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 לכבוד

 יו"ר ועדת מכרזים -מר עופר שרגאי

 כאן

 שלום רב,

 

 העסקת יונה טילמן כספק יחיד במסגרת תפקידו כמנהל תכנית ברוקדיילהנדון: 

 

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

שנים האחרונות הוא עובד במיקור חוץ. כל זאת לאחר קריירה ארוכה ה 3-וב ,שנה 17 -יונה הועסק באוניברסיטה כ

 קבילות חיילים, קציני מילואים,ומוצלחת בתפקידים רגישים בצה"ל, הכרוכים בנושאים של קשר עם משפחות נעדרים, 

 ועוד.

היתר ראש לשכתו של רא"ל חיים  שנה, והשתחרר מן הצבא בדרגת סגן אלוף, כאשר שימש בין 25יונה שירת בצה"ל זה  

בכל מגוון . איתור נעדרים, אחראי על קצונת המילואים של צה"ל לסקוב בתוקף תפקידו כנציב תלונות חיילים, כראש ענף

משרד  קשר מסועף עם קצינים, חיילים, ובני משפחות, ראשי מערכות ממשלתיות נוספות, כמו קיים יונה תפקידיו אלה,

יומי עם -כמבקר עיריית בני ברק, אף זה תפקיד הכרוך במגע יום 1988 -לאחר שחרורו, כיהן יונה מ החוץ, המוסד ועוד.

 אזרחים וממלאי תפקידים.

 

 2008ומאז  ,אילן-באוניברסיטת בר י ציבור באוניברסיטה, עם תחילת עבודתויונה ניהל בהצלחה רבה את המחלקה ליחס

התכנית להישגים רבים ולשיאים את לאוכלוסייה בוגרת, והביא  הוא מכהן כמנהל תכנית ברוקדייל, להקניית השכלה

 המשתתפים, ומגוון התכניות והפעילויות. חדשים מבחינת מספר

 

בפקולטות, במחלקות, במנהל  יחידות שונות באוניברסיטה, אקדמיות ומנהליות,יונה צבר ניסיון רב וקשר אישי עם 

 סטודנטים, באגף הכספים, ועוד.

 

השכיל יונה להרחיב עד  ,שנים כספק חיצוני באותו תפקיד 3-כמנהל התכנית כעובד האוניברסיטה ו \שנות כהונתו 6במהלך 

דים מן הגיל השלישי המשתתפים, וכיום לומדים בכל מאוד את מסגרת קורסי ההעשרה והקורסים האקדמיים לתלמי

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

הקורס "כל העולם במה", פתח  יונה הכניס גם מאפיינים חדשים למערכת הקורסים, ואירח אמנים ויוצרים רבים במסגרת

בהשתתפות מרצים אורחים שחלקם מילאו כל תפקיד חשוב בתולדות  בסדרת הרצאות בנושאים מכוננים בתולדות המדינה

 קורסים נוספות. המדינה, וסדרות
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קשישים עריריים, שוהים  בנוסף לכך טיפח יונה את "תכנית הקשר" שבמסגרתה מספר סטודנטים מן המניין מבקרים

 במחיצתם, ומקלים על חייהם.

 

פרסי "יקיר ברוקדייל" לשורת אישים מרשימה,  תפים שבמסגרתו הוענקובנוסף לכל אלה, יזם יונה אירוע רב רושם ומשת

בית המשפט העליון לשעבר השופט מאיר שמגר, פרופ' מאיר וילצ'יק ממכון ויצמן,  בתחומים ציבוריים, ומדעיים, כמו נשיא

 אישים מן המעלה הראשונה. ועוד

 

והציבורי, באוניברסיטת בר אילן  י במהלך שירותו הצבאיהניסיון הרב של יונה טילמן במגע ובקשר עם אנשים שקיבל ביטו

תכנית ברוקדייל, ההכרה העמוקה שלו את המערכת האקדמית  גופא בתפקידיו כמנהל המחלקה ליחסי ציבור, וכמנהל

הנמרצת  שלו לחברי סגל, תלמידי התכנית, וציבורים אחרים בחברה הישראלית כמו גם אישיותו והמנהלית, הקשר האישי

המוצלחת בהענקת הזדמנות לבני הגיל  בית, מצדיקים את המשך פעילותו כמנהל תכנית ברוקדייל, ואת שליחותווהלב

 באמצעות קורסי העשרה וקורסים אקדמיים. השלישי להרחיב את ידיעותיהם ואופקי התעניינותם

 

 חברה ובקהילה.ב ידוע לכל כי התכנית מביאה כבוד רב לאוניברסיטה, ומבטאת את המעורבות העמוקה שלה

 מושכל ומאוזן. מן הראוי לציין כי התכנית מתנהלת כתקציב סגור, ויונה מנהל את מסגרת התקציב באופן

 

עם כל המערכות  בהיכרות העמוקה שלו סיון שלא יסולאו בפז בניהול התכנית,ילהדגיש כי יונה רכש ידע ונ ברצוני

המסוגל למלא תפקיד מורכב זה, בלא כל צורך  והוא היחידבאוניברסיטה המהוות בסיס לניהול התכנית ולהצלחתה, 

 היא תנוהל ע"י כל גורם אחר.אם שתוארו, כפי שיהיה  בלמידה ממושכת של ניהולה בכל הממדים

לניהול התכנית, ולמיטב הבנתי  המיוחדות והמסוגלות של יונה באים לידי ביטוי בשלל הכישורים והידע הרחב הנדרשים

שהתכנית תמשיך להתקיים בהיקפיה המרשימים וגם תתפתח, וכדי  ו כספק יחיד, וללא מכרז, כדימצדיקים המשך העסקת

 הצלחתה. לאפשר את המשך

 

שנים הקרובות. אודה גם שאישור זה יכלול  3-אודה לאישור הוועדה להמשך סיווג ההתקשרות כהתקשרות עם ספק יחיד ב

 .ה שעברהקורסים כפי שאושרה בשנ 3-2הרחבת ההתקשרות לריכוז 

 
 

 בברכה
 
 

 זהר ינון
 
 

 העתק:
 פרופ' אריה צבן, נשיא האוניברסיטה

 גב' רלי שביט, סמנכ"ל כספים
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