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 2018 אפרילב 8
 כ"ג ניסן תשע"ח

 לכבוד
 מר עופר שרגאי

 יו"ר ועדת מכרזים
 כאן

 
 התקשרות עם מר סם קסהוןהנדון: 

 

 
 עופר שלום רב,

 
 פסיפיק-מזה זמן רב שהאוניברסיטה, שמודעת לפוטנציאל הגדול של גיוס משאבים ממדינות אזור אסיה

ר ולגייס מגביתן בתחום זה. לאחרונה נפגשתי עם מר , מנסה לאת)סין, יפן, סינגפור, הונג קונג ואוסטרליה(
, כמגייס משאבים באזורלהעסיקו במערך פיתוח משאבים עולמי באוניברסיטה  ואני מעוניינת, סם קסהון

 . התקשרות עם ספק יחידבמסגרת הסכם 
  

-אסיה אזורהצורך במגביתן שמכיר היטב את הצרכים ותחומי העניין של תורמים פוטנציאליים במדינות 
על מנת להרחיב הכרחית, תורמים באזור חיוני ביותר לאוניברסיטה. חשיפת האוניברסיטה בקרב  פסיפיק

 לגייס תרומות משמעותיות.את מעגל התורמים בקרב קהל יעד כה חשוב זה ובמטרה 
 

מיום כניסתי לתפקיד כראש מערך פיתוח משאבים עולמי, ראיתי את החשיבות הרבה של גיוס מגביתן 
. בתקופה האחרונה ביצעתי מספר ניסיונות לאתר מועמדים מתאימים לתפקיד, אולם ללא חום זהבת

הצלחה. ניסיונות אלה בוצעו בכמה מישורים ובכללם חיפושים מקוונים ברשת, בדיקה עם מוסדות 
במסגרת הניסיונות, אף אקדמיים אחרים בארץ, שימוש בקשרים שלי מתפקידים שביצעתי בעבר וכו'. 

תי עם שני מועמדים פוטנציאליים. בפגישתי עם אחד מהם, מצאתי כי אינו מתאים לתפקיד. הפגישה נפגש
אינו עם המועמד השני היתה מוצלחת והתרשמתי ממנו לטובה, אולם בסופו של דבר הוא הודיע לי כי 

       ולכן האפשרות לגייס אותו לתפקיד הפכה ללא רלוונטית.להתקדם  מעוניין
 

מארה"ב , שעלה לישראל סם קסהוןה כעת האפשרות המצוינת לגייס למשרה את מר לשמחתי, עלת
. להערכתי העסקתו בתחום שוקי ההון וההשקעותהיה מועסק בתפקידים בכירים  ובעברו, לאחרונה

במערך פיתוח משאבים עולמי תקדם באופן משמעותי את הפעילות המגביתית של האוניברסיטה בקרב 
 .  פסיפיק-מדינות אזור אסיהמתורמים פוטנציאליים 

 
עבר לרוסיה עם משפחתו כשאביו נשלח ע"י משרד החוץ האתיופי  ,שנולד באתיופיהציוני סם קסהון, יהודי 

ומומחיות ייחודיים.  בינלאומיחיים ניסיון  סם מביא עמו. , ומשם עבר להתגורר בארה"בלשרת במוסקבה
הוכיחה את עצמה לאורך השנים ושהינה כלי רב עוצמה יכולת עשירה להיטמע בין תרבויות, אשר הוא בעל 

שביכולתם לסייע  מפתח אנשיעם קשרים  לפתח ולטפחמסוגל הוא ומאוד משמעותי בעבודת המגבית. 
לאוניברסיטה לפתח ולבסס קשרים עם תורמים פוטנציאליים שאותם אנו מנסים לקרב לאוניברסיטה. 

לסם מחויבות עמוקה למדינת ישראל, כלי קריטי לגיוס כסף בקהילות היהודיות בחו"ל מעבר לכך, 
 פסיפיק.  -ובמיוחד בקהילות הציוניות במדינות אזור אסיה

 
למדינות אזור רב בכל הקשור ידע רכש ועשיר צבר ניסיון  סם, בתחום של שוקי הוןבמהלך שנות עבודתו 

מדיני -בקיא בתחום הכלכליומתוקף כך  ,במזרח אסיהם שווקיפיתח מאפס את ההוא  .פסיפיק-אסיה
ייחודי הוא בעל ניסיון . אלהבמדינות ומכיר היטב את הצרכים ותחומי העניין של תורמים פוטנציאליים 

בפיצוח שווקים חדשים, שכן עשה זאת בעבר בעולם העסקי ואני בטוחה כי יידע לעשות זאת גם בעולם 
, וכן גייס מיליוני דולרים במסגרת חברת high worth individualsב עם הוא צבר ניסיון ר הפילנתרופי.

ההשקעות של מייקל שטיינהרט. מעבר לכך, חשוב לציין כי כשפניתי לממליצים, קיבלתי מהם המלצות 
 חמות על סם. 

 
כמתאים ביותר לטפל ולתת מענה הולם לצרכים המיוחדים של האוניברסיטה  בסםאי לכך, אני רואה 

זה עבור וחשוב זה. יתרה מזו, לפי מצב הדברים בפועל, אין מועמד אחר שיכול לספק שירות ייחודי  בתחום
 האוניברסיטה. 

 



 אילן-אוניברסיטת בר  

 סגנית נשיא לפיתוח

Bar-Ilan University 

Vice President for Development 

 

 Dr. Merav Galili ד"ר מירב גלילי 

 

 merav.galili@biu.ac.il| 03 531 7602| טל':  054 660 3437, ישראל | נייד: 5290002אילן )ע"ר(, רמת גן -אוניברסיטת בר
Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel |T: 972 3 531 7602 | M: 972 54 660 3437| merav.galili@biu.ac.il 

www.biu.ac.il  
 

 
 

סם, לאור המומחיות והניסיון הייחודיים שלו ולאור הצורך ביחסי אמון  הפעילות שלבשל חיוניות 
ספק יחיד למשך כרות עמו מיוחדים שנדרשים בתפקיד כה רגיש זה, אודה על טיפולך באישור ההתקש

וכל , על מנת שנשנתיים עם אפשרות למימוש זכות ברירה של שתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת
מתכונת ההתקשרות עמו תהיה בהקדם.  באזורלהתחיל בפעילות מגביתית בקרב תורמים פוטנציאליים 

תשלום חודשי יקבל סם  במסגרתוהמקובל של הלשכה המשפטית באוניברסיטה,  הסכםבהתאם לנוסח ה
 לפני מע"מ וכן תשלום עמלות במתכונת הנהוגה עם מגביתנים אחרים המועסקים במערך. ₪  15,000בסך 

 
 
 
 

 בתודה מראש ובברכה,
 
 
 
 

 ד"ר מירב גלילי
 סגנית נשיא לפיתוח

 
 
 
 
 

 מר זהר ינון, מנכ"ל העתק:
 נר, רמ"ח רכש, מכרזים והתקשרויותמר ג'רמי רגנשטיי

  דהן, מרכזת מערך פיתוח משאבים עולמיגב' ענבל 


