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כתב הגנה

הנתבעים 3-1 (להלן: "הנתבעים") מתכבדים להגיש כתב הגנה מטעמם בתביעה שבכותרת.

כל ההדגשות בכתב הגנה זה הוספו על ידי הח'ימ, אלא אס כן צוץ אחרת.

כללי

1. תביעה זו חינה אחת מבין 5 תביעות שהוגשו לבית משפט נכבד זה בגין כתבה ב - 61>1�ז13^ 1116 ביום 2.10.2018

(להלן: "הכתבה") במסגרתה נחשפה פרשייה חמורה ביותר של הפרת כללי מנהל תקין בעיריית אור יהודה (להלן י

"העירייה"), כאשר מטרת כל שלוש התביעות היא "לטאטא" את הפרשייה מתחת השטיח, ליצור מתקפת נגד

שתאיין ביקורת על הפרשה ובעיקר להשתיק את הנתבעים אשר כל "חטאם'' הוא דיווח לציבור על דרך השימוש

בכספי הציבור וניהול ענייני הציבור בעירייה.

2. הכתבה האמורה חשפה תוך סקירה מלאה ומקיפה, התנהלות חמורה ביותר במסגרתה הקצתה ראשת העיר - גב'

ליאת שוחט (להלן ן "שוחט" או "ראשת העיר") משרות של מתן שירותי גרפיקה וניהול אתר האינטרנט והפייסבוק

לעירייה לתובעים - אשר כיהנו כיועצי הקמפיין האישיים שלה בתקופת הבחירות, מיד לאחר הבחירות, כאשר

לצורך יהכשרתי ההקצאה העירייה מקיימת ימכרז סגור' ומזמינה שני עסקים לכאורה שוניס של התובעים 2-1

להציע הצעות במסגרת המכרזים - האחד הוא בשם התובעת 3 (להלן: "איי-טים") והשני בשם "אביגל

ואברמוביץ" (להלן; "אביגל ואברמוביץ'" התובעים 1-2), שני העסקים מגישים הצעות מקבילות במכרזים ולאחר

מכן זוכה כל אחד מעסקים אלה של התובעים 2-1והכל כפי שיבואר להלן.

העתק הכתבה מיום 10.2018 2 מצורף כנספח 1.

3. הממצאים החמורים שנמצאו, חייבים היו להתפרסם לאור החשיבות שבהבאת מידע זה לציבור בנוגע לאופן פסול

של שימוש בכספי ציבור והפרה של הליכי מנהל תקין בסיסיים.
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4. להלן מספר עובדות משמעותיות עליהם אין חולק

4.1. ביום 9.9.2015 נבחרה גב' ליאת שוחט לראשות העיר אור יהודה.

4.2. במסגרת הבחירות לראשות העיר נעזרה ראש העיר בתובעים 2-1 כיועצי קמפיין הבחירות שלה.

4.3. התובעים 2-1 מנהלים יחד שני עסקים בתחום היחצ"נות וייעוץ תקשורת - האחד בשם "אביגל ואברמוביץ''

(עוסק מורשה מסי 558004446) והשני בשם "איי -טים'י (חברה בעי'מ מסי 515071033) - התובעת 3.

4.4.כבר ב-11.11.2015 - חודשיים לאחר הבחירות ועוד לפני פרסום ה'מכרז הסגורי, ידעו בעירייה כי התובע 2 -

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

, 4.5.מאמצע מרץ 2016 החלה העירייה בהליך קבלת הצעות מחיר לשירותי מיתוג (להלן: "מכרז המיתוג")

לשירותי גרפיקה (להלן: "מכרז הגרפיקה") וניהול אתר האינטרנט והפייסבוק של העירייה (להלן: "מכרז

, כאשר ראש העירייה עצמה מעורבת בהליך ודורשת לקבל לכל הפחות שתי הצערת מחיר. האינטרנט")

4.6.בתחילת אפריל 2016 פנתה מנהלת הלשכה של ראש העירייה - גב1 יונית דלל (להלן: "מנהלת לשכת ראש
העיר"] לעובד עירייה וביקשה שיעביר בקשה לקבלת הצעות מחיר ל''גופים" שלהלן ?

4.6.1. במכרז המיתוג:
- 0 גרופ

- רימון שנקר
- נתימור

4.6.2. במכרז הגרפיקה:
- שוקי דוכובני

- אביגל ואברמוביץ
- איי-טים

4.6.3. במכרז האינטרנט והפייסבוק:
- אביגל ואברמוביץ

' איי-טים
- נתי מור

4.7. בהתאם להצעת ראשת העיר, הגישו התובעים 2-1 הצעות מקבילות למכרז הגרפיקה ומכרז האינטרנט

והפייסבוק - אחת באמצעות איי טיס ואחת באמצעות אביגל ואברמוביץ.

; במכרז האינטרנט והפייסבוק: אביגל 4.8. בפועל זכו במכרז הגרפיקה: איי-טיס - התובעת 3 - של התובעים 2-1

ואברמוביץ-התובעים 2-1 ; ובמכרז המיתוג -נ. צ. ת תקשורת -של מר נתי מור.

4.9. בישיבת מועצה של עיריית אור יהודה מיום 9.1.2017, הציג מר שוקי דוכובני (מי שאליו פנתה העירייה בראשות

גב' שוחט על מנת שיציע הצעות למכרז שירותי גרפיקה), מצגת בנוגע למיתוג העיר, מטעמו של מר נתי מור

(שזכה במכרז למיתוג) שהבהיר באותה ישיבה כי מר דוכובני הוא זה שיבצע את רוב העבודה בנוגע

לאסטרטגיית מיתוג העיר.

העתק תכתובות של מנהלת הלשכה של ראש העיר מיום 11.11.15 לפיהן התובע 2 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 איי-טיס מצורף כנספח 4.
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3 בו התובע 1 מופיע בשם התובעת 5 מצורף כנספח 5. העתק פרוטוקול דיון במשרד הפנים מיום 12.2017

העתק פנייה אישית מראשת העיר מיום 16,3.2016 בו היא מבקשת לדאוג לשתי הצעות מחיר למכרזים מצורף
כנספח 6.

העתק פניית מנהלת לשכת ראש העיר מיום 7.4.2016 במסגרתו היא מבקשת לפנות ל-2 העסקים של התובעים 2-1,
מצורף כנספח 7.

, מצורף כנספח 8. העתק הצעת איי - טיס למכרז האינטרנט והפייסבוק שהוסתר מכתב התביעה של התובעים 2-1

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

5. כאמור - על מנת לנסות ולהשתיק את הנתבעים הוגשו במקביל מיד לאחר פרסום הידיעה שלוש תביעות שונות -

האחת זו שבתיק שבכותרת אשר מוגשת על ידי התובעים 2-1 - יועצי הקמפיין האישיים של ראשת העיר והחברה

בבעלותם - איי-טים, השנייה אשר הוגשה על ידי ראשת העיר - גבי ליאת שוחט במסגרת (ת"א 16173-10-18)

והשלישית הוגשה על ידי מר נתי מור - (ת"א 36699-10-18). שלוש התביעות מופרכות, חסרות כל יסוד עובדתי או

משפטי וכל מטרתן כאמור ניסיון להשתקת הנתבעים.

6. עוד יובהר כי הייתה חשיבות מיוחדת לפרסום הממצאים שגילו הנתבעים זמן קצר בטרם הבחירות לראשות

העיריות שנערכו ביום 31.10.18 - כאשר ראשת העיר - גבי שוחט, היתה מועמדת לראשות העירייה והיה חשוב

להביא לידיעת ציבור הבוחרים את אופן התנהלותה במשוא פנים וניגוד עניינים מובהק במסגרת המכרזים לשירותי

גרפיקה וניהול אתר אינטרגט ופייסבוק ודרך שיריתם לתובעים,

7. כאן נציין כ< התובעים 2-1 אשר עוסקים בייעוץ לאנשי ציבור ולנבחרי ציבור מחזיקים למעשה בכוח ציבורי

ובתפקידים ציבוריים כאשר מתמנים הם למשרות חיצוניות עבור גופים ציבוריים מובהקים. יש אינטרס ציבורי

חשוב ונעלה בדיווח אודות התנהלותם במיוחד כאשר מדובר בהתנהלות של מועמדים הקוראים לציבור לבחור

גהם - שקיבלו את סיועם של התובעים.

8. הנתבעים יטענו כי הפרסום הוא אמת, הנתבעים נקטו באמצעים הולמים כדי להיווכח שהפרסום הוא אמת,

עובדותיו מגובות ומבוססות, יש בו עניין ציבורי רב, והוא נעשה בתום לב ועל כן חלות עליהם ההגנות הקבועות

בסעיפים 14 ו - 15 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה�1965 (להלן ו "החוק"}.

9. הנתבעים יטענו, כי על הפרסום חלות גס הגנות סעיף 15 לחוק, בין היתר משום שהפרסום נעשה בתום לב, מתוך

אמונה המבוססת על אמיתותו וכן

10.1. היתה מוטלת על הנתבעים בנסיבות העניין החובה המוסרית והחברתית לפרסם את הדברים.

10-2. הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות התובעים בתפקיד ציבורי, בשירות ציבורי ובקשר לעניין ציבורי,

ולחילופין הבעת דעה על אופים, עברם, מעשיהם או דעותיהם של התובעים, כפי שנתגלו בהתנהגותם,

10,3. הפרסום היה ביקורת על פעולה שעשו התובעים בפומבי, והבעת דעה על מעשיהם כפי שנתגלו באותה פעולה.

10.הנתבעים יוסיפו וידגישו שלתובעים לא נגרם כל נזק וכי כל הטענות לגבי נזקים מוכחשות.
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נקשה לדחייה על הסף של תביעת התובעת 3 בהיעדר עילה והיעדר יריבות

11. מקריאת כתב התביעה עולה כי אין כל עילת תביעה ולו לכאורית של התובעת 3 ואין כל יריבות בין התובעת 3

, כל ההתייחסות אל התובעת 3 היתה כי היא זכתה במכרז האינטרנט והפייסבוק והגישה הצעות במכרזים. לנתבעים

עובדות אלה אינן "לשון הרע" על התובעת 3 כהגדרתה בחוק ומשכך מבוקש לדחות את תביעתה על הסף מהיעדר

עילה והיעדר יריבות. ולחייב את התובעת 3 בהוצאות הנתבעים ובשכ'יט הנתבעים בצירוף מעי'מ כחוק.

12.מבלי לפגוע בכך ולמען הזהירות בלבד יתייחס כתב ההגנה גם לתביעת התובעת 3.

לגופם של סעיפי כתב התביעה

13.מוכחש האמור בסעיף! לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מהכחשה יובהר כי משאין עילת תביעה ו/או אחריות בהתאם לחוק איך זכאים התובעים לכל סעד,

14.מוכחש האמור בסעיף 2 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הכתבה פורסמה לאור האינטרס הציבורי החשוב שבפרסומה ובהתאם לממצאים

ולמסקנות שהגיעו אליהם הנתבעים לאחר בדיקה. הטענה כי הכתבה נכתבה על רקע גזעני מהווה עלבון

לאינטליגנציה וממחישה את הקש בו נאחזים התובעים לצורך תביעתם אשר כל מטרתה הוא השתקה ולו במחיר

הגשת כתב תביעה ללא עילות תביעה.

15. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה נחזור ונבהיר כי הכתבה ערוכה באופן המתיישב עם מטרתה - להביא לידיעת הציבור

התנהלות מושחתת והפרת כללי מנהל תקין במסגרת עיריית אור יהודה והטענות למגמתיות הנתבעים לגבי

ממצאיה או לגבי מגמתיות הכתבה מופרכות ונטענות ללא כל בסיס משפטי או עובדתי על מנת לנסות ולבסס תביעה
חסרת עילה

16. מוכחש האמור בסעיף 4 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הכתבה מבוססת על הן על מסמכים והן על מסקנות העולות מן המסמכים וראיות

נוספות והטענה כי לנתבעים מטרה מכוונת להשפיל את התובעים היא זו הלקוחה מעולם הדמיון ומוטב ולא הייתה

מועלית לצורך יצירת אוירה אשר תלושה מנסיבות המקרה.

17.מוכחש האמור בסעיף 5 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הטענה כי ציון העובדה ששס משפחתו הקודם של התובע 2 היה אברג'יל מהווה

"גזענות" וניסיון לקשרו למשפחת הפשע ששמה "אברגייל" מהווה גזענות מצד התובעים עצמם. כמובן שהנתבעים

והכתבה לא עושה כל הקשר כאמור והנתבעים חוטאים לגזענות בעצמם בעצם העלאת טענות כגון אלה וביצוע

הקשר זה. מדובר בטענה מבישה אשר מלמדת על הטוען לה יותר מכל. בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על

מחיקת סעיף זה מכתב התביעה בשל היותו מביש ומסרבל את הדיון שלא לצורך והוא בניגוד להוראות התקנות
בעניין.

18.מוכחש האמור בסעיף 6 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי האמור בכתבה הוא אמת ומוגן בין היתר גם על פי סעיף 14 לחוק.
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19. מוכחש האמור בסעיף 7 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי האמור בכתבה נועד לפרסום בציבור נושאים שישנו אינטרס ציבורי עליון

בחשיבותו בהבאתו לידיעתם ובכלל זה מידע הנוגע להפרת כללי מנהל תקין בעירייה.

מוכחש האמור בסעיף 8 לכתב התביעה. .20

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי לתובעים לא כגרם כל נזק מהכתבה ואם נגרם להם נזקי (מוכחש) הרי הוא כתוצאה

ממעשיהם שלהם ואין להם אלא להלין על עצמם.

21.מוכחש האמור בסעיפים 10-9 לכתב התביעה מחוסר ידיעה.

מוכחש האמיר בסעיף 11 לכתב התביעה למעט עובדת היותו של הנתבע 1 העורך הראשי של המדור בו פורסמה .22
הכתבה.

האמור בסעיף 12 לכתב התביעה א<נו מוכחש. .23

24.מוכחש האמור בסעיף 13 לכתב התביעה למעט עובדת היותה של הנתבעת 3 המו"ל של העיתון והאתר 1461�ש1א 6ו1ז.

מוכחש האמור בסעיף 14 לכתב התביעה. .25

26.מוכחש האמור בסעיף 15 לכתג התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה נבהיר שוב כי המידע שבכתבה הוא אמת והיה ויש אינטרס ציבורי חשוב בפרסומו.

מוכחש האמור בסעיף 16 לכתב התביעה. .27

28.מוכחש האמור בסעיף 17 לכתב התביעה.

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

מבישות שאין מקומן בכתב טענות ומבוקש למחקו- הנתבעים פרסמו את הכתבה לאור החשיבות הציבורית שבה

ובפרט לאור תפקידה הציבורי של גבי שוחט, היותה נבחרת ציבור ומעורבות התובעים בכשלים בהליך מנהלי תקין
שבוצעו תחתיה.

מוכחש האמור בסעיף 18 לכתג התביעה. .29

מבלי לגרוע מההכחשה שוב יובהר כי הכתבה סוקרת באופן נכון והוגן ממצאים שגילו הנתבעים ומסקנות שהעלו

תמונה של התנהלות פסולה במסגרת התקשרויות של העירייה ומעורבות התובעים בכך.

מוכחש האמור בסעיפים 20-19 לכתב התביעה. .30

31.מוכחש האמור בסעיף 19 לכתב התביעה מחוסר ידיעה.

מוכחש האמור בסעיפים 21 - 20 לכתב התביעה. .32

33.מוכחש האמור בסעיפים 23-22 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי האמור בכותרות הכתבה הוא אמת והתובעים אינם מבהירים מה לטענתם אינו

אמת כנדרש מהם במסגרת תביעה על פי החוק.

מוכחש האמור בסע<ף 24 לכתב התביעה. .34
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מבלי לגרוע מההכרושה יובהר:

33.1. התובעים 2-1 היו יועצי הקמפיין ובכלל זה יועצי התקשורת של ראשת העיר.

33.2. הלכה למעשה התובעים 2-1 התמודדו במכרזים דלעיל מול עצמם. כך לשם הדוגמא - הסתירו התובעים
באופן מכוון מבית המשפט הנכבד את הצעת איי-טים - התובעת 3, שבבעלות וניהול התובעים 2-1, למכרז
האינטרנט והפייסבוק, הצעה שהוגשה במקביל להצעת אביגל ואברמוביץ לאותו מכרז, בהתאם להנחייתה

של ראש העיר (מצורפת כנספח 8 לכתב הגנה זה).

33.5. ככל ו"אין המדובר במכרז" כטענת התובעים אזי ראשת העירייה והעירייה הפרו ברגל גסה עוד יותר את

חובת המכרז החלה עליהם על מנת להעניק לתובעים את המשרות שקיבלו והפרסום עוד עשה חסד עם
המעורבים כשהציג כי התקיים מכרז.

33.4. בפרסום צוין כי הוגשו עוד הצעות מטעם מציעים נוספים. יובהר כי אין בכך בכדי להשליך על חומרת

הדברים במסגרתם הוזמנו שתי חברות לכאורה שונות של יועצי קמפיין המקורבים לראשת העיר להגיש
הצעות למכרז, הגישו וזכו בתפקידים הדורשים מכרז שכל מטרתו היא מניעת משוא פנים ומתן הזדמנות

שווה לציבור להתמודד על מתן שרות כזה.

העתק כתבה מאתר "כאן דרוס" המתארת את ליווי הקמפיין של ראשת העיר על ידי התובעים 2-1 מצורף כנספח

^10

35.מוכחש האמור בסעיפים 26-25 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי התובעים לא מציינים מהי לשון הרע בקטע המצוטט - אשר כאמור, אמת הוא

נכתב בתום לב והגנות החוק עמדות לו. כאן נציין כי עד כה לא נמסרו לידי הנתבעים כל החלטות של ועדת המכרזים

בנוגע למכרז הפייסבוק והאינטרנט ובמכרז הגרפיקה ודי בכך בכדי להמחיש את חומרת הבשלים שנפלו בהליכי
מכרזים אלו.

36.מוכחש האמור בסעיפים 30-27 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הדברים שנכתבו היו אמת וחלות עליהם כל ההגנות הקבועות בחוק . אביגל

ואברמוביץ הגישו הצעה למכרז הגרפיקה בהתאם להזמנה להציע הצעות שנשלחה אליהם.

שוב נציין כי עד כה לא הועברו לעיון הנתבעים כל החלטה ו/או פרוטוקול של ועדת המכרזים בעניין מכרז האינטרנט

והפייסבוק ומכרז הגרפיקה ודי בכך בכדי להמחיש את חומרת הפגמים שנפלו במכרזים ואת מהימנות גרסת
התובעים בעניין זה.

למעלה מן הצורך נבהיר כי אף אם התובעים הם "הכפפה ליד" של העירייה לצורכי השירותים נשואי מכרז הגרפיקה

והאינטרנט, אין בכך בכדי לפטור את העירייה מקיום הליך מכרז הוגן בהתאם לכללי המנהל התקין - אשר נועדים

בדיוק למניעת משוא פנים, ניגוד עניינים ופגיעה באמון הציבור (בין היתר).

מוכחש האמור בסעיפים 34-31 לכתב התביעה. .37

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הדברים שנכתבו היו אמת וכפי שניתן לראות בהצעת איי-טיס למכרז האינטרנט

והפייסבוק (נספח 8 לכתב הגנה זה) גס איי-טים הגישה הצעה למכרז האינטרנט והפייסבוק בהתאם להזמנה להציע

הצעות שנשלחה אליה. לפיכך אין דרך אחרת אלא להגדיר את דברי התובעים בתביעה זו כדברי שקר באשר לטענות
כי לא הוגשו הצעות מקבילות למכרזים.
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שוב נציין כי עד כה לא הועברו לעיון הנתבעים כל החלטה ו/או פרוטוקול של ועדת המכרזים בעניין מכרז האינטרנט

והפייסבוק ומכרז הגרפיקה ודי בכך בכדי להמחיש את חומרת הפגמים שנפלו במכרזים ואת מהימנות גרסת
התובעים בעניין זה.

למעלה מן הצורך נבהיר כי אף אס התובעים הם "הכפפה ליד" של העירייה לצורכי השירותים נשואי מכרז הגרפיקה

והאינטרנט, אין בכך בכדי לפטור את העירייה מקיום הליך מכרז הוגן בהתאם לכללי המנהל התקין - אשר נועדים

בדיוק למניעת משוא פנים, ניגוד עניינים ופגיעה באמון הציבור (בין היתר).

מוכחש האמור בסעיפים 36-35 לגתג התביעה. .38

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי האמור בפרסום הוא אמת, היה בו עניין ציבורי הוא נכתב בתום לב והטענות בדבר

כוונות זדון של הנתבעים נטענות בעלמה ומבוקש למחקו מכתב התביעה.

מוכחש האמיר בסעיף 37 לכתב התביעה. .39

מבלי לגרוע מההכחשה יודגש כי בכתבה הובהר כי התובע 2 שינה את שם משפחתו לאביגל לאחר שהסתבך בפרשת

השוחד כעובד של עיריית לוד - הסתבכות שהחלה בחשדות נגדו כבר בשנת 2006 ואשר בהמשכה הורשע התובע 2

בשנת 2016. כמו כן התובע 2 עצמו מציין בכותרת כתב תביעתו כי שם משפחתו "אברג'יל" ומודה בסעיף זה כי

כן לא בתר כיצד טוען האחרון שלא שינה את שמו. ודוק לא נכתב כי הוא שינה מתנהל תחת שם עסקי "אביגל" ועל

את שמו בתעודת זהות וגס אם כן מדובר בזוטי דברים ובפרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש. הטענה כי דברים אלו

מהווים "לשון הרע" כאשר הם אמיתיים, ידועים ומפורסמים - תמוהה,

העתק כתבה המתארת את החשדות מיום 15.5.2006 באתר "וואלה" מצורף כנספח 11.

40 מוכחש האמור בסעיף 38 לכתב התביעה.

מבלי לגתע מההכחשה יטענו הנתבעים כי הטענה שאיזכור שם המשפחה של הנתבע 2 מהווה גזענות - היא בבחינת

הפוסל במומו פוסל. העלאת טענה מתחוס הגזענות מלמדת יותר מכל על הטוען אותה.

מוכחש האמור בסעיף 39 לכתב התביעה. .41

מבלי לגרוע מההכחשה, יובהר כי תגובה של אדם אחד אינה תגובה של "הציבור הרחב" והתובעים פוגעים כציבור

הישראלי בטענות גזעניות אלה המנותקות מהמציאות הישראלית של שנת 2018 וממילא אין לתובעים על עילת

תביעה בגין כך.

מוכחש האמור בסעיף 40 לכתב התביעה. .42

43.מוכחש האמור בסעיף 42-41 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה, נבהיר שוב כי כל אשר נכתב נכתב לאחר בדיקה של הדברים על ידי הנתבעים בתום לב

מוחלט ולאחר שבקשו את התייחסות המעורבים בפרסום והטענות בדבר כוונה לפגוע משוללות הגיון ובסיס ואין
מקומם בכתב התביעה.

מוכחש האמור בסעיף 43 לכתב התביעה. ,44

45.מוכחש האמור בסעיפים 45-44 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה הנתבעים יטענו כי על הפרסום חל הפטור האמור בסעיפים 13 (10) ו-(11) לחוק שהרי מדובר

על דיווח נכון והוגן על הליכי מכרז שהיו בעירייה. הפרסום מוגן לחלופין� ובנוסף גס על פי ההגנות הקבועות בסעיף
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14 לחוק ובסעיף 15 (2), (3),(4), (6) ו-(9] לחוק - כולם יחד וכל אחד לחוד. עת התובעים נוטלים חלק בתפקידים

הנוגעים לציבור ובמיוחד בעת שראשת העיר ביקשה להיבחר שוב לתפקידה, קיימת חשיבות ציבורית ראשונה
במעלה בדיווח על ההתנהלות שבמסגרתה הופרו כללי מנהל תקין יסודיים.

46. מוכחש האמור בסעיף 46 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הפרסום נעשה לאור האינטרס הציבורי המובהק שקיים ושחייב את הנתבעים
במסגרת אחריותם המקצועית לפרסום.

מוכחש האמור בסעיף 47 לכתב התביעה. .47

אין באמור בפרסום בכדי להוות לשון הרע כהגדרתו בחוק והתובעים לא זכאים לכל פיצוי סטטוטורי או אחר.

הטענה לנזקים כללית, מוכחשת מופרכת ואף מהווה כפל פיצוי.

מוכחש האמור בסעיף 48 לכתב התביעה. .48

התובעים לא הצביעו על כל נזק ואין מקום לפיצול סעדיס.

מוכחש האמור בסעיפים 49-50 לכתב התג<עה. .49

טענות נוספות

50.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנתבעים יטענו כי התובעים אינם מפרטים בכתב התביעה כנדרש את המילים המהוות

לשיטתם לשון הרע אודותיהם (דבר המוכחש) ועל כן אין הנתבעים יכולים להתייחס באופן ענייני ומסודר

לטענותיהם- בית המשפט הנכבד מתבקש להותת לתובעים לתקן את הפגמים בכתב התביעה והנתבעים שומרים

לעצמם את הזכות לתקן את הגנתם לכשיותקנו הפגמים.

51. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוכחשת טענת התובעים בנוגע לאופן שבו הבינו הקוראים את הכתבה. הנתבעים יטענו

כי אץ יסוד לפרשנויות ולמשמעויות שהתובעים מעניקים לפרסום, וממילא אין להן נפקות עובדתית ו/או משפטית.

52.הנתבעים יטענו כי על הפרסום 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.

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

העניין הציבורי החשוב וחובת הנתבעים לדווח ולהביא לידיעת הציבור מידע על הפרה של כללי מנהל תקין והליך

מכרז שבוצעו על ידי ראשת העיר -תוך מעורבות התובעים.

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

התביעה גרם להם לנזק כלשהו. הנתבעים יטענו כי ככל שלתובעים נגרם נזק כלשהו (דבר המוכחש) לא היה זה בשל

הפרסום המיוחס לנתבעים.

55.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.
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56.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנתבעים מכחישים את טענות התובעים בנוגע לשמם ולפגיעה לכאורית בו. הנתבעים

יטענו כי לא הס שגרמו לפגיעה בשמם של התובעים, אלא התובעים עצמם בהתנהלותם והתנהגותם. הפרסום של

הנתבעים היה כדין, מידתי, נכון והוגן. הנתבעים שומרים על זכותם להגשת כתב טענות לפי סעיף 22 לחוק,

57.כל טענות כתב הגנה זה נטענות בהשלמה, לפי הקשר הדברים והדבקס.

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

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

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

/ ^^ ^ ט. ליבליך, עו"ד ז. לייבוביץ,ע 
ב''כ הנתבעים
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משפט

'ועץ התקשורת של ראשת העיר ניצח את עצמו במכרז � וגרף
מאות אלפי שקלים

נדב אברמוביץ, שניהל את הקמפיין שר ליאת שוחט באור יהודה, זכה לאחר שהתמודד באמצעות שתי
חברות, בהליכים שר "מכה סגור" - למתן שירותי נר9יקה לעירייה ולניהול אתר האינסרנס ? על פי

61̂ר11, שוחס היתה מעורבת במכת תכתובות שהניעו לידי 61>ו'ו3

1^ נורמנידו
1̂^ 10.2018 102 11דנןב: 06:16 02.10.2018

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

ליאת שוח0, שהקמפ"ן שניהלו עבורה ב-2015, הביא אותה ללשכת ראשת העיר באור יהודה. חצי

שנה לאחר הניצחון, נשכרו אביגל ואברמוביץ כדי לתת לעירייה שירותים במא!ת אלפי שקלים, לאחר

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

אך מעורבותה של שוח0 בהליך היא לא הדבר התמוה ביותר וגם לא השלומיאלי ביותר, בקשר לחוזים

האלה. תופעה מוזרה הרבה יותר היא שאביגל ואברמוביץ, היועצים של ראשת העיר, התמ1דדו במכת

נגד עצמם, באמצעות שתי חברות שבבעלותם. לא ת1פתעו לגלות שהם גם ניצחו את עצמם.



בשני הדינים של "מכרז סגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם זכו צמד היועצים של שוחס ב-6 ר20 -
הראשון לשירותי גרפיקה 7�עיחיה והשני לניהול אתר האינ0רנ0 של העיר"ה - פנתה העירייה לשלושה

מציעים בכל מכרז. בשני המכרזים התמודדה חברת אביגל ואברמוביץ ובשניהם התמודדה נם חברה
אחרת בשם "אי�סים", שגם היא בבעלות אברמוביץ. לאחר הזכייה בשני המכרזים האלה, שילשלו

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

_____—__ "___— ^̂  _—___

הירשמו עכשיו להמלצות הקריאה שר '61>1�ז3!/\61ר1ז

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

מוכר למדי במשרדם של אבינל ואברמ!ביץ, שלא מכחיש שהיו לו בעבר אי אלו שיתופי פעולה מסחריים

עם השניים. מור, המוכר מפרשת הצוללות כחשוד בתיווך לשוחד למנהל לשכת ראש הממשלה
לשעבר, דוד שרן, גרף מהזכייה כ-50 ו אלף שקל.

ממש במקרה, קרה שמור היה 1ה שהניש את ההצעה השלישית (המפסידה) במכת לניהול אתר
הא'נסרנס ועמוד הפ"סבוק של העיר"ה, שב1 זכו אבינל 1אברמוב'ץ.

לאחר הןכ"ה, העסיק מור בפרויקט המיתונ את מי שהפסיד במכרז הגרפיקה - המכרז שבו זכו אביגל
חכובני. ש1קי ואברמוביץ -

"לדאוג לשתי הצעות"

&ו י ̂י
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נדב אברמוביץ צילום: ירא קח�יס

שוחס נבחרה לראשות העיר"ה בבחירות מיוחדות שנערכו ב10ף 2015. כמע0 מיד לאחר שנכנסה
ללשכה, החלה לקדם את המכרזים שבהם זכו י/עצי הקמפיין שלה.

משורה של מסרונים וחיילים שהגיעו לידי �ו6>1-ו18^רת, עולה כי בלשכת שוחס ידעו כי אבינל נועד

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

יונית דלל, עם עובד העירייה בשם א"ל שמחה, ובאותה התכתבות הזכירה ש"תתי'עץ עם מאור" לגבי

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

שיספל בפ"ס ובאינטרנט ובכל הפרסומים של העירייה". הקושי הוא שהמכרז שבו זכה אביגל יחד עם

שותפו אברמוביץ בחוזה לניהול ייהפ'יס והפרסומים של העירייה1/ בתמורה לכ-230 אלף שקל, נערך רק
חמישה חודשים לאחר מכן.

מהתכתובות ע1לה בבירור כי שוחס עסקה בהליכים בעצמה, וזאת למרות שלכאורה היתה בניגוד

עניינים מאחר שבהליסם התמודדו יועצי התקשורת האישיים שלה. כך לדוגמה, באמצע מארס 2016,

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
המנצחת, יהיו עוד "שתי הצעות".

החבחת שאליהן פנה שמחה לא נילו עניץ במכרז. למה לא? אולי בגלל כל מיני תופעות מוזרות

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

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



מצוקתו של עובד העירייה

לאחר ששמחה לא איתר "שתי הצעות" נוספות, המסירה עליו מנהלת הלשכה דלל מבול של הודעות
וסל9ונים מלחיצים, "אני צריכה 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. ח!רב אנב הוא

"חבר סוב" של אביגל ואברמוביץ (כך להגדרתו, בשיחה שקיימנו איתו), ונם שותף שלהם לקמ9"נים
אחרים (ראו מסגרת).

ו באפריל, לאחר שחורב התעכב בתגובה ועובד העירייה לא הצליח לאתר הצעות נוספות, החליסו
בלשכת ש!ח0 לפתור לעובד הע'ר"ה את הבעיה. דלל העבירה לשמחה במייל רשימות של שלושה

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

ליאת שוחט, ראשת עיריית אור יהודה צילום: תומר אפלבא1ם



להליך המכרזי בתחום שירותי הגרפיקה מסרה מנהלת הלשכה ך יש ל9נות לשלוש חברות: אביגל
ואברמוביץ, אי�טים שבבעלות אברמוביץ וחברה נוספת בבעלות שוקי דוכובני. בהליך הזה, זכתה בסופו

של דבר אי�סים - כלומר, אברמוביץ ניצח את עצמו (ונם את דוכובני}, ובעקבות כך הכניס לכיסו 125
אלף שקל ב-2017-2015.

להליך הצעות המחיר לניהול עמוד הפ"סבוק ואתר האינטרנט של העירייה התבקש שמחה לפנות
לאביגל ואברמוביץ, לאי�סים של אברמוביץ ולנתי מ1ר. כאן זכתה חברת אביגל ואברמוביץ, כלומר

אברמוביץ ניצח את עצמו, מה שהניב הכנסה נוספת של 07ר אלף שקל ב-2017-2015.

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

אלה של יועצי התקשורת חני רימון וגילי כהן. נדגיש כי לא ידזע לנו על קשר בין שני היועצים האחרונים

לבין יתר המעורבים. במכת זכה לבסוף נתי מור, ובהמשך גרף 160 אלף שקל בגין מיתוגה של אור

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

התקבלה. "תכן שמדובר בהצעה שהגיש חורב בהמשך. חורב מסר ל-�ו6>1311/\61ר71 0 הוא לא זוכר אם
הגיש הצעה למכרז.

בישיבת מועצת העיר מינואר 2017 הובא לדיון פרויקט מיתוג העירייה, ודוכובני, שהפסיד לאביגל

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

מי שהפסיד לאביגל ואברמוביץ בשני המכרזים הראשונים, זכה להתפרנס מהמכרז השלישי.

לא רשום כבעלים, שינה שם לאחר הרשעה בשוחד

מאור אביגל 1נדב אברמוביץ, צמד היועצים של ראשת עיריית אור יהודה, ליאת שוחט, מוכרים ברבים

כשותפים במשרד "אביגל את אברמוביץ", אך מבחינה רשמית — אברמוביץ רשום כבעל המני1ת היחיד

בחברה. אי�רישומו של אביגל כבעל מניות עשוי להקל על המשרד לזכות במכרזים ציבוריים, על רקע
הרשעה ק1דמת של אביגל בעבירות שחיתות.

ב-2015 הורשע אביגל 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 מאבתייל לאביגל — ויצא לדרך חדשה.

בהמשך נתן אביגל, 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 באפריל בחשד לשוחד במספר רב של פרשיות. כמו



במקרה של אור יהודה, גם המועצה בראשות 0וסן, התקשרה עם אביגל ואברמוביץ בחוזים להד09ת
פרסומים שלה, לאחר הבחירות שבהן שירתו את ראש המועצה באופן פרסי.

בבחירות הכלליות האחרונות עבדו אב'נל ואברמוביץ בקמ9"ן השסח של מפלגת כולנו, במשותף עם
מנהל הקמפ"ן של המפלגה, יועץ התקש1רת 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 לחוקי1

ראש העיר לא עסקה 1לא עוסקת בשום נוהל הצעות מחיר. ההליך לבחירת מעיריית אור יהודה נמסר: י'
הספקים בנושאי תוכן, גרפיקה ומיתוג התבצע לפי כל כללי החינהל התקין והחל כמה חודשים אחרי

הבחירות המיוחדות. המחירים הי1 נמוכים משמעותית מהמקובל בשוק, וזולים אף מהסכומים ששילמה
בעבור אותם שירותים בשנים קודמות".

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

כל מניעה להתמודדות של שתי ישויות משפסיות שונות בשני נושאים שונים לחלוסין ואין חריגה מכללי

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

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

1 רע, סרם בחירות, ללא כל הצדק עיתונאי ראוי. נדב אברמוביץ מסר: "מדובר בהמצאות עם חח פוליס

הכל נעשה בהתאם לחוק ולכללים. משרד אי�סים מעניק ללקוחותיו שירות סוב ורחב במחירים נוחים,
וכך נעשה נם כאן".

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

בתחום מיתוג רשויות. יש מכתים שזוכים ויש שלא. לעתים אנו מבקשים סיוע מנופים מקבילים, לעתים
בתשלום ולעתים לאיי.

שוקי דוכובני מסר: "אכן ביצעתי בעבר עבודת מיתוג (עיצוב לונו 01פר מותג) לעיריית אור יהודה. אץ 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



 ^^— ץ10 נו (0ח !*!?*
13̂זז ובשם תצוגה לנורית היה ת 01

י**^ * היה נורית שולמן. 

ברור שזה אפשרי זלא צריך את מאור \לפתוח א'ננירנט לכרמלה.
בשביל זח, אל חשכחי שלדוד יוסף לא \

היה מ"ל לעומת ליאת א1 זה היה נבו], \ מה עם במיל שהיית אמור לצרף לי?
אם נוביף לך עוד מ"ל 1ר1צ0רכי לעבוד ל \

\ ,/? 2 זה רק יעשה ס לנו י-י ?•!
ל ;., 1 מה? .. .

למיור אני אכנס פעם ביום לא בשוסף. 1
1 המיל של ראש העיר

.. ... - * 1 זה יהיר; במקום 11ח0/? ; ?_ -, ותשיב1 למיילים גם כשמ1? .

אחה יודע מה תן לנו לישוב על /ד, אני \ ^ רוצה
י מהר עם מאור ונחליט ו

 י זח חייב להיות במקום. או בכלל לא
ן ^

מי זה מאור?.:. ?../ ",. 1 ן ..,,

^^
, . תהנה ותנקה את הראש.... ? 1 ן\ למה '''-

>' ̂ \ \ אי איר היה יינויית את שנ<הם י ̂*י י ע!דץעץ*>' -"
ל ? מאור אמר שאפשר אין דבר כזה. / � 7 \"^ ו 
7 . האיש שיטפל כפ"ס (באינטרנט ובכל ץ י /
1 תפרס1מים של חעירריה ? ^,כ נדבר כשחחז1ר נסיעה טובה. /

חצ י \ / לנורית חיה ת 01ץ3וח 1בשם תצוגה ו / י

/ היה נורית שולמן. \ / ה1א חיצוני לא מהעירייה ̂\ 
. ברור שזה אפשרי ולא צריך את מאור \ / ^-̂ ^  ̂

./
>

 ̂
 בשב< זה, אל תשכחי שלדור יוסף לא

^
.11(11וו.(11.ויוי1לו< הוספת י וויובו י.1 וי, יו , וווו

\
 ̂

 ""ל ל^מח ליאת אז זה היה נכון,
/. 7יידי תיבח נוספת, טכנית אי1 בעיה לפתוח 

^ אםווכ'ףלרעור^"לוחצטר0ל^10*<^
/ ..-' . . ע1ד 100 נוספות. �;

(̂   ̂ � 3 ©^ © י1 ! 1 י



נספח 3

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

העתק תמצית רישום פרטי

חברת "איי-טים"



י3-.9̂. מידע על פרטי חברה עדכון אחרון לתדפיס: 28/05/2018

איי טים קשרי קהילה בע"מ 515071033

סטאטוס משפט- פעילה

7£  ̂\£1$}\#£\ ̂  באנגלית 0ד1 \^^£91
 חברה

שם

תאריך הרישום 13/04/2014

מוג הכרה ישראלית

סיווג חברה חברה פרטית

אחריות בעלי מניות מוגבלת

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

עיקרי מטרות התאגיד לעסוק בכל עיסוק חוקי

דוה שנתי אחרון הוגש לשנת 2016 (נרשם בתאריך: 13/03/2016)

הרכב הרך
סוג מני� ערך בקוב מטבע כמות מניות הון רשום הון מוקצה

רגילות 1 שקל חדש 100 100 100

בעלי מבירת
# מספר זיהוי סוג זוהרי שם חאריך מינוי כתובת

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

מיקוד; 7552701
מחזיק ב: 100 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש בהחזקה רגילה

דירקטורים
# מסקר זיהוי סוג זוהוי שם תאריך מינוי כתובת

1 33483520 אזרח ישראלי נדב יונה אברמוביץ 13/04/2014 1 רב� טרפון. ראשון לציון.

מיקוד; 7552701

אגרות שנתיות
אגרה לשנה נוכחית - 2018 1.488.00

םה"כ חוב 1,488.00

שיעברדים פעילימ
לקרוא את תיאור הבטוחה יתד עם רשימת שינויים לשעבוד. בשעבודים שנרשמו לפני 12/11/2017 - למצב הבטוחה העדכני, �ש

בשעבודים שנרשמו אחרי 12/11/2017 - תיאור הבטיחה משקף את מצב הבטוחה העדכני וכולל את הש�נוי�ם הניאוהר�ם ליום רישום הבטוחה. רשימת
ש�נו"ס לשעבוד מציינת את הש�נויים שבוצעו,

שיעבוד מספר 1
תאריך רישום 14/09/2016

תאריך יצירה 04/09/2016

מהות השיעבור אגרת חוב

הסכום המובטח 7,500.00 שקל חדש

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

קו מנחה שירותי מידו! ותקשורת בע"מ ן רחי יד חרוצים 12 תל אגיב 67778 | טל; 036388205 | סקס: 036388288 / 5זוו1תי)0 יהחיט חח;



י3�2$90י מידע על פרטי חברה עיכוןאחרזן להדפיס: 28/05/2018

51507 איי טים קשרי קהילה בע"מ 1033

ה:ב3יפ המשועבדים
מוג נכס תאריך עדכון תיאור נכס

249000 נמצא בח-ן 598777 בסניף 572 ייח מסי עסקה 1 כספים 6! 14/09/20 שעמד קכוע בורגה ראשונה על פיקדון שקלי עסי 7,500 ש
בבנק הפועלים

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעכוד

נילווה/נאמן

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 השיעכוד שיעבוד צף/ספציפי

דרגת השיעבוד דרגה ראשונה

הסכום המובטח 50,000.00 שקל חדש

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

הנכסים המשועבדים

סוג נכס תאריך עדכון תיאור נכס

אחר 25/03/2018 שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על פקדון כססי הקיים כבנה"פ בסניף 572 כחשבון 598777 ע"ס 25000 מספר עסקה

250001 לרבות סירותיו.

מלווה/נאמן

תאריך עדכון מספר זיהוי/תאגיד שם המלווה/נאמן

25/03/2018 520000118 בנק הפועלים בע"מ

שיעבוד נ?ספר
תאריך רישום 24/05/2018

תאריך יצירה 15/05/2018

מהות השיעבוד שיעבוד צף/ספציפי

דרגת השיעבוד דרגה ראשונה

הסכום המובטח 50,000.00 שקל חדש

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

הנכסים המשועבדים

סוג נכס תאריך עדכון תיאור נכס

אחר 24/05/2018 שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על פקדון כספי הקיים בבנה"פ בסניף כצנלסון 572 בחשבון 5987777 ע"ס 25000
מספר עסקה 290001 לרכות סירותיו.

מלווה/נאמן

תאריך עדכון מספר זיהוי/תאגיד שם המלווה/נאמן

24/05/2018 520000118 בנק הפועלים בע"מ

קו מנחה שיחת1 מיד" ותקשורת בע"מ | רח1 יד חרוצים 12 תל אביב 67776 | טל: 036388205 | סקס: 036388288 | !יף11ו 1הי11 יזוהי'ט ח



301131)612 מידע על פרטי חברה עדכון אחרון לתדפיס: 28/05/2018

איי טים קשרי קהילה בע"מ 515071033

איך שינויים בתקבוך
איך שינויי סטאטוס

̂"11תי0 קותיט חו! קו מנחה שירות1 מידע ותקשורת בע"מ | רחי יד חרוצים 12 תל אביב 67778 | טל: 036388205 | סק036388288:0 | 



28/05̂ רה עדכון אחרון לתה"ק: 2018 131'01כן812 מיךע על1 פרטי ך̂ן

איי טים קשרי קהילה בע"מ 515071033

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

המידע לגבי חכרה 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 מנחה אינה אחראית לנכונותם ולעדכניותם של הנתונים המופיעים במידע הנ"ל. יודגש כי. תמצית
הרישום הניתנת באמצעות המחשכ והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהוא לעיון בודק החברה אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע

שבפנקסי החברה עצמם המצרים במשרדה הרשוס, והפתוחים לעיון הציבור

036388288:0 [ ח181*8 יקה1*! 1*101 קו מנחה שיחתי מידע ותקשורת בוג"מ 1 וחי יד חרוצים 12 תל אביב 67778 | נ1ל: 035388205 ] ס7,



נספח 5

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

בשם "איי-טים"
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מדינת ישראל
81316 01181361

3 בדצמבר, 2017

י"ד בחשוון, תשע"ח

הנדון / סיכום דיון מס. 1:
נתינת שינוי מעמדו המוניציפאלי והכרזה על חלוקת הכנסות ממתחם נתב"ג

בחינת שינוי גבולות שיפוט ביו עיריית יהוד מינוסוו ישטח חסר מעמד מוניציפאלי
מועד הדיון י. 3 בדצמבר, 2017

נוכחים:
מר גבריאל מימון, יו"ף 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, מגכ"ל מועצה אזורית חבל מודיעין
מר רוני ענבר, מנכ"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 לח-
מר אלחנן אחימן, רכז פרויקטים חב"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 מגכ"ל מועצה אזורית עמק לוד
גב' שירה דקל-כץ, מנכ"לית עיריית יהוד-מוגוסון

גב' אודליה פייגשטיין, עוזרת מנכ"ל עיריית יהוד-מוגוסון
מר גל לניאדו, גזבר עיריית יהוד מוגוסון

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

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

מי דן שווץ, יועמ"ש לפורום רשויות עוטף נתב"ג



1̂ 10161101 01 7י1$1וו11\1 משרד הפנים 5191£
1.0031 1ח6וווח1^00 $1 ת111111118418110)4. : 1 מינהל לשלטון מקומי 

[| 32̂ הוועדה הגאוגרפית מרכז | 

מדיגת ישראל
813(6 01151-1161

 מר מאור אניגל, יועץ תקשורת וז€31>-1^\
""גבי�סירה�פריידין, משרד עו"ד גדעון פישר^

מר רנאטו יאראק, יועץ משפטי לרשות שדות התעופה
גבי שרון קנר, 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 וי<ס, צוות שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, משיד הפנים
גב' צליל מילס, צוות שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, משרד הפנים

גב' רעות אביזדריס, משרד הפנים
מר אליאור בן לולו, טלדור

תימלול הדיון מצורף בנפרד וה<נו חלק מפרוטוקול הדיון, שני המסמכים יחד מהווים את
פרוטוקול הדיון.

א. עיקרי הדברים:

1. פורום ישויות 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-מונוסון ומועצה אזורית חבל מודיעין.

לאור משכר הדיור החמור בישראל כיום, פועלת הממשלה באופן 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 נתכ"ג נמוך מאוד ועומד על 0/ס1.2 בלבד, למול ממוצע של כ- 0

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

הדיור, אלא שאינן� יכולות לקלוט את אוכלוסיית הצעירים שלהן עצמן,

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

- רשויות פורום נתכ"ג סופגות מקים כלכליים כבדים, בנוסף לבנייה בהיקף נמוך, כשל מגבלות

בנייה לגובה ואחרות.

- אי- הכללת מתחם נתב"ג במכלול הנכסיכי 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

26 בלבד, לעומת 410/0 ברשויות (גבעתיים, מודיעין, קרית אונו, רמת גן ושוהם}, ועומד על 0/0
ההשוואה.



נספח 6

העתק פנייה אישית מהתובעת מיום
16.3.2016 בו היא מבקשת לדאוג לשתי

הצעות מחיר למכרזים



4 \̂-

עירינת א1ר יהודה

ליאת ^וחט ;ה01-/£
ף!? 3:05 2015 ,16 13011^ ,ץ13)65ח601̂/ :1ח36
יונית דלאל :10
הצעת מחיר :6€1^נ1ט5

אבקש לדאוג לשתי הצעות מחיר

, בברכה

עו"ד, ליאת ש1תט | ראש העיר

__1 'י� י *1̂

עיריית אוו� יהודח

1



נספח 7

העתק פניית מנהלת לשכת התובעת
מיום 7.4.2016 במסגרתו היא מבקשת

לפנות ל-2 העסקים של יועצי התקשורת
שלה



*6113111 

יונית דלאל <1ו.9�ו6.0ץ-01@:11ח0ץ> :מאת
̂י 07 אפריל 2016 15:32 :נ'טלח יום חמי'
אייל שמחה :אל
ל^לורו לפי סדר - אינטרנט :נח!וא

א"ל תשלרו את 1ה היום לכולם לא לשכוח.

מיתוג

6נרופ 0546400080 - גיל� כהן
רימון שנקר 0525245336

נתי מור 0546669253

גרפיקה
שוקי דוכובני 0545878197

אביגיל ואברמוביץ - 0548117879
*-ת!16 - 0505658080

פ"גובוק
אביגיל ואברמוביץ - 0548117879

\/-ת161 - 0505658080
נתי מור 0546669253

בברכה,

יונית דלאל (מנהלת לשכת ראש העיר| עיריית אור יהודה
טלי: 03-5388846 | פקס: 03-5334385

11.מ6.01/ץ-ץ0@11ח0ץ

-̂ ,

/צי1�"ו1 א1ר יהודה

קקוטקו 3*ג\ר 1עומח
-- - י-

"י- .� '1 \י יי ? י� */ • � —
. �.-̂ - '̂ . - .- עיריית אור יהודה '.?

ל: ; /;י ?,,; ;י . . �?נ"

1



נספח 8

העתק הצעת איי - טים למכרז
האינטרנט והפייסבוק שהוסתר מכתב

התביעה של התובעת



שללם רכ,

̂ק - ף-ל1.-י ף םח ם**םח ןםי̂ז 717^ ןחס^ ןזו^מז ה̂י ̂יזיאז ?**̂  הנדון .? י ת

. של
עירייה אור יהודה פינה בבקשה לקבלת הצעות מחיי למתן שיריתי ערפי: ר"כניק ותפעול 8 ""

אתר העירייה ורפ- הפ-יסכלק הע�רינייס. זאת בכפ�ף לדרישות יאש ה�ייר ו�וכי רעירייי.

ן. השירותים המכיקקנס

. ו. ו שילוב של כלל הפעיללר, הש�טפה של העירייה, באתר האינטר:"� העירוני י 1. ן י�כ"סכ�י
* :� ן.$ ^3ך 1.2 עדכון אחר האינטרנט העירוני, חח!' תכניכ וערכו: פ�זי ;ת הא-ר, צ

בתאום עם דיכר היי�ר"ה.

1.3 תפעול דף הפייסבוק העירוני על פ� הנחיית הדרבי כולל:

י העלאת מסםר פוסטים בשכיע
יי בשיתוף פעולה עכ צו�ת העיי�יה. ימתן מענה שוטף ומיי-י לפניות הצ�בי

- ישנה :עיללי; כד של הפניות ברף העירוני כולל ניטדי של דפיב נוספים  *ניטורי�מי

של תושבים.
* יוזמות להעלאת בכפר התושביב והליייץב בדף,

.̂ יפיי -יוזכ��ת �ביצוע לקמפייבים אינטרנעייב כ,�יל עיצובים ג
*קידוכ פ.�=ט�ם ממינ�ונים וכל שייהרש על מנה לקדם את הדף.

1.4 טיפול כחומרים שוטפיכ בכל נושא הגרפיקה- לצ."ך התאמתם לרשר. האינטרנט.

2. ת קופת ההתקשרות:

, כאשר העירייה הריה רשאית "הפ̂�ק אך. תקופת ההתקשרות תהיה לשנה, ע0 אופציה לשנה נ.יספ�;

ההתקש�ות במהלך הה�זה מכל סיכה שהיא בהודעה מראש של שיישים ירם.

3. הדגשים:

, כה �ד��יחו על נ" 1.1 שנעשו. , לפת�ת אחת לשבוע 3.1 ישיבת עבודה תתקי�ם עפ הבעי�ם

אירועים י̂�יטפים שהתייייגלי. .�אירועים כ�הוכ:נ�ם.

*̂ ' 0*0
ח.פ. 515071033



3,2 בישיבת העבידה. �ועלו המלצות ורע��נות לפעילויות הרשות, ויפיקו מידע ממנו ניתן לייצי�

חומרים הרשים לרטתות ההב"�ות ולאתר חעירי:י.

3.3 התמורה שתוצע (הצעת המחיר) תהיה סיסי�! והגליל את כל ההוצאות בהתאב למפורט בניסח

בבקשה לאת.

3.4 עי�יית אור יהודה רשאית להכניס בבל עה קורב: למועה האחרון להגשת ההצעות. שינויים

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

3.5 ע�י�יר. א �ר �ה,"�" אינה מתחייבת לביזור בהצעה כלשה� וכן רשאית לשנות י/או לבטל את

הבקשה להצעות מחיר.

3.6 העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי פב�רה בשי מחיריה, תנאיה א� בשל חוסו—:�-חס�ה

לתנאים. באופ; שלדעת העירייה מ�נע הערכת ההצעה כרבע�.

, כושרו ויכולותיו .3 העירייה תהי- רשאית להב�א בחשבץ שיקוייה בבהירת ההצעות את אמינותו י

המקצועי'�:: שי המשתתף לבצע את העבו���ה, ,יאת ניסיונה ו:יסיו- גופים ציבוריים אתרים עב

המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף �ה יחול גס במקרה ובו הצעתו הכספית

של המשתתף גבוהה יותר מהצעות אחרית.

ח � בכל מקרה שהמציע הליכה לא �בצע את העבודה בהתאם לחוזה שיחתם, א� שזכייהו תבוטל

תהיה העי�י�ה רשאית -"העביר את הזכייה, לכל מי שתמצא לנכון, לרבות מכל ס�בה שהיא ,

משתתף אחר כמתן ההצעות.

4. הצעת המציע

בגין מה; השירותים כמבוקש לעיל, יעמרר שכר טרחת 01 ך על

 ¤ לחירש, לא כו"יל ב�ע"ס.

. שתוי; כ

על המציע להת�ז�יבבססג��תההסכפ, כי כעת ;ח0 הש�תת�ב לעירייה, לא יפעל מתוך ניגר� עניינים

�יימנע מכל תפקיד או עיסוק אהי ה�וצר או עלול ליצ�ר מצב של ניגוד עניינים ביל מתן שירותיו
לעירייה לבי; יהר עיסוקיו.

המציע יהתים על נוסח טופס ניגור עניניב בהתאם לנוסח שנקבע ע'" משיד הפנים.

6. המועד האחרון להגשת הצעתכם י 3.201. ו

המציע שילבע כזיכר יררע לחתום על ה�דה עפ העירייה.

��. פרטי המציע

אני ה-"מ מנ�שי�י מעוניין להתקשר עם ע�����ת אי�

יהודה למתן השירותים המפורטים לעיל. חמורת מתן השי�והיב אני מבקש לקבי את שכי� ה�^רחה
כמפורט כסעיף 3 -לעיל.

*" טלמ קשוי קהילך בע"נ!
?"י�פ. -515071033
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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

<ש*נו1 מועצה לא מו המניין מסי 1/2017 מיום שני י"א טגת תשע"ז, 9.1.2017
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

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

חסרים; טל אשכנזי, איילה ברטה, סבח יוסף, עופר בוזי, יניב דאון, זיאנה כהן, דוד תיון,

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

חברת נצת-. נתי מור ושוקי דוכובני.

על סיר היום:

1. חשיפת מיתוג העיר.

2. אישור ועדת משלחות וביקור גומלין לברלין במסגרת עריס תאומות.

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

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

סעיף מסי 1 - חשיפת מיתוג העיר
ראש העירית;

זו <שיכה 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 האור מבחינתנו, שהיה הראשון להסתער. זה יצא לתקשורת
כעקבות ה"אמבוש" 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

כשס כולנו.

אני רוצה לאחל מזל טוב למבקר העירייה על נישואי הבת, שיהיה אושר, נחת ורק בשמחות.
רמי גו סעדוו;

תודה על ההשתתפות.
ראש העירית;

ננה שלחה מכתב לגבי הצהרונים. אני רוצה לעדכן בעקבות 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 כשלב של

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

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

יעלה על 900 שקלים ולשם הם מכוונים.
ננה חן:
תודה.
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העיריה; ראש
אני ריצה לשלוח איחולי החלמה ל<ניב דאון, חבר המועצה, שהודיע שהוא לא יוכל להגיע כי אח שלו

על ערש דווי.
סעיף מסי 1 י חשיפת מיתוג הע*ר

אורוקורגפלד!

במהלך החודשים האחרונים החלנו בהליך מיתוג העיר, אתם בוודאי מכירים לא מעט דוגמאות
מערים שכנות שעברו את ההליך היה 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
בעיר 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 מיתוגייס

שנייצר כאן כעיר.

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 לעבור מעכשיו ואילך
מבחינת ההתפתחות שלה ביחד עם החתימה על הסכמי גג וכל נושא הפיתוח שאתם מכירים בצומת

סביון וברמת פנקס.
1ת<מור:

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 כסופו של דבר צריך להביא בולטות, יתרונות יחסיים
ותרומה לקהילה, כפי שאמר אורן בפתיחת 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 כפועל. 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
ד<כרה על אור יהודה במרכז, שזה הרכה 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 הכית - 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 גלובס, דה
מרקר וכוי, כדי למתג את אור יהודה לעסקים בהיקף גדול. עשינו בדיקות עם המדיות, יש שיתוף
פעולה עם המדיות הכלכליות. שתי המטרות האלה בהחלט ברות השגה, מבלי לסבך את המערכת.

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

שיק< דוכזבני:
(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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חלקן 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 אגב נטשו ועזבו לחלוטין את מה שהיה ועברו למיתוג מחדש. יש ערים כמו מלבורן
שלוקחות אלמנטים מתוך הלוגו הישן, לדוגמא האות 1\ שמייצגת את מלבורן ופשוט עיצבו אותה
וסידרו אותה מחדש בשפה הרבה יותר עכשווית. שוב, משמאל זה הישן ומימין זה החדש, יש גס
כאלה שהולכות צעד אחד אחורה ופשוט עושות מתיחת פנים ללוגו הישן משמאל וטיפה מביאןת

אותו יותר לימינו אנו. גס בבודפסט עשו אח אותו דבר.

בישראל התפתחה איזו תופעה מאוד מעניינת שהיא טיפה שונה. בישראל, הערים שבמשך שנים על

גבי שנים היו עם סמלים מצוירים בסגנון של £61 00י< ו113י\\ 15 566 00'< 31ו1/*\, כלומר, אני רוצה
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 עברו. בשנים האחרונות העיריות הולכות וממתגות ומעצבות את עצמן מחדש,
כאשר לא נפטרים ולא זונחים את הסמל הישן, הוא מוצא את מקימו בסמוך לסמל החדש בצורה

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

גשרוצים להתחיל תהליך של מיתוג, בוא נגיד את זה רגע בשפה פשוטה ופחות מתייפייפת, 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 בשום מקום בעולם ולא משנה באיזה לוגו, אנחנו נראה שבפריז כמעט תמיד
השתמשו במוטיב הזה של האייפל. זה יכול להיות בצורת האות / . 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
שגם הנחל שם זה הכחול, הרצועה- כלומר, הנכסים של העיר מובילים לויזואליזציה. זאת אומרת,
לא ממציאים את הקווים האלו, אלא הם מתבססים על איזשהו חומר קיים. עכשיו, אס תשימו לב,
בניגוד לשפה הקודמת, הישנה יותר, נקרא לזה, של הסמלים המסורתיים, הסמלים האלה ככר
הרבה יותר מרומזים. כלומר, אלמלא אמרתי לכם שיש פה ים, הר ונחל, אני לא משוגנע שכולם היו

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

יותר קצרה ויותר אסוציאטיבית וזה יאמר לכל אחד משהו טיפה אחרת וזר! בסדר וזה מצוין, לא
חייבים תמיד לדעת בדיוק מה אנחנו רוצים שם. אם זה מעורר אסוציאציות ורגשות זה יוצא מן

הכלל. להרצליה יש את הרצל ואת דגל הכוכבים שלו ומשם נולד הלוגו שלהם.

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 באזור המרכז, כביש 4, 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 כן גוריון, שער היציאה של ישראל, השמיים זה
הגבול, כחול, למעלה, עולים, מטפסים אל על וזה האלמנט השלישי



עמוד 4 מתוך 11

עוד נכס שיש לאור יהודה זה שמה. בשס אור יהודה יש את המילה אור, שהיא מילה מאוד יפה
וחיונית ואופטימית וחזקה וקצרה. כשלקחנו את כל המערבולת הואת ומשמאל אני מראה לכם
קצת סקיצות שהתחלתי לשחק איתן תוך כדי התהליך, לקחנו את האלמנטים הגרפיים, את המילה
אור, שלאט לאט זה מתחיל להזכיר את המילה ובנינו משמר? את הסמל. בעצס יש פה איזושהי
התפרצות מנקודת מרכז אחת כלפי חוץ, יש לנו לכיוון של מרכז, לכיוון השמיים אל על ושמאלה את
צירי התנועה וזה גם מזכיר את המילה אור וביחד נבנה המותג של אור יהודה, המרכז של המרכז.
סמל ההיסטוריה שלכם נכנס לתוך איזשהו מגן, כמקובל בערים כישראל 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 שפה 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. זאת סקלת

הצבעים שהובילה אותנו במיתוג הזח.

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

פנטונים.

כל הפתרתות נמצאים והצורות הגאומטו�יות הללו גם אפיינו צורות, פסים צבעוניים נקרא לזה,
שטחים צבעוניים שנגזרים מתוך הלוגו וילוו אותנו בהמשך. גם הצורות האלה וחלקיהן אנחנו נביא
אותם לידי שימוש כלוגו. לאחר מכן, המשכנו "לשחק" ובנינו אייקונים, איזה שחם סמלים או איזש
הס 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 זה 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 שפח 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 מודעות שהמצאנו אותם, אבל זה מתחיל
להראות איך הדברים מתחילים להתחבר, איך יושב הלוגו, איך יושב הפס הצבעוני, איך האלמנטים
האלו משחקים על גבי הויזואלים. יכול להיות שכל נושא התרבות יקבל את האייקון של התרבות
בצד. זה ככר כמובן נתון לאינטרפרטציה של כל מעצב או מעצבת שיעבדו עם החומרים האלה
בהמשך. וכך חלאה 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, הרגלים 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 הס ככר יהיו אחרת. שלטיס כגני משחקים, על מבני ציבור, נייר
מכתבים, מעטפות, כרטיסי ביקור, חתימות מייל, הגל יושב תחת המותג הזה. זאת השפה שאנחנו
מציעים לכם, זאת השפה שעיצבנו אותה והיא מאוד צבעונית, מאוד שמחה, אופטימית, פורצת

מכאן החוצה. שיהיה בהצלחה ותודה לכס.
נתי מור:

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.
נתי מור:

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

האופציות.
ננה חן:

איך נעשה איתור התושבים?
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אייוקירנפלי:

כל תהליך הלמידה של הכרות השטח נעשה גם מול מנהלים בעירייה וגס חלק מנושא של שיתוף
התושבים עשינו אקתון, שוח אומר לבוא ולשמוע את התושבים, לשמוע >?ת הבעיות, את החוזקות

של העיר ובאמצעותם ללמוד ולראות איך ניתן לקחת את העיר מבחינת המיתוג.
ננת חן;

איך התושבים ידעו שיש תהליך כזה!
אורו קזרנפלד:

עדכנו אותם.
ראש העירייה;

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

ליאת בו בסט:
פעילים בעיר מכל מיני תחומים השתתפו.

אורוקורנפלי:

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

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

מכוון יותר פנימה ופחות החוצה.
ליאת בו בסט;

אני חושבת שזה יצא יפה וצעיר.
אורן קזרנפלד:

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

מוי: נתי

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

עבר תהליך מקצועי לגמרי ובסופו של דבר הגענו למוצר הזה שהצגנו לכם כאן.
ראש העירה:

תודה רבה על העבודה.
ננה חו;

מהן עלויות המיתוג!
ראש תעירי ה ל

יש לזה סעיף מיוחד בתקציב.

(נתי מור ושוקי דוכוכני עוזבו את הישיבה)
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סעין מסי 1 -א<שזר ועדת משלחות וביקור גומלין לגויליו במסגרת ערים תאימות
ראש העירית:

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

כאן במסגרת משלחת רשמיה.

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

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 עס הבחירה שלו הוזמנו לביקור

גומלין אצלו בברלין.

אני לא צריכה להכביר כמילים בנוגע למשמעות של הקשר עם עיר תאומה, אבל בעיקר הערך המוסף
של קשר כזה זה לבני הנוער בעיר. רוב הפעולות שנעשה השנה יחד איתס, זה בעיקר משלחות של בני
הנוער, פעילים מנהיגים, קבוצות כדורגל, משלחות מחול ומוסיקה. מטרת הביקור שלנו שם, זה
כעצם ליצור את הכר הנרחב לפעילות ולמימוש וגס 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, הס נושאים בעלויות לינה, אוכל, הסעות והאירוח שם.
על העירייה נופלת עלות הטיסות והאש"ל של ארבעה חברי משלחת. אני רוצה לציין ואם יש צורך
כתיקון הסעיף התקציבי, מאחר וזאת היתה הכוונה 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 פרוצדוראלית 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 בפני מועצת העיר, הצגת
ההיסטוריה וניהול העיר, סיורים בבתי הספר, תיכון וגנים, אותו סיור שהוא עשה פח לפני חצי שנה.

וכמובן דיון קונקרטי באירוע המרכזי שמציין 50 שנות כינון קשר.
עיפר תודר;

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

לאישור ימי עבודה לראש העיר וליואל לוי בזמן שהייתם בחו"ל.
ננה ווו:

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 חזה? האם בסופו של דבר גס

הולכים לקיים משלחות של בני נוער!
ראש הע<ריה:

אני מכבדת אותך, אכל לא יכול להיות שאני מרצה על 1ה שהמטרה לשלוח משלחות נוער ואת
שואלת את השאלה הזאת. אני חוזרת ואומרת שהמטרה לשלוח משלחות וליצור קשר לא ברמת
פוליטיקה, אלא שליחת משלחות נוער מנהיגות, קבוצות כדורגל וכוי ואירוע מרכזי פה ושם לציון 50

שנות פעילות.
ננה חן;

כנראה לא שמעתי.
ראש העיר<ה:

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

החלטה; הרכב הועדה, מאושר.
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ראש העירי ו?:
מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת המשלחות כפי שהציג המנכ"ל?

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

סעיף מסי 3 -מתו הסמנה ליו אברור, מנהל אגף הכנסות, למתן אישורים לטאבו
ראש העירי ה;

אני רוצה לכרך את רן אברון על כניסתו לתפקיד מנהל אגף הכנסות. הוא נכנס לתפקיד דב-1.1.2017
ומתוקף תפקידו אנו רוציס לתת לו אישור 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 גם מבקר את החתימות שלה.
מי בעד!

בעד: פה אחד.

החלטה: מאושרת הסמכה לרן אברון, מנהל אגף הכנסות, למתן אישורים לטאבו לפי סעיף 324
לפקודת העיריות.

סעיף מסי 4 י אישור המלצת ועדת הנצחה
ראש הע<ריה:

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, אכל 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 תושכי העיר ולא תושבי העיר, חללי מערכת
הביטחון וכוי. בשונה מקריאת שמות, בועדת הנצחה כל יוזם או בקשה המשפחה או הגורם שמבקש
להנציח חייב בהשתתפות כספית להנצחה. לכן, בפרוטוקול של ועדת ההנצחה הסמכנו את גיל, גזבר

העירייה, להכיו טבלת השתתפות מינימום שמצורפת לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו.
גיל גבריאל;

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.

ראש העירי ה:

בכל 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.

זיאנה נהו!
לא כל אחד יכול להשתתף.

גיל גבריאל;

ככל שהקשר יותר מרוחק, הסכום הוא נמוך יותר.
ראש העירית:

נקודת המוצא שככל שרוצים משהו רשמי ומכובד, ישתתפו בסכום.
יעקנ נחום;

למה אלה שקוראים על שמס רחוב, לא משתתפים ככסף ואלו שרוצים להנציח, צריכים להשתתף
בכסף!
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העיריה: ראש

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 ולכן

נפתחת בפניהם האופציה הזאת.
ננה חו:

לא חשבתם לשים סף של מקסימום?
ראשהעיריה:

זה המשפחה מחליטה.
ננה חן:

אס מגיעה משפחה שרוצה להנציח משהו שעולה בסופו של דבר 10 מלש"ח והשתתפות שלנו אמורה
להיות 500/0, האם זה יכול לקרות!

ראש העירי ה:
לא, אנחני לא נהיה שם.

ננהחז:
לכן אני מציעה שיהיה סף עליון.

ראש העירית:

העירייה לא מתחייבת להשתתף בהנצחה, כשזה מוקם התחזוקה היא על העירייה.
גיל גבריאל;

מה שננה אומרת לגבי היקפי מקסימום נשמע הגיוני וצריך לחשוב על מספר שמעבר לזה לא נעשה
פרויקט הנצחה,
עז"ד שפינדל:

ככל מקרה זה כפוף לתקציב.
ראש חומריה:

אנחנו נסכים שכל מקרה לגופו של ענייו מניע לועדת ההנצחה.
ננה חו:

עדיף שתנאי הסף יהיו יותר מעוגנים.
ראש העירית:

אני מציעה להגביל את סכום המקסימום ל- 300 אלש"ח.
ננה חז:

אלא אם מגיע אדם שמוכן לקחת את כל התשלום על עצמו.
ראש העירית:

אני מביאה לאישור את המלצות ועדת ההנצחה עם הטבלה שמצורפת ומהווה חלק בלתי נפרד, עם
50 ל- 300,000 ש"ח ובמקרה בו קרובי המונצח יממנו התוספת שהיקפי הפרויקט ינועו בין 000,

באופן מלא, אזי ללא הגבלה.
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נייר עבודה

קווים מנחים לעבודת וועדת הנצחה בעיר

, ההווה של1 דל ועתידו לוט בערפל. עם שאינ! יודע את עברו

יגאל אלון
רה0

העיר אור-יהודה רמת-3נק0 הינה בעלת עושר תרבותי רג, גיוון של ערות רבות ונושאת עיניה אל

עברה . מחזקת את ההווה ומכוונת אל עתיד טוב לתושביה ולבאים נשער1 העיר

באמהות סבילות וו^ז�ת ההנצחה נעיר, עיריית אור יהודח תשמר את ו;קשר עם דמייות מפתח

בעלות משמע1ת ה0טווית ותרגותית 1תקבע כללים לאמצעים להנצחה

הנצחת אורחים

ה1*חת 0ז1�ח-ם תוטב1 העיר

, 19ל1 ותרומח1 לנו'גן ̂ב ר-ו1יר ה'נו קשריו של המונגח ליישוב תנאי כזרנרזי להנצחה ^ל רנו

הת9תחות ושגשוג העיר , הקהילה והחגבים.

הם1�1בר ביוזמה פרטיו? ה1ובעת סרנון הוגתורים ליזג!1:ח את יקיים בקריאת ערוץ הנגחה על
שמם

ההנצחיו תיעשה בתיאום ובאישור וועדה והנצחה ובמימון מל* של משסחת הסונצח ""ט

טבלת סרוג! .1 לקביעת השתתפ1ז1 הבםמת כר,[1תה

הנזנחת אזרחים שאינ0 חושבי העיר

תנאי מרנזי להנצחה של א^רח שאינו חושב ו^עיר הינו 9עלו ותרומת! למען התסתתות

ושגשוג הארץ והעם . טביעת חותם משמעותי ביניה הקהילתית ונוורשת ייחודית כעלת
תיו1וד וםימונין

המדובר ביוזמה פרטית הנובעת םתיון השארים להנציח אח יקירם בקריאת נ1רוץ הנצחה 0ל

שמם על מקום מיורי המשפחה המבקשת , להי1ו1 בעיר בעת וזנשת הבקשה.

ההנצחה תיעשה בתיאום ובאישור וועדת ההנצחה ובמינ"ן הלא של נזשסחח המונצח ע"פ

טבלת פרוט הקריטריונים לקביעח השתתפות הנ30ית בהנצחו;.

ה1ז1יות 0<�"0י0

גורם המגל]* להנציח אישיות רמת מעלה יציג, בעת הבקשה, 0ח הרקע ואת הגורמים
התורמים לשיקול הוועדה

כנלל. יוזמה פרטית להנצחת אר"מ תתקבל כבקשה להנצחת אזרח שאינו תושב העיר.

ו
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ו1רו*י הנויוות אזרחים

אלמנט ? שלט או *'ון וותר , 0פ0ל , ריהוט רחוב , םלע אן אלמנט נוי אחר.

וניב - גזחקן משחק , מתקן גילה , מחוום בתוך מסריה או מבנה גיבור או קהילה

, שביל וכיי"ב אתר - נינה . פינת משחק גינת מרגו>1

מבנה - מבנה ציבורי או קהילתי

, לפרויקט אירוני 10 חינונ- קוגילות - תרומה למלנה. לפעילות העירייה

הנותוז חללי מוקרנת הביטחון

חלל מערגת הביטחון שיונצח יהיה תוטב העיר או שמק!ס נזגורי מטפחתו המידית . בעיר

הנצחת חלל מערכת הביטחון חינבצע במתו!ה נ9רז� ועל 0י בקשה ובתיאום עם נזשסחת החלל.

ערוץ ההנצחו; "נחר בשיתוף ובהו1*ם למקובל גיחד ו1ם גורמי משת� הביטחון והאגף להנצחת . יד
לבנים 1נ>1יני הגישפוזה

לא תותנה הנצחת רלל מו1רנת הביטחון בכל השתתפות נססית נוגד המשפחה וגל ^תרית 10,

ההשתתפות הכםפית תהיה וולונטרית לחלוט-ן וו1ת1ו0ף לעלות הנוללת של ערוץ ההנצחה

, יבוא הטש* נכל שיידרש השתתפות בנזינו1ן ערוץ הנגחה לחלל מערגת הביסחון ו1ל-ידי העיירה

בפני ו1עדו1 הנספים להוזלטה בדבר גונה השתתפות העירייה.

הוחיות כלליות

נל סעיל1ת הנצחה 10 ערוץ הנצחה , בין אם ל0זרח ובין 0ם לחלל מערכת הבינזחו). תאושר כמוצצת

חעיר לאחר אישו1� בוועדת ההנצחה

, אלא באישור מווגויונ העיר וגרוב של ו^לי שליש הנגחת נקטר לא תהליף שם רחוב או אתר הי0ט1נ'
</ יותר / יוברי המועצה 

תחזוקת ערוץ הה^חה (אלנו01 רנינ, אתר או מבנה) הים בארריוה המשפחה ווו הגורם המבקש

ובנפוף לחתימה על הםנם והתחייבות לכך כחלק מ1קשת ערוץ ההנצחה.

העירייה תהיר, רש)(ית להסיר ערוץ הנצחה במקרה של הג!0קח התחזוקה 1/או ה11יפול בו

ערוץ ההנצחה יהיה בעל נוימדים מבירים וטעו] איטור של גורמי המקצוע בעירייה נגון מנהל שפ"ע

1מר.1רק העיר . בהתאם לעחץ ההנצחה.

̂ודהו1ה את חלקו במימון ערוץ המשפחה או הנורם המבקש רשאי להקים וזרומה מגוף חיצוני /
ההנצחה בהתאם לטבלה המפורג1ת

ה0נומינו הנקובים בםבלת יעודננו או יאושררו בישיבת וועדת הנצחה הראשונה בנל שנת גובורה



עמוד 11 מתוך 11

0 ר!נזנחה - 11>נינ"ט 50,000 101 ןי7ן היקקי ג*1"

ר^יקף י;^י1ר1סות - ל* 0יו1יו ח 20.000 וי.ו

^נ<ל�,ו�^ בו ת11ו1ו8ח *=יר- תוע^ב העיו
יי30  ̂ ̂ח הוש1י ו7'<יו� 1̂�ובי רמו1
קו-וב1 הניוו^ח >?י1ם רנוו"בי העיר 50%

ייי י"^^ת^יי -י"" יי ̂יי1^י^ גמיןיה ?!_^י
ק^זגי ר^מונצת תושבי העיר '1/ס50
̂יו� 4ח75 ̂בי ה קרובי המנבזניו "ינם תו

ו

מי בעד?
בעד: פה אחד.

החלטהל המלצת ועדת הנצחה, מאושרת.

(19. (הישיבה ננעלה בשעה 00

דוד חמאני ליאת שוחט, עו"ד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה ראש העירייה

מרכז ישיבות המועצה
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העתק כתבה מאתר "כאן דרום"
המתארת את ליווי הקמפיין של ראשת

העיר על ידי התובעים 2-1



• ניווט ראשי
• ניווט קטגוריות

• ניוונו פירורי לחם
• תוכן הכתבה

ן אותך נם • אולי יעניי
• תוכן מקודם

• פוטר

אנשי הצללים: הכירו את האנשים שמשפיעים על מקבלי ההחלטות
לון באשק

הם משפיעים, מעצבי מציאות ודעת קהל, לעתים גם לוחשים על האוזניים הנכונות,
מייעצים למקבלי ההחלטות ו"מושכים בחוטים". הם אלה שיודעים לייצר כותרות בשקט

מתוך הצללים. קבלו את האנשים הכי חשובים מאחורי הקלעים בכל התחומים

08:26 29.12.17
מאת: גינ' פרנקל שלום, דוד לוי, ג"ל מיכאל1

116914- _^11(9 8£̂

\7 1 1 1
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המשפ�עים. א�לוםטרציה א.0.א.פ קריא"טיב/396וחו9חו

אליהו ברדא
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אביתר 0דון, הבעלים של משרד הפרסום "בלאנקו" הוא האיש שהט"קונים המקומיים נתנ1 בו את אמונם ואת תקציבי העתק שלהם.

, הצליח בזנות הכישרון, הרוח הצעירה המשרד של 0דון, שהחל את דרכו לפני מ0פר שנים כמשרד קטן ומקומי, עם לקוחות מקומיים
והייחודיות שלו למשוך אליו גם לקוחות גדולים בקנה מ�דה ארצ1.

כיום, שבע שנים אחרי הקמתו, המשרד מעסיק 25 עובדים בתחום הפרסום ולפנ� כשנה וחצי העתיק את מקומו למגדלי יאלקטרהי בתל אביב.
למרות המעבר עד"ן מדובר במשרד שמורכב ברובו מתושבי אשקלון וגם סדון עצמו עדיין מתגורר בעיר.

"נות ביתן1 שגט היא בבעלות איש ברשימת הלקוחות המכובדת של המשרד ניתן למצוא את "הכשרה" ו"אלבריי שבבעלות אלי אלעזרא, רשת י
העסקים נחום ביתן. המשרד מטפל גם בפרסום של חברות נדל"ן גד1לות, שמשקיעות מיליונים בתקציבי הפרסום שלהן.

, מתמחה בעולם הדיגיטל והטכנולוגיה, הטמעת מערכות פרסום מורכבות ומחקר המשרד מספק את כלל השירותים להם זקוק הלקוח
, כמו אסטרטגי. העבודה נעשית באמצעות צוותי קריא"טיב ופלאנרים, שבונים קמפ"נים מעוררי עניין ולא קעם גם כאלה שהפכו לשיחת היום

למשל הקמפיין של חברת ח.א.ש, שג"0 את יורם ארבל ועורר עניין ציבורי.

נדב אברמוביץ'
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נדב אברמוביץ1, חקמפ"נר והיועץ האסטרטגי, זכה להכרה רחבה בבהירות המקומיות האחרונות נאשר הוביל קמפ"נים שהנחיתו שלושה

ראשי ערים על כיכ'אם: איתמר שמעוני באשקלון, יאיר רביבו בלוד ואלון דירי בשדרות. את הקמפ"נים ה1א הוביל �חד עם שותפו מאור אביגל,
שנחבא יותר אל הכלים.

"יועץ אסטרטגי המתמחה בתחום הציבורי, בעל תואר ראש1ן במדעי המדינה ותואר שני במדיניות ציבורית עם החמחות במנהל כספי
מאוניברסיטת בר אילן", זה מה שמספר עליו האתר של החברה שלו. "יועץ פוליטי בעבר של שמעון פרס, בנוסף שימש ראש אגף ארגון של

מפלגת קדימה. מלחה גופים ציבוריים וראשי רשויות ומוביל תהליכי חשיבה אסטרטגיים. בעל יכולת בניית והובלת קמפ"נ-ם וניסיון רב בהכנת
תכניות א0טרטני1תיי.

ההצלחה המטאורית בשנת 2013 סחפה אחריה מועמדים נוספים, ומאז נוספו לרשימה גם ני0ן בן חמו בערד, ליאת שוחט באור יהודה,
מזכ"לית ארגון המורים י9ה בן דוד ועוד. בשנה האחרונה הוא הגיע לעיריית אשרוד ומוגדר כמי שאחראי על ניהול דפ' הפ"סבוק, אבל יש כבר

מי שאומרים שהוא הרבה יותר מזה וכי הוא נמצא שם כדי להכין את הקרקע לבחירות 2018.

בעיר"ת אשקלון, למשל, הוא המשיר לתת שירות גם לאחר הבחירות בשנת 2013 והיה חלק מהצוות התקשורתי הגדול שליווה את העירייה
בראשות איתמר שמעוני. לאחר התפוצצות פרשת שמעוני ועם בחירתו של תומר גלאם, חזר אברמוביץ1 לעבוד עם עיריית אשקלון, והפעם

תחת המטרייה של הםכם הגג. האם זה יביא אותו גם להוביל את הקמפיין של תומר גלאם? זאת נדע בהמשך.

שרון עטיה



נספח 11

העתק כתבה המתארת את החשדות
מיום 15,5.2006 באתי "וואלה"



חדע1וח

חדשות // חדע11תבארי\

הוארך ב-8 ימים מעצרו של ראש עיריית לוד
, מאור אביגייל חשודים שלקחו שוחד ממנכ"ל חברת המחשוב "מטרופולינט" וממנכ"ל בני רגב ועוזרו

חברת "שוהר" המספקת שירותי חב"ה

?ום שני. 15 במאי 2006, 13:21

* ' *

יל, חשודים שלקחו שוחד משמעון רוטברט - מנכ"ל חברת , מאור אברגי ראש העיר [[לוד]] ועוזרו
מטרופולינט", המספקת שירותי מחש1ב - ובתמורה היטו מכרז לאספקת שירותי מחשוב לעיריית לוד. "

עוזרו הוארך אמש בשמונה ימים. מעצרו של רוטברט הוארך בארבעה ימים ומעצרם של ראש העיר ו

רגב ועוזרו חשודים עוד, כי לקחו שוחד מנתן שורר, בכיר בחברת "שוחר" המספקת שירותי חנייה. מעצרו
, אריק וניר רגב חשודים שת�ווכו בעסקות השוחד. של שורר הוארך בארבעה ימים. בניו של ראש העירייה

מעצרם הוארך בחמישה ימים.




