
 

 
 

 לשכת המנהל הכללי

Office of the Director General 

 

 

Tel: +972 3 531 8530/1 :טל   Fax: +972 3 535 1858 :פקס  Director-General.office@mail.biu.ac.i l 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ישראל52900, רמת גן )ע"ר( אילן-אוניברסיטת בר ,  

 

 "ג בכסלו התשע"וי
 2015בנובמבר  25

 2015-342 -מכ
 לכבוד

 ,רגנשטיינרמר ג'רמי 
 רמ''ח רכש מכרזים והתקשרויות

 כ  א  ן 
 
 

 שלום רב,
 

 נימוקים מיוחדים )ספק יחיד( –שמואל גן אל כיועץ  העסקת הנדון:
 

תן שירותים להעסיק את אינג' גן אל כספק יחיד למ הבקשהאבקשך להביא בפני ועדת המכרזים את 

  ומהנימוקים המפורטים להלן:הקשורים לתחום מומחיותו ,  מסוימיםבתחומים ופרויקטים 

 

וחמש שנים כסמנכ"ל הבינוי של האוניברסיטה. בתקופה זו אושרה  שלושיםכאל כיהן במשך  -אינג' גן .1

מו גם את נג' גן אל הוביל מהלך זה, כיא תכנית המתאר של האוניברסיטה ונבנה הקמפוס החדש שלה.

  ., והיה מעורב בכל פרטיוכל הבניה והפעילות שהייתה כרוכה בהוצאתו לפועל, על כל היבטיו

 

ארגון -ההאוניברסיטה נמצאת כרגע במצב של חלופי גברי ור לאחרונה, פרש אינג' גן אל מתפקידו. .2

עד שימונה  ולפיכך ככל הנראה יארך עוד זמן קבוע מונה סמנכ"ל בינוי חדש . בשל כך, טרם בהנהלה

יזדקק לתקופת  יבוודא לכשימונה בעל תפקיד חדש, הוא . ארגון-או יושלם הליך הרה סמנכ"ל בינוי

 חפיפה משמעותית בשל ההיקף העצום של הפרויקטים של הבינוי וכל מה שכרוך בהם. 

 

ה לייעץ להנהלת האוניברסיט, ונראה כי אינג' גן אל הוא היחיד שיכול למלאנוצר חלל שיש צורך  .3

 . בעניינים אלה

 

בטים הקשורים למערך הבינוי, בתכנון, בבנוי, בפקוח, בכל יחודיים בכל ההיסיון וידע יילאינג' גן אל נ .4

במהלך השנים פיתח אינג' גן הקשור לקשר עם תורמים, עם רשויות התכנון, עם רשויות מקומיות ועוד. 

גן אל  עם בעלי תפקידים רלוונטיים. הכרויות ן כואל היכרות מעמיקה בכל הנוגע למערכים הארגוניים 

מדובר בקי גם בכל ההסדרים שהושגו עם גורמים שונים במהלך השנים, ובכל פרטי הקשר עמם. 

אל מכיר אותה על בוריה, ולפיכך רק ן גוחמש שנה, שרק אינג'  שלושיםבתשתית קיימת שנוצרה במשך 

 בהם מדובר.  הפרויקטיםהוא יוכל להוביל בהצלחה את 

 

הן קיימות, והן עתידיות, ההן חודי בכל התכניות הקשורות לקמפוס, יהיתר, לאינג' גן אל ידע יבין  .5

על קווי הרכבות המתוכננים ובקמפוס עצמו והן במרחבים הסמוכים )למשל, כביש מכבית, כביש גהה( 

 והשלכותיהם על הקמפוס. השינויים שחלו וחלים בהם מעת לעת, 
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גן אל בקי גם בכל הקשור לקרקעות הקמפוס וההליכים שמתמשכים מזה שנים ארוכות מול אינג'  .6

 רה להביאה להכרה בזכויות האוניברסיטה בקמפוס הצפוני. ת מקרקעי ישראל( במטורמ"י )רש

 

ייעץ באופן זה הוא יכול ל גן אל היכרות עמוקה עם כל הנהלים והסטנדרטים האוניברסיטאיים.אינג' ל .7

, תישמר על פי על התקשרויות שונות אינטרסים של האוניברסיטה בעניין השליטה  והפיקוחולדאוג שה

  כך שלא יחרגו מהמותר והאפשרי, ולחסוך כסף רב לאוניברסיטה. וב, הנהלים

לכך שהמשך  יםעם המערכות השונות מביא ווהיכרותסיונו בתחומים הרלוונטיים, יההיקף של נ .8

 יהיה היעיל והמיטבי לאוניברסיטה. מעורבותו בהם יביא לכך שהטפול 

 

מבוקשת בפרויקטים מורכבים וארוכי טווח שבהם חשובים במיוחד הידע של אינג' גן אל העסקתו  .9

, ידע שבהכרח אינו מוצא ביטוי רק במסמכים ותיקים. חשובה ושנרכשו באופן אישי על יד ןוהניסיו

 כאן מעורבותו האישית.

 

 

בכל פעילותו של גן אל ת כספק יחיד הם אלו המפורטים להלן, הפרויקטים בהם מבוקשת ההתקשרו  .10

 .כוז, תאום וניהול הנושאים המפורטים, תוך שמוש במכלול נסיונו וידיעותיויתכלול ראחד מהם 

 

, על כל חלקיו B O T בשיטת מעונות הסטודנטיםיקט עוץ להנהלה וניהול צוות הקמת פרויי .10.1

 .ל היזמיםהן ברמה ההנדסית והן כנציג ההנהלה מו

יות ומסיטה וטיפול במגעים עם הועדות המחוזיות והמקרייעוץ להנהלת האוניב: הקו הסגול  .10.2

 . והות"ל

מול עירית רמת גן, לרבות ארנונה, ביוב, היטלים ואגרות, מים,  נושאי מיסוי והיטלים מכלול  .10.3

 , )כחלק מהצוות המוביל(טפול  מול רמ"י וטיפול מול מי רמת גן בארות, 

 וההנדסיים בלבד,  בהרחבת מבנה המדרשה לבנות )כאן לא מדובר בהיבטים התכנונייםפול יט .10.4

 , הנהלת המכון ואנשי הציבור וסיוע בקבלת החלטותבכל הקשור בקשר עם התורמיםגם אלא 

 והתיאום בינם לבין הפרויקט(. 

 נוספים, בהם יפעל גן אל לפי בקשתי,  םייחודיייתכן שיהיו נושאים  .10.5

 .מוצע מצ"בטיוטת החוזה ה .11

 
 בברכה                                                                

 
  

 ,מנחם גרינבלום                                                                                     
 מנכ"ל אוניברסיטת בר אילן                                               
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