיקום באתר   2.2לוודא אותם הם כלהלן:  ]ראה הגדרות בסעיף    כדי אזור    בכל לנטר את מי התהום  

 [.  א בנספח  2 מס  מספרבאיור 

 PM17 , PM13 ,PM23 הם:   פיזומטרים ה+(,  9.20)  ביותר  הנמוך  היסוד  נמצא  בו   –  יהדרומ[  ג]  באזור

PM12    ,25PM   ,22PM  7.70 ו  +8.20 הואבהם  הנדרשהמטרה  מפלסלוהתחתון  העליון  והרום+  ,

 .  בהתאמה

  והתחתון העליון    והרום  PM21, PM24,  101PM  ,102PM  הם:  פיזומטריםה  –  הצפוני [  ד]  באזור

הם    102PM  ו  101PM  פיזומטרים  .בהתאמה,  +7.70  ו+  10.00  הואבהם    הנדרשהמטרה    מפלסל

 חדשים שנדרש לבצעם.

 לדאוג שנתוני המפלס הנמדד בפיזומטרים יועברו ברצף לחדר הבקרה.   יש

, על רקע מיקום מלונות, מבנים  2איור מס    –  ההשפלה  אתרהפיזומטרים הנ"ל מוצג במפת    מיקום

רחב יחסית. יש    אתרוהבארות הקיימות. המיקום של הפיזומטרים החדשים מסומן במפה באופן כללי ב 

ככול שניתן קרוב למבנה המלון הסמוך, תוך   –המסומן או בסביבתו הקרבה   אתרלקדוח אותם בתוך ה

  בהתאם   יהיה  בפועל  לקדיחה  מדויקה  המיקום.  הנדרשים  ובתיאומים  בנגישות,  אתרה  בתנאי  התחשבות

 . ידה על שיאושר  וכפי"י חל להנחיית

 .ההשפלה  אתרבריכוז של הפיזומטרים ומפלסי המטרה לפי האזורים    מוצג,  א  בנספח  1מספר    בטבלה

 הקבלן  על.  נקדח  לא  עדיין  וחלק  הרוס  או  תקין  אינו  חלק,  ופעיל  תקין,  הקיימים  מהפיזומטרים  חלק  כיום

  תקינים   יהיו  שלא"ל  מהנ  אלה  את.  עבודתו  ובהתחלת  הצעתו  הכנת  בעת  הפיזומטרים  מצב  את  לבדוק

.  למיקומם  בצמוד  מחדש  לקדוח   יש  ההרוסים  את.  הקיים   למיקום  בצמוד  בחדשים  להחליף  או  להשמיש  יש

  לקויים   פיזומטרים   השמשת  של  הביצועלהתקין.  / לקדוח  יש)חדשים(    עדיין  הותקנו  שלא  הפיזומטרים  את

 . הקיימיםהתקנת /לקדיחת ששימש המפרט פי על ייעשה, כלשהם חדשיםהתקנת /קדיחת ושל

 : וניטורו כושר השאיבה הנדרש  4.2.3
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מהמידע הקיים מתברר שכושר השאיבה המותקן ו/או שתוכנן להתקנה, אינו מספיק עבור השגת מפלסי  

  על הקבלן לא ברורה תרומת מערך הוואקום שעדיין  המטרה ושהוא לא כולל את מקדם הביטחון כנדרש.  

                                                                                                 להפעילו.                                                                           

יהיה כושר שאיבה    על הקבלן יותר  בפועל  לדאוג שלמערכת  וגדול  על פי  שמזה שבמערכת הקיימת 

 תחילת העבודה. מהמועד שיקבע לחודשים    12  עד  מקדם ביטחון כנדרש, זאת תוך  יכלול  לעיל  הגדרתו

  המותקנים במערכת ולהתקין נוספים אם וכפי במדי הספיקה  הקבלן נדרש לנטר את כושר השאיבה  

 שנדרשים לדיוק הניטור. 

  :מצב הנוכחיב עיקריות בעיות 4.2.4

 (, פועל ברציפות כבר עשרות שנים ומהווה נדבך 4.2.1)ראה פרטים בצרופה  האופקי הנקז    -      

 ]ללא מערכת הואקום[   פועלות הבארות שכלכ גם , אולםההשפלה של מוריה.  במערכת חשוב           

                                                                                                                            .גבוהים ממפלס המטרה המושגים, המפלסים האופקי הנקזעם  יחד            

כולל              קורות תקלות בבור השאיבה  מים    חדירהבזמן האחרון  הקרקע    מפני  סחף ולתוכו של 

     .סביבו

גרמו    יחד   אלה            השאיבה  ובכושר  בתפעול  בתחזוקה,  חסרים                להצפתו פעם    מדיעם 

                                                                                                                                                                       .והשבתתו

              החלפת כלוליו יתכןהשאר  ביןש, הדרגתיטיפול  בתהליךוהחסרים נמצאים  תקלותה           

 עבודת    תחילתל  עד  יוסדרו  כולן  אוליו  מהבעיות  שחלק  סביר  .ספיקות  של  רחב  לתחום  משאבות           

 .אתרעל הקבלן לברר את המצב בביקוריו ב  .הקבלן           

  שבהן   למשאבותבחלק מהבארות גדולה מדי, כתוצאה מכך ש  השאיבות  ביןההשפעה ההדדית   -

התחתון לעתים קרובות    היעדמורידות את המים בבאר למפלס    והןמדי    גדול  שאיבה   כושר  יש

 מדי. 

 התנעה ולהפעלהלהוראות  על    מידע .במתכונת מבצעית  לא הופעל  עדייןהוואקום    ךמער,  כאמור -

פעילויות  ראה גם    –   3.3.7ו    3.3.6  ותצרופזמינות ב  ,ושנכתבו על ידי המתכנן של  ,ךהמער  של

בהתבסס על המידע הקיים ועל    המערךאחראי להתנעה ולהפעלה נכונות של   הקבלן  .לעיל  1א

 מומחיותו הוא. 

  . המטרה במפלס נכונה ושליטה לתפעול נדרשכלא מבוצע כיול של המערכת,  -

    חלק מהפיזומטרים הנדרשים לא תקין וחלק עדיין לא מותקן. -

 .מקורוזיה כנראה - בלאי עקב שמיש לא ועוד התקשורת  מקופסאות חלק -

  ישנן המצב העדכני של הבעיות הנ"ל עבור הכנת הצעתו, כולל אם    אתהקבלן לברר    על ש  שוב  מובהר

 . נוספות בעיות

 עין בוקק  4.3

עבור    שהוכןהתכן    דוח.  2018ההשפלה בעין בוקק הוקמה לפני למעלה מעשור. היא שודרגה ב    מערכת

בצרופה   המשודרגת  רכתהמע  הקמת  המערכת  של  עדותהותכניות    תכנון העל    נתונים . 3.4.1  מוצג 
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  4מס    באיורנוספים שבספריית המידע בחל"י.    ובמסמכים  3.4.8ל    3.4.2מוצגים בצרופות    המקורית

, של [2018של    השדרוג  לאחר]הנוכחי    מיקוםה  עםההשפלה    אתר  של  מוצגת מפה כללית  ,א  בנספח

שדרוג    .המטרה  מפלס  לווידוא  התהום  מי   אחר  המעקב   את  לבצע  יש  בהם  הפיזומטרים   ושל  הבארות

והוספת תשתיות נלוות, מבוצע בעת    מהמשאבות  חלק של    הכושרנוסף של המערכת, בעיקרו הגדלת  

 . המכרזהכנת 

 : תיאור כללי – עיקריים של המערכתההמרכיבים  4.3.1

 : הערה           

לעת    ים כולל  הקיימתהמערכת    של  והתחזוקה  התפעול - מעת  התאמות   שלביצוע  שינויים, 

 בעת הכנת המפרט ובמהלך המכרז(  יםהמבוצע כאלה יש, כאמור ושדרוגים. 

כן, המרכיבים, הנתונים, המצב וכדומה, עשויים להיות שונים במידה זו או אחרת מהמוצג   על -

 להלן, שכשלעצמו הוא כללי ולא יורד לכלל הפרטים.  

 שלהם  מעמיק  לימוד  באמצעות  בפועל  והמצב  הנתונים,  המרכיבים  אודות  לברר  הקבלן  על -

 באתר.   וומביקורי בחדר המידע זמינים מחומרים

 : עיקרייםההמרכיבים 

אטומים    במקטעים,  (PVCפוליוויניל כלוריד  )  ים מצוידות בצינורות עשויהבארות    62  של  הסדר -

דק  פילטר  וסביבם  מסנן  ומקטעי למספר    הסדרה  .חצץ  המקיפים    (A-L)  מקטעיםמחולקת 

בתחילה .  כלולאה ארוכה את מתחם המלונות והמבנים שיש להגן עליהם באמצעות ההשפלה

לא הופעלו כולן.    מעולם.  מ '  16-בארות בעומק ממוצע של כ    73הותקנו  התכנון המקורי,    ולפי

  מיקומן )ראה    .62  ה  של  הנוכחית  לכמות  הבארות  מספרצמצם את    שבוצע למערכת  שדרוגה

 .(בנספח א 4 מס איורב

 ממוקמת   שהייתהתחנת שאיבת ביוב    פורקההמערכת(    דרוגמש   כחלק)   2018בינואר   ▪

  המקוריים   מקטעיםב  הבארותמרבית    ופורקו  האתר  של  הדרומי  בחלק  ופעלה  נמוך  אתרב

B   ו   –  C  זה   רום.  +6.95לרום  סביב התחנה  מי התהום    את  להשפיל  נועדולשדרוג    עד ש  

בהתאם   ,+10היה    אתרה המטרה בשאר    מפלס  .יסודותיהשל    הנמוך  רוםל  מותאםהיה  

   .במרחבו לרום היסוד הנמוך ביותר

    יו כדי לשמור עלוכל האתר  + ל10של    אחיד מפלס המטרה    נקבעהתחנה,    רוק פי  לאחר ▪

  יחד (  L5עד    L1)  חדשות  בארות  משח   הכולל  חדש  מקטע ,  2018לפעול ביולי    והחל   ןהותק

   . Bפורקו ממקטע  שלא, B5  ו   B1בארות  שתיעם 

.  VFDבעזרת משני תדר    מנועים עובדים בתדר משתנהה.  בכל באר  מותקנות  טבולותמשאבות   -

 DIN W.-Nr. 904 L 1.4539)פלדת אל חלד    Grundfos   SP46-4 CR  המשאבות:    דגמי

AISI;) נמצא בנתוני היצרן. כושר השאיבה )הספיקה( הנקוב של המשאבות    

  60SPל    אתרה שבצפון    מהמשאבות  22כ    לשדרג  בתקופת ההליך המכרזי הנוכחיהחלה  חל"י  

 דרגות.  5עם 

+,  15.1שאמור היה להיות מותקן לבריכה כ  שאיבה  הכושר  תכנון המקורי,  הדיווח מהעל פי   -

עלול לא להספיק   כושר זהסדר גודל  לפי מידע קיים    .בארות  73ב    מ"ק/שעה  2800  מעלהוא  

וגם אינוו  +15.1הבריכה ל  טרם הגעת    אתרב  מחולק נכון  כנראה שאינו כולל מקדם בטחון 
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הכושר  ההשפלה נמוך  ]בפועל[  האפקטיבי  .  התכנוניהנוכחי  מצליח    מהכושר  אינו  וכאמור 

 .להנמיך את מי התהום למפלס המטרה

  אורךשל  הבארות  ממקטעי את המים הנשאבים    האוספים(,  DN400 / 250)  מאסף צינורות   -

  צפוני   מוצא.  מוצאים  3  דרך  לבריכה  מהמאסףמפונים    המים  .המתחם  את  המקיפההלולאה  

מים  מפנה דרומיומוצא  KIDמים ממקטעים  מפנהמרכזי  מוצא. FHEGמים ממקטעים  מפנה

. ספיקה  מד  יש  מקטעבכל    (.א  בנספח  4  מסאיור    –ההשפלה    אתר  מפת)ראה     -  AJLממקטעים  

 לים   לבריכה או  מפונים או  המיםהחלטתה    לפיש  "המי  ידי  על  חלקית  מופעל  הדרומי  המוצא

מתוקים מדי    של האתר   הדרומי  בחלק  הנשאביםהמים    כאשר  נעשה  המלח  לים  הפינוי.  המלח

 .הבריכה בתפקוד לפגום  ועלולים

 שלא  5. ה אתרב  עבודות  ידי  על  ניזוקו   מהם   3.  המטרה  מפלס  לווידוא  פיזומטרים 8  של  סדרה -

   חלק מהם תקול מידי פעם. בשבוע. פעמים 2-3נמדדים באופן ידני  ניזוקו

את לחדר הבקרה    ומשדרים מודדים  ש(  2או    1חיישני לחץ )ב  המצויד  באר  בכל  פיזומטר  צינור -

 . בבארעומד המים 

אזוריים. מתוכם    כפיזומטרים  ומוגדרים  ההשפלה   אתרל  מחוץנוספים נמצאים    פיזומטרים  16 -

הם    מהם מחוברים לחדר הבקרה הצפוני.    4. הם אינם נגישים למדידה ידנית.  14שמישים כ  

 אינם רלבנטיים לבקרה הנדרשת של מפלס המטרה. 

 .קיים גיבוי חשמל עם מחולל דיזל נפרדמהם    בשנים כוח.  תספקאחדרי בקרה עם    חמישה -

האחריות להמצאות גיבוי לאספקת   .המכרז  בתקופת  נוספים  לחדרים  גיבוי   תוסיף"י  שחל  יתכן

 חשמל לכל החדרים היא של הקבלן.

 :תפקיד החדרים הוא בין השאר

 .הטבולותחשמל והגנה חשמלית הדרושים למשאבות  לספק ▪

 בחיישני   יםהמים שנמדד  י, על בסיס עומדמשאבה  כלשל    הטבולמנוע  העל מהירות    לשלוט ▪

ידי    המוגדר  בבארות  היעד, על מנת להגיע למפלס  ותבארשב  יםפיזומטרשבהלחץ   על 

 . הקבלן לצורך הגעה ושמירה על מפלס המטרה בפיזומטרים

 . את הנתונים הנמדדים לרשום ▪

 .למיניהןאזעקות ה אירועי את  להציג ▪

   .הגדרות הבקרהלו למצגים , גישה מקוונת לנתונים הרשומים לאפשר ▪

 .אוטומטית לספק כוח גיבוי במקרה שיש תקלה באספקה הרגילה של רשת החשמל  לעבור ▪

   מצוידים במיזוג אוויר, תאורה, מטפי כיבוי אש. החדרים     

מי"ה  מדי - ידי  על  מנוהלים  הדרומי  במוצא  המים  פינוי  והכוונת  ותחזוקת הספיקה  תפעול   .

 המשאבות יבוצעו על ידי הקבלן. 

ולתפקד צנרת לאספקת מים מתוקים לשטיפת   - בתאי ראשי הבארות אמורה להיות מותקנת 

 ואם כן האםמלחים או לכלוך באם מתגבשים במשאבות ובצנרת. לא ברור אם ההתקנה קיימת  

 שמיש. מתפקדת כראוי בכל הבארות/המערכות. יש לבדוק ובהתאמה להתקין/לה

 : בפיזומטרים וניטורם נדרשיםהמטרה המפלסי   4.3.2
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ב  אזוריםב  הנדרשים  מטרהה  מפלסי מי   והפיזומטריםההשפלה    אתרהמוגדרים  את  לנטר  יש  בהם 

  4  מס  באיור  באתרומיקום    2.2  סעיףב  הגדרות]ראה    :  כלהלן  הם  אותם  לוודא  כדיאזור    בכלהתהום  

 . [בנספח א

   PZ101, PZ102, PZ1, PZ2 הם  פיזומטריםה  :  +(11.00)הנמוך ביותר    היסוד  נמצא  בו  [ה]  אזורב

 . בהתאמה, +9.50  ו+ 10.00הוא  בהם הנדרש המטרה מפלס  של והתחתוןהעליון  והרום

  הוא   הנדרש בהם  המטרה  מפלס  של  והתחתוןהעליון    והרום    PZ4, PZ3הם   יםפיזומטרה  :[ו]  אזורב

 .בהתאמה, +9.50 ו+ 11.00

העליון    והרום  PZ5  PZ104 , PZ103 ,  הם  פיזומטריםה  :  +(11.05  ב  נמצא)היסוד הנמוך  [  ז]  אזורב

 .בהתאמה +9.50 ו  +10.00 הוא  בהם הנדרש המטרה מפלס של והתחתון

,  +9.50  ו+  10.50  הוא  בוהמטרה    מפלס  של  והתחתוןהעליון    והרום   PZ14  הוא  פיזומטרה  :  [ח]  אזורב

   .בהתאמה

,  +9.50  ו+  11.00הוא    בו  המטרה  מפלסשל    והתחתון  העליון  והרום   PZ8הוא   פיזומטרה  :[ט]  באזור

 .   בהתאמה

  . לבצעם שנדרש חדשים הם 14  ו 104 103  102, 101  פיזומטרים

 לדאוג שנתוני המפלס הנמדד בפיזומטרים יועברו ברצף לחדר הבקרה.   יש

, על רקע מיקום מלונות, מבנים  4איור מס    –  ההשפלה  אתרהפיזומטרים הנ"ל מוצג במפת    מיקום

רחב יחסית. יש    אתרוהבארות הקיימות. המיקום של הפיזומטרים החדשים מסומן במפה באופן כללי ב 

ככול שניתן קרוב למבנה המלון הסמוך, תוך   –המסומן או בסביבתו הקרבה   אתרלקדוח אותם בתוך ה

ים. המיקום המדויק לקדיחה בפועל יהיה בהתאם  , בנגישות ובתיאומים הנדרשאתרהתחשבות בתנאי ה

 להנחיית חל"י וכפי שיאושר על ידה. 

האזורים    מוצג ,  א  שבנספח  1מספר    בטבלה לפי  המטרה  ומפלסי  הפיזומטרים  של   אתר  שלריכוז 

 . ההשפלה

הקיימים, תקין ופעיל, חלק אינו תקין או הרוס וחלק עדיין לא נקדח. על הקבלן   חלק מהפיזומטרים  כיום

  תקינים   יהיו  שלא"ל  מהנ  אלה  את.  עבודתו  ובהתחלת  הצעתו  הכנת  בעת  הפיזומטרים  מצב  את  לבדוק

.  למיקומם  בצמוד  מחדש  לקדוח   יש  ההרוסים  את.  הקיים   למיקום  בצמוד  בחדשים  להחליף  או  להשמיש  יש

  לקויים   פיזומטרים   השמשת  של  הביצועלהתקין.  / לקדוח  יש)חדשים(    עדיין  הותקנו  שלא  הפיזומטרים  את

 . הקיימיםהתקנת /לקדיחת ששימש המפרט פי על ייעשה, כלשהם חדשיםהתקנת /קדיחת ושל

 : וניטורו כושר השאיבה הנדרש   4.3.3

להתקנה, אינו מספיק עבור השגת מפלסי  מהמידע הקיים מתברר שכושר השאיבה המותקן ו/או שתוכנן  

באזור הצפוני  הבעיה היא בעיקר  המטרה ושהוא לא כולל את מקדם הביטחון כנדרש. מתברר גם ש

 היותר פרמאבילי של האתר. 

  ושעל פי הגדרתו   שבמערכת הקיימת  מזהגדול  הבפועל  על הקבלן לדאוג שלמערכת יהיה כושר שאיבה  

 חודשים מצו תחילת העבודה.   12 עד מקדם ביטחון כנדרש, זאת תוך יכלוללעיל 

המותקנים במערכת ולהתקין נוספים אם וכפי  הספיקה    הקבלן נדרש לנטר את כושר השאיבה במדי
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 שנדרשים לדיוק הניטור. 

 :מצב הנוכחיב עיקריות בעיות 4.3.4

ידי    2020תחילת  ל  נכוןהמצב   - על  ודווח  -AGT  ,  ( 2020 04 14-JVST_ATORנותח 

AGT1140-Ein Bokek-Report-v1;  -    ועל ידי דוחות רלבנטיים נוספים    (4.3.1ראה צרופה

 שבספריית המידע שבחל"י.

מתקשה    המערכת,  2016-2017מאז   - המטרהמצליחה    ולאהקיימת  למפלס  הנוכחי   להגיע 

 .תחזוקהוב ולפעובת השאיבה בכושר חסרים בגלל+ בכל האתר, זאת 10.00שהוא 

    חלק מהפיזומטרים הנדרשים לא תקין וחלק עדיין לא מותקן.    -      

 .  מנותקים L -ו  Aכבלי אספקת החשמל למספר משאבות במקטעים  -

 .  אינם נכונים Lפרמטרי הבקרה במקטע  -

 . לא מחוברים לחדר הבקרה שפלההה מפלס מנוטר  בהם פיזומטרים -

  .לקויה)ראשי הבארות( הגישה  בתאיאספקת המים המתוקים  -

 .  המטרה במפלס נכונה ושליטה לתפעול נדרשכלא מבוצע כיול של המערכת,  -

 . נוספות בעיות ישנן אם  כולל, הצעתו הכנת עבור"ל הנ הבעיות של העדכני המצב את לברר הקבלן על

  ודרישות  פרטים לקט  -המערכות  תפעול .5

לתפעל את מערכות ההשפלה, החל מהמועד שנקבע לתחילת העבודה ולאורך כול משך    נידרש  הקבלן

הזמן של השלבים א‘ ו ב‘. כחלק אינטגראלי מהתפעול על הקבלן לתחזק את המערכות כמפורט בפרק  

6   . 

                                                                            . הקיימות המערכות של התפעול אודותפרטים לקט  מוצג להלן

  הקיימות מהמערכותופרטים נוספים  זה שלקט נדרש ,והיעילות של התפעול האינטגרטיביות למען

                                                                                                                                     .ותוהמשודרג המוסדרותהמערכות  שלפעול תב אינטגרלית מובנים וייה

  המטרה מפלסושמירה של  השגהלמען  נחוץ שהדברהקבלן אחראי להוסיף פרטי תפעול ככול שיסיק 

 .וכושר השאיבה

 יצרנים ו/או ספקים.  של הוראות גם במלואן לקיים יש מקרה בכל

  יעד מפלסי, בקרת תדר -  שאיבהבארות  5.1

  על ידי הקבלן. ,מחדרי הבקרה מופעלות השפלה אתר בכלהשפלת המים  מערכות

לניטור    יםוניתנעל ידי חיישני לחץ אוטומטיים    יםנמדדהפיזומטרים  והבארות     כלמפלסי מי התהום בתוך  

באופן שוטף מדידות ידניות     מבוצעותבנוסף,   בחדר הבקרה.שעל גבי מסך המחשב של תחנת המפעיל  

 . )ראה עוד בהמשך(. אלה יםשל מפלס

מי התהום שנמדד בתוך של    הדינמיבאופן אוטומטי בהתאם למפלס    משתנההמשאבות    ספיקתקצב  

תדר לכל משאבה   משנה.  PLCלתכנות    נת)מערכת בקר הנית  עבורה  המוגדר  היעדמפלס  להבאר ו

, מנוע המשאבה צריך להאיץ על ידי הזנתו בתדר היעדממפלס  גבוה    בבארכאשר המפלס   .(בנפרד

כאשר המפלס בפועל נמוך ממפלס המטרה, מנוע המשאבה צריך להאט על ידי הזנתו בתדר   גבוה יותר. 

נשאר קבוע, מהירות המנוע צריכה להישאר קבועה גם היא )מצב    בבארכל עוד המפלס   נמוך יותר.
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מ'  מעל    0.02  -צריך להיות קטן מ  בבארלמפלס בפועל    היעדבמצב מאוזן, ההפרש בין מפלס   מאוזן(.

 . ליעדמ' מתחת  0.25ו 

 מתאיםבבארות לערך    היעדמפלסי    אתלקבוע    הקבלן   על  הנדרש,המטרה    על מנת להשיג את מפלס

לקביעה כזו במערכות הקיימות, מצויות במקורות  מתאימות  דוגמאות  על הקבלן לבדוק אם  .  יותרנמוך  

 : שלהלן

מראה את נקודות ההשפלת המים  לתכן  ה  דוחותשל    2בנספח    1טבלה  ב  עבור נירוונה ומוריה: -

 ( 3.3.3 עד 3.3.1 וצרופות  3.2.3עד   3.2.1 צרופות ראה)  - באר כל עבורההתחלה 

   (3.4.4 צרופה של בדיקות קבלה )ראהדוח התכן  של  1נספח בעבור עין בוקק:  -

 :בבארותשחיישני הלחץ 

יש להחשיב ערך  החיישן.הותקן    בו  לרוםולי של עמוד המים מעל  אהעומד ההידר את    מודדים -

יש לחלק  זה כ"עומד מים מתוקים שווה ערך", כלומר את הגובה האפקטיבי של עמוד המים  

התהום   מי  הבאר.שבצפיפות  היא   בצינור  בהתחלה  בחשבון  תילקח  אשר    1.24הצפיפות 

כאשר מותקנים שני חיישנים ניתן לחשב את הצפיפות מתוך הפרש ב 'עומד המים   .גר/סמ"ק

 . ( 3.4.1ו   3.3.1,  3.2.1 ות)ראה ההוראות בצרופ ‘ה ערךשוו נמדדמתוקים 

 .בתא הגישה שלו קצהב הפתוחהלחץ האטמוספרי נמדד על ידי החיישן דרך צינור נימי  -

במגע עם    אינו)   .בצינור הבאר  נמדדהוואקום המופעל    ,הרודס  מלוןמערכת השפלת המים של  ב -

 הצינור הנימי(. 

אם מותקנים   תי של מפלס המים בצינור הבאר.י חיישן הלחץ לערך אמיש להמיר את הקריאה שמייצר  

 שני חיישנים, רק הערך של החיישן התחתון יילקח בחשבון.

של המשאבה    הספיקהשהוגדר עבור צינור הבאר, וקצב    היעדיש להשוות בין ערך מפלס מים זה למפלס  

 .PLC-VFD ה  בקר תדר משתנ -צריך להשתנות בהתאם על ידי מערכת הבקר המתכנת 

  יש להימנע מעצירת המשאבות לתקופות קצרות או ארוכות יותר. השאיבה צריכה להיות רציפה.

     אופקיים נקזים  5.2

  ן גמוה  פתוחה  השאיבה מפנה את המים באמצעות כוח הכובד לבור    הקיים האופקי    הנקז,  הרודסבמלון  

, כאשר שתיים מהן פועלות  טבולותבור על ידי שלוש משאבות  מה  מפוניםהמים   בטון.   מצופהו  בשיגומים

ידי חיישני מפלס בין מפלס מינימום )עצירת   המתנה.מצב  בוהשלישית   מפלס המים בבור נשלט על 

, ואסור לחרוג הנקזמפלס מקסימלי זה הוא מפלס   משאבות ( למפלס מקסימלי )הפעלת משאבות (.

 .ספיקה מצוידים במוני  מהבור המים פינוי צנרות ממנו.

 עדשה   סילוק  לצורך  שהוצעו  נוסף  אופקי  נקז  של םמקטעי  שניהותקנו    ולא  תוכננו  קלאב  לאונרדובמלון  

  התכנון   לפי.  לעיל  3.4ראה סעיף    –להשגת מפלס המטרה    כפתרון  זאת,  יחסית  מתוקים  מים  של  עליונה

 מחדר הבקרה הקיים.  ויישלטובתוך פירים אנכיים,    טבולותיצוידו במשאבות    המקטעים,  לפתרון  שהוצע

למפלס    המשאבות להגיע  מנת  על  תדר  בקר המרת  באמצעות  מפלס  המטרה יופעלו  ]שהוא   הנקז, 

  שינויים  בלי  או  עם  זהה  פתרוןה  אתאם ליישם    שההחלטה,  3.4  בסעיף, כפי שכתוב  מובהר  האופקי[.

                                                                                                                           .  הקבלן  של  ורק  אך   היא,  אחר  פתרון  ליישם או    ,בו

ספרית המידע  ב  4.2.1  צרופה   2  כרךולשיקול הקבלן, ב  לרשות, זמין,  שהוצע  בפתרוןתכנון הנקזים    דוח

   "י.שבחל
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    חשמל אספקת   5.3            

מחוללי גיבוי על מנת להבטיח את   הבקרה  מחדרי  בחלק  יש,  הארצית  מהרשתמלבד אספקת החשמל  

חשמל. הפסקת  של  במקרה  המים  השפלת  מערכות  פעולת                                                                                          המשכיות 

אינם    אותם  שחסרים  בחדרים  גיבוי  מחוללי  להתקין  יש שהקיימים  והיכן  במידה  מחוללים  ולהחליף 

 .מתאימים

מהרשת   החשמל  באספקת  תקלה  קיימת  לפעול  הארציתאם  להתחיל  צריך  הגיבוי  מחולל  באופן , 

 . המשאבות יופעלו מחדש חדר הבקרה עובר באופן אוטומטי לאספקת חשמל הגיבוי. אוטומטי.

 זומטרים יפב קריאות 5.4

של   באזוריםפרוסים    ,המטרה   ימפלס  של  ושמירה  השגהמי התהום ולווידוא   מפלסי  לניטור  פיזומטרים

) .ההשפלה  יאתר לחץ  שנים  אחדחיישני  מותקניםאו  הבקרה.  בהם  (  לחדר  קריאות  ומחוברים 

  .זאת להסדיר נדרשלא באופן מקוון,  הןש  היכןו  אם הפיזומטרים נרשמות ונגישות באופן מקוון.

להערכה על ידי השינוי לאורך זמן בהפרש בין העומדים    ן צפיפות ניתב  שינוי חיישנים,    2כאשר מותקנים  

ידי שני החיישנים )ראה הוראה בצרופה   דבר זה תקף גם לקריאות העומדים (.  3.1.1הנקראים על 

 בבארות השאיבה בהן מותקנים שני חיישנים. 

  הצורך   לפי וזומטרים,  י פ ה  בכל  המפלסשל    סדורותפעמים בשבוע מדידות ידניות    שלושבנוסף, יש לבצע  

שיש הבדל בין הקריאה הידנית    במידה .יומיות  מדידות(  חריגים  אירועים  בתקופותהשאר    בין  כולל)

 היא הקובעת. הידניתלקריאה המקוונת, 

  ההשפלה מערכת  ש  ולוודא  לעקוב  נועדו  ןה המשאבות.  פעולתאינן שולטות על    פיזומטריםהקריאות של  

 .המטרה מפלס על ושומרת משיגה

 ההשפלה המידע לפרויקט  מערך  5.4

לתפעל    על המידע    את  ולתחזקהקבלן  בזמלפרויקט  להקים  שעליומערך  נתונים  לתוכו  ולהזין  נים  , 

 .  לעיל 3.7  בסעיף כמפורט , נדרשים

   פרטים ודרישות  לקט  –המערכות  תתחזוק .6

                                                                          כללי 6.1

לבצע    הקבלן וכשל    תחזוקתנידרש    לתחילת   שנקבע  מהמועד  החלמערכות ההשפלה,    לרכיבימנע 

,  ועבור יעילותה  התחזוקה  תפעולמ  אינטגראלי  חלקכ.  ב‘  ו  א‘  שלביםה   של  הזמן  משך  כול  לאורךו  העבודה

                                                 . באירועים ולטפל ותפקודם הרכיבים של מתאימים ניטוריםו בדיקות לבצעעל הקבלן 

 מודגש: . להלן ובסעיפים כאן ניתן פרטים ודרישות לתחזוקה, של לקט

 תכולת, למהות בהקשרכולל , את הקבלן שהם המינימום המחייב  דרישותפרטים וב מדוברש •

   . וספקים יצרנים של הוראותל להתאיםחייבת  התחזוקה, בנוסף.  התחזוקה ביצועי תדירותו

על התקינות התפעולית    ותקי מספ  המינימום  דרישות  אם  לבדוק  נדרש   הקבלןש • לשמור  כדי 

וכנדרש   כל    לצורךהמלאה בכל עת של המערכות   אלה לובמיוחד    ואחריותו   מחויבויותיומילוי 

למלא    כדי  ונדרש, וכפי שיחשוב כנחוץ  בהתאמה  .השאיבה  כושרלהמטרה ו  מפלסל  המתייחסות

  מעבר ולהגדיל תדירויות    תחזוקה  י וביצועי  אמצעי  להוסיף הקבלן    עלאת מחויבויותיו ואחריותו,  

                                  .הנדרש מינימוםל
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  4.4.1)כצרופה  הקבלןו המציע ולשימושלדרישות המינימום שכאמור הן מחייבות, נכלל לרשות  בנוסף

משלימה לחדרי חשמל ומערכות  תחזוקהו תפעול שירותי למתן מפרטשל ספריית המדע(,  2בכרך 

                                                                                                                                        לאחרונה במסגרת פעילותה של חל"י.  הוכן. מפרט זה בעין בוקק וחמי זוהר היקפיות

, כדי לגרוע כלשהו ממחויבויותיו  או בכלל "להנ במפרט"י חל ידי על  שניתן במידע שאין מובהר

לכלל   כשלהו מנעהואחריותו הבלעדיות של הקבלן, כולל בכל הקשור לבצוע מיטבי של תחזוקת 

 ואחריות כלשהן על חל"י.  מחויבויותלהטיל  כדיבמידע הנ"ל  ואין, מערכות ההשפלה על כל רכיביהן

 בקרה יתחזוקת חדר  6.2

,  PLC    ,VFDהשאר:    ביןבקרה )ה  יבכל חדר  הרכיביםיסודית של כל  מנע    תיש לבצע בדיקחודש,  ל  אחת

 מתגים חשמליים, מערכת הפעלה, מזגנים, מטפי כיבוי אש(.

סימנים של    שיציגאו    ,הרלבנטיבסבב השירות    ויש להחליף כל חלק שיגיע לסוף אורך חיי השירות של

המשכיות הפעולה התקינה את    ו שיבטיח  ובדחיפות להתבצע באופן     חיבות  ההחלפות  תקלה עתידית.

 המשאבה להפעלה ידנית(. העברתלאחר  VFDשל מערכת השפלת המים )למשל החלפת 

  .בקרהה יחדרמ אחד כליסודית  יש לנקות, חודשל אחת

מכל חומר, מכשולים  עת    בכל  המלא  ניקיונה  את  שתבטיח  בתכיפות  יעשהחדרי הבקרה  רצפות    ניקוי

   רק חלקים שהם חלק ממערכת הבקרה עצמה או נדרשים לצורך ניטור יכולים להימצא בחדר. .'וכו

   בחדרי הבקרה וכוונון הבקרה התהום  מית השפלת ובדיקה מקוונת של מערכ   6.3

 יש לבצע את הבדיקות והרישומים הבאים: ,שלוש פעמים בשבוע )ראשון, שלישי וחמישי(

 וכוונון הבקרה:  מפלסים קריאת, משאבותתקינות בדיקה מקוונת של  -

o פעולה תקינה של הבארות לווידוא ,תדירות המוצגיםהבדיקת הזרם ו . 

o   בבארות הנמדדים  התהום  מי  מפלסי  בין  הנמדדים    לביןהשוואה  היעד  מפלסי 

מפלסי  ו  ומטריםזפיב המפלסים    מטרה;הלבין  בין  הבדל  ויש    הנמדדים "ל  הנבמידה 

המדידה    קובעת  הידנית   המדידה,  מקוון  באופן  הנמדדים  לאלה  ידנית את  לכייל  ויש 

 .המקוונת

o  ת.והמתוכננ ותלספיקוהשוואה ההשפלה  במערכותת  והנמדד ותהספיקרישום 

  כיבוי ,  מיזוג אוויר,  'וכו, נוריות חיווי  VFDתצוגת    כוללהבקרה )  יבדיקה של כל הרכיבים בחדר -

 יש להחליף מיד רכיבים פגומים.  .(אש

פיזומטרים  בעל המפלסים בפועל    בבארותבמהלך כל בדיקה יעריך הקבלן את השפעת השפלת המים  

מטרה  המפלסי  על    ולשמורבצינורות הבאר כדי להשיג    היעד של מפלסי    עדיןהוא יבצע כוונון   במצב יציב.

                                                                                                                                                                                .בפיזומטרים

  מיידית , יש לבחון  לא נשמר  בפיזומטרים  המטרה  מפלס, אך  בהן  היעד  מפלס  הוא  בבארות  המפלסאם  

 בהתאם., מיידית ואותולעדכן המערכת  תפעול שלאת התכנון 

  ויסדרו   יטופלו השגת מפלס המטרה  מונעות את    אוהמאיימות על  הבקרה    בחדרי תקלות משמעותיות  

 . 6.9 סעיףב ראה - במהירות

 ההשפלה ת ושל מערכ וידנית  חזותיתבדיקה   6.4

 :ביצוע של ובמסגרתה בדיקה פיזית של מערכת השפלת המיםיום ראשון( יש לבצע במדי שבוע )
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 .רישום ידני של צריכת החשמל )בנפרד עבור כל מד הספק( -

 . החשמל אספקתעברת הו]המחוללים[ גנרטורים לגיבוי  ה של ניסוי -

  ¾   - גיבוי  )כולל תדלוק כאשר מפלס הדלק נמוך מגנרטור    כלעתודות הדלק של    של  בדיקה -

 .כל(ימנפח המ

של מפלס מי התהום מדידות האלקטרוניות  ה  נתוני  ביןל  ותהידני  המדידות השוואה בין נתוני   -

יש לבדוק את ס"מ  10  -כאשר הסטיות גבוהות מ הפיזומטרים.  בכל בכל בארות השאיבה ו  ,

הוא בהתאם להגדרת המערכת, האם צפיפות    החישן )האם עומק    החיישניםהתפקוד התקין של  

. ('וכו,  םכלשה  ונזקיםפגיעות    ישאם  והשנקבע,  ערך  להיא בהתאם    החישןמי התהום בעומק  

 .שבוע תוך יוסדר  תקין בלתי תפקוד

  ממערך או  /ו"ה  ממי  שבועית  מדידה  של  מסודרת  קבלה  או,  5  בריכה  מפלס  של  ידנית  מדידה -

ל  .ההגנות  פרויקט   של  הכללי  הניטור   בתקופה   .ותיעודה  ברישומה  יצוין   מדידה  כלהמקור 

משתנה   הבריכה   מפלסה  אתלמדוד    יש   ממנה  או  הבריכה  אל  מים  הזרמת  עקבשמפלס 

 . בתדירות יומית

  של   PVC  ה  ועל צינורות  המאסףעל צינור  ש  מדי הוואקוםב,  במוריה  הוואקום קריאות ידניות של   -

 .(6.6 סעיף)ראה  -, ותהבאר

  .' וכולצורך איתור נזקים, נזילות, קורוזיה    למאספיםבדיקה חזותית של ראשי הבאר והחיבורים   -

 המוצאיםובדיקה חזותית של    םהזרימה האלקטרומגנטי  ירישום ידני של הזרימה בתצוגת מד -

הזרימה   . 5  בבריכה האלקטרומגנטי  ימדבמדידת  עצמאית    תיבדק   םהזרימה  מדידה  ידי  על 

  Katronicמד זרימה אולטרה סאונד    כגון  -אחרת )למשל מדידת זרימה על ידי מד זרימה חיצוני  

הפעולה    תקינותיש לבדוק את    5%  -כאשר ההפרש בין שתי הקריאות גבוה מ או שווה ערך(. 

ניתן לבדוק את   ממיר האות ולתקן או להחליף אותם.  שלשל מד הזרימה האלקטרומגנטי  ו/או 

( האותות  ממיר  הזרימהKrohne IFC 300  כגוןתקינותו של  מד  גבי  על  ידי החלפתו    ,(  על 

  בממיר אות אחר.

ב    חריגות  ספיקות   אובפיזומטרים,    המטרהמו  בבארות  מהיעד פריטים לא תקינים, מפלסים החורגים  

 תוך שבוע. חוזרתלבדיקה  ויתוזמנו יתוקנו, ירשמוממה שנקבע,  5%

ניתן   לאאם   .היעדסטייה של מפלס מי התהום בבארות ממפלסי  מקרה של    כליש לבחון את הסיבה ל

 (6.5 סעיף , יש לבצע תחזוקת משאבה או החלפה )ראההחיישניםלתפקוד ליחסה 

  מידי באופן    ויסדרו   יטופלוהמאיימות על השגת מפלס המטרה  ההשפלה    במערכותתקלות משמעותיות  

 (6.9 סעיףב )ראה

   המשאבות כל של  יסודית תחזוקה 6.5

  והתפעול   המצב  תקינותבחינת  לתיבדק ביסודיות  (  יםובנקז  ות)בבאר, כל משאבה  חודשים  לששהאחת  

 הפעולות הבאות:השאר,  בין  ,יבוצעו. במסגרת הבדיקה שלה

  הניתוק נקודות עבודה של כל משאבה, על ידי סגירת שסתום    3-לפחות ב    Q-Hבדיקת עקומת   -

 והעומדים.  הספיקותרישום ידני של   בראש הבאר, הסרת המשאבה, בדיקה במיכל מים נייד.

  של היצרן. Q-Hהשוואה עם עקומת 

ההפרש    הספיקה  של  הקביעה - ומדידת  המשאבה  כיבוי  ידי  על  המשאבה  של  האפקטיבית 
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של   ,במוצאהכוללת    בספיקה התקין  תפקודה  לקביעת  ערך  שוות  כטכניקת  מאושרת  אינה 

 הוא ערך לא ידוע נוסף.   הספיקהמכיוון שדיוק מד המשאבה, 

 .כבלים, חיבורים הידראוליים, מצב הקורוזיה יבדיקה חזותית של כל הרכיבים: חיבור  -

בדיקת משקעי המלח על המשאבות ועל כל האביזרים, והסרתם על ידי שטיפה במים מתוקים   -

 .יש לפנות מי שטיפה משומשים באמצעות ברז המים המתוקים המותקן בתא הגישה.

 באר. כל תוךמשאבה ב הצילום של ציוד  -

נתוני בדיקת  את  בין השאר    הכוללדוח מסכם עבור כל משאבה    יוציאאחת לחצי שנה הקבלן   -

 .שצולמו תמונותו, תיאור מצב כל הרכיבים Q-H ה עקומת

חורגות    Q-H  -משאבות טבולות עבורן עקומות ה  ,שבוע  עד תוך  היותר    ולכל  מיד   להחליף  או  לתקן  נדרש

 בהשפעת  כולל,  ןמשאבות אשר ניתן לצפות באופן סביר שמצבומהעקומה המקורית,    10%יותר מ  ב

יותר    שימושלהוציא מכלל    אין  .ללא תקלות  ברצףחודשים    6  במשךלא יאפשר פעולה עתידית    ,קורוזיה

  חריגה  כל משאבות החלפה יהיו זהות )מותג, סוג וכו '( למשאבות שהוחלפו. שאבה אחת בכל עת.ממ

 "י.חל ידי על מראש מאושרת להיות חייבת

 . החילוף רכיבי במלאיהנמצאות  רזרביות למשאבות גם כנדרש תבוצע תחזוקה

 בהרודס וואקום המערכת  של  ותחזוקה ההפעל, התנעה 6.6 

הפעלה של  ו  להתנעהמדריך   .בהרודסלסייע לתרומת הבארות במערך ההשפלה    נועד הוואקום  ,  כאמור

 . 3.3.7  ו 3.3.6 ותמערכת הוואקום מופיע בצרופ

 + 6.0של הבארות הוא מתחת    ]המסנן[  המנוקב  הצינור  העליון של מקטע  הקצה למעט שלוש בארות,  

משמעות הדבר היא שניתן   (.   3.3.1צרופה    –   לדוח תכנון השפלת המים   2נספח    1)ראה טבלה   מ '

מ ' מבלי לאבד את הוואקום דרך החלק העליון   + 6.5 -בבארות אלה בערך לכ היעדלהגדיר את מפלס 

 ,ME3, ME10bגבוה יותר )העליון של המסנן    החלק  בהןעבור שלושת הבארות   .המסנןהבלתי רווי של  

ME12 המסנןרוויה של מקטע -תתשל  מצבעל מנת למנוע  ,בהתאם בהןיוגדר   היעד(, מפלס.  

לשם כך,   על ידי ניסוי ידני.המערכת לפעולה,    התנעתבמהלך    ,נקודת הייחוס הנדרשת לוואקום תיקבע

עם מפלס   ואקום,  ללא  יופעלו  ברגע   .המסנן  מקטעמעל החלק העליון של    יעד המשאבות  כך,  אחר 

האוויר  שסתום  הדרגתית של  סגירה  ידי  על  בהדרגה,  יופעל  הוואקום  מאוזן,  מים  למפלס  שמגיעים 

   העוקף הנמצא על קו היניקה.

בפועל מפלס  ה  לביןההתקנה של משאבת הוואקום,    רוםבין    השוואהב  תלויה  המרבי  הוואקום  קביעת

  לשמור   יש,  ייקבעהמרב הזה    כאשר )יש להימנע מיניקת מים על ידי משאבת הוואקום(.  בצינורות הבאר

    כערך קבוע.  עליו

הוואקום.  נוטריהוואקום   משאבת  של  היציאה  צינור  ועל  תא  בכל  המותקנים  לחץ  מחווני  ידי                                על 

  - ו  MW13בצינורות כניסת הוואקום בתאים    שיותקנוקריאה משלימה תתבצע על ידי שני משדרי לחץ  

ME13 . 

 לאזעקה בחדר הבקרה. לגרוםהוואקום  ךכל עצירה של משאבות הוואקום או שינוי לחץ במער על

  מידי באופן    ויסדרו  יטופלוהמאיימות על השגת מפלס המטרה  הוואקום    במערכתתקלות משמעותיות  

 . (6.9 סעיף )ראה
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 כמפורט ,  המשאבות  של   הבדיקה  עם  במתואם  חודשים  6  כל  תבוצע  הוואקום  מערך  של  תקינות  בדיקת

 . לעיל 6.5 בסעיף

 . 6.4ראה סעיף  – א‘ ביום לשבוע אחת תערך וידנית חזותית בדיקה

 בהרודס האופקי הנקז  6.7

 :הנקזתתבצע בדיקה של מערכת ,יום ראשון( בבכל שבוע )

  .הנקזלאורך צינור  הבקרה  תאי 4בדיקה חזותית של  -

 .השאיבה בבורמדידה ידנית של מפלס המים  -

ידני של הזרימה בתצוגת מד - ובדיקה חזותית של המוצא   יםהזרימה האלקטרומגנטי  ירישום 

 . 5 בריכהלתוך 

על ידי מדידה עצמאית אחרת   ים הזרימה האלקטרומגנטי  ימדבמדידת הזרימה  לבדוק את    יש

כגון מד זרימה אולטרה סאונד   -של הזרימה )למשל מדידת זרימה על ידי מד זרימה חיצוני  

Katronic  .)הפעולה   אםיש לבדוק    5%  -כאשר ההפרש בין שתי הקריאות גבוה מ או שווה ערך

ו/או   או להחליף  לתקן  לא אזי    אםוהאות תקינה  ממיר    שלשל מד הזרימה האלקטרומגנטי  

( על גבי  Krohne IFC 300  ה  כגון של ממיר האותות )  התפקוד  תקינותלבדוק את    יש אותם.

 מד הזרימה על ידי החלפתו בממיר אות אחר. 

.  שפל טופוגרפישל    אתרנמצא ב  השאיבה  שבורמכיוון  בדיקה חזותית של ניקיון בור השאיבה:   -

גשמים  של  פנימה  גלישותמפני    עליו  ההגנה  אם ושל    מי  וכו' וסחף  יש    פסולת  מספקת  לא 

מכוסה בלוחות ריצוף    השאיבה  בורהעליונה של    הרצפה  ,המפרט  כתיבת  למועדנכון   .להשלימה

צריך להיות תמיד נקי מחומרים מוצקים, יש לבצע ניקוי    השאיבה  בור פלדה.מ  פתוחה  סבכה

 . מוצקיםכולל  תניקיונו-אי מובחניםכאשר 

 פריטים תקולים )משאבות, מדי זרימה אלקטרומגנטיים וכו '( יירשמו ויתוזמנו לתיקון תוך שבוע. 

באופן    ויסדרו   יטופלו המאיימות על השגת מפלס המטרה  במערכת הנקז האופקי    תקלות משמעותיות

 . (6.9 סעיף )ראה מידי

 ופיזומטרים  בארות רום בדיקת  6.8

לתכנן או לעדכן    ובהתאמההקבלן למדוד את רום ראשי הבארות והפיזומטרים    על,  עבודתו  בתחילת  מיד

 .לכך המיועדיםמפלסי המטרה בפיזומטרים  שלו בבארותהיעד  מפלסיאת התכנון של 

הניטור   מערךש  יתכןחודשים על הקבלן לבדוק אם חלים שינויים ברומי הבארות והפיזומטרים.    6ל    אחת

  של   שינוייםזו או אחרת שיש    בדרךויתברר    במידה.  כאלה  שינויים  יגלהו  יבדוקלקבלן אם    ידווח  הכוללני

ששימש לשמירה על מפלס המטרה, הקבלן אחראי    פיזומטר   שלאו    באר  של"מ ברום  ס  2  -יותר מ +

ההשפלה ובמעקבים,   תפעולוב  המטרה  במפלסי,  היעד  מפלסיב  הרלבנטיים  הפרטיםאת    בהתאם  לעדכן

 .   יישמר הנכוןכך שמפלס המטרה 

   כולל משמעותיות תקלות תיקון 6.9

דיחוי    בדחיפות  משמעותיות  לא  ותוחריג  ות תקליתקן    הקבלן למנוע התהוות תקלה/חריגה    כדי וללא 

מיטבית    מערכותל  ולאפשר  משמעותיתו תיקון    מנת  על.  24/7לפעול    להכין   הקבלןעל    כזהלאפשר 

 .מתאימה בזמינות מתאים חלפיםמלאי  כולל ,תקלות לתיקוןאת כל הדרוש  מיידית בזמינות
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ויפעילו    ההשפלה  תו מערכש  לדאוג  הקבלן  על   כל   ולתקןלטפל    לו  שתאפשר התרעה  /אזעקהיוכלו 

  . להתרחשותה  פוטנציאל  מתפתחש  או  קורית, בתוך הזמן הנדרש מעת שהיא  משמעותיתחריגה  /תקלה

 . 24/7 תקינה במוכנות תהיהזו  יכולתש לוודאעל הקבלן 

שלהן,    וזמני משמעותיות    חריגות התיקון  והשלמת  הטיפול  נדרש.   יםמוגדרתחילת  כמינימום                                                                                 להלן, 

 ואחריותו.  מחויבויותיו  בתוקף לנכון שימצא כפי זמנים,  ולקצרהקבלן להוסיף עליהן  על

קרות    לכשייוודע על  , מאזעקה  :כגון),  להתרחשותה  פוטנציאל  או  משמעותית  חריגה/תקלהלקבלן 

ויתחיל בטיפול   יתערב  הואצד שלישי כלשהו(,  מאו  "י  מחל  בהודעה  אובדיקות שלו,  מהמערכת הניטור,  מ

 ישלים את התיקון בזמנים המצוינים להלן.   הקבלן  "י.לחל  כך  על  יודיעשעות ובמקביל    4תוך עד    לתיקונה

 : תיקונן וזמנית ו משמעותי חריגות/תקלות

משך הזמן המותר   תוךשעות ותיקון    4לטיפול תוך    התערבות  .בפיזומטרים  המטרה  ממפלס  חריגה  -

 . 2.2לאירועי חריגה המוגדרים בסעיף 

  ות פרצ  של  פתאומית  הצפהאו  /ו,  בנקזים  או,  בארותב  המתוכננים  ל מפלסי המיםשעלייה פתאומית    -

   . 2.2בסעיף  כמוגדרימים  7 תוך שעות ותיקון  4לטיפול תוך  התערבות .נמוכות

  בסעיף ימים כמוגדר    7  תוך  ותיקון   שעות  4  תוך  לטיפול  התערבות  .השאיבה  כושר  שלפתאומית    ירידה  -

2.2 . 

  , להפסיק  כדי   שעות  4  תוך   לטיפול  התערבות.  תשתיות,  פיזומטרים   בארות,  אתרה  פני  של  שקיעות  -

ו  למתן  ולפחות   הקצר   בזמן  ולסיימו הנדרש ללא דיחוי    תיקון ה  של  ביצועתהליכים הגורמים לשקיעות 

 . האפשרי ביותר

,  ימים  7שעות ותיקון תוך    4לטיפול תוך    התערבות  .כלשהי  התרעה/אי תפקוד של מערכת אזעקה  -

 .  התרעה/לאזעקהערך  דומהכתחליף זמני  ,וכדומה בדיקות, ניטורים מתוגברים זה זמן במשך כאשר

 : יודגש

 השלמתו  טיפולל  התערבותלמנוע חסרים במלאי רכיבי חילוף, באמצעים ובכוח אדם, העלולים למנוע    יש

   .בפרט משמעותיות תקלותלו בכלל לתקלות זאת, הנדרשים בזמנים ןתיקו

  גורם כאשר הדבר אינו    זאת  ,אינם מתפקדים כראוי שרכיבים    ימים  10בתוך    להחליףאו    לתקן  הקבלן  על

 .מערכתבתקלה משמעותית ל

בכלל ומשמעותיות בפרט   תקלותאת מערך המידע של הפרויקט בדוח מפורט אודות    להזין  הקבלן  על

 .םמסיומ שבוע תוך זאתשבוצעו,   , החלפות וכדומה תיקונים, טיפוליםואודות 

 חילוף רכיבי מלאי 6.10

חילוף  , הקבלן ישמור מלאי של רכיבי  כנדרשתיקונים והחלפות,    -  על מנת לאפשר התערבויות טכניות

 ובמיוחד   להפעלה תקינה של המערכות  דרושהגדול כזעיר,    –וכל רכיב אחר    מגופים)משאבות,  תקינים  

על תקלה  עבור  הדרושים    רכיבים אחסון המאפשר    במקום  יישמר  זה  מלאי.  (משמעותיתהתגברות 

  הנדרש   בזמן  לאתראספקה    שיאפשר  במרחקונמצא    ותקינותם  הרכיבים  על  מתאימה שמירה  

 .להתגברות על התקלה/המצב

 . במערכות לשימוש שהועברו אלה מקום מיידי  באופן למלאי יוכנסו חדשים  חילוף חלקי

מלאי, כולל בין השאר את הסוג והכמות  ה  נתוני  את  יציג   הקבלןלהלן[ ,    6.12]סעיף    חודשי   דוח   כלב 
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  למערכות  שהוכנסו  אלה  במקום  למלאי  שהוספוחילוף  השל חלקי חילוף בהם נעשה שימוש, את חלקי  

 בהצעה יצוין מיקום המלאי. ואת מצב המלאי בפועל.

 .עבודתו של  א‘ שלב מראשית כבר הנדרש המלאי בהכנת להתחיל הקבלן על

 ניטור מקוון 6.11

)עם ממשק משתמש בשפה האנגלית(,   ןניטור מקוו  מערך  תכלול  המשודרגת  ההשפלה  שמערכת  נדרש

  הניטור הנוכחית.מערכת בקיימים הברכיבים להשתמש  וכליש

 לפחות את הנתונים הבאים: ,המוגדרת בתדירותגם / או ברצףהנדרש,  לפי לספק יוכלהניטור  ךמער

 נתוני מפלס מי תהום עבור כל באר ופיזומטר,   -

  בפיזומטרים המטרה  בבארות ומפלסי    היעדמפלסי  ש  מראיםהנ"ל    שהנתוניםהוכחה ברורה   -

 .ונשמרים מושגים, השפלה אתר בכל שהוגדרו ובמקומות כפי

של זרימות   וכן  שבמערכות   מוצאכל  מ  5 לבריכהת  וזרימ)מ"ק / שעה( של   וספיקה)מ"ק(    כמות -

  . במערכתשבכל מד זרימה 

 . הוואקום בצינורות כניסת הוואקום  ערך: רישום הרודסעבור מערכת השפלת המים של  -

 .צריכת חשמל -

 מפלס   מדידותיאומת מדי שבוע על ידי    יזומטריםבפו  בבארותמי תהום    מפלסיכל ניטור אלקטרוני של  

 תתוקן בתוך שבוע.  ,ס"מ  10-כל סטייה של יותר מ בצפיפות המים.. השוואה ביניהם תתחשב  ידניות

  .הקובעת היא הידנית המדידה, היבמקרה ובזמנים של הבדל/סטי

- על ידי מד זרימה אולטרה תאומת ,הבריכהלתוך  יםוצאמשב באלה כולל הספיקה מדי המים ב ספיקת

 את "י  לחלהקבלן יציג    .קודמים   אימותיםלממצאי    שתותאםראויה    בתדירותסוני הניתן להידוק, זאת  

 .תדרוש"י שחל עת בכל מיוחד  אימותעל ידו ויבצע  שתבוצע התדירות

הקבלן   .בכל עת  ,והידני  המקוון  הניטור  ופרטי   בנתוני  עצמאית"י כניסה והתבוננות  לחל   תאפשר  המערכת

     .יסייע לכך ככול שיידרש

 דוח חודשי  6.12

  הראשונים   ימים ה  7עד    ותוך   קלנדרי דוח חודשי עבור כל חודש    יכין הקבלן  מתחילת העבודה.    החל

ההשפלה  המידע  במערך   אותו  ישמור ו   יזין   כן ו  "ילחלאותו    יגיששלאחריו    בחודש פרויקט  .                                                                                                                    של 

   לפחות את הנתונים והמידע הבאים:יכלול ו [באנגלית גם"י חל]ולדרישת   בעברית יוכןדו"ח ה

 

התקינות של -אי/התקינות  של  ציון   כוללמערכות ההשפלה    רכיבישל    באתר  ותבדיקה  ממצאי -

אם  ופירוט  התייחסות  השאר  ובין  םתפקוד נזקים, ,  כשליםשל    כגון  ,יקרו  כאשר/לאירועים 

 . ‘וכו דליפות, קורוזיה

נמדדים אלקטרונית של ה םנתוניה אתעל ציר הזמן  המראים משולביםנתונים גולמיים וגרפים  -

ספיקה   מדלכל  וספיקה זרימה כמות שלפיזומטר(,  וכלמי התהום )עבור כל באר  ימפלס

נתוני מדידת מפלסי   ושל בהרודסואקום הנתוני  של, לבריכה מוצא כלבכולל המדים  במערכת

                                                                                                                                                                                                                .5 בריכה

 שבוע כל שיבוצעואת אלה  כולל, ידניותהריאות והקמדידות ה את  גם יכללוהנתונים והגרפים  

 .את התפקוד התקין של המדידות האלקטרוניות ולאשר לוודאכדי 
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  .ופרטים בהקשר או לא בפיזומטרים נשמרים המטרה ומפלסי בבארותאם מפלסי היעד  ציון -

 .צריכת חשמל נתוני -

והעברת   הםגיבוי ודוח על הבדיקה של הפעולה התקינה שללגנרטורים  המפלס הדלק של    נתוני -

 .מתח

  הטיפול ,  המעורבות  תחילתופרטי וזמני    משמעותיות   תקלות  ושלשל תקלות    אירועיםעל    נתונים -

 .םשלה התיקוןוסיום 

ו  עבודותשל    ופרטיםרשימה   - )ההתפעול  שבוצעו  משאבות:  כגוןתחזוקה  ,  תיקונים,  תחזוקת 

יתועדו  או    תיקוןעבודות   (.תיקונים,  רכיבים  תהחלפ עם    במלואןהחלפה  לפני -תמונות  כולל 

 . יאחרו

 . י ההשפלהאתרואספקות ל חילוףה רכיבימצב המלאי של ו תכולתנתוני  -

מי   ימפלסב  צפוייםבלתי    שינוייםשל    מגמה  להתפתח  ההחלאם התרחשו אירועים חריגים או   -

   .ומה ננקט בהקשרם לקביעתה הבסיס, םילאירועהסיבה  תוסברו  יתוארו הםתהום, 

   

                                                            עיקריות   פעילויותלובדיקות  ל   נדרשים ה  ם מועדיה  ריכוז   .7

 (קובע בסעיפים  הרשום, בסעיפים  הרשום לבין להלן הרשום ביןהבדל  או סתירה יש)אם 

 .בנספח א 1ואיור מס   3.6 ו,  3.5, 3.1סעיפים  –לשלבי העבודה  לוז •

חודשים    12תוך    -  סיום התחילת העבודה.    ביום   -  התחלהה:  )תקופת הביניים(  א‘  שלב  לוז  -
 . אחריו

   חודשים  3תוך עד  - סיוםה. ביום תחילת העבודה - תחלההה)הסדרה(:  1א פעילות לוז -

 . אחריו  

   תוך - סיוםה.  1א פעילותהמאוחר בסיום  ולכל במהלך - התחלהה)שדרוג(:   2פעילות א לוז -

 .העבודה  תחילת מיום חודשים  12  

 חודשים מיום תחילת  12 בגמרהמאוחר  ולכל א‘ שלב בסיום – ההתחלה: ב‘ שלב לוז -

 תום תקופת ההסכם.  - הסיום. העבודה  

 . .26סעיף   –לחודש  אחת: חדרי הבקרה מנע בדיקות •

 . 6.2סעיף   –אחת לחודש : הבקרה חדרישל  יסודי ניקוי •

 . .36סעיף   –.  ה‘ ו, ג‘, ‘פעמים בשבוע, בימים א שלוש: ההשפלה תו מערכ שלמקוונות  בדיקות •

 . .46  סעיף,  א‘  ביום ,  לשבוע  אחת:  וכוונון הבקרה  ההשפלה  מערכות  של   וידניותחזותיות    בדיקות •

 . .56סעיף  –: אחת לששה חודשים המשאבות כל של תיסודי תחזוקה •

 . .46סעיף  - א‘ ביום, לשבוע אחת:  במוריה  הוואקום מערכת תחזוקת •

 . .76סעיף   – א‘ ביום, לשבוע אחת: במוריה האופקי הנקז של וידנית חזותית בדיקה •
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 . 6.8סעיף  – חודשים  6: מיד בתחילת העבודה וכל ופיזומטרים בארות ראשי רום בדיקות •

 . .96סעיף  –שעות  4: תוך  משמעותיות ותקלות אזעקה מקריב התערבויות •

 . .96  סעיףב המוגדרים בזמנים: משמעותיות תקלות תיקוני •

 . .96 סעיףב ראה: משמעותיות לא  תקלות תיקוניו תיוהתערבו •

 . 6.10ו   6.9ראה בסעיפים   – ימים   10: תוך כראוי  מתפקדים שאינם רכיבים החלפת או תיקון •

 . 6.11בסעיף ראה  –: ברצף הנדרש מקוון ניטור •

 –   לשבוע  אחת  :ידנית  מדידה  באמצעות,  התהום  מי  מפלסי  של  האלקטרוני  הניטור  של  אימות •

 .  6.11סעיף 

וכן    קודמים   אימותים  בתדירות ראויה שתותאם לממצאי  : לבריכה  במוצאים  הספיקות  של  אימות •

 . 6.11סעיף  – ילפי דרישה של חל" 

   .6.4 סעיף – אחת לשבוע  :5 בריכה מפלס מדידת •

 . 3.8סעיף  – ‘תוך חודש מסיום שלב א :ההשפלה מערכות של עדכני  מיפוי •

 . 3.7סעיף   – הנדרשים בזמנים ופרטים  בנתונים והזנתו פרויקטלהמידע  מערך הקמת •

 . יבוצע ברצף. מקווןה ניטורה כולל תפעולה] !

 הזמן של החריגות    משכיבלמעט  ברצף תבוצע: השאיבה כושרועל  המטרהעל מפלס  שמירהה !!

 [. המותרות   

                                                                                  עיקריים   דיווחים ל  נדרשים ה  ם מועדיה ריכוז    .8

 (קובע בסעיפים  הרשום, בסעיפים  הרשום לבין להלן הרשום ביןהבדל  או סתירה יש)אם 

 -   ב‘  ובשלבשבועיים מסיום עבודות נשוא הדוח    תוך  -(  הביניים)תקופת    א‘  בשלב:  עדות  דוחות •

 . 3.8סעיף  –לחודש  אחת

 [ ]ייכלל בדוח החודשי  ..106סעיף   –: אחת לחודש מלאי דוח •

 . .96סעיף   –  התיקון/תערבותהה מסיום שבוע תוך: ותיקונן, )כל סוג תקלה(  התערבויות דוח •

 . .96סעיף   – : מיידית/ללא דיחוי משמעותית תקלה קרות  על ,"ילחל כולל ,דיווח  •

  – מיידית/ללא דיחוי    :המטרה  במפלס  עמידה-דיווח לחל"י, על תחילה ועל סיום אירוע של אי •

 . 6.9סעיף 

: בימי ראשון ורביעי כל  פיזומטר  בכלהבסיס,    ובמפלסבמפלס המטרה    עמידה  על"י  לחל  דיווח •

 שבוע.

 . .126 סעיף - לחודש אחת: [ואירועים המערכות ומצב נתוני: ]חודשי  דוח •
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: אחת לששה  כולל הספיקה האפקטיבית  ,הואקום    למערךו  משאבה  לכל  ספציפימסכם    דוח •

 . 6.6וסעיף   6.5סעיף  –חודשים 

 . לשבוע  אחת  , הפרויקט  של  המידע  למערך  והכנסה  הכנה  -  2א  ו  1א  לשלבים    : עבודה  יומני •

יומיים    תוך  לחל"י  הגשה.  לחודש  אחת  ,הפרויקט  של  המידע  למערך  והכנסההכנה    –  ב‘  לשלב

 . 3.7סעיף  –לכך  מדרישה

 חל"יב  הייעודי  המידע  בספריית  2ו    1  בכרכים  זמינות:  רשימת צרופות  .9

 

נפרד    כחלק   אליהם  מפנה  שהמפרט  סימוכין  הןלהלן,    הרשומותצרופות  ה   הן   .מנומבלתי 

ב  בשני  מקובצות המידע(  למכרז    הייעודיתהטכנית    ספרייהכרכים  למציעים    הזמינה)חדר 

 מובילה  בספרה  ומוספרש  צרופות  מכלול  מקובץ  1  בכרך.  ולקבלןהמיון המוקדם    הליךב  שאושרו

  , 3בספרה המובילה    )מספור.   4  מובילה  בספרה  ומוספרש  צרופותמקובץ מכלול    2בכרך  .  3

                                                                           (הושאר, התאמות-וכדי למנוע אי ,קודם בשימוש היה

,  והם לא רשומים כאן  אליהםהקורא    אתלא מפנה    שהמפרט  נוספיםחומרים   זמיניםספרייה  ב)  

הם   הנדרשים  צעההה  להכנתלוונטיים  ראך  ולבצועים  דוחות,    כולליםאלה    חומרים.  למכרז 

  הם   .ועוד  ת עדות של המערכות הקיימותואלקטרוני, תכנונים, נתוני ניטור, תכני  הודעות דואר

]הרודס(,   למוריה,  (קלאב)לאונרדו    לנירוונה  העניין  לפימשויכים    כשהם  בספריה  3  לכרךקובצו  

                                                                                                                                                             . (ממוספר רישוםבוקק ולכללי, ללא  לעין
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                                                                                                       1 כרך

 ( 3מספר  צרופות מכלול)

3.1 General 

3.1.1 Pressure probe instruction 

3.2 Nirvana 

3.2.1 Nirvana Dewatering wells Final Report (Tahal Group, 2013) + attachments 

3.2.2 As-made plan dewatering system 

3.2.3 Individual details pumps and probes 

3.2.4 P&ID 

3.2.5 As-built plans control room 

3.2.6 Bill of Quantities 

3.3 Moria 

3.3.1 Moria Dewatering wells Final Report (Tahal Group, September 2013) 

3.3.2 As-made plan dewatering system 

3.3.3 Individual details pumps and probes 

3.3.4 P&ID                                                                    

3.3.5 Pump manhole design plan 

3.3.6 Vacuum installation design plan 

3.3.7 Starting procedure vacuum installation Moria 



 

50 

 

3.3.8 As-built plans control room 

3.3.9 Bill of Quantities 

3.4 Ein Bokek 

3.4.1 General design report (Tahal Group, August 2012, IL-14746-R12-249) 

3.4.2 As-made plan dewatering system 

3.4.3 As-built file (Smet-GWT n.v., 2008) 

3.4.4 Acceptance tests – overview (Smet-GWT n.v., 2008) 

3.4.5 Time schedule – overview of project execution (Smet-GWT n.v., 2008) 

3.4.6 Evaluation of design dewatering installation (Smet-GWT n.v., 2008) 

 3.4.7 pump chamber design plans 

3.4.8 Bill of Quantities  

 

                                                                                                                    2 כרך

 (4  מספר צרופות)מכלול 

 : נירוונה  4.1

 : 12/2/2020מ   AGTדוח  –של השפלה ללא תוספת נקז אופקי מוצע  בדיקה 4.1.1

Horizontal Drainage Nirvana Hotel - Groundwater Model 

 

 :  5/6/2019  מ AGT דוח –נקז אופקי מוצע  תכנון 4.1.2

             Horizontal Drainage Nirvana Hotel - Technical Specification  

 

 : מוריה  4.2

 : נקז אופקי   דוח  4.2.1

Upgrade of the Moriah Hotel Drainage System. DSW – Draft 14/2/2000      

 

 : (בוקק עין   4.3

   14/4/2020מ   AGTדוח  –של מצב ההשפלה  ריביו 4.3.1

Project Ein Bokek, Israel  

REVIEW OF THE PERMANENT DEWATERING SYSTEM  

IN THE EIN BOKEK AREA 
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   (2021) בוקק בעין משאבות 22 שדרוג לצורך חשמל תשתיות שדרוג 4.3.2

 : זוהר  וחמי   בוקק עין 4.4

  ובחמי   בוקק  בעין   היקפיות  ומערכות  חשמל  לחדרי  משלימה  ותחזוקה  תפעול  שירותי   למתן  מפרט   4.4.1

 2020 דצמבר,  זוהר

 

 

 

 

 

 

 

 

 :וטבלה איורים -  א  נספח
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 1טבלה מס 

 ריכוז הפיזומטרים ומפלסי המטרה בהם, לפי אתרי ההשפלה והאזורים 

 . 4, ו 3, 2במפרט ובאיורים  4ראה פירוט בסעיף      

 

אתר 

 השפלה 

 לאונרדו קלאב 

)לשעבר  

 נירוונה(

 

 הרודס 

)לשעבר  

 מוריה(

 בוקק עין 

 ט ח ז ו ה ד ג ב א אזור

 

 הפיזומטרים 

למדידת       

 מפלסים 

ולוידוא של  

מפלסי 

 המטרה

13               

8 

3 

6 

14 

4 

7 

101 

102 

13 

17 

12 

23 

25 

22 

21 

24 

101 

102 

2 

1 

102 

101 

 

3 

4 

5 

103 

104 

14 8 

רום עליון  

של מפלס  

 המטרה 

11.50 12.00 8.20 10.00 10.00 11.00 10.00 10.50 11.00 

רום תחתון  

של מפלס  

 המטרה 

11.00 11.00 7.70 7.70 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 

 


