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כתב תביעה

̂יא"), מוגש בזאת כתב בהתאם לתקנות סדר הדץ האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן ל "תקסד
תביעה מסוג תביעה כספית ונזיקית בגין פרסומי לשון הרע והוצאת דיבה כפי שיפורט להלן.
התובעת תהיה מיוצג לעניין דע על ידי משרד עורכי דין לוינטל ושות' בתל-אביב והטען

למשלוח כתבי בי-דץ יהיה כמתואר בכותרת.

התובעת, ראש עיר מוערכת, הושמצה באופן דיבתי ושקרי בכותרת כתבה שפורסמה 3 שבועות
לפני יום הבחירות לראשויות המקומיות, כשכתב העיתון "דה מרקר" פירסס נגדה טענות
אודות אי סדרים ומעשי שחיתות ב"מכרזים" שנערכו שנתיים קודם המידע לא נבדק כראוי
ולפרסום אין ביסוס (אף לא מדובר ב"מכרז" ממילא, והכתב מערבב מקרים שונים זה עם זה

כדי "לא לתת לעובדות להרוס סיפור טוב").

לא זו בלבד שהנתבעים שימשו כלי משחית בידי בעלי עניין הרוצים במפלתה של התובעת
בבחירות, אלא שגס מאז פרסום הכתבה, לאחר שהוצגו להם הפרטים הנכונים והמתקנים,



י.

הם סירבו לתקן את הכתבה בגירסתה המקוונת, ולפיכך, אינם פועלים בתום לב לפי לשון
החוק.

מכאן התביעה.

א. פתח דבר;

1. עניין לנו בתביעה בגין סיקור עיתונאי מעוות, שבו כותרת הכתבה מציגה את ראש העיר אור
יהודה באור מעוות, מושחת, .רחוק המציאות, בהתבסס על נתונים שגויים, ובלא כל רצון

לתקן כותרת זו גם לאחר הצגת מלוא הנתונים בפני הנתבעים.

2. על פי הכותרת, וכן כותרת המשנה, הייתה התובעת אחראית ל"בישול" מכרז תפור עבור יועץ
התקשורת שלה, ויש "תכתובות" שלה המוכיחות זאת, כך שהוא התחרה "נגד עצמו" במכרז.
: לא היה מכרז, הוא לא התמודד ובלי להקדים את המאוחר יובהר כי לא מיניה ולא מקצתיה
מול עצמו, היא לא הייתה מעורבת, אין תכתובות שלה. המעידות על כך, אין מדובר כיועצי
תקשורת כי אס במי שניהלו עבורה את קמפיין הבחירות ותו לא, והכתבה מתבססת על בעלי

עניין הרוצים במפלתה של התובעת בבחירות.

נעלה" זו, לא הטריד את הנתבעים (ולא את המקור) כי הס מבקשים לעשות 3. לצורך מטרה "
(£?/ שימוש כביכול בהתכתבויות של צד ג' (לא של התובעת), המהווים האזנת סתר לא חוקית (לפי
, חדירה אסורה למחשב (ס' 4-5 לחיק המחשבים, ̂'-"^ ס' 1-3 לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979)
התשגי'ה-1995) והפרת הפרטיות (לפי ס' 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981), וזאת
בתנאי שמדובר בהתכתבויות אותנטיות ולא "מבושלות". וממילא - של צד ג', רל"שית
במשרד העירייה, שהדברים שנכתבים על ידה אינם מחייבים את התובעת ולא נכתבו בשמה,

ואף דברים אלה לא מעידים על האמור בכותרת (אלא בדרך של ניחוש ופרשנות).

4. וגם דברים אלה, אף אס נעמידם כדבר "תורה מהר סיני", אינם מוכיחים ולו במקצת את
-. מעורבות התובעת, מכרז (שאינו מכרז כלל) שהיה תפור, התמודדות של האמור בכתבה
היועץ בשתי חברות שונות באותו מכרז (שכלל אינו יועץ שלה), וכל דרך הצגת הדברים, שאינה

אלא תרמית כלפי הקוראים.

5. בעניין זה אין לנו אלא לחזור אל הלכת בית המשפט העליון הידועה, בפרשת אמיליו פלוס נ'
דינה חלוץ (ע"א 5653/98), שבה נכתב כס' 6 לפסק הדין: ''הכותרת למאמר בעיתון - הלא

-. הכותרת". היא הגיבורה הראשית, תיקרא להלן

6. והלוא שם סוקר השופט העליון אהרון ברק (כתוארו אז), את מעמדה (וראה החל מס' 7,
בהשמטות הנחוצות):

אבותינו לימדוני: טוב מראה עיניים מהליך גפש. כך על דרך הכלל, יבוודאי כך מקום
שכותרתו של מאמר היא-היא נישא ההליך כולו". לא גתקשה להבחין כי אותיות הכותרת
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יי

היו כאותיות קידוש לבנה, ואשר לכתבה, זו אינה מציגה עצמה אמנם באותיות טל-ומטר,
אן בוודאי אותיות טל-ומטר הן האותיות שבה ביחס לאותיות הכותרת.

: 7. ותחת הכותרת "למעמדה ולייחודיותה של כותרת", סוקר השופט החל מס' 11

זאת ביקשני לומר, שכותרת לרשימה או למאמר מייחדת לעצמה מקום כבוד בפירסומים
בעיתונות, ולא תמיד יהיה זה גכון לייחס אותו משקל ומעמד לכותרת ולדברים הבאים

בטקסט ובכיתוב הרגיל תחת לכותרת. הכותרת נודע לה מישקל יה.ר בפירסום.

הכותרת היא דבר הדפוס הבילט שבפירסים, אותיות הכותרת מודגשות במיוחד, ייש שגידלן
הוא בגודלן של אותיות של קידוש לבנה (כבענייננו-שלנו). כן הוא גודלה של הכותרת, כד
היא צורת האותיות, כן הוא ציבעה של הכותרת וכדומה. הוא הדין במיקומה של הכותרת,
דוגמת כותרת המופיעה בשער העיתון ותחתיה באותיות קטנות מופנה הקורא לכתבה גופה
המצוייה - כולה או חלקה - באחד מעמודיו הפנימיים של העיתון. כותרת למאמר או

לרשימה מפגינה עוצמה וכוח, עוצמה וכוח המצויים בידיו של האדם השולט בעיתון.

בשים לב למעמדה זה הייחודי של הכותרת, שאלה היא אם תמיד, ובכל מקרה, יש לקוראה
- כדבר ההלכה האמורה - בצוותא-חדא עם הרשימה שתחתיה, אי שמא נאמר יש לה

לכותרת � למיצער, לעיתים - מעמד משל עצמה, כ?ש,ל היתה חי הנושא את עצמו.

/ ואמנם, ההלכה הכירה בייחודיותה של הכותרת, ולא אחת נקבע כי לעיתים יש וראוי לבחון £ \
^-*י את הכותרת בנפרד מגוף הכתבה. אחד הטעמים העיקריים לכך הוא, שיש והקוראים בעיתון
לא יקראו אלא את הכותרת יידלגו על הכתבה; כך, למשל, בשל היעדר פנאי לקריאה. ואולם
יהיו הטעמים לכד כאשר יהיו, תופעה זו של קריאת כותרות בלבד (תוך בחירת רשימה אחת
או שתיים לקריאתן למתחילתן ועד לסופן) מוכרת לכולנו, ומכאן החשיבות היתירה הגוגעת

לכותרת רשימה באשר כותרת היא.

יתר-על-כן: אם כותרת לרשימה מוציאה לשון הרע, גוף הכתבה - גם אם באורח אובייקטיבי
יש בה סם-שכנגד לארס שבכותרת � לעיתים לא יהא בה כדי לעקור מליבו של הקורא את

הרושם שהכותרת הותירה בו...

בהקשר זה אמר מ"מ הנשיא השופט לנדוי בד"נ חברת החשמל לישראל (שם, 354), בבקשו
לסייג את ההלכה הכללית הקובעת כי יש לקרוא כתבה בעיתון בהמשך אחד וכד להתרשם

ממנה:

בדרך כלל יש לקרוא כתבה בשלמותה כדי לגלות את אפיה. אבל גם זאת יש לזכור, שקורא
העיתון הרגיל אינו מנתח את אשר מגישים לו ניתוח מדוקדק אלא הרושם הכללי הוא
הקובע, ורושם זה מושפע מאד מסדר הדברים: אס נוצר רושם מסויים בתחילתה של כתבה,

הוא לא יימחק על נקלה על-ידי דברים אחרים המופיעים בהמשכה.



8. דברים חכמים אלה, אשר נכתבו בעניין פלוס, בבית המשפט העליון בשנת 2001, כמו נכתבו
בעניין שלפנינו.

9. אין כל ספק כי פרסום זה משפיל אותה בעיני הבריות, פוגע בשמה, במשלח ידה, במקצוע
ובכבודה. במיוחד בעיתוי לא מקרי זה - ערב הבחירות, בכוונת מכוון (של יוזמי הכתבה)
לגרום נזק מקסימלי לתובעת, רגע לפני שהבוחרים מתבקשים לבחור בה. ובפרט משהתובעת
באה לראשות העיר אחרי ירידתו של ראש עיר קודם, אשר הורשע בעבירות שחיתות (לצד

עבירות מין), ובמאמץ רב הצליחה להרים בחזרה את קרנה של העיר מהתהומות של קודמה.

10. עיתוי הכתבה הוא גס מיד אחרי פגרת סוכות כה יצאה העירייה כולה לחופשה מרוכזת, כאשר
לא היה סיפק ביד דובר העירייה, יועצתה המשפטית או כל גורם אחר, להגיב מבעוד מועד
לכתבה ולהציג את כל המסמכים המפריכים את האמור בה, והיה מי ש"הזדרז" לפרסמה
בבוקר חזרת העירייה כולה מהחופשה, בדחיפות לא מוסברת (האירועים הנטענים בה אירעו
ממילא ב-2016, ו"חיכו בסבלנות" עד השבועות האחרונים שלפני בחירות 2018). מובן
שהקישור לכתבה הופץ על ידי מתחריה. ובפרט שהמקור לכתבה, עובד כיוס במטה המתחרה.

ג. נעלי הדיו:

— 11. התובעת היא ראש עיריית אור יהודה, ובמועד הגשת התביעה (ימים בודדים לאחר פרסום ^
10י\ הכתבה נשוא התביעה) מצויה 25 יום לפני יום הבחירות, במערכת הבחירות המוניציפליות

2018, בו היא מתמודדת על תפקידה.

12. תזמון פרסום הכתבה אינו מקרי, כשהנתבעת משמשת פיון בידי מתחריה של התובעת,
ואנשים מטעמם, המבקשים לפגוע במועמדותה.

13. אין כל ספק ולנתבעת, כמוציאה לאור של כלי תקשורת, חובה לסקר חדשות, למסור מידע
לקוראים, וכן לדווח על מעשי שחיתות, אי סדרים, וכל מידע שיכול לסייע לבוחרים כיוס

הבחירות.

14. ואולם, אץ זה מתפקידה של הנתבעת, ושל הנתבע כנציגה, לפרסם ללא בדיקה נאותה מידע
שקרי, העושה עוול לתובעת, וכן לסרב לתקן את הידיעה למרות פניות רבות והצגת העובדות

לאשורן.

15. הנתבעת היא הוצאה לאור המוציאה את המוסף הכלכלי "דה מרקר" מבית "הארץ". מדובר
בפרסום יומי מודפס המחולק לקוראי ומנויי העיתון היומי "הארץ", וכן מועלה בגירסא

מקוונת.

16. הנתבע הוא כתב אצל הנתבעת. למרבה הצער, הגם שהנתבע הוא כתב מוערך, כמו גס
האכסניה בה הוא כותב, יוצא כי לפחות במקרה זה, הובל הנתבע והולך שולל על ידי בעלי



עניין, אשר עשו בו שימוש, פשוטו כמשמעו, וגרמו לו לפרסם מידע לא בדוק, לא מאומת, לא
אמין ולא נכון.

17. הכתבה עודנה מופיעה, כמות שהיא, ללא תיקון, ביום הגשת תביעה זו, למרות פניות רבות
(ממוסמכות באסמכתאות) שנעשו אל הנתבעים בבקשה לתיקונה. דבר זה, כשלעצמו, מאיץ
טענות לתום לב, לאמת עיתונאית ולתום לב הנדרש מעיתונאי לפי הלכת בית המשפט העליון.

ג. בקליפת אגוז:

18. התובעת מצויה בימים האחרונים של מערכת הבחירות לקראת יום הבחירות, בו היא
מתמודדת על כהונה שנייה כראש העיר אור יהודה.

19. במהלך ספטמבר הייתה העירייה, כמו רוב הגופים הממשלתיים במשק, בחופשה מרוכזת של
חגי תשרי. החופשה, לאורך חג סוכות, הסתיימה עם החזרה לעבודה ביום 2/10/18.

20. ביום החזרה לעבודה, בבוקר 2/10/18, קידמה את פני התובעת ועובדי העירייה הכתבה
שפורסמה במוסף הכלכלי של "הארץ", עיתון "דה מרקר", וכותרתה "יועץ התקשורת של

ראשת העיר ניצח את עצמו במכרז- וגרף מאות אלפי שקלים".

ע4)̂ייי^ מצ"ב תדפיס הכתבה כפי שהופיעה בעיתון המודפס, מסומן 'י1'י.
מצ"ב תדפיס הכתבה המקוונת, המופיעה באתר הגתבעת גכון ליום הגשת התביעה,

מסומן "2".

פרסומים אלה הינס שני "פרסומי לשון הרע" כלפיהם ובגינם הוגשה התביעה.

21. הכתבה היא דיבה אחת גדולה, מתחילתה ועד סופה, ומשמיצה את התובעת, ערב הבחירות,
ללא כל ביסוס.

22. חמורה ביותר היא הכותרת עצמה, שאינה אמת, ונסמכת על הטעיות מכוונות מצד חורשי
רעתה של הנתבעת, ש"האכילו" (כך ממש) את הנתבע ואת הנתבעת, ב"מידע'י שאינו אמת.

23. כותרת הכתבה (הפרסום) היא:

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

: 24. כותרת המשנה, תחת הכותרת, הבאה להבהיר אותה, קובעת

נדב אברמוביץ, שניהל את הקמפיין של ליאת שוחט באור

יהודה, זכה לאחר שהתמודד באמצעות שתי חברות, בהליכים

£$1



של "מכרז סגור" � למתן שירותי גרפיקה לעירייה ולניהול
אתר האינטרנט ? על פי תכתובות שהגיעו לידי ,�ו6>1?13/ח6ר1ז

שוחט היתה מעורבת במכרז

25. כמי אותה בדיחה עממית, אודות האחד שכתב את השם "נח" בשבע שגיאות, כך גם כאן:

א. לא התקיים "מכרז" (מדובר בהיתמחרות פטורה ממכרו)

ב. יועץ התקשורת לא התמודד מול עצמו (הכתב מערבב כין שני מקרים שונים)

ג. היועץ לא התמודד באותו מכרז בשתי חברות

ד. היועץ לא גרף מאות אלפי שקלים

ה. אין מדובר ביועץ תקשורת של התובעת כי אם במי שהיה יועצה בקמפיין
הבחירות וסיים מאז את תפקידו

ו. לתובעת לא הייתה כל "מעורבות במכרז'/ כפי שנכתב, וטענה זו מקוממת
כמיוחד (הצעות המחיר נדונו בפני ועדה, שהתובעת אינה אחת מחברותיה,

והחלטות הוועדה נומקו והינן הגיוניות וסבירות)

*—^ ז. הצגת הדברים מרמזת כאילו לתובעת היה יד בדבר: בבחירת החברה של היועץ,($)
בגריפת הכסף, כיצירת "מכרז" ובפיברוק תוצאות המכרז - כשלתובעת לא

הייתה כל מעורבות בכל האמור לעיל

ח. ה"תכתובות" ש"מוכיחות" את מעורבות התובעת כביכול, אינן "תכתובות" של
התובעת כלל ועיקר אלא של רל"שית במשרד העירייה, וגם הן לא מוכיחות כל
מעורבות של התובעת (שלא לדבר על ספק בהיותן אותנטיות ולא "מבושלות", כל
שכן לו הן אותנטיות - הרי שהשימוש בהן מהווה הפרה, עוולה ועבירה של הפרת

הפרטיות, חדירה למחשב אישי והאזנת סתר בלתי חוקית)

26. הפרסום, ובמיוחד כותרתו, היו מעוותים ודיבתייס וגרמו עוול ונזק לתובעת. הכתבה הופיעה
בעיתון המודפס, בגירסא המקוונת וכעת גם עברה "אינדוקס" של מנוע החיפוש "גוגל" והיא
עולה בעת שנעשה חיפוש סביב שמה של התובעת. כך, מנסים הנתבעים "להדביק" לתובעת

תדמית לא נקייה, כמו של קודמה בתפקיד, ולא כך היא.

17. המשפט על "יועץ התקשורת של ראשת העיר (ש)ניצח את עצמו במכרז וגרף מאות אלפי
שקלים", מרמז כי התובעת "בישלה" עבור היועץ מכרז פיקטיבי, או תחרות פיקטיבית,

והדבר חמור עקב חובת המכרזים בעיריות.



28. אלא שכאמור, כמעט כל מילה במשפט אינה אמת. ראשית דבר - מדובר בהיתמחרויות שכלל
לא נדרשות במכרז. עיריית אור יהודה פועלת בכל הנוגע למכרזים והתקשרויות בהתאם
לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987, וכן בהתאם להלכה הפסוקה וחוזרי מנכ"ל

משרד הפנים אשר מפורסמים מעת .לעת.

29. סעיף 3(8) לתקגות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987, קובע כי רשות מקומית רשאית
להתקשר ללא מכרז בחוזה "לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או
יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ, ועבודות כיוצא

באלה".

30. בפסיקה נקבע כי יש לפעול בהתאם לתקנה זו במקרים בהם נדרשים "ידע ומומחיות מיוחדים
או יחסי אמון מיוחדים". השירותים שהכתבה עוסקת בהם, חוסים תחת תקנה 3(8) ופטורים

מחובת עריכת מכרז פומבי.

31. אמנם ביום 22 בנובמבר 2016 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים שכותרתו "נוהל התקשרויות
לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור
ממכרז" (להלן: "הנוהל"). ואולם, תחילת תוקפו של הנוהל ביום 1 ביוני 2017 ואין בו כדי

לפגוע בתוקפן של התקשרויות שנעשו לפי יום התחילה.

32. עד לפרסום אותו נוהל, ובעת הרלוונטית להתקשרויות נשוא הכתבה, לא הייתה קיימת
\*£ הוראה כלשהי הקובעת כי על רשות מקומית המתקשרת לביצוע עבודה מקצועית הדורשת

•**י ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, לקיים הליך סדור כלשהי.

33. אף על פי כן, למעלה מן הצורך וכדי לשמור על טוהר המידות ועל עקרונות יסוד של דיני
המכרזים, בחרה העירייה לפרסם נוהל פנימי המתווה כללים להתקשרות בהסכם, גס כאשר
בהתאם לתקנות פטורה אותה התקשרות מחובת מכרז בשל אופייה המיוחד או אופיו המיוחד
של נותן השירות. בעניינים אלה פעלה התובעת, כמו גס העירייה, על פי עמדת היועצת

המשפטית של העירייה ועל פי הוראותיה.

34. אין מדובר ב"עסק פרטי" של התובעת ולא ב"הוראות" שלה, כמו שאפשר ללמוד מהכותרת,
משל הייתה אור יהודה "רפובליקת בננות", ולא היא.

35. בהתאם לנוהל הפנימי, מקום בו נקבע כי השירותים נשוא ההסכם חוסים תחת תקנה 3(8)
הנזכרת לעיל וכי ועדת ההתקשרויות השתכנעה כי אותה התקשרות אכן נכנסת לגדרי
התקנה, לא יהיה צורך בקבלת מספר הצעות מחיר וניתן יהיה לאשר התקשרות עם נותן
שירותים כלשהו אף ללא קבלת הצעות נוספות. ואולם, באותו נוהל הובהר, כי "הדרך
המועדפת (אך לא המחייבת) להתקשרויות על פי סעיף זה היא תמיד באמצעות קבלת מספר

הצעות מחיר".

36. סוף דבר - במועד קרות האירועים המסוקרים בכתבה, לא הייתה מוטלת על העירייה חובה
לנקוט בהליך כלשהו והיה באפשרותה להתקשר עם חברה זו או אחרת, אף ללא הליך קבלת
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הצעות מחיר. יתירה מזאת, ניתן היה לאחד את כלל השירותים להסכם אחד אשר יכלול את
שלושת השירותים וייחתם מול נותן שירותים אחד וגס זאת כאמור, ללא הליך קבלת הצעות

מחיר.

37. ובכל זאת, עיריית אור יהודה ניהלה את ההליך, הרבה מעבר למוטל עליה מבחינה חוקית,
פיצלה את השירותים לשלושה הסכמים שונים ונקטה בהליך לקבלת הצעות מחיר והכל
במטרה לשמור על עקרונות היסוד של דיני המכרזים ובראשם שוויון, שקיפות וטוהר המידות.

38. אם כן, "מכרז" לא היה כאן. כניגוד לאמור בכותרת. אך האם יועץ התקשורת שלה "התמודד
מול עצמו" בשתי חברות ששתיהן שלו וכך זכה כאותו "מכרז"?

: 39. בכתבה נטען כהאי לישנא

"בשני הליכים של "מכרז סגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם זכו צמד היועצים של שוחט
ב-2016-הראשון לשירותי גרפיקה ... פנתה העירייה לשלושה מציעים בכל מכרז. בשני
המכרזים התמודדה חברת אביגל ואברמוביץ ובשניהם התמודדה גם חברה אחרת בשם "איי

טים'י שגם היא בבעלות אברמוביץ".

"בהליך הזה זכתה בסופו של דבר איי-טים כלומר אברמוביץ ניצח את עצמו..."

40. הנה, בגוף הכתבה כבר מתוקן ה"מכרז" ל"מכרז סגור (הזמנת הצעות מחיר). אך בכל הקשור
1̂ בבחירת שירותי הגרפיקה, שוב חל עיוות. }

41. במציאות, ההצעות אשר נבחנו על ידי המחלקה המשפטית ואשר נלקחו בחשבון בהליך
הצעות המחיר, הן ההצעות דלהלן:

• האחת של חברת איי טיס על סך 5500 ¤ לחודש לא כולל מע"מ;

; • השנייה של חברת \£0\ על סך 20,000 לחודש לא כולל מע"מ

; • השלישית של חברת סטודיו דוכובגי בע"מ על סך 8000 ¤ לחודש לא כולל מע"מ

העתקי ההצעות מצורפים ומסומנים כנספח "3".

42. עיון בהצעות המחיר מעלה, כי הצעת חברת אביגל אברמוביץ כלל לא נכללה בהליך בדיקת
הצעות המחיר למתן שירותי גרפיקה. למרבה הצער, הדבר מלמד כי הנתבע כלל לא עבר על
החומר ולא ערך בדיקה של ממש, אלא י'הולעט" על ידי בעלי עניין, ולא ערך הצלבה של
המידע (אף אצה לו דרכו לפרסם את הדברים, בטרם העירייה יכלה למסור לו מידע נכון, שכן

ערב הפרסום הייתה העירייה בחופשה מרוכזת).

43. אמור מעתה: בניגוד לאמור ככותרת ובכותרת-המשנה, על ידי העירייה נבחנו שלוש הצעות
שונות על ידי חברות שהן ללא חולק יישויות משפטיות נפרדות. לא קיים ואף לא נטען כי

קיים ביניהן קשר כלשהו ועל כן, לא נפל כל דופי בהליך זה.
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44. מבדיקת הצעות המחיר ניכר כי הצעתה של חברת איי טים זולה משמעותית משתי ההצעות
האחרות ועל כן, ועל בסיס ניסיונה הרב והצעתה המרשימה נבחרה הצעתה כהצעה הזוכה.
בהתאם לאמור, ביום 1.5.16 נחתם בין העירייה לחברה הסכם לשמונה חודשים עם אופציה

להאריך את ההסכם לשנה נוספת.

45. אשר להסכם לניהול עמוד הפייסבוק ואתר האינטרנט, כתבו הנתבעים כך:

"בשגי הליכים של "מכרז סגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם זכו צמד הייעצים של שוחט
ב�6נ20... והשני לניהול אתר האינטרנט של העירייה � פנתה העירייה לשלושה מציעים
בכל מכרז. בשני המכרזים התמודדה חברת אביגל ואברמוביץ ובשניהם התמודדה גם חברה

אחרת בשם "איי טים" שגם היא בבעלות אברמוביץ".

"כאן זכתה חברת אביגל ואברמוביץ, כלומר אברמוביץ ניצח את עצמו".

46. שוב כשל הנתבע 2 בבדיקת המידע שנמסר לו בידי בעלי העניין. הצעות המחיר אשר נבחנו
ואושרו על ידי המחלקה המשפטית ואשר נלקחו בחשבון, הינן כמפורט להלן:

; • האחת של חברת אביגל אברמוביץ על סך 5000 ¤ לחודש

; • השנייה של חברת גיל-עד תדמית על סך 14,000 ¤ לחודש

; • השלישית של חברת \1£0 על סך 7000 ¤ לחודש

@
העתקי ההצעות דנן, מצ"ב ומסומנים כנספח "4".

47. גם כאן ניתן לראות בבירור כי הטענות לפיהן חברת אביגל אברמוביץ "התמודדה מול עצמה"
במכרז וכי "אברמוביץ ניצח את עצמו" אינן נכונות.

48. אכן, חברת אביגל אברמוביץ נבחרה לספק לעירייה את השירותים דלעיל וזאת לנוכח העובדה
שהצעתה הייתה הנמוכה ביותר ועל בסיס ניסיונה ומקצועיותה הרבה. ובהתאם לאמור, כיוס
1.5.16 נחתם בין העירייה לחברה הסכם לשמונה חודשים עם אופציה להאריך את ההסכם

לשנה נוספת.

49. אחרון ל"מכרזיס" (שכלל אינם מכרזים), הוא ההסכם למיתוג העיר. עליו כתב הנתבע 2:

"בהליך השלישי מכרז המיתוג מסרה מנהלת הלשכה את שמו של נתי מור יחד עם עוד שגי
שמות אלו של יועצי התקשורת רוני רימון וגילי כהן"...

...במכרז זכה לבסוף גתי מור,..".

50. מבדיקת ההצעות אשר הוגשו לעירייה עולה כי הטענות הועלו בכתבה תוך התרשלות של ממש
ועירוב בין הליכי הצעות המחיר השונים בהס נקטה העירייה. הנתבע 2 כלל לא בדק את

המידע שנמסר לו.
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51. בפועל, לעירייה הוגשו ונבדקו ארבע הצעות כדלקמן -.

• הצעת חברת חיליק שיאון - אשר נקבה בהנחה בשיעור 00/0 מהמחיר הכלול
בפנייה לקבלת הצעות {

15̂ מהמחיר הכלול • הצעת חברת §ת1)0)1�111ת141551 - אשר נקבע בהנחה בשיעור <
בפנייה לקבלת הצעות;

2\ מהמחיר הכלול בפנייה • הצעת חברת איי טי0 - אשר נקבה בהנחה בשיעור 0/0
לקבלת הצעות;

12̂ מהמחיר הכלול • הצעת חבית נ.צ.ת תקשורת - אשר נקבה בהנחה בשיעור 0
בפנייה לקבלת הצעות ,?

העתקי ההצעות מצורפים ומסומנים יחד כגספח "5".

52. ביום 29.6.18 בעקבות פניית דובר העירייה, הובאו ההצעות לבחינת ועדת ההתקשרויות
המורכבת ממנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועצת המשפטית (כשהתובעת לא מעורכת).

53. מבחינת ההצעות עלה כי הצעתה של חכרת נ.צ.ת היא ההצעה הטובה ביותר וכי מניסיון העבר
של העירייה עולה כי החברה מעניקה שירותים לשביעות רצונה. עוד צוין, כי לחברה ניסיון
עשיר במיתוג ערים שונות. במעמד הדיין ציין גם כי הצעתה של חברת חיליק שיאיו הייתה
— מרשימה ביותר ואולם לנוכח העובדה שלא ננקב שיעור הנחה כלשהו, הוחלט שלא להתקשר ^
90\ עימה. בסופו של דבר ולאחר דיון בוועדה החליטה הוועדה להתקשר עם חברת נ.צ.ת תקשורת.
העתקי פניית דיבר העירייה יפרוטוקול הדיון בוועדת ההתקשרויות על נימוקיהם מצ"ה

ומסומנים כנספחים "6" ו-"7" בהתאמה.

54. על בסיס האמור ביום 1.7.16 נחתם בין הצדדים הסכם התקשרות שתוקפו ל'12 חודשים עס
אפשרות להאריכו לשנה נוספת.

55. הנה כי כן, אין מדובר ביועץ ה"מתמודד מול עצמו" וכך זוכה. וזאת ממילא לא ב"מכרז"
ובאין חובה לערוך מכרז. וכל זאת, למעשה, "איטריות קרות מחוממות מחדש" לכבוד
הבחירות, שכן כלל האירועים המוזכרים הס משנת 2016, והנה "לפתע" מצא עיתון "דה

מרקר" עניין בהם, כ-27 יום לפני יום הבחירות ב-30/10/2018.

56. ומדוע נמצא עניין לפתע בכל האמור לעיל? דומה כי הנתבע 2 בחר להסתמך, בעיניים עצומות,
על גרסתו של אייל שמחה, המוזכר בכתבה, אשר היה בעת הרלוונטית מועסק על ידי חברה
בערב הדפסת הכתבה משמש כפעיל מרכזי במטה הבחירות חיצונית בעירייה, ולימים פוטר, ו

של יריבה של ראש העיר בבחירות הקרובות. צירוף מקרים אין כאן.

57. יש להצטער על כך שהנתבע 2 לא המתין לתגובת דובר העירייה או היועצת המשפטית של
העירייה, ובעצמו לא העביר את הכתבה בבדיקה משפטית בסיסית, שהייתה מגלה לו,
לדוגמא, כי אין מדובר ב"מכרז", שעה שההתקשרויות נשוא הכתבה פטורות מחובת עריכת
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מכרז על פי דין. פרסום טענות כה חמורות באשר להתנהלות העירייה, מצריך בדיקה מוקדמת
יסודית רצינית וכנה, קבלת כל החומרים הרלוונטיים וכן התייחסות המחלקה המשפטית
לדברים. התעקשותו על הדפסת הכתבה כשהיועצת המשפטית בחופשת סוכות, בטיול במדבר
יהודה ללא קליטה, וכשכל המסמכים אינם בהישג יד - תמוהה. לא בתר כיצד היה ניזוק לו

היה ממתין לשובה ונותן הזדמנות הוגנת לעירייה להגיב.

58. החיפזון לפרסום, ערב הבחירות, ותוך שהעירייה הייתה מצויה בפגרה, מקומם. משכך, מעיון
בכתבה עצמה, לא ברור האס הפרסומים המיוחסים לרל"שית בעירייה, אכן נכתבו על ידה.
; לא ברור מי הן החברות שאליהן ממילא היא אינה גורם שקובע את תוצאות ההיתמחרויות
; ואיך נקבע שחברות אחרות פנה אותו שמחה ואשר "לא גילו עניין במכרז" ואס היו כאלה
בגלל כל מיני תופעות מוזרות בטפסים שייתכן שגרמו (מיז) לא הגישו את הצעותיהן "
למציעות לחשוב שהעירייה לא מתכוונת לשקול את ההצעות שלהן ברצינות יתרה. לדוגמא,
העובדה שהתאריך ההצעות להגשת ההצעות חל ב-1 במארס בעוד הפנייה לחברות נעשתה

בחלוף התאריך".

59. עיון כפניות לקבלת הצעות ביחס לכלל השירותים אשר נשלחו לכלל המציעות. לרכות חברת
איי טיס ואביגל אברמוביץ מעלה, כי באותן פניות נכתב בשוגג כי המועד האחרון להגשת
הצעות הינו עד ליום 1.3.2015. מדובר בטעות סופר, שהרי התובעת עוד לא מונתה לראשת
העיר במועד זה. ממילא גס ההצעות של החברות הזוכות הוגשו רק באפריל 2016. אך בכל

,^—. זאת, טעות סופר זאת עוזרת לנתבע 2 "לבסס" את טענות הכתבה.
@

: כך צוין כי נתן מור 60. ועל מנת ליצור לתובעת תדמית שלילית נוספו עוד פרפראות לכתבה
מחברת נ.צ.ת "מוכר מפרשת הצוללות כחשוד בתיווך לשוחד למנהל לשכת ראש הממשלה
; ועל אותו עיקרון נעשו לשעבר" מבלי שיש לנתון זה קשר ענייני כלשהו לכתבה או לתובעת
עוד ניסיונות מאולצים לקשור בין חברת אביגל אברמוביץ למציעים אחרים (גס אלה שלא

זכו) כדי להראות מצג שלפיו "מלס קשורים" זה לזה. כמו לדוגמא במשפטים האלה:

...נתי מור פרצוף מוכר למדי במשרדם של אביגל ואברמוביץ שלא מכחיש שהיו לי בעבר אי י'
אלו שיתופי פעולה מסחריים עם השניים".

"חויב אגב הוא חבר טוב של אביגל ואברמוביץ (כד להגדרתו בשיחה שקיימנו עימו..."

"לטענת דובר העירייה במכרז המיתוג הוגשה הצעה רביעית שלא התקבלה. ייתכן שמדובר
בהצעה שהגיש חורב בהמשך...".

61. כפי שכתבה באריכות במכתבה היועצת המשפטית, ששלחה תגובה מפורטת מטעם העירייה
אל הנתבעים, לאחר פרסום הכתבה, הרי מקריאת הכתבה מתקבל הרושם לפיו קשר חברי או
שיתופי פעולה בעבר בין קולגות מונעים מבחינה חוקית התמודדות האחד מול השני בהליכי
מכרז או בהליכים לקבלת הצעות מחיר. והרי אין בקיום שיתופי פעולה בין המשרדים שזכו
למציעים אחרים כעבר, כדי למנוע מהם להתמודד במכרזי העירייה וממילא אין בכך כדי

להטיל דופי בהתנהלות העירייה או העומדת בראשה.
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מצ"ב מכתבה של היועצת המשפטית של העירייה אל הנתבעים, בו ביקשה מהם לתקן את
התקלות שנפלו בכתבה זו, מכתב אשר לא נענה בחיוב, מסומן כנספח "8".

62. אם כן, גם האמירה ולפיה "כל מי שהפסיד לאביגל ואברמוביץ בשני המכרזים הראשונים זכה
להתפרנס מהמכרז השלישי", אינה אמת, ולא שחל איסור כלשהו על הזוכים להיעזר בספקים
אחרים, והדבר אף מקובל (כך לדוגמא, בדוגמא מעולם התקשורת, כאשר זכיין זכה במכרז
ערוץ 2 או ערוץ 10, התמזגו אליו טאלנטיס ומנהלים מגוף התקשורת שהפסיד, ואיש לא הלין

על כך או ראה בכך סימן לכך שהמכרז היה לא תקין).

ד. ניסיון להקטנת נזקים:

63. עם פרסום הכתבה, שנחתה על התובעת ''כרעם ביום בהיר", פנתה התובעת, באמצעות דובר
העירייה, אל הנתבע 2 כדי לתקן את הטעויות בכתבה, ובמיוחד את הכותרת המשמיצה.

64. דובר העירייה התכתב עם הנתבע 2, אשר זילזל כדרישה לתיקונים, זילזל בדחיפות הדברים,
והגם שאת הנזק בעיתון המודפס קשה לתקן, סירב גס לתקן את הכותרת והמידע בידיעה

המקוונת.

העתק ההתכתבות בין דובר העירייה לנתבע 2, מצ"ב ומסומן כנספח "9".

/£\ 65י יאכוי מההתכתבות בין דובר העירייה מר אורן קורנפלד לבין הנתבע 2 עולה כי לשיטתו
"התהפכו היוצרות" והנטל לבדוק את "הנתונים" המוצגים בכתבה, טרם פרסומה, מוטל על

כתפי דובר העירייה: ולא כך היא.

66. לאור התעלמותו של הנתבע 2 מפניות דובר העירייה, גם בשמה של התובעת, פנתה התובעת
כעצמה וגס היא נענתה בתשובות לא מכבדות ובחוסר נכונות לתיקון הכתבה וכותרתה.

67. יועצה המשפטי של התובעת לתקופת הבחירות, עו"ד יעקב עוז, פנה גם הוא אל הנתבע 2
והועבר אל בא כוחה של הנתבעת, 1, ושלח לה מספר מכתבים הנוגעים לטעויות בכתבה

ודרישת התיקון, אך לשווא. המענה הלאקוני שהתקבל, מדבר בעד עצמו.

העתק ההתכתבות בין עו"ד עוז לבין ער'ד ליבלין מטעם הנתבעת 1, מצ"ב ומסומן "10".

68. כאמור, גס היועצת המשפטית הגישה מכתב מנומק, ממוסמך, מפורט ומבאר על הטעויות
שנפלו בכתבה (הוא נספח 8 שאוזכר לעיל), ובכל זאת, הכתבה לא הוסרה ולא תוקנה.

69. התייחסות זו של הנתבעים כלפי פניות התובעת ופניות העירייה, מוזרות, ומאיינות טענה
לתום לב. שהרי כך קובע ס' 17א' לחוק איסור לשון הרע, לפיו -

"פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגבת תרם לב לעורכו, למי שהחליט

בפועל על הפרסום או לאחראי על אותו אמצעי תקשורת אם הנפגע, או אחד הנפגעים.
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דרש ממנו לפרסם תיקון או הכחשה מצד הנפגע ולא פרסם את התיקון או ההכחשה

בכותרת מתאימה במקום. במידה. בהבלטה ובדרד שבה פורסמה אותה לשון הרע. ותור
זמן סביר מקבלת הדרישה ובלבד שהדרישה היתה חתומה בידי הנפגע, שהתיקון או
ההכחשה לא היה בהם משום לשון הרע או תוכן בלתי חוקי אחר וארכם לא חרג מתחום

הסביר בנסיבות".

70. דהיינו, היה על הנתבעת לפרסם התנצלות ראויה לטובת התובעת בעבור הפרסום, באותו קנה
המידה והיקף. במיוחד לאחר כל הפניות הרבות של התובעת, דובר העירייה, יועצה המשפטי

של התובעת ויועצתה המשפטית של העירייה.

71. וראה לעניין זה גס ס' 19(4) לחוק איסור לשון הרע, הקובע כי הימנעות מהתנצלות או תיקון
על ידי כלי תקשורת תמנע ממנו טענות להקטנת החיוב.

ה. אומדו נזק - לשוו הרע ורשלנות;

71. חוק איסור לשון הרע קובע את אחריותו של מי שמפרסם דברים שיש בהם כדי להשפיל אדם
בעיני הבריות, לבזותו או לפגוע במשרתו כעולה מסעיף 1 לחוק.

\£) 73. לנוכח האמור לעיל, פרסומים והאשמות כגון דא והמידע שפורסם מהווה השמצה חמורה
̂**^ למדי ועולה לכדי פרסום לשון הרע כעולה מחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה - 1965. אין כל

ספק כי הכתבה, וכותרתה, פוגעים במשרתה הציבורית של התובעת, עושים אותה מטרה לבוז
וללעג, מייחסים לה תכונות של שחיתות מידות והתנהגות מושחתת, ופוגעים במשלח ידה.

ככתוב בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע - התשכ"א 1965 הקובע:

לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -

(1) להשפיל אדם בעיגי הבריות או לעשותו מטרה לשגאה, לביז או ללעג מצדם;

(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תבוגות המיוחסים לו;

(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואס משרה אחרת, בעסקי, במשלח
ידו או במקצועו;

74. במקרה דנן, הנתבעת פרסמה אודות התובעת דברי בלע והשמצות, פרי עטו של הנתבע 2, ובכך
השפילה ופגעה בה בשמה ובכבודה בפני כלל קוראיה וצרכנייה שהלא זו לוקחת נתח שוק רחב

היקף מכלל שוק העיתונים המובילים.
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75. לפי סעיף 7 לחוק הפיצוי הינו בגובה עד 50,000 שקלים לטובת הנפגע, אפילו ללא הוכחת כל
75 שקלים לכל פרסום. לפניני נזק לשמו הטיב. ואולם הסכום צמוד למדד וכיום עומד על 000,

שני פרסומים - האחד מת�פס והשני מקוון. לפיכן/ מגיעה לתובעת כ0ל הסכום,

, התובעת תבקש לתבוע גס נזק מיוחד 76. גם בלא צורך להיכנס כגדרו של הפיצוי הסטטוטורי
(נזק נפשי, כאב וסבל) לפי החלק הכללי בפקודת הנזיקין, בשל הקושי לקבוע אומדן לנזק
בלתי נתפס זה, כמופיע בע"א (תל-אביב-יפו) 14716-04-10 - עוי'ד אילן בומבן גי עו''ד

פישביין, שכן עסקינן בנזק לא ממוני לפי אומדנה של בית המשפט.

, טיעוניו 77. יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בפס'יד ע"א 89/04 גודלמן ני שרנסקי
דומים:

"גיבושה של עוולת לשון הרע אינה מותנית בקיומו של בזק. יחד עם זאת, לצורך
ססיקת פיצוי, חלות ההוראות הכלליות של דיני הנזיקין, המחייבות קיומו של בזק
כתנאי לפסיקת סיצוי, שהרי סעד הפיצוי, מטבעו, מצריד קיימי של נזק עליו יש

לפצות...
זאת, בכפוף לפיצוי הסטטוטורי ללא הוכחת נזק, המוסדר בהוראה מיוחדת בסעיף 7א

לחוק איסור לשון הרע..,
דרישת הנזק אין משמעה יבזק ממון' דווקא, וגם נזק כללי הוא בבחינת נזק לצורך
0|11 הענין. מבחינת הדרישה ההוכחתית, ניתן להיעזר בחזקה עובדתית על פיה פרסום לשון

הרע מעצם טיבו גורם נזק, אלא אם הוכח אחרת...
למונח 'נזקי שבפקודת הנזיקין, הכולל גם פגיעה בשם טוב, יש להעניק משמעות

... רחבה, ולכלול בו כל הפסד מוחשי, לרבות סבל נפשי
כך הוא לעניין העוולות הכלליות שבפקודת הנזיקין, המתפרשות גם על נזקים נפשיים
וכאב וסבל, וכך הוא בעוולה על פי חוק איסור לשון הרע, שעיקר עניינה פגיעה בשם
טוב של אדם. עוולת לשון הרע גוררת באופן טבעי נזקיט שלא אחת קשה לאמוד אותם
במושגים ממוניים, וקשה להיטיב אותם בדרך ממונית ישירה. לאור אופייה של עוולת
לשון הרע, נקבעו במהלך השנים אמות מידה ייחודיות לחישוב פיצויים על פגיעתה,
הנגזרות מן הערכים המוגנים ומן התכליות הייחודיות הטמונות בבסיסה. האיזון
החוקתי בין הזכות לשם הטוב ולפרטיות, לבין הזכות לחופש ביטוי, המקרינה על
גבולות האיסור על לשון הרע, משתרע לא רק על מישור האחריות, אלא גם על
הבחירה בין הסעדים שיש להעניק במקרה נתון, ועל שיעור הפיצויים הנפסק (ע"א

89/04 נודלמן ני שרבסקי (פסקה 50 וההפניות שם))".
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78. ולא רק בלשון הרע עסיקנן. בית המשפט הנכבד מתבקש להטיל אחריות על הנתבעים בגין
הנזק שבפגיעה בשמה הטוב, בגין עוולת הרשלנות הקבועה בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין.

שכן במקרה הנדון, מתקיימים יסודות העוולה.

: 79. רשלנות הנתבעים, בין היתר כדרך הצגת העובדות המעוותת, תוך אי בדיקת נתונים בסיסיים,
אמון עיוור לבעל עניין, טעויות בסיסיות בהבנת המטרייה, אי המתנה לקבלת תגובה
מהגורמים המקצועיים, חיפזון לפרסם את הכתבה וחוסר נכונות לתקן את הטעויות, גס

כשהן מוצגות להם שוב ושוב על ידי התובעת ואחרים.

80. על כן, בגין פרסום לשון הרע ובגין האמירות החמורות נשוא הכתבה, התובעת תעמיד את
תביעתה בסך של 300,000 ¤ עבור שני פרסומים המופיעים נם כמדיה האינטרנטית וגס
בכתובה וממילא, גס לפי החישוב של הפיצוי הסטטוטורי וגם לפי אומדנא כללית, הינה
זכאית לסכום פיצוי גבוה מזה. החישוב מבוסס על כך שפרסום בודד מזכה בפיצוי של עד
75,000 שקל (הצמדה של 50,000 שקל למדד ספטמבר 1998), ומדובר בשני פרסומים - קרי,
150,000 שקלים, ואי ההסכמה לבצע תיקון מוכיח חוסר תום לב וכוונה לפגוע; ומכפיל את

הסכום ל-300,000 שקלים לפי ס' 7 לחוק.

81. יש להזכיר כי הנתבעים נמנעו מהקטנת נזק למרות כל הפניות. בפרסום אין אמת, הגנת תום
הלב התאיינה לאור מחדלי הנתבעת לפי ס' 16 לחוק, 17א ו-19(4).

@

ו. סוף דבי - נקשה לפיצוי כספי ולסעד של תיקיו לפי סי 9(א)2 לחוק:

82. הפרסום הימ פוגעני, מבוסס על מידע לא נכון ולא בדוק, גדוש שגיאות וטעויות, וכותרתו -
מטעה במיוחד, כך שהפרסום כולו ופרסום הכותרת בפרט מהווים דיבה ורשלנות.

83. אשר על כן מתכבד בית משפט נכבד זה לזמן את הנתבעים לדין, ולחייבם לשלם לתובעת סך
של 300,000 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום

בפועל.

84. כמו כן מתבקש בית המשפט ליתן צו לפי ס' 9(א)2 לחוק איסור לשון הרע, שיורה על פרסום
תיקון או הכחשה של הדבר המהווה לשון הרע, בפרט על תיקון הכותרת המטעה של הכתבה,

וכן תיקון כל השגיאות המופיעות בגוף הכתבה.

85. בית המשפט מוסמך לדון כתביעה מבחינת סמכותו המקומית והעניינית לאור מקום מגורי
הצדדים.
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86. כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד כצירוף ריבית, הפרשי הצמדה ומע"מ כדין, לפי התיקון החדש לתקנה 512ג'.

ב"כ התובעים
1 עו"ד רון לוינטל

מ.ר. 41652
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נספח 1:

@ נספח 1

(עמודים 19 עד 19)

כןע"י עןדכנית פלט*נ1פ מסמך זתהו
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נספח 2:

© נספח 2
(עמודים 21 עד 26)

7כרת פלט*נ01 ?.קפ7 •'ל'י'יע/ע"י ע1
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§/ ^/ ^ = ניחם 0 "י710* ^91̂.

מש9ט

'ועץ התקשורת של ראשת העיר ניצח את עצמו במכת -
וגרף מאות אלפ' שקלים

נדב אברמוביץ, שניהל את הקמפיין שי ליאת שוחט בא!ר יהודה. וגה לאחד שהתמודד באמצעות שתי
חבדוח, בהליכים של �מנח סגור� • לממן שירותי גרפיקה לעירייה ולניהול אתר האינטרנט ? על פי

תכתובות שהניעו ליד* 61)0811*1116. שוחט ה'חה מעורבת במכת

0*1/0 הז7מ1/ד<קנ0 הנבלעיר *ס0*8//1'ל*7/*71 'ר*7ד.,ל'*מ.ש/ח0,
̂ח ש1ת0. באיחע חתיחת הסכם תע יעיר עמ01 ב] נחיהם / ז̂� ח*'*ת *1יחיח 1קר יהודה. 7

'י—י—^—יי יועצי התקשורת חא1ר אבינל ונדב אבימ01ץ משרתים כמה וכמה ראשי עיריות בישראל. אתת מהם היא
^(0 ליאת שוח0, שהקמפ"ן שניהל! עב1רה ב-2015, הביא אותה ללשנת ר*שת העיר נאור יהזדה. חצי

קד'את ז< שנה לאחר הניצחון. נשכר! אבינל ואברלטביץ נדי לתת לעירייה שירותים במאות אל9' שקלים, לאחר
 שראשת העיר ע0קה בעצמה בהליך המנח שבמסגרת! נבחרו, לנאות�., בניגוד עניינים.

אן מעורבותה שד שוחס בהליך היא לא הדבר התמוה ביותר ונם לא השל�וח'אלי ביותר, בקשר לחתים© 0
̂) האלה. ת91עה מחרה הרבה י1תר היא שאביגל (אברמוביץ, ה'ועצ'ם של ת^שת העיר, התמודדו בחכת ננד עצמם, באמצעות שתי הנרות שבבעלותם. 1/1 תופתעו לנל1ת שהם נם ניצח! את עצמם.^^ 

9 © 1114 ם1̂8

̂ו ^̂ ^̂ ?ווממנממ ?̂????̂ ?̂???  ̂ / / יי */* *6£\ 7

� 20 (הזמנח הצעות מחוי) שבה10ס צ"י יי1|"צים שי ש!חט נ�6 י 0̂ם י"י "0נח סנור" ̂י ה7 ̂^.11/י ^ ¤ ̂^7) היאשון לשיחתי ואפיקה לעירייה והשני לנ'1�*ול אתר האינטרנט של העירייה - פנתה העיר"ה לשחטה9\ י מציבים בכל מנח. בשני המנחים התמזדדה חברת אבינל ואברמוביץ ובשניהם התמודדה נם חברה!*8
̂נ' 0̂ ן|1£

ן^^^נןן אחרת בשם "אי�טים�. שנם 0<א בבעלות אברמובץ. לאחר ה1כ"ה בשני המנחים האלה. שיל/צלו
|98|08 היועצים האשים של שזחם לסםם, 2300 אלף שקל.

1 ן *י !

/



[\ במקביל. נערן הלין שלישי לין/יתור' העיר שם זכתה תברר. בבעלות *1עץ התקשורת נתי מור, פרטף
ות?י מוכר למדי במשרדם של אבינל 1אברמ1כיץ, שלא מכחיש שהיו לו בעבר אי אח שיתופי פשלה מסחריים

 עם השניים. מ1ר, המוכר מפרשת הצוללות כחשוד בתי11ן לשוחד למנהל לשלת ראש הממשלה
י^ לשעבר, חד שרן, נרף מהזכייה כ-160 אלף שקל.^-^

̂י מחש במקרה, קרר. שמור היה וה שהניש את ההצעה השלישית (המפקדה) במכח לנ'הול אתר י
הא'נ0תט ועמוד הפ"סבוק שד העירייה, שבו זכו אב*נל ואברמזביץ.

לאחר הזכייה. העסיק מ1ר ב9חיד,0 המיתוג את הי שהפסיד במכח הגרפיקה - המכרז שבו זכו אבעל
ואברמוביץ - שוקי דוכובני.

ךלדאונ לשת* הצעות1]

1

י

)

)

( ?

$ 0  ̂ י� ו$$י- י
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ו שוחט נבחרה לראשות העיר"ה נבח'חת מיוחדות שנערכו כסוף 2015. נמעט מיד יאחר שנכנסה ;
נ |) ללשכה. החלה לקדם את המנחים שבהם 01 י1עצ' הקמפיין שלה. 1

*£/ מש1רה של מסרונים ומ"יים שהניעו ליד' 61^3^6ולו, עולה ני בישכת שוחט ידעו 0 אב'ני נועד
^ לנצח בהכח ע1ד יפני שנערך. בנובמבר 2015 התכתבה מנהלת הלשנה של ראשת העיר החדשה,
9/ י!0ת דלי, ע0 עובד העירייה בשם א"י שמחה, ובא1חה התכתבות הזכירה ש"תתייעץ עם מא!ר" ינבי

עניין מישהו. כששאל העובד, 'ימי זה מאות", ענתה מנהלת הישנה 0 מאור (אניני) ה1א "האיש
שי00י כסייס !באינ0ת0 וכמ* הפרסומים של העיחיה", הלןושי הוא שהמנח שנו זנה אבעל יחד עם
שותפו אברמוביץ בחוזה לניהול "הפ"ס והפרסומים של העירייה�, בתמורה דנ-230 אלף שקי, נערך

רק חמישה חודשים לאחר מכן. |

מהתכח1בות עולה בבירור כי שוחט ע0ד,ה בהל'ג'ם בעצמה, וזאת למרות שלכאורה היתה בנינוד
ענ"נימ מאחר שבהי'כי0 התמודדו יועצי הת7,שורת האישיים שלה. כך ל'תנמה, באמצע מאר0 2016, /
דרשה שוח0 ממנהלת הלשנה דלל במייל, "אבקש ידאזנ ישתי הצעות מת'ר" (שת"ם, ולא שלוש כפ* !
שדות!1 החוק). דלל העבירה את המייל לשמחה שנדרש לפנות למספר חברות, נן שבנ1סף להצעה |
המנצחת. 'היו עוד ''שתי הצעות". |

התבחת שא0הן פנה שמחה לא טלו עניין במכת. למה לא? אןלי בניי ני מיני תופעות מוזרות 1
 בספסים, ש"תנן שגרמו למציעות לחשוב שהעיר"ה לא מתנוונת לשקול את ההצעות שלהן ברצינות /

/^/ יתרה. לדונחה, הע1בדה שהתאריך האחחן להנשת ההצעות תל ב-1 במארס. בעוד הפניית לחבחת }^^^
̂�̂• נעשתה בחדוף התאריך. 1

מצוקתו שי עובד העירי* ה /

יאחר ששמחה יא איתר "שתי הצעות" נוספות. המטירה עיין מנהית הישנה דיי מבוי שי הזדעות !
וטיפונים מלחיצים, "אני צרינה את ההצעות מחיר דחוףףףף", כתבה דלל ב*31 במארס. ב-3 באפריל |

שלתה דלל לשמחה את מספרו של יועץ התקשורת ליא1ר חורב. כדי שישתתף במכרזים. חורב אנב הוא /
"חבר טובי שי אביני ואברמוביץ (כך רהנדרתו, בשיחה שד,"מנ1 איתו), ונם שותף שיהם יקמפ"נים י

אחר'ם (ראו מסנרח). ]

ב-7 באפריי, יאחר שחורב התע^ בתגובה ועובד העירייה יא הצי*ח לאתר הצעות נוספות, החיי10 ?
בישכת שוחט יפתור לע1בד העיר"ה את הבעיה. דלל העבירה לשמחה במ"י רשימות של של1שה )
מציעים לני אחד מהמנחים 1דרשה: "תעביר את ו ת היום ינולמ, לא לשמח�1, והוסיפה: "נבר חצ'מ /
עיעך. ! אות' יתיות
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^^ להל'ך המכחי נתת1ם שירותי הגרפיקה מסרה מנהלת הלשכה כי יש לפנות לשל1ש חברות: אב'נל65
ואברמוביץ, אי�ט'ם שבבעלות אברמוביץ וחברה נוספת בבעלות שוק' חכובני. בהליך הזה, זכתה בסופו

של דבר אי�ט'מ - נל1מו, אבימזבץ ניצח את עצמו (!נ0 ו^ת חכובני). ובעלןבות כך הכניס לכיסו 25 ו
נ-7-2016ו20. אלףשקל

להליך הצעות ה0ח'ר לניהול עמוד הפ"סבוק ואתר האינטת0 של העירייה התבל)ש שמחה לפנות
לאבינל ואברמובץ, לאי�סים של אברמוביץ ולנתי מור. פאן וכתה חברת אבעל ואברמוביץ, כ17מר

אברמוביץ ניצח את עצמו. מה שהניב הכנסה נוספת של 107 אלף שקד ב-6ו7-20 ו20.

̂י, מכח המיתוג, מסרה מנהלת הלשכה את שמו של נתי מור יתד עם ט1ד שני שהות - בהלין השל
אלה של יועצי התקשורת רוני רימו} וניל' כהן. נדטש כי לא ידוע לנו על קשר כין שני היועצים האחרונים

לבין יחד המעורבים. במכרז זנה לבסוף נתי מור, 1בהמשך נרף 60 ו אלף שלןל בנין מ'ת1נה של אזר
יהודה. אנב, לסענת דובר העיף'ה, א1רן קזרנפלד, כמכח המיתונ ה1נשה הצעה רביעית שלא

התקבלה. ייתכן שמדובר בהצעה שהגיש תורב בהמשך. ח!רב מסר ל-�ו6>ו�ו13^6וזד כי ה1א לא זוכר אם
ה3*ש הצער. להכח.

[^24^



|̂ י<1 £ מיקוש ^נרי1!̂ל

בישיבת מועצת העיר מינואר 2017 הובא לדיון פר1]ק0 מיתוג העירייה, וד!נ!בנ<, שהפסח� לאביגל
ן (אברמוביץ במנח הגרפיקה, הוצג בה כאחד ממובילי ה9רו<ק0, 'חד עם רקר, שזכה במכת. כן קרה
— שכל מי שה0סיד לאביגל ואברמוביץ בשני הנוכחים הראשונים, זכה להתפרנס מהמכרז השלישי.

לא רשום כבעלים. שינה שם לאחר הרשעה בשוחד

מאור אביגל ונדב אברמ1ביץ, צמד היועצים של ראשת עיריית אור יהודה. ליאת ש1ח0, מוכרים ברכים
כשותפים במשרד יאבעל את אברמוביץ". אן מבחינה רשתית — אברמוביץ ושום כבעל המניות היחיד

בחברה. איירישומו של אבינל בבעל מניות עש1' להקל על המשרד לוכות במכרזים ציבוריים, על רל)ע
הרשעה ק1דמת של אבינל נעביחת שרדת!ת.

ב-2016 הורשע אביגל בקבלת שותד ובעביחח נוספות, בין היתר, לאחר שבתקופתו מגובד של עיחית
לוד, מכר מכרו שהיה אמ1ן על ניהולו בתמורה ל~200 אלף שקל. לאחר שהסתבך בפרשה. שינה את

שם משפחתו חאברנייל לאביגל — 1יצא לדרך חדשה.

בהמשך נתן אבינל, באמצעות החכרה הנושאת את שמו החדש, שיחתים לשורה של ת*שי רש1יות.
באשדוד, אשקלון, שדחת, ל1ד (העיר שבכ90*ה מעל) ועוד. כין היתר, העניק המשרד שיחתים נם

לשמעון סוסן, ראש מ1עצת חבל מודיעין שנעצר באפריל בחשד לשוחד במספר רב של פרשיות. כמו
^^/ בחקרה של א1ר יהודה, נם המועצה בראשות סוסן, התקשרה עם אבינל ואברמוביץ בחוזים להדפסת

/£\ פרסומים שלה, לאחר הבחירות שבהן שירתו את ראש המועצה באופן פרטי.

בבחירית הכללקת האחרונות עבח אםנל ואברמוביץ בקמפ"ן השטח של ח9לנת כולנו, במש1תף עם
מנהל הקמפיין של המפלגה. *1עץ התקשורת ליאור חורב, ששהו הוזכר כמי שהתבקש להציע הצעות
למכתים באור יהודה. אבינל ואברמוביץ מנהלים יחד עם חורב נימ'ם אלה קמפיין בחירות בעיר בפר

סבא.

"הכל בהתאם לחוק�*;

חעיר"ת א1ר יהח�ה נמסר: "ראש העיר לא עסקה ולא עוסקת נש1ם נוהל הצעות התיר. ההליך לבחירת
הספקים בנושא* הוגן, גרפיקה ומ'תונ התבצע לפי מ� כללי המינהל התקין והחל כמה תח�שים אחרי

הבחירות המיוחדות. המחירים היו נמוכים משמע1תיח מהמקובל בשוק, וזולים אף מהסכומים ששילמה
בעבור אותם שירותים בשנים קודמות�.

נ 25 י;



מא1ר אבינל חסר בשם חברת אבינל ואברמוביץ: "אין מי נינת� עב"נים, או פס1ל אחר בהתקשחיות. אין
כל מניעה להתמודדות של שתי ישויות משפסי!ת שוטת נשמ משאים ש1ני0 לחלו0'ן ואין תחנה מכללי

̂'1. ה0רס1ם מעלה חח רע. מקות בנורמים סולדים ה71נהל התקין (מהוראות החוק והנחיות היו/1מ�
ח1שחתים אשר מחוברים למשפחזת פשע ומרמים פליליים. והוא מב1ס0 על מידע שקרי והז1י, המועבר

ערב בחיחת''.

נדב אברמוביץ מסר: "מחבר כהמצא1ת עם חח מל'טי רע, טרם בחיחת, ללא כל הצדק טיתונאי ואוי.
הכל נעשה בהתאט לחוק ולכללים. משרד אי�סים מעניק ללקוחותיו שיחת 0וב ורחב במחירים נוחים,

1נך נעשה נם כאן.

נתי מנר מ0ר: "אני עובד עם רשויות מקומיות כבר 20 שנח. אף אחד לא מערער על היכולות שלגו
כתחום מית!נ ישויות. יש מלחים שז1נים ויש שלא. לעתים אגו מבקשים 0י1ע מנופים מקבילים, לעתים

בתשלום ולעתים לא�.

שוקי דזכ!בני מסי: "אכן ביצעתי בעבר עבודת מיתונ (עיצוב ל1נו !90ר מותנ) לעיר"ת אור יהודה. אץ ל'
מ� קשר לכל הנושאים האחרים שהזכית".

כתבות נוספות שעשויות ויעניין אותך ת11חנ8"0 ***"*""�** ו*

̂ז "1990^0111 1̂ היתבי הח 109̂ מרחמי הז/ות] 1 ^18̂ ^1183 69̂ 11101^̂ .̂ 1̂  141|̂ |
נ'א יויויק ן שת' החיטות ארזואן 1וה1 זיתון הקיר: האם 0'פ1< חסוסן בעת'ו רדיקלים חופשיים - יש ימ0

דרחנויות של כחי!) גדולות וגניחת הלירה לא הבשרי! ו1ש1' להשתנות בנקבות חשפיו1ת על הח1ת7
לסנן את נספם של מיליוני 10מת לבנקים חסודק'ים בדיקת ד0 פש1םח?

16̂ 3̂  .4011̂ 1̂^^ י: יי ??  ^^^^^  ̂ ̂י?! 11 ̂יי  ^^ 1̂ ^^^^1̂ ^1̂ ^^^^^^^ .̂ ^?4 11̂ ^̂ 11X90  ̂ ̂נ 1990ו£^^^^^<י 19̂ 1̂ |^0נ#ונ ^  559̂  ̂ 0̂ 1117̂מ^ ^̂ 19969̂ם^ 0נ1  00ונו̂נ ̂^9וו111] ^̂ 9¥9^ 180 - 1̂ ̂י ̂נ^  ̂

 11נ9?11
111̂ 28193 

11X 1̂0 8̂ ^̂ ^̂ ̂ו )1נ1 ̂נ ^̂ ̂^נ^ 8 
1£? 

̂י  |0 ̂י * ??£? 1̂נ **33^ (̂ 8X09  ̂ 1̂ ^̂ ^̂ ̂^100נ1 11?

רץ והשנון 1יו וחשבו] ו^6ז ו6קץ" סז01ת1

[2 6^
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שלום רב,

הנדון : סניה לקבלת הצעות למחז שירותיי עייצוב גראפי שוטף לעיריית אור יהודה

עיריית אור יהודה פונה בבקקוה לקבלת הצעות מהיר למתן שירותי עיצוב גראפי שוטף, זאת בכפוף
* *לדרישות�ראש העיר ודובר העירייה.

ו. השירותים המבוקשים �

ו! ,
 פרסומים, ניוזלטר וכל שיידרש לבקשת ראש העיר או דובר העירייה.י 1.1 טיפול בחומרים שוטפים -מודעוה לעיתונים, חומרים שיווקיים^ קמפילנים, ברישור?ם,

( . 3.[ עיצוב שלטים לאירועים וכנסים;̂ך\ 1.2 עיעוכ מצגות וחומרים אחרים ללשכת ראע1 העיר.^^^
ו

; 1.5 עיצוב רוחות לתושב, חיכדות שונות, ספר תקציב ועוד., !. 1.4 מתן פתרוניה מהירים ומידיים וליווי צמוד. עבודות .ער $8 שעות.
1.0 עיצובי לאתר האינטרנט ועמודי הפייסכוק השונים.

| 2. תקופת ההתקשרות:

ן
1 ההתקשרות במהלך החוזה מכל פיכה שהיא בהודעה מראש של שלושים יום.' תקופת ההתקשרות תהיה לשנה. עם אופציה לשנה נוספת, כאשר העירייה תהיה רשאית להפס*ק את

!
(

י 3. הדגשים;
3,2 כישיבת העבודה עם הבעלים, יועלו המלצות ורעיונות ויעבור לביצוע.ידווחו על הפעילויות שנעשו, אירועים שוטפים שהתקיימו, ואירועים מתוכננים.3.1 כעל המשרד יטפל אישית בתיק. ישיבת עבודה תתקיים עם הבעלים. לפחות אהה לשבוע, בר.

. 3.3 העירייה רשאית לבקעו ללא הגבלה עיצובים גראפיים

 ? ^^קה^מל*
1
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^-

 י
? 

ו

3.4 התמורה שתתנע (היגעה המחיר) תהיה קלטית ותכלול את כל ההוצאות כהתאם למפורט בנוסה
 , כבקשה זאת למעט רכש תמונות (חשבונית הופק כנפרד עבור רכש המונות).

3.5 עיריית אור יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי וכן רשאית לשנות ו/או לבטל את: ן
המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר כי האמור כסעיף זה יחול נם במקרה ובו הצעתו הכספית1 המקצועיים של המשתתף לבצע את העבודה, ואת. ניסיונה וניסיון גופים ציבוריים אחרים עם3.7 העירייה תהיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, כושרו ויכולותיולתנאים, כאופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי. י1 3.6 העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה כשל מחיריה, תנאיה או בשל חיסר התייחסותהבקשה להצעות מחיר.

 יי מכל סיבה שהיא .תהיה העירייה רשאית להעביר את הזכייה. לכל מי שתמצא לגבון, לרבות1 3.8 בכל מקרה שהמציע הזוכה לא יבצע את העבודה בהתאם לחוזה שיחתם, 4*ו שזכייתי תבוטל! של המשתתף גבוהה לותר מהצעות אחרות.
משתתף אחר במתן ההצעות.

על גוף סמך שני 1396 הנחה מההצעה3.9 העירייה רשאית להרחיב בקשה זו לגופי הסמך שלה כהתאם להצעת מחיר עבור שירותי העירייה ( על גוף סמך נוסף. 3095 הנחה מההצעה המקורית ,.
השניה)

ו

- הצעת המציע@ 4 !  י ,?

ו
¤ לחודש. לא כולל מע"מ.בגין מתן השירותים כמבוקש לעיל, יעמוד שבל טרחת משרדנו עלי .-£22$£££ 

ו

5. שונןת
1 ) ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליציר מצב של ניגוד עניינים בין מתן שירותיועל המציע להתחייב במסגרת ההסכם, כי בעת מתן השירותים לעירייה, לא יפעל מתוך ניגוד עניינים1 /

לעירייה לבין יתר עיסוקיו.

ן המציע יחתום על נוסח טופס ניגוד ענינים בהתאם לנוסח שנקבע ע"י כ?ש_רד הפנימי

6. המועד האחרון להגשת הצעתכם 1.3.2015

המציע שיקבע כזוכה יררש לחתום על תהה עמ העירייה.

ל. פרקי המציע
,'� .,/• , / •*/ 

/ ,
̂י..".*".<;.:;^מעוניץ להתקשר עם עיריית אור ̂...../י יהודה למתן השירותים המפורטים לעיל. תמורת מתן השירותים אני מבקש לקבל את שכרה הטרחהאני הח"מ 4.י£..ג£##!.£,.. ממשרדי. '

! ; כמפורט בסעיף 3 דלעיל.

ח.פ, 51507:033
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יי לכבוד

שלום רב,

? � 

ר"תאור יהח�חו : 9ניי, לקבלת הצעות למוק שירותי עיצזבגרא<?י שומף ̂ל ן הנדון

ן
! עיר"ת אור 'חודה קונה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי- עיצוב גראפי שוטף,

זאת בכפוף לדרישות ראש העיר ודובר העירייה.

1* השיחתים המבוקשים

/-*י 1.1 ט'פול בחומרים שוטפים -מודעות לעיתונים, חומרים ש'ווקי'ם, קמק"נ'ם,(£)
1 בתשורים, פרסומים, נ'חלטר וכל שיידרש לבקשת ראש העיר או דובר

העירייה.
" . 1.2 עיצוב מצגות וחומרים אחרים ללשכת ראש הע;ר. ? .

1.3 ע'צ1ב שלטים לאירועים וכנסים.
1.4 מתן פתרונות מהירים ומידיים וליווי צמוד, עבודות עד 48 שעות.ו

1.5 עיצוב דוחות לתושב, חוברות שעות,, 0פר תקצ'ב ועוד.
עמודי הפייסבוק השונים, 1.5 עיצוב' לאתר האינטרנט ו

2* תקו&ת. ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות תהיה לשנה, עם אופציה לשנה נוספת, כאשר העירייה תהיה
רשאית להפסיק את ההתקשרות במהלך החחה מכל סיבר, שהיא בהודעה מראש

של שלושים יום.

103^3ן בע"כי ̂*©ז̂(
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] 3* ז?דגשימ:
1 אחת לשבוע, בר. 'דווח* על הפעילויות שנעשו, אירועים שוטפים שהתקיימו,3.1בעל המשרד יטפל אישית בתיק. ישיבת עבודה תתקיים עם הבעלים, לפחות

ואירועים מתוכננים.
3.2ב-ש'בת העבודה עם הבעלים, 'ועלו המלצות ורעיונות ויעבור לביצוע.

3.3 הע'ר"ה רשאית לבקש ללא הגבלה עיצובים גראפיים.
1 3.4התמורה שתוצע (הצעת המחיר) תהיה סופ'ת ותכלול אתכל ההוצאות בהתאם
למפורט בנוסח בבקשה זאת למעט רכש תמונות (חשבונית תופק בנפרד עבור

3.5 ע'ר'ית אור יהודה אינה מח;ח"בת לבחור בהצעה כלשהי וכן רשאיתלשנותו/או/ רכש תמונות).
 לבטל אתהבקשה להצעות מחיר.

! • 3.6 העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחיריה, תנאיה או גשל . �ן
י ? וי. חו0ר התייחסות לתנאים, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.ן

 3.7 העירייה תהיה רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעותאתאמ'נותו,
/£\ כושרו ויכולותיו המקצועיים של המשתתף לבצע את העבודה, ואת ניסיונה וניסיון— ^

; ג1פים ציבוריים אחרים עם המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר כי האמור
בסעיף זה יחול גם במקרה ובו הצעתו הכספית של המשתתף גבוהה יותר

מהצעות אחרות.
3,8בכל מקרה שהמציע הזוכר. לא יבצע את העבודה בהתאם לחוזה שיחתם, או
שזג"תו תבוסל מכל סיבה שהיא ,תר.'ה העירייה רשאית להעביר את הזכ"ה,

לכל מ1 שתמצא לנכון, לרג;1ת משתתף אחר במתן ההצעות.
3.9 העירייה רשאית להרחיב בקשה זו לגופי הסמר שלה בהתאם להצעת מחיר
/ עב/ר שירותי העירייה (על גוף סמר נוסף, 3096 הנחה מההצעה המקורית. על

גוף 0מך שנ' £?15 הנחה מההצעה השניה)

14 הצעת המציע

גגין מתן השירותים כמבוקש לעיל, יעמוד שכר טרחת משרדנו על
000,#£ מ לחודש, לא כולל מע"מ.

0̂||<§רסום בעי'מ
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מתוך נ'גוד עניינים 1"מנע מכל תפקיר או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב שלעל המציע להתחייב במסגרת ההסכם�. כ� בעת מתן השירותים לעיר"ה, לא 'פעל
ניגוד עניינים בין מתן שירותיו לעירייה לבין יתר עיסוקיו.

1 משרד הפנים* המציע יחתום על נוסח טופס ניגוד ענעים בהתאם לנוסח שנקבע ע"

6. המועד האחרון להגשת הצעתכם 1.3.2015

המציע שיקבע כזוכה 'דרש לחתום על חתה עם העירייה.

2* <5למי הומנית
 י �

י י *ו
1)/ מעוניין להתקשר 9̂ .̂^  נ/משרד 1̂

....".//^? עם ע'ר"תאור יהודה למתן השירותים המפורטים לעיל. תמורתמתן השירותים אני/ אני החיימ^̂י
מבקש לקבל את שכרה הטרחה כמפורט בסעיף 3 דלעיל.

01 .̂1 1̂ ^., מ0פר0לפון: ̂. 1̂£../ ^??/ @ , כתובת :,̂.
0^ 2̂1111, ̂:£.# טלפון̂, 0?/ פקס,".":̂:

'̂'' תאריך חתימה ווזןו&ו̂*
ו

ו

1
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? לכבוד

ו

שלום רב,

צוב גרא?י/*וטח לעיריית אור יהודה עות לנזתו שיר̂ו  פגיה לזובלת ̂ך
: הנדון

ן ע'ר"ת אור יהודה 19נה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עיצוב גראקי

| שוטף. זאת בכפוף לדרישות ראש העיר ודובר העיר"ה.

1- השירותים המבוקשים

/0£ 1-1 טיפול בחומריט שוטפים -מודע1ת לעיתונים, חומריס שיווק"מ, קמפיעים,

 ברושורים, פרסומים, ניוזלטיי וכל שיידרש לבקשת ראש הע'ר או דובר
;

; העירייה.

עיר. 1.2 עיצוב מצגות וח1מרים אחרים ללשכת ראש ה

1.3 עיצוב שלטים לאירועים וכנסים.

1.4 מתן פתרונות מהירים ומידיים וליווי צמ1ד, עב1דות עד 48 שעות.

, . 1.5 ע'צוב ד1חות לתושב, ח1בר1ת שונות, 0פר תקציב ועוד. :

1,6 עיצובי לאתר האינטרנט ועמודי הס"םבוק השונים.
ו

הות: ק̂/ 2. 13יקןו9.רן_<יח̂ו

? תיקופת ההתקשרות תהיה לשנה. עם או&ציה לשנה נוספת, כאשר העירייה תהיה .

רשאית להפסיק את ההתקשרות במהלך החחה מכל סיבה שהיא בהודעה מראש
. של שלושים יום.

י
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3. הדגשים;

ח 12 ישיבת עבודה תתקיים ע0*1*ז1*ז**לז, לפתות וז ר ו ווו ו וור^ ו< הוחדרוי ד רו י
, , אירועים שוטפים שהתקיימו ; - אחת לשבוע, בה 'דווחו על הפעילויות שגעשו

. ? -{$ ואירועים מו""נים.̂ 
יח רשאית לבקש ללא הגבלה עיצובים גראטיים .1 י 3.2בישיבת העבודה עם ******, 'ועלו המלצות ורעיונות ויעבור לביצוע. 1 . 3.3העירו

 י3.4חתמורת שתוצע (הצעת המחיר) תהיה םופ'ת ותכלול את כל ההוצאות

בהתאם למקורט בנוסח בבקשת זאת למעט רגש תמונות (חשבונית תזפקו
: בנפרד עבור רגש תמונות).

 /| 3.5 עירית אור יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי וכן רשאית לשנות
 י

י 3.6 העירייה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי 0ב'רה בשל מחיריה, תנאי ה או; ו/או לבטל את הבקשה להצעות סח'ר,1
; בשל חו0ר הת"חסות לתנאים, בא1פן שלדעת העירייה מונע הערגת ההצעה

 כדבעי.
^^

ן ש'קוליח בבחירת ההצעות את.  7�3 העירייה תחיח רשאית לחביא בחשבו
, כושרו ויכולותיו המקצועיים של המשתתף לבצע את העבודה, ואת/3̂ אמינותו

ניסיונה וניסיון גו&'ם צ'םר"ם אחרים עם המשתתף בעבר. למען הסר 0סק
מוגהר כי האמור בסעיף זה יחול גם במקרה ובו הצעתו חכםפית של

המשתתף גבוהה יותר מהצעות אחרות.
�!* , שץכייתו תבוטל מכל 0יבה שהיא ,תהיה העי חיה רשאית להעביר את הזכייה, ?3.8בכל מקרה שהמציע הזוכה לא יבצע את העבודה בהתאם לחתה שיחתם

,ו 3.9 העיר/יה רשאית להרחיב בקשה זו לגופי הסמך שלה בהתאם להצעת מחיר: י לגל מ1 שתמצא לנכון, לרבות משתתף אחר במתן ההצעות. יןייי"י **י<ןי^ ח" חזיי יי?י"* *ו* ף, ̂י י/* 3וף יי"ף^̂י עבור שירותי העירייה (
ח) דוות הדוו 1 חוחת חהה ;י י̂) ¥ל הוף רוחך /?

4. ה?מ1ת המציע
עמוד שכר טרחת משרדנו על , לא כולל מע'�מ.בגין מתן השירותים כמבוקש לעיל, י  8000 ¤ לחודש
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ן 5. שונות
ניגוד עניינים בין מתן שירותיו לעירייה לבין יתר עיסוקיו.מתור ניגוד ענ"נ'ם ו"מנע מכל תפקיד או עיסוק אחר ה'וצר או עלול ליצור מצג שלעל המציע להתח"ב במ0גרת הה0כם, כ' .בעת מתן השירותים לעירייה, לא יסעל1

המציע יחתום על נוסח .טופ0 ניגוד עניגים בהתאם לנוסח שנקבע ע"י משרד
1 הסנ'בע

י6. המועד האחרון להגשת הצעתכם 1.3.2015 -.. .�
ן חמציע ש'קבע כזוכה ידרש לחונו0 על חוזה עם העירייה. .

ו

7. סרטי המ*יע

{.?^, מעונ"ן 1?} >) ^:^.-]  ממשרד .1/4י
^^..̂  להתקשר עם עיריית אור^ודה למתן השירותים המפורטים לעיל* תמורת מתןאנ' הח"מ .

^
\2/ הש'חתים אני מבקש לקבל את שכרה הסרחה כמפורט ב0ע*ף 3 דלעיל.1

$$$32$$$.;... : ̂.;.,. מ0פר טל10ן .../: ̂י.6 י יכת.בת:...
^-̂ ^̂ ד:..". נ"

 0לפו|
.̂17. .̂̂ פק0: .£

נ7גנ?3132 .*̂ ̂?ז 6*2 תקריח **ז49; -< / / /כ/ /  ^ ,/7/1/ / / /  , 0̂ו ^ץ 7*4— טלי 2616*83-<#1ק3י 9080564- (<? ; ף . תאריר חתימה וחותמתי

- � 
. ן
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-ע"מ 558064445 � אביגל1 ו^בי"מובי/י ? � .
אמטרטגיה. 9ר10מ ויחסי 45יבור י - -

. 1

אוהיחת�ה 1 עיר"ת

. . . ו .  
ו

הצעת מתיר מס1 01/90179 -28/04/2016 ..

חפריט כבנות מתיר יחי 7/**ב. מ'ע"מ

אינטרנט ורשתות חברתיות / תחזוקת אתר אינטרנט ו-2 עמודי 1.00 5,000.00 5,000.00
._. , פייסבוק י מחיר לחודש ע"ב הזמנה /^3תית; . י ; 8י

0.00 6.00 1.00

כזה"כ ביניים: -

- � יים. 1 מע�מ� 4 17.0 ההצעה בתוקף ל-30
כולל מע"מ: -- גיח"כ � 1 

,_ , | 
� ? 

^^
̂" �'-י ן ן — { ~7£5~

—~ 
ה;

|2םדחו5מ
, ; 

̂י � " �'" י "�י�"י '� " "" � "" י""

. או^ןר ר/ל7/;ח ~ ן נחתם דיגיטלית על-ידי ין �י£;
1 ן^£פפ£2[חתימת וחותמת חברה: ן , כספית 1--*�""^ 1 ] ן 

? ? מסמך ממוחש!:

1

הודפס על-ידי כספית התוכט�ו הקלה והמשתלמת להנהלת תשבוטת $1.<8א25$>.##1י\

 ד_38 -,
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1 י ר-י^ 12x1^111^1 * 1לבבלי '. . ;

של 07 רב,
ורפ̂ הפייסמ?,  שירותי עדכון תכנים תפעיל אתי ד^יייייי

<מת1
"לקבלתהע*יח הנלוז : פני

ו
ו

 -עיה"ת איד יהודה פינה בבקשה לקבלה הצעות מחיר למתן שירותי ערכו? המיס ות קעול שוג1ף של
 י

1
 י אתר העירייה לדפל הפייסכלק העירוני. ז>*ת נכפוף לדדישוו/יאשהעירוד1כל;העלרייה.

;
 ו

,
ו

1 
. . . . 

המכוקשלק.; .1. השירותלס^ . - . י � 

!

(� שילוכשל כלל הפעללות השו^סתשל העיי"ה, גאהר הא-�נטלנ^ העירוני ובעמודי הכף&כוק..  ,2. [ עדכון אתר האינסרנט�ה^יריני,, �גריכת תכניס יעדכון פיזי ש< ד,אהר, על כלי המשתמע ?'כך^.
 -כתאום ?ם לוכד העירייה. -

 י • העלאת מספר פלקטיס בשבוע.*"*^ 1.3 תפעול לף:הפייסכוקהעיר1ני:על. כיי �נחייה ההובר כו,??:\2/
|

̂'מתן מענה שוטף וק"די לקניות העיבור כשיתוף פ.עו<ה ע3 צווח העי�י�ד... •  
!

ניטוך יומי של הפניות בדף העירוני כולל ני&ור £0 ידקיס נוספים בד.ס -ק1נהיפיעילגת ?י'י

 של תישבים.
:

ו
* יהמיח להעלאה מספר התושכיב:יוהלייקיסגלף.

 *יו7מות לביצוע לק&פייניס אינטרגטיים כולל עיצובים גרפיים.
הנרםיקה-�לצןרך התאמתס לרשת האינטרנט, .?קילוס. פוקטיס ממומגים ר3ל שיידרש על מנה לקדם את הדף.? 1.4 טיפו? כחומרים שוטפימ כלל נזשא�

ו
1. תקופת הי?הקשרית-.

 הקופת ההתקשרות תהי!? לשנה, י'נם אופציה לשנה נוספת. כי<שר העירייה תהיה רש�אית להפגיק אה.
שלושים *זפ;1 ההתק^רלת כמהלך ההוזה מכל סיבה�שהימ כהודעה נל>ראע; עזל�

ו

3. הז(^<0;1
3.1 ישי;ה עבודה תתקיימ�ע3 הבעליפ,, לקחוה אחת לשבוע,-בה ידווחו על הפעילויות #נע?ו7,.

 מירר עיט עי,"^0יק שהר./-�ימו* ואירועים מתךכבני�פ;
ן

_ ? ? 

� 

1
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ל.3 כישיבת העבודה, יועלו המלצות ורעיונות ל£עילויו�. הרשית, ויפיקו מיד<נ מ6גז ניתן לייצר
ח�מריס הרשים לרשתות החברתיות ול�*הר העירוני.

3.3 התמידה שהוצע והצעת המהיר) תהיה מןקית ותכלול אח כל ההוצאות כההאכ למפורט כנזקת

כבקשה זאת.
3.4 עיריית אור יהודה רשאית להכניס בכל עת קורם למועד האחרון להגשה ההצעות, שינויי-ס

ו/אל ו/יקוניפ במסמך זה ביוזמתה או כחשוכי; לשאלות הגנשתת&יס.
3.5 עיריית *^רר יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי רכן רשאית לשנות ו/או לבטל את

הבקשה להצעות סחיר.
; 3.6 העירייה רשאית לססול הצעה שהיא בלתי סבירה כשל מחיריה. תנ�איה או בשל חוקר התייחסות

.,ו ; לתנאיפ, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי
{ 3.7 העירייה תהלה רשאית להביא כהשבין שיקוליה .בבחירת ההצעות את אמינותו* כועורו ויכולותיו
-המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה יחול גס כ&קרה ובו הצעתו הכס&ית-| . המקצועיים של הקשחתף לבצע יאת העבודה; ואת ניסיונה וניסיון גופים עיכוריימ א�חריב עם

3.8 ככל מקרה שהמציע הזוכה ל$ יבצע אה העבודה בהתאם לחוזה שיחתם, או שזכייהו תבוטלי של ה&שוזה^ גבוהה יותר מהצעות אחרות.
מכל סיבה שהיא ,תד.יה העירייה רשאית להעביר אח הזכייה. לכל מי שתמצא לנכותי. לרכות

— משתתף אתר במתן ההצעות, .

\£)
̂יע / דא 10 £ /8/ לחודש, לא כולל מע"מ., בגין מתן השירותים כמבוקש לעיל; יעמוד שכר טרחת משרדנו עלי ~~~~——��4. הצעת הכ י � 1

ו

5. שונות
ויימנע מגל תסקיר או עיסוק אחר היוצר או עלול ליעור ג�,צכ של ניגוד ענייניס בין מתן שירותיועל המ�גיע להתחייב במסגרת ההקכם. כו כעת מתן השיחחיק לעירייה, לא יפעל�מתוך ניגוד ענייניס

לעירייה לבין יתר עיסוקיו.

המציע יחתום על נוסח טופס ניגוד עכיניפ בהתאם לנוסח שנקבע ע''י משדד הפנים.

6. הקועי האחרון להגשת הצעתכם 1.3.2015

המ�גיע שיקבע כזוכה ידרש לחתום על חוזה עפ העירייה.

ל- פרט*_הל.£*ע

\/ ^.71^/^./ מעוניין להתקשר עם עידייח אור י יהודה למתן השירותים המפורטים לעיל. המורה מתן השירותים אנל מבקש לקבל את שכרה הטרחהאגי הח"מ . ***{,<.!! י* ?7^ .!משדר ..<0י
כמסורט כסעיף 3 דלעי?.

 י י •
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לכבוד

יונית דלאל

עיריית אור יהודה.

שלום רב. י ? י

הנדון: טניח לקבלת הצעות למתז שירותי עדכון תמיט וייעול אתר העירייה ור6י� הס"יסבוק.

עיריית אור-יחורח פונה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עדכון תכניס ותפעול שוטף של

אתר העירייה ורפי הפייסבוק העירוניים, זאת ככפוף לדרישות ראש ה עיר ודובר העירייה.

. השירותים המבוקשים *י
-

אינטרנט העירוב*�ובעמודי � 1.1 שילוב של כלל הפעילוח: :השוטפת� של העירליה,, באתר ה

הסייסבוק.

1.2 עדכון אתרהאעטרנט העירונל, עריכת תכנים' ועדכון. פיזי של האתר, על כל המשתמע מכך . ? /
1 בתאום עם דובר העירייה.

כולל: | הדובר ,פיה נחייחי \£/ 1.3 תפעול דף הפיימבוק העיךוניעל

כשכוע ^^ * העלאתמספר�פוסטים
יחעירייה. ? . : פעולה עם צוות ?מתן מענה שוטף ומיידי לפניות הציכוו�בשיתוף

*ניטור יומישל הפניות בדף העיךוני כולל ניטור של רפים נוספים בהם ישנה פעילות

^ 
של תושבים. י

* יוזמות להעלאת מספר התושבים והלייקיס כדף;

*יחמות.וביצוע לקמפיינים אינטךנטייפ כולל עיצובים גרפיים.

*קידום פוסטים ממומנים וכל שיידרש על מנת לקרם את הדף.

\ 
הגרטיקהי לצודך התאמתם לרשת האינטרנט. 1.4 טיפול�בחומיים�שרטםיס בכל נושא

? תתתקשרית1 2. תקו0ת

ו
חקופת ההתקשרות תהיה לשנהר עם, אופציה לשנה נוספת, כאשר העירייה תהיה רשאית להפסיק |

את ההתקשרות במהלך הרזתה מכל סיבה שהיא בהוךעה מראש של שלושים יום. (

3, תדגשיס.-

ו



3,1 ישיבת עבודה התקיים עס הבעלים, ל,פחוהאחת לשבוע, בה ידווחו על הפעילויות שנעשו,

אירועים שוטפים שהתקיימו, ואירועים מתוכננים.

3.2 בישיבת העכורה, יועלו המלצות ורעיונות לפעילויות חדשות-, .ויפיקו מידע ממנו ניחן לייצר

חומרים חרשים לרשתות החברתיות ולאתר העירוני.

3.3 התמורה שתוצע (הצעת המחיר) תהיה סופית ותכלול את כל ההוצאות בהתאם למפורט בנופה

בבקשה ואת.

3.4 עיריית אור יהודה רשאית להכניס בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, שינויים

ו/או תיקונים במסמך זח ביוזמתה או כתשובה לשאלות המשתתפים.

3.3 עיריית אור יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי וכן רשאיח לשנות ו/או לבטל את

הבקשה להצעות מחיר.

3.6 העירייה רשאית לפסול הצעה� שהיא בלתי סבירה ב!של מחיריה; תגאיה אי בשל חוסר

הערכת ההצעה כדבעי. התייחסות לתנאים, באופן שלדעת העירייה מונע

ל.3 העירייה תהיה רשאיח להביא בחשבון שיקוליה -בבחירת ההצעות את אמינותו; כושרו�

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

אחריס עם המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף- זח יחול גס במקרה ובו

ו

הצעתו הכספית של המשתתף גבוהה יותר מהצעות אחרות. � ;

3.8 בבל מקרה שהמציע הזוכה לא יבצע את העבודה בהתאם לחוזה שיחתם, או שזכייתו תבוטל

מכל סיבה שהיא .תהיה העירייה רשאית להעביר את הזכייה, לכל מי שתמצאי לנכון, לרבות 1

*£} משתתף אחר במתן ההצעות.

ו

( 
4. הצעת המציע

ו

4נ-¤ ! בגין מתן השירותים כמבוקש לעיל, יעמוד שכר טרחת משרדנו החודשית על 100:,

 י
לאחר 69£ הנחה. המחיר לא כולל מע"מ.

ו

1
*

 ן
3� שונות י

על המציע להתחייב במסגרת ההסכם, כי בעת מתן השירותים לעירייה, לא י&על מתוך ניגוד

עניינים ויימנע מכל תסקיר או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין מתן � \

1 
שירותיו לעירייה לכין יתר עיסוקיו.

* 
המציע יחתום על נוסח טופס ניגוד ענינים בהתאם לנוסח שנקבע ע"י משדד הפנים.

וו המציע שיקבע כזוכה ידרש לחתום על חוזה עם העירייה.

$• פרמי המציע

1

ו
ו

י

; 
. !ל_43.ל)
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אני הח"מ גילי כחן,ממשרד גיל-עד הרמית-,מעיביץ להתקשר ;עם: עיריית אור יהירה לכןתן

השירותים המפורטים לעיל. תמורת מתן השירותים -אני-מבקש לקבל את שכרה הטרחה כמפורט
בסעיף 3 דלעיל..

̂^.ל&ס ....ג.*?יג..<".*/..^ מספר טלפון : . כתובת :

...91:.£11^1̂ ̂£:1* טלפון נייד י.  <�>1̂  � ג
 פקס

;

.. •*
, גיל!-עד ת<מ<ה בע"מ

5̂.13^747 6\/\$1: ח.0.
תאריך חתימה וחותמת ו
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1
1
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לכבוד

>. 

י

שלום רב,

#ת*יו<ו<יר"ח*ד£9י 77¥.//וז?ימכ*ימ .תמו̂מ הנדון: מניחל^גלת ה א^וחגולמנותןן^יחמני

וןןפ"&מק

עיריית אור יהודה פונה בבקשה לקבלת הצעות מחיר.למתן שיחת1 עדגון תכנים 1תפע1ל

שוטף של אתר העירייה ודפ' הפ"0ב1ק העיר!נ"ם;זאת בכפוף לדר)ש1ת ראש העיר

ודובר העירייה.

ו4
?14 1.1 שיל1ב של כלל הפעילות השוטפת של העירייה, באתר האינטרנט העירוני

 י
<->יי

 י
1בעמודי הפ"סבוק.

עדכון פיזי של האתר, על כל | 1.2 עדכון אתר האינטרנט העירונים עריכת תכנ'ם ו

ו

! 
המשתמע מכן בתא!0 עם ד1בר העירייה,

ו 1.3 תפעול דף הפ"סבוק העירוני על פ1 הנח"ת הדובר כולל:

1 
* העלאת מספר פו0טים בשבוע

*מתן מעבה שוטף 1ג?"די .לפב'ות הציבור בשיתוף פעולה עם צ!ות העירייה.

*נ'10ר 'ומי של הפניות בדף העירוני כולל ניטגר של דפים נוספים בהם ישנה

פעילות

? - 
של תושבים.

16 יוזמזת להעלאת מ0פר התאבים והל"קים בדף.

*וחמות וביצוע לקמפ"נים אינטרנט'ים כ1לל עיצובים גרפיים. י

*קיד1ם פ01טים ממומנים וכל שיידרש על מנת לקדם את הדף.

ו

/ "יי,

_ _ . . כ45^ ..
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1

1.4 טיפ!ל ב.ק;מרים ש1טפ:ם בכל נושא הגרפיקה- לצורך התאמתם לרשת

האינטרנט. י

42 תקד5ת ההתקשרות!

תק1פת ההתקשרות תת'ה לשנה, עם אופציה ישגה נוספת, כאשר הברייה תהיה

רשאית להפסיק את ההתקשרות במהלך החתה מכל סיבה שהיא בהודעה מראש

של שלושים יום.

?3 הדג&רמ;

ו

3.1*שיבת עבודה תתקיים עם הבעלים. לפחות אתת לשבוע, בה ידווחו על • 1

-, 
הפעילויות שנעשו, לרועים ש1טפימ שהתקיימו. ואירועים מתוכננים.

יפיק! מידע ממנו / 3.2בישיבת העבודה, יועלו המלצות .�ורעיונות לפעילויות חדשות, ו

ניתן ל"צר חומלים חדשים לרשתות החברתיות ולאתר העירוני. י.

_ 3.3התמ!רה שתוצע (הצעת המחיר) תהיה סופית ותכלול את כל ההוצאות בהתאם י

/ 
ז2\ למפורט בנוסח בבקשה ז&ת.

/ 

"

3.4 עיריית אור יהודה רשא'ת להכני0 בכל עת קודם למ!עד האחרון להגשת י

ההצעות, שינויים ו/או תיקונים במסמר זה ביוזמתה או בתשובה לשאל1ת

ו

' 

המשתתפים.

 ן
3.5 עיר"תאור יהודה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי וכן רשאית לשנותו/או

לבםל את הבקשה להצעות מחיר.

3.5 העירייה רשאית לס0ול הצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחיריה, תנאיה או בשל י

חו0ר התייחסות לתנאים, באופן שלדעת העירייה מובע הערכת ההצעה כדבעי. \

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

כ1שר1 ויכ1ל1תיו המקצועיים של המשתתף לבצע את העבודה, 1את ניסיונה וניסיון ן

גופים ציב1ר"ם אחרים עם המשתתף בעבר. למען הסר ספק מובהר כי האמור •

בסעיף זה יחול גם במקרה ובו הצעת! הכספית של המשתתף גבוהה יותר

מהצעות אחרות.

. ו
ו
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י 1

3.8בכל̂ מקרה שהמציע הזוכה לא יבצע את העבודה .�בהתאם לחתה שיחתם, או

,תהיה העיר"ה רשאית להעביר את הזכייה, שזכ"תו תבונול מכל 0יבה שהיא-

לכל מי שתמצא לגגון; לרבות�משתתף אחר במתן ההצעות.

1̂ חמצי*1 14 חצ

בגין מתן השיריים כמבוקש לע'ל, יעמוד� שכר טרחת משרדנו על
-לא גולל מע"מ. **1 מ לחודש. 000...

ו

^כ1 בעת1מתן: השירותים לעירייה, לא יסעל
ההסכם / , על המצי^לחתח'יבבמס^רת

/ מתוך ניגוד עניינים ויימבעמכל תפקיד א* עיסוק אחר;היוצר או עלול ליצור מצב שלי
/ מתן"ש*חתיו לעירייה לבץייתר ע:10ק!ו. 1 ניגוד עניינים בי

יחתום על 011 ח טופ0 ניג1דענינ1ם בהתאם לנוסח: שבקבע ע"י משרד הקבים^ : המציע

_ 6. המועד האחרון להגשת הצעתכם 1.3.2015 ^ ;

^^ המציע שיקבע כז1כה .ידרש לחתום על חתר. עם העירייה.

12 מרטי חטא**!

י* י 1

̂;<^0מעולין להתקמר } ^.!!£"̂ ̂.:... ממשרד (/ ̂י;/£: אני הר!"מ

עם עירייתאור יהודה למתן השיחתים המפורטים לעיל. תמורת מתן השירותים אני 1

 מבקש לקבל את שכרה הטרחה כמקורס בסעיף 3דלע< - ן
י

1

0+01(219 .̂.. : וטלפון :.1//4£/./.....£...,<*£ נ<0פר כ̂ת

! ^~1̂ ^̂ ....: 1:1̂^ "לפ11̂נ י 5ק0:....;.ב^ |

בע"5 י1^ � 1 ^^פרסוס

תאו'ך התיטה 1ח^ת >
1
1

1

? ו



: נספח 5

@ נספח 5

(עמודים 49 עד 49)

נום מס2ך זר, הוכן ע"יי עו7כנ*ת פלטי



29.6.16

לכבוד
ועדת התקשרויות
עיריית אור יהודה

הנדון: גחירת חגרה למיתוג העיר

1. במסגרת הליך בחירת חברה לביצוע מיתוג העיר, העירייה פנתה לארבע חברות. לצורך
קבלת הצעות מחיר לייעו'ץ וליווי העיר בתהליך המיתוג.

2. היקף התמורה החודשי עבור השירותים הוגדר 15,0000 ¤ כולל מע"מ, כשעל הסכום הזהי
נתבקשו החברות להעניק אחוז הנחה.

3. מההצעות עולה כי החברות העניקז אחוזי הנחה שונים, כדלהלן:
• ח'ליק שיא1ן - 0%

15̂ - *155 •
120̂ >— • -וז?£168

• נ.צ.ת תקשורת - 1270"
, ., 4. חשוב להדגישי כי העירייה' אינה מעונ"נת בהכרח .להתקשר עם המציע שהצעת! הזולה

י

ביותר, ובכוונתה לבחון את ההצעות לגופן. ובהתאם לכך לקבל את ההחלטה. מהסיבה הזו
עדת התקשרויות. אנו מב יאים את הבקשה בפני ו

5. במסגרת הליך הבחירה, אנו 0ב1רים שההצעה של נ.צ.ת תקש1רת היא הט1בה ב'ותר. יש
? לצ.ץ כ. ,ש ל. היכרות מוקדמת עם החברה מכובע1 הקודם כעיתונאי, ואבי מודע לכך שהייתה

_ ק"מת שביעות רצון גדולה מהעבודה המשותפת עימם. ^
(5£/ 6. כמו כן, לחברת נ.צ.ת יש ניסיון עשיר בנושא מיתוג ערים, כמו עכו, ראשו) לציון, באר יעקב,

̂\ הוד השרון ולוז:, נושא שהיווה שיקול משמעותי בקבלת ההחלטה.
שיאון הייתה מרשימה; אך בשל העובדה כ* לא ניתנה כל חיליק 7. יש לציין כי גם ההצעה של

הנחה להצעה הראשונית, הוחלט שלא לבחור בהצעתו.

אזרן ק1רנפלד
דובר העירייה
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(עמודים 51 עד 51)
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:29.6.16
+י

לכבוד
1עדת התקשרויות
עיריית אןר יהודה

הנדון: בחירת חברה למיתוג הע'ר

1. במסגרת הליך בחירת חברה לביצוע מיתוג העיר. העירייה פנתה לארבע חברות: לצורך
קבלת הצעות מחיר לייעוץ וליווי העיר בתהליך המיתוג.

2. הקף התמורה החודשי עבול השירותים הוגדר 15,0000 ¤ כולל מע"מ, כשעל הסכום הזה
נתבקשו החברות להעניק אחוז הנחה.

3. מההצעות עולה כי החברות העניק! אחוזי הנחה שונים, כדלהלן:
00̂ - ן • חיליק שיאו

150/0 �̂ 1<155 •
-120̂ -/̂ • ו1630

• נ.צ.ת תקשורת-0/*12
4. חש1ב להדגיש� כי העירייה1 אינה מעוניעת בהכרח .להתקשר עם המצ'ע שהצעתו הזולה
ביותר, ובכוונתה לבחון את ההצעות לגופן, ובהתאם לכך לקבל את ההחלטה. מהסיבה הזו

תקשרויות; אנו מביאים את הבקשה בקני ועדת ה
5. במסגרת הליך הבח*רה1; אנו סבורים. שההצעה של נ.צ.ת תקשורת ה*א הטובה ב!ותר, יש
! לצ"ן כ) יש לי היכרות מוקדמת עם החברר* מכובע1 הקודם כעיתונאי; ואני מודע לכך שהייתה

- קיימת שביעות רצון גדולה מהעבודה המש1תפת עימם. _
21/ 6. כמו כן, לחברת נ.צ.ת יש ניסיון עשיר בנושא מיתוג ערים, כמו עכו, ראשו; לציון, באר יעקב,

/*\ הוד השרון ולוד; נושא שהיווה ש'ק1ל משמעותי בקבלת ההחלטה.
7. יש לציין כ1 גם ההצעה של חיליק שיאון הייתה מרשימה, אך בשל העובדה כי לא ניתנה כל

הנחה להצעה הראשונית, הוחלט שלא לבחור בהצעתו.

אורן קורנסלד
דובר העירייה,
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עמוד 1 מתוך 1 [£>

יוס רביעי כ"ג סיון תשע''ו
29יוני 2016

פרוטוקול ועדת התקשרויות מסי 15/2016 מיום 29.6.20168

נוכחים: עופר תודר, גיל גבריאל, עו"ד שלומית שפינדל, עו"ד נטע שורצמן, אורן קורגפלד, חמאני
דוד.

על סדר היום: ש*רות< יע<ץ ולחי העירייה גתחלין מיתוג העיר.

קורנפלד: אודו
במסגרת הליך בחירת חברה לביצוע מיתוג העיר, העירייה פנתה לארבע חברות לצורך קבלת חצעות

מח<ר ליעוץ ולווי העיר בתהליך המיתוג.
היקף התמורה החודשית עבור השירותים, הודרה כ- 15,000 ¤ כולל מע"מ, כשעל סכום זה התבקשו

החברות להציע הנחה באחוזים,
התקבלו הצעות מארבע החברות.

החברה אחוז הנחת
חיליק שיאון 096

15̂ ו קיס מרקטינג 
50̂ \£|/ איי טיס קשרי קהילה 

^יץ נ.צ.ת. תקשורת <א>12
בפנילת העירייה לחברות המציעות נרשם כי העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי ותהא
רשאית להתחשב בטיב ובמשך המזיין של המציעים, בנסיונה של העירייה בעבודתה עס המציעים וכן

ביתר מאפייני המציעים.

מבחינת ההצעות אני סבור כי הצעתה של כ.צ.ת. תקשורת היא הטובה ביותר. יש לציין, כי אנו
ן עובדים עם חברה ז7 במסגרת פרולקטיס שונים, וקיימת שביעות רצון כללית משיתוף הפעולה עימה.

כמו כן, לחברת נ.צ.ת. תקשורת יש ניסיון עשיר בנושא מיתוג ערים, כמו: ראשון לציון, באר יעקב,
הוד השרון ולוד. גושא שהיווה שיקול משמעותי בקבלת החלטתי להמליץ על התקשרות עם חברה זו.

< אך בשל העובדה כי לא הציעה הנחה,איני יש לציין כי גם ההצעה של חלק שיאוו הייתה מרשימה
ממליץ להתקשר עימה.

החלטות ועדת התקשרויות:

להתקשר עם נ.צ.ת. תקשורת בע"מ לקבלת שירותי יעוץ ולווי העירייה בתהליך מיתוג העיר בתמורה
חודשית בתאם להצעת החברה, בסך 15,000 ¤, כולל מע"ט בהנחה בשיעור *י12.

ההתקשרות תעשה בכפוף לקיום תקציב מאושר.

עו"ד שלומית שפיגדל רו"ח (<ל גבריאל עוםר תודר
יועצת משפטית לעירייה מ"מ גזבר העירייה מגב"ל העירייה
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מחלקה משפטית

-בהיל-

יום חמישי כ"ה תשרי תשע'יט

4 אוקטובר 2018

לכבוד

מר אבי בר-אלי� עורך ראשי גב' טלי ליבליך, עו"ד

מערכת �01>1�1מוח 0וח� משרד עו"ד ליבליך-מוזר

: 072-2771001 בפקס: 03-5442375 בפ17ס

שלום רב,

הנדון: פגיעה חמורה בשמה הטיב של עיריית אור יהודה בכתבת 01^1מוזו 0ו1יד

בשם עיריית אור יהודה, הריני מתכבדת לפנות אליכם כדלקמן:
1. ביום 2.10.18 פורסמה בעיתון 61)1ץ1£1ח 6ורד כתבה שכותרתה "יועץ התקשורת של ראשת

($\ 2. הכתבה, החל מכותרתה, רצופה טענות חמורות ביותר, שאינן נכונות עובדתית, מטעות את^^ העיר ניצח את עצמו במכרז- וגרף מאות אלפי שקלים".
̂**^ ציבור הקוראים ומציגות את עיריית אור יהודה ואת העומדת בראשה באור שלילי, בלשון

המעטה, ומסבות להן נזק תדמיתי רב.
3. האמור מקבל משנה תוקף, לנוכח העובדה שהבחירות לראשות העיר מצויות ממש מעבר

לפינה וכאשר נראה כי אלמלא אותן בחירות, כתבה זו לא הייתה באה לעולם כלל.
4. מהתכתבות מר גור מגידו עורך הכתבה (להלן: "מגידו"), עם דובר העירייה מר אורן
קורנפלד עולה, כי לשיטת מגידו "התהפכו היוצרות" והנטל לבדוק את "הנתונים" המוצגים

ככתבה, טרם פרסומה, מוטל על כתפי דובר העירייה ו/או מי מטעמה.
5. כך, הסתמך מגידו בעיניים עצומות כמעט על גרסתו של אייל שמחה, המוזכר בכתבה, אשר
היה בעת הרלוונטית עובד עירייה ולימים פוטר ומידיעה שנמסרה לח"מ, משמש היום

כפעיל מרכזי במטה הבחירות של יריבה של ראש העיר בבחירות הקרובות.
6. מגידו פרסם כתבה אשר כאמור כל קשר בינה לבין המציאות רחוק כרחוק מזרח ממערב,

תוך שהוא תולה את האחריות ל"אי הדיוקים" שנפלו בה בדובר העירייה.
7. מקריאת הכתבה נראה, כי היא אף לא הובאה לבחינה מקצועית כלשהי טרם פרסומה ואף
המונחים המשפטיים המופיעים בה אינם נכונים. כך למשל, כבר בכותרת הכתבה, מופיע
המונח "מכרז" שעה שההתקשרויות נשוא הכתבה פטורות מחובת עריכת מכרז על פי דין

ותוך יצירת בלבול והטעייה בקרב ציבור הקוראים.
8. מחדלו של מגידו חמור שבעתיים לנוכח העובדה שהכתבה פורסמה ביום בו שכה העירייה
לעבודה לאחר פגרת חג הסוכות, בה היו משרדי העירייה סגורים וכאשר היה זה ברור שלא
ניתן להתייחס לטענות לגופו של עניין כדבעי, עד לשובם של כל הגורמים הרלוונטיים
לעבודה. חרף האמור, אצה הדרך לפרסום הכתבה, תוך פגיעה קשה וחמורה ביותר בשמה

הטוב של העירייה והעומדת בראשה, כאמור לעיל.
9. כנסיבות העניין, וכאשר ברור לכל בר דעת, כי הנזק התדמיתי שייגרם לעירייה ולראש העיר
בעקבות פרסום הכתבה הוא כה רב, לא ברור מה הייתה הבהילות לפרסם את הכתבה עוד
טרם שובה של העירייה לפעילות סדירה ולמעלה מכך- לא ברור מדוע לא ניתן היה להמתין
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עם פרסומה עד לאחר קיוס הבחירות? הרי לא מדובר בכתבה שפרסומה הדחוף עשוי היה
למנוע התנהלות לא ראויה כלשהי, חלילה, אלא מדובר במעשה עשוי עוד משנת 2016 שאין
כל בהילות בפרסומו. פרסום הכתבה בעת הנוכחית מעלה טעם רע מאוד, עד כדי חשש

להתערבות במערכת הבחירות, ודי לחכימא ברמיזא.
10. העירייה רואה בחומרה רבה את פרסום הכתבה ודורשת את הסרתה מכל מדיה דיגיטלית
לאלתר. כן דורשת העירייה פרסום כתבת התנצלות באופן מיידי הכוללת את הגתונים
כהווייתם לרבות העתק המכתב דנן ככתבו ולשונו, והכל באותו היקף ומיקום בו פורסמה

הכתבה המקורית גשוא פנייתנו.
11. מאחר שכאמור לעיל, בכתבה נפלו טעויות והטעיות אף מבחינת המינוחים המשפטיים
הכלולים בה, נעמוד להלן על הרקע המשפטי הרלוונטי להתקשרויות נשוא הכתבה ולאחר
מכן נציג את העובדות, אשר לא מותירות מקום לספק ומראות כי מקור הכתבה בשמועות

זדוניות ולא כנתונים בדוקים ומהימנים.

הרקע המשפטי ביחס להתקשרויות נשוא הכתבה
12. עיריית אור יהודה פועלת בכל הנוגע למכרזים והתקשרויות בהתאם לתקנות העיריות
(מכרזים), התשמ"ח-1987, וכן בהתאם להלכה הפסוקה וחוזרי מגכ"ל משרד הפנים אשר

מפורסמים מעת לעת.
13. סעיף 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987, קובע כי רשות מקומית רשאית
להתקשר ללא מכרז בחוזה "לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או
: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ, ועבודות כיוצא יחסי אמון מיוחדים, כגון

באלה".
14. בפסיקה נקבע כי יש לפעול בהתאם לתקנה זו במקרים בהם נדרשים "ידע ומומחיות

מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים".
15. למען הסדר הטוב יצוין כבר עתה כי השירותים נשוא הכתבה, חוסים תחת תקנה 3(8)

^/ ופטורים מחובת עריכת מכרז פומבי. י'-*יי 16. למען השלמת התמונה נזכיר, כי ביום 22 בנובמבר 2016 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים1ל1*1\
שכותרתו "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או
יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" (להלן: "הנוהל"). ואולם, תחילת תוקפו של הנוהל,

מיום 1 ביוני 2017 ואין בו כדי לפגוע בתוקפן של התקשרויות שנעשו לפי יום התחילה.
17. עד לפרסום אותו נוהל, ובעת הרלוונטית להתקשרויות נשוא הכתבה, לא הייתה קיימת
הוראה כלשהי הקובעת כי על רשות מקומית המתקשרת לביצוע עבודה מקצועית הדורשת

ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, לקיים הליך סדור כלשהי.
18. אף על פי כן, למעלה מן הצורך וכדי לשמור על טזהר המידות ועל עקרונות יסוד של דיני
המכרזים, בחרה העירייה לפרסם נוהל פנימי המתווה כללים להתקשרות בהסכם, גס
כאשר בהתאם לתקנות פטורה אותה התקשרות מחובת מכרז בשל אופייה המיוחד או

אופיו המיוחד של נותן השירות (להלן ?. י'הגוהל הפנימי'*).
19. בהתאם לנוהל הפנימי, מקום בו נקבע כי השירותים נשוא ההסכם חוסים תחת תקנה 3(8)
הנזכרת לעיל וכי ועדת ההתקשרויות השתכנעה כי אותה התקשרות אכן נכנסת לגדרי
התקנה, לא יהיה צורד בקבלת מספר הצעות מחיר וניתו יהיה לאשר התקשרות עם נותן
שירותים כלשהו אף ללא קבלת הצעות נוספות. ואולם, באותו נוהל הובהר, כי "הדרך
המועדפת (אך לא המחייבת-הח"מ) להתקשרויות על פי סעיף זה היא תמיד באמצעות

קבלת מספר הצעות מחיר".
20. מהמקובץ עד כה עולה, כי בעת הרלוונטית להתקשרויות נשוא הכתבה, לא הייתה מוטלת
על העירייה חובה לנקוט בהלין כלשהו והיה באפשרותה להתקשר עם חברה זו או אחרת,

אף ללא הליך קבלת הצעות מחיר.
21. לא זו אף זו, בהתאם לתקנות ואופי השירותים נשוא ההסכמים, ניתן היה לאחד את כלל
השירותים להסכם אחד אשר יכלול את שלושת השירותים וייחתם מול נותן שירותים אחד

וגם זאת כאמור, ללא הליך קבלת הצעות מחיר.
22. אלא שכפי שנראה להלן, העירייה פעלה במקרים נשוא הכתבה, הרבה מעבר למוטל עליה
מבחינה חוקית, פיצלה את השירותים לשלושה הסכמים שונים ונקטה בהליך לקבלת

ני56ק



הצעות מחיר והכל במטרה לשמור על עקרונות היסוד של דיני המכרזים ובראשם שוויון,
שקיפות וטוהר המידות.

הסכם למתו שירותי גרפיקה
23. במרכז הכתבה עומדת טענה חמורה, אשר לנוכח חשיבותה נביאה להלן בלשונה:

"בשני הליכים של "מכרז סגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם
זכו צמר היועצים של שוחט כ-2016-הראשון לשירותי
גרפיקה ... פנתה העירייה לשלושה מציעים בכל מכרז. בשני
המכרזים התמודדת חברת אביגל ואברמוביץ ובשניהם
התמודדה גם חברה אחרת בשם "איי טים" שגם היא

בבעלות אברמוביץ".
"בהליך הזה זכתה בסופו של דבר איי-טים כלומר אברמוביץ

ניצח את עצמו..."
24. אלא שבדיקת העובדות לאשורן, מראה כי הטענות פשוט אינן נכונות עובדתית.

25. למען הזהירות יצוץ כבר עתה, כי לא ברור באילו מסמכים אוחז מגידו וייתכן כי הועברו
לידיו הצעות מחיר אשר כלל לא אושרו על ידי המחלקה המשפטית ולא נלקחו בחשבון

בהליך בחירת ההצעות דה פקטו.
26. ממילא, ההצעות אשר נבחנו על ידי המחלקה המשפטית יאשר נלקחו בחשבון נהליד

הצעות המחיר. הן ההצעות דלהלן ?.

; • האחת של חברת איי טים על סך 5500 ¤ לחודש לא כולל מע"מ

• השנייה של חברת \1£0 על סך 20,000 לחודש לא כולל מע"מ;

• השלישית של חברת סטודיו דוכובגי בע"מ על סך 8000 ¤ לחודש לא כולל מע"מ <
\2/ העתקי ההצעות מצורפים לפנייה זו ומסומנים 1-3.

^^ 17. הנה כי כן, עיון בהצעות המחיר מעלה, כי הצעת חברת אביגל אברמוביא כלל לא נכללה
בהליד בדיקת הצעות המחיר למתו שירותי גרפיקה. על ידי העירייה נבחנו שלוש הצעות
שונות על ידי חברות שהן ללא חולק יישויות משפטיות נפרדות, לא קיים ואף לא נטען כי

קיים ביניהן קשר כלשהו ועל כן, לא נפל כל דופי בהליך זה.
28. מבדיקת הצעות המחיר ניכר כי הצעתה של חברת איי טים זולה משמעותית משתי ההצעות
האחרות ועל כן, ועל בסיס ניסיונה הרב והצעתה המרשימה נבחרה הצעתה כהצעה הזוכה.
29. בהתאם לאמור, ביום 1.5.16 נחתם בין העירייה לחברה הסכם לשמונה חודשים עם אופציה

להאריך את ההסכם לשנה נוספת.

הסכם לניהול אתר האינטרנט יהפייסביק
30. גם ביחס להסכם זה הועלתה הטענה הבאה:

"בשני הליכים של "מכרז סגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם
זכו צמד היועצים של שוחט ב-2016... והשני לניהול אתר
האינטרנט של העירייה- פנתה העירייה לשלושה מציעים בכל
מכרז. בשגי המכרזים התמודדה חברת אביגל ואברמוביץ
ובשניהם התמודדה גם חברה אחרת בשם "איי טים" שגם

היא בבעלות אברמוביץ ".
"כאן זכתה חברת אביגל ואברמוביץ, כלומר אברמוביץ ניצח

את עצמו"
31. אלא שגם כאן, בדיקת הצעות מחיר מוכיחה כי טענה חמורה זו הופרחה לאוויר ללא בדיקה

יסודית וכנה.
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32. למען הסדר הטוב יצוין כי האמור בסעיף 25 לעיל יפה גם לעניין זה, וככל שמגידו אוחז
במידע אחר, הרי שמדובר במידע שאינו מהימן. �

33. הצעות המחיר אשר נבחנו ואושרו על ידי המחלקה המשפטית ואשר נלקחו בחשבון, היע
כמפורט להלן .?

• האחת של חברת אביגל אברמוביץ על סך 5000 ¤ לחודש;

; • השנייה של חברת גיל�עד תדמית על סך 14,000 ¤ לחודש

; • השלישית של חברת \,0>1 על סך 7000 ¤ לחודש
העתקי ההצעות מצורפים לפנייה זו ומסומנים 4-6.

34. הנה כי כן, גס כאן ניתן לראות בבירור כי הטענות לפיהן חברת אביגל אברמוביץ "התמודדה
מול עצמה" במכרז וכי "אברמוביץ ניצח את עצמו" אינן נכונות.

35. למען השלמת התמונה יצוין כי חברת אביגל אברמוביץ נבחרה לספק לעירייה את
השירותים דלעיל וזאת לנוכח העובדה שהצעתה הייתה הנמוכה ביותר ועל בסיס ניסיונה

ומקצועיותה הרבה.
36. בהתאם לאמור, ביום 1.5.16 נחתם בין העירייה לחברה הסכם לשמונה חודשים עס אופציה

להאריך את ההסכם לשנה נוספת.

הסכם למיתוג העיר

37. ביחס להסכם זה, הועלתה בכתבה הטענה הבאה�

ייכהליך השלישי מכרז המיתוג מסרה מנהלת הלשכה את
שמו של נתי טור יחד עס עוד שני שמות אלו של יועצי
!?! מור..."\^/ התקשורת רוני רימון וגילי כהן"...במכרז זכה לכסוף נתי

38. מבדיקת ההצעות אשר הוגשו לעירייה עולה כי הטענות הועלו בכתבה תוך התרשלות של
ממש ועירוב בין הליכי הצעות המחיר השונים בהם נקטה העירייה. כך מבדיקת הנתונים

הקיימים בידינו, עולה כי לעירייה הוגשו ונבדקו ארבע הצעות כדלקמן:

• הצעת חברת חיליק שיאון- אשר נקבה בהנחה כשיעור 00/0 מהמחיר הכלול בפנייה
; לקבלת הצעות

15̂ מהמחיר הכלול • הצעת חברת ^ח1)0^ז<;1ח 14155- אשר נקבע בהנחה בשיעור 0'
בפנייה לקבלת הצעות.;

12̂ מהמחיר הכלול בפנייה • הצעת חברת איי טיס- אשר נקבה כהנחה בשיעור נ
; לקבלת הצעות

12̂ מהמחיר הכלול • הצעת חברת נ.צ.ת תקשורת- אשר נקבה בהנחה בשיעור 0
בפנייה לקבלת הצעות {-

העתקי ההצעות מצורפים לפנייה זו ומסומנים 7-10.
39. ביום 29.6.18 בעקבות פניית דובר העירייה, הובאו ההצעות לבחינת ועדת ההתקשרויות

המורכבת ממנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועצת המשפטית.
40. מבחינת ההצעות עלה כי הצעתה של חברת נ.צ.ת היא ההצעה הטובה ביותר וכי מניסיון
העבר של העירייה עולה כי החברה מעניקה שירותים לשביעות רצונה. עוד צוין, כי לחברה
ניסיון עשיר במיתוג ערים שונות. במעמד הדיון צוין גם כי הצעתה של חברת חיליק שיאון
הייתה מרשימה ביותר ואולם לנוכח העובדה שלא ננקב שיעור הנחה כלשהו, הוחלט שלא
להתקשר עימה. בסופו של דבר ולאחר דיון בוועדה החליטה הוועדה להתקשר עם חברת

נ.צ.ת תקשורת.
העתקי פניית דובר העירייה ופרוטוקול הדיון בוועדת ההתקשרויות מצורפים לפנייה זו

ומסומנים 11-12.
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41. על בסיס האמור ביום 1.7.16 נחתם בין הצדדים הסכם התקשרות שתוקפו ל-12 חודשים
עם אפשרות להאריכו לשנה נוספת.

סיכום ביניים
42. מהמקובץ עד כה עולה, כי כבר בכותרת הכתבה התרשלה מערכת העיתון משלא טרחה

לבדוק את העובדות לאשורן, טרם פרסומה.
43. פרסום טענות כה חמורות באשר להתנהלות העירייה, מצריך בדיקה מוקדמת יסודית
רצינית וכנה, קבלת כל החומרים הרלוונטיים וכן התייחסות המחלקה המשפטית לדברים.
44. האמור מקבל משנה תוקף לנוכח מועד פרסום הכתבה- פחות מחודש ימים לפני הבחירות
לראשות העיר, וכאשר ברור כי לכתבה השפעה רבה על ציבור הקוראים ובכללם ציבור

הבוחרים באור יהודה.
45. אף על פי כן, נחפזה מעיכת העיתון לפרסם אוו הכתבה, כאשר רצופה היא טעויות

ושגיאות משפטיות ועובדתיות,
; בהתכתבויות המצוטטות לאורכה של הכתבה אין כדי להעלות או להוריד, ואף אם 46. ודוק
מנהלת הלשכה, אשר אינה בעלת השכלה משפטית ואינה הגורם המוסמך לאישור
ההצעות, ביקשה לפנות לגורם זה או אחר, הרי שבסופו של יום מבדיקת הצעית המחיר
שאושרו ונבחנו, עולה כי הן הוגשו על ידי יישויות משפטיות נפרדות שאין ביניהן כל קשר

ובוודאי לא קיים ביניהן קשר המונע מבחינה חוקית את התקשרות העירייה עמן.
47. אף שדי באמור כדי להוביל למסקנה כי מערכת העיתון התרשלה בפרסום הכתבה (באופן
אשר הסב ויסב לעירייה וראשה נזק רב), נמשיך ונתייחס לטענות המועלות בכתבה ונראה

כי היא כוללת אמירות נוספות רבות שיש כהן כדי להביא להטעיית הציבור.

י~\ הכתבה כוללת נתונים חלקיים ו/או לא רלוונטיים והכל כדי ליצור רושם שלילי(?)
48. מקריאת הכתבה נראה כי מערכת העיתון עשתה ניסיונות עילאיים ממש, כדי להטיל דופי

בהתנהלות העירייה, והאמצעים מקדשים את המטרה.
49. כך למשל, נכתב כי החברות שאליהן פנה שמחה ילא גילו עגיין במכרז" והכל מבלי שצוין

לאילו חברות פנה שמחה ואילו הצעות כן הוגשו בסופו של דבר.
50. לא זו אף זו, עורך הכתבה הגדיל לעשות שעה שנכנס לראשיהן של אותן חברות "עלומות"
והגיע למסקנה כי הן לא הגישו את הצעותיהן *2גלל כל מיגי תופעות מוזרות בטפסים
ה לא מתכווגת לשקול את ההצעות שלהן שייתכן שגרמו למציעות לחשוב שהעיריי
ברציגות יתרה. לדוגמא, העובדה שהתאריך ההצעות להגשת ההצעות חל ב-1 במארס

בעוד הפגייה לחברות נעשתה בחלוף התאריך".
51. עיון בפניות לקבלת הצעות ביחס לכלל השירותים אשר נשלחו לכלל המציעות, לרבות
חברת איי טים ואביגל אברמוביץ מעלה, כי באותן פניות נכתב בשוגג כי המועד האחרון

להגשת הצעות הינו עד ליום 1.3.2015.
52. ניתן להבחין בטעות שנפלה בנקל מן הטעם שביום ה-1.3.2015 עוה"ד ליאת שוחט אף לא
נבחרה לכהן כראש העיר! אלא שמערכת העיתון לא טרחה לציין כי מדובר בשנת 2015 שאז

היה זה ברור כי מדובר בטעות בתום לב ולא בכוונת מכוון.
53. האמור מקבל משנה תוקף גם מעיון בהצעותיהן של החברות הזוכות אשר אף הן הוגשו רק

כשלהי אפריל 2016.
54. כאמור, הכתבה כוללת אמירות רבות נוספות אשר כלל איע רלוונטיות לנושא והכל כדי
להציג את העירייה באור שלילי (שלא לומר פלילי...). כך למשל, הרגיש עורך הכתבה צורך
עז לציין כי נתן מור מחברת נ.צ.ת "מוכר מפרשת הצוללות כחשוד בתיווך לשוחד למנהל

לשכת ראש הממשלה לשעבר" מבלי שתהיה לנתין זה רלוונטיות כלשהי לנושא הכתבה.
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55. גם כל ניסיונותיו של עורך הכתבה ליצור קשר בין חברת אביגל אברמוביץ ליתר המציעים
(בין אם זכו ובין אם לאו) הוא ניסיון מלאכותי וחסר תום לב שאין בו אלא להטיל דופי

בהתנהלות העירייה, ללא עוול בכפה. כך, לכל אורך הכתבה שזורות אמירות כדלקמן:
...נתי מור פרציף מוכר למדי במשרדם של אביגל "
ואברמוביץ שלא מכחיש שהיו לו בעבר אי אלו שיתופי

פעולה מסחריים עם השניים".
"חורכ אגב הוא חכר טוב של אביגל ואברמוביץ (כך

להגדרתו כשיחה שקיימנו עימו..."
"לטענת דובר העירייה במכרז המיתוג הוגשה הצעה
רביעית שלא התקבלה. ייתכו שמדובר בהצעה שהגיש

חורב בהמשך.."
56. מקריאת הכתבה מתקבל הרושם לפיו קשר חברי או שיתופי פעולה בעבר כין קולגות
מונעים מבחינה חוקית התמודדות האחד מול השני בהליכי מכרז או בהליכים לקבלת

הצעות מחיר.
57. למעלה מן הצורך יצוין, כי אין כקיום שיתופי פעולה בין המשרדים שזכו למציעים אחרים
כעבר, כדי למנוע מהם להתמודד במכרזי העירייה וממילא אין בכך כדי להטיל דופי

בהתנהלות העירייה או העומדת בראשה.
"כל מי שהפסיד לאכיגל ואברמוביץ 58. נוסיף, כי לנוכח כל המקובץ לעיל, גס הטענה לפ^ת
בטעות" נגררת ", מקורה " ם זכה להתפרנס מהמכרז השלישי בשני המכרזים הראשוני
וממילא, העירייה אינה שוללת שיתופי פעולה, ככל שהם עולים בקנה אחד עם לשון ההסכם

כין הצדדים.

סיכומ
— 59. מכל המקובץ לעיל עולה כי מקורה של הכתבה במידע שאינו מהימן, אינו בדוק ואינו נכון \£\ משפטית ו/או עובדתית.^
60. בנסיבות אלו, הנכם מתבקשים להסיר את הפרסום מכל מדיה דיגיטלית ולפרסם כתבה
באותו היקף, מיקום ובאופן מיידי ובה יפורסמו הנתונים המדויקים כמפורט לעיל ויצורף

צילום מכתב זה ככתבו ולשונו.
61. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור במכתב זה משום ויתור ו/או הסכמה ו/או הודאה
ו/או השתק ו/או כדי לפגוע בזכות מזכויות העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כדי למצות את

טענותיה או לפגוע בזכויותיה.

בכבוד רב ובברכה,
שלומית שפיגדל, ער'ד

היועצת המשפטית לעירייה

העתקים:
עוה"ד ליאת שוחט- ראש העיר;
; מר עופר תודר- מנכ"ל העירייה

; מר אורן קורנפלד- דובר העירייה
; עוה"ד יעקב עוז- בא כוח ראש העיר
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יעקב עוז משרד עורכי דין 081063 ¥\*,021 730015.
יעקב עוז, עו"ד (נ'נע�ם בינלאומי) \<8! ,¥00816(1\/ 11.3 ,02 (13001.

/£* ד''ר ט. דרוקר וקזותי - עורט דץ ומטרץטס
* 111£$*07* 0א* 7£$*:>¥0<1* - .00 * 1££8ט1)(1.1* .011 ך

סניף ראשון לציון

תאריך: 02.10.2018 : ;7£*ס

: 90/18 :0£^£ק5:ז6ק ן י כ מו סי

- מבלי לפגוע בזכויות-
באמצעות דוא"ל ת€01.�ו6>1�ו3רח6ו1>@!£1�ו3<*.!3¥

לכבוד
מר אבי בראלי - עורך ראש*

מערכת דה מרקר

א.נ.,

הנדון: חשש לפגיעה ממשית בשמה הטוב של ערד ליאת שוחט - ראש עיריית אות יהודה

גג' ליאת שוחט ראש העיר והמועמדת לראשות העיר או יהודה (להלן: הנ0 פונה לכבודו בשם מרשתי ה
/ "מרשת*'') בבקשה ל<תז הזדמנות נאותח למרשתי להגיב. להתנצל בפניה בכתב. ולהסיר כל פרסומ 1 ̂י המחווה עבירה ועוולה בניגוד לחוק איסור לשח הרע. תשכ"ח-965ו (להלן: ''החוק'') כהגדרתם בחוק,1*1*1^

והכל כמפורט להלן:

1. היום, 02.10.2018 פורסם בעיתון דה מרקר העיתון אותו הנך עורך כעורך ראשי, כתבה ובה מוזכרת
מרשת*. |

2. חלק מן הכתבה מצ''ב ומסומנת כנספח אי. /
3. לו רק היית ניתנת הזדמנות עפ"י כללי האתיקה העיתונאיים המקובלים במחוזותינו, הרי שמכתב זה היה

מתייתר.
4. וזאת לדעת: ראשית דבר, מרשתי הורתני להדגיש מ הדברים המובאים בכתבה על ידי עובד , שלא עבד
בעירייה אלא בחברח חיצונית, ושעבודתו הופסקה, לא חיו נכתבים כל עיקר, אילו כאמור חייתה
מתבצעת פני ה למרשתי, שחר< משהיו מתבררות לכבודו ו/או למי מטעמו נסיבות הפסקת העסקתו של

העירייה, הקשורה בחקירות ובפלילים, אודותיה לא נכתב מאום, לא היה הוא נותן במה לכך.
5. מרשתי לא התערבה בהליך המתואר, אך ציינה בהזדמנויות שונות שתהא זהותה/תו של הזוכה במכרז

אשר תהא, הרי ששרות זה הינו חיוני לציבור, ולפיכך הנחתה לפנות למספר בעלי מקצוע בתחום האמור, ן
על מנת לקבל הצעות מחיר, כנדרש בחוק, מבלי שהיא מכירה ו/או יודעת את שמותיה של בעלי מקצוע ו

נוטפים ואחרים בתחום זה, לא מיני ולא מקצתי- הא ותו לא.

שד' נים 2 מגדל עסקים עוריאלי ראשונים, ראשון לציון. 7546302 טל: 072-3222770 פקס .? 072-3932777
10 55?)1ז81151 4211611 .1>'\!8 1111^1 2 /̂� !11811011 .מ? 972-72-3222770+ :61�ד 131861 7546302 21011 1.6  ̂+972-72-

3932777
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סניף ראשון לציון

6. עוד <ודנש מ העובד המוזכר בכתבה, חינו מעיל מרכז* במטהו של המתמודד מול ראש הע<ר לתפקיד.
מרשתי תשאל ותתחח על הברור מאליו: האם יש עוד צווץ� להסביר את חוסר תום לב וחמצגים הטועיט

והמטעים?
7. אשר על כן, ולאור כל האסור לעיל, הגם שמרשתי מאמינה בחופש ביטוי בד בבד מגנה ה<א חופש ביזוי.
להווי ידוע לכם, על אודות פסיקה ענפה לרבות פסיקתו של בית המשפט העליון בנושא איסור לשון

ו
הרע, ולפיכך פונה היא אליכם כמערכת מכובדת, בבקשה לפעול על פי בקשתה לעיל.

8. ניתן ליצור קשר ישיר עם מרשתי בטלפון: 054-9929799.
9. אין באמור במכתבי זה ובמה שלא נאמר בו, כדי למצות ו/או לגרוע ו/או לפגוע בזכויות מרשת< על פי

̂\^ בביכהי ן /
(±) 1\2/ יעקב עוז, עורך דין 1

התראה נוספת לא תשלח

/
ו

ו

!

|

ו
?ו

ן!
ו

072-3932777 גים 2 מגדל עסקים עזריאלי ראשומס, ראשון לציון. 7546302 טל: 072-3222770 פקס = שד'
£1'\\0�ל 658ת81151 011ר2̂1 ,^/י81 וח1א 2 -972-72-*- :א0*�1 972-72-3222770+ :01ז 61*151 7546302 21011 1.6 11151100

3932777

. ד 71�! : :—



ו
ו

ו. י . י

1  ̂ ;• , .- ;�1
. . ? ? � 1   ̂

,̂ .
1

^
�  ̂ /^ 3 1 י " /

? � - ? י � � י . י��י � * י�י� ,' ! £ . ר* י. 1 ̂ו 1נ̂\ ^3 /

-י � ̂י - ^ - ' . '. : �> -;!:̂ / 3? ^ף י ^̂  1! - י
?

, ^-;�י� • •"*£ י. |^^-י
1<1̂  

2 � ' י • ' - - 15 ^7?
!�=�! ? ? ?. � �. ' : • • .' • ן  �?• �:̂ ; 3 113 *.י? !5�~5 � ך� חסה 33 . י" י - 

| - \  1 '" ̂�י ?�  ''
1 ; . י . � 1 ' י . 13? 5 1י� ה כי ̂י 1̂ §8 [? 5.

1̂ " י ( ̂ י�? — י } ̂י—-*ן 1* / >̂ ? 1— *

/ ? '
1 '; ', ג - ל� , ?? ? , ?* ̂. ,�§� ז* *?.  ?-'! 31  ̂

- י!? - -' ,̂ 1 < ̂י ?̂'
י� 11 ^   ̂ - 4 י. יא �. -

י ; 1 �? : =5 ?11.1^1� £ י , "��� י // •" ל''�*^  • ? י � ; - .^וי .-י �8- י •� י י" - ?  ̂  ̂ !: דר0 3̂
? י £ ~/ י , . '- י . • י : .  ? ^ : ז לי . * ,<•� יכ; ז 1  0 *1-* =̂^  ̂ ) ^\

�: ;^^^^^? -.^ �?>- ::̂ * -'י^̂  81 י? 5' ? י ; ̂-י� � ? י 0 1 '  �  י י �
 ̂ : 1>ל ̂- ף. * - .- ̂) 7^</, 7*̂  1 ̂ז י"̂ל >1

? 1 , � : �. . - ; - ? 
 ̂ ��-.  ̂ י )" -נ - -� יע' ̂  י* - ^^ * ^ ו ! 9 ^�̂'7 ^̂? / י  י . ? ?• י . .. י / "  - ?£? 7 , :/? -'  ̂ ̂� �" /י"י 7= -- מ  ח 1 ) ר ן 

; 
' ? �

? ' >
?

? '
?
̂  �' ? י י � י�- ;

- " "'  ̂ - *| -̂ � >  "" �י - - -^- 
. .^ - ר י _ �5-^ ו^י -, ^

�"? �'?^.?
?^/

? 
: ; .,; 3 "̂ * ̂י

 ̂  ̂
|§.-^  

י^ - � - � 1 ̂� : - ? י: - �  � 5(1 /^ י�'י� 1 - ̂ }ל • ^;   ? ^י ^ *ל 
 ̂̂  

 ו'
>-�£ ^ {\ \- ץ. 5̂ 

י . ? י י \ . - י' -. ? , י. י * , יר 'י י -14̂  "?,  1 �.'* ' <ו' '��ץ. .*?  לק י* ר- ו ̂  1י  ̂  "י 1� ? ?ד*/ י � ? ? .
1

�'י � - - . :. י ? � � . ;- "̂'. '
י . !-, :'� !^? ;" .�̂ . ; ! ! הו' ו^ ר ^  

 י-!,;
̂י , ; � י-י' ן ? . י ' � . ?^^ /!-- - • י י י  ? י יי- . י'� י .1 ?  ̂ ל י->- ז, ל ;.' 'ל ? ? ,

��
^ � � י ? �̂ ו �- ' י ; י - -/ י1 :? - .*^>יי י - \- י ! : \̂ גי ̂  "-��� י:^  �1

1
' -י - ? � -

י � �- .
; ? ' 1 י - י י � י:� י

. ? י ?
1
י- <��; יי ""-

- י ^ - >: -̂- \ י - \  ו $\1 
? י

?
?

� ? • � '?
•

. � - ? . י "י ? �-'' .? , £ - 'י י �'? .  ' י '
? 

י !י. . ,� �יי ? 1�

? ? ? / ? - . �.
 י

: 
? 

, , 
י ל ,?� ' . ' ? : . - ; *

' . � י � '� �- ! � :�. י '�: 1 י, ?  ^^

� י� . ?� ' �  י�
:- . י ,  ̂ ' -י ^' - � ̂יי  ;. ן . •י . -;!' " ^ ^

. . � . . ' � . .� ? .
? י . .-. י\ . י , . ' �. . � , : . -1�̂ י: 1.: ̂  י

:�- ./ -ל� /'
? 1 ; ' . י � . י� � � �'- ' י ;, ? ן  ' ,; .> ,. . , (.ן  ̂ ז 1^-^ . ;^ן . י

י� . �? , י  - <: ; . .̂ � י � י-  -̂ ? -_ ד ' י .'�  -- - / 1 י-" 

� ? 
 י

. . 
 י

-

 י
 י

י �י "'
-

? ? 
' 1 י; �  

. . ::! 
 י

;> - --7 1̂
! . . - '

" �/ . ^ ; �
; י י י "

. , / ! 1 ן . ץ . ן -י ";
י ;;

: � ' / י^  \\ :. )  4̂
1 , 

 י
'

? � � � - -
? ? 

,
י ? � � 

��? . : !:;  �- 
^

̂  י- י
- ( . ? . , .  ? ל . י

, ��? � ; ?, '9 י - /
. ^ � '� ; � � ן י � . - י �  ? ! > ̂  ; י� �-1

. 
• ' ?  . ? י >

, 
� , . � 

\ 
? 

? 

:
; >-")

;
•

, " . � . - .. � �
. �  .. ' ? �� • �. י -  י -

\\! >̂



.13005 02 1 3̂  משרד עורכי דין 065^0̂ 
 עוז

יי יעקב

1:^0^4. ק_ז.1 "07 130013. יעקב עוז, עו"ד (ממנ''ם בינלאומי) \,*<1 ̂,

ך 81£5*01א 0א* £5�ד*¥00ס* - .00 £ £0)11111ם .1* .011̂ף ד"ר ט. דרוקר ועזות' � עורכי דץ תוטרחטס

0נ*ף ראשון לציון

תאריר: 02.10.2018 : ;£�ד*ס

סימוכין: 90/18 :0£א£*£?£ק

- מבלי לפגוע בזכויות-
באמצעות דוא"ל וח00.�ז6>311וח1116@ו3161ב1.;/<9

לכבוד
מר אבי בראלי - עורך ראשל

מערכת דה מרקר

א.נ.,

הנדון: חשש לפגיעה ממשלת בשמה הטוב של ערד ליאת שוחט - ראש עיריית אורי יהודה

הנני פונה לכבודו, באופן הדחוף ביותר, בשם מרשתי הגב' ליאת שוחט ראש העיר והמועמדת לראשות
+ * העיר או יהודה (להלן: "מרשתי") בבקשה ליתז הזדמנות נאותה למרשתי להגינ. להתנצל בפניה בכתב.
/£\ ולהסיר כל פרסום המהוה? עבירה ועוולה בניגוד לחוק איסור לשון הרע. תשל"ה-965ו (להלן: "החולף)

כהגדרתם בחוק, והכל כמפורט להלן:

1. היום, 8ו0.20ו.ג0 פורסם בעיתון דה מרקר העיתון אותו הנך עורך כעורך ראשי, כתבה ובה מוזכרת
מרשתי.

2. חלק מן הכתבה מצ''ב ומסומנת כנספח אי.
3. לו רק היית ניתנת הזדמנות עפ''י כללי האתיקה העיתונאיים המקובלים במחוזותינו, הרי שמכתב זה היה
מתייתר, הכותרת רחוקה כרחוק מזרח ממערב מן התוכן הכתוב, לאמור: שלוש (3) חברות שונות
התמודדו על המכרז נשוא הכתבה ולא כמו שנטען. שיא ההטעיה היא שצוינו שתי חברות בבעלות זהה

שלכאורה התמודדו האחת כנגד השניה, ולא היא!!! שתי החברות התמודדו במכרזים שונים.
4. מצער לדעת, שמערכת עיתון כל כך נכבדה ומכובדת, נפלה כפרי בשל לעדות לא עדות שבשרותה ובוודאי

תום ליבה (של העדות) מוטל בספק.
5. וזאת לדעת: ראשית דבר, מרשתי הורתני להדגיש כי הדברים המובאים בכתבה על יד* עובד, שלא עבד
בעירייה אלא בחברה חיצונית, ושעבודתו הופסקה, לא היו נכתבים כל עיקר, אילו כאמור הייתה
מתבצעת פניה לםרשתי, שהרי משהיו מתבררות לכבודו ו/או למי מטעמו נסיבות הפסקת העסקתו של

העירייה, הקשורה בחקירות ובפלילים, אודותיה לא נכתב מאום, לא היה הוא נותן במה לכך.

072-3932777 פקס � עזריאלי ראשונים, ראשון לציון. 7546302 טל� 70�072-3222 שד' ניס 2 מגדל עסקיס
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^4* ד''ר ט. דרוקר ושותי • עורג* 7ץ וטטחנטם

0ניף ראשון לצ*ון

6. מרשתי לא התערבה בהליך המתואר, אך ציינה בהזדמנויות שונות שתהא זהותה/תו של הזוכה במכרז
אשר תהא, הרי ששרות זה הינו חיוני לציבור, ולפיכך הנחתה לפנות למספר בעלי מקצוע בתחום האמור,
על מנת לקבל הצעות מחיר, כנדרש בחוק, מבלי שהיא מכירה ו/או יודעת את שמותיה של בעלי מקצוע

נוספים ואחרים בתחום זה, לא מיני ולא מקצתי- הא ותו לא.

7. עוד יודגש מ העובד המוזכר בכתבה. היבו פעלל מרכזי במטהו של המתמודד מול ראש העיר לתפקיד.
מרשתי תשאל ותתהה על הברור מאליו: האם יש עוד צורך להסביר את חוסר תום לב והמצגים הטועים

והמטעים?

8. בידי מרשתי לעומת האמור בסעיף 7 לעיל, עובדות וראיות מוצקות שיתמכו בטענותיה בזו אחר זאת.

9. אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, הגם שמרשתי מאמינה בחופש ביטוי בד בבד מגנה היא חופש ביזוי.
להווי ידוע לכם, על אודות פסיקה ענפה לרבות פסיקתו של בית המשפט העליון בנושא איסור לשון
הרע, ולפיכך פונה היא אליכם כמערכת מכובדת, בבקשה לפעול על פי בקשתה לעיל, ולביא לתיקון

הכתבה בפרסום כתבה מתקנת באותו גודל ובאותה תפוצה.

\!1/ 10. ניתן ליצור קשר ישיר עם מרשתי בטלפון: 054-9929799.
ן 11. אין באמור במכתבי זה ובמה שלא נאמר בו, כדי למצות ו/או לגרוע ו/או לפגוע בזכויות מרשתי על פי י

/ בביכה, \/
יעקב עוז, עורך דין

התראה נוספת לא תשלח
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עו"ד ליאת שוחט - ראש עיריית אור יהודה :)60[5נו$

[ - מבלי לפגוע בזכויות-

ח.נ.,

ראשית, אבקש להודות לך על פעולתך המהירה להתקשרות הכתב.

למרות האמור לעיל, הכתב שמסתבר שוחח עם הדובר מוקדם יותר אחה"צ, בחר שלא לתקן
וממילא שלא להסיר את הכתבה.

לו ישמע קולי, זהו מקח טעות שכן היא בדרכה לתביעת לשון הרע וחשיפת האירוע והנפשות
הפועלות-חבל שכך.

אני שב ומודה לך.

בב"ח,

יעקב עוז, ערד

 *1וןגו1ת1111י-ס*ז*1תיו'ן
^^\

<00.11,/\301-וח1<5)111613> 11165 :וח10?
:1ח56 ̂זק 6:17 2018 ,02 �00101161 ,ץ1065013 1
0213|@נ£כ30;> ג01ם3|, :10 /̂.<:0.11>
ליאת שוחט - תשובה :601[(1ו51

עו"ד עת שלום רב,
בהמשך לשיחות ביננו,
מצ"ב תשובת מרש".

בברכה,
טל

ט. ליבליר עו"ד, שותפה בכ'רה
11̂נ61ו1 ./\64  731 61ח311ק 1ס1ח56,

ליבליך-מחר עו"ד
1166110̂ 06^0 א\3\ 10561/\1 - 1

רח' הנמל 40 תל אביב
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ירין חנין, עורך דין 00316'\1^ ,1130111 ח310'\
11̂^ ,'<נת81181 מ310'\ 0310 ,1X̂ ירון שלמי, עורך דין 1
1<6"( ?1-€1(1̂ 001110/\11\< ,1ז111010 ,1X̂ רעות פרידנרייל, עורכת דין .1
>11€1181 מיכל רוגיגשטיין-גגרי, עורכת דין 0)ה00/י^\/ ,011^0א�ח01)5ח111וו>1
ליטל רבינוביץ, עורכת דין 00010'\1)\/ י1011'\0ת1<81^ 1.1101
תהילה קייסרמן, עורכת דין 0010"\41\< .ח3ו"-5801!11>1 110!11י1י1י
11'<3ו)0^ זהבית לייבוביץ, עורכת דין 0310*'\€1\< ../11"0<1!י1.1
אורי בן-נסים, עורך דין 0)0€0\11\/ ,1ח581ו^-ח80 011

03-5442375 -. תל-אביב, בית יואל, רח' נמל תל-אביב 40-42, 61002, ת.ד. 00ג טל' � 03-5442370 פקס'
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:1ו13\̂- 1̂)11-תו1@ווז1 דואר אלקטרוני: 00.11.

תאריך: 07/10/2018 :6>3ס
לכבוד

עו"ד יעקב עוז
̂(01:)ו;1 במייל � 0.11י1.י\\10/10(

\£/ הנדון: פנייתך בשם גבי ליאת שוחט לדה מרקר

שלום רב,

* : מרשיי, המכותבים למכתבך אשר בנדון בקשוני להשיבך בשמם כדלקמן

1. לאחר שיחה של הכתב עם דובר העיריה ואף עם מרשתך היום, הועלתה לפתע טענה חדשה
שבעת בקשת התגובה - עוד מיום 25.9.2018 � מרשתך והדובר מטעמה בחרו שלא להעלות: כי

המתמודדים לא התחרו בעצמם.

2. בשיחה האחרונה של הכתב עם מרשתך הסביר לי הראשון כי מדובר בטענה חדשה שאינה \
נתמכת כדבר ועל כן אין בשלב זה שום סיבה למחוק את הכתבה מהאתר.

3. כפי שהבנתי, היות ומרשתך אמרה לכתב כי בידיה מסמכים השוללים חלקים מהפרסום, הכתב
הציע כי המסמכים הללו יועברו לידיו על מנת לבחון בתום לב ובנפש חפצה את הנתונים

שעליהם מרשתך דיברה.

4. באס מרשתך סבורה כי עמדתה כפי שהובאה על ידי תגובת העיריה אשר כראשה היא עומדת
אינה מספיקה - אוכל להמליץ למרשיי, לצורך סיום העניין, לפרסם פעם נוספת תגובה ספציפית

של מרשתך באתר ככל שהיא תעמוד בסטנדרטים עיתונאיים ראויים.

בכבוד רב,

ט. ליבליך עו"ד
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 (תקנה 7א(ב))
^ 
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^__ מדינת ישראל

טופס 1 - פתיחת הליך אזרחי
(לפ' תקנה 7 א(ב) לתקגות סדר הדין הא1רחי. ר.תשמ"ד-1984)

סמן במשבצת המתאימה:

1. המסמך המוגש

3 תובענה עיקרית ם ערעור ם הודעה לצד גי ? תגיעה שכנגד ם בקשה בכתב
פתיחת התיקם ערעור שכנגד המוגשת לפני

העיקרי +
-  ̂ _

 2. (א) סוג תיק בהליך אזרחי
ם ם בקשה ? בקשה 0 בקשה ם הגבלים ? הטרדה ם המרצת ם המרצת ם ועדת ם חוזה

אבעיה לאישור לפ1 חוק לתשלום עסקיים מאי'מת1צ! פתיחה פתיחה ערר אחיד
עיקול להגנה על תכוף הגנה בוררות

עדים.
התשס"ט-

�2008 
0 חיקור 0 ניהול ? ערעור 0 ערעור ם ערעור 0 ערעור ם ערע1ר 0 ערעור 0 ערעור ם ערעור

רות על בית דין על בית דין על בית דין על בית דין לפ' חוק על החלטת דין אזרחי רכושם של אזרחי בחי
נעדרים א! למשמעת משמעתי משמעתי משמעתי רו"לים ועדה

לשכת שנספו רשויות שלעובד' של שבויים של
מקומיות מדינה עורכ' הדין במערכה

(תגמולים
ושיקום),
התש"1-

1950

עור ? ערר על ? עתי תת ם פירוקים ם פשיטת 0 רשות ם רשות ערעור 0 ערעור ? ער ם ערעור ל
מי0'ם נוער על החלטת שונה פ' חוק אסירים רגל ערעור ערעור על

, אזרחי החלטת אזרחי רשם בית אזרח1 המים
המשפט התשי"ט- רשם

1959 ההוצאה
לפועל

ם רשות ם 3!תיק ? תיק £1 תיק 0 תביעת כ!ת1בענה
ערעור על שכיר1ת אזרח1 אזרחי אזרחי בוררות ייצוגית

תביעות בסדר דין בסדר דין
קטנות מהיר מקוצר

(ב) 0וג תיק בהליך משפחה

? ם ם אכיפת ם בק^ה ם ? היתר 0 יישוב ם ערעור ? ערע1ר ם רשות
אימוץ אפוטרופסות פסק חוץ לאישור הטרדה נישואין סכסוך משפחה על החלטת ערעור

עיקול מאיימת רשם משפחה
 וצו הגנה

? שינו' ם תביעת ם קביעת ? התרת ם ת'ק ם תיק ם תביעת ם תיק 0 ערעור
נות משפחה שם בוררות ניל נישואין הסכם משפחה נזקקות עזבו

א'מוץ

ן ? סכום התביעה (בתביעות כספיות בלבד):



,_, __^_ (באפשרותך לבח1ר -ותר 1100; ענ"] אחד/. 1 התשמ"ד- 1984 כג$י שמתפרטמת ברשומות מזמן לזמן): ̂י ^ ^/ ? באותו הת'ק, והאגרה שתש1לם היא האגרה הגבוהה ביותר)• 

5. בעל' הד�ץ-פרט1 מגיש הת101נה (די בצ'1ן פרטי בעל הדין הראשון) ם קטין ? חסוי
שם (פרטי ומשפת ה/חבר ה/מו0ד} 1 מ0פר 7ר.ות/ 300ר ת"פ 1 מ0פר טלקןן ] כתובת

£י^ 1<י6 |-ן.^^0י5-ג 1 1
, , אם אין בידי מגיש התובענה "מספר זהות" כהגדרת! בתקנות האמורות * בהתאם לתקנה 7א(ו) לתקנות 0דר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

על'ו לפרט את הסעמ'ם לכך, לפיכך, אם אי! ברשותך מספר זהות, נא פרט:

1 (ד* בציון פרטי הנתבע הראש1ן) ם קטין 0 100' 6. פרטי בעל-דין שכנגד:
1 מספר זהות/מספר ח"פ 1 מספר טלפון 1 כתובת (קרטי ומשפתה/חברה/מוסד) ק 1)ש0"

בעניין עיזבון המנוח (/נתיקי עזבונות בלבד) י מספר זהות תאריך פטירר.

תקמת בית המשפט לעני ני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995.ם הוגשה בקשר. לפטור מתצלום אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), התש0"ז-2007 או7. אחר;

8. פרט בקשות שנפתחו לפני פת'חת ההליך הנוכחי:
 שם החיק תיאור

מ90ר תיק

0^ ו ו ^לילס^ 1 1 ,שפ ע/רך הדין (שם פר0י ןשם שם יושרדוטרך הדין מספר רשי1ן מ0פר פק0 מספר סלפון9. פרטי בא כוח (אם מגיש התובענר. מיוצג) __^ ו ?1(. / ? 0*"*
, לצורך שומת אגרת בית משפט ואני מתחייב כי אין התובענה כוללת 0וגי ענ'ץ שלא פורטו בסעיף 4 לטופס זה.אני מצהיר כי ידוע ל1 שםעיף 4 לטופס זה משמש, בין היתר

תאריך חתימה /

' נהתאם לתקנה 9(2) להקנות נודד הזי! האזרחי. התשמ�ז�984 1. פרסי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם.




