
 
  

  

 2018אפריל,  8 

  "ג ניס�, תשע"חכ 
    לכבוד

___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

לתכנו�, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק בשדה  2016/15/086/057/00מכרז פומבי מס' 
�  התעופה הבינלאומי רמו� ע"ש איל� ואס� רמו

  7' מסמ" הבהרות מס    

  

  ות הבהרה שנשאלו על ידי המשתתפי�:להל� מענה לשאל
  

מבוקש להבהיר מהו המיקו� המתוכנ� של עמוד הלוגו בתחנת הדלק   שאלה  .1

וכמו כ� מבוקש להבהיר הא� נית� יהיה להציב עמוד לוגו ג� בסמו! 

  לצומת הכניסה לנמל התעופה.

במכרז בתו! עמוד הלוגו של תחנת הדלק יתוכנ� על ידי הזוכה  .1  תשובה  

 משבצת הקרקע שהוקצתה לו לצור! הקמת תחנת הדלק.

מיקו� עמוד הלוגו וגובהו מחייבי� את קבלת אישורה של  .2

 הרשות בהתא� למגבלות הגובה הקיימות בנמל התעופה.

הרשות תהיה רשאית, לבקשת המפעיל, להקצות לו שטח נוס$  .3

, לצור! הקמת עמוד לוגו נוס$ להגברת 90בסמו! לכביש 

 יפה של התחנה.החש

הרשות תישא בעלויות הבאת התשתיות הנדרשות למיקו�  .4

העמוד ואילו המפעיל יישא בכל עלויות התכנו�, ההקמה 

 והתחזוקה הנדרשי� במהל! תקופת ההפעלה. 

השטחי� שבאזור צומת יובהר, כי לרשות אי� חזקה בחלק מ .5

ועל כ� במידה וירצה הזוכה במכרז  ,הכניסה לנמל התעופה

שטחי� שאינ� בחזקת בהנוס$ לוגו העמוד ת אלהקי� 

מול הרשות המקומית או כל לש� כ! , יהא עליו לפעול הרשות

  גור� אחר הרלבנטי לש� כ!.

  מבוקש להבהיר מיהו הגור� האחראי להנפקת היתר הבנייה.  שאלה  .2

  הגור� האחראי להנפקת היתר הבנייה הינה הוועדה המקומית אילת.   תשובה  



 
  

  

ש לקבל את כל האישורי� והדו"חות הקיימי� ברשות בקשר ע� מבוק  שאלה  .3

אישור התב"ע (דו"ח הידרולוגי, דו"חות סיכוני� והנחיות סיסמיי�, 

  רדיוסי מג� ממקורות מי�, דו"חות קרקע וכדומה)

 +מצ"ב כנספח למסמ! הבהרה זה הדו"חות הקיימי� בידי הרשות  תשובה  

  דו"ח קרקע ודו"ח הידרולוגי.

  00.23סעי$  +נספח הנחיות תכנו� ובינוי  שאלה  .4

מבוקש לבטל את הדרישה כי קבלני המשנה יהיו בעלי הסמכה לתק� 

ISO9002.  

  הבקשה נדחית.  תשובה  

  00.23סעי$  +נספח הנחיות תכנו� ובינוי  שאלה  .5

  קבלני משנה לכל אחת מהעבודות. 3מבוקש לבטל את הדרישה להצגת 

ציג לאישור הרשות קבל� משנה אחד לכל אחת על המפעיל לה כמבוקש.  תשובה  

  מהעבודות.  

  

  מבוקש לבטל את הדרישה להעסקתו של בקר איכות.  שאלה  .6

  הבקשה נדחית.  תשובה  

מבוקש להבהיר הא� קיימות במשבצת הקרקע תשתיות תת קרקעיות   שאלה  .7

  ובמידה וכ� הא� נדרשות העתקת�. 

  משבצת הקרקע נקייה מתשתיות.  תשובה  

מבוקש להבהיר כי הרשות תספק למפעיל תשתיות זמניות (חשמל   שאלה  .8

  ומי�) במהל! תקופת ההקמה.

  לראש תא השטח.  תשתיות חשמל ומי�הרשות תספק למפעיל   תשובה  

הנדרשי� לתשתיות  יהיה להכי� בעצמו את החיבורי�זוכה במכרז על ה

התקנת מונה על וכ� בודק , לוח חשמל ע� מונה ,פילר האמורות, קרי,

  .צנרת המי�



 
  

  

  ./מתק� השטיפה מבוקש לבטל את הדרישה לקירוי מכונת הרחיצה  שאלה  .9

הרחיצה  השטיפהמתק� מכונת הרחיצה/ להקי� את זוכה במכרז על ה  תשובה  

ובאחריותו והתקני� הרלבנטיי� בהתא� לכל החוקי� והתקנות 

  . למתק� זה להוציא רישיו� עסק

  .דרוש זאתתלא הרשות  ,קירוי מאת הרשויותככל ולא תהיה דרישה ל

מבוקש להבהיר הא� המפעיל יהיה רשאי לתכנ� ולהקי� מבנה ייעודי   שאלה  .10

  לצור! מת� שירות הרחיצה בתחנה וכ� סככה לניקוי רכבי�.

  .כמבוקש.  תשובה  

באמצעות התשתיות  מבוקש להבהיר כי הרשות אחראית לספק   שאלה  .11

שירותי  י� והלחצי� הנדרשי� על ידי שתקצה את ספיקות המ

  הכבאות.

  .מובהר כמבוקש  תשובה  

מבוקש להבהיר כי מערכות הדלק, המיכלי� התת קרקעיי� וציוד   שאלה  .12

נהוג בתחנות הדלק של הזוכה מפרט הבהתא� ל והתדלוק יסופק

  .. במכרז

המפעיל יהיה רשאי להציג  לאישור הרשות מראש את כמבוקש   תשובה  

ת הדלק, המיכלי� התת קרקעיי�, ציוד התדלוק וכל מערכת מערכו

יעמדו בכל בהתא� לנהוג בתחנות הדלק של הזוכה ובלבד שאלו  נוספת

  החוקי�, התקני� והתקנות הרלבנטיי�

מבוקש להבהיר כי מערכות ניטור, מערכות התרעה, בקרה וביקורות   שאלה  .13

� הנדרשי� על לדרישות התקנות והתקני� הרלבנטיייבוצעו בהתא� 

   .  פי די�

לאישור הרשות מראש את  המפעיל יהיה רשאי להציג ,כמבוקש  תשובה  

וכל מערכת  מערכות הניטור, מערכות ההתרעה, הבקרה וביקורות

  . והתקנות הרלבנטיי�נוספת בהתא� לדרישות החוק התקני� 

  



 
  

  

לק מבוקש להבהיר מה� זכויות הבנייה במשבצת הקרקע של תחנת הד  שאלה  .14

  וכ� הא� יהיה רשאי המפעיל להוסי$ מבני� במהל! תקופת ההפעלה.

  זכויות הבנייה בנמל התעופה אינ� מוקצות לכל משבצת קרקע.  תשובה  

המפעיל יהיה רשאי לתכנ� ולהקי� במשבצת הקרקע את כל 

לחוזה ההרשאה ובהתא�  5.1.1הפונקציות המפורטות תחת סעי$ 

  .18"א לתמ 4להוראות הרלבנטיות בתיקו� 

יצוי�, כי במידה והמפעיל ירצה להקי� פונקציות נוספות על אלה 

לעיל, יהיה זה בכפו$ לאישורה מראש של  5.1.1המפורטות בסעי$ 

  הרשות.

מבוקש להבהיר מה נדרש מהמפעיל לצור! בניית תשתית לעמדת   שאלה  .15

  תדלוק בגז.

א� לכל על המפעיל לתכנ� ולהקי� את עמדת התדלוק בגז בהת  תשובה  

  החוקי� התקנות והתקני� הרלבנטיי� לעניי� זה.

  .של תחנת הדלקמבוקש לקבל את כל התכניות   שאלה  .16

  למסמכי המכרז.של תחנת הדלק מצורפות כל התכניות   תשובה  

  

סמ" זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעי# להחזירו חתו# יחד ע# מ
 עהשאר מסמכי המכרז בעת הגשת ההצ

  בברכה,

  אביר� סידי
  מנהל מסחרי

  רשות שדות התעופה
  
  

  
  

  העתק:
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי +מר יור� שפירא

  רא"ג פיתוח עסקי +מר גדי רפאלי
  לשכה משפטית +עו"ד ענת סתיו

 



  
  
  

           
                       
                       

  
  

  

    

  חטיבת תכנון והנדסה –אגף תכנון   
  חטיבת תכנון והנדסה –אגף מבנים ותשתיות 

  לשכת מנהל נתב"ג –אגף תעשייה וניהול  
 

  תעופה אילת חדשנמל 
  

  
  
  
  
  
  
  

  דו"ח הידרולוגי
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    הוכן ע"י            

  ד"ר ישעיהו גרייצר                                 

באמצעות לביא נטיף 
  מהנדסים

  2014  מאי   -    0מהדורה 
 



   ישעיהו גרייצרר"ד
  ,משרד לייעוץ גיאולוגי

  הידרוגיאולוגי והידרוקרבונים
Shaya-1@Zahav.net.il 

  18צייטלין ' רח  
  64955תל אביב 

  03-6919033. טל
  03-6917145פקס 

  

  

  רשות שדות התעופה

   אילת- שדה תעופה על שם רמון 
  מ" מהנדסים בענטיף-לביאמשרד באמצעות 
  58001אזור . ת. א3השיקמה '  רח
   050-5313988, 03-5584505. טל

  
  
  
  

  
  
  

, בדיקה הידרוגיאולוגית של קידוחי שאיבה
  הממוקמים ליד שדה התעופה על שם

ולה  יכמהקידוחיםהאם שאיבת מים ,  אילת– רמון 
  להשפיע על יציבות הקרקע בשדה התעופה
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  ר ישעיהו גרייצר"ד
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  ישעיהו גרייצרר"ד
 משרד לייעוץ גיאולוגי

  יאולוגיוהידרוג
 Shaya-1@zahav.net.il 

  18צייטלין ' רח 
  64955תל אביב 

  03-6919033. טל
  03-6917145פקס 
  052-2740458נייד 

  
   דוח אילת-שדה תעופה על שם רמון   

  2014מאי         
  'לכ

  רשות שדות התעופה
           אילת-שדה תעופה על שם רמון 

  חובב אלגביש 'אינגבאמצעות 
  58001אזור . ת. א3השיקמה ' רח, מ" מהנדסים בענטיף-לביא
  052-2366198, 050-5313988, 03-5584505. טל

il.co.natif-lavi@hovav   
  
  . נ.א

  
  

הממוקמים ליד שדה התעופה על , בדיקה הידרוגיאולוגית של קידוחי שאיבה: הנדון
יציבות  להשפיע על  יכולהמהקידוחיםשאיבת מים האם ,  אילת–שם רמון 
  שדה התעופהב הקרקע

  
  

איבת מים של חברת ת של קידוחי ש הידרוגיאולוגיבדיקה בזה ת מובא,הזמנתכםבהתאם ל

הממוקמים בקירבה יחסית למסלולי ההמראה והנחיתה של ', ג3תמנע ', ב3תמנע , מקורות

  . אילת–שדה התעופה על שם רמון 

  ששאיבה בקידוחים , בהתאם  לתוצאות הבדיקה ההידרוגיאולוגית המסקנה הינה

.  אילת–רמון לא גורמת לערעור יציבות הקרקע בשטח שדה התעופה על שם , ג3', ב3תמנע 

מסקנה דומה הינה לגבי קידוחי שאיבה נוספים של חברת מקורות שמיקומם מרוחק יותר 

  .משטח שדה התעופה

  

  

  

  בכבוד  רב

  

  ר ישעיהו גרייצר"ד
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  תוכן העניינים

  מבוא .1

   אילת והסביבה–שדה התעופה על שם רמון הידרוגיאולוגיה של איזור  .2

, ג3, ב3השאיבה של חברת מקורות תמנע נתונים הידרוגיאולוגיים של קידוחי  .3

 .הממוקמים בקירבה יחסית למסלולי שדה התעופה

של השפעת שאיבת המים בקידוחים הקרובים יחסית לשדה דיון בנושא אפשרות  .4

  שדה התעופהשטח על יציבות הקרקע ב,  אילת–על שם רמון התעופה 

  מסקנות והמלצות .5
    

  תרשימים 

 וסימון קידוחי ,אילת - התעופה על שם רמון שדהמפת טופוגרפית של איזור  .1

 1:50.000. מ. ק',ג3', ב3השאיבה תמנע 

וסימון קידוחי השאיבה תמנע ,  אילת–איזור הצפוני של שדה התעופה על שם רמון  .2

 'ג3', ב3

בהתייחס למרחקם , ורדיוסי המגן שלהם', ג3', ב3סימון קידוחי השאיבה תמנע  .3

  אילת– שם רמון מהקצה הצפוני של שדה התעופה על

  חתך ליתולוגי טכני-' ב3קידוח השאיבה תמנע  .4

  התפלגות הפקת המים במשך השנים–' ב3קידוח השאיבה תמנע   .5

 במים במשך השנים) מליחות( ריכוז כלוריד –' ב3קידוח השאיבה תמנע   .6

 מדידות רום המפלס הסטטי של מי התהום במשך –' ב3קידוח השאיבה תמנע  .7

 השנים

  התפלגות הפקת המים במשך השנים–' ג3ה תמנע קידוח השאיב .8

  במים במשך השנים) מליחות( ריכוז כלוריד –' ג3 קידוח השאיבה תמנע  .9
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  מבוא. 1

.  אילת–של הקידוחים הקרובים לשדה התעופה על שם רמון נבדק המצב ההידרוגיאולוגי 

ותר יחסית למסלולי מובא פירוט של בדיקת קידוחי השאיבה של חברת מקורות הקרובים בי

הבדיקה מתייחסת . )1-3תרשימים  ('ג3תמנע ', ב3תמנע , ההסעה של שדה התעופה

בשטח שדה התעופה עלולה לערער את יציבות הקרקע , לאפשרות שהשאיבה בקידוחים

  .סלולים שבפרויקט שדה התעופה/ אלמנטים בנוייםה וכתוצאה את

בהתייחס , ורדיוסי המגן שלהם', ג3', ב3הבדיקה הוכנה לפי מפות מיקום הקידוחים תמנע 

   .  נטיף–שהתקבלו ממשרד לביא , )3, 2תרשימים (לשדה התעופה 

  

  

    אילת והסביבה–הידרוגיאולוגיה של איזור שדה התעופה על שם רמון .  2

 קיים ומנוצל אקוויפר , אילת–בו ממוקם שדה התעופה על שם רמון , בקע הערבהבאיזור 

  לעתיםהמכונה, מחבורת ים המלח, קוורטר-ניאוגן  מגיל של בקע הערבה המילוי האלוביאלי

  .באמצעות קידוחי שאיבה, פר הקווטרנרי של מילוי בקע הערבהאקווי

  

,  יוטבתה–  תמנע- באר אורה – עברונה –שבבקע הערבה באיזור אילת , קידוחי השאיבה

 של רטר קוו- ניאוגן שואבים מהאקוויפר, הכוללים את איזור שדה התעופה על שם רמון

מרבית הקידוחים שואבים מים מליחים המשמשים להתפלה ולאספקה לעיר . מילוי הבקע

מים , )4תרשים (שואבים מאקוויפר זה ', ג3', ב3 קידוחי השאיבה חברת מקורות תמנע .אילת

  ).9, 6תרשימים (ל כלוריד / מג800-1200מליחים בריכוז של כ 

  

 בנוי בעיקר משכבות אלוביאליות של ,בקע הערבהבמצוי באיזור  , קוורטר–ניאוגן אקוויפר 

, במזרח הגבול הבין לאומי עם ירדן, במערב הרי אילת, גבולותיו. חלוקים חול טיט וחרסית

  ובצפון הוא נמשך לעבר איזור עברונה מפרץ אילתבדרום חוף ים,  לכיוון הרי אדוםובהמשך

  . וצפונהתמנע 

עילי המגיע מההרים הגובלים בבקע הערבה מנגר יפר זה הינו המילוי החוזר הטבעי לאקוו

 םייתחל רודד ונחל שחורת ובמזרח ואדי הנחלים העיקריים ממערב הינם נ. ממזרח וממערב

פרץ אילת וחלק חודר אל תת הקרקע לחלק מהנגר העילי זורם באופן ישיר לים . וואדי מלען

  .בקע הערבה קוורטר של מילוי –ויוצר את האקוויפר הניאוגן 

תת אקוויפר  . לשני תת אקוויפרים, קוורטר–הניאוגן האקוויפר במקומות ניתן לחלק את 

שהינו פריאטי ומקבל תרומות מים שפירים ממניפות סחף '  מ100שעוביו כ , עליון', א

  . רחיותמערביות ובעיקר מז
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אשר הן , ליותהבנוי גם הוא משכבות אלוביא',  מ100-250בעומק , תחתון', תת אקוויפר ב

תת אקוויפר זה מאופיין בתכונות הידרולוגיות פחות . לחילופיןכלואות על ידי אופקי חרסית 

  .טובות מאלה שבתת האקוויפר העליון

  .הינו מאות רבות של מטרים, העובי הכללי של אקוויפר מילוי בקע הערבה

   

במהלך .  אל מפרץ אילת זורמים באופן כללי בכיוון דרומי, באקוויפר מילוי הבקעמי התהום

והם , מלחת עברונה בצפוןב במלחת אילת בדרום ו,חלקם מתאדה, זרימתם התת קרקעית

  .מתנקזים לים למפרץ אילת

  

  

  

  נתונים הידרוגיאולוגיים של קידוחי השאיבה של חברת מקורות .  3

 הממוקמים בקירבה יחסית למסלולי שדה התעופה', ג3', ב3תמנע   
, )1-3תרשימים  ('ג3', ב3וגיאולוגיים של קידוחי השאיבה תמנע הידרמובאים נתונים 

קיימים קידוחי שאיבה .  אילת–הממוקמים בקירבה יחסית לשדה התעופה על שם רמון 

מים במרחק גדול הממוק, ל"הדומים לקידוחי השאיבה הנ,  של חברת מקורות נוספיםמים

 השדשטח  של בות הקרקעיציאין השפעה על , לכן לשאיבה בהם .יותר משדה התעופה

  .ומסלולי ההמראה והנחיתה, התעופה

  'ב3קידוח מק תמנע 

 לפי ,201.050/405.750. צ.ב נ, לפי השרות ההידרולוגי,  ממוקם, של חברת מקורותהקידוח

    .)1תרשים  (201.056.17/405.762.37 , נטיף- התקבלה ממשרד לביא מדידה מדויקת נוספת

  .1980נקדח בשנת הקידוח 

'  מ126עומק הקידוח ', מ + 87.21 )מעט מעל פני הקרקעבולט , רום קצה הצינור(ודת יחס נק

זיהוי של השרות ' מס, )3תרשים  (3332185זיהוי של חברת מקורות ' מס). 4תרשים (

  .15190506ארצי ' מס, 90515103ההידרולוגי 

, )2תרשים (מצפון לו ,  אילת–הקידוח ממוקם מחוץ לשטח שדה התעופה על שם רמון 

  ).3תרשים (מדרך אספלט עוקפת של שדה התעופה '  מ132במרחק של כ 

 .' מ132 –' רדיוס ג',  מ66 –' רדיוס ב',  מ10 –' רדיוסי המגן של הקידוח הינם רדיוס א

  .למעשה רדיוסי המגן של הקידוח הינם מחוץ למבני שדה התעופה

'  מ37.7ש בשפילה דינאמית של " מק147, לפי שאיבת הניסיון, ספיקת השאיבה בקידוח

  ).4תרשים (

-150,000בכמות שנתית הנעה בין כ ,  שנים32במשך כ ,  ועד היום1982הקידוח שואב משנת 

  ).5תרשים (שנה /ק" מ500,000
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 800-1,150בין הנשאבים נע במשך השנים ) מיצג את המליחות במים(ריכוז הכלוריד במים 

  .כלורידל /מג

 מכאן ).7תרשים (במשך השנים ' מ + 37ל ' מ + 29נע בין , רום מפלס המים הסטטיים

  . במשך השנים',  מ50-57נע בין כ , מפני הקרקע, שעומק מפלס המים הסטטיים בקידוח

   

  . קוורטר של מילוי הבקע–הקידוח שואב מאקוויפר ניאוגן 

  ):4תרשים , ראה חתך ליתולוגי טכני של הקידוח (החתך הליתולוגי של הקידוח

  .חלוקים חול וחרסית   '  מ 15 – 0

  .חול וחרסית בחילופין  18 -15

  .חלוקים  24 – 18

  .חרסית וחלוקים בחילופין  30 – 24

  .חלוקים  43 – 30

  .חרסית צהובה  49 – 43

  .חלוקים ומעט חול דק  86 – 49

  .חול חלוקים וחרסית   90 – 86

  . חלוקים וחול  93.6 – 90

  . חלוקים חול עם אופקי חרסית  126 – 93.6

  

עד לאופק החרסית הצהובה ',  מ46 עד עומק כ 22"בקידוח קיים צינור אטום בקוטר 

קטעי הצינור . ' מ46וצינור זה סוגר את כל החתך הגיאולוגי עד עומק ',  מ43-49שבעומק 

  :צויים בעומקים הבאיםמ, ממנו שואב הקידוח את מי התהום) פרפורציה(המחורר 

   .' מ118.5 – 107.5',  מ97.5- 94.45',  מ86.15 – 80.15',  מ77.14- 71.12 

  

  'ג3קידוח מק תמנע 

לפי , 201.050/405.790. צ.ב נ, לפי השרות ההידרולוגי, ממוקם, הקידוח של חברת מקורות

    .)1תרשים  (201.058.95/405.792.02,  נטיף- התקבלה ממשרד לביא מדידה מדויקת נוספת

  . 1994נקדח בשנת הקידוח 

 157.9עומק הקידוח ', מ + 86.73)  מעט מעל פני הקרקע בולט,רום קצה הצינור(נקודת יחס 

זיהוי של השרות ההידרולוגי ' מס, )3תרשים  (3332189זיהוי של חברת מקורות ' מס. 'מ

  .15190506ארצי ' מס, 90515104

, )2תרשים (מצפון לו ,  אילת–עופה על שם רמון הקידוח ממוקם מחוץ לשטח שדה הת

לעומק ', ב3נקדח ליד קידוח תמנע ',  ג3תמנע ,  קידוח זה).3תרשים ('  מ134במרחק של כ 

  ).3, 2תרשימים (' ב3צפונה לקידוח '  מ30רחק של כ גדול יותר והוא מוקם במ
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'  מ134 –' רדיוס ג, ' מ67 –' רדיוס ב',  מ10 –' רדיוסי המגן של הקידוח הינם רדיוס א

  . שדה התעופהלשטחלמעשה רדיוסי המגן של הקידוח הינם מחוץ ). 3תרשים (

  בכמות שנתית הנעה בין ,  שנים20במשך כ ,  ועד היום1994הקידוח שואב משנת 

  ).8תרשים (שנה /ק" מ800,000 - 300.000כ 

 820-1,220נים בין  נע במשך הש,הנשאבים) מיצג את המליחות במים(ריכוז הכלוריד במים 

  .כלורידל /מג

 עומק מפלס .מטרים בודדים'  עם עליה וירידה של מס' מ +30כ , רום מפלס המים הסטטיים

 מטרים בודדים '  עם עליה וירידה של מס', מ57כ , מפני הקרקע, המים הסטטיים בקידוח

  . במשך השנים

   

'  מ30וא ממוקם במרחק כ  ה. קוורטר של מילוי הבקע–הקידוח שואב מאקוויפר ניאוגן 

, כפי שמתור להלן' ב3ולכן גם החתך הגיאולוגי שלו זהה לזה של תמנע ', ב3מקידוח תמנע 

  .  בו מספר אופקים נוספיםוקיימים',  מ157.9עד עומק ,  יותרעמוק' ג3וכאשר קידוח תמנע 

  :החתך הליתולוגי של הקידוח

  .חלוקים חול וחרסית  '    מ15 – 0

  .רסית בחילופיןחול וח  18 -15

  .חלוקים  24 – 18

  .חרסית וחלוקים בחילופין  30 – 24

  .חלוקים  43 – 30

  .חרסית צהובה  49 – 43

  .חלוקים ומעט חול דק  86 – 49

  .חול חלוקים וחרסית   90 – 86

  . חלוקים וחול  93.6 – 90

  . חלוקים חול עם אופקי חרסית  126 – 93.6

  .סית ממנו שואב הקידוחחתך הבנוי מחלוקים חול וחר  157.9 – 126

מצויים בעומקים , ממנו שואב הקידוח את מי התהום) פרפורציה(קטעי הצינור המחורר 

  .' מ155.9 – 143.4',  מ141.4 – 131.8',  מ122.73 – 116.93',  מ113.91 – 106.21: הבאים
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דיון בנושא אפשרות של השפעת שאיבת המים בקידוחים הקרובים  . 4

 בשטח על יציבות הקרקע,  אילת– התעופה על שם רמון יחסית לשדה

  שדה התעופה
, ב3נבדק מבחינה הידרוגיאולוגית בצורה מפורטת קידוח השאיבה של חברת מקורות תמנע 

למסלולי ו,  אילת–שהוא הקידוח הממוקם קרוב יחסית לשדה התעופה על שם רמון 

קידוח שאיבה . תר מקידוח זהכל שאר הקידוחים באיזור מרוחקים יו. ההמראה והנחיתה

צפונית ממנו ובאותו מרחק גדול '  מ30 במרחק של כ ',ב3ממוקם ליד קידוח תמנע '  ג3תמנע 

  .'ב3גם יותר עמוק מקידוח תמנע ' ג3 יש לציין שקידוח תמנע ,אולם. יותר משדה התעופה

  

 הקרקע  יציבותלא משפיע על' ב3תוצאת הבדיקה ההידרוגיאולוגית מראה שקידוח תמנע 

מכאן נובע שכל .  והמסלולים כיום ואין סכנה שישפיע עליהם בעתידבשטח שדה התעופה

וכן קידוח תמנע ' ב3שאר הקידוחים באיזור שדה התעופה המרוחקים יותר מקידוח תמנע 

 יציבות הקרקע עוד פחות אפשרי שישפיעו לרעה על, הקרוב אליו שהוא העמוק יותר' ג3

  . לי ההמרה והנחיתהמסלוב ובשטח שדה התעופה

  

עד לאופק החרסית הצהובה ',  מ46 עד עומק כ 22"קיים צינור אטום בקוטר ' ב3בקידוח 

קטעי הצינור . ' מ46וצינור זה סוגר את כל החתך הגיאולוגי עד עומק ',  מ43-49שבעומק 

 118 – 71מצויים בעומקים שבין , ממנו שואב הקידוח את מי התהום) פרפורציה(המחורר 

קיימים אופקים חרסיתיים שהם ', ג3 והקידוח הקרוב 'ב3קידוח בחלק העליון של . 'מ

  . מגינים מפני אפשרות היווצרות שקיעות בקירבת הקידוח עקב שאיבת חול עם המים

  

, ומנגנון זרימת המים באקוויפר עקב השאיבה,  שנה32שואב במשך ' ב3קידוח תמנע 

ובודאי לא במרחק , שקיעה במרחק מהקידוחואין אפשרות של השפעה של , התייצב מאד

מצוי עמוק יחסית ) במנוחה(כמו כן יש לציין שרום מפלס המים הסטטיים . ' מ100של כ 

מתחת הגנה של אופקי חרסית  ,)' מ50-60 (בעומק של  כמה עשרות מטרים, השטחמפני 

הקידוח  גורם נוסף המקטין את אפשרות השפעה פוטנציאלית של שקיעה באיזור זה. מעל

    .או במקום מרוחק יותר
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  מסקנות והמלצות.  5

, 'ג3', ב3קורות תמנע בהתאם לבדיקה ההידרוגיאולוגית של קידוחי השאיבה של חברת מ

ששאיבה בקידוחים , המסקנה הינה, )' מ100במרחק של כ ( יחסית לשדה התעופה הקרובים

מסקנה .  אילת–על שם רמון שדה התעופה בשטח  , יציבות הקרקעגורמת לערעוראלה לא 

מאשר (שמיקומם מרוחק יותר   נוספים של חברת מקורות לגבי קידוחי שאיבה הינה,דומה

  .משטח שדה התעופה, )'ג3', ב3הקידוחים תמנע 
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