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 אוניברסיטת בר אילן

 

 שלום רב,

  יעוץ תקשורתישה לקבלת שירות יהתקשרות מרכז רקמן לקידום מעמד הא הנדון:

מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, עוסק  .1
תוך יצירת שינוי משפטי, תודעתי  דיני משפחהזכויות נשים ב מזה שנים רבות 

 .וציבורי

בשירותי יעוץ תקשורתי מתוך הבנה שחלק הוחלט להיעזר  לפני כחמש שנים  .2
בתחום מונע ורלוונטי לעולם התקשורת. הנראות משמעותי ביצירת השיח וההשפעה 

 .של המרכז ופעילותו הינם נדבך משמעותי בכוחו ובחוסנו לייצר שינוי

לפי ההצעה הזולה ו יעוץ תקשורתילאחר בחינת מספר חברות בתהליך בחירה מסודר,  .3
 " אסטרטגיה ותקשורת לוגוסבשם " יעוץ תקשורת   חברתלעבודה נבחרה  ,מכולם

לשביעות רצוננו המלאה תוך יחסי אימון  עמהומאז אנו עובדות "( לוגוס)להלן:" 
 מיוחדים בפרויקטים המתמשכים עד היום.

מאחר ועברו מספר שנים מאותו מועד ונראה כי יש בידנו להמשיך את ההתקשרות  .4
מהבחינה התקציבית אנו מעוניינות לפנות בבקשה לקבלת אישור לספק יחיד לחברת 

 לוגוס. 

אנו פונות בבקשה למתן אישור לספק יחד למשך שנתיים עם אופציה להארכה לשנה  .5
 ועוד שנה נוספת וזאת מהנימוקים הבאים. 

העבודה עם מרכז רקמן דורשת בראש ובראשונה יחסי אמון מיוחדים וכן מקצועיות,  .6
 מידימענה  פרישה מול כתבים ואנשי אמון שיתןמערך סודיות, מסירות, זמינות, 

 ות לטיפול דחוף בנושאים שונים.ואפשר

יעוץ נכונות לתת שירותי  עוץ התקשורתייהיבנוסף לאמור לעיל נדרשת ממשרד  .7
תקציב מוגבל בסכומו מחד, והיקף פעילות רחב מאידך,  -במסגרת אילוץ תקציבי 

אשר יוצרים איזון בו רק נותן שירותים אשר יהיה מוכן לקבל על עצמו היקף פעילות 
 ש, בעלות נמוכה ביחס להיקף השירותים, יוכל להיות מועסק.רחב היקף כנדר

 

 

 



 

יחסי אמון מיוחדים נוצרו  לוגוסתקופת ההתקשרות עם משרד כל יצוין, כי במהלך  .8
זמין לצוות המרכז  הצוות שעובד עמנו במסגרתו התקשורתי  הייעוץוחמים עם צוות 

שותף מלא בעיצוב התוכנית האסטרטגית  התקשורתי ייעוץהצוות בכל שעה בכל עת; 
בכל של המרכז  סודאנשי הם  התקשורתי הייעוץ לפועל; צוות הובהוצאתהשנתית 

הפוליטית התקשורתית הדינאמיקה לחשיבה אסטרטגית של מהלכים והבנת  הנוגע 
במציאות הישראלית. הצורך בטיפול רגיש וזהיר בתכנים בהם עוסק המרכז נובע 

כאשר כמעט כל  -ליטית המורכבת בישראל בנושא דת ומדינהמהקונסטלציה הפו
מאבק או מהלך שנוקט המרכז קשורים בדרך זו או אחרת בנושא זה. כמו כן, המרכז 

. לפיכך, יש חשיבות רבה בו תחרות בין ארגונים, על קרדיט, עשייהפועל בשדה שבו 
אשר  -ם על ידולשמירה על סודיות הפעילות של המרכז, עמדותיו, הנושאים המוקדמי

 הינם בבחינת סוד מקצועי.

למד את התחומים המקצועיים  התקשורתי הייעוץצוות לאורך תקופת ההתקשרות,  .9
)דיני המשפחה וקידום מעמד נשים בזירה ציבורית וענייני דת ומדינה( של המרכז 

תהליך התמקצעות זה הינו וקלה עמנו.  פורייהלימוד שמאפשר עבודה שוטפת 
בהם ש באופן מיוחד במסגרת זו בשל טבעם המורכב של הנושאים משמעותי ונדר

 מטפל מרכז רקמן.

עם מטרות המרכז, כוונות, לאורך כל תקופת ההתקשרות ללוגוס יש זיהוי משמעותי  .10
היותו מרכז פמיניסטי ובהתאם יודע צוות הלוגוס להעביר את המסרים בצורה נכונה, 

מספר סיטואציות רגישות תקשורתית מדויקת אף למתנגדים למרכז. בעת האחרונה ב
ידע צוות הייעוץ התקשורתי להבין את המערכת העדינה של האינטרסים ולחלץ אותנו 

פועל יוצא של יחסי האמון הקרובים, ההבנה ברוגע לחוף מבטחים. אומנות זו היא 
 של הסיטואציה המורכבת והקשר המשמעותי לנושא.

יעוץ  –בנוסף, לוגוס עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הזרועה האסטרטגית שלנו  .11
ישיבות לובי ותקשורת הן אסטרטגי המסייע בהליכי חקיקה ושינוי מדיניות בכנסת. 

השיג תוצאות משותפות והמורכבות הנדרשת בהפעלה דואלית של שני התחומים כדי ל
ת היחסים הטובה והקשרים מקסימליות נשכרת משיתוף פעולה פורה זה. במערכ

ההדוקים מרכז רקמן יוצא מרוויח כפל כפליים כיון שאין לבזבז זמן מיותר על 
 עדכונים וגישורים. 

רחב פי כמה וכמה מההיקף עמו התחלנו. ברור  לוגוס  כיום היקף העבודה עם משרד .12
משרד חדש שיתחיל עמנו התקשרות יאלץ להתמודד עם לימוד מהיר ורחב היקף כי 
מק על תחומי העיסוק של המרכז, דבר שהינו מורכב, בין היתר לאור מספר ועו

כמו גם להיות בקיא בכל היבטיהם,  מחייב הפרויקטים שהמרכז מקדם ועומקם 
לוגוס כמעט צפוי לדרוש תשלום נרחב יותר בעבור היקף פעילות שכזה בעוד שמשרד 

 – כולל מע"מ לא 7,700₪את התעריף מאז תחילת ההתקשרות )ע"ס ולא שינה 
האיחוד האירופי שחייב הערכות  פרויקטהתעריף השתנה במעט רק עם כניסת 

 ( ולמיטב ידיעתנו, אין בכוונתו לעשות כן.תקשורתית חדשה

מספר פרויקטים מאוד משמעותיים עיצומם של בזאת ועוד, בתקופה זו אנו נמצאים  .13
הסמכויות, חוק הסדרי חזקת הגיל הרך, מרוץ   - בדיני משפחהבתחומים קריטיים 

תרומה ומשמעות רצינית  לוגוס. בכל אלו לחברת ותהתדיינות, ונישואי קטינ
 המשמעותיבעיקר מול גופי התקשורת הגדולים ויחסי הציבור  -ומקצועית לעשייה

. כל אלה בידיהם הבקיאות והחלפתם במועד זה עשויה ליצר שהינם חלק מהעשייה
 ודתנו ולהתקדמותה.קושי גדול למרכז ונזק רציני לעב

 כי במצב דברים זה:אנו מבקשים מוועדת המכרזים לאשר   - לאור כל האמור לעיל

 

 



 

 

הינו היחיד המסוגל לבצע את  בפועל, כפי שלפי מצב הדברים לוגוסההתקשרות עם  -
 -נושא ההתקשרות לאחר בחינת קיומם של ספקים נוספים; או

 מיוחדים.התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון  -

 בכבוד רב,

 

 

  

 

 

 

 


