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 מי שלדעתה הוא בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם הודעת אינטרנט 

 ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים
 
 

  .2010-ת של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"עיולתקנות חובת המכרזים )התקשרו 4-ו (18)3 לפי תקנות
 
 

 (.עוסק) יונה טילמן   :שם הספק
 
 

  .ניהול תכנית ברוקדייל באוניברסיטהשירותי    :נושא ההתקשרות

 

 .מ"מע כולל ח"ש 10.000: השכרשעות,  125  :החודשיות השעות היקף  :היקף/תקופת ההתקשרות

 

 ., נשיא האוניברסיטההרב פרופ' דניאל הרשקוביץמצורפת בזה חוות דעת של 

 
 

 בכתב לאוניברסיטת בר אילן רשאי לפנות  ,המסוגל לבצע את ההתקשרותספק אחר אדם הסבור כי קיים 

באמצעות או   Michrazim.log@mail.biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל: , 5/2015/20לא יאוחר מיום עד וזאת 

 . 03-7384323 :פקס

 

 וכןהאחר פרטיו של הספק (, שם מלא, כתובת ומספרי טלפון)פרטיו המלאים על הפונה לציין בבירור את 

 מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.אסמכתאות 
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 כ"ה בניסן התשע"ה ,ב"ה
 2015באפריל  14

 
 
 

 לכבוד
 סמנכ"ל לתכנון ארגון ולוגיסטיקה -מר עופר שרגאי

 כאן
 
 

 שלום רב,
 
 

 העסקת יונה טילמן כספק יחיד במסגרת תפקידו כמנהל תכנית ברוקדייל הנדון:
 
 

יונה טילמן הינו דמות מוכרת ומוערכת על ידי כל הסגלים והסקטורים למיניהם 

 רסיטה.באוניב

שנה. לאחר קריירה ארוכה ומוצלחת בתפקידים רגישים  17-יונה מועסק באוניברסיטה מזה כ

ם, קציני מילואים, יבנושאים של קשר עם משפחות נעדרים, קבילות חייל הכרוכיםבצה"ל, 

שנה, והשתחרר מן הצבא בדרגת סגן אלוף, כאשר שימש בין  25ועוד. יונה שירת בצה"ל מזה 

כראש ענף  ,רא"ל חיים לסקוב בתוקף תפקידו כנציב תלונות חיילים  לתו שהיתר ראש לשכ

 יונהאלה, קיים  קידיותפ וןמיגוובכל  על קצונת המילואים של צה"ל,איתור נעדרים, אחראי 

יות נוספות, כמו תמערכות ממשל ראשי ,בני משפחותוקשר מסועף עם קצינים, חיילים, 

 משרד החוץ, המוסד ועוד.

אף זה תפקיד הכרוך במגע יום , כמבקר עיריית בני ברק 1988-ו, כיהן יונה מחרורלאחר ש

 יומי עם אזרחים וממלאי תפקידים.

עם תחילת עבודתו  ,יונה ניהל בהצלחה רבה את המחלקה ליחסי ציבור באוניברסיטה

ת השכלה ידייל, להקניוקהוא מכהן כמנהל תכנית בר 2008ומאז  אילן-באוניברסיטת בר

      חדשים מבחינת מספר ה בוגרת, והביא התכנית להישגים רבים ולשיאים ילאוכלוסי

 המשתתפים, ומגוון התכניות והפעילויות.

אקדמיות ומינהליות,  ,צבר ניסיון רב וקשר אישי עם יחידות שונות באוניברסיטהיונה 

 אגף הכספים, ועוד.במינהל סטודנטים, במחלקות, בבפקולטות, 

כמנהל התכנית השכיל יונה להרחיב עד מאוד את מסגרת קורסי שנות כהונתו  6במהלך 

וכיום לומדים בכל  ,והקורסים האקדמיים לתלמידים מן הגיל השלישי המשתתפים ההעשרה

 .%5-ב המספר תלמידים, מספר חסר תקדים, ומדי שנה גדל 300,1התוכניות 

רבים במסגרת  רים, ואירח אמנים ויוציונה הכניס גם מאפיינים חדשים למערכת הקורסים

בתולדות המדינה  הרצאות בנושאים מכוננים , פתח בסדרתהקורס "כל העולם במה"

אורחים שחלקם מילאו כל תפקיד חשוב בתולדות המדינה, וסדרות  בהשתתפות מרצים

 קורסים נוספות.
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בנוסף לכך טיפח יונה את "תוכנית הקשר" שבמסגרתה מספר סטודנטים מן המניין מבקרים 

 לים על חייהם.קומם עריריים, שוהים במחיצתם, קשישי

ומשתתפים שבמסגרתו הוענקו  רושםרוע רב יבנוסף לכל אלה, יזם יונה לפני כחודשיים א

נשיא  ימה, בתחומים ציבוריים, ומדעיים, כמואישים מרש  לשורתפרסי "יקיר ברוקדייל" 

ן לשעבר השופט מאיר שמגר, פרופ' מאיר וילצ'יק ממכון ויצמן, ועוד בית המשפט העליו

 אישים מן המעלה הראשונה.

 שקיבל ביטוי במהלך שירותו הצבאי אנשיםהניסיון הרב של יונה טילמן  במגע ובקשר עם 

בתפקידיו כמנהל המחלקה ליחסי ציבור, וכמנהל גופא בר אילן אוניברסיטת הציבורי, בו

שלו את המערכת האקדמית והמינהלית, הקשר האישי העמוקה ההכרה  ,תכנית ברוקדייל

כמו גם אישיותו  שלו לחברי סגל, תלמידי התכנית, וציבורים אחרים בחברה הישראלית

ייל, ואת שליחותו דקאת המשך פעילותו כמנהל תכנית ברו, מצדיקים הנמרצת והלבבית

התעניינותם ידיעותיהם ואופקי  המוצלחת בהענקת הזדמנות לבני הגיל השלישי להרחיב את

  .דמייםקבאמצעות קורסי העשרה וקורסים א

שלה  עמוקהתכנית מביאה כבוד רב לאוניברסיטה, ומבטאת את המעורבות ההידוע לכל כי 

 בחברה ובקהילה.

תקציב באופן המסגרת את סגור, ויונה מנהל  י לציין כי התכנית מתנהלת כתקציבמן הראו

 מושכל ומאוזן.

העמוקה שלו  בהיכרותרכש ידע ונסיון שלא יסולאו בפז בניהול התכנית, כי יונה הדגישהנני ל

והוא היחיד , תהניהול התכנית ולהצלחלבסיס  המהוותעם כל המערכות באוניברסיטה 

בכל המימדים  ניהולהלמלא תפקיד מורכב זה, בלא כל צורך בלמידה ממושכת של  המסוגל

 אחר.  כל גורםע"י  נוהל, כפי שיהיה במידה והיא תשתוארו

הנדרשים  והידע הרחב מיוחדות והמסוגלות של יונה באים לידי ביטוי בשלל הכישוריםה

כדי  ,, וללא מכרזהמשך העסקתו כספק יחיד מצדיקיםלניהול התכנית, ולמיטב הבנתי 

וכדי לאפשר את המשך  ,וגם תתפתח שהתכנית תמשיך להתקיים בהיקפיה המרשימים

 הצלחתה.

 אישור הוועדה.אודה ל

 
 בברכה,

 
 הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ

 נשיא
 
 

 העתק: מר מנחם גרינבלום, מנכ"ל
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