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כתב הגנה

הנתבעים 2-1 (להלן; "הנתבעים") מתכבדים להגיש כתב הגנה מטעמם בתביעה שבכותרת,

כל ההדגשות בכתב הגנה זה הוספו על ידי הח"מ, אלא אס כן צוין אחרת.

כללי

1. עניינה של התובענה שבנדון הוא בפרסום מיום 2.10.2018 באתר ץ6>1?43\1 £י71 (להלן ו "הכתבה") במסגרתה נחשפה

התנהלות בעייתית - לשון המעטה - של התובעת בשימוש בכספי ציבור. התובעת - היא ראש עיריית אור יהודה

: "העירייה"}, הקצתה ליועצי הקמפיין שלה מתקופת הבחירות חוזי ניהול אתרי (בתקופת הכתבה וכיום) (להלן

אינטרנט ושירותי גרפיקה לעירייה, בטרם ניהול כל הליך לבחירתם, תוך שבדיעבד ערכה מכרזים סגורים לבחירתם,

במסגרתם פנתה לקבלת הצעות משתי חברות לכאורה שונות של יועצי התקשורת שלה, חברותיהם מגישות הצעות
"שונות" וזוכות.

העתק הכתבה מיום 2.10.2018 מצורף כנספח 1.

2. כאן נבהיר, לשיטת הנתבעים היה על העירייה להוציא את העבודות המתבקשות למכרז פומבי לקבלת שירותי

, תשמ"ח-1987 על תיקוניהן (להלן - מיתוג, שירותי גרפיקה ושירותי אינטרנט, בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים]

"תקנות העיריות"} ולפסיקת בית המשפט העליון בעניין (בין היתר ובפרט פסיקת בית המשפט העליון בעע'ימ

6145/12 עיריית נצרת עילית ג' זאב הרטמן, חבר המועצה (פורסם בנבו, 13.01.2013}), במיוחד כאשר לראש

העירייה קיים ניגוד עניינים מובהק, ועצם הפנייה להליך של מכרז סגור חלף מכרז פומבי כנדרש היווה הפרה חמורה
של חובת המכרזים.

3. למרות זאת התובעים עשו עם הנתבעת חסד ופרסמו רק את הממצאים בנוגע ל"מכרז הסגור" שערכה בדבר פנייתה

באופן ייזום לקבלת הצעות משתי חברות שונות לכאורה של יועצי תקשורת שלה - התנהלות המרוקנת מתוכן את

המשמעות של מכרז סגור, התנהלות שמהווה ניגוד עניינים ומשוא פנים אשר למניעתם נועדה חובת המכרזים וכללי
המנהל התקין.
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4. להלן מספר עובדות משמעותיות עליהן לא יכול להיות חולק ו

4.1.ביוס 9.9.2015 נבחרה התובעת לראשות העיר אור יהודה.

4.2. במסגרת הבחירות לראשות העיר נעזרה התובעת במר נדב אברמוביץ ובמר מאור אביגל כיועצי תקשורת שלה
(או כמנהלי קמפיין כהגדרת התובעת) (להלן בהתאמה ו "אברמוביץ", "אביגל" ו- "יועצי התקשורת" או

"יועצי הקמפיין").

4.3. יועצי התקשורת - אברמוביץ ואביגל, מנהלים יחד שני עסקים בתחום היחצ"נות וייעוץ תקשורת - האחד
בשם "אביגל ואברמוביץ" (עוסק מורשה מס' 558004446) והשני בשם "איי -טיס" (חברה בע"מ מסי

.(515071033

4.4, התובעת זכתה להיבחר לראשות העיר.

4.5.אלא שכבר ב-11.11.2015 ועוד לפני יציאת ה"מכרז הסגור" לדרך - חודשיים לאחר הבחירות, ידעו בעירייה

כי אביגל הוא האיש שיטפל בפייסבוק, באינטרנט ובכל הפרסומים של העירייה כספק חיצוני.

, 4.6.מאמצע מרץ 2016 החלה העירייה בהליך קבלת הצעות מחיר לשירותי מיתוג (להלן: "מכרז המיתוג")
! "מכרז לשירותי גרפיקה (להלן י. "מכרז הגרפיקה") וניהול אתר האינטרנט והפייסבוק של העירייה (להלן

האינטרנט"), כאשר התובעת מעורבת בהליך ודורשת לקבל לכל הפחות שתי הצעות מחיר.

4.7. בתחילת אפריל 2016 פנתה מנהלת הלשכה של התובעת - גב' יונית דלל (להלן ? "מנהלת לשכת התובעת")

לעובד עירייה וביקשה שיעביר בקשה לקבלת הצעות מחיר ל"גופיס" שלהלן

4.7.1. במכרז המיתוג:

- 0 גתפ

- רימון שנקר

- נתי מור

4.7.2. במכרז הגרפיקה:

- שוקי דוכובני

- אביגיל ואברמוביץ

- איי-טיט

4.7.3. במכרז האינטרנט והפייסביק:

- אביגיל ואברמוביץ

- איי-טים

- נתי מור

4.8. בהתאם להצעת התובעת, הגישו יועצי התקשורת הצעות מקבילות למכרזים - אחת באמצעות איי טים ואחת

באמצעות אביגל ואברמוביץ.

; במכרז האינטרנט והפייסבוק ?. 4.9.בפועל זכו במכרז הגרפיקה: איי-טים - של יועצי התקשורת של התובעת

אביגל ואברמוביץ - של יועצי התקשורת של התובעת ו ובמכרז המיתוג - נ.צ.ת תקשורת - של מר נתי מור.
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4.10. בישיבת מועצה של עיריית אור יהודה מיום 9.1,2017, הציג מר שוקי דוכובני (מי שאליו פנתה העירייה בראשות

התובעת על מנת שיציע הצעות למכרז שירותי גרפיקה והפסיד למר אביגל ומר אברמוביץ במכרז לשירותי
גרפיקה), מצגת בנוגע למיתוג העיר, לכאורה מטעמו של מר נתי מור (ש"זכה'י באותו מכרז למיתוג) שהבהיר

כי מר דוכובני הוא זה שיבצע את רוב העבודה בנוגע לאסטרטגיית מיתוג העיר.

העתק תכתובות של מנהלת הלשכה של התובעת מיום 11.11.15 לפיהן מאור אביגל הוא מי שמנהל את כל
הפרסומים של העירייה מצורף כנספח 2.

העתק מעמוד הבית של אתר האינטרנט של "אביגל ואברמוביץ" מצורף כנספח 3.
העתק תמצית רישום פרטי חברת "איי-טיס'' מצורף כנספח 4.

העתק פרוטוקול דיון במשרד הפנים מיום 3.12.2017 בו מר מאור אביגל מופיע בשם "איי-טיס" מצורף כנספח 5.

העתק פנייה אישית מהתובעת מיום 16.3.2016 בו היא מבקשת לדאוג לשתי הצעות מחיר למכרזים מצורף כנספח

העתק פניית מנהלת לשכת התובעת מיום 7.4.2016 במסגרתו היא מבקשת לפנות ל-2 העסקים של יועצי התקשורת
, מצורף כנספח 7. שלה

העתק הצעת איי - טיס למכרז האינטרנט והפייסבוק שהוסתר מכתב התביעה של התובעת, מצורף כנספח 8.

העתק פרוטוקול דיון במועצת עיריית אור יהודה מיום 9.1.2017 במסגרתה מר שוקי דוכובני מציג את נושאי מיתוג
העיר מצורף כנספח 9.

5. כבר ביום 16.9.2018 פנה הנתבע 1 למנהלת לשכת התובעת בבקשה לקבלת פרטים בנוגע למכרזים, ולאחר מספר

תכתובות ושיחות טלפון בינו לביו דובר העירייה-מר אורן קורנפלד, ביום 25.9.2018 ביקש הנתבע לקבל את תגובת

העירייה והתובעת לעיקרי הממצאים לפגמים בהליך המכרז.

בתגובה השיב מר אורן קורנפלד - דובר העירייה בשם העירייה והתובעת עוד באותו היום - 25.9,2018 במילים
אלה:

"מעיריית אור יהודה נמסר בתגובה: "צר לנו שעיתון 'דה מארקר' בוחר לעשות שימוש
פוליטי זול שאין לו שום אחיזה במציאות. ראש העיר לא עסקה ולא עוסקת בשום נוהל
הצעות מחיר. ההליד לבחירת הספקים בנושאי תוכן, גרפיקה ומיתוג התבצעו על פי כל
כללי המנהל התקין והחל מספר חודשים אחרי הבחירות המיוחדות. המחירים היו
נמוכים משמעותית מהמקובל בשוק, והעירייה אף הצליחה להוזיל בצורה ניכרת את
הסכומים ששילמה בעבור אותם שירותים בשנים קודמות. אין בכוונתנו לעסוק
ברכילויות ובחברויות בין קולגות, כפי שעלה בפניית דה מארקר, כאשר איכות העבודה
שזכתה לשבחים רבים מלא מעט אנשי מקצוע וכן המחירים שמשלמת העירייה בעבור

שירותים אלו הם המדד היחיד שמעסיק אותנו"."

העתק תכתובות הנתבע 2 עם דובר העירייה בשם התובעת לרבות בקשה לתגובה לכתבה מיום 25.9.2018 ותגובה
"מצוטטת" לכתבה מצורף כנספח 10.

6. כאן גם נציין כי המסמכים נשואי המכרזים הם מסמכים ציגוריים אשר זכותו של הציבור לעיין בהם ובטח שלקבל

דיווח עליהם. כמובן שאם לתובעת היו מסמכים הסותרים את הטענות היתה מצרפת אותם עוד גטרם פרסום

הכתבה או לכל הפחות לאחריה. אולם עד למועד זה לא מסרה התובעת כל מסמך המפריד מי מטענות הכתבה

לרבות בכתב תביעתה זה (כמפורט להלן - התובעת בכתב תביעתה אף הסתירה במכוון מסמכים המאששים את
האמור בכתבה).

7. ממצאים חמורים אלו, היו חייבים להתפרסם , לאור החשיבות שבהבאת מידע זה לציבור אשר התבקש להצביע

ולבחור שוב בתובעת כראש עיר וכאשר ממצאים אלה מעידים על פעולתה בניגוד עניינים מובהק ותוך משוא פנים

במסגרת תפקידה כראש עיר.
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8. זוהי חובת הנתבעים לדווח לציבור אודות התנהלות העירייה והתובעת העומדת בראשה. הנתבעים יטענו כי מהותה

של עבודתם העיתונאית היא בין היתר ביקורת על גופים ציבוריים, אנשי ציבור, ומי שנהנה מכספי הציבור אשר
חובתו לשמור בנאמנות ובקפדנות על טוהר המידות והמנהל התקין.

9. הנתבעים יטענו כי מי שמכהן או כיהן, בתפקיד ציבורי בכיר, צריך להיות חשוף לביקורת הציבור ותביעה זו מטרתה

להשתיק את הדיווחים. הפרסום הוא אמת, הנתבעים נקטו באמצעים הולמים כדי להיווכח שהפרסום הוא אמת,

ביצעו תחקיר מעמיק שעובדותיו מגובות ומבוססות, יש בו עניין ציבורי ראשון ממעלה ראשונה, והוא נעשה בתום

לב ועל כן חלה עליהם ההגנות הקבועות בסעיפים 14 ו - 15 לחוק איסור לשון הרע, תשכ''ה-1965 על תיקוניו (להלן ו
"החוק").

10. הנתבעים יטענו, כי על הפרסומים חלות גס הגנות סעיף 15 לחוק, בין היתר משוס שהפרסום נעשה בתום לב, מתוך

אמונה המבוססת על אמיתותו וכן:

.10, היתה מוטלת עליהם בנסיבות העניין החובה המוסרית והחברתית לפרסם את הדברים. 1

10.2. הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות התובעת בתפקיד ציבורי, בשירות ציבורי ובקשר לעניין ציבורי,

ולחילופין הבעת דעה על אופיה, עברה, מעשיה או דעותיה של התובעת, כפי שנתגלו בהתנהגותה.

10.3. הפרסום היה ביקורת על פעולה שעשתה התובעת בפומבי, והבעת דעה על מעשיה כפי שנתגלו באותה פעולה.

11. התובעים יוסיפו וידגישו שלתובעת לא נגרם כל נזק וכי כל הטענות לגבי נזקים מוכחשות.

יובהר כי התובעת מכהנת בתפקיד ציבורי ומוטב היה לו התובעת היתה נוקטת כפי שמצופה מאיש ציבור: להגיב .12

באופן ציבורי ולא על ידי הגשת תביעת השתקה. הנתבעים שומרים על זכותם להגיש כתב טענות מפורט וראיות על-

פי סעיף 22 לחוק.

13.כאן המקום לציין, כי תביעה זו הינה אחת מבין 3 תביעות שהוגשו בגין אותה כתבה - תביעה נוספת הוגשה על ידי

יועצי התקשורת (ת"א 70440-10-18) ותביעה נוספת הוגשה על ידי מר נתי מור (ת'יא 36699-10-18), הכל בניסיון

לפתוח במתקפת נגד כנגד הנתבעים וממצאיהם, ערב הבחירות ובניסיון לטייח ולהשתיק את הממצאים החמורים
שנמצאו ופורסמו במסגרת הכתבה.

לגופם של סעיפי כתב התביעה

14. מוכחש האמור בפסקה השגי והשלישית לרישת כתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי כאמור וכפי שיכול להתרשם בית המשפט הנכבד מחומר הראיות שמצורף לכתב

תביעה זה, בטרם פרסום הכתבה חקרו הנתבעים את המסמכים וביססו את המידע, תגובתה של התובעת לטענות

נכללה בכתבה והנתבעים עומדים על כך שתוכן הכתבה אמת והוא מוגן גם על פי סעיף 15 לחוק.

15.מוכחש האמור בסעיף 1 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי התובעת לא מבהירה מה באמור בכותרת הכתבה מעוות לדעתה וכי כאמור -
הכתבה מבוססת היטב בחומר ראיות רחב.

16. מוכחש האמור בסעיף 2 לכתב התביעה.
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: מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יובהר כי

16.1. ככל ו"לא היה מכרז" כטענת התובעת אזי התובעת והעירייה הפרו ברגל גסה את חובת המכרז שחלה

עליהם והכתבה עוד עשתה חסד עס הנתבעת כשהציגה אותה כמי שכן התיימרה לערוך מכרז,

16.2- כפי שעולה מהמסמכים וכמפורט לעיל במסגרת המכרזים למתן שירותי גרפיקה וניהול אתר האינטרנט

והפייסבוק - לפחות בהתאם להצעות שביקשה התובעת עצמה לקבל, הוגשו שתי הצעות מטעם יועצי
התקשורת שלה.

16.3. יועצי תקשורת ומנהלי קמפיין הם מונחים זהים וכמובן שאץ בהבדל הסמנטי בכדי להוות "לשון הרע".

16.4. התובעת היתה מעורבת אישית בהליכי המכרזים כפי שניתן לראות במייל אישי מטעמה מיום 16.3.2018

(נספח 6 לעיל) ובתכתובות רבות מטעם מנהלת הלשכה שלה בנוגע למכרז (שכמובן שנעשו בשליחותה).

16.5. הכתבה מתבססת על הצורך והחובה הציבורית שבדיווח על ניגוד העניינים והמשוא הפנים שבפרשיית זו

ולא על כל עניין אחר.

יודגש ויובהר כי אין שחר ואיו יסוד לכל הטענות שמעלה התובעת בדבר מניעים זרים של הנתגעים. טענות אלו

קלוטות מן האויר, והומצאו יש מאין כדי להצדיק הגשת כתב התביעה על ידי אשת ציבור במעמדה. מוכחשות

הטענות בעניין� תכלית הכתבה והמניע לכתיבתה כפי שהם מתוארים ע"י התובעת. החשיבות הציבורית שיש בנושא

- היא הגורם, התכלית והמטרה הבלעדית שבפרסום נשוא התביעה.

17. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי אין מחובתם של הנתבעים לוודא או לדווח לתובעת אודות מקורות המידע שעליו

התבססו וחלים עליהם חיסיון מקורות עיתונאיים.

מוכחש האמור בסעיף 4 לכתב התגיעה. .18

מבלי לגרוע מההכחשה הנתבעים יטענו כי הכתבה הציגה באופן נכון והוגן את ממצאי העובדות שהנתבעים בדקו

בנוגע לפרשייה ממנה עולה כי התובעת דאגה להעניק משרות בעירייה למנהלי הקמפיין שלה והפרשנות של התובעת
לכתבה מוכחשת.

19. מוכחש האמור בסעיף 7-5 לכתב התביעה בהקשר שהוצגו.

מוכחש האמור בסעיף 8 לכתב התביעה. .20

מבלי לגרוע מההכחשה יטענו הנתבעים כי כותרת הכתבה הציגה באופן ראוי והוגן את ממצאי חקירת הנתבעים

באשר לפרשייה נשואת הפרסום.

מוכחש האמור בסעיף 9 לכתב התביעה. .21

מבלי לגרוע מהחכחשה יובהר כי מעשי התובעת הם שהשפילו אותה בפני הבריות. הכתבה הוצגה בהתאם לעובדות

הברורות שראיות להן קיימות בידי הנתבעים ומעבר לעובדות שפורטו אשר הן שמעלות ספקות בנוגע ליושרה של

התובעת אין באמור בכתבה בכדי להשפיל את התובעת. עוד יבהירו הנתבעים כי הנתבעת היא אשת ציבור שבחרה

להיות, לפעול ושמעשיה יהיו על סדר היום הציבורי וזכותו של הציבור לשמוע ביקורת בעניינה. כאמור - הנתבעים

שומרים על זכותם להגיש כתב טענות על פי סעיף 22 לחוק.
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מוכחש האמיר בסעיף 10 לכתב התביעה. 21

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי בטרם פרסום הכתבה פנו הנתבעים לתובעת ולעיריית אור יהודה לקבלת תגובתם
ואץ יסוד לטענות על עיתוי הכתבה. כמובן שעל הנתבעים החובה והאחריות לדווח על טענות למשוא פנים לציבור

מוקדם ככל הניתן.

23. האמור בסעיף 11 לכתב התביעה אינו מוכחש.

24.מוכחש האמור בסעיף 12 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי האינטרס הציבורי והטענות בדבר משוא פנים שהתגלו כמעשי התובעת - ראש
עירייה נבחרת ציבור, הס שעמדו בבסיס פרסום הכתבה ולא כל גורם אחר. טענות התובעת לפיהן מתחריה הם הגב

שמאחורי הפרסום, נעדרות יסוד, מוכחשות ונטענות לשם האוירה בלבד ומבוקש למחקו מכתב התביעה. כך

מוחשות הטענות בדבר "עיתוי הכתבה", הכתבה פורסמה מוקדם ככל הניתן, לאחר שסיימו הנתבעים לוודא את

נכונות העובדות המהוות בסיס לה והתקבלה תגובת התובעת (ואף תגובות נוספות).

האמור בסעיף 13 לכתב התביעה אינו מוכחש. .25

יודגש כי לנתבעים החובה לסקר ולדווח לציבור בפרט נושאים בעלי עניין ציבורי,

מוכחש האמור בסעיף 14 לכתב התביעה. .26

מבלי לגרוע מההכחשה נבהיר שוב כי המידע שבכתבה הוא אמת , ורחוק מלהיות "שקרי", הנתבעים הכלילו את

תגובת התובעת לכתבה ואין כל סיבה שיתקנו את הכתבה כאשר מדובר בטענות מבוססות שלציבור הזכות לדעת

אותן.

מוכחש האמור בסעיף 15 לכתב התביעה. .27

28.מוכחש האמור בסעיף 16 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה שוב נבהיר כי הטענות על הגורמים לכתבה ועל המניעים לה משוללי יסוד, מהוות אמירות

מבישות שאין מקומן בכתב טענות ומבוקש למתקן. הנתבעים פרסמו את הכתבה לאור האינטרס הציבורי שבה
ובפרט לאור תפקידה הציבורי של התובעת והיותה נבחרת ציבור,

29. מוכחש האמור בסעיף 17 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי אין כל מקום, והדבר אף נוגד את חובתם של הנתבעים, למחיקת הכתבה בה

מופיעות עובדות מבוססות, באופן ראוי ונכון, בעלות עניין ציבורי ממעלה ראשונה.

. מוכחש האמור בסעיף 18 לכתב התביעה- כפי שפורט לעיל התובעת זכתה בבחירות לראשות העיר .30

מוכחש האמור בסעיף 19 לכתב התביעה מחוסר ידיעה. ,31

מוכחש האמור בסעיפים 21 - 20 לכתב התביעה. .32

מבלי לגרוע מההכחשה ומכלל טענות הנתבעים בכתב הגנה זרי יובהר כי האמור בכתבה אמת, הכתבה פורסמה

לאחר שהנתבעים בדקו את המידע, הפרסום נעשה כתום לב ולאור האינטרס הציבורי שבפרסום והכתבה מוגנת
מוגנת בהתאם להגנות הקבועות בחוק.
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מוכחש האמיר בסעיפים 25-23 לכתב התביעה. .33

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר

ח" הדברים התבססו על מסמכים המלמדים כי דבריה של התובעת בשקר יסודם והעובדה כי התובעת בחרה

להסתיר את המסמך המהותי המלמד על נכונות הפרסום מלמדת כי אין לתובעת כל עילת תביעה וכל
ניסיונה היה למנוע מידע מהציבור.

33.2. ככל ולא התקיים מכרז הרי שהתובעת ועיריית אור יהודה הפרו באופן חמור בהרבה את חובת המכרזים
שחלה עליהם.

33.3. יועצי התקשורת התמודדו מול עצמם והתובעת משקרת במצח נחושה בעניין זה לבית המשפט הנכבד כך

לשם הדוגמא - הסתירה התובעת כאופן מכוון מבית המשפט הנכבד את הצעת איי-טים שבבעלות וניהול

יועצי התקשורת, למכרז האינטרנט והפייסבוק, הצעה שהוגשה במקביל להצעת אביגל ואברמוביץ לאותו

מכרז, בהתאם להנחייתה של התובעת(מצורפת כנספח 8 לכתב הגנה זה).

33.4. מהמסמכים שצירפה התובעת עצמה לכתב התביעה עולה כי יועצי התקשורת זכר באמצעות "איי-טים"

במכרז הגרפיקה בתמורה לסכום חודשי של 5,500 ¤ ובמכרז האינטרנט והפייסבוק בתמורה לסכום חודשי

.¤ 252 של 5,000 ¤ - שתי הזכיות למשך שנה ואפשרות לשנה נוספת, סה"כ 000,

33.5. מנהלי הקמפיין של התובעת ויועצי תקשורת שלה הם כינויים נרדפים, מדובר בטענה קטנונית ודינה

להימחק מכתב התביעה.

33.6. התובעת היתה מעורבת במכרז כפי שיעיד המייל ששלחה היא עצמה במסגרתו דרשה לקבל שתי הצעות

מחיר (נספח 6 לעיל) וכן התכתובות הרבות מטעם מנהלת לשכתה בעניין.

33.7. לנתבעים לא נמסרו החלטות "ועדה" בנוגע למכרז הגרפיקה ומכרז הפייסבוק והאינטרנט, ואף התובעת

לא צירפה כאלה לכתב התביעה ודי בכך על מנת ללמד על הפגמים החמורים שנפלו ב"מכרזים" שערכה
התובעת והעירייה.

33.8. הפרשנות שהתובעת נותנת לכתבה מוכחשת מכל וכל. הנתבעים לא כללו טענות לפיהן התובעת "גרפה

כסף" או ב"פיברקה תוצאות מכרז" וכל שכתבו הוא את העובדות כהוויתן.

33.9. תכתובות של מנהלת לשכת התובעת מעידים מעל לכל ספק על בקשותיה ומעורבותה של התובעת, בפרט

לאור תכתובת של התובעת עצמה. לאור הנסיבות בהן שניים מהספקים אליהן פנתה מנהלת לשכת התובעת

הס "בדיוק" יועצי התקשורת של התובעת ברור כי התנהלות התובעת היא לכל הפחות בניגוד עניינים.

33.10. טענות התובעת באשר למקור המסמכים אינן ראויות והן בבחינת ניסיון לגלות את המקורות העיתונאיים

של הנתבעים אשר ממילא אין הנתבעים יכולים לאשר או להכחיש טענות שכאלו. ואולם עצם העלאת

טענות מהסוג הזה על ידי נבחרת ציבור מלמדת על תפישת התובעת את עולם העיתונות והתקשורת -
ומלמדת עליה בלבד.

מוכחש האמור בסעיף 26 לכתב התביעה. .34

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הנתבעים לא "מנסים" להדביק לתובעת תדמית לא נקייה אלא מעשיה שלה

שעולים כדי משוא פנים וניגוד עניינים חמורים ביותר. התובעת במעשיה ובהתנהגותה היא זו שמדביקה על עצמה

את התדמית שלגביה טוענת התובעת.

מוכחש האמור בסעיף 27 לכתב התביעה. .35
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מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי אין מקום לקבל את הפרשנויות שעושה התובעת לכתבה. הענקת חוזים ליועצי

התקשורת של התובעת מתקופת הבחירות, הן עובדות חמורות מאד והתובעת אכן צריכה לתת דין וחשבון על

התנהלות חמורה זו המרוקנת מתוכן את הדרישה לאי משוא פנים וניגוד עניינים וכן את מהות המכרזים בגופים
ציבוריים.

מוכחש האמור בסעיפים 33-28 לכתב התביעה. .36

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי ככל ואכן לא נערך מכרז הרי שהעירייה והתובעת כעומדת בראשה הפרו את סעיף

197 לפקודת העיריות 1964 על תיקוניה ותקנות העיריות מכוח פקודה וו. במצב זה, עשו הנתבעים חסד עם התובעת

, העניקה התובעת ליועצי עת פרסמו כי רק חלו כשלים במכרז, חלף דיווח על העובדה שעל אף הדרישה למכרז

התקשורת שלה חוזים מול העירייה ללא מכרז.

בהתאם לפקודת העימות ולתקנות העיריות שנחקקו מכוחן, כמו גם בהתאם לפסיקה הברורה, הענפה והיסודית

בעניין, העירייה חייבת היתה לערוך מכרז לצורך ההתקשרויות לקבלת שירותי מיתוג, גרפיקה וניהול אתרי

אינטרנט ופייסבוק. שירותים בסיסיים אלה אינם עומדים בתנאים שנקבעו בפסיקה (שהייתה קיימת גם בזמנים
הרלוונטיים) לפטורים הקבועים בתקנה 3 לתקנות האמורות,

מכל מקום, בין אס דובר במכרז פומבי, בין אם דובר במכרז סגור ובין אם מדובר בנוהל קבלת הצעות על פי "נוהל

פנימי" של העירייה כדברי התובעת (נוהל פנימי שלא מצורף לתביעתה למרות היותו מסמך מהותי), הרי שכל מטרת

נהלים אלה וכללי המנהל התקין נועדו למנוע משוא פנים והענקת משרות למקורבים לעובדי העירייה ולנבחריה.

בעת שביקשה התובעת לקבל הצעות שונות מיועצי התקשורת שלה, ובעת שבכלל התערבה בהליך שבסופו קיבלו

יועצי התקשורת שלה את ההתקשרויות נפל פגם חמור, יסודי, היורד לשורשה של ההגינות המנהלית וכמובן
שקיימת חשיבות ציבורית ראשונה במעלה לדיווח על כך לציבור.

מוכחש האמור בסעיף 34 לכתב התביעה. לנתבעים לא ידוע האם אור יהודה היא "רפובליקת בננות'1 אם לאו. .37

מוכחש האמור בסעיף 35 לכתב התביעה. .38

מבלי לגרוע מההכחשה, יובהר כי בהתאם לתקנות העיריות מחויבת לבצע מכרז פומבי או לכל הפחות "מכרז זוטא"

במסגרתו נדרשה הייתה לפנות לקבלת 4 הצעות לכל הפחות.

מוכחש האמור בסעיפים 37-36 לכתב התביעה. .39

מבלי לגרוע מההכחשה, יצוין כי כאמור, אין כל "יחסי אמון" או נסיבות מאחדות המקנות פטור ממכרז לשירותים

מושאי המכרזים המדוברים בכתבה. כאן יובהר כי אף אם היה מדובר במקרה הפטור ממכרז, כללי ההגינות

המנהלית והכללים האוסרים משוא פנים וניגוד עגיינים מחייבים עריכת מכרז או מציאת מנגנון הפותר את ניגוד

העניינים בו היתה התובעת שקועה עד צוואר בהתקשרויות מושאות המכרזים.

40.מוכחש האמר בסעיף 38 לכתב התביעה.

יובהר כי ככל ולא היה מכרז, התנהלותה של התובעת חמורה שבעתיים והנתבעים עשו עימה חסד בכתבה שהציגה
אותה כמי שכן ערכה מכרז.

מוכחש האמור בסעיף 39 לכתב התביעה בהקשרו הנתון. .41

מוכחש האמור בסעיף 40 לכתב התביעה. .42
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מבלי לגרוע מההכחשה נציין שוב כי ככל ולטענת התובעת לא היה מדובר במכרזים אזי כשליה חמורים בהרבה,
היא והעירייה הפת באופן בוטה את חובת המכרזים של העירייה והנתבעים עשו עמה חסד כאשר הציגו אותה כמי

שכן ערכה מכרז.

43. מוכחש האמיר בסעיפים 43-41 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה נבהיר כי התובעת במכוון לא צירפה כל פרוטוקול ועדת מכרזים כנדרש ודי בכך בכדי
להצביע על כך שככל שמדובר במכרזים הנדונים בכתבה פעלה העירייה "כמו בשוק" כאשר התובעת עושה ככל

העולה על רוחה על מנת להבטיח את המשרות ליועצי הקמפיין שלה,

הנתבעים יטענו כי במכרז הגרפיקה הוזמנו גם אביגל ואברמוביץ להגיש הצעה ולמיטב ידיעתם גם הוגשה כזו -
הצעה שכנראה מוסתרת על ידי התובעת מבית המשפט הנכבד כפי שהוסתרה הצעת איי-טיס במכרז האינטרנט

והפייסבוק על ידה (נספח 8 לעיל].

עוד יובהר כי הטענה שהנתבעים "רצו" לפרסם את הכתבה בטרם קבלת תגובה מפורטת מהתובעת מופרכת לחלוטין
שעה שכבר ביום 25,9,2018 התקבלה תגובה רשמית מהעירייה לטענות הנתבעים בכתבה כאשר לצידה ולאחריה לא

צוין או התבקש דבר באשר לבקשה לתת התייחסות נוספת,

מוכחש האמור בסעיף 44 לכתב התביעה מחוסר ידיעה. .44?

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי אין בתוצאת ההליך בכדי להשליך על ההפרה החמורה של כללי המנהל התקין
שבוצעו בעניין על ידי התובעת. יתכן שיועצי הקמפיין של התובעת הם "הכפפה ליד" של העירייה לצורכי השירותים
נשואי מכרז הגרפיקה והאינטרנט אולם, התובעת והעירייה עדיץ מחויבים בהתקשרויות על פי דיני המכרזים

ובהתאם לכללי המנהל התקין- אשר נועדו בין היתר בדיוק למניעת משוא פנים, ניגוד עניינים ופגיעה באמון הציבור.

45. מוכחש האמור בסעיף 45 לכתב התביעה בהקשר שמופיע.

46.מוכחש האמור בסעיפים 47-46 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר שהתובעת מסתירה במצח נחושה מבית המשפט הנכבד כי גס חברת איי-טים

המנוהלת או בבעלות יועצי הקמפיין של התובעת הגישה הצעה במכרז ואף מסתירה את ההצעה עצמה מבית

המשפט הנכבד. כפי שניתן לראות בהצעת חברת איי-טים המצורפת כנספח 8 לכתב הגנה זה, חברת איי-טים חתמה
והגישה הצעה במכרז האינטרנט והפיסבוק וטענות התובעת בעניין זה מהוות שקר גס.

מוכחש האמור בסעיף 48 לכתב התביעה. .47

שוב נבהיר כי אף אס יועצי הקמפיין של התובעת הם ''הכפפה ליד" של העירייה לצורכי השירותים נשואי מכרז

הגרפיקה והאינטרנט, אין בכך בכדי לפטור את התובעת והעירייה מקיום הליך מכרז הוגן בהתאם לכללי המנהל

התקין - אשר נועדים כדיוק למניעת משוא פנים, ניגוד עניינים ופגיעה באמון הציבור (בין היתר).

48.מוכחש האמור בסעיף 49 לכתב התביעה בהקשרו זה.

מוכחש האמור בסעיפים 51-50 לכתב התביעה. .49

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי התובעת מציינת כי היא מצרפת לתביעתה את ההצעות במכרז המיתוג אלא שכל

הצעה לא צורפה אליו. עוד יובהר כי בכתבה לא צויינו שמות הספקים שהציעו את ההצעות אלא שמות הספקים

שהתובעת באמצעות מנהלת לשכתה ביקשה להזמינם להציע הצעות בהתאם לתכתובת שלה מיום 7.4.2016 (נספח
7 לעיל!.
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50 מוכחש האמור בסעיפים 53-52 לכתב התביעה.

יובהר כי פרוטוקול ועדת ההתקשרויות המצורפת כנספח 7 לכתב התביעה ומכתב דובר העירייה שצורף כנספח 6

לכתב התביעה אינם חתומים ויש בכך בכדי להעיד על אמינותם, כמו גם על אמינות גרסתה של התובעת ותביעתה.

מוכחש האמור בסעיף 54 לכתב התביעה מחוסר ידיעה. .51

מוכחש האמור בסעיף 55 לכתב התביעה. ,52

מבלי לגרוע מההכחשה יודגש כי כמובן שככל והפרשייה היתה מתגלה בידי הנתבעים עוד קודם הרי שהיתה

מפורסמת קודם. מיד עם גילוי העובדות ולאחר בירור העובדות היא דווחה לציבור. כמובן שבטרם בחירות, ועת

התובעת - נבחרת ציבור מכהנת, מבקשת להתמנות מחדש, יש חשיבות ציבורית עליונה בדיווח על התנהלותה

בתקופת כהונתה -בפרט כאשר מדובר על נושאים הנוגעים להפרת כללי מנהל תקין בסיסיים.

כמו כן - כמפורט בהרחבה במבוא לכתב הגנה זה מדובר ביועצי קמפיין אישי של התובעת שהתחרו מול עצמם. שוב

נבהיר כי ככל ולא דובר במכרז הרי שהפרת כללי המנהל התקין עוד חמורה בהרבה.

53. מוכחש האמור בסעיף 56 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יודגש כי על מקורותיהם של הנתבעים חל חיסיון מקור עיתונאי ויש להורות על מחיקת

טענות התובעת בעניין זה מכתב התביעה.

מוכחש האמור בסעיף 57 לכתב התביעה. .54

נראה שהתובעת מנסה לשכתב את ההיסטוריה כשהיא מנסה לטעון ש"הנתבע לא המתין לתגובת דובר העירייה או

היועצת המשפטית של העירייה" אלא שהכתבה פורסמה שבוע ימים לאחר שהתקבלה תשובה רשמית מצוטטת;!)

מדובר העירייה - נספח 10 לעיל. יובהר למען הסר ספק כי איש מטענו העירייה לא פנה לגתבעים בבקשה לתת

תגובה נוספת מעבר לזו שהתקבלה מדובר העירייה כבר ביום 25.9.2018.

כאמור - אס לא מדובר במכרז הפרת כללי המנהל התקין חמורה עוד יותר והתובעת צריכה להודות לנתבעים שעשו

עימה חסד והציגו אותה כמי שערכה מכרז.

55.מוכחש האמור בסעיף 58 לגתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה - שוב יובהר כי הפרסום לא נעשה בחיפזון אלא לאחר שבוע מעת שהתקבלה תגובתה

הרשמית של העירייה והתובעת. כמובן שתכתובות מנהלת הלשכה של התובעת הגיעו מהתובעת מטבע הדברים וכל

מהותו של תפקיד מנהלת הלשכה. כמו כן, יובהר כי התאריך שהופיע על גבי "ההזמנות להגשת הצעות"

כ"31.3.2015" אכן תמוה, בפרט לאור העובדה שתאריך אחרון להגשת הצעות חייב להופיע במסגרת המכרז על פי

. התקנות ולכן האמור בכתבה בעניין התאריך הוא נכון והוגן

56. מוכחש האמור בסעיף 59 לכתב התביעה.

כאמור, העובדה שהתאריך שננקב במסגרת טפסי ההזמנה להציע הצעות הוא שגוי אכן מלמד על "רצינות" המכרז,

בפרט לאור העובדה שבהתאם לתקנות העיריות היתה חייבת לכלול במסמכי המכרז מועד אחרון לקבלת הצעות.

מוכחש האמור בסעיף 60 לכתב התביעה. .57

לחשדות בנוגע לשוחד ופגיעה במנהל תקין בנוגע למעורבים ולמציעים במכרז קשר אדוק לכתבה העוסקת בתקינות

המכרז ובאופן ההתקשרות של רשות ציבורית עם מציעים במכרז והאמור בפרסום אמת ועל כן טענות התובעת
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כעניין זה הן ריקות מתוכן ואין בהן ממש. הנתבעים סבורים כי העלאת טענה מסוג זה שהועלתה על ידי התובעת

בסעיף זה מלמדות על התובעת ועל תפיסתה באשר להגיינה הציבורית שהיא חייבת בה יותר מכל.

מוכחש האמור בסעיפים 61-60 לכתב התביעה. .58

כאשר קיימות ראיות כי מיד לאחר בחירתה לראשות העיר, ידעה כבר התובעת שיועצי הקמפיין "יזכו" במכרז
ויקבלו את המשרה נשואת המכרז (כאשר שתי חברות של יועצי הקמפיין מגישות הצעה לאותו מכרז וכאשר יתרת

נתחי המשרות מתחלקת בין מציעים נוספים) הדבר אומר דרשני ולא היתה כל סיבה שלא לדווח על כך לציבור.
ההיפך הוא הנכון - קיימת חובה להביא את הדברים לידיעת הציבור. יובהר כי הפרסום לא מציין "שורה תחתונה"

ורק מפנה את תשומת לב הקורא לקשרים השונים ולעובדות כפי שהן בעניין זה,

59 מוכחש האמור בסעיף 62 לכתב התביעה.

60. מוכחש האמור בסעיפים 68-63 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הנתבעים אמרו לתובעת, לדובר העירייה וליועמש"ית העירייה כי כשיתקבלו על

ידי הנתבעים מסמכים המפריכים את האמור בכתבה יפעלו לתיקונה ככל שיהיה בכך צורך ואולם עד היום - גס

לא במסגרת כתב התביעה, התקבל אף לא מסמך אחד הסותר את האמור בכתבה. עם זאת, כאמור ובמצורף - בידי
הנתבעים מסמכים המבססים את האמור בכתבה.

61.מוכחש האמור בסעיף 69 לכתב התביעה.

62.מוכחש האמור בסעיף 71-70 לכתב התביעה.

אין חובה על פי החוק להתנצל ועל כן התובעת אינה יכולה להיתלות ולהסתמך על סעיף 17א' לחוק.

63. מוכחש האמור בסעיפים 75-72 לכתב התביעה.

הנתבעים יטענו כי על פרסום הכתבה חל הפטור האמור בסעיפים 13 (10) ו-(11) לחוק שהרי מדובר על דיווח נכון

,(4) והוגן על הליכי מכרז שהיו בעירייה. הפרסום מוגן גם על פי ההגנות הקבועות בסעיף 14 לחוק ובסעיף 15 (2), (3),

(6) ו-{9) לחוק. עת התובעת מכהנת בתפקיד ציבורי ובמיוחד בעת שהיא מבקשת להיבחר שוב לתפקיד ציבורי,

קיימת חשיבות ציבורית ראשונה ממעלה בדיווח על התנהלותה שבמסגרתה הפרה כללי מנהל תקין יסודיים.

מוכחש האמור בסעיפים 79-76 לכתב התביעה. .64

אין להטיל חבות או אחריות בגין חוקים אחרים וזאת בשל העובדה כי קייס חוק ספציפי הרלוונטי למקרה.

מוכחש האמור בסעיפים 81-80 לכתב התביעה. .65

אין באמור בכתבה בכדי להוות לשון הרע והתובעת לא זכאית לכל פיצוי סטטוטורי או אחר. הטענה לנזקים כללית,

אינה מתייחסת לכל ראש נזק ספציפי ועומדת בסתירה מוחלטת לכך ששלושה שבועות לאחר פרסום הכתבה נבחרה
התובעת בשנית לראשות עיריית אור יהודה.

מוכחש האמור בסעיפים 86-82 לכתב התביעה. .66

משהכתבה לא מהווה לשון הרע כהגדרתו בחוק על הגנותיו, אין התובעת זכאית לסעדים המבוקשים.
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טענות נוספות

67.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנתבעים יטענו כי התובעת אינה מפרטת בכתב התביעה כנדרש את המילים בכתבה

המהוות לשיטתה לשון הרע אודותיה (דבר המוכחש) ועל כן אין הנתבעים יכולים להתייחס באופן ענייני ומסודר
לטענותיה. בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לתובעת לתקן את הפגמים בכתב התביעה והנתבעים שומרים

לעצמם את הזכות לתקן את הגנתם לכשיותקנו הפגמים.

68. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוכחשת טענת התובעת בנוגע לאופן שבו הבינו הקוראים את הכתבה. הנתבעים יטענו
כי אין יסוד לפרשנויות ולמשמעויות שהתובעת מעניקה לפרסום, וממילא אין להן נפקות עובדתית ו/או משפטית.

69. הנתבעים יטענו כי על הכתבה חל הפטור האמור בסעיפים 13 (10) ו-(11) לחוק וההגנות הקבועות בסעיף 14 לחוק

ובסעיף 15 (2), (3),(4), (6) ו-(9) לחוק - כולם יחד וכל אחד לחוד.

70.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנתבעים יטענו כי הדברים שצוינו בפרסום הם אמת והפרסום נעשה בתום לב ולאור

העניין הציבורי החשוב וחובת הנתבעים היא לדווח על הפרה חמורה של כללי מנהל תקין והליך מכרז שבוצעו על
ידי התובעת המכהנת בתפקיד ציבורי בכיר ונבחרת ציבור (בבחירות ישירות!).

71.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוכחשת טענת התובעת, הנטענת בסתמיות וללא פירוט כנדרש, כי הפרסום נשוא

התביעה גרם לה לנזק כלשהו. הנתבעים יטענו כי ככל שלתובעת נגרם נזק כלשהו (דבר המוכחש) לא היה זה בשל
הפרסום המיוחס לנתבעים.

72.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנתבעים יטענו כי הס פעלו בתום לב ועל פי אמות מידה של עיתונות אחראית וזהירה,

כמו גם בהתאם לחובתם העיתונאית לדיווח על הפרות של כללי מנהל תקין בנוגע לבעלי תפקידים ציבוריים ונבחרי
ציבור.

73.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנתבעים מכחישים את טענות התובעת בנוגע לשמה ולפגיעה לכאורית בו. הנתבעים

יטענו כי לא הם שגרמו לפגיעה בשמה של התובעת, אלא התובעת עצמה בהתנהלותה והתנהגותה. הפרסום של

הנתבעים היה כדין, מידתי, נכון והוגן.

74. הנתבעים יטענו כי התובעת בפעולותיה ובהתנהגותה, הביאה על עצמה את הפרסום ואת הנזק הערטילאי שנטען

על ידה (המוכחש), והנתבעים מוגנים על פי סעיף 5 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

75.כן, בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי על התובעת האחריות לפי כל אחד מהסעיפים 65 ו- 68 לפקודת הנזיקין
[נוסח חדש]

76.הנתבעים יוסיפו ויטענו כי הם מוגנים גס לפי סעיף 4 לפקתת הנזיקין (נוסח חדש).

77.כל טענות כתב הגנה זה נטענות בהשלמה, לפי הקשר הדברים והדבקם.

78.כל עובדה שלא הוסכם לגביה במפורש בכתב הגנה זה מוכחשת בזה.

לאור האמור, בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה כנגד הנתבעים ולחייב את התובעת בהוצאות הנתבעים

וכן בשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, ריבית והפרשי הצמדה עד לתשלום בפועל.

./� /^'̂'̂ ט.ליבלין^ע3'ד ז. לייבוביץ,"�'
ב"כ הנתבעים
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משפט

יועץ התקשורת שר ראשת העיר ניצח את עצמו במכרז - וגרף
מאות אלפי שקלים

נדב אברמוביץ, שניהל את הקמפיין שר ליאת שוח0 בא1ר יהודה, זכה לאחר שהתמודד באמצעות שתי
מכרז סנורי - למתן שירותי נר9יקה לעירייה ולניהול אתר האינסרנס ? על 9י חברות, בהליכים שר "

תכתובות שהניעו לידי -ו6>ו'ו13/\61ודד, שוח0 היתה מעורבת במכת

גל) גורמנידו
10 02| עודכן ב: 06:16 02.10.2018 .2018 ,̂ |̂ ?

יועצי התקשורת מאור אביגל ונדב אברמוביץ משרתים כמה וכמה ראשי עיריות בישראל. אחת מהם היא

ליאת שוחט, שהקמפ"ן שניהלו עבורה ב-2015, הביא אותה ללשכת ראשת העיר באור יהודה. חצי

שנח לאחר הניצחון, נשכרו אביגל ואברמוביץ כדי לתת לעירייה שירותים במאות אלפי שקלים, לאחר

שראשת העיר עסקה בעצמה בהליך המכרז שבמסגרתו נבחרו, לכאורה, בממד עניינים.

אך מעורבותה של שוחס בהליך היא לא הדבר התמוה ביותר וגם לא השלומיאל1 ביותר, בקשר לחוזים

האלה. תופעה מוזרה הרבה יותר היא שאבינל ואברמוביץ, היועצים של ראשת העיר, התמודדו במכרז
ננד עצמם, באמצעות שתי חברות שבבעלותם. לא תופתעו לגלות שהם נם ניצחו את עצמם.



בשני הליכים של "מכרז סגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם זכו צמד היועצים שר שוחס ב-2016 -
הראשון לשירותי גרפיקה לעירייה והשני לניהול אתר האינסרנס של העירייה - פנתה העיר"ה לשלושה

מציעים בכל מכרז. בשני המכרזים התמודדה חברת אביגל ואברמוביץ ובשניהם התמודדה גם חברה
אחרת בשם ייאי�סים", שנם היא בבעלות אברמוביץ. לאחר הזכייה בשני המכרזים האלה, שילשל!

היועצים האישיים של שוחס לכיסם, כ-230 אלף שקל.

———-— — ^=י£5 —— _—____ _

הירשמו עכשיו להמלצות הקריאה של 61>1�ז13/\61ן71

?

במקביל, נערך הליך שלישי ל"מיתוגי' העיר שבו זכתה חברה בבעלות יועץ התקשורת נתי מור, פרצוף

מוכר למדי במשרדם של אביגל ואברמוביץ, שלא מכחיש שהיו לו בעבר אי אל1 שיתופי פעולה מסחריים

עם השנ"ם. מור, המוכר מפרשת הצוללות כחשוד בתיווך לשוחד למנהל לשכת ראש הממשלה
לשעבר, דוד שרן, נרף מהזכ"ה כ-150 אלף שקל.

ממש במקרה, קרה שמ1ר היה זה שהגיש את ההצעה השלישית (המפסידה) במכרז לניהול אתר
האינסתס ועמוד הפ"סבוק של העירייה, שבו זכו אביגל ואברמוביץ.

לאחר הזכ"ה, העסיק מור בפרויקס המיתוג את מי שהפסיד במכת הגרפיקה - המכר! שבו זכו אביגל
- שוקי דוכובני. ואברמוביץ

"לדאוג לשתי הצעות"

1
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נדב אברמוביץ ציל1ם: ד47; קרדי0

שוחס נבחרה לראשות העירייה בבחירות מיוחדות שנערכו בסוף 5 ר20. כמע0 מיד לאחר שנכנסה

ללשכה, החלה לקדם את המכרזים שבהם זכו יועצי הקמפיין שלה.

משורה של מסרונים ומ"לים שהגיע! לידי �ז6>^13/\?6ר71, עולה 0 בלשכת שוהם ידעו 0 אביגל נועד

לנצח במכת עוד לפני שנערך. בנובמבר 2015 התכתבה מנהלת הלשכה של ראשת העיר החדשה,

יונית דלל, עם ע1בד העירייה בשם אייל שמחה, ובאותה התכתבות הזכירה ש"תת"עץ עם מאור" לנבי

עניין כלשהו. כששאל העובד, "מי זה מאור?", ענתה מנהלת הלשכה כי מאור (אביגל) הוא "האיש

שיטפל בפ"ס ובאינסרנס ובכל הפרס1מים של העירייה". הקושי הוא שהמכרז שבו זכה אביגל יחד עם

שותפו אברמוביץ בחוזה לניהול "הפ"0 והפרסומים של העיר"ה", בתמורה לכ-230 אלף שקל, נערך רק
חמישה חודשים לאחר מכן.

מהתכתובות עולה בבירור כי שוחס עסקה בהליכים בעצמה, 1זאת למרות שלכאורה היתה בניגוד

עניינים מאחר שבהליכים התמודדו יועצי התקשורת האישיים שלה. כך לדוגמה, באמצע מארס 2015,

דרשה שוחס ממנהלת הלשכה דלל במייל, "אבקש לדאוג לשתי הצעות מחיר" (שתיים, ולא שלוש כפי

שדורש החוק). דלל העבירה את המייל לשמחה שנדרש לפנות למספר חברות, כך שבנוסף להצעה
שתי הצעות". המנצחת, יהיו עוד "

החברות שאליהן פנה שמחה לא נילו עניין במכרז. למה לא? אולי בגלל כל מיני תופעות מוזרות

בספסים, שייתכן שגרמו למציעות לחשוב שהעירייה לא מתכוונת לשקול את ההצעות שלהן ברצינות

יתרה. לדוגמה, העובדה שהתאריך האחרון להגשת ההצעות חל ב-1 במארס, בעוד הפנייה לחברות
נעשתה בחלוף התאריך.



מצוקתו שר ע1בד העירייה

לאחר ששמחה לא איתר "שתי הצעות" נוספות, המסירה עליו מנהלת הלשכה דלל חרול של הודעות
וטלפונים מלחיצים, "אני צחכה את ההצעות מחיר דחוףףףףי; כתבה דלל ב-31 במארס. ב-3 באפריל
שלחה דלל לשמחה את מספרו של יועץ התקשורת ליאור חורב, כדי שישתתף במכרזים. רוורב אנב הוא

"חבר סוב" של אביגל ואברמוביץ (כך להגדרת!, בשיחה שקיימנו איתן), וגם שותף שלהם לקמפ'ינ'ם
אחרים (ראו מסגרת).

ביד באפריל, לאחר שחורב התעכב בתגובה ועובד העירייה לא הצליח לאתר הצעות נוספות, החליסו
בלשכת שוחס לפתור לעובד העירייה את הבעיה. דלל העבירה לשמחה במייל רשימות של שלושה

מציעים לכל אחד מהמנחים ודרשה: "תעביר את זה היום לכולם, לא לשכוח", והוסיפה: "כבר רוצים
לתלות אותי על עץ".

ליאת ש1תט, ראשת עיריית אור יהודה צי7ום: תומר אפיבאום



להליך המכרז' בתח1ם שיחתי הנר9יקה מסרה מנהלת הלשכה כי יש לפנות לשלוש חברות: אבינל
ואברמוביץ, אי'טים שבבעלות אברמוביץ וחברה נוס9ת בבעלות שוקי דוכובני. בהליך הזה, זכתה בס1פ!

של דבר אי~0'ם - כלומר, אברמוביץ ניצח את עצמו (ונם את דוכובני), ובעקבות כך הכניס לכיסו 125
אלף שקל ב-2017-2015.

להליך הצעות המחיר לניהול עמוד הפי'0ב1ק ואתר האינטרנס של העירייה התבקש שמחה לפנות

לאביגל ואברמוביץ, לאי�סים של אברמוביץ ולנתי מור. כאן זכתה חברת אבינל ואברמוביץ, כלומר
אברמוביץ ניצח את עצמו, מה שהניב הכנסה נוספת של 107 אלף שקל ב-2017-2015.

בהליך השלישי, מכרז המיתוג, מסרה מנהלת הלשכה את שמ! של נתי מור יחד עם עוד שני שמות -

אלה של יועצי התקשורת רוני רימון ונילי כהן. נדגיש כי לא ידוע לנו על קשר בין שני היועצים האחרונים

לבין יתר המעורבים. במכרז זכה לבסוף נתי מור, ובהמשך גרף 50 ו אלף שקל בגין מיתונה של א1ר

יהודה. אגב, לטענת חבר העירייה, אורן קורנפלד, במכרז המיתוג הוגשה הצעה רביעית שלא

התקבלה. ייתכן שמחבר בהצעה שהגיש חורב בהמשך. חורב מסר ל-�ו6>!'ו13/\!6ר71 כי הוא לא ז1כר אם
הגיש הצעה למכרז.

בישיבת מועצת העיר מינואר 2017 הובא לדי1ן פרויקס מיתוג העירייה, וחכובני, שהפסיד לאביגל

ואברמוביץ במכרז הגרפיקה, הוצג בה כאחד ממובילי הפחיק0, יחד עם מור, שזכה במכרז. כך קרה שכל

מי שהפסיד לאביגל ואברמ1ביץ בשני המכרזים הראשונים, זכה להתפרנס מהמכה השלישי.

לא רשום כבעלים, שינה שם לאחר הרשעה בשוחד

מאור אביגל ונדב אברמוביץ, צמד היועצים של ראשת עיריית אור יהודה, ליאת שוח0, מוכחם ברבים

כשותפים במשרד "אביגל את אברמוביץ", אך מבחינה רשמית — אברמוביץ רשום כבעל החביות היחיד

בחברה. אי�רישומו שר אביגל כבעל מניות עשוי להקל על המשרד לזכ1ת במכרזים ציבוריים, על רקע

הרשעה קודמת של אבינל בעבירות שחיתות.

ב-2015 הורשע אבינל בקבלת שוחד ובעבירות נוספות, בין היתר, לאחר שבתקופת! כעובד של עיריית

לוד, מכר מכרז שהיה אמון על ניהולו בתמורה ל-200 אלף שקל. לאחר שהסתבך בפרשה, שינה את

שם משפחתו מאברגייל לאביגל — ויצא לדרך חדשה.

בהמשך נתן אבינל, באמצעות החברה הנושאת את שמו החדש, שירותים לשורה של ראשי רשויות,

באשדוד, אשקלון, שדרות, לוד (העיר שבכספיה מעל) ועוד. בין היתר, העניק המשרד שירותים נם

לשמעון סוסן, ראש מועצת חבל מודיעין שנעצר בא9ריל בחשד לשוחד במספר רב של פרשיות. כמו



אברמוביץ בחוזים להדפסת במקרה של אור יהודה, גם המועצה בראשות סוסן, התקשרה עם אביגל ו
פרסומים שלה, לאחר הבחירות שבהן שירתו את ראש המועצה באופן פרסי.

בבחירות הכלליות האחרונות עבדו אביגל ואברמוביץ בקמפיין השסח של מפלגת כולנו, במשותף עם
מנהל הקמפיין של המפלגה, יועץ התקשורת ליאור חורב, ששמו הוזכר כמי שהתבקש להציע הצעות
למכרזים באור יהודה. אביגל ואברמוביץ מנהלים יחד עם חורב בימים אלה קמפיין בחירות בעיר כפר

סבא.

"הכל בהתאם לחוק"

מעיריית אור יהודה נמסר: "ראש העיר לא עסקה ולא עוסקת בשום מהל הצעות מחיר. ההליך לבחירת

הספקים בטשאי תוכן, גרפיקה ומיתוג התבצע לפי כל כללי המינהל התקין והחל כמה חודשים אחרי

הבחירות המיוחדות. המחירים היו נמוכים משמעותית מהמקובל בשוק, וזולים אף מהסכומים ששילמה
בעבור אותם שירותים בשנים קודמות".

מאור אביגל מסר בשם חברת אביגל ואברמוביץ: "אין כל ניגוד ענ"נים, או פסול אחר בהתקשרויות. אין

כל מניעה להתמודדות שר שתי ישויות משפסיות שונות בשני נושאים שונים לחלוטין ואין חריגה מכללי

המינהל התקין ומהוראות החוק והנחיות היועמ"ש. הפרסום מעלה ריח רע. מקורו בגורמים פוליס"ם

מושחתים אשר מחוברים למשפחות פשע וגורמים פליליים, והוא מבוסס על מידע שקרי והזוי, המועבר
ערב בחירות".

נדב אברמוביץ מסר: "מדובר בהמצאות עם ריח פוליס1 רע, סרם בחירות, ללא כל הצדק עיתונאי רא1י.

הכל נעשה בהתאם לחוק ולכללים. משרד אי�טים מעניק ללקוחותיו שיחת סוב ורחב במחירים נוחים,
וכך נעשה גם כאן".

נתי מור מסר: "אני ע1בד עם רשויות מקומיות כבר 20 שנה. אף אחד לא מערער על היכולות שלט

בתחום מיתוג רשויות. יש מכרזים שזוכים ויש שלא. לעתים אנו מבקשים סיוע מנופים מקבילים, לעתים
בתשלום ולעתים לא".

שוקי דוכובני מסר: "אכן ביצעתי בעבר עבודת מיתוג (עיצוב לוגו וספר מותג) לעיריית אור יהודה. אין לי
כל קשר לכל הנושאים האחרים שהזכרת".

הכתבות הנקראות באתר



נספח 2

העתק תכתובות של מנהלת הלשכה של
התובעת מיום 11.11.15 לפיהו מאור

אביגל הוא מי שמנהל את כל הפרסומים
של העירייה
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נספח 3

העתק מעמוד הבית של אתר האינטרנט
של "אביגל ואברמוביץ"
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נספח 4

העתק תמצית רישום פרטי

חברת "איי-טים"



12" מידע על פרטי חברה עדכון אחרון לתיפיס: 28/05/2018 י§�(,יי9̂,

איי טים קשרי קהילה בע"מ 515071033

סטאטוס משפט� פע�לה

1£̂  £/ $/ /££} י  ^£91̂ ^ 
1/10 

 באנגלית
 חברה

שם

תאריך הרישום 13/04/2014

סוג הברה ישראלית

סיווג חברה הכרה פרט�ת

אחריות בעל� מניות מוגבלת

755270 כתובת התאגיד 1 רבי טרפון, ראשון לציון. ישראל. מיקוד: 1

עיקרי מטרות התאגיד לעסוק בכל עיסוק חוקי

דוח שנת� אחרון הוגש לשבת 2016 (נרשם בתאריך: 13/03/2016)

הרכב הון
סוג מניה ערך נקוב מטבע כמות מניות הון רשום הון מוקצה

רגילות 1 שקל חדש 100 100 100

בעלי נלנירת
# מספר זיהוי סוג (והוי שם תאריך מינוי כתובת

1 33483520 אזרה ישראלי נדב יונה אברמוביץ 13/04/2014 1 רבי טרפון, ראשון לציון.

755270 מיקוד: 1
מחזיק ב: 100 מניות מסוג רגילות בבות 1 שקל חדש בהחזקה רגילה

דירקטורים
# מספר זיהוי סרג זוהוי שם תאריך מינוי כתובת

1 33483520 אזרח ישראלי נדב יונה אברמוביץ 13/04/2014 1 רבי טרפון, ראשון לציון.

מיקוד: 7552701

אגרות שבתיות
אגרה לשנה נוכחית - 2018 1,488.00

חוב 1,488.00 סהייג

שיעבודיפ פעילים
בשעבודים שנר�&ניו לפני 017י/12/11 - למצב הבטוחה העדכני, יש לקרוא את תיאור הבטוחה יחד עם רש�מת שינויים לשעבוד.

בשעבודים ש;רשנ*1 אחרי 12/11/2017 - תיאור הבטוחה לשקף את מצב הבטוחה העדכני וכולל את השינויים המאותרים ליום רישום הבטוחה. רשימת
שינויים לשעבוד מציינת את הש�ניי�ם שבוצעו.

שיעבוד מספר 1
תאריך רישום 14/09/2016

תאריך יצירה 04/09/2016

מהות השיעבוד אגרת חוב

הסכום המובטח 7,500.00 שקל חדש

הערות 1) קיים איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השיעבוד.

מ | רחי יד חרוצים 12 תל אביב 67778 [ נ1ל: 036388205 | פק0: 035388288 | 1ו.£0.31!-ז0ק;111 />>/י111 קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"



?9̂03 מידע על פרטי חברה עיכיז אחרת לתיפיס: 28/05/2018

איי טים קשרי קהילה בע"מ 515071033

הנכסימ הנישועבדים
סוג נכס תאריך עדכון תיאור נכס

כספים 14/09/2016 שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על פיקדון שקלי עסי 7,500 ש"ח מסי עסקה 2490001 נמצא בח-ן 598777 בסניף 572
בבנק הפועלים

תנאים מיוחדים; אין לשעבד או להעביר ללא הסכמה בעל השיעבוד

מלווה/באמן

תאריך עדכון מספר זיהוי/תאגיד שם המלווה/נאמן

14/09/2016 520000118 בנק הפועלים בע"מ

שיעבוד מספר 2
תאריך רישום 25/03/2018

תאריך יצירה 29/01/2018

מהות השיעבור שיעבוד צף/ספציפי

דרגת הש�עבוד דרגה ראשונה

הסכום המובטח 50,000.00 שקל חרש

הערות 1) קיים איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השיעבוד.

הבבסיפ המשועבדים

סוג נכס תאריך עדכון תיאור נכס

25/03/201 שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על פקדון כספי הקיים כבנה"פ בסניף 572 בחשבון 598777 ע"ס 25000 מספר עסקה אתר 8
250001 לרבות סירותיו.

מלווה/נאמן

תאריך עדכון מספר זיהוי/תאגיד שם המלווה/נאמן

25/03/20 520000118 בנק הפועלים בע"מ 18

שיעבוד מספר 3
תאריך רישום 24/05/2018

תאריך יצירה 15/05/2018

מהות השיעבוד שיעבוד צף/ספציפי

דרגת השיעבוד דרגה ראשונה

הסבוס המובטח 50.000.00 שקל חדש

הערות 1) ק�יס איםור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השיעכוד.

�:2סיס המשועגדיפ

סוג נכס תאריך עדכון תיאור נכס

אחר 24/05/2018 שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על פקדון כספי הק�יםבבנה"פ בסניף כצנלסון 572 בחשבון 5987777 ע"ס 25000
מספר עסקה 290001 לרבות פירותיו.

מלווה/נאמן

תאריך עדכון מספר זיהוי/תאגיד שם המלווה/נאמן

24/05/2018 520000118 בנק הפועלים בע"מ

קו מנחה שירות1 נזיד" ותקשורת בע"מ | רח1 יד חרוצים 12 תל אביב 67778 | טל; 036388205 | סקס: 036388288 | !0.1:ו.31*0ק2)נ1."\**



0ג-}512 מידע על פרטי חברה עדכון אחרון לתדפיס: 28/05/2018 ̂י

איי טים קשרי קהילה בע"מ 515071033

איך שינויים בתקנון
איך שינויי סטאטוס

1!.0:>.1!.זזםנן;!כ1."\"\" קו מנחה שירות1 מידע ות7ןש1רת בעיינו | רחי יד חרוצים 12 ו7ל אביב 67778 1 טל: 036388205 | פק0: 036388288 1



לתלפיס:28/05/2018 31ח0כן2ו6 מידע על פרטי חברה עיםזאחחן

איי טים קשרי קהילה בע"מ 515071033

שליפת התדפיס מאתר קו מנח� בוצעה בתאריך 15:41 11/11/2018

המידע לגבי הברה זו עודכן לאחרונה במאגר רשם החברות בתאריך 28/05/2018

עדכון אחרון של מידע רשם החברות התקבל בתאריך 09/11/2018

המידע המפורט לעיל סופק ממחשבי רשם החברות. קו מבהה אינה אחראית לנכונותם ולעדכנ�ותם של הנתונים המופיעים כמידע הנ"ל. יודגש כי. תמצית
הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהוא לעיון בתיק החברה אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע

שבפנקסי החכרה עצמם המצויים במשרדה הרשום, והפתוחים לעיון הציבור

קו מנחה שירותי מידע ותקשורת כע"מ | רחי יד חרוצים 12 תל אביב 67778 | טל: 035388205 | סקם: 036388288 | 1)חי0 יהחיט תח01



נספח 5

העתק פרוטוקול דיון במשרד הפנים
מיום 3.12.2017 בו מר מאור אביגל מופיע

בשם "איי-טים"



 £5£$2341 61101*111 01 7י181מ11\1
משרד הפנים

מינהל לשלטון מקומי 1811311011 מ11ח1^ )מ16חח61'\00 1,0031
13!_ הוועדה הגאוגרפית מרכז 1̂ 

טחנת ישראל
61*1-1 )י1 �01 316)8

3 בדצמבר, 2017
י"ד בחשוון, ו�נשע"ח

הנדון ? סיכום דייו מס. 1;
בחינת שינוי מעמדי המוניציפאלי והכרזה על חלוקת הכנסות ממתחם נתב"ג

נתינת שינוי גבולות שיפוט ביו עיריית יהוד מוניסון ושטח חסר מעמד מוניציפאלי
; 3 בדצמבר, 2017 מועד הדיון

נוכחים:

מר גבריאל מימון, יו"ר הוועדה
מר יהודה וולמן, חבר ועדה

גב' צביה אפרתי, חברת ועדה
מר נשאת כיוף, חבר ועדה
גב' גל טלית, חברת ועדה

מר אבישי כהן, מזכיר הוועדה
מר תומר זוזוט, עוזר הוועדה

מר אריאל וקנין, מפעיל ממ"ג
מר עודד סטקלוב, יועץ הוועדה לענייני כלכלה מוניציפאלית

גב' אורלי נעים, יועצת הוועדה לענייני תכנון

משתתפים:

מר שמעון סוסן, ראש מועצה אזורית חבל מודיעין
מר יאיר רביבו, ראש עיריית לוד

גב' ליאת שוחט, ראש עיריית אור יהודה
מר גיל ליבנה, ראש מועצה מקומית שוהם

מר יוסי אלימלך, מנכ"ל מועצה אזורית חבל מודיעין
מר רוגי ענבר, מגכ"ל חכ"ל חבל מודיעין

מר אהרון אטיאס, מנכ"ל עיריית לוד
מר ציון הדר, גזבר עיריית לוד

מר משה אלדן, רמ"ט ראש עיריית לוד
מר אלחגן אחימן, רכז פרויקטים חכ"ל לוד

מר עופר תודר, מנכ"ל עיריית אור יהודה
מר ישראל שטרסברג, גזבר מועצה מקומית שוהם

מר אופיר בוכניק, יועץ כלכלי למועצה מקומית שוהם
מר שאול צבעוני, מנכ"ל מועצה אזורית עמק לוד

גב' אלינור זגורי-גופר, עוזרת מנכ"ל מועצה אזורית עמק לוד
גב' שירה דקל-כץ, מנכ"לית עיריית יהוד-מונוסון

גב' אודליה פיינשטיין, עוזרת מנכ"ל עיריית יהוד-מונוסון
מר גל לניאדו, גזבר עיריית יהוד מונוסון

מר רוני חלמיש, יועמ"ש עיריית יהוד-מונוסון
מר רני פיגצי, יועץ לעיריית יהוד-מוגוסון

מר ירון זליכה, יועץ כלכלי לפורום רשויות עוטף נתב"ג
מר אורי שמש, יועץ כלכלי לפורום רשויות עוטף נתב"ג

מר דן שווץ, יועמ"ש לפורום רשויות עוטף גתב"ג



משרד הפנים $11£1#14| 111101101 ץ0 7ז)8ו1וו1^
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מינהל לשלטון מקומי
הוועדה הגאוגרפית מרכז | נ1_123
̂י /^ראיי
מדינת יקוראל

^ מר מאור אביגל, ייעץ תקשורת תומ6ז-^ ^
גבי ש*רה פריידין, משרד עו"ד גדעון פישר

מי רנאטו יאראק, יועץ משפטי לרשות שדות התעופה
גב' שרון קני, יועצת משפטית לרשות שדות התעופה

גב' ליזה דביר, סגנית דובר רשות שדות התעופה
מר ליאור רגב, סגן מתכנן, לשכת תכנון מרכז

מר יעקב קרייזלר, מנהל תחום, לשכת תכנון ת"א
גב' מיטל ברבי, ממונה רשויות מקומיות, משרד הפנים מחוז מרכז
גב' סמדר וייס, צוות שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, משרד הפנים
גב' צליל מילס, צוות שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, משרד הפגים

גב' רעות אביזדריס, משרד הפגים
מי אליאור בן לולו, טלדור

תימלול הדיון מצורף בנפרד וחינו חלק מפרוטוקול הדיון, שני המסמכים יחד מהווים את
פרוטוקול הדיון.

א. עיקרי הדברים:

1. פורום רשויות עוטף נתב''ג, מר ירון זליכה:

- פורום רשויות עוטף נמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) מורכב מן הרשויות הבאות: עיריית לוד,

מועצה אזורית עמק לוד, עיריית אור יהודה, עיריית יהוד-מתוסון ומועצה אזורית חבל מודיעין.

- לאור משבר הדיור החמור בישראל כיוס, פועלת הממשלה כאופן נחרץ להגדלת היצע הדיור

ופיזור האוכלוסייה ברחבי המדינה,

- על אף שברשויות מקומיות רבות שיעור גידול האוכלוסין גבוה, הרי ששיעור הגידול הממוצע

2 בכלל המדינה. לא ברשויות עוטף נתב"ג נמוך מאוד ועומד על ס/<>1.2 בלבד, לטול ממוצע של כ- 0/ם

זו בלבד שרשויות עוטף נתב"ג אינן יכולות לקלוט אוכלוסיות חדשות ולסייע בהגדלת היצע

וכלוסיית הצעירים שלהן עצמן. הדיור, אלא שאינן יכולות לקלוט את א

- ארבע מתוך חמש רשויות פורום עוטף נתב"ג נמצאות במאזן הגירה שלילי.

- רשויות פורום נתב"ג סופגות נזקים כלכליים כבדים, בנוסף לבנייה בהיקף נמוך, בשל מגבלות

בנייה לגובה ואחרות.

אי- הכללת מתחם נתב"ג כמכלול הנכסים המניבים של רשויות עוטף נתב"ג, והקשיים שהמתחם

משית עליהן, תורמים תרומה שלילית כבדת משקל למצבן העגום כיום.

- מצבן הסוציו-אקונומי של רשויות עוטף נתב"ג נמוך ביחס לרשויות ההשוואה ועומד על ממוצע

משוקלל של 5.35 (למ''ס, 2013).

רשויות עוטף נתב"ג מתקשות לספק סל שירותים נורמטיביים לתושביהן כיום.

- שיעור הכנסותיהן של רשויות עוטף נתב"ג מארנונה ממגורים נמוך מאד ביחס לרשויות ההשוואה

(גבעתיים, מודיעין, קרית אונו, רמת גן ושוהם), ועומד על 260/0 בלבד, לעומת 410/0 ברשויות

ההשוואה.



נספח 6

העתק פנייה אישית מהתובעת מיום
16.3.2016 בו היא מבקשת לדאוג לשתי

הצעות מחיר למכרזים



ו! >11ר יהודת ̂ן-" ע'

1וח0 :וח10? ליאח̂'
6̂^ :1ח56 4{? 3:05 2016 ,16 ו1:ח13*1 ,ץ85:13ח
יונית דלאל :70
6נל5111 הצ^ת מחיר ̂:

אבקש לדאוג לשתי הצעות מחיר

בברכה,

עו"ד, ליאת שוחט | ראש העיר

ת אוח יהודה עי̂ר

2



נספח 7

העתק פניית מנהלת לשכת התובעת
מיום 7.4.2016 במסגרתו היא מבקשת

לפנות ל-2 העסקים של יועצי התקשורת
שלה



*6119^1£

יונית דלאל <1ו.6.019ץ-01@11ח0ץ> :מאת
יום חמי'טי 07 אפריל 2016 15:32 :ניטלרו
אייל /^מחה :אל
לשלוח לפי סדר - אינטרנט :בו'טא

א"ל תשלח את זה היום לכולם לא לשכוח.

מיתוג

0גרופ 0546400080 - גילי כהן
רימון שנקר 0525245336

נת� מור 0546669253

גרפיקה
שוק� דוכובני 0545878197

אביגיל ואברמוביץ - 0548117879
£-תו16 - 0505658080

פ"םבוק
אביגיל ואברמוביץ - 0548117879

*-חז16 - 0505658080
נתי מור 0546669253

בברכה,

ונית דלאל |מנהלת לשכת ראש העיר| עיריית אור יהודה ?
טל1: 03-5388846 | פקס: 03-5334385

¥6.010.11-01@*1י01/ץ

̂לליי ~^ * 1̂ו�י
^^37-1(1 אךר יה1ד71

̂ב1ו�ו קקיד! ב*2\ר ו7

_ ,� �'ל ?£ " י עיריית אור יה*1�ה ^ל ^-

^ 
ל

 ̂ ->  ̂ ? ? • 1 •י�*?'- �

,')? '.
?.'? ףנ; �.!,?? !:?�

1



נספח 8

העתק הצעת איי - טים למכרז
האינטרנט והפייסבוק שהוסתר מכתב

התביעה של התובעת



לנכלד #

 ̂

—

4�̂ 
שלים יב,

̂^1|£§ : ןח]ח בלת הצעות למתן שירדתי עדכו1_תכננם 1^הגה1) ד,נדו] : נ^ה_לל,

 י
ע—ית אי� �הי" פונה בבקשה "קב"ת הצעות מהיר למתן שיריתי עדכון תכנים ותפעיל שוטף

אתר העירייה ודפ� הפ��סב�ק הע�ריני�ב, לאה בכ::��� לדרגות ראש העיר .��וכי העיי�יר:.

ו - השןרותים המכיקשיס

ביל�. נרהאינ^~;טר.*יר�ני1'בער�רי~פי�ס , כאי הפעיליתהש�טפת של העירייה / שילוב של נלל . /
1.2 עדכון אתר האינטרנט העיו�ונ�, עריגה תכ:�2 וערכי; פ��י של ר�א.-:ר, ע~ כי £ כי�

בתאום עפ דובר העירייה.
3,.! תפעול דף הפייסכול; העירוני על פי ד�נה�ית הדרכי כולל י

י העלאת מספר פוסטים בעברי!
*^תן מענה שוטף ומ"�י לפניית הציבי- בשיתוף פעילה עב צו��; ת0*

̂�ב נוספים כדכ �שני פעילי" *ניעךר י�ולי של הפניית בדף הע"�וני כילל ניטו�� של ד

של תושבים,
י- יוזמות להעלאת ממפה ההושביב להלייקיב בדף.

*י.יזט:רת �גיצוע לימפ�ינים אינטדנטייכ כיייל עיצובים גיפייס.

?"קיד�ים פ.יסט�ם ממומנים וכי שיידרש על מנת לי^רפ את הדף.

1.4 טיפול בחומרים שוטפים בבל נועא הגרפיקה- לצו��ך ההאמתב לרשת האינטרנט.

2. תהיפת ההתקשרות:

תקופה ההתקשרות תהיה לשנה, עם אופציה לשנה נוספ7, כאעןר הע�ר�יה הריה רשאית להפסיק את
ההתקש-ות במהלך ללח�זה מכל סיבה שהיא בהודעה מיאש ה� שלושים יום.

שים; 3. הדג

1,1� ישיבת עכךדי; התקי�ם עם הבעלים, לפה�ת ^חח לשבוע, יה -דויהו על רפעילייות שנעלבו,

איייעיפ ישיטפים שהתקיימו, יאירועים מתוכננ�ם.

ח.פ. 515071033



1.2. בישיבת העבידה, �ועלו המלצות ורעיינית לפעילויות חדשור., ויסיק.� מידע ממנו ניחן לייצ�

חומרים הרשים לרשתות ההבי��ז�ות ולאתר רזעיר.י;י.

̂�פי~. ותכלול את כל ההוצאות בהתאב למפורט בניסח .3 התמויה שתוצע (הצעה המהיר) תהיה  3

בבקשה זאת.

3.4 עיריית אור יהי���� רשאית להכניס בכל ער. קורב למועד האה�ין להגשה ההצעות. ש�נר"ם

ו/א� תיקונים במסמך זה ביוזמתה או בחשובה לשאלות המשתתפים.

5.י. עיריית א�ר �דור-; אינה י"�,הי�בה לבחור בה"עה כלשהי יק רשאיה לשנות ו/או לבטל את

הבקשה -י�צע�ת מחיר.

1.6 העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלחי סכי��ה בשל מחיריה, תנאיה א- בשל חוסר התייחם�ה

לתנאים. באופן שלהעת העירייה מ�נע הערבת ר�הצעה כרבע�.

י.3 העירייה תהיה השאיר. להב�א בחשב�ן ש�קויייה בבהירת י��צעות את אמינותו, כושרו .�יכולותיו

המקצועיים שי הב?�2החף לבצע א� העבו�ר, ךא :יכיו:ה וניסיון נופים ציבו—ב אחרים עה

המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר כי האמור בכעיף לה יחול גם במקרה ובו הצעתו הכספית

של המשתתף גביהה יותר מהצעות אההות.

7דד, ב�:.�:אפ לחוזה שיחתם, א� שלכייתו תבוטל עכ, 01 בכל מקרה שהמציע הזוכה לא �בצע את ד.

מכל סיבה שהיא ,הה�ה הע��י�ה רשאית �העביר את הזכייה, ל;ל מי שתמצא לנכו;, לרבות

משתתף אחר כמתן ההצעות.

4. הצעת המציע

בגין מהן השירותים כמבוקש לעיל, יעמוד ס� ויזמה משרדנו על
 ¤ לחודש, לא כולל מע"מ,

5. שונות

על המציע להתחייב בכ'סגית ההסכם, כי כעת מתן הש�רות�ם לעיר�יה, לא יפעל מתוך ניגר� ענ"נים
ויימנע מכל תפק�ד או עיסוק אחר ה�וצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים רין מתן שירותיי

לעירייה לבין יהד עיסיקיו.

'"�מש��ר -פ:�^. המציע -ההום על נוסח טופס ניגוד עניניב בהתאם לנוסח שנקבע ע

1._ 6. המועד האחרון להגשה דצעתנם 015י.ו

המציע שיקבע כזוכר ידדש לחתום על ח-7ה עפ העירייה.

~. פרטי המציע

,י אני הח"מ נ ;...".,.. מעיניי; ��יה-,קשרעם עי���ל א,�

�חידה למתן השירותים המפורטים לעיל. תמורת מתן השי-והים אני מבקש לקבי1 את שכרה הטרחה
כמפורט בסעיף 3 דלעיל.

?י." טיט קשוי קמלה $ 0*י
יי.פ. $15071033



כתיבת : :?ספר טלפון ? ,. ,

פק5: טלפון נייד ?

_____ 
תאריך -ךו



נספח 9

העתק פרוטוקול דיון במועצת עיריית אור
יהודה מיום 9.1,2017 במסגרתה מר
שוקי דוכובני מציג את נושאי המיתוג



עמוד 1 מתוך 11

ישיבת מועצה לא מן המניין מסי 1/2017 מייס שני <"א טבת תשע"ז. 9.1.2017
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

נובחים; ליאת שוחט, אפי גוטמן, ליאור אגאי, ננה חן, ימית קרקוקלי, ליאת כן בסט, עוזי אהרון,
יעקב נחום.

חסרי0: טל אשכנזי, איילה ברטה. סברו יוסף, עופר בוזי, יניב דאון, ויאנה כהן, דוד חיוו,

משתתפים: עופר תודר - מנכ"ל העירייה, רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה, עו"ד שלומית שפינדל -
יועצת משפטית לעירייה, אורן קורנפלד - רובר העירייה, חמאני דוד - מפמ"ל, נציגי

חברת נצת: נתי מור ושוקי דוכובני.

על סדר היום;
1. חשיפת מיתוג העיר,

1. אישור ועדת משלחות וביקור גומלין לברלין במסגרת ערים תאומות.

3. מתן הסמכה לרן אבדון, מנהל אגף הכנסות, למתן אישורים לטאבו לפי סעיף -324 לפקודת
העיריות.

4. אישור המלצת ועדת הנצחה.
(הישיבה נפתחה בשעה 18,10)

1- חשיפת מיתוג העיוי סעיף מסי 
ראש העירית:

זו ישיבה ראשונה לשנת 2017, מתחילים במספור חדש. ישיבה מספר 1/17.

אני רוצה לפתוח את הישיבה בהבעת תנחומים על רצח החייל ושלוש החיילות אתמול בפיגוע ולציין
את תושב העיר, אייל קורן, נקודת האיר מבחינתנו, שהיה הראשון להסתער. זה יצא לתקשורת
בעקבות ה"אםבוש" שעשו על החיילים שם. אייל קורן הוא פעיל ציבור ידוע, מראשוני שכונת נווה
סביון וזה לא במקרה שהוא עשה את הפעולה הזאת, זה מתאים לו ומפה אני שולחת לו יישר כוח

כשם כולנו.

אני רוצה לאחל מזל טוב למבקר העירייה על נישואי הבת, שיחיה אושר, נחת ורק בשמחות.
רמי נו סעדוו:

תודה על ההשתתפות.
ראש העיריה:

ננה שלחה מכתב לגבי הצהרונים. אני רוצה לעדכן בעקבית ביקור של משרד החינוך וראשי האגף
לחינוך משלים, שהם מנהלים את מיל"ת ובאו לראות את הפעילות של מיל"ת שנכנסה לאור יהודה,
בכל מקרה כוונת העירייה להפעיל את מסגרת מיל"ת בגני הילדים כשנה הבאה ואנחנו בשלב של

מו"מ מול המנכ"לית.
(זיאנה כהן הצטרפה 18:13)

התוכנית הזאת לא תיתן מענה לכל האוכלוסייה כי רזיא משלימה יום לימודים עד ארבע ולא כלולה
כלוסייה בעיר שתזדקק לצהרוניס. אני רוצה בחופשים ולשעות מאוחרות יותר, כך שעדיין יש או
להודיע כי נתתי הנחיה שניתנה ליו"ר ומנהל המתנ"ס, שבכל מקרה מחיר הצהרונים לשנה הבאה לא

יעלה על 900 שקלים ולשם הס מכוונים.
ננה חן:
תודה.



עמוד 2 מתוך 11

העיייה! ואש
אני רוצה לשלוח איחולי החלמה ליניב דאון, חכר המועצה, שתודיע שהוא לא יוכל להגיע כי אח שלו

על ערש דווי.
סעיף מסי 1 - חשיפת מיתוג העיר

אורו ק<ר?פלד:
במהלך החודשים האחרונים החלנו כהליך מיתוג העיר. אתם כוודאי מכירים לא מעט דוגמאות
מערים שכנות שעברו את ההליך הזה משנות ה -90 ועד היום. אור יהודה לא עברה תהליך כזה

וראינו לנכון שהיא צריכה לעבור תהליך כזה, בטח אחרי האירועים שכולכם מכירים.
בישיבה הראשונה עם נתי מור, ראש העיר הגדירה לו שתי מטרות ואיתן הוא הלך קדימה. הנחיה
ראשונה היא נושא יצירת גאווה עירונית בתוך העיר מצד התושבים, שיוכלו להרגיש גאים שהם גרים
כעיר יהודה ולא יצטרכו להתחבא מאחורי דברים אחרים. הדבר השני, יצירת ניסיון לקחת את אור
יהודה כמותג כלפי חוץ, ליצור תהודה חיובית בשם אור יהודה ולהביא את זה בתוצרים מיתוגיים

שנייצר כאן בעיר.

אתם כוודאי מכירים את המיתוג שנעשה בחולון - עיר הילדים. יש כל מיני אופנים למתג עיר. אנחנו
חשבנו לנכון לקחת את המיתוג לכיוון הכלכלי, מה שהעיר הזאת הולכת לעכור מעכשיו ואילך
מבחינת ההתפתחות שלה ביחד עם החתימה על הסכמי גג וכל נושא הפיתוח שאתם מכירים בצומת

סביון וברמת פנקס.
נתימיר:

אני אציג את האסטרטגיה ושוקי, שביצע את רוב העבודה, יציג לכם מצגת איך הופכים את השפה
המיתוגית בפועל.

יש הרבה מאוד תפיסות לגבי מיתוג. מיתוג בסופו של דבר צריך להביא בולטות, יתרונות יחסיים
ותרומה לקהילה. כפי שאמר אורן כפתיחת דבריו, ראש העיר הגדירה שתי משימות עיקריות, אחת
הדימוי הפנימי של תושבי אור יהודה, כל הסוגיה הפנימית, המערכת הפנימית. השניה, ההיבט
הכלכלי החוצה. אור יהודה הולכת קדימה לשיווק מסחרי גדול מאוד, יש פה הזדמנות אולי חד
פעמית להביא לפה עסקים משמעותיים, כל אזור המרכז מתחרה על עסקים משמעותיים. המיקום
של העיר מצוין, הנגישות מצוינת, יש פה הזדמנות להתחרות, לא מדובר על תעשייה, אלא מסחר, זה

הרבה ארנונה וכל מה שבא מסביב.

אי אפשר לכנות מיתוג שאין לו בסיס בפועל. אפשר, כי חולון עשתה את זה, היא החליטה להיות עיר
ילדים, בנתה מוסדות, השקעות של מיליארדים, אנחנו לא נמצאים בהליך הזה. ישבנו גס עם בכירי
העירייה, עם מובילי דעה כלכליים וניסינו לעשות פיצוח של המערך הזה ולמעשה הגענו לשתי
אופציות. האחת באמת דיברה על אור יהודה פריים לוקיישן שגררה לתחום כלכלי והמערכת השניה
דיברה על אור יהודה במרכז, שזה הרבה יותר מקומי, לוקאלי ומתחבר למשימות הפנימיות שלנו.
בקטע הזה עמדתה של ראש העיר הלמה את דעת אנשי המקצוע ללכת למערכת השניה, כאשר היא
מתחברת פעם אחת פנימה לתוך הבית ופעם שניה כלפי חוץ. פנימה לתוך הבית - אנחנו יודעים
לעבוד על זה בכל תחום שהוא, בספורט, חינוך, תשתיות וכדומה. שוקי יציג את התוצרים של
הדברים האלה כלפי חוץ - אנחנו יודעים לעבוד עם המושגים הללו מול התקשורת כמו גלוכס, דה
מרקר וכו', כדי למתג את אור יהודה לעסקים בהיקף גדול. עשינו בדיקות עם המדיות, יש שיתוף
פעולה עם המדיות הכלכליות. שתי המטרות האלה בהחלט כרות השגה, מבלי לסבך את המערכת.

אלו מטרות שאנחנו הולכים עליהן ונשיג אותן.
שוקי יציג לכם כעת מצגת איך הדברים יראו.

שוקי דוכובני;
(מציג מצגת).

אנחנו מדברים על מיתוג ויזואלי לעיר אור יהודה. תחילה נעשה נגיעה קטנה במסע קטן בעולם, כדי
להבין שערים בעולם עוברות הליכים של מיתוג, הזכיר את זה הדובר מקודם ואכן אנחנו רואים
מקצוות עולם עד קצוותיו האחרים ערים עוברות תהליכים של מיתוג, התחדשות ותצוגה החוצה

חדשה.
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חלקו של הערים הללו נוטשות את הסמלים המקוריים שהן הלכו איתס, לפעמים אפילו מאות שנים
וכאלה שאפילו יותר. לדוגמא סאן דייגו, אז משמאל הסמל הישן והמסורתי של העיר ומימין החדש
וגם לאס ווגאס אגנ נטשי ועזבו לחלוטין את מה שהיה ועברו למיתוג מחדש. יש ערים כמו מלבורן
1̂ שמייצגת את מלבורן ופשוט עיצבו אותה שלוקחות אלמנטים מתוך הלוגו הישן, לדוגמא האות 1
וסידרו אותה מחדש בשפה הרבה יותר עכשווית. שוב, משמאל זה הישן ומימין זה החדש. יש גם
כאלה שהולכות צעד אחד אחורה ופשוט עושות מתיחת פנים ללוגו הישן משמאל וטיפה מביאות

אותו יותר לימינו אנו. גם בבודפסט עשו את אותו דבר.

בישראל התפתחה איזו תופעה מאוד מעניינת שהיא טיפח שונה. בישראל, הערים שבמשך שנים על
, כלומר, אני רוצה גבי שנים היו עס סמלים מצוירים בסגנון של )£§ 011'< ו113'*\ 13 52£ ג01'< !2ו1̂'
להגיד שיש פה טרקטור, אז אני אראה טרקטור, מחרשה זה מחרשה, מגדלור זה מגדלור. כלומר,
אין פה רמזים, יש פה שפה מאוד ברורה של סמלים שזה היה נכון באמת לשנים הראשונות של
המדינה, לימים עכרו. בשנים האחרונות העיריות הולכות וממתגות ומעצבות את עצמן מחדש,
כאשר לא נפטרים ולא זונחים את הסמל הישן, היא מוצא את מקומו בסמוך לסמל החדש בצורה

קטנה אמנם ותמיד הויכוח כמועצה יהיה מה גודל הסמל הישן, אבל הוא תמיד נמצא שם.

כשרוצים להתחיל תהליך של מיתוג, בוא נגיד את וה רגע בשפה פשוטה ופחות מחייפייפת, כשאנחנו
רוצים לייצר לוגו, סמל, זהות ויזואלית לעיר, כמו לכל מוצר אחר, אבל גם עיר, אז השאלה
הראשונה שאנו שואלים את עצמנו זה מה הנכסים של העיר הזאת, מה הנכסים שהעיר יכולה
להתהדר שיש לה ולא לאחרים. כלומר, אם אנחנו נהיה מאוד ברורים, לפריז יש את האייפל, זה
הנכס שלה, אין את זה בשים מקום בעולם ולא משנה באיזה לוגו, אנחנו נראה שבפריז כמעט תמיד

השתמשו במוטיב הזה של האייפל. זה יכול להיות בצורת האות 4., בצורת ציור, יש פה גם איזשהו
מיתוג שעברה פריז, אבל זהו נכס של העיר הזאת, רק לה יש את זה. אודסה, שזאת עיר נמל, מן
הסתם הסימבול, הסמל שהם הלכו איתו זה סמל של עוגן. אומנם מחודש ומודרני יותר, אבל עדיין

העוגן שלהם זה עיר הנמל.

עיר נמל אחרת שאנחנו מכירים מישראל, שיש לה לא רק נמל אלא גם הר ירוק שיורד אל תוך העיר,
הכרמל, חיפה- זה המוטיב שהם לקחו, את קו החוף, את ההר הירוק, הכרמל, שיורד ליס ונדמה לי

שגס הנחל שם זה הכחול, הרצועה. כלומר, הנכסים של העיר מובילים לויזואליזציה. זאת אומרת,

לא ממציאים את הקווים האלו, אלא הס מתבססים על איזשהו חומר קייס. עכשיו, אם תשימו לב,

בניגוד לשפה הקודמת, הישנה יותר, נקרא לזה, של הסמלים המסורתיים, הסמלים האלה כבר
הרכה יותר מרומזים. כלומר, אלמלא אמרתי לכם שיש פה ים, הר ונחל, אני לא משוכנע שכולם היו

רואיס את זה. היו רואים אולי משהו, אבל לא בטוח שרואים. כלומר, השפה היא יותר מרומזת,

יותר קצרה ויותר אסוציאטיבית וזה יאמר לכל אחד משהו טיפה אחרת וזה בסדר וזה מצוין, לא

חייבים תמיד לדעת בדיוק מה אנחנו רוצים שם. אס זה מעורר אסוציאציות ורגשות זח יוצא מן
הכלל. להרצליה יש את הרצל ואת דגל הכוכבים שלו ומשם נולד הלוגו שלחם.

אנחנו שואלים את עצמו באור יהודה, מה הנכסים שלנו שאנחנו יכולים להתהדר בהם ולבנות על
גביהם, שהם יהיו הבסיס ללוגו ולמיתוג.

דבר ראשון - הולכים למפה ומסתכלים איפה אור יהודה יושבת ובאמת רואים שהיא מוקפת סביב

בערים הגדולות, יש לנו את גוש דן ממערב, את חולון וראשון לציון בדרום, כל אזור שוהם מימין,

ממזרח ומצפון פתח תקווה, רמת גן. כלומר, היא יושבת במרכז. תסתכלו, זה יושב במרכז של גוש

דן, נקרא לזה המרכז של המרכז, שמשם גס מגיעה הסיסמה. האלמנט הגרפי הראשון שאימצנו זה

איזשהו עיגול חסר, לא מלא, שמסמל אצלנו תחושה של עיגול, של מרכז, של סנטר, משהו כזה.

הנכס השני - שהצלחנו לראות כאן בצורה מאוד ברורה זה הקרבה לנתיבים. העיר הזאת קרובה

ויושבת על הצירים הכי ראשיים באוור המרכז, כביש +, כביש 1, כביש 40, כביש 2 ועוד. היא יושבת

בלב הצירים האלה וכשאנחנו מדברים על צירים, על הסתעפויות, על פניות ויציאות, תראו את
הידיים שלי שעושות את התנועה הזאת, זה בדיוק האלמנט השני שעבדנו איתו, שמייצג את האלמנט

של התנועה, הצירים, קרבה לצירי התנועה.

הדבר השלישי - אנחנו שכנים של נמל התעופה בן גוריון, שער היציאה של ישראל, השמיים זה
הגבול, כחול, למעלה, עולים, מטפסים אל על וזה האלמנט השלישי
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עוד נכס שיש לאור יהודה זה שמה. בשם אור יהודה יש את המילה אור, שהיא מילה מאוד יפה
(חיובית ואופטימית וחזקה וקצרה, כשלקחנו את כל המערבולת הזאת ומשמאל אני מראה לכס
קצת סקיצות שהתחלתי לשחק איתן תוך כדי התהליך, לקחנו את האלמנטים הגרפיים, את המילה
אור, שלאט לאט זה מתחיל להזכיר את המילה וגנינו משמה את הסמל. בעצם יש פה איזושהי
התפרצות מנקודת מרכז אחת כלפי חוץ, יש לנו לכיוון של מרכז, לכיוון השמיים אל על ושמאלה את
צירי התנועה וזה גס מזכיר את המילה אור וביחד נבנה המותג של אור יהודה, המרכז של המרכז,
סמל ההיסטוריה שלכם נכנס לתוך איזשהו מגן, כמקובל בערים בישראל וזה הסמל שאנחנו מציגים
אותו. אז ברוכים הבאים לאור יהודה - המראה, מראה צבעוני. לכל צבע יש משמעות ותכף אני
אסביר אותו. אתם יכולים לראות איך שפת המותג נראית, איך הפרסומים והדברים מתחילים
להיראות כשאנחנו משתמשים בסמל הזה בתור מוטיב גרפי. יש לנו פה את עניין סימן החיים המרכז
הירוק של גוש דן, יש לנו את חו"ל, השמיים זה הגבול וחמימות אנושית בצבע הכתום. ואת סקלת

הצבעים שהובילה אותני במיתוג הזה.

אני לא אלאה אתכם בכל דפי ספר המותג, אנחנו בנינו את הלוגו הזה לשימוש בכל מגוון
האפשרויות, אם זה שחור לבן, אס יה פוזיטיב, אם זה נגטיב, אם זה צבע אחד, אם זה צבעים

פנטונים.

כל הפתרונות נמצאים והצורות הגאומטריות הללו גס אפיינו צורות, פסים צבעוניים נקרא לזה,
שטחים צבעוניים שנגזרים מתוך הלוגו וילוו אותנו בהמשך. גם הצורות האלה וחלקיהן אנחנו נביא
אותם לידי שימוש בלוגו. לאחר מכן, המשכנו "לשחק" ובנינו אייקונים, איזה שהם סמלים או איזש
הם תתי נושאים, שמדי פעם יוכלו לבוא לידי ביטוי בפרסומים. אם זה נושאים פרסומיים שקשורים
לאיכות הסביבה אז יצרנו מן פרח מהצורות האלה, אס זה עניין של תעשייה, חינוך, תרבות. אל

תנסו לחפש פה משחו מדויק כמו הפרח שאפשר להבין אותו, לפעמים זח מאוד אסוציאטיבי.

בנינו סקלה של צבעים שלכל אחד מהם יש את ההסבר שלו ואת ההרכב שלו. כנינו פונטים שאתם
ירוצו כל פרסומי העיר מכאן ואילך עד להודעה חדשה, כדי שתתחיל להתקבל שפה אחת. יש כאן
איזשהו עיצוב של גריד, כלומר איזשהו מבנה של מודעות שאנחנו לא נשארים רק בצורה אחת, אלא
אנחנו משחקים עם הצבעים של העיר הזאת לפי הנושא, זה יכול להיות הנושא האנושי, הנושא

הסביבתי, הנושא התעסוקתי.

הנה דוגמאות של מודעות, שוב, זה הכל פיקציה, זה מידעות שהמצאנו אותם, אבל זה מתחיל
להראות איך הדברים מתחילים להתחבר, איך יושב הלוגו, איך יושב הפס הצבעוני, איך האלמנטים
האלו משחקים על גבי חויזואליס. יכול להיות שכל נושא התרבות יקבל את האייקון של התרבות
בצד. זה כבר כמובן נתון לאינטרפרטציה של כל מעצב או מעצבת שיעבדו עם החומרים האלה
בהמשך. וכך הלאה בנינו את כל התבניות למודעות ולשלטי חוצות, לדגלים שאפשר לקשט איתם את
העיר לכבוד ההכרזה, לרענן אותה בצבעים היפים והרעננים האלו ולהכריז שאור יהודה זה המרכז
של המרכז, דיברנו על גאווה מקומית, הדגלים הם מרכיב מאוד יפה בדבר הזה. עלונים, פייסבוק, כל
מה שיוצא החוצה, אפילו משאיות האשפה יכולות לקבל את המיתוג הזה ולעמוד כססגוניות ברחבי
העיר. כמובן שאחרי כמה שימושים הם כבר יהיו אחרת. שלטים כגני משחקים, על מבני ציבור, נייר
מכתבים, מעטפות, כרטיסי ביקור, חתימות מייל, הכל יושב תחת המותג הזה. זאת השפה שאנחנו
מציעים לכם, ואת השפה שעיצכנו אותה והיא מאוד צבעונית, מאוד שמחה, אופטימית, פורצת

מכאן החוצה. שיהיה בהצלחה ותודה לכם.
נתימור;

אני רוצה לציין שלא ישבנו בחדר סגור וביצענו את העבודה, אלא עבדנו גם עם תושבים.
ננהחן:

אני אשמח לשמוע על ההליך, כי אני לא רואה שהבאתם גם חלופות.
נתימור:

לכל הליך מיתתי בדרך יש הרבה מאוד שלבים שעוברים, אבל בסופו של דבר צריך לדעת שהדבר
הזה עובד. אנחנו יוס אחד עבדנו עם תושבים במתנ"ס, הראנו להם אופציות, דיברנו איחס על

האופציות.
ננה חן;

איך נעשה איתור התושבים?
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אירוקירנפלד:

כל תהליך הלמידה של הגרות השטח נעשה גם מול מנהלים בעירייה וגס חלק מנושא של שיתוף
החושבים עשינו אקרנון, שזה אומר לבוא ולשמוע את התושבים, לשמוע את הבעיות, את החוזקות

של העיר ובאמצעותם ללמוד ולראות איך ניתן לקחת את העיר מבחינת המיתוג,
ננה חו:

איך התושבים ידעו שיש תהליך כזה?
אורוקירנפלד:

עדכנו אותם.
ויאשהע<רייה:

היתה ישיבת מועצה שבחרנו ועדת מיתוג, היו חברי המועצה, נקראו כל ראשי ההנהגות של עמותות
שפועלות פה,

ליאתגונסט:
פעילים בעיר מכל מיני תחומים השתתפו,

אורו קורגמלד;

המטרה היתה לקחת קבוצה שניתן לעבוד איתה. אי אפשר לקחת מאות אנשים ולבצע סיעור מוחי.

אנחנו שמענו את ההמונים בצורה מרוכזת. במסגרת האקתון הוצגו שלוש אלטרנטיבות כדי לשמוע.
היתר; אפשרות אחת של אור יהודה מכל הטעמים שבעולם, אני אישית אהבתי את זה, אבל יה היה

מכוון יותר פנימה ופחות החוצה.
ליאווגוגסט:

אני חישבת שיה יצא יפה וצעיר.
אירוקזרנפלד:

היתה אופציה נוספת שהזכירה היבט נדל"ני והמינוח באנגלית לא היה מתאים. בסופו של דבר,
הסלוגן המרכז שבמרכז אומר הכל וזה מקיים את שתי המטרות שהצבנו כהתחלה.

נת<מוי:

ביצענו סקרי דעת קהל, ביצענו ראיונות עומק של אנשים מובילים. דיברנו בחוץ, מכיוון שחלק
, דיברנו עם מובילי דעה כתחום הארצי, עם מובילי תקשורת בתחוס מהפעילות היא בלבל הארצי
הכלכלי ארצי, כל הדברים הללו נבדקו. כשאנחנו מגיעים בסופו של דבר למערכת אחת שאנחנו
מתמקדים כה, זה עבר את כל מה שתיארתי לעיל. כפי שאמר אורן, לכל אחד היתה דעה, אכל זה

עבר תהליך מקצועי לגמרי ובסופו של דבר הגענו למוצר הזה שהצגנו לכס כאן.
ראש העירה;

תודה רבה על העבודה.
ננה חן;

מהן עלויות המיתוג!
ראש העירית;

יש לזה סעיף מיוחד בתקציב.

(נתי מור ושוקי דוכובני עוזבו את הישיבה)
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לגרליו במסגרת ערים תאימות גומליו אישור ועדת משלחות זגיקור סעיף מסי 2 -
ראש העידית:

זקני המועצה זוכרים שיש לנו ברית ערים תואמות עם שרלוטנבורג, מחוז בברלין בירת גרמניה.
בשמם האחרונות לצערי הקשר מועט עד כמעט ונותק, נוצר כעת קשר מחודש עם ראש העיר נאומן
ריינהרד, שמיד עם בחירתי לתפקיד יצר קשר ראשוני במטרת לחדש את הקשר ביו הערים וביקר

כאן במסגרת משלחת רשמית.

בשנת 1966 חיתה חתימה מול כמה ערים בברלין בעקבות הסכם הידידות שנפרץ שם, שלכל עיר
בישראל נחתמה עיר תאומה בגרמניה. בשנה שעברה, שזה היה 50 שנה לקשר הזה, כל הערים ברחבי
הארץ חגגו, ציינו את המאורע של ה- 50 שנה. אפשר היה לראות את זה גם בקרית אונו וגם כגני

תקווה שעשו שם פסל בכיכר.

מאחר ולנו לא היה קשר והוא חודש רק בסוף שנה, החלטנו שכן נקיים קשרים יותר אינטנסיביים.
חיכינו שריינהרד יבחר שוב, הוא נבחר לכהונה נוספת בנובמבר ומיד עם הבחירה שלו הוזמנו לביקור

גומלין אצלו בברלין.

אני לא צריכה להכביר במילים בנוגע למשמעות של הקשר עם עיר תאומה, אבל בעיקר הערך המוסף
של קשר כזה זה לבני הנוער בעיר. רוב הפעולות שנעשה השנה יחד איתם, זה בעיקר משלחות של בני
הנוער, פעילים מנהיגים, קבוצות כדורגל, משלחות מחול ומוסיקה. מטרת הביקור שלנו שם, זה
בעצם ליצור את הכר הנרחב לפעילות ולמימוש וגם לחשוב על אירוע מרכזי אחד שיתקיים בברלין

ואצלנו כדי לציין את ה- 50 שנה לקשר הזה,

לצורך זה מינינו ועדת משלחות שיושבים שם מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ומנהלת כח אדם.

ההזמנה של המשלחת היא לארבעה אנשים, הם נושאים בעלויות לינה, אוכל, הסעות והאירוח שם.
על העירייה נופלת עלות הטיסות והאש"ל של ארבעה חברי משלחת. אני רוצה לציין ואס יש צורך
כתיקון הסעיף התקציבי, מאחר וזאת היתה הכגונה כאשר אישרנו בתקציב אירוח משלחות בחו"ל,
זה מתוך ידיעה שכל אחד מאיתנו השאיר כסף ליחסים האלה ולקיום היחסים וזה התקציב שממנו
המשלחת תמומן. אז אם יש צורך מבחינה פתצדוראלית לתקן את זה לאירוח משלחות מחו"ל
ולחו"ל, אני מבקשת לתקן. סך כל ההוצאה הצפויה של 4 חברי משלחת היא 8,336 שקלים, זה כולל
כרטיסי טיסה ועלות אש"ל בתקופה שם. התוכנית כוללת נאום שלי כפני מועצת העיר, הצגת
ההיסטוריה וניהול העיר, סיורים בבתי הספר, תיכון וגנים, אותו סיור שהוא עשה פה לפני חצי שנח.

וכמובן דיון קונקרטי כאירוע המרכזי שמציין 50 שנות כינון קשר.
עופר תודי:

המלצת הועדה למועצה היא לאשר אח הרכב המשלחת שכוללת את ראש העירייה עו"ד ליאת שוחט,
חברת המועצה ימית קרקוקלי, חבר המועצה טל אשכנזי ויואל לוי עוזר ראש העירייה. כקשה שניה
לאשר את הסכום. מדובר בסך 8,336 ¤ שכולל 7,360 ש"ח בגין טיסות ו- 976 ¤ אש"ל ובקשה

לאישור ימי עבודה לראש העיר וליואל לוי כזמן שהייתם בחו"ל.
גנה רזן:

אין לי בעיה לאשר את זה, אני מצטרפת לתמיכה, השאלה מעבר למשלחות של נבחרי הציבור ועובדי
העירייה שהגיעו לכאן ויוצאים מכאן, מה המטרה של שיתוף הפעולה הזה? האס בסופו של דבר גם

הולכים לקיים משלחות של בני נוער?
ראש העירית:

אני מכבדת אותך, אבל לא יכול לחיות שאני מרצה על זה שהמטרה לשלוח משלחות נוער ואת
שואלת את השאלה הזאת, אני חוזרת ואומרת שהמטרה לשלוח משלחות וליצור קשר לא כרמת
פוליטיקה, אלא שליחת משלחות נוער מנהיגות, קבוצות כדורגל וכוי ואירוע מרכזי פה ושם לציון 50

שנות פעילות.
ננה הן י.

כנראה לא שמעתי.
ראש העירי ה;

מי בעד לאשר את הרכב הועדה?
בעד: פה אחד.

החלטה: הרכב הועדה, מאושר.
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ראש העירית:
מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת המשלחות כפי שהציג המנכ"ל!

בעד: פה אחד.
החלטה: פרוטוקול ועדת המשלחות, מאושר.

סעיף מסי 3 -מתן הסמכה לרו אגרון, מנהל אגף הננסית, למתן אישורים לטאנו
ראש העירית:

אני רוצה לברך את רן אברוו על כניסתו לתפקיד מנהל אגף הכנסות. הוא נכנס לתפקיד דב-1.1.2017
ומתוקף תפקידו אנו רוצים לתת לו אלשור לחתום על אישורים לטאבו לפי סעיף 324 לפקודת
העיריות. כיום מי שמבצעת את זה היא עובדת אחת במחלקת הגבייה, ביום שהיא לא נמצאת,

התושבים לא יכולים לקבל את החתימה. הוא גס מבקר את החתימות שלה.
מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: מאישרת הסמכה לרן אבדון, מנחל אגף הכנסות, למתן אישורים לטאבו לפי סעיף 324
לפקודת העיריות.

סעיף מסי * - אישיר המלצת ועדת הנצחה
ראשהעיריה:

כפי שדיברנו בישיבות הקודמות, ועדת הנצחה בניגוד לועדת שמות, התפקיד שלה לדון בהנצחה של
אישים תושבי העיר. כל מי שהיתה לו נגיעה כזו או אחרת לעיר אור יהודה, אבל לא כשם של רחוב,
אלא בכל דבר אחר, גינה ציבורית, ספרייה, חדר מוסיקה, כיכר ולצורך זה הוקמה ועדת ההנצחה.
לצערי, היתה ישיבת ועדת הנצחה, רובכם לא הייתם. הפרוטוקול מצורף כחלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול היום. הובאה המלצה לקווים מנחים שיש ברשויות אחרות. אנחנו לא ממציאים את
הגלגל, איך הן פועלות, מה עושים בנוגע להנצחת תושבי העיר ולא תושבי העיר, חללי מערכת
הביטחון וכוי. בשונה מקריאת שמות, בועדת הנצחה כל יוזם או בקשה המשפחה אי הגורם שמבקש
להנציח חייב בהשתתפות כספית להנצחה. לכן, בפרוטוקול של ועדת ההנצחה הסמכנו את גיל, גזבר

העירייה, להכין טבלת השתתפות מינימום שמצורפת לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו.
גיל גנריאל:

מדובר על היקפי פרויקטים של מינימום 50 אלש"ח, היקף השתתפות מינימאלי 20 אלש"ח. יש שני
פרמטרים של מונצח תושב העיר או שלא תושב העיר, כפי שאתם רואים בטבלה שחולקה לכם כעת.

ראשהע<ריה;

ככל מקרה המשפחה משתתפת, כמו שיש בגן יקיר, שהם רצו להנציח והשתתפו בהקמת הגן. סבח
נתן דוגמא בועדת שמות שהיתה הנצחה של דוד כהן ואז המשפחה גם השתתפה.

זיאנהכהי:
לא כל אחד יכול להשתתף.

גיל גבריאל;

ככל שהקשר יותר מרוחק, הסכום הוא נמוך יותר.
ראש העיריה;

נקודת המוצא שככל שרוצים משהו רשמי ומכובד, ישתתפו בסכום.
יעקב נחים:

למה אלה שקוראים על שמם רחוב, לא משתתפים בכסף ואלו שרוצים להנציח, צריכים להשתתף
בכסף?
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ראש העירי י;:

לא כל מי שנפטר קובעים עליו רחוב או ספרייה / חדר הנצחה. יש קריטריונים בועדת שמות. מטרת
ועדת ההנצחה לאפשר למשפחות להנציח את יקיריהם, כמו גן משחקים שהילד גדל ושיחק שם ולכך

נפתחת בפניהם האופציה הזאת.
ננה וון:

לא חשבתם לשים סף של מקסימום?
ראש העיריה:

זה המשפחה מחליטה.
ננה חן:

אס מגיעה משפחה שרוצה להנציח משהו שעולה כסופו של דבר 10 מלש"ח והשתתפות שלנו אמורה
להיות 500/0, האס זה יכיל לקרות?

ראש העיריה:
לאז אנחנו לא נהיה שם.

ננה חו:
לכן אני מציעה שיהיה סף עליון.

ראש העיריה:

העירייה לא מתחייבת להשתתף בהנצחה, כשזה מוקם התחזוקה היא על העירייה.
גיל (בריאל:

מה שננה אומרת לגבי היקפי מקסימום נשמע הגיוני וצריך לחשוב על מספר שמעבר לוה לא נעשה
פרויקט הנצחה.
עי"דשפינדל:

בכל מקרה זה כפוף לתקציב.
ראש העיריה:

אנחנו נסכים שכל מקרה לגופו של עניין מגיע לועדת ההנצחה.
ננה הו:

עדיף שתנאי הסף יהיו יותר מעוגנים.
ראש העיריה:

אני מציעה להגביל את סכום המקסימום ל- 500 אלש"ח.
ננה חן;

אלא אס מגיע אדם שמוכן לקחת את כל התשלום על עצמו.
ראש העיריה:

אני מביאה לאישור את המלצות ועדת ההנצחה עם הטבלה שמצורפת ומהווה חלק כלתי נפרד, עם
500 ש"ח ובמקרה בו קרובי המונצח יממנו התוספת שהיקפי הפרויקט ינועו בין 50,000 ל- 000,

באופן מלא, אזי ללא הגבלה.
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1"ר עב1דו;

קווים מנחים לעבודת וועדת הנצחה בעיר

, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. עם שאינו יודע את עברו

יגאל אלון

ב2!1
העיר 10ר-יהורה רמת-גלקם הינה נעלת עושר תרבותי רב. גיוון של עדות רכות ונושאו! עיניה אל

עגיה , מויזקת את ההווה ומגוננת >'ל עתיד טוב לתושביה ולבאים בשערי העיר

, עיריית אור יהודה תו^םר את הק1£1ר עם דמ1יות מפתח באמצעות פעילות ווו1דח תהלצחה בעיר
בעלות משמעות הסנוויית ותרבותית ותקבע נללים לאמצעים להלוחר,

הלויתת אזרחים

הגונוות אזות"ם תוטבי העיר

, קעלו ותרומתו למען ̂ח ל"שוב תנאי מרכזי להלנחה ^ל תויגיב העיר ה'נו 7^ריו של הםו1
ילר. 1הת1*בים התפתחות 1ו11נעיונ הע'ר , רי7,ר,

הנה�ובר ביוזתר. פרטית הנוג1ת 10�*// השארים להנציח >'ת יקירם בקריאת ערוץ הנצחת על
שמם.

הונצחה תיעשה בתיא1ם ובאישור וועדת ר.ח1צחה ובמימון מלא של משפחת המוננח ע"0
סגלת קרנט הקריטריונים להביעה השתתפות ר<0פית בהגשתה

הנ);חת אזרחים שא-גם תו1!יבי העיר

תנאי מר0י להנצחה של אזרח שאינו תושב הו1יו ר.י0 קעלו ותרומתו למו1ן התפתחות

עם , 0ביו1ת חותם משמעותי ברמה הקהילתית ומורשת ייחודית בעלת ושגשוג הארץ /רי
תיעוד וסימוכין

המדובר ביוזמה קר נו י ת הנוגעת מ הגון השארים להנציוו את יקירם בקריאת ער1ץ ה נגח ה 1!*
שמם על מקום מגורי המשנ'חר. המבקשת , להיות בו1יר ב1ת הגשת הבקשה

ההנצחה תיעשה בתיאום ובאיחור וועדת הר.נ*תה ובמימנן מלא של משקחת המוכיח ע"פ
סבלת פחם הקריטריונים לקביעת השתונסות הנספית בהגנוזיה.

ה1*תח אי"נויט

. את הרקע ואת הגורמים , בעת הבקשת גורם המבקש להנציח אישיות רמת מעלה יצינ
התורמים לשיקול הוועדה

נכלל. י!זמר> פרטית לרנצחה אר"מ תחקגל כבקשה להנצחת אזרח שאעו ת1שג העיר

1
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ו •

ו1דוצי הנוגחת אזרחינו

אלמנט - שלט 10 ציון אתר . םפסל , ריה1ט רחוב . םלוו או אלמנט נוי אחר.

רכיב - מתק) משחק , מחקן חין , מתחם בתוך ספריה או מבנה ציבור 10 קהילה

אתר - גינה . פיית משחק כינת מרגוע . שניל וי-ו"ב

. מבנה - מבנה ציבורי 10 קהילתי

, לפרויקט עירוני או תימני פעילות - תרומה למל1ה, לפעילות העירייה

הנלוות חללי מער?ת הביטחון

חלל מעדנת הביטחון שיונצח יהיה תושב העיר או שמקום מנורי נזשטתתו הםיריו! , בעיר.

הנצחת חלל מערגת הביטחון 7!ה1/11 במחוור. גפרד ועל פי בקטה ונתיאו0 עם משפחת החלל

ערוץ ההנצחה ייבחר בשיתוף ונהתאם למקובל ביתד 1נו ננרמי מ/2ר7 הביטחון והאגף להינ�חה , יד
לבנים וגציגי הלו שפח ה

לא הותנה הנצחת חלל מערכת בביטחון בנל השתתפות כ50י1ז מצד המשפחה ונל '^תהיה !/0

ההשתתפות הכספית הוהיר. וולזנטו'ת לחלוטין ותתווםף לעל1ת הנוללת ו!\ל ערוץ הד.נצחה

, יבוא הנושא כנל ^"דרש, השתתפות במימון ערוץ הנצחה לחלל סערנת הביטחון על-ידי העיירה
בקני וועדת הנגיפים ל1!חלנ1ה כדבר נובה השתתפות העירייה

ו:1חיות גללי ו ת

גל פעילות הנצחה או ערוץ ה1צתה . בין אם לאזרח ונין אם לחלל מערנת הביטחון. תאו'^ר במו^גת
הו1יר ל0חר אי1'11ר בוועדת ההנצחה.

הנצחת נפטר לא תחליף שם רוזוב או אתר היסטורי. אלא באישור מועצה העיר ובחג של שני שליט
חברי היועצת או יותר.

תחווקת ערוץ ההנצחה 1 אלמ1נ1. רגיב, אתר או מבנה) הים באחריות המשפחה או הגורם המבקש
ובכפוף לחתימה על הסכם והתת"ב1ת לכך כחלק מדקשת ער11 ההנצחה

העירייה תהיה רפואית להסיר ערוץ הטחה במקרה של חפטקת התתזזקה ו/או הסי10ל בו

ערוץ ר.ה1צחה יהיה בעל מינודים סבירים וטעון אישור של "ורמי המקצוע בעירייה גנון מנהל שפ "ע
. ומהנדס העיר , נהחאם לערוץ ההנצחה

המשפחה או ה11רם המבקש רשאי להקיח תרומה מגוף חיגוני שתהווה את חלקו במימון ערוץ
ההנצחה בהתאם לטבלה המפורטת

הכ'גומים הנקובים בטבלת יעורננו או יאושררו בישיגה וועדת הנצחה הראשונה בכל שנת עבודה.



עמוד 11 מתוך 11

והיקפי פרויקט הנצח!�. - 3/י1'חו2] 50.000 ¤

30 וקי 1�ו'7;ף השתתפות - ל* ניחורו מ 000,

1̂ <*^*ר 31* קר ה 11 המו***ה ו7<ו^ ת 11
̂יו ידונ^בי ו�;/1יר ^30 -זרוב' ו-.מ11
̂יבי וה^-ר הלי50 ן-/כ- ההוג^ח ^ינם תו ,7

ו/ע*3 ו7עויו� ן .במהרה 1* ר;0ונ^רו לא היה 
50̂ ה^יר  יוג:1 המוניי' ינו^יבי  יו
75*̂ ̂יב* ה1-י  ^רובי הג'"צח >י,ינם ווו'

ל מי בעד
בעד: פה אחד.

החלטה: המלצת ועדת הנצחה, מאושרת.

(הישיבה ננעלה בשעה 19:00)

דוד חמאני ליאת שוחט, עו"ד
מתאם פעולות מיגהל ולוגיסטיקה ראש העיר"ו?

מרכז ישיבות המועצה



נספח 10

העתק תכתובות הנתבע 2 עם דובר
העירייה בשם התובעת לרבות בקשה

לתגובה לכתבה מיום 2018<25.9 ותגובה
"מצוטטת" לכתבה
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מעיר"ת אור יהודה נמסר בתגובה: ייצר לנו שעיתון ידה מארקרי בוחר לעשות שימוש פוליטי זול שאין לו שום אחיזה במציאות. ראש
העיר לא עסקה ולא עוסקת בשום נוהל הצעות מחיר. ההליך לבחירת הספקים בנושאי תוכן, גרפיקה ומיתוג התבצעו על פי כל כללי

המנהל התקין והחל מספר חודשים אחרי הבחירות המיוחדות. המחירים היו נמוכים משמעותית מהמקובל בשוק, והעירייה אף
הצליחה להוזיל בצורה ניכרת את הסכומים ששילמה בעבור אותם שירותים בשנים קודמות. אי] בכוונתם לעסוק ברכילויות

ובחברויות בין קולגות, כפי שעלה בפניית דה מארקר, כאשר איכות העבודה שזכתה לשבחים רבים מלא מעט אנשי מקצוע וכן
המחירים שמשלמת העירייה בעבור שירותים אלו הם המדד היחיד שמעסיק אותנו".
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אורן,

, אלה עיקריהם: , זיהינו מספר פגמים לכאורה בהליכים המדוברים

א. ה�ווכות במכרזי הגרפיקה והתוכן, שתיהן בבעלות נדב אברמוביץ ומאור אביגל, יועצי התקשורת של ראשת העיר בקמפיין
, במייל , והעבירה הוראות בנוגע אליהם , לכאורה בניגוד ענ"נים שהביא לבחירתה. ראשת העיר עצמה עסקה במכרזים

שהגיע לידינו.
, עולה כי בלשכה ידעו שמאור אביגל "ינהל את הפ"סבוק ב. מתכתובת פנימית שמקורה בלשכת ראשת העיר מנובמבר 2015

והפרסומים של העיר"ה", ארבעה חודשים לפני הליך הצעות המחיר.
ג. לפי מסמכים שהניעו לידינו, בהליכים שנגעו לתוכן ולגרפיקה - התמודדו אביגל ואברמוביץ יימול עצמם". כל!מר -

.סים ואביגל אברמוביץ. באמצעות שתי החברות שבשליטתם שהיו! שתיים מתוך שלוש המציעות בהליך: אי
, שהפסיד כביכול לשתי החברות של אביגל ואברמוביץ, הוא שוקי דוכובני, שבהמשך ד. המתמודד השלישי במכרז הגרפיקה

הוצג בישיבת העיר"ה מינואר 2007 כמוביל המיתוג, יחד עם נתי מור
, הוא חבר קרוב של אביגל ואברמוביץ ומשתף איתם פעולה בקמפ"נים ה. נתי מור שחברה בבעל1תו זכתה במכרז המיתוג

שונים.

ו. אחד מהמציעים בהליך המיתוג הוא ליאור חורב, המקורב לאביגל ולאברמוביץ, ושותף שלהם לקמפ"נים אתרים ברשויות
אחרות.

, אני זמין. , אם יש צורך בהבהרות בעל-פה , עד לסוף היום. מוזמן להעביר לי תגובה כוללת וסופית לפרסום אשמח להת"חסותכם

תודה,
גור

[1ו.6.019ץ-�ו0@ח6�]91110:0רח]אורן קורנפלד :ת01�ו?
65̂נ71 :*ח56 1̂ק 3:54 2018 ,25 61נ1וח16כן56 ,ץ3 1
70: 61111^1691̂ (50
מענה לפנייתך :£6 :6€1);נ1ו51

גרפיקה - א" טים
תוכן - אביגל ואברמוביץ
- נ,צ,ת תקשורת מיתוג
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תודה - מי הספקים הזוכים?

[1ו.6.019ץ-^0@ח6^31110:0וה]אורך קורנפלד :ווז10?
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מענה לפנייתך :601נג1"5

שלום גור,

, הנוהל הוא ,130 ש"ח בקירוב לשנה במהלך שנת 2016 פעלה העירייה בנוהל הצעות מחיר (שהמחיר הינו פחות מסכום של 000
הצעות מחיר ולא מכרז) לצורך קבלת שלושה שירותים: יעוץ וליווי למיתוג העיר, מתן שירותי גרפיקה והפעלה וניהול עמוד

הפ"סבוק של העירייה ואתר האינטרנט העירוני.

מיתוג העיר

11 ש"ח , במסגרת בקשת הצעות המחיר הונשו לעירייה 4 הצעות מחיר, כאשר ההצעה שנבחרה היא זו שהגישה הצעה בגובה 282
בחודש (12 אחה הנחה לעומת אומדן העירייה). הפעילות התקיימה במשך פחות משנתיים קלנדריות. העבודה עם ה0פק

ה0ת"מה.

,79 ש"ח 0-2016ה"כ 200
,79 ש"ח 2017-סה"כ 140

שירותי גרפיקה

במסגרת בקשת הצעות המחיר שהתקיימו בשנת 2016, הוגשו לעירייה 3 הצעות מחיר, כאשר ההצעה שנבחרה היא ההצעה
הזולה ביותר בגובה 5,500 ש"ח בחודש. במסגרת ההתקשרות, כל עבודות הגרפיקה העירוניות נעשות על ידי הזוכה.

,50 ש"ח 2016-סה"כ 155
2017-סה"כ 74,232 ש"ח

שירות' ניהול תוכן אתר העירייה ופ"סבוק

, הוגשו לעירייה 3 הצעות מחיר, כאשר ההצעה שנבחרה היא ההצעה במסגרת בקשת הצעות המחיר שהתקיימו בשנת 2016
הזולה ביותר בגובה 5,000 ש"ח בחודש.

46 ש"ח , סה'יכ 800 - 2016
,60 ש"ח 2017-סה"כ 000

ההצעות הינן זולות יחסית לספקים שנבדקו וכן ברמת הטיב והאיכות, כאשר מדובר בתוצרים איכותיים ביותר ועד היום זכו
לתשבוחות רבות מגורמים העוסקים בתחום.

הול תוכן דיגיט�לי) ועדיין לא נבחר ספק. זאת ועוד, במהלך שנת 2018 העירייה יצאה במכרז לאיחוד כל השירותים (גרפיקה וני
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, יונית שלום

אשמח לסיועך בהעברת הבקשה לתגובה מראשת העיר לגורמ�ם הרלוונט'ם.

, אשמח לתנובתכם לשאילתה הבאה: לצורך בחינת טענות שהושמעו לנו בעניין מכרזים בעיריית אור יהודה

במהלך שנת 2016 ערכה עיריית אור יהודה שלושה מכרזים סגורים למתן שירותים לעירייה: מכרז למית1ג העיר, מכרז למתן
שירותי גרפיקה ומכ�זר להפעלת עמוד רזפ"סבוק של העיר"ה.

מה היה ההיקף הכ0פי של המכרזים?
- כמה מציעים היו בכל מכרז?

מה הייתה ההצעה הזוכה בכל אחד מהמכרזים?
מהו התקציב שבוצע בםופו של דבר בכל מכרז עד היום?

, מ-2016 ועד היום באותם נושאים (פי�סבוק, מית1ג, האם היו תקציבים נוספים שהוצאו שלא באמצעות מכרזים אלו
גרפיקה)?

אני מדגיש כי בשלב זה אנחנו בוחנים את הסענות בלבד ולא ברור אם יהיה פרסום.
א1לם נשמח לשיתוף הפעולה ולתגובתכם בהקדם, כדי שנוכל לבחון את הפרטים.

אשמח אם תוכלו לאשר קבלת המייל.

, בברכה
ג1ר מגידו

61>1�ו13/\61ו71
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