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 המכרזים

בר הרשות זכה במכרז פומבי שערכה באוניברסיטה לבחירת בר רשות  .1
לניהול עגלה חלבית לממכר מזון ושתייה בספרייה למדעי החברה 

 . מוס-ולניהול ע"ש ברנדר
לאחרונה אישרה הנהלת הפקולטה למדעי החברה להפעיל עגלה בלובי  .2

בניין נפתלי וזאת בשל סגירת בית האוכל שעבד במקום במשך שנים 
רבות ולאחר שמכרז להפעלת עגלה בקומת המרתף של בניין נפתלי נכשל 

 לאחר שלא קיבלנו שום הצעה להפעלתו.
ע"י בר רשות אחד ו למסקנה שהפעלת עגלה בבניין נפתלי יעבמקביל הג .3

והפעלת עגלה בספריית מדעי החברה ע"י בר רשות שני, תיצור תחרות 
עזה בין שני המפעילים וכנראה שלא תהיה היתכנות כלכלית להפעלת 
שתי העגלות, דבר העלול להוביל להפסדים כספיים לשני בני הרשות 
ולירידה ברמת השירות ונטישת שתי העגלות או לפחות עגלה אחת 

תקופת ההרשאה דבר שיוביל לאי מתן שירות במשך מספר באמצע 
 חודשים.

חשוב בהמשך הפעלת העגלה בספרייה היות והדבר מהווה קיים צורך  .4
נדבך חשוב בתפיסה של החוויה בספרייה וזאת בנוסף לעובדה 
שהספרייה עובדת עד חצות, היתר להכניס אוכל ושתיה לתוך הספרייה, 

 היתר לדבר אחד עם השני ועוד.
ששקל   כלכליות ותקציבים-נכסים, התקשרויות משקיות מנהלשלאחר  .5

הפתרון הטוב ביותר שיענה על צרכי הספרייה כי סבור הוא את הנושא 
והפקולטה מצד אחד ושישמור על האינטרסים של בני הרשות מצד שני 
הוא לתת היתר לחברת "שוקולטה" שמפעילה כיום את העגלה בספריית 

פקים האחד בלובי בניין נפתלי והשני החברה להפעיל עגלה עם שני דל
אלי תרדיון  -בספריית מדעי החברה. הבעלים של חברת "שוקולטה" 

כן, ההיתר המבוקש הוא -הדלפקים. כמו 2הביע את נכונותו להפעלת 
 .17.7.2020-עד סיום תקופת ההרשאה להפעלת העגלה בספריית חברה ב



 

 

ההתקשרות כך בנוסף, במסגרת ההתקשרות החדשה יעודכנו תנאי  .6
 .שהם ייטיבו עם האוניברסיטה

למכרז חדש שמלכתחילה יהיה  תצא האוניברסיטה 2020לקראת יולי  .7
להסתייע בניסיון ניתן יהיה הפעלת עגלה עם שני הדלפקים וכמובן ש

שייצבר עד אז כדי לקבוע את דמי ההרשאה המינימליים אשר יהיו 
 הולמים לפעילות בפועל.

רשות -את ההמלצה להפעיל באמצעות אותו בר הבליקת המכרזים וועד.   8
שתי נקודות מכירה קרובות. האחת, בלובי בניין נפתלי והשנייה, 
בכניסה לספריית מדעי החברה וניהול. המרחק בין שתי נקודות 

מטר ואין כל הצדקה כלכלית לפצל את ההפעלה בין  50-המכירה הינו כ
 )תרדיון( עם שוקולטה בשלב זה, קיימת התקשרות כבר רשות.-שני בני

בע"מ ואין מנוס אלא להרחיב את ההתקשרות עם החברה להפעלת 
נקודת מכירה בלובי בניין נפתלי עד לתום תקופת ההתקשרות עמה 

תיערך הוועדה להוצאת מכרז אשר יכלול  2020. לקראת יולי 2020ביולי 
 את הפעלת שתי נקודות המכירה הנ"ל.

 .2.1.2019ת הבקשה ביום .  מנכ"ל האוניברסיטה אישר א9

 

 


