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חוות דעת מקצועית :התקשרות עם ספק יחיד – קשת דוד מחקרים ומידע בע"מ:
קונצרט – ביחד למען ישראל [להלן" :קונצרט"] מבקשת להתקשר עם חל"צ קשת דוד מחקרים ומידע
[להלן" :קשת דוד"] ,כספק יחיד למתן שרותי מידע ומחקר ,בתחום הדה לגיטימציה לישראל
והאנטישמיות בדגש על המרחב הרשתי.
תיאור ההתקשרות:
המשך ביצוע פעולות המפורטות בחוות הדעת המקצועית להלן ,על מנת לאפשר השלמת פרוייקט
מחקר מורכב וייחודי בו הושקעו עד היום למעלה מ 25-מלש"ח למעלה ממחציתם על ידי תורמים,
בהקמת התשתית הטכנולוגית ,הבניית התפיסה המקצועית ויישומה ,הכשרת העובדים המומחים
בתחום והנגשת המידע .ההתקשרות תכלול השלמת פיתוח פרוייקט המחקר ,שימור היכולות והבסיס
שנבנה והמשך הפעילות באופן רציף בתחומי מיפוי ,ניטור  ,לימוד ,ניתוח והגדרת המגמות בתחום,
התראה בדבר אירועים ופרסומים רלבנטיים ,הפקת דוחות המציגים מגמות ומנתחים תחומי פעולה,
הנגשת המידע ועוד תוך התבססות על הידע המקצועי שנבנה והופעל בהצלחה עד כה .הכל כמפורט
להלן.
חוות דעת מקצועית:
"קונצרט  -ביחד למען ישראל" פועלת ל חיזוק מיצובה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית וקידום
המאבק בתופעת הדה-לגיטימציה ובאנטישמיות הקלאסית והחדשה ,באמצעות מגוון כלים מתחום
הדיפלומטיה הציבורית .תחום מרכזי בפעילות קונצרט הינו מיפוי ,ניטור ,לימוד ,ניתוח והגדרת המגמות
בתחום  ,התראה בדבר אירועים ופרסומים רלבנטיים ,הפקת דוחות המציגים מגמות ומנתחים תחומי
פעולה והנגשת המידע במסגרת מיזם משותף עם מדינת ישראל.
פרויקט המחקר והמידע של קונצרט בעולם הדה-לגיטימציה והאנטישמיות מתבצע על ידי קשת דוד
הן באמצעות פלטפורמות טכנולוגיות והן באמצעות כח אדם מקצועי ומיומן בתחום התוכן ובמספר
שפות.
קשת דוד הינה מלכ"ר והינו הגוף היחיד המקצועי בארץ המתמקד ייעודית ובלעדית בפעילות מחקר
מורכבת וייחודית בתחום הדלגיטימציה נגד ישראל והאנטישמיות ובו בלבד .פעילותו שאינה לכוונת
רווח נסמכת על יידע ייעודי ומעמיק ,מאפיינים מקצועיים מתודולוגיה וטכנולוגיה ייחודית – כל אלה,
תוצאה של מאמץ והשקעה מתמשכים בבניית יכולות ,ידע וטכנולוגיה.
לקשת דוד ידע והתמקצעות עמוקה וייחודית שאינה קיימת בידי אף גוף מקצועי אחר בארץ בתחום
הדה-לגיטימציה והאנטישמיות הקלאסית והחדשה :היכרות מעמיקה עם חלקים שונים בזירת הדל"ג
והאנטישמיות ,למעלה מ 20עובדים בעלי הכשרה ייחודית שהגיעו לרמת מקצועיות מעמיקה ואיכותית,
היכרות של מספר שנים עם זירת האינטרנט ככלל והרשתות החברתיות בפרט ,תוך מיקוד בלעדי
לתחום הדל"ג והאנטישמיות באופן שמאפשר הסתכלות קצרת טווח וארוכת טווח במקביל והבנה
אסטרטגית של הזירה בכללותה .בנוסף ,לקשת דוד ממשק עבודה שוטף וייחודי עם קונצרט והרשת
הפרו-ישראלית בעולם ,הן לצרכי שיתוף ידע ומידע ,והן לצרכי למידה שוטפת ובחינה של הממצאים
במבחני המציאות ויכולת פעולה בחמש שפות לפחות.

בפרויקט הושקעו עד היום למעלה מ 25 -מלש"ח למעלה ממחציתם במימון תורמים ,בהקמת התשתית
הטכנולוגית ,הבניי ת התפיסה המקצועית ויישומה וכן הכשרת העובדים המומחים בתחום .השקעה זו
הינה ייחודית להתקשרות זו והיא שאפשרה יצירת הפלטפורמה הייחודית וההתמחות בתחומי הדה
לגיטימציה והמאבק באנטישמיות .על פי ההסכם עם קשת דוד ניתן יהיה להשתמש בקניין הרוחני
שנוצר רק בהסכמתה .לאור זאת התקשרות עם ספק חדש תפגע באופן אנוש בפרויקט המחקר,
הפרויקט ייסוג לאחור ויהיה צורך להתחילו מחדש תוך השקעת זמן וכספים משמעותית וחוזרת עם
ספק חדש שנדרש לייצר יכולות אלה.
פרויקט המחקר והמידע מומן עד כה וימומן גם בהמשך ההתקשרות המבוקשת במחציתו לפחות על
ידי תורמים .קשת דוד כמלכ"ר גייסה ומחויבת במסגרת המשך ההתקשרות לגייס תרומות ייעודיות
לפרויקט בהיקף של לפחות  50%מעלותו השנתית .ללא גיוס תרומות זה הפרויקט לא היה מוקם וללא
המשך גיוס תרומות זה הפרויקט לא יוכל להמשיך להתקיים ולהתפתח .גם כשמבחינת התורמים לעתיד
 יש חשיבות רבה לשימור היכולות והבסיס שנבנה ולהמשך ההתקדמות באופן רציף .בהעדר המשכיותההשקעה של התורמים עד כה בפרויקט תרד לטמיון (או לכל הפחות חלקה הגדול) וספק אם ימצאו
תורמים עתידיים שיהיו מוכנים להסתכן בהשקעה חוזרת או נוספת בהקמת או שחזור הפרויקט
ובתשתיות המקצועיות בהיקפים שבוצעו עד היום.
קשת דוד הינו חל"צ .להגדרתו ככזה חשיבות שכן עליו לפעול רק במסגרת המטרות שהוגדרו במסמכי
היסוד שלו :מאבק בתנועת הדלגיטימציה נגד ישראל בעולם ,באמצעים מקוונים ובשיתוף פעולה עם
ארגונים יהודיים בעולם .הוא כפוף לרגולציה רחבה שמחזקת התנהלות תקינה ,ובמיוחד מוגבל ביכולתו
למכור את המידע והידע המקצועי הנצבר לצדדים שלישיים בהתבסס על שיקולים עסקיים בלבד.
מערך המידע והמחקר הינו תחום ליבה לפעילות קונצרט ופגיעה כה קשה בו בעת הזו תהווה פגיעה
עמוקה בפעילות הארגון .הנסיבות שתוארו לעיל (ובכלל זאת העובדה שקשת דוד קידמה את הפרויקט
המורכב והייחודי והחלפתה תפגע בפרויקט באופן משמעותי) ,וההכרח להמשיך ולקדם את הפרויקט
ללא עיכובים אינם מותירים כל חלופה לביצוע התקשרות אלא עם קשת דוד.
בבדיקה שערכנו ולאחר פרסום הכוונה להתקשר עם קשת דוד כספק יחיד ,אנו סבורים שקשת דוד
הינה ספק יחיד הואיל ונסיבות העניין מצביעות על כך שקיים הכרח לבצע את המשך העבודה עם ספק
זה כולל [ ]1אין כל ספק אחר המחזיק בידע המקצועי העמוק הקיים בידי קשת דוד ועוסק במיפוי ,ניטור,
ניתוח ,זיהוי מגמות והתרעות לפעולה בתחום הדה לגיטימציה כנגד ישראל ואנטישמיות חדשה תוך
הבנת והתמקצעות בתחומי התוכן וחיבורם לתשתיות טכנולוגיות מותאמות לתחום התוכן ,מתודולוגיה
מפורטת ,קשרי עבודה מקצועיים ויכולת הנגשת המידע והמחקר החוצה [ ]2ההכרח בהמשך ביצוע
ופיתוח הפרויקט על ידי הגורם שהקימו ,ומחזיק בתשתיות ובידע המקצועי שנצברו במהלך למעלה
משלוש שנים כולל "הזיכרון הארגוני" המאפשר מחקר איכותי וקבלת תוצאות מהירה [ ]3מאפייניו
המקצועיים והטכנולוגיים המורכבים של הפרויקט אשר אינם ניתנים להעברה או הסבה תוך כדי גיבושם
ועיצובם בלא השקעה חוזרת של הזמן והמשאבים הניכרים שכבר הושקעו ובלא שתיגרם פגיעה אנושה
לפרויקט בשל העיכוב המהותי שיגרם בשל הצורך להבנות את היכולות והידע מחדש[ ]4העובדה כי
קשת דוד הוכיחה את יכולתה ולוקחת על עצמה את מרבית עבודת גיוס הכספים מתורמים ברחבי
העולם ומגייסת  50%מעלות הפרויקט עבור קונצרט מידי שנה הינה תנאי להתקשרות והינה מרכזית

ומהותית להמשך קיום הפרויקט ]5[ .העובדה כי קשת דוד היא חברה לתועלת הציבור ומוסד ללא כוונת
רווח שפועל אך ורק למען קידום המאבק בתנועת הדל"ג ובאנטישמיות.
היקף השירותים המבוקשים ₪ 616,667 :ריטיינר חודשי ,מחציתו תרומות ייעודיות לגיוס על ידי
הספק .במשך  24חודשים עם אופציה להארכה ל  12חודשים נוספים.
איילת שילה תמיר
מנכ"לית קונצרט

