
בבית משפט השלום
גתל-אביב-יפו

בעניין: 1. נדב אברמוביץ, ת.ז. 033483520
2. מאור אברג'יל, ת.ז. 031536410

3, איי טיס קשרי קהילה בע"מ, ח.פ. 515071033
מרחוב רבי טרפון 1, ראשל"צ 7552701

ת.ד. 15125, ראשון לציון
ע"י ב"כ עוה"ד יורם מושקט ו/או אוריין
אשכולי ו/או שירה רייך ו/או מנחס אברהם
מרחוב יהודה הלוי 85, תל-אביב 6579614

: 03-5609882 / התובעים; ; פקס' 03-5662038 : טל'

ד - ג נ  -

1. אבי בריאלי, ת.ז. 031167216
2. גור מגידו, ת,ז 066385568

מרחוב שביל המרץ 2, תל-אביב 61350
3. הוצאת עתון הארץ בע"מ, ח.פ. 510015449

מרחוב שוקן 21, תל�אביב 6653207 הנתבעים?

מהות התביעה: כזיקית, לשון הרע

סכום התביעה: 300,000 ש"ח

כתב תביעה
1. בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת על-ידי התובעים, נדב אברמוביץ, מאור אברג'ל וחברת איי טים
קשרי קהילה בע"מ (להלן: "התובעים"), להזמין לדין את הנתבעים אבי בר-אלי, גור מגידו והוצאת

: עתון הארץ בע"מ (להלן: "הנתבעים") וליתן את הסעדימ המפורטים להלן

(א) לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 300,000 ש"ח כפיצוי על כתבה

;"הכתבה"£' בצירוף פוגענית שפורסמה בעיתון ובאתר האינטרנט 1314£61*1116 (להלן

הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל;

1116̂ ומכל מקום ועל 131̂ (ב) לצוות על הסרתה של הכתבה הפוגענית מאתר האינטרנט 61

איסור הפצתה ולחילופין על החרמתה, בהתאם לסעיף 9(א) לחוק איסור לשון הרע,
; התשכ"ה-1965 {"חוק איסור לשון הרע")

(ג) לחייב את הנתבעים לפרסם תיקון או הכחשה של הכתבה חפוגענית, במקום, במידה,
; לרבות אל כל מי שקיבל את בהבלטה, בהתאם לסעיף 9(א) לחוק איסור לשון הרע
הפרסום נשוא התביעה במכתב, מייל או כל תכתובת אחרת ולהודיע להם כי הם חוזרים

בהם מהאמור באותה תכתובת.

(ד) לחייב את הנתבעים בהוצאות לדוגמא ובהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, ריבית

והפרשי הצמדה כדין.
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(ה) ליתן כל סעד אחר או נוסף, כפי שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון ולצודק בנסיבות העניו.

ההדגשות בציטוטים המובאים בכתב התביעה זה אינן במקור, אלא אס נאמר אחרת.

א. מבוא

2. תביעה זו מוגשת בשל כתבה פוגענית, משמיצה ומגמתית שנכתבה על רקע גזעני אשר התפרסמה
.711^13̂ נעיתוו ונאתר האינטרנט 1

3. המדובר בכתבה שבה מוטחות האשמות חסרות כל בסיס נגד התובעים. כתבה הערוכה באופן
פופוליסטי מגמתי וחד צדדי, שאינה מסתירה כלל את מגמתם וכוונתם של הנתבעים לפגוע, בין

היתר, בתובעים ולגרום להם נזק.

4. הכתבה משתלחת בתובעים תוך שימוש ב"עובדות" שקריות ושגויות, חצאי אמיתות שנכתבו באופן
רשלני, זדוני ומרושע, ו"מסקנות" מוטות, הלקוחות מעולם הדמיון - והכל תוך ניסיון מכוון לבזות

את התובעים ולהשפילם.

5. כפי שניתן ללמוד מהכתבה, המסקנות המוטות הנגועות בגזענות, בעיקר נגד התובע 2 - ששם
משפחתו מתקשר להקשרים עבריינים, הינם בניגוד לאמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל צורות
, המגדירה "גזענות" כ"כל הבחנה, הוצאה מן האפליה הגזעית (כתבי אמנה 861) שנוסחה בשנת 1966
הכלל, הגבלה או העדפה המיוסדים על נימוקי גזע, צבע, יחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני,
שמגמתם או תוצאתם יש בהן כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה או
בשימוש, על בסיס שווה, של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים המדיניים הכלכליים, החברתיים,

התרבותיים, או בכל תחוס אחר בחיי הציבור." (סעיף 1 לאמנה).

6. הפרסום הפוגעני כולל האשמות שווא משוללות כל יסוד המופצות באופן רציף ברשת האינטרנט
24 שעות ביממה, תוך שהנזקים הנגרמים לתובעים הולכים וגדלים. החל מיום 02.10.18,

7. דברי הדיבה והלעז כלפי התובעים בכתבה נועדו להשפיל אותם בעיני הבריות, לעשותם למטרה
לשנאה, לבוז וללעג ולפגוע בהם ובכך יצרו לשון הרע נגדם.

8. תביעה זו מוגשת, אם כן, בשל הנזקים אשר הפרסום הפוגעני גרם וגורס לתובעים, ועל מנת למנוע
את המשך פרסומו והפצתו, תוך המשך גרימת נזקים לתובעים.

ב* הצדדים לתובענה

9. התובעים 1 ו-2, ה"ה נדב אברמוביץ ומאור אברג'יל (בהתאמה), הינמ יועצים אסטרטגים ומפעילים
את משרד אביגל ואברמוביץ (עוסק מורשה), שותפות שאינה רשומה, אשר נותן שירותים בענף יחסי

הציבור, הפרסום, הייעוץ האסטרטגי וניהול רשתות חברתיות.
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10. הנתבעת 3, איי טיס קשרי קהילה בע"מ, הינה חברה פרטית בבעלות התובע 1, העוסקת, בין היתר,
ביעוץ אסטרטגי שיווקי, מיתוג, גרפיקה ויחסי ציבור.

13̂\1116, אליו נעשתה 11. הנתבע 1, מר אלי בר"אלי, הינו העורך הראשי של העיתון ואתר האינטרנט 61
פניה אחר פרסומה של הכתבה, להתערבותו בהפסקת המשך פרסומה של הכתבה והפצת לשון הרע

ולהסרתה מאתר האינטרנט.

12. הנתבע 2, מר גור מגידו, הינו הכתב שכתב את הכתבה.

13. הנתבעת 3, הוצאת עתון "הארץ" בע"מ, הינה חברה פרטית והמוציאה לאור של העיתון ואתר

11161̂, ואל בעליה נעשתה פניה אחר פרסומה של הכתבה, להתערבותם בהפסקת האינטרנט 311461
המשך פרסומה של הכתבה והפצת לשון הרע ולהסרתה מאתר האינטרנט.

14. הנתבעים אחראים, ביחד ולחוד, לפרסומים שפורסמו בעיתון ובאתר האינטרנט 461[131\1116, בהתאם
לסעיף 11(א) לחוק איסור לשון הרע.

ג� פיסומ לשו1 הרע בוטה על-ידי הנתבעימ

15. החל מיום 02.10.18, הובא לפרסום, פורסם והופץ על-ידי הנתבעים בעיתון ובאתר האינטרנט

71161̂ כתבה מכפישה, דיבתית ופוגענית נגד ההתובעיס תחת הכותרת - "יועץ התקשורת של ^61�
ראשת העיר ניצח את עצמו במכרז - וגרף מאות אלפי שקלים" (להלן: "הכתבה'1)

רצ"ב הכתבה המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומן כנספח 1.

.7116̂ הכתבה עצמה כאמור פורסמה בעיתון וכן באתר האינטרנט ץ6̂�131

16. כיוס שמורה הכתבה באתר האינטרנט, וניתן להגיע אליה בחיפוש פשוט, באמצעות כל מנוע חיפוש,
במנוע החיפוש של האתר, או במנועי חיפוש אחרים באינטרנט, מוביל אל הכתבה נשוא התביעה.

17. בכתבה פרסמו הנתבעים עובדות שאינן נכונות, מצגי שווא, טעויות והטעיות אשר מקורן בכוונת זדון
לפגיעה בתובעים, למרות שהנתבעים הבהירו שאיןן בהן מאומה ומדובר בהאשמות חסרות בסיס.

18. הנתבעים פרסמו לשון הרע על התובעים, ופגעו בשמם הטוב. הנתבעים פעלו בזדון, לא בדקו את
הפרטים שפרסמו, והמציאו פרטים נטולי כל בסיס במציאות, והכל מתוך רצון ליצור 'תאוריית
קונספירציה/ כאילו מתקיימים יחסי שוחד בינם לבין ראשת העיר אור יהודה בעת שהתמודדה.

דבר שלא היה ולא נברא.

19. ביום 03.10.18 נשלח על ידי ב"כ התובעים מכתב לנתבעים, ובו דרישה לפרסום התנצלות ולהסרת
הכתבה מאתר האינטרנט, רצ"ב מסומן כנספח 2.

3



20. חרף העובדה שבמכתב הובהר לנתבעים, כי כשלו באי אמירת אמת ובלשון הרע, הם לא טרחו
להגיב למכתב. למכתב זה לא התקבלה תשובת הנתבעים עד היום.

הפרטים השקריים נשוא בתביעה

21. כבר מקריאת כותרת הכתבה "יועץ התקשורת של ראשת העיר ניצח את עצמו במכרז - וגרף מאות
אלפי שקלים", נמצא כי המדובר בהוצאת דיבה המתבססים על "עובדות" שיקריות.

22. גס בכותרת המשנה נכתבה עוד המצאה שיקרית "נדב אברמוביץ, שגיהל את הקמפיין של ליאת
שוחט באור יהודה, זכה לאחר שהתמודד באמצעות שתי חברות, בהליכים של "מכרז סגור" �

למתן שירותי גרפיקה לעירייה ולניהול אתר האינטרנט 6 על פי תכתובות שהגיעו לידי
. 131ג7110שוחט היתה מעורבת במכרז" 6̂1�,

23. כפי שניתן לראות מהכותרת וכותרת המשנה של הכתבה הנתבעים מייחסים לתובעים ו/או מי מהם
עם ראשת העיר אור יהודה.

24. ראשית, התובעים או מי מהם אינו יועץ התקשורת של ראשת העיר.

שנית, התובעים או מי מהם לא ניצח את עצמו ב"מכרז".

שלישית, אין המדובר ב"מכרז" כי אם בהליך של קבלת הצעות מחיר (כפי שניתן לראות ה"מכרז"
שבכותרת תוקן בכותרת המשנה ל"מכרז סגור" ובגוף הכתבה תוקן "המכרז" ל"מכרז סגור - קבלת

הצעות מחיר"}.

רביעית, הוגשו ונבחנו מספר הצעות של מציעים שונים.

: 25. המשכה של הוצאת הדיבה ניכר גס בגוף הכתבה שם נכתב, בין היתר, כי

"תופעה מוזרה הרבה יותר היא שאביגל ואברמוביץ, היועצים של ראשת העיר,
התמודדו במכרז נגד עצמם, באמצעות שתי חברות שבבעלותם. לא תופתעו

. לגלות שהם גם ניצחו את עצמם

בשני הליכים של "מכרז סגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם זכו צמד היועצים
של שוחט ב-2016 � הראשון לשירותי גרפיקה לעירייה והשני לניהול אתר
האינטרנט של העירייה - פנתה העירייה לשלושה מציעים בכל מכרז. בשני
המכרזים התמודדה חברת אביגל ואברמוביץ ובשניהם התמודדה גט חברה
אחרת בשם "אי�טים", שגם היא בבעלות אברמוביץ. לאחר הזכייה בשני
המכרזים האלה, שילשלו היועצים האישיים של שוחט לכיסם, כ�230 אלף

שקל "
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26. אף עניין זה שיקרי וחסר ביסוס. העובדות הן שבהליך בדיקת הצעות המחיר אותן הנתבעים כינו
"מכרז סגור" נבחנו על ידי ועדת התקשרויות של עיריית אור יהודה נושאים שונים: האחד הצעות

למתן שירותי גרפיקה; והשני הצעות לניהול אתר האינטרנט ודפי הפייסבוק של העירייה.

הליך הצעות המחיר למתן שירותים בתחום הגרפיקה

27. בגוף הכתבה נכתב עוד בקשר להליך זה כי "להליך המכרזי בתחום שירותי הגרפיקה מסרה מנהלת
הלשכה כי יש לפגות לשלוש חברות: אביגל ואברמוביץ, אי�טים שבבעלות אברמוביץ וחברה נוספת
בבעלות שוקי דוכובגי. בהליך הזה, זכתה בסופו של דבר אי�טיט - כלומר, אברמוביץ ניצח את עצמו

(וגמ את דוכובני), ובעקבות כך הכניס לכיסו 125 אלף שקל ב-2017-2016 '

28. באשר להליך הנוגע לנושא הגרפיקה, ההצעות שעמדו בפני ועדת ההתקשרויות של עיריית אור
יהודה ונבחנו על ידה הן ההצעות כדלקמן:

28.1. חברת אייטיס קשרי קהילה בע"מ (התובעת 3), הצעה על סך של 5,500 ¤ (לא כולל
מע"מ) ,?

; 20 ¤ לחודש (לא כולל מע"מ) .כ0 פרסום בע"מ, הצעה על סך של 000, 28.2. חברת̂ 

28.3. חברת סטודיו שוקי דוכובני בע"מ, הצעה על סך של 8,000 ¤ לחודש (לא כולל מע"מ).

העתק 3 ההצעות לנושא הגרפיקה רצ"ב כנספח 3.

29. הנה כי כן, עיון בהצעות המחיר מעלה, כי הצעת משרד התובעים 2-1 (שותפות לא רשומה) אביגל
ואברמוביץ כלל לא נכללה בהליך בדיקת הצעות המחיר למתן שירותי גרפיקה. על ידי ועדת
ההתקשרויות של עיריית אור יהודה נבחנו שלוש הצערת שונות על ידי חברות שאין ביניהם קשר
כלשהו ומדובר ביישויות משפטיות נפרדות. כלומר ההתמודדות היתה בין התובעת 3 לבין שתי

חברות אחרות ושונות.

30. מבדיקת הצעות המחיר נקבע כי הצעתה של התובעת 3, חברת איי טים, זולה משמעותית משתי
ההצעות האחרות ועל כן אף זכתה. משכך הטענה כאילו "אברמוביץ ניצח את עצמו" אינה (כונה.

הליך הצעות המחיר לניהול אתר האינטרנט של העירייה ודפי הפייסבוק

31. בגוף הכתבה נכתב עוד בקשר להליך זה כי "להליך הצעות המחיר לניהול עמוד הפייסבוק ואתר
האינטרנט של העירייה התבקש שמחה לפנות לאביגל ואברמוביץ, לאי�טימ של אברמוביץ ולגתי
מור. כאן זכתה חברת אביגל ואברמוביץ, כלומר אברמוביץ ניצח את עצמו, מה שהניב הכנסה

נוספת של 107 אלף שקל ב-2016�2017."

32. באשר להליך הנוגע לאתר האינטרנט של העירייה ודפי הפייסבוק, ההצעות שעמדו בפני ועדת
ההתקשרויות של עיריית אור יהודה ונבחנו על ידה הן ההצעות כדלקמן:
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32.1. משרד אביגל ואברמוביץ שותפות לא רשומה (התובעים 2-1), הצעה על סך של 5,000 ¤

; לחודש (לא כולל מע"מ)

32.2. חברת גיל-עד תדמית בע"מ, הצעה על סך של 14,100 ¤ לחודש (לא כולל מע"מ) ;

; 32.3. חברת \,.ס.£ פרסום בע"מ, הצעה על סך של 7,000 ¤ לחודש (לא כולל מע"מ)

העתק 3 ההצעות לנושא אתר האינטרנט ודפי הפייסבוק תנ"ב כנספח 4.

33. הנה כי כן, גם בהליך זה ועיון בהצעות המחיר מעלה, כי הצעת חברת איי טיס כלל לא נכללה בהליך
בדיקת הצעות המחיר למתן שירותים לאתר האינטרנט ולדפי הפייסבוק של העירייה. גם בהליך זה
נבחנו על ידי ועדת ההתקשוריות של עיריית אור יהודה שלוש הצעות שונות של 3 חברות שונות שאין
ביכיהמ קשר כלשהו ומדובר ביישויות משפטיות נפרדות. שוב, ההתמודדות היתה בין משרד אביגל

ואברמוביץ לבין שתי חברות אחרות ושונות.

34. מבדיקת הצערת המחיר נקבע כי הצעתו של משרד אביגל ואברמוביץ זולה משמעותית משתי
ההצעות האחרות ועל כן אף זכה. משכך הטענה כאילו התובעים התמודדו באמצעות שתי חברות

וניצחו את עצמם לא נכונה.

35. למרות שלא נפל כל דופי בהליך הצעות המחיר ובחירת הזוכה, המציאו הנתבעים תאוריית
קונספירצייה, ככל הנראה בהסתמך על מידע חסר, שיקרי, מניפולטיבי ובלתי מבוסס של גורמים
אינטרסנטיים המעונייניס לפגוע בראשת העירייה, נוכח הבחירות הקרובות הקבועות ליום
30.10.18, לא נתנו לעובדות לבלבל אותם וכתבו כתבה מלאת דיבה ושיטנה הכוללת גם את

התובעים.

36. המדובר בהאשמות חמורות, מגמתיות ופסולות המציגות את אופן ניהול ההליכים של קבלת
ההצעות ואת התנהלות התובעים ואחרים באופן מעוות עד כדי שיסוי לשמו.

37. שקר נוסף שהוכנס ככותרת משנה בגוף הכתבה הוא האמירה "לא רשום כבעלים, שינה שם לאחר
הרשעה בשוחד" המתייחסת לתובע 2. דא עקא התובע 2 לא שינה את שמו. ממילא השותפות אביגל
ואברמוביץ (אביגל חינו שמו המסחרי של התובע 2) הוקמה בשנת 2010 - ללא כל קשר להרשעתו או
לכתב אישום כלשהו שהוגש זמן רב לאחר מכן (כל זאת שעה שמדובר בהרשעה המלווה בעיסקת
טיעון עם עונש של עבודות שירות בלבד המעידים על קלות העבירה ואין המדובר למעשה ב''שוחד").

38. ניסיון הנתבעים לקשור את "שינוי שמו" בשל 'הרשעתו' ואף הציון על כך בכתבה מהווה שימוש
גזעני בכדי להכתים את התובע 2 ואת שם משפחתו, בכך ששם משפחתו דומה למשפחת אברגי'ל

המזוהה כמשפחת פשע.

39. בהקשר זה נציין, כי אף הציבור הרחב הבין זאת כך, כפי שהדבר גס מתבטא בתגובות לכתבה
... עו7 אברג'יל : "אזרחית בי אלו גם אותן הדמויות - הן פשוט שינו את השם ובעיקר תגובה מס' 3

. "02.10.2018 08:22
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40. לא למותר לציין, כי תגרבית זו צויינה במכתב ההתראה (נספח 2 לעיל) ועד יום זה טרם הוסרה
מהאתר, כך שהנתבעים אחראים בלשון הרע לתגובית זו ולגזענות המשתמעת ממנה, תוך שהם

מעודדים את האמירה הגזענית שהינה למעשה מבית היוצר שלהם.

41. הפרסומים הפוגענייס והגזעניים באופן בו בוצעו, ללא כל הסתייגות, הקשר ובעריכה מניפולטיבית
הינם מגמתיים, והם מהווים פגיעה ישירה וברורה, בתובעים המוצגים כמושחתים המקיימים יחסי

שוחד.

42. הפרסום של הנתבעים המתוארים לעיל, כנגד התובעים נעשו בכוונה לפגוע בהם, גורמים להם לנזק,
כולל נזק תדמיתי, אשר כולל הרחקת לקוחות פוטנציאליים וגרימת נזק לעסקאות.

ה. המסגרת המשפטית ונזקי התיגעים

43. הנתבעים פרסמו ועדיין מפרסמים את הכתבה נשוא תביעה זו באמצעות רשת האינטרנט הנגישה
לכל, כאשר כל משתמש יכול לקרוא את הכתבה ולעשות בה שימוש, ובפרט לקוחות המתעניינים

בשירותי התובעים.

44. דברי הדיבה והלעז כלפי התובעים בפרסום נשוא תביעה זו, יש בו כדי להשפיל אותם בעיני הבריות,
כולל לקוחותיהם הקיימים והפוטנציאלייס, לעשותם למטרה לשנאה, לבוז וללעג ולפגוע בהם, כפי

שבא לידי ביטוי בזמן שחלף מאז הפרסום ועד היום.

45. פרסום הכתבה פוגע בשמם הטוב של התובעים, ומהווה פרסום לשון הרע כמשמעותו בחוק איסור

לשון הרע.

46. הנתבעים מונעים מאינטרס כלכלי-מסחרי מובהק והוא הגדלת חשיפת העיתון ואתר האינטרנט,
7116̂ . הנתבעים לקחו על עצמם יצירת "רייטינג", ובעקבות כך ובאופן ישיר- הגדלת הכנסות 1311161
סיכון מחושב לפרסם לשון הרע על מנת לצאת נשכרים מבחינה כלכלית, חרף העובדה שמדובר

בפרסום בוטה באופן חריג ובעל ניחוח גזעני, כאמור לעיל.

47. לאור האמור, לאור חומרת הדברים שנטענו בכתבה, לאור התנהלות הנתבעים, לאור הפרסום החוזר
ונשנה של הדברים, לאור הפרסום בכמה מדיות והיקף תפוצתו, לאור היותו של 1©>1311א7116 גוף
תאגידי גדול, המונע, כאמור, מאינטרס כלכלי-מסחרי מובהק, ובשלב זה מעמידים התובעים את
תביעתם, על סך של 300,000 ¤ לצרכי אגרה. מובהר כי התובעים אינם יכולים לאמוד בשלב זה את

מלוא נזקיהם, ועל כן המדובר בסכום חלקי בלבד.

מבלי לגרוע מכך, ולחילופין בלבד, מבוקש לפסוק לתובעים פיצוי סטטוטורי בגין פרסום לשון הרע
בזדון על כל אחד מהתובעיס, בסכום של 140,000 ¤ לכל תובע ולכל אחד מהפרסומים. בית המשפט

הנכבד מתבקש לפסוק, כי סכום זה ישולם על-ידי כל אחד מהנתבעים.

48. בנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד להתיר לתובעים לפצל את סעדיהס, כך שמלוא הנזק הכספי
שנגרם להס ייתבע לאחר התגבשותו.
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ו. סיף דבר

49. לבית המשפט הנכבד סמכות עניינית ומקומית לדון בתביעה, בין היתר, לאור מהות התביעה,
סכומה, הסעד המבוקש במסגרתה, כמו גס לאור תפוצת הפרסומים שנעשו על-ידי הנתבעים.

50. אשר�על-כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התביעה וליתן לתובעים את הסעדיס המפורטים
בפתח כתב תביעה זה לעיל, וכן לחייב את הנתבעים בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד בתוספת מע"מ.

̂ר�^^ ̂'^^עד יץץ�ס
/'' ^^*̂ 22 מ.ר. 1

̂ו^̂ / ב"כ התובעים ^^—;י. מושקט, משרד עורכ
תל אביב, היום י"ט חשון תשע"ט (28 אוקטובר 8ג20).
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תו3ו עניינים

מסי הנספח שם הנספח

; נספח 1 העתק הכתבה המשמיצה מיום 02.10.18

נספח 2 העתק מכתב דרישה מיום 03.10.18 לפרסום התנצלות ולהסרת הכתבה ,?

נספח 3 העתק 3 ההצעות שנבחנו לנושא הגרפיקה;

; נספח 4 העתק 3 ההצעות לנושא אתר האינטרנט ודפי הפייסבוק



נספח!

העתק הכתבה המשמיצה מיום
02.10.18 ן



8̂ 6חי3932" ג ^̂  ̂  פרשת אפי נוה: בוי שגבר
 לנוסעים במכונית 811818

 3 האם מותר
 המשטרה: מצלמות המהירות

3̂ ||1| לקיר. ספורט; >̂^ |||| חוגג את הרשעתו של השריף 11|11 8¤  ̂ < |||||§|||| מדויקות, הפרקליטות אישרה —"�1 אוטונומית לדבר בסלולר-
¤8 הבלתי מעורער - עשוי ... §1§11|1§ במבחן הדרכ ^̂ 1111111111 לחדש הנפקת ז�ו"חות י-י-י 1 ומתי רובוטים יחליפו את ... ו̂י

1 1̂ 60̂ ת? 1ח0 60 16$  ̂ 1

יועץ התקשורת של ראשת העיר ביצח את עצמו במכרז � וגרף
מאות אלפי שקלים

נדב אברמוביץ, שניהל את הקמפיין של ליאת שוחט באור יהודה, זכה לאחר שהתמודד באמצעות שתי חברות,
בהליכים של "מכרז סגור" - למתן שירותי גרפיקה לעירייה ולניהול אתר האינטרנ0 6 על פי תכתובות שהגיעו לידי

6^1, שוחט היתה מעורבת במכרז /̂1311(61�

^^  ̂ ^*̂  ^^  ̂

 במ"ל
 התראות

^ [ גור מגידו

88 ז- 0£401^£ 1 0̂ 1  ̂ 1*4 / 40^̂ נ^ 8 י̂   ̂ נוי- 111^03^ ו 41̂ > • נ ̂ו ^̂ ^̂ 0 1̂ ̂<ו

ריית אור יהודה, ליאת ש1חט, באירוע חתימת הסכם הגג לעיר עמו0 בן גרשום / לעיי ראשת עי



נדב אברמוביץ משרתים כמה 1כמה ראשי עירי*ת כישראל. אחת מהם היא ליאת שוחט, שהקמפ"ן יועצי התקשורת מאור אביגל ו
110 31\1 שניר*לו עבורה ב-2015, הביא אותה ללשכת ראשת העיר באור �הודה. חצי שנה לאחר הניצחון, נשכרו אביגל ואברמוביץ כדי לתת

לעירייה שירותים במאות אלפי שקלים, לאחר שראשת העיר ע0קה בעצמה בהליך המכרז שבמסגרתו נבחרו, לכאורה, בניגוד

אך מעורבותה של ש!חט בהליך היא לא הדבר התמוה בי1תר וגם לא השל1מיאלי ביותר, בקשר לחוזים האלה. תופעה מוזרה הרבה
יותר היא שאביגל ואברמוביץ, היועצים של ראשת העיר, התמודדו במכרז נגד עצמם, באמצעות שתי חברות שבבעלותם. לא

תופתעו לגלות שהם גם ניצחו את עצמם.

 בשני הליכים של "מכרז סגור" (הזמנת הצע1ת מחיר) שבהם זכו צמד היועצים של שוחט ב-2016 - הראשון לשירותי גרפיקה
^^^^^^^^

^^^^^^, לעירייה והשני לניהול אתר האינטרנט של העירייה - פנתה העירייה לשלושה מציעים בכל מכרז. בשני המכרזים התמודדה חברת
̂*§1|| אביגל ואברמוביץ ובשניהם התמודדה גם חברה אחרת בשם "אי�טים", שגם היא בבעלות אברמוביץ. לאחר הזכ"ה בשני המכרזים

, כ-230 אלף שקל. ̂ ^ האלה, שילשלו היועצים האישיים של שוחט לכ-0ם 0

י�'"—- —�* במקביל, נערך הליך שליש' ל"מיתוגיי העיר שבו זכתה חברה בבעלות יועץ התקשורת נתי מור, פרצוף מוכר למדי במשרדם של
 אביגל ואברמוביץ, שלא מכחיש שהיו לו בעבר אי אלו שיתופי פעולה מסחריים עם השניים. מור, המוכר מפרשת הצוללות כחשוד

ו . ו ו... . וו.
̂. ןןיןן בתיווך לשוחד למנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר, דוד שרן, גרף מהזכ"ה כ-160 אלף שקל. ן

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

לאחר הזכ"ה, העסיק מור בפרויקט המיתוג את מי שהפסיד במכרז הגרפיקה - המכרז שבו זכו אביגל (אברמוביץ - שוקי דוכובני.

"לדאוג לשתי הצעות"

ו

ו
1
ו



ליא קרדיט

שוחט נבחרה לראשות העירייה בבחירות מיוחדות שנערכו ב0!ף 2015. כמעט מיד לאחר שנכנסה ללשכה, החלה לקדם את
המכרזים שבחם זכ1 'ועצי הקמפיין שלה.

נים ומ"ל'ם שהגיעו לידי �!@^3!/\!6ר11, עולה כי בלשכת שוחט ידעו כי אביגל מעד לנצח במכרז עוד לפני שנערך. משורה של מסרו
בנובמבר 2015 התכתבה מנהלת הלשכה של ראשת העיר החדשה, 'וב'ת דלל, עם עובד העירייה בשם אייל שמחה, ובאותה

התכתבות הזכירה ש"תת"עץ עם מאור" לגבי עניין כלשהו. כששאל העובד, "מי זח מאור?", ענתה מבהלת הלשכה כי מאור (אביגל)
ה1א "האיש שיטפל בפ"ס ובאינטרנט ובכל הפרסומים של העירייה". הקושי הוא שהמכרז שבו זכה אב'גל יחד עם שותפו אברמוביץ

הפייס והפרסומים של העירייה", בתמורה לכ-230 אלף שקל, נערך רק חמישה ח1דשים לאחר מכן. בחחה לניהול "

מהתכתובות עולה בבירור כי שוחט עסקה בהליכים בעצמה, וזאת למרות שלכאורה היתה בניגוד עניינים מאחר שבהל'כים התמח�דו
יועצי התקשורת האישיים שלה. כך לדוגמה, באמצע מארס 2016, דרשה שוחט ממנהלת הלשכה דלל במייל, "אבקש לדאוג לשתי
הצע1ת מחיר" (שת"ם, ולא שלוש כפי שדורש החוק}. דלל העבירה את המ"ל לשמחה שנדרש לפנ1ת למספר חברות, כך שבנו0ף

להצעה המנצחת, יהיו עוד "שתי הצעות".

, שייתכן שגרמו למציעות החברות שאליהן פנה שמחה לא גיל! ענ"ן במכרז. למה לא? אולי בגלל כל מיני תופעות מוזרות בטפסים
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 של עובד העירייה

, "אני צריכה לאחר ששמחה לא איתר "שתי הצעות" נוספות, המטירה על'ו מנהלת הלשכה דלל מבול של הודעות וטלפונים מלחיצים
את ההצעות מחיר דחוףףףף", כתבה דלל ב-31 במארס. ב-3 באפריל שלחה דלל לשמחה את מספרו של יועץ התקשורת ל*א1ר
חורב, כדי שישתתף במכרזים. חורב אגב הוא "חבר טוב" של אביגל ואברמוביץ (כך להגדרתו, בשיחה שקיימנו איתן), וגם שותף

שלהם לקמפיינימ אחרים (ראו מסגרת).

ב-7 באפריל, לאחר שחורב התעכב בתגובה ועובד העירייה לא הצליח לאתר הצעות נוספות, החליטו בלשכת שוחט לפתור לעובד
העירייה את הבעיה. דלל העבירה לשמחה במ"ל רשימות של שלושה מציעים לכל אחד מהמכרזים ודרשה: "תעביר את זה היום

לכ1למ, לא לשכוח", והוסיפה: "כבר רוצים לתלות אותי על עץ".
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תומר אפלבאום

להליך המכרז1 בתחום שירותי הגרפיקה מסרה מנהלת הלשכה כי יש לפנות לשלוש חברות: אביגל ואברמוביץ, אי��טים שבבעלות
אברמוביץ וחברה נוספת בבעלות שוקי ז�וכובני. בהליך הזה, זכתה בסופו של דבר אייטים - כלומר, אברמוביץ ניצח את עצמו (וגם

את דוכובני), ובעקבות כך הכניס לכיסו 125 אלף שקל ב-2017-2016.

להליך הצעות המחיר לניהול עמוד הפ"סבוק ואתר האינטרנט של העירייה התבקש שמחה לפנות לאביגל ואברמוביץ, לאי��טים של
אברמוביץ ולנתי מור. כאן זכתה חברת אביגל ואברמוביץ, כלומר אברמוביץ ניצח את עצמו, מה שהניב הכנסה נוספת של 107 אלף

שקל ב-2017-2016.

בהל'ך השלישי, מכרז המיתוג, מסרה מנהלת הלשכה את שמו של נתי מור יחד עם ע1ד שני שמות - אלה של יועצי התקשורת רוני
רימון וגיל* כהן. נדגיש כי לא ידוע לנו על קשר ב'ן שני היועצ-ם האחרונים לבין יתר המעורבים. במכרז זכה לבסוף נתי מור, ובהמשך

, אורן קורנפלד, במכרז המיתוג הוגשה הצעה רביעית גרף 160 אלף שקל בגין מיתוגה של אוי יהודה. אגב, לטענת דובר העירייה
61̂ו11 כי הוא לא זוכר אם הגיש הצעה למכרז. שלא התקבלה. ייתכן שמדובר בהצעה שהגיש חורב בהמשך. חורב מסר ל-�ו6>1ו3

, שהפסיד לאביגל (אברמוביץ במכרז הגרפיקה, הוצג בישיבת מועצת העיר מינואר 2017 הובא לדיון פרויקס מיתוג העירייה, ח�וכובני
, , יחד עם מ!ר, שזכה במכרז. כך קרה שכל מי שהפסיד לאביגל ואברמוביץ בשני המכרזים הראשונים בה כאחד ממובילי הפרויקט

זכה להתפרנס מהמכרז השלישי.

לא רשום כבעלים, שיבה שם לאחר הרשעה בשותז�

, מוכרים ברבים כשותפים במשרד "אביגל את נדב אברמוביץ, צמד היועצים של ראשת עיר"ת אור יהודה, ליאת שוחט מאור אביגל ו
אברמוביץ", אך מבחינה רשמית — אברמוביץ רשום כבעל המניות היחיד בחברה. אי'רישומו של אביגל כבעל מניות עשוי להקל על

רשעה ק!דמת של אביגל בעביחת שחיתות. המשרד לזכות במכרזים ציבוריים, על רקע ה

ב-2016 הורשע אביגל בקבלת שוחד ובעבירות נוספות, בין היתר, לאחר שבתקופתו כעובד של עיריית לוד, מכר מכרז שהיה אמון
יל לאביגל — ויצא לדרך הדשה. , שינה את שם משפחתו מאברגי על ניהולו בתמורה ל~200 אלף שקל. לאתר שהסתבך בפרשה

בהמשך נתן אביגל, באמצעות החברה הנושאת את שמו החדש, שירותים לשורה של ראשי רשויות, באשדוד, אשקלון, שדרות, לוד
(העיר שבכספיה מעל) ועוד. ב'ן היתר, העניק המשרד שירותים גם לשמעון סוסן, ראש מועצת חבל מודיעין שנעצר באפריל בחשד

לשוחד במספר רב של פרשיות. כמו במקרה של אור יהודה, גם המועצה בראשות סוסן, התקשרה עם אביגל ואברמוביץ בחוזים
, לאחר הבחירות שבהן שירתו את ראש המועצה באופן פרטי. להדפסת פרסומים שלה

בבחירות הכלליות האחרונות עבדו אביגל ואברמוביץ בקמפיין השטח 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 יתד עם

חורב בימים אלה קמפיין בחירות בעיר כפר סבא.

"הגל בהתאם לחוק"

מעיריית אור יהודה נמסר: "ראש העיר לא עסקה ולא עוסקת בשום נוהל הצעות מחיר. ההליך לבחירת הספקים בנושאי 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 עניינים, או פסול אחר בהתקשרויות. אי] כל מניעה להתמודדות של
שתי ישויות משפטיות שונות בשני נושאים שונים לחלוטין ואין חריגה מכללי המינהל התקין ומהוראות החוק והנחיות היועמ-ש.



, והוא מבו00 על מידע הפרסום מ/גלה ריח רע. מקורו בגורמים פוליטיים מושחתים אשר מחוברים למשפחות פשע וגורמים פליליים
, המועבר ערב בחירות". שקרי והזוי

נדב אברמוביץ מסר: "מדובר בהמצאות עם ריה פוליטי רע, טרם בחירות, ללא כל הצדק עיתונאי ראוי. הכל נעשה בהתאם לחוק
ולכללים. משרד אי�טים מעניק ללקוחותיו שיר1ת טוב ורחב במחירים נוחים, וכך נעשה גם כאן".

נתי מור מסר: "אני עובד עם רשויות מקומיות כבר 20 שנה. אף אחד לא מערער על היכולות שלנו בתחום מיתוג רשויות. יש מכרזים
שזוכים ויש שלא. לעתים אבו מבקשים 0יוע מגופים מקבילים, לעתים בתשלום ולעתים לא".

נושאים שוק' דוכובני מסר: "אכן ביצעתי בעבר עבודת מיתוג (עיצוב לוגו וספר מותג) לעיר"ת אור יה1דה. אין לי כל קשר לכל ה
האחרים שהזכרת".
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0 1'- רמת הוד זה כאן (ל"ת)
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7~ 1' זה עוד כלום..... מושחתים כולם שם"למה המשטרה לא עושה כלום??? (ל"ת)

0 1̂ אור יהודה | 14:28 02.10.2018 # 0 

?£ 4 חלק מהתושבים הבינו שכספם חולק סתם כך ללא בקרה ובניגוד לחוק
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! מ וחופשי לבצע ככל העולה על רוחו , מאשר שמאל מאותרג . 0 ו0 ן'- עדיף ימין נרדף ציבורית בשלטון
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0 1� הליכוד איבנו בלחם בשחיתות ברשויות המקומיות כי הוא רוצה את תמיכתם בבחיחת
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4 1- מעניין, אם ראשת העיר היתה מהליכוד, כמוגן שזה היה מוזכר

רוני | 11:12 02.10.2018 # 3 ,:;-. 2
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/"י 1
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0 מעניין אם תושבי אור יהודה מבינים שהכ0ף שלהם ה1לך לקח (ל"ת)
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העתק מכתב דרישה מיום 03.10.18
לפרסום התנצלות ולהסרת

הכתבה ;
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לכבוד לכבוד לכבוד
בר-אלי מר גור מגידו מר עמוס שוקן אבי מר
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מבלי לפגוע בזכויות

א.נ,

הנדון: כתבה בדפוס ובאינטרנט מיום 2.10.18 נושאת כותרת
"יועץ התקשורת של ראשת העיר ניצח את עצמו במכרז - וגרף מאות אלפי שקלים"

בשם מרשיי, נדב אברמוביץ ומאור אברג'יל, חברת איי טים קשרי קהילה בע"מ ושותפות אביגל-
אברמוביץ, הננו לפנות אליכם בדרישה להסרה מיידית של הכתבה שבנדון.

1. מדובר בכתבה שכולה על רקע גזעני בוטה לאור שמו של מרשי מאור אברג'יל. הדבר גם מתבטא
בתגובות לכתבה ובעיקר תגובה מס' 3: "אזרחית ב' אלו גס אותן הדמויות - הן פשוט שינו את השם

."02.10.2018 08: ... עוד אברג'יל 22

2. על מנת להעצים את הפגיעה במרשיי בכלל ובמר מאור אברג'יל בפרט, החלטתם באופן מושכל
להדגיש שמר אברגייל הורשע בשעתו בעבירת שוחד, על מנת לקשר בינה לבין ניגוד העניינים כביכול
שהנכס מייחסים לו ולקשורים עמו (כל זאת שעה שידעתם שמדובר בהרשעה המלווה בעיסקת טיעון

עס עונש של עבודות שירות בלבד המעידים על קלות העבירה).

3. "הצלחתם" לפגוע במרשיי תוך פרסומ כתבת שטנה שכל כולה מכוון להראות, כי התקיימו יחסי
שוחד בין הדמויות המפורסמות בכתבה ובכללם מרשיי, כאשר הנכם מכוונים באצבע לא רוטטת
לראשו של מר אברג'יל, שכביכול שינה את שמו לאביגל, חרף העובדה שהייתם אמורים לדעת
שבשנת 2010 הוקמה השותפות אביגל-אברמוביץ (שמו המסחרי של מר אברג'יל) - ללא כל קשר

להרשעתו או לכתב אישום כלשהו שהוגש זמן רב לאחר מכן.

4. בנוסף לכך, כותרת הכתבה חינה כולה לשון הרע מבית היוצר של עיתונכמ, תוך שקריס בוטים,
כדלקמן:
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4.1. מר נדב אברמוביץ ומי ממרשיי אינו ולא היה יועץ התקשורת של ראשת העיר.

4.2. מר נדב אברמוביץ ומי ממרשיי לא ניצח את עצמו במכרז ולא גרף מאות אלפי שקלימ.

4.3. העובדות הו שבהליך בדיקת הצעות המחיר אותן הנכם מכניס "מכרז סגור" נבחנו על ידי
ועדת התקשרויות של עיריית אור יהודה ההצעות הבאות .?

4.3-1. לנושא הגרפיקה:

• חברת אייטיס קשרי קהילה בע"מ - מרשתי ,-

; ̂.0.£ פרסום בע"מ  •

• חברת סטודיו שוקי דוכובני בע"מ.

כלומר ההתמודדות היתה בין מרשתי לבין 2 חברות אחרות ושונות.

4.3-2. לנושא ניהול אתר אינטרנט ועמודי פייסבוק:

י אביגל-אברמוביץ שותפות - מרשתי {

; • גיל-עד תדמית בע"מ

• \;.ס.£ פרסום בע"מ.

שוב ההתמודדות היתה בין מרשתי לבין 2 חברות אחרות ושונות.

5. חרף זאת ובידיעה מלאה וברורה העלתם כותרת שקרית מתוך מניע זדוני, חסר אחריות והכל כדי
לפגוע במרשיי, להצמיד לראשם חשד של יחסי שוחד ושחיתות.

6. אני מניח כי עיריית אור יהודה והעומדת בראשה, יבואו עמכם חשבון על הפגיעה בהם, אולם
מבחינת מרשיי אתם אחראים כלפיהם בלשון הרע תוך עבירה על סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע,

תשכ"ה - 1965, פרסום לשון הרע בכוונה לפגוע.

7. מרשיי אומדים את הנזקים שגרמה ותגרום להם הכתבה המכפישה וכל זאת בתקופה הנוכחית,
שהינה תקופת בחירות המסתיימת בסוף החודש ולפיכך הנכס נדרשים להסיר לאלתר את הכתבה
מאתרכמ על מנת לא להעצים את הנזק שכבר נגרם למרשיי ולבני משפחתם באופן אישי. כמו כן,

הנכס נדרשים לפרסם התנצלות שתוכנה יתואם עס מרשיי.

8. אין האמור במכתבי זה משום ויתור על כל תביעה ו/או דרישה ו/או כל זכות העומדים למרשיי.

9. אם לא תוסר הכתבה, כולל הטוקבקים המכפישים לאלתר. ייאלצו מרשיי להגיש נגדכם תביעה
כספית בהתאם לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה�1965, על כל המשתמע והנובע מכך.
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10. כמו כן, שומרים מרשיי על זכותם להגיש נגדכם קובלנה פלילית פרטית על מנת לגדוע את נגע
הגזענות העולה מהתוכן המפורסם בעתונכם.

בכבוד רב ובברכה,

^1"_-...>^"�̂ יורם מושקט, עו"ד' ..ל
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נספח 3

העתק 3 ההצעות שנבחנו לנושא
$ הגרפיקה



לגמד

שלום רב,

̂.ת1.שי.דו.תי...ע".צו..ב ?ראטי שוטף. לעיריית אור יהודה ל2בלת.ה.^בת...ל. 2̂ר  ̂ הכריז :

עיריית אור יהודה פונה כבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עיצוב גראפי שוטף, ואת בכ19ף
לדרישות ראש העיר ודובר העיר"ה.

נ� השירותים המבוקשים
, נירזלקר וכל שיידרש לבקשת ראש העיר או דובר העירייה.1.1 טיפול בחומרים שוטפים �מרדעות לעיתונים, חומרים שיווקיים, קמפייניפ, בו�ושורים, : פרסומים

1.2 עיצוב מצגות וחומרים אחרימ ללשכת ראש העיר,
1.3 עיצוב שלטיס לאירועים וכנםיס.

1.4 מתן פתרונות מהירים ומידיים וליווי צמרי, עבודות עד 4$ שעות.
1.5 עיצוב דוחות לתושב, חוברות שתות, פסר תקציב וערד.

1.6 עיצובי ל^תר האינטרנט לעמודי ה&ייסבוק השונים"

̂ו0י3 ההתקשליךנ.:. ? 2- ת
: ההתקשרות במהלך החחה מכל סיבה שהיא בהודעה מראש של שלרש^ט יום.-1 תקופת ההתקשרות תהיה לשנה, עם אופציה לשנה נוספת, כאשר העיר"ה תהיה רשאית להפסיק את

*̂ ^12̂ נ. 
ידווחו על הפעילויות ^^עשו, אירועים שוטפים שהתקיימו. ואיתעימ מתוגננים.3.1 בעל המשרד יט0ל אישית בתיק. ישיבת עבורה תתקייפ י1פ הבעלים, ל^חות אחת לשכת, כה

3.2 בישיבת העבודה עט הבעלים, יועלו המלצות ורעיונות ויעבור לביצוע.
3.3 העירייה רשאית לבקש לל£ הגבלה עיצובים גראפיים .

גע*ט טיס^קה<ל* ** � .



3.4 התמורה שתוצע (הצעת המתיר) תהיה טועית ותכלול את כל ההוצאות כהתאמ למפורט ננוסח
כבקשה זאת למעט רנש תמונות (השבתית תופק מפרד עבור רכש תמונות}.

3.5 עיריית אור יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי וכן רשאית לשנות ו/או לבטל את
הכ^שה להצעות מחיר.

3.6 העירייה רשאית ל&טול הצעה שהי^ כלתי סבירה בשל מחיריה, תגא"ה או כשל חוסר התייחסות
לתנאים, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

3.7 העברייה תחיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, כושרו ויכולותיו
המקצועיים של המשתתף לבצע את העכורה, ואת ניסיונה וני&יוץ גופים ציבוריים אחרים עם
המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובחר כי האמור כסעיף זה יחול גם במקרה ובו הצעתו הכספית

של המשתתף גבוהה יותר מהצעות אחרות.
3.8 בכל מקרח שהמציע ה'ווכח לא יבצע את העבודה בהתאם לחוזה שיחתם, או שזבייתו תבוטל
מכל 0יכה שהיא ,תהיה העירייה רשאית להעביר אח הזכייה, לבל מי שתמצא לנכון, לרבות

משתתף אחר כמתן ההבעות.
3.9 העירייה רשאית להרהיב בקשה זו לגופי הסמך שלה בהתאם להצעת מחיר עבור שירותי העירייה
( על גוף סמך נוסף, ^30 חנתה מההצעה המקורית , על גוף 0מך שני 1596 הנחה מההצעה

השניה)

4. הצעת המציע
, יעמוד שכר טרחת משרדנו על ¤ לחודש, לא כולל מע"מ.; בגין מתן השירותים כמבוקש לעיל  !^£פ^±2_

5* שונות
ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור 2?צכ של ניגוד עניינינו בין מתן שירותייעל המציע להתחייב במסגרת ההסכם, כי כעת מתן השירותים לעירייה, לא יפעל מחוך ניגוד עניינים

לעירייה לבנין יחד עיסוקיו.
המציע יחתוט על נוסח טופס מגור עניגים בהחאס לגוסת שנקבע ע"י משיד ה2גיס.

; 6. המועד האחרון להגשת הצעתכם 1.3.2015
המציע שיקבע כזוכה לדרש לחתום על חווה עם העירייה.

.הק3יע_ י- קרטי
/^מעוניין להתקשר עמ עיריית אור ^/�".י ".../̂ ̂.::.י.^" ממשרד ?;;, ££ / .."" יהווה למתן חשירותיט המפורטים לעיל. תמורת מתן השילוחים אני מבקש לקבל את שכיה השרחהאני הח''מ ̂ג

ח.<£. 5071023 נ^
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לכבוד

/^ל1ם רב,

עיר"תאור יהודה 9ו3ח בבקשח לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עיצוב גראפי שוטף,
ז&ת בגפ1ף לדרישות ראש העיר ודובר העירייה.

1.1 טיפול בחומרים שוט0י0 -מודעות לעיתונים, חומרים שיווקיים, קמ&"נים,
ברושורים, פרסומים, ביתלטר :כל ^י�דיש לבק^ת רא^ העיד או דובר

העירי יה,
1.2 עיצוב מצגות וחומרים אחרים ללשכת ראש העיר.

1.3 עיצוב של0*ם לאירועים וכנסים.
יווי צמזד, עבודות עד 48 שעות. 1.4 מתן קתרומת מהיחם ו3?£ד!'ם ול

1.5 עיצוב דוחות לתושב, חוברות ^ונות, 00ר תקצ�ב ועוד.
האעטרנס ועמ^ד! ה&"סבוק השונים. : 1.6 ע'צ1ב£ לאתר

2^ תקוקנת בהתקשרות:

תקוקת ההתקשחת תה*ה לשנה, עמ אופציה לש3ה נו30ת, כ^שר העירייה תהיה
ר^א�ת לה09יק את ההתקשרות במהלך החוזה מגל 0*בח שהיא בהודעה מראש

של שלושים יום.



3,1בעל המשרד יטפל אישית בתיק. ישיבת עבודה תתק"ם ע0 הבעלים, ל^תות
אתת לשבוע, בר� �דווחו ע< הפעילויות שנעשו, אירועים- שוטפים שהתק"מו,

ואיחעים מתוכננים.
3.2ב�ש'בת העבודה עם הבעלים, 'ועל! המלצות ורעיונות ויעבור לביצוע.

3.3 העירייה ר&ו^ית לגקש ללא הגבלה עישבים גראפ"ם.
3.4התמורה שתוצע (הצעת המחיר) תהיה 0ו9ית ותכלול אתכל ההוצאות בהתאם
למפור0 בנוסח בבק^ח זאת למע0 רכש תמונות (חשבונית ת1פק בנפרד עבור

רכש תמונות).
3.5 ע!ר"תא1ר יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה גלשה1 !כן רשא'תלשנותו^ו

לבסל את הבקשה להצעות מח*ר.
3.5 העירייה רשאית ל05ול הצעה שהיא בלת* סבירה בשל מחיריה, תנאיה או נ^ל
תו0ר הת"ח0ות לתנאים, באופן שלדעת העירייה מונע תערכת ההצעה כדבעי.
3.7 העירייה תהיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעותאתאמימתו,
כ!שרו ויכולות1! המקצ^"ם של המשתתף לבצע את העבודה. !>?ת ניסיונה וניסיון
ג!9!ם צמריים אחרים עם המשתתף בעבר. ל0ען הסר ספק מובהר 0 ה^מור
ב0ע!ף זח יחול ג0 במקרה 1ב1 הצעתו הכספית של המשתתף גבוהה יותר

מהצעות אחרות.
בצע את העבודה בהתאם לחוזה ש'חתם, או 13.8;<:ל מקרה שהמציע הזוכה ל0 י
̂"ר. רשאית להעביר את הזגי�ה, שזכ"תו תבו0ל מנל 0^בה שה'א ̂תהיר. הע

לכל מי שונמצא לנכון, לרבות משתתף אחר במתן ההצעות.
? 3.9 העירייה ר/^אית להרחיב בקשה ז! לג1^י הסמך שלח בהתאם להצעת מחיר
, על 30 הנחה מההצעה המקורית עירייה {על גוף סמך נוסף,̂  עבור שיחת1 ה

גוף ממך שני 1596 הנחה מההצעה השניה)

עמוד שכד טוחת משרדנו על ; ^ג!ן מתן הדחתים כמבוקש לעיל, י
מ.  .._. __000ו?>£ 0 לח11ש, ל^ 3\לל מע�!



על המציע להתחייב בם0גררנ ההסכם�, ני בעת מתן השירותים לעירייה, לא ^פעל
̂קיד או ע*0וק אתר ה6וצר או עלול ליצור מצב של מתוך ניגוד ענ!*ני0 ו"מגע מכל ת

מגור עניינים בין מתן שירותיו לעיר"ה לבין ייני עיסוקיו.

המציע יחתום על 3ו0ה טופס ניגוד עני3י0 בהתא0 לנוסח ^גקבע ע!י| משרד ה&נים^

6. המועד האחרון להגשת הצעתכם 1.3.2015

המציע ש'קבע כזוכה יד1ש לחת1ם על חוזה ע0 העירייה.

̂' ^/ייז/ והתו"! להתקשר ^"̂  / • ?̂ ̂ ^/ ממ^רד /  א3! החיי מ ^/
עם עיר"ת אור יהודה למתן השירותים המפורסם לעיל. תמ!רת מתן השירותים אנ�

מבקש לקבל את שכרה הטרחה 3מפ!ר0 בסעיף 3 דלעיל.

, ,  / �
0.1:1: .̂11^17. .̂ :  מ90ר טלפון
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לגבוד

שלום רב,

^>צ*1 ט^וטי/ווטח יעיר"ת אור יהודו6
ר1*

 38יו? לקבלת ה1מנות ינזוזו שי
חנדון:

עיריית אור יהודה ©תה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן חירותי עיצוב גרא9י

שוטף, זאת בכ9וף לדרישות ראש העיר ודובר תעיר"ת.

1. חדירות6!! ח&גמקשימ

1.1 0*9ול בחומרים ש01פ!ט -מודעות לעיוותים, חומרים שיווק"ט, קמפ"גים,

̂י*דרש לבקשת ת*ש העיר או דובר ברושור'ם, 9ר0ומ'0. ניתלטר וגל 
העירייה.

1.2 עיצוב מצגורנ וחומדים אחרי0 ללשכת ראש העיר.

13 עיצוב שלטים לאירועים וגנסימ.

1.4 מתן פתרונות מח1ד!ם ומיד"ם 1ל!!1! צמוד, עמדות עד 4$ שעות.

1.5 עיצוב דוחות לתושב. חוברות שומת, 90ר תקציב ועוד.

1.6 עיצובי לאתר האינטרנט ועמודי הפ"סבוק השונים*

̂וז . תיק91ת ההתקשחת תהיו. לש1ה, ע0 או&ציה ל&גה 2ו0^ת. גא^ר חעיר"ח תח

� רשאית להפסיק #ח, ההתקשחת במחלף החחה מכל סיבח שהי?/ בהודעה גור^ש
של שלושיט יום.
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3* חד3שי16 .'.

̂. ישיבת עבודה תתקיים ע0י^^, ל^חות 6.1^^=¥^^^^^^^טו^^
? אחת לשבוע, בה ידווחו על הקעילויות שנעשו, אירועיס ^ו00)8 שהתקיימו,

. 
^^ 

וא-חעים םו0ש0.
3.2ב>ש>בת העבודה עט*3^#, יועלו ההלצות ורעיונות ויעבור לבשוע.

גו גרא5"0 . 3.3 העיר"ח רשאית לבקש ללא הגבלה עיצוגי
3.4התמורח שתוצע (הצעת המחיר) תהיה 0ופית ותכלול את גל ההוצאות
בהתאם למפורט בנוסח בבקשה זאת למעט רגש תמונ1ת (חשבונית תו0ק

בנפרד עבור רגש תמונות).
3.5 ע'ר"ת אור יהודה איבה מתחייבת לבחור גחצעה גלשה1 וכן רשאית לשנות

ו/או לגטל את הבקשה להצעות מחיר.
3.6 חעיר"ה רשאית ל03ול הצעה שהיא בלתי סג'רח בשל מחיריה, תנאיה או
בשל ח01ר הת"חסות לתנאים, באו&ן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה

כדבעי.
3.7 חעיר"ה תח�ח רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את
, כושרו ויכולותיו המקצועיים של המשתתף לבצע את העבודה, ואת אמינותו
ניסיונה וניסיון גו&ים צ'םר"ם אחרים עם המשתתף בעבר. למען ה0ר 00ק
נגובחד גי הא2*!ר ב0עיף זה יחול גם במקרה ובו הצעתו הכספית של

המשתתף גבוהה יותר מהצעות אחרות,
3.8גגל מקרה שהמציע הזונה לא יבצע >?ת חעבודח בח$אנ1 לחוזה שיחתם, אן
רייה רשאית להעביר את הזג8ןח; שזג"תו תבוגול מכל 0יבה שהיא .תחיה העי

לכל מי שתמצא לנכון, לרבות 8שתתף אחר במתן חחצעות.
3.9 חעיר"ה רשאית להרחיב בקשה זו לגופי ה80ך שלה. בהתאם להצעת מתיר
̂יו יוףוקורית , ̂ו*וו*ו י ̂***ץ*ך 6*3/7 *!*** *̂ י^ף *- י"^ עבור שירותי העירייה (

נ יעמוד ^גר טרחו? משרדנו על גנין מוזן חתחתים נמגוק^ לע)ל
© לה^ד^, לא גולל מע"מ.

_____
^ ^^_"___
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'בעת נותן השירותים לעירייה, לא *©על 1̂ עלול ליצ1ר מצב שלעל המ^ע להתחייב במסגרת התסגם, כ' ניגוד עגייניט ב'ן מתן שירותיו לעירייה לבי! 1וו1 עיסוקיו.מתוך ניגוד ענ"נים ויימנע מגל תפקיד א1 עיסוק אחר היוצר 
המציע יחתום על נוסח ט!ק0 ניגוד עניג'ם בהתאם לנו0ח שגקגע ע"1 משת�

.̂ ה9נים

6. המועד האחרון להגשת הצעתגם 1.3.2015

תמצ'ע /^יקגע גזוגת ידרש לחתום עי חוזה עמ העירייה.

.הנ0ן^ע י" 0ר!מי

ניץ ^ נועו }̂ 1^1^. 

 ממשרד

^קודה למתן השירותים המפותוים לעיד^ תמורת מתןאני תח'ימ $1..$!^,.... השירותים אני מבקש לקבל את שכרה הטרחה גמפורט ב0ע*ף 3 דלעיל.להתקשר ע0 עיריית אור

@±$$1§^, : ̂.".. מ90ר טלפון *כת.בת:...^י.4:/.../5
^ ̂-1?£... קלסןןנ'ק�;"".^/?̂! .̂  ̂ 0ק0:

̂'***נ* * זוטגג< ג**© ̂*ל1^!ו?ק̂ו 4094-< / / /כ/ */ ח^מג^גגגג0 ^  ̂ ת /^/ / /
תאריך ח וו י נזה וחןווגוון
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* נספח

העתק 3 ההצעות לנושא אתר
האינטרנט ודפי הפייסבוק ן



___ 
̂י פיגורי 1 אסטרטגיה* 0ד$0ם ויח

י 1

עיריית אור יהודח

28/04/2016 0!1./ 111̂^ מ!*!1!9* מסי 1§1.7[10| ת

ח&ו�יט במות מחיר יחי חייג מע"8

אינטרנט ורשתות חברתיות / תחזוקת אתר אינטרנט ו-2 עמודי 1.00 5,000.00 5,000.00
נתית. פייבובוק י מחיר לחודש עיב חזמנח̂ 

0.00 0.00 1.00

סה"כ ביניים: -

ההצעה בתוקף ל-30 י1ם. 1 מ""נז: �/� 17.0 -
""** >£^ * 1̂>*£ ^?^6 8̂   ̂

|| 
י  ̂ 1 ?? - —? ? ? ? ? ?  - ? ן ? ? ? ?ווו ?"?  -1םננש_1ו נ .???̂. ]-[-.1-.ו^ו1 -ט.ו.-|-. ו—.1-1 - 1:-_.1_כ]1 1̂וטוו.וו1וו.ווווווו וווו11<וו1וו

^
̂ור הלקוח — ...-.—...—.ן נחתם דיגי0לית על.1ךי : 1 �"""""י � אי

ןחתימה וחותמת חברה; ! כספית | "^

מסמך ממוחשב

* ̂}6*1וק135̂.  כספ1!; התנגנה תקלה והמשתלמת להנהלת חדגונית 02ו
הת�פס עלליד



לככ.לי

̂ י^- 111.1.̂ -1£ >^ 1 י

^ ו > ">1 ו •'* ו!יז<"�**/ ך,-

^̂ ̂^ל111זצ הנדה ; פנ£

אהד העירייה ורפי הפ"סכרק העירונים. זאת ככפיף לדיילות יא^ העיר והוכר העירייה.עיהיית אור יהודה פונה כבקשה לקנלת הצעות מחיר למה? שירותי עדכרן ת"יפ יתעעול שועף ק1ל

יה, גאהר ד'".�;^ינ^ העייי�ני ובעמלי'� הפ"&בוק. י שילוב של כלל הפעילות הקווט&ת של העירי 1.2 ערכוי יאתר האינטרנט העירוני, לגריכת תכ:ימ ועדכון פיזי של האתר. על כל ה�משהמע מכן̂.!
בתאום עפ דובר העירייה.

; 1.3 תע�<ול דף הפייסכרק העירוני על פי הנחיית הדוס� כולל
̂:ה ^עיייח,?מתן מענה שוטף ומילדי לפניות הניכור כשיתוף פעילה עפ צוות העירייה.* העלאת מספר פרסטים בשכוע ^ני^ור יומי של הפ:�ות נדף העירוני כולל ;יי1וי י-^ל רפים נוסע�ב; כי'£ י

של תושבים.
*יחמות לביצוע לקטפיינים אינשרנטייס כולל עיצובים גרפי"פ.* יתמות להעלאת ממ&ר החושבים והלוקים כדף.

. ו /? ו .ן1 מ אה ו  ̂ו <', ^/0; �. ' ' * ר� '̂ 7.̂ 1.4 טיערל בחלמר"פ עוטפים ככל נושא הגרפיקה- לצורך התאמתם לרשת האינטרנט,*?ו רוט סו^^יט מסרמניפ ר

, כא^ר העירייה יוהיה יעאית לה"כיק >;ת ההתקשרות כמהלך החוזה מכל סיבר. שה";�? כהודעה 0יראש של שלושים י.ימ.הקו0ת ההתקשי�ות תה'יה לשנה, עם אופציה לש3ת נוספה

101̂ 112 .3



, חומרים חדשים לרשתות החברתיות ולאתר העירוני
י"היר) תתיר �^ופ"ת וחכלרי" את כל ההוצאות כהתאם למפורט כנוסח 3.3 התמורה !^תוצע (הצעת ה

בבקשה זאה.
3.4 עיריית איר יהודה רשאית להכניס בכל עת קידם למועד האחרון להגשת ההצעות, שינויים

יפ. ו/אן וניקודים בג"0י^ך זח ביו"ז^תה או בתשוכלל לשאלות המשתתק-
נית ו/אר לכיטל >;ת ש~י וכי רשאית לטי , 3.5 עירייה אור יהודה אינה ^.תחייכת לכדו"ר "הצעה בי

הבקשה להצעות מחיר.
, תנאיה או כשל הוסר התייחסות 3.6 העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא כלתי סבירה בשל מחיריה

לתנאים, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כרבע/
, כושרו ויכולותיו 3.7 העירייה תהיה ישאית להביא בחשבו� שיקוליה כבחירת ההצעות את אמינותו
, ואת ניסיונה וניסיון גופים ציטרייט אחרים עפ המקצועיים של המשתתף לבצע את העבודה
המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר כי האמור כסעיף זה ידוול גמ במקרה ובו העעתו הכספית

של המשתתף גכוהה יותר מהצעות �אחרוה.
3,8 בכל מקרה שהמציע הזוכה לא יבצע את העכורה בהתאם לחוזה שיחתם, או שזכ��יתו תבוטל
מכל סיבה שהיא ,תהיה העירייה רשאית להעכיר את הזכייה, לכל מי שתמצא לנכון, לרבות

משתתף אחר במתן ההצעות,

__1 ?£? #.1 ט י *יי*.?*..._.^י. ז� ? ו

י� ג יל מחל העזירוחיפ ר**? רוכש ל* (�יי1 יטמרד עורי� יזרח ח ו?ק רדו ו על
לי מ'1 מ. י ^ א ' ¤ לי יו י י^.  " ,^--1^-££-£} ̂ }  

5. שונות

ן *. *.ו� -גנייניס ^ל מ^ו " ו�ו � / ^; �ה,  יתתים י'.  ^' .ו^כס, כי י�-^ת מתן !� כמסג< ת .' ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או לגלול לייצור מצב של ניגוד עניינים בץ כ?תן שירותיועל !*מציע להתחייב
לעירייה לבין יתר עיסוקיו.

המציע <הו/וס על נוסח טיפס ניגוד עניינים בהתאם לנוסח שנקבע ע"י משיד הפניפ.

6. המועד האחרון להגשת הצעתכם 1.3,2015

. פרטי המ^יע ל

1 / ר / 
 ̂ {

יז להתקשר עס עיריית אור ̂^. כ'ערני� ^ -/- .̂11 ̂)-צ1^£_:מי^יר ̂- יהודה למתן העןירותימ המפורטים לעיל, המורה זיתן השירותים אני מבקש יקבל אח. שכרה הטרחהאני הח''מ ., 
פורג1 ב"עי" 1 דלעיל. (>3
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לכבוד

יונית רלאל

עיריית אור יהודה

שלום רב,

הנדון: פניו? לקבלת ה^עות ל^תן שירותי טדפלן \ן30*ם ת&עויל אתר וזעיד"ח.ורפלמ0"סבוק

עיריית אור יהודה פונה בבקשה לקבלת הצעות מתיר למתן שירותי עדכון תכנים ותפעול שוטף של

אתר העירייה רדפי ה&ייקבוק העירוניים, ואת בכפוף לדרישות ראש העיר ודובר העירייה.

1. השיויוחים המכוקשינ?

1.1 שילוב של בלל הפעילות השוטפת של העירייה, ב&תר האינטרנט העירוני ובעמודי

הפייסבוק.

1.2 עדכון אתר האינטרנט העירוני, עריכת תכנים ועדכון פיזי של האתר, על כל המשתמע מכך

בתאוטעס דובי העירייה.

1.3 תפעול דף הפייסבוק העירוני על פי הנחיית הדובר כולל:

* העלאת מספר 3וסטיס בשבוע

*מתן מענה שוטף ומיידי לפניות הציבור בשיתוף פעולה עם צוות העירייה.

*נ<טור יומי של הפביות בדף העירוני כולל ניטור של ר&יט נוספיט בהם ישנה פעילות

של תושבים.

* יוזמות להעלאת מספר התושבים והלייקיפ בדף.

*יתמרת וביצוע לקניינים אינטרגטיים כולל עיצובים גרפ"ס.

לקידום פוסטים כ?מומנימ וכל שיידרש על מנת לקדם את הדף.

1.4 טיסול בחומרים שוטפים בכל נושא הגרפיקה� לצורך הת^מתט לרשת האינטרנט,

1- ו??זח£תתו?ו$?1שתת:

תקופת ההתקשרות תהיה לשגה. עפ אופציה לשנה נו^ת, כאשר העירייה תחיה רשאית להפסיק

את ההתקשרות גנ7הלך החווה מ3ל סיבה שהיא בהודעה מראש של שלושים יום.

נ. הדגשימ;



3.1 ישיגת עבודה תתקיים עם הבעלים, לפחות אחת לשבוע, גה ידווחו על הפעילויות שנעשו,

אירועיס שוטמיס שהתקיימו, ואירועים מתוכננים.

3.2 שישיגה העבודה, יועלו המלצות ורעיונות לפעילויות הרשות, ויפיקו מידע ממנו ניתן לייצר

חומרים חדשים לרשתות החברתיות ולאתר העירוני.

3.3 התמורה שתוצע (הצעת המחיר) תהיה סו&ית ותכלול את כל ההוצאות כהת8ס למפורט בנוסח

בבקשה זאת.

2.4 עיריית אור יהודה רשאית להכניס ב2ל עת קורם למועד האחרון להגשת ההצעות, שיגוי"מ

ו/או תיקונים במסמך זה ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתת&ים.

3.5 עיריית אור יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי וכן רשאית לשנות ו/או לבטל את

הבקשה להצעות מחיר.

3.6 העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחיריה, תנאיה או כשל חוסר

התייחסות לתנאים, באופן שלדעת העירייח מונע הערכת ההצעה כדבעי.

3.7 העירייה תהיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, כושרו

ויכולותיו המקצועיים של המשתתף לבצע את העבודה, ואת ניסיונה וניסיון גופים ציבוריים

אחדיס עס המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר ני האמור בסעיף זה יחול גם במקדח ובו

הצעתו הכספית של המשתתף גבוהה יותר מהצעות אחרות.

§.3 בכל מקרה שהמציע הזוכה לא יבצע את העבודה בהתאם לחוזה שיחתם, או שזכייתו תבוטל

מכל סיבה שהיא ,תחיה העירייה רשאית להעביר את הזכייה, לכל מי שתמצא לנכון, לרבות

משתתף אתר במתן ההצעות.

4. הצעת המציע

בגין מתן השירותים כמבוקש לעיל, יעמוד שכר טרחת משרתו החודשית על 14,100 ¤
לאחד 0?6 הגהה. המתיר לא כולל מע"מ.

5. שתות

על המציע להתחייב במסגרת ההמכמ, כי כעת מתן השירותים לעירייה, לא יפעל מתוך ניגוד

ענייגיס ויימנע מכל הפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין מתן
שירותיו לעירייה לבין יתר עיסוקיו.

המציע יחתום על נוסח טופס ניגוד ענינים בהתאם לנוסח שנקבע ע"י משרד הפגים.

� המציע שיקבע כזוכה יררש לחתוט על חוזה עס העירייה.

6. פרטי המציע



אני הח"מ גילי כהן,ממשרד גיל-ער תרמית.מעוגיץ להתקשר עמ עיריית אוי יהודה ל&תן

השירותים המפורטים לעיל. ת^ורת מתן השירותים אני מבקש לקבל את שכרה הטרחה כמפורט
בסעיף 3 דלעיל.

5£1.:.£ ^:11£. : ̂.!2 מספד טלפון כתוב:ת ;....1ז.4י�1".1..".(0.""
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וז^ריך חתימה וחותמת""



דכבוד

של1ם רב,

פו1ה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עדכון תכנים ותפעול יה1דח עיר"תאור

̂ העיר ש01ף של >2תר העיי"ה ודפי הפ"סבוק העירונים,זאת ב03וף לדרישות יא

ודובר העירייה.

1* השירותימ המטקטוימ

1.1 שיל/ב של בלל הפעילות השוטפת של העירייה, באת! ה>?�נ0רנ0 העיחני

ובעמוד8 הפ"סבוק.

1.2 עדג!) אתר האע0רנ0 העירוני, עריכת תגנ!ם ועדכון פיז} של האתה על גל

המשתמע מגר בת>?01 עם דובר העירייה.

1,5 ת^עול דף הפ"סבוק ח^חני על 0! הבח;וו1 חד1בר <:1לל:

* העלאת מם&ר פו00ים ב/^ב1ע

*מתן מענה ש!0ף !מ!1ד! לפ3)!ת הציב!רבש*תוף פעולה עם צוות העירייה.

*נ)טור !!מי של הפגיות בדף הע!ר!ני בולל נ)10ר של ד9)ם נוספים בחם ישגה

בעילות

של תושבים.

* *1זמות להעלאת מספר התאבים והל"קים בז�ף.

ביים, ̂ם אעטרבט"ם גולל עיצובים גר *יחמ1ת 1ב!צ^ע לקמ^"נ

*קזד1ם פו00!ם ממומנים וכל ש1!דר^ על מגת לקדם את הדף.

?-יי.
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1.4 טיע/ל בח1מרזם ש1טפנם בכל נו&יא הגרפיקה- לצ1רך התאמתם לרשת

ה&יגמרנס.

̂|ן^ךךת ז 4^ ת/ןוקןת ן00ו,3,

תקופון ההתקשחת וזהיה לשנה, עם אופציה ל^בח נו0סת, כא^ר הברייה תה�ח

רשאית להפסיק >?ת ההתקשרות במהלך החוזה מגל 0יבה שהיא בהודיה מר&ש

של שלושים יום.

3.1ישיבת עב1דה תתקיים עם הבעלים, לפח1ת אחת לשבוע, בה ידווחו על

̂ו, אירועים ש01^י0 שהתקיימו, ואירועים מתוכננים. הפעילות שנע

רשתות ל15יל1יות חדשות, ךפיקו מידע ממנו ה. ו צ/ י/על/ ה^ל 2.$בישיבת העבודה, 

מתן לייצר 0!מרים 1/דש<3 לרשח./17 החברתיות ולאתר העיחנ8.

ת1צע (הצעת המחיר) תהיה סו&ית ותכלול את גל ההוצאות בהתאמ 3.3תתמ1רה̂ 

למפורט בנ01ח בבקשה זאת,

 קודמ ל0ע7 האחר!] לתג^ת
3.4 עיריית אור 'הודה רש&'ת להג1י0 גכל עת

ההצעות, ש6נו!ימ ו/או ת6ק11!ם במסמך זה ביחמתה או בתשובה לשאלות

המשתתפים.

3.5 עיריית אור יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי 1כן ר^אית לשגות ו/או

לבטל את הבקשה להצע1ת מחיר.

3.6 העיר"ה רשאית לפ0ול הצעה שהיאבלתי סבירה בשל מחיריה, תנאיה או בשל

חוסר התי!ת0ות לתנאים, באופן שלדעת העיר"ה 10נע הערגת ההצעה נדבעי.

3.7 העירייה תהיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,

נושר! ויכולותיו המקצ1ע"0 של המשתתף לבצעאת העבודה, 1את 3ז0�ונח 1נ01�:ן.

גופים ציבוריים אחרים ע0 המשתתף בעבר, למען ח0ר 90ק מובחר ג! האמור

ב0עיף זח 4חול גם במקרה ובו הצעתו הכ0פ!ת של המשתתף גבוהת יותר

מהצעות ארוחת.

"ע "̂�^^



3,8ב3ל מקרה שהמציע הזוכה לא /בצע את העבודה בהתאם לחתה שיחתם, א!

שזכיית! תב!0ל מגל סיבה שהיא ,תהית הע8ר!וה רשאית להעביר את הזכ"ה,

לכל מי ש ת תצא לכם ו לרבות משתתח אחר במתו ההצעות

̂ד1 ו?וו1ריך�רו 411 ו\?�*ר!! ר�1?1*ו?7ו^ 114 *ל ו וו ד? 11� וו^̂�ך1 1וו~ ו-�ו� 18 וי* רד ו ו*לוו1*די

̂*1 1 !-ו יי0 1̂  ""יו * !< יי 
י >.ו£1 4#יי". !̂ )1 1.1 1 }/£י ו 111. 1^ #,1-41.1)ן/£י 1 $1 1 , '* ,1 | �̂.̂

1 • ו 1 וו ̂� יל—? ..-. ךי-ך-',

̂ ^ 11 לחודש, ל^ גולל מע"מ, ^6/ 

על המציע להתחייב במסגרת חה0כ0, כ1 בעוז מתן הנחתים לעירייה, ל0 י9על

מתוך 3)ג1ד עני!3!ם 1"מנע מכל תפק'ד א; עיסוק אחר היוצר 10 עלול ליצור מצב של

0ג/7 עכ"בים בין ם�תן זיהיתי! לע!ד!!ר. לב!ן יתר ע!0!ק�1,

̂ם ל013ח שנקבע ע"י משרד הפנים^ המציע יחת!ם על 3!0ח 0510 נ!ג!ד עניבים בהת

5. המנעד האחרון להגשת הצעתכם 1.3,2015

המצ!ע שיקבע מוגה ק�רש לחתום על חתה עם הע8ר!יה.

̂.^מעונ"ן להתקשר ?̂....£:.£...̂ .. ממשרד 
�..̂ אב' הח"מ ,<).2/£.;

̂ המפורטים לעיל. תמורת; מתן הש!חת£ם}?נ! עם ע'ר"תאור יהודה למתן השירות

̂ל. מבקש לקבל את שגרה ה0רחה גמ19ר0 ב0ע5ף 3 דלע

י'/ ל �7 � / // * ,~ / * ,
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