
 

תאריך קבלת  
 ההחלטה 

 נימוקים  סעיף בתקנות  שם הספק  מהות ההתקשרות 

אישור התקשרות   13/12/2022
עם מנב"א למתן  

שירותי ניקיון  
 בקמפוס 

- "מרכז ניקיון בין
טאי"  אוניברסי

 )מנב"א( 

  (2()ג()27) 3תקנה 
לתקנות חובת  

המכרזים  
)מוסדות  

להשכלה גבוהה(,  
 2010 –התש"ע 

הועדה .1 ש  בפני  של  פנייתו  פרנקומוצגת  משק,לומי  יחידת  מנהל  מיום    , 

לפיה11/12/2022 יזמו    ,  והעברית  גוריון  בן  אביב,  תל  האוניברסיטאות 

בלבד,   אלה  באוניברסיטאות  ניקיון  שירותי  למתן  ייעודית  חברה  הקמת 

במת שווים  שתפעל  בשיעורים  תוחזק  אשר  מלכ"ר  של  בין  כונת 

טאי"  אוניברסי-ינו "מרכז ניקיון ביןה   האוניברסיטאות. שמה של החברה

ניקיון אך ורק לאוניברסיטאות הנ"ל  להעניק שירותי )מנב"א( והיא עתידה  

)כאשר אחזקותיה של אוניברסיטת  המחזיקות במניותיה בשיעורים שווים 

 חברה הכלכלית(. תל אביב הינן באמצעות ה 

לה  החבר .2 הוקצה  ואף  בשלבי התארגנות  נמצאת  עד  ה  זמני  שטח למשרד 

וך הקמפוס כאשר לאחרונה הוגשה על ידה בקשה  להקמת משרד קבוע בת

 ניקיון.  למשרד הכלכלה לקבלת רישיון של ספק שירותי 

צפויה להתחיל לספק את שירותי הניקיון בקמפוס האוניברסיטה  החברה   .3

עובדי ניקיון בקמפוס    130-ידה כ  במסגרתם יועסקו על   1/3/2023אריך  בת

 כאשר התשלום להם יהא על בסיס שעתי. 

החברה הגישה תקציב שנתי לאישור דירקטוריון החברה אך טרם הוחלט   .4

זה  אך  ידה  על  שיגבה  עבודה  לשעת  התעריף  יהא  נמוך    מה  להיות  צפוי 

 דעון. סיטה לחברת ברק גמהתעריף השעתי שמשולם כיום על ידי האוניבר

אישור הועדה להתקשר עם חברת "מרכז   התבקשאמור לעיל,  לאור כל ה .5

ברסיטאי" )מנב"א( למתן שירותי ניקיון בקמפוס החל מיום  אוני- ניקיון בין



 

 

לתקנות    (2()()ג27)3בפטור ממכרז בהתאם להוראות תקנה היא    1/3/2023

: התקשרות עם  2010 –חובת המכרזים )מוסדות להשכלה גבוהה(, התש"ע 

תאגיד שלא למטרת רווח, שעל פי    -סד להשכלה גבוהה  תאגיד בת של המו

רותיו הן רק קידום פעילות המוסד להשכלה גבוהה  מסמכי היסוד שלו מט

די מי  או קידום מטרות המוסד, והמוסד, בעלי תפקיד בו או מי שנתמנה בי

 מאלה, משתתפים בהנהלתו. 

איש .6 המכרזים  ערה  ועדת  בין ם  התקשרות  ניקיון  "מרכז  - חברת 

  1/3/2023יטאי" )מנב"א( למתן שירותי ניקיון בקמפוס החל מיום וניברסא

מ היא  בפטור  תקנה  להוראות  בהתאם  חובת    (2()ג()27)3מכרז  לתקנות 

ת עם תאגיד  : התקשרו2010  –המכרזים )מוסדות להשכלה גבוהה(, התש"ע  

ח, שעל פי מסמכי  תאגיד שלא למטרת רוו  - סד להשכלה גבוהה בת של המו 

מטרות  שלו  או  היסוד  גבוהה  להשכלה  המוסד  פעילות  קידום  רק  הן  יו 

וה מי  קידום מטרות המוסד,  בידי  מי שנתמנה  או  בו  בעלי תפקיד  מוסד, 

 . מאלה, משתתפים בהנהלתו

 


