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  5.3.3.4סעיף 
לנוהל  

 התקשרויות 

  – באוניברסיטה שתי חברות זוכות מכרז שאחראיות על שירותי הביטחון בקמפוס   .1
סער ביטחון בע"מ שזכתה במכרז למתן שירותי שמירה לסיירי ביטחון    T&Mחברת  

  2019וחברת גשש בע"מ שזכתה במכרז בשנת    2017חיצוניות בקמפוס בשנת    ותדועמ
 למתן שירותי שמירה לעמדות שמירה פנימיות בקמפוס.  

בעוד תוקף    14.9.22סער ביטחון בע"מ עומד לפוג ביום    T&Mתוקף ההסכם עם חברת   .2
 .  2025ם עם חברת גשש בע"מ הוא עד מרץ ההסכ

בשכר    במאבטחים  עצום  חוסר  ויש  היות .3 משמעותיות  תנודות  יש  וכן  במשק 
המאבטחים לצורך פתיחת השערים ואבטחתם באופן הרגיל, נראה כי יציאה למכרז  
פומבי חדש למתן שירותי שמירה לסיירי ביטחון ועמדות חיצוניות בקמפוס לא תועיל  

כפי    תעריפים  ולהעלות  אחד  למכרז  לצאת  נוכל  ולא  הואילרסיטה  במצב זה לאוניב
  , השנייהת השמירה  לחבר  ולא  אחת  לחברה  במשקשככל הנראה יידרש במצב הנוכחי  

.  כדאיות  וחוסר   נמוךשכר    תעריף בשל    מאבטחים   של  עזיבה  תהיהצפוי כי    אז   שהרי
  וכתוצאה   מהאוניברסיטה  מאבטחים  של  עזיבה  ישנה  היום  כבר  כי  מדגיש  לייטמן  עדי

  במשמרות   מחסור  לחוות,  שערים   שלושה  השנה  לסגור  האוניברסיטה  נאלצה  מכך
  בכוח   40%  -  30%  בין  של  בחוסר  נמצאת  האוניברסיטה  כללי  ובאופן  ש"וסופ  הלילה

 . אדם

  בגיוס   מתקשות  מ"בע  ביטחון  סער  אם  אנד   טי  -ו  מ"בע .(  א.ז)  גשש  החברות  שתי .4
  לקבלת   למכרז   לצאת  האוניברסיטה  מבחינת   נכון   זה  יהיה  כי   נראה ,  לפיכך.  מאבטחים

 .  2023  יוני במהלך במקביל   השירותים שני

,  לעלות  במשק  הענפי  המינימום  שכר  מתוכנן   2022  בספטמבר  כי  עוד מציין עדי לייטמן .5
  התעריפים   מעליית  חוץ  היום  המשולמים  השעות  תעריפי  את  לייקר  העומד  דבר

 . עכשיו  כבר שקיימת
 
 
 
 
 



 

 

עם חברת    המשך   התקשרות ל את הבקשה , אישרה  6/7/2022ועדת הפטור בדיון מיום   .6
T&M    חיצוניות ועמדות  ביטחון  לסיירי  שמירה  שירותי  למתן  בע"מ  ביטחון  סער 

ל בהתאם  האוניברסיטה  )4)   3תקנה  בקמפוס  ב  המכרזים 3(  חובת  לתקנות   )  
 חודשים.      12לתקופה של   )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( 

 

 

 


