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החליטה האוניברסיטה להקים מרכז שליטה ובקרה ולהתקין  2011בשנת . 1

בכל הבניינים הקיימים בקמפוס מערכת של אמצעי מיגון שליטה ובקרה 
כולם למוקד החדש שהוקם. במכרז הפומבי שנערך זכתה חברת  המחוברים

"ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ" )לשעבר "ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון 
 ]ישראל[ בע"מ"(.  

במסגרת התקשרות זו הותקנו בכל הבניינים שהיו קיימים באותו מועד . 2
 2,700,000בקמפוס מערכות מיגון ואמצעי שליטה ובקרה בהיקף כספי של כ 

המערכת כוללת מערכות בקרת כניסה בעשרות מוקדים ובניינים, ₪ 
מצלמות אבטחה, לחצני מצוקה, אזעקות פריצה, שרתים ותוכנות בקרה 
שונות. עלות התחזוקה השנתית עבור מערכות אלו נקבעה במסגרת המכרז 

 לשנה.₪  92,110על  2017והיא עומדת נכון לשנת 

ידול לאורך השנים בבניינים הקיימים בקמפוס מאז עריכת ההתקשרות חל ג. 3
ויש צורך להתקין גם בבניינים אלה את אותם אמצעי מיגון שליטה ובקרה. 

מערכות הביטחון שסופקו ע"י חברת "ג'י וואן טכנולוגיות ן המוחלט של רוב
או נתמכות ע"י חברה \ה ולא מסופקות וחברל תמיגון בע"מ" הינן ייחודיו

יתן להתקין במבנים החדשים מערכות מיגון שליטה . לפיכך, לא נאחרת
ובקרה מתוצרת אחרת מבלי להחליף את כל הציוד שכבר קיים מכח 

במערכות שוות ערך מחברה אחרת . החלפה שכזו 2011ההתקשרות משנת 
לא כולל מאות שעות עבודה של עובדי האוניברסיטה  ,₪נאמדת במעל מיליון 

 טגרציות של המערכות החלופיות.בליווי החברה החדשה בהתקנות ואינ

לפיכך, משיקולים של אחידות מתחייבת של אמצעי המיגון שליטה ובקרה . 4
המתממשקים למערכות המצויות במרכז השליטה והבקרה של 
האוניברסיטה, מתחייבת הצטיידות במערכות הביטחון מחברת "ג'י וואן 

ב גם מהצורך טכנולוגיות מיגון בע"מ" עבור בניינים חדשים. הדבר מתחיי
בחיסכון כספי כאמור דבר שיתבטא באינטגרציה נכונה בין הקיים לעתידי, 

  ביחס לחלופות האחרות האפשריות.



 

 

ביחס  יבים עם האוניברסיטהבתנאים המטהתקשרות ההמשך תיעשה . 5
 להסכם המקורי הן בדרישות המענה התחזוקתי והן במחיר רכיבי המערכת.

ון שליטה ובקרה לבניינים החדשים אומדן התקשרות ההמשך לאמצעי מיג. 6
כאשר כמובן שתהיה תוספת עלות בהתאם לעלות ₪  900,000 -מוערך ב

התחזוקה הכוללת של המערכת. אומדן זה הינו הערכה בלבד היות ולא ניתן 
לצפות בוודאות את היקף ההצטיידות עבור בניינים עתידיים שעדין לא 

 נקבעו עבורם המפרטים הסופיים. 
החליטה מדובר בהתקשרות  7.11.2018מיום . ועדת הפטור בישיבתה מיום  7

אשר האחידות בה מתחייבת מטעמים של יעילות וחיסכון ואישרה את 
(, 3ב )( 4) 3ההתקשרות כהתקשרות המשך בהתאם לסמכותה שבתקנה 

 בתנאים המיטיבים עם האוניברסיטה ביחס להסכם המקורי.


