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 ועדת מכרזים

 אוניברסיטת בר אילן

 

 שלום רב,

  שה לקבלת שירותי לובינג ויחסי ממשליהתקשרות מרכז רקמן לקידום מעמד הא הנדון:

מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, עוסק  .1
מזה שנים רבות בקידום חקיקה ומדיניות ציבורית בתחומים של זכויות נשים ודיני 

 משפחה.

, הוחלט להיעזר בתחום החקיקה והמדיניות הציבורית בשירותי 2009בשלהי שנת  .2
 ילות של המרכז בתחום.לובי וזאת בשל עליה משמעותית בהיקף הפע

 ,לפי ההצעה הזולה מכולםלאחר בחינת מספר חברות לובי ובתהליך בחירה מסודר,  .3
. במועד זה נחתם עמם חוזה עמהגלעד ומאז אנו עובדות  הלובי   חברתלעבודה נבחרה 

לתקופת ניסיון של חצי שנה ומאז הוארכה ההתקשרות למשך חצי שנה בכל פעם 
הוארכה לשנה(. הגבלת משך ההתקשרות לחצי שנה נבע מחשש )למעט פעם אחת שבה 

 ביחס למאזן התקציבי של המרכז שלא יאפשר את משך ההתקשרות.

 אישורקבלנו את הפנינו לוועדת מכרזים לבקשת אישור לספק יחיד ו 2013בשנת  .4
מאז ועד היום מוסדרת פעילות חברת גלעד והתשלומים מועברים אליה  .המבוקש

שו על ידי המרכז. למותר לציין כי אנו מרוצים ומעריכים את עבודת מידי חודש בחד
חברת גלעד ומעוניינים בהארכת ההתקשרות עמה כפי שיפורט כדלקמן בהמשך 

 מכתבנו.

קבלת האישור ל אליך בבקשהבימים אלו מסתיים האישור לספק יחיד ואנו פונים  .5
 מחדש.

ון מיוחדים וכן מקצועיות, העבודה עם מרכז רקמן דורשת בראש ובראשונה יחסי אמ .6
שיאפשר נגישות למידע מהכנסת וממשרדי  מנהלימערך סודיות, מסירות, זמינות, 

 ואפשרות לטיפול דחוף בנושאים שונים. מידיהממשלה באופן יומיומי, מענה 

בנוסף לאמור לעיל נדרשת ממשרד הלובי נכונות לתת שירותי לובי במסגרת אילוץ  .7
כומו מחד, והיקף פעילות רחב מאידך, אשר יוצרים איזון תקציב מוגבל בס -תקציבי 

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

יחסי אמון מיוחדים תקופת ההתקשרות עם משרד גלעד נוצרו כל יצוין, כי במהלך  .8
צוות הלובי שעובד עמנו במסגרתו צוות הלובי זמין לצוות המרכז בכל שעה וחמים עם 
 הובהוצאתצוות הלובי שותף מלא בעיצוב התוכנית האסטרטגית השנתית בכל עת; 

בכל הנוגע לתכנון מהלכי חקיקה של המרכז  סודאנשי לפועל; צוות הלובי הם 
הבנה של הדינאמיקה חדשים, עתירות עקרוניות לבג"ץ וכל פעילות נוספת הדורשת 



 

הפוליטית במציאות הישראלית. הצורך בטיפול רגיש וזהיר בתכנים בהם עוסק המרכז 
כאשר כמעט כל  -נובע מהקונסטלציה הפוליטית המורכבת בישראל בנושא דת ומדינה

מאבק או מהלך שנוקט המרכז קשורים בדרך זו או אחרת בנושא זה. כמו כן, המרכז 
ורמים נוספים בעלי אינטרסים שונים דבר המעורר חשש פועל בשדה שבו פועלים ג

מתמיד הן לסיכול מטרות המרכז והן לגניבת רעיונות. לפיכך, יש חשיבות רבה 
אשר  -לשמירה על סודיות הפעילות של המרכז, עמדותיו, הנושאים המוקדמים על ידו

 הינם בבחינת סוד מקצועי.

חומים המקצועיים של המרכז צוות הלובי למד את התלאורך תקופת ההתקשרות,  .9
)דיני המשפחה וקידום מעמד נשים בזירה ציבורית וענייני דת ומדינה( לימוד שמאפשר 

תהליך התמקצעות זה הינו משמעותי ונדרש באופן וקלה עמנו.  פורייהעבודה שוטפת 
 בהם מטפל מרכז רקמן.מיוחד במסגרת זו בשל טבעם המורכב של הנושאים 

כיום היקף העבודה עם משרד גלעד רחב פי כמה וכמה מההיקף עמו התחלנו. ברור כי  .10
משרד חדש שיתחיל עמנו התקשרות יאלץ להתמודד עם לימוד מהיר ורחב היקף 
ועומק על תחומי העיסוק של המרכז, דבר שהינו מורכב, בין היתר לאור מספר 

כמו גם ל היבטיהם, הפרויקטים שהמרכז מקדם ועומקם והחובה להיות בקיא בכ
צפוי לדרוש תשלום נרחב יותר בעבור היקף פעילות שכזה בעוד שמשרד גלעד לא 

כולל מע"מ( ולמיטב ₪  10,000העלה את התעריף מאז תחילת ההתקשרות )ע"ס 
 ידיעתנו, אין בכוונתנו לעשות כן.

מספר פרויקטים מאוד משמעותיים עיצומם של בזאת ועוד, בתקופה זו אנו נמצאים  .11
חזקת הגיל הרך, מרוץ הסמכויות, חוק הסדרי   - בדיני משפחהבתחומים קריטיים 

. בכל אלו לחברת גלעד תרומה ומשמעות רצינית ומקצועית ותהתדיינות, ונישואי קטינ
מו"מ עם חברי הכנסת, הפוליטיקאים, משרדי הממשלה. כל אלה בידיהם  -לעשייה

גדול למרכז ונזק רציני לעבודתנו הבקיאות והחלפתם במועד זה עשויה ליצר קושי 
 ולהתקדמותה.

אנו מבקשים מוועדת המכרזים לאשר סיווג ההתקשרות לקבלת   - לאור כל האמור לעיל
 שירותי לובינג ויחסי ממשל כפטורה ממכרז, באחת משלוש חלופות:

הינו היחיד  בפועלההתקשרות עם גלעד יחסי ממשל ולובי, כפי שלפי מצב הדברים  -
 -המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לאחר בחינת קיומם של ספקים נוספים; או

התקשרות עם גלעד יחסי ממשל ולובי בעסקה אשר עריכת מכרז לגביה עלולה לפגוע  -
 -פגיעה מהותית בסוד מקצועי של האוניברסיטה, בכפוף כמובן לאישור המנכ"ל; או

 מון מיוחדים.התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי א -

 בכבוד רב,

 

 

  

 

 

 



 

 


