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יחידת המכרזים  
יח אדר ב תשפ"ב  
21 מרץ 2022  

הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – 
"מועצה אזורית מטה יהודה" 

בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מודיעה בזאת מקורות 

חברת מים בע"מ כי בכוונתה להתקשר עם "מועצה אזורית מטה יהודה" כספק יחיד 

לצורך אבטחת מאגר עין כרם באמצעות פקח, כמפורט להלן.   

למיטב ידיעתנו, המאגר הינו בתחום אחריותה של המועצה אשר הינה בעלת הסמכות 

הציבורית הבלעדית בתחום המאגר, אשר בידיה סמכויות פיקוח עירוני, ולכן המועצה 

הינה הגוף היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכויותיה מכוח הדין.  

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות למקורות 

בנושא וזאת לא יאוחר מיום 11.04.22 בשעה  12:00 בצהריים.  

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות  מייל לכתובת 

mchaze@mekorot.co.il 

יש לוודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 0733521649   

לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא ,כתובת ומספרי 

טלפון קווי ונייד) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות 

הנטענות בפניה.  
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הנדון : התקשרות עם מועצה אזורית מטה יהודה כספק יחיד עבור פיקוח במאגר עין 
כרם   

 
  

         מהות התקשרות    
  

למקורות הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל על שטחי סכר בית זית- עין כרם ותחום 
ההצפה שלו המצוי בתחומה המוניציפאלי של המועצה. בחורף  ובעונות המעבר המאגר מתמלא 

במים ובבוץ לפני הסכר, בתוואי נחל שורק ומהווה מוקד משיכה למטיילים.   
בוצעה פניה למועצה מאחר והמאגר מצוי בתחומה.   

המועצה הסכימה להעמיד פקח מטעמה אשר יבצע פעולות בקרה והרתעה בשטח המאגר 
ובשטח ההצפה כדי למנוע טביעה.  

  
        שירות התקשרות   

  
במסגרת עבודת הפקח, הוא יבצע סיורים בשטח המאגר, יפעל ליידוע מטיילים הנמצאים בשטח 

כי השימוש במי המאגר לרבות כניסתם למים, שחיה, שייט, ספורט ימי וכיו"ב ו/או כל פעולה 
מסוכנת אחרת הינם אסורים. ככל שהפקח יזהה שימוש כאמור או חשש לשימוש כאמור יפעל 

הפקח כמיטב יכולתו להפסקת ו/או מניעת השימוש כאמור, וכן ימסור הודעה מיידית על כך 
למשטרת ישראל ויגיש למשטרת ישראל תלונה, ככל הנדרש.   

  
      תקופת התקשרות   

  
      12 חודשים עם שתי אופציות להארכה בנות 12 חודש כל אחת.   
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