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 שירותילהמועצה האזורית מטה יהודה )"המועצה"( מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר 
 למועצהיחסי ציבור, דוברות וניהול הפייסבוק 

 תנאי סף .1

 על המציע לעמוד בדרישות כמפורט להלן:

וניכוי מס, על  אישור ניהול ספריםעם  ,חברה בע"מ /אישור עוסק מורשההמציע הינו ספק בעל  .1.1
 .עו"ד/רו"ח על זהות מורשי החתימה ות"ז צרף אישורהמציע ל

ביחסי ציבור, דוברות וניהול פייסבוק השנים האחרונות  7-בשנים  5המציע הינו בעל ניסיון של  .1.2
 לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים.

 

 תיאור השירותים המוצעים .2

 הכרות עם המועצה ועם המרחב .א

 , המבנה קהלי יעד, שיטות פעולהפעילויות, , חברות בנותרקע,  :מועצהלימוד והכרת ה .1
 וכיו"ב. הדו רובדי

  זקות והזדמנויות, חולשותחזון, יעדים, תועלות, ח   :מועצהלימוד ערכי הליבה של ה .2
 . ומשברים, ועוד דרכי התמודדות עם אתגרים ואיומים,

 , השפעהאקונומי דמוגרפי,  גורמי -סוציוה, מעמד ימבנה האוכלוסי :יהודה מטה קהילת .3
 .ועוד נייןעבעלי 

 בכירה.ה וההנהלה המועצה ראש עם הכרות .4

 .'וכוהכרות עם ישובים, תושבים, ועדים, עסקים המועצה:  יסיור במועצה וביישוב .5

 .ידרשיבמידה ווראיונות אישיים  בפגישות צוות השתתפות  :הכרות עם עובדי המועצה .6

 גיבוש תכנית עבודה מבוססת יעדים .ב

 .והצגתה לקבלת אישור תקשורתית למועצההאסטרטגיה הגיבוש  .1

 .מפורטת שמטרתה להשיג את יעדי המועצהתכנית עבודה שנתית  בניית .2

 .המומלצתפעילות להכנת גאנט שנתי  .3

 ליעדים.בהשוואה דיווחים קבועים של הפעילות התקשורתית  .4
  להמשך. המלצות ו מדיותפירוט החשיפות, פרסומים, מספרי בין היתר: הדיווחים יכללו 

 המועצה.יוגשו באופן קבוע אחת לתקופה שתקבע הדיווחים 

 היוצאים לתקשורתחומרים הרקע לוהכנת  יםתחקיר, חומרים איסוף .ג

 .המועצה בתוך םהרלוונטיי הקשר אנשי עםעמידה בקשר קבוע  .1

 אנשים מחוץ למועצה בשעת הצורך ובתאום מראש.מאיסוף נתונים מעובדי המועצה או  .2
, ידיעות תקשורתית: כתבות, תגובות לשאילתות, פוסטים, הודעות לתושביםכתיבה 

 .וגילויי דעת

 כתיבת נאומים לראש המועצה, סגניו ולמנכ"ל המועצה. .3

 כולם ביחד וכל אחד לחוד המועצהכלל אגפי  של הציבור יחסי מערך ניהול .ד
 .של המועצה מול כל כלי התקשורת הארציים והמקומיים ציבורהפעילות יחסי ניהול כל  .1
 .והמקומיים הארציים התקשורת גופי מול מידעה הפצת מערך ניהול  .2

 תקשורת בישראל.כלי הכל וקידומם ב מועצהההמקדמים את מטרות רעיונות ייזום  .3

 לראיונות.תם והכנלנציגי המועצה ימון תקשורתי א .4

 מסירת תגובות/הודעות לכלי התקשורת.  .5

 מאמרים וגילויי דעת.   כתבות, והפצה של  עריכה .6

  ניהול מסיבות עיתונאים.ייזום ו .7

  חסיי ת,דוברול הקשור לבכ ,ולמוסדותיה השונות ליחידותיה, מועצהה להנהלת ייעוץ .8
 ותקשורת. ציבור

 ע בתוך המקצו גורמי כל מול התגובות ותיאום התקשורת אמצעי בפני מועצהה מדיניות ייצוג .9
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 .מועצהה

10. מועצהמה היוצאים המסרים ומהימנות אמינות בדיקת. 

 .תקשורתב מועצההמסרים של ה אחידות על ירהשמ .11

 תקשורת מול תושבים: .ה

 .הכנת תכניות עבודה לתקשור נושאים משמעותיים לתושבים .1

  .מסרים שיועברו לתושביםהגיבוש  .2

  .להפצתםמתווה כתיבת המסרים והכנת  .3

  .מועצהתעשה על ידי הבאמצעי המדיה השונים הפצת המסרים  .4

 מטה יהודה המועצה, עמוד ראש המועצה ועמוד תיירותהפייסבוק של ניהול וקידום עמוד  .ו

 מקוריים.הכוללת יעדים ורעיונות  שנתיתעבודה גיבוש תוכנית  .1

 לעמודי הפייסבוק השונים ומעקב אחר עמידה בהם. ,מועצהבמשותף עם ה קביעת יעדים .2

 תוכן רלוונטי עבור קהלי היעד שנקבעו בעמודי הפייסבוק. וקידום ניהול .3

 שיתופי פעולה המקדמים את העמודים. ייזום פעילויות / פוסטים / פינות / .4

 היעד שהוגדרו.טירגוט קהלי  .5

 הכנת פרזנטציות. .6

 עיצוב . על ידי אדם מומחה ומקצועי, מקצועית גבוההכתיבת התכנים ברמה ניהול העמוד ו .7
 .מועצהעמודי הפייסבוק בהתאם לשפה העיצובית של ה

 העלאת תוכן מקורי, פוסטים וגילויי דעת לצורך גידול בחשיפת  :ניהול השיחה השיווקית .8
 העמוד וגידול קהילת עוקבים אורגנית. 

 או כל אירוע שיוגדר  מבצעים צבאייםשריפות, סופות שלגים,  - 24/7תפקוד בעת משבר  .9
 .כדחוף מועצהעל ידי ה

 .ניהול תקציב קידום ממומן עבור כל אחד מהעמודים .10

 ו / או  חירום ניהול משברים .ז
 :" שיכלול נוהל חירוםיופעל "בשעת חירום  אוו / תקשורתי למשבר המועצה תיקלע בו במקרה

 .לנדרש בהתאם רועיהא במקום או במועצה החברה מטעם נציגנוכחות  .1

 לנושא המשבר. מיםמותאניסוח מסרים  .2

 ניסוח שאלות ותשובות רלבנטיות לסוגיה. .3

 לראיונות. מועצהשל נציגי האימון והכנה  .4

 הכנת פרזנטציות. .5

 ניהול מסיבת עיתונאים.  .6

 ליווי לפגישות עם עיתונאים.  .7

 ניסוח תגובות והודעות לכלי התקשורת.  .8

 קיום שיחות רקע עם עיתונאים.  .9

  .ניסוח מודעות .10

 ארגוניים ומכתבים ייעודיים.-ניסוח מכתבים פנים .11

 המועצה מול שוטפת התנהלות .ח

 .לפי מה שיסוכם מועצהבמשרדי ה שבועיות דו או שבועיות פגישות .1

 נוכחות החברה יום בשבוע קבוע. .2

 המתרחשים במועצה. האירועים של כל  מעקבניהול  .3

 .שוטפת עם אנשי המועצהתקשורת  .4

 .כל הכתבות והפוסטים מול איש הקשר של המועצה לפני פרסומם אישור .5
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 תנאי התקשרות .3

 . המועצה עם התקשרות הסכם על בחתימה מותנית המחיר הצעת קבלת .3.1

 השירותים המוצעים. כלל ביצוע עבור קבוע גלובאלי חודשי תשלום הינה המחיר הצעת .3.2

 ליצור כדי ההתקשרות הסכם על בחתימה לרבות זה הצעות בנוהל בזכייה אין כי לכך מודע המציע .3.3
 מי או/ו המועצה לבין מטעמו אחר אדם כל או/ו מטעמו משנה ספק או/ו מעובדיו עובד או/ו בינו

 ביצוע לצורך ידו על יועסקו אשר העובדים כל וכי, שותפות יחסי או מעביד עובד יחסי, מטעמה
 המועצה לבין בינם יהיו ולא בלבד כעובדיו וייחשבו יהיו, הוא לרבות, זה נוהל נשוא התחייבויותיו

 .שהוא וסוג מין מכל, מעביד עובד יחסי

 .המועצה גזבר ידי על החשבון אישור מיום יום 45+  שוטף הינם התשלום תנאי .3.4

 .כלשהן התייקרויות או/ו הצמדה ריבית שום תישא ולא חודשים 12 -ל תקפה תהיה המחיר הצעת .3.5

 

 המכרז מסמכי ורכישת עיון .4

 חוברת)" מהמכרז נפרד בלתי חלק המהווים המסמכים בכל לעיין יוכל, במכרז המשתתף המציע .4.1
באתר  הצעות להגשת בקשר כלליים הסברים ולקבל נחוץ פרט כל ולבדוק לראות"(, המכרז

 .15.9.19 א' מיום החל רכישתו לפני, האינטרנט של המועצה

 המועצה לפקודת ישולמו אשר ח"ש 250 סך לשלם המציע נדרש במכרז להשתתפות כתנאי .4.2
 ביצוע על אישור העתק להצעתו לצרף המציע על.  המכרז מסמכי עבור, יהודה מטה האזורית
 .  במכרז ההשתתפות עבור התשלום

 ולא הסף על תיפסל הצעתו, לעיל כמפורט המכרז מסמכי את ירכוש לא אשר מציע כי, בזה מובהר .4.3
. בלבד המציע שם על רשומה תהיה המכרז מסמכי רכישת על הקבלה. המכרזים ועדת בפני תידון

 לפסילת להביא עלולה, במכרז המציע שאינו גוף או גורם  באמצעות המכרז מסמכי רכישת
 . ההצעה

 

 הגשתה ומקום ההצעה הגשת מועד .5

 מעטפות יתקבלו לא, בדיוק 12:00 בשעה 9.1962. בתאריך חמישי ליום עד מסמכי המכרז יוגשו .5.1
 .זה למועד מעבר הצעה

 1 בסעיף האמורים הסף בתנאי המציע של עמידותו להוכחת המסמכים כל את להצעה לצרף יש .5.2
, ועסקאות ספרים ניהול על אישור, במקור מס ניכוי אישור, מורשה עוסק תעודת: לרבות, לעיל

 ., פרופיל משרדהמלצות ניסיון נדרש לרבות להוכחת ואישורים תעודות

 הנמצאת המכרזים לתיבת תוכנס אשר סגורה במעטפה העתקים בשני תימסר נספחיה על ההצעה .5.3
 .יהודה מטה האזורית המועצה בניין, המשפטית בלשכה

, אחר כיתוב כל או המציע זהות בדבר להעיד כדי בו יש אשר סימן כל המכרז מעטפת על לציין יןא .5.4
 .22/2019 הינו אשר בלבד המכרז מספר את לציין ויש

 או/ו מסמך הוספת לדרוש זכות כל למציע תהיה ולא סופית הינה, הוגשה אשר, המציע הצעת .5.5
 . הצעתו מן בו לחזור רשאי יהא לא וכן שהוא שינוי כל או ההצעה למחיר שינוי או/ו מעטפה

 .דיו בעט וברור קריא יד בכתב ימולאו, פרטים מילוי הדורשים, המצורפים והנספחים הטפסים .5.6

 

 מההצעה המציע הסתייגויות .6

 בהם האמור מן להסתייג, בהם למחוק, להם להוסיף ההצעה מסמכי את לשנות רשאי אינו מציע .6.1
 . כלשהי בדרך עליהם להתנות או

 המציע שיעשה תוספת או התניה, השמטה, שינוי של מקרה בכל כי בזה מובהר, ספק הסר למען .6.2
 להפעיל רשאית המועצה תהא, שהיא וצורה דרך בכל לגביהם הסתייגויות כל או ההצעה במסמכי
 לכדי המביא מהותי כשינוי בהסתייגויות לראות: להלן הדרכים מן אחת בכל ולפעול דעתה שיקול
 או/ו בלבד טכני פגם מהוות הן כאילו בהסתייגויות לראות; המציע הצעת פסילת
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 ובלבד, ההסתייגויות את לתקן מהמציע ולדרוש לב ובתום הדעת בהיסח נעשה אשר פגם 
 . בה מהותי פרט או ההצעה מחיר את לשנות כדי אין כאמור שבתיקון

, החוזה תנאי פי על עליו שחלה חובה או זכות כל להמחות או להעביר רשאי יהא לא הזוכה המציע .6.3
  .ובכתב מראש המועצה הסכמת קבלת ללא וזאת

 

 

 והבהרות שאלות .7

 באמצעותגילי אהרוני, מנהלת אגף מידע ותקשוב ' לגב בכתב יוגשו המכרז בעניין והבהרות שאלות .7.1

 .yehuda.org.il-@mgili: מייל

 תיקונים או/ו שינויים לבצע, הצעות להגשת האחרון למועד עובר, עת בכל רשאית תהא המועצה .7.2
 השינויים. המציעים לשאלות כמענה והן ביוזמתה הן ונספחיה תנאיה לרבות ההצעה במסמכי

 .ההצעות הליך מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור, והתיקונים

 נפרד בלתי חלק מהווים עליהן המועצה ותשובות המציעים שאלות מסמכי כי, בזה מובהר .7.3
 והבהרות התשובות מסמכי את גם להצעתו לצרף מציע כל על חובה, כן על.  ההצעה ממסמכי
. ממנה נפרד בלתי כחלק, המציע ובחותמת החתימה מורשי בחתימת חתומים כשהם, המועצה

 דינה, חתימתו בצירוף להצעתו המציע ידי על ההבהרות מכתב צירוף אי.  מהותי הינו זה תנאי
 . המציע הצעת לפסילת להביא עלולה אשר, כנדרש הצעה הגשת כאי

 בהכנת הסתמך כי, המחיר הצעות בהליך כלשהו מציע מצד טענה כל תתקבלנה לא כי, מודגש .7.4
, בזאת מובהר. במועצה כלשהו גורם ידי על פה בעל שניתנו תשובות על, למועצה והגשתה הצעתו

 אלה שתשובות לכך בכפוף וזאת, גב' גילי אהרוני ידי על בכתב ניתנות אשר תשובות מלבד כי
 כדי, כאמור פה בעל בתשובות יהיה לא, ממנה נפרד בלתי כחלק המשתתף ידי על להצעה צורפו
 .וכלל כלל המועצה את לחייב

 

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים .8

תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות למכרז,  ועדת המכרזים .8.1
, לרבות ובין היתר, לצורך תוך זמן נקוב ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים  להשלים מידע

על המציע יהא להשלים , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף
 את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  

להזמין את המציעים, המועצה תהיה רשאית  לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו .8.2
לצורך בירור פרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת  על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם,

הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ם או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, מסמכיביחס ל הסברים
 .  לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסףביחס 

הצעה חסרה במסמכים או במידע הנדרש , אין המועצה מתחייבת לקבל ור לעילעל אף האמ .8.3
ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה רשאית  הנמוכההצעה הכספית למסמכי המכרז, וכן את ה

 לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  
 

 בחינת הצעת המחיר .9

, עבור חודשיתהצעת המחיר כתמורה את  "הצעת המציע"המציע ינקוב בטופס הצעתו במסמך  .9.1
 לעיל ובהתאם לחוזה ההתקשרות.  במכרזמתן השירותים כמפורט 

מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד המועצה להזמין  .9.2
 העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

 המועצה תבחן את הצעת המציע בשני שלבים: .9.3

 .המציע בתנאי הסף בחינת עמידות –שלב ראשון  .9.3.1

הצעה אשר נבחנה עמידותה בתנאי הסף ונמצא כי היא עומדת בכל תנאי הסף על  –שלב שני  .9.3.2
 כדלהלן: ויינתן לה ציון על פי הפרמטרים פי תנאי המכרז, תיבחן הצעתה
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הראיון ייערך מול הגורמים  –( 15%התרשמות אישית מראיון עם המציע ) .9.3.2.1
המקצועיים במועצה לרבות: מנכ"לית המועצה, ומנהלת אגף במועצה, הניקוד למציע 

בוהה ונכונות לפעול יינתן על פי הפרמטרים הבאים שייבחנו בראיון: מוטיבציה ג
בתחום המועצה, הכרת שפת המערכת במועצות אזוריות, רעיונות יצירתיים 

 מה גבוהה.וחדשניים, יחסי אנוש בר

 בסך  כל המלצה תנוקד (15%)רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים המלצות של  .9.3.2.2
 .(6%עד לציון המקסימאלי, המלצה מאת מועצה אזורית תנוקד בניקוד כפול ) 3% של

)המועצה איננה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  הצעת המחיר .9.3.2.3
הצעת המחיר הזולה תקבל את הציון הגבוה ביותר במדד זה  (70%אחרת( )

 .וההצעות הבאות אחריה יקבלו את הציון באופן יחסי

לשקול במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או בחינת תהיה רשאית ועדת המכרזים  .9.4
תהא . בתוך כך, ותק ויכולת של המציע כושר ביצוע, ,נוסיוינהצעות המציעים, את אמינותו, 

להם סיפק  של רשויות מקומיות ו/או גופים אחריםרשאית ועדת המכרזים להתחשב בהמלצות 
 לשירותים נשוא המכרז.  דומיםהמציע שירות ו/או עבודות, בעבר או בהווה, ה

ככל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר למועצה ניסיון רע עמו בגין התקשרות קודמת או  .9.5
אחרת קיים חוסר שביעות רצון  מועצהקודמת אשר ביצע המציע ב נודע למועצה כי בהתקשרות

מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, לרבות מעורבותו בהליכים משפטיים אשר ננקטו 
תהא המועצה  .אחרים בשל חוסר שביעות רצון מזמינים ההתקשרות עמו מצד פסקוו/או ה נגדו

מציע אחר, אף אם הצעתו תהא גבוהה מזו של רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף 
המציע אשר למועצה סבור כי קיים חשש לניסיון רע עמו, וזאת מנימוקים שיירשמו ובכפוף 

 לשימוע אשר ייערך למציע בעל ההצעה הזולה. 

 להצעה כלליים תנאים .10

 בקשה בפרסום אין.  שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת המועצה אין .10.1
 או כולם המבוקשים השירותים את להזמין המועצה של התחייבות משום מחיר הצעת לקבלת
 .חלקם

    הנראים אחרים באמצעים וינקוט בדיקה הטעון כל את ובדק קרא כי המציע מצהיר הצעה בהגשת  .10.2
 .  הדרושים השירותים טיב את לחקור כדי כנחוצים לו    

       י"ע בין לגביהם הסתייגות כל או בזה המצורפים ההצעה במסמכי שייעשו תוספת  או שינוי כל .10.3
 על דיון בעת בחשבון יובא לא, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת    
 .   לפסילתה לגרום עלול ואף, ההצעה    

         
 

  בכבוד רב, 
 

 ניב ויזל
 ראש המועצה    
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 הצעת מחיר

_ ___[ _________________________________המציע ומספר זהות/תאגידהח"מ ]שם אנו  .1
מצהירים ומאשרים בזאת, כי הבנו את כל האמור במסמכי ההזמנה והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי 
אנו מסכימים לכל האמור  ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו 

 כאמור. מוותרים מראש על טענות 

וכי אנו מקבלים על עצמנו את התחייבויות  מועצההצעתנו זו עונה על כל הדרישות האנו מצהירים, כי  .2
לספק את השירות לשביעות רצונה המלא של המועצה, וכי אין כל מניעה חוקית במתן השירותים על 

 ;ידינו

חרים וכי הצעתנו הינה אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים א .3
 הצעה סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. 

יום מהמועד  120הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4
האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת המועד להגשת הצעות, בהתאם לסמכות 

 ועצה. המ

אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .5
ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

יים להצעתנו וברור לנו כי ככל אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים הרלוונט .6
 שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יהיה בכך כדי לפסול את הצעתנו. 

לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך, הכל בהצהרה זו  .7
 לפי המקרה.
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 ,ציבור קבלת שירותי יחסיטופס הצעת משתתף להגשת הצעות מחיר עבור 

 יהודהלמועצה האזורית מטה  הפייסבוק וניהול דוברות

 
תמורה  –אומדן המועצה  השירותים

 חודשית
 הצעת המציע

, ציבור יחסי שירותילמתן 
על  הפייסבוק וניהול דוברות

 פי תנאי המכרז

   בתוספת מע"מ₪  15,000

% ____________ 

על אומדן המועצה  הנחה
לתמורה החודשית )לא ניתן 
 להציע אחוז תוספת על האומדן(

קידום ממומן לדפי 
 הפייסבוק

 בתוספת מע"מ₪  2,000

 

מובהר בזאת, כי המועצה תהיה רשאית להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים ו/או העבודות נשוא 
המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי שלמציע הזוכה תהיה טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה כלפי המועצה בגין כך.

הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים וההוצאות מכל המבוקשת על ידי כי התמורה ידוע לי 
, לרבות החזר הוצאות החוזה שייחתם ככל שאזכהמין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי 

 נסיעות, הוצאות משרדיות, וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא.

_____________  ______________ _________________________  

 ת"ז/מס' חברה בע"מ/ מס' שותפות  חתימת המציע       שם המציע     

 כתובת המציע _________________

 טלפון המציע __________________

 _________________תאריך______
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 הסכם

 
 2019טוב ביום  ____ לחודש ____  שנת  -שנערך ונחתם בהר

 

 מטה יהודה מועצה אזורית   בין:

                   99700כתובת:  מרכז אזורי הר טוב ד.נ. שמשון,    

 ;מצד אחד     "(המועצה)להלן: "   

 

 

 _________________________ לבין:

 ___________________כתובתו:  

   היועץ"()להלן: "  

 ;מצד שני          

 

 דוברות, ציבור יחסי שירותי לקבלת 22/2019מספר  פומבי מכרזובהתאם לזכיית היועץ  הואיל;
ובהתאם למפורט בנספח א'  "(המכרז)" יהודה מטה האזורית למועצה הפייסבוק וניהול

מעוניינת המועצה בקבלת שירותים מאת היועץ ובהתאם  )להלן: "השירותים"( להסכם זה
 ;להצעתו

 במתן השירותים נשוא הסכם זה;והיועץ בעל הידע והכישורים, והניסיון ועוסק, בין השאר,   והואיל;

והתחייבויותיהם בכל הנוגע למתן דדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם וברצון הצ :והואיל
 השירותים נשוא הסכם זה;

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:

 בלתי נפרד הימנו. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק

 הצהרות והתחייבויות היועץ  .1

היועץ  מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון, הדרוש ליתן את הייעוץ  1.1
 בתחום השירותים באיכות גבוהה ובאופן מקצועי, בהתאם להוראות ההסכם. 

היועץ מתחייב כי בכל מקרה בו יידרש לסיוע מאנשי מקצוע מטעמו הוא יסתייע בעובדים  1.2
מקצועיים ומיומנים מטעמו אשר יש להם הידע והכישורים הדרושים למתן השירותים 
באיכות גבוהה ובהתאם להוראות ההסכם וכי השירותים למועצה יינתנו רק ע"י עובדים 

 ברמה האמורה. 

י ההסכם והנספחים לו וכן השירותים שעליו לבצע עבור המועצה היועץ מצהיר כי פרט 1.3
ברורים וידועים לו וכי הוא מסכים להם וכי ברורים וידועים לו כל הפרטים הנוגעים למתן 
השירות וכי בדק את כל הנסיבות והתנאים הדרושים ו/או המוקדמים לביצוע השירות. וכי 

כם זה. ולא תהיה לו כל טענה בעניין מתן אין כל מניעה למתן השירות בהתאם להוראות הס
 השירות ו/או טענה לפיה אינו יכול ליתן את השירות בהתאם להוראות ההסכם. 
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 תקופת ההתקשרות 

חודשים החל מיום ________ ועד ליום  12חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של  1.4
 "(. תקופת ההתקשרות_________)להלן: "

מורשי החתימה של המועצה )גזבר וראש מועצה מראש בתום תקופת ההתקשרות ובהסכמת  1.5
חודשים או חלק ממנה כל אחת  12ובכתב יתחדש החוזה עד לשתי תקופות נוספות בנות בת 

 "(.התקופה הנוספת)להלן "

המועצה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות ללא כל צורך  1.6
קשרות תגיע לסיומה עם מסירת הודעה על בנימוק כלשהו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. ההת

 כך ע"י המועצה ולאחר שישולם ליועץ השכר עבור השלב שבו הופסקה העבודה. 

הגיע הסכם זה לידי סיום מכל סיבה שהיא, יעביר היועץ לידי המועצה מיד את כל המידע  1.7
ועצה וכן כל המסמכים, הדו"חות וכל תוצר שהפיק  עפ"י הסכם זה, וכל נכס אחר השייך למ

עובדיו או מי מטעמו או הקשור בו ונוגע למועצה או למתן  מועצהאו ב מועצהאשר מצוי ב
 השירותים עפ"י הסכם זה ובתנאי ששולם השכר עבור השלב בו הופסקה העבודה.

וכל חומר אחר  ליועץ ו/או למי מעובדיו לא תהיה בשום מקרה זכות עיכבון במסמכים, 1.8
גיע אליו מאת המועצה ישירות או בעקיפין. היועץ  יהיה הקשור השייך למועצה, בין כזה שה

חייב להשיב למועצה או למי שיורו לו, את כל המפורט בסעיף זה, מיד עם סיום ההתקשרות 
 עמו מסיבה כלשהי.

 הצהרת היועץ .2

 המועצה באופן נגיש וזמין.  מועצההיועץ מתחייב לעמוד ל 2.1

ידוע ליועץ  ומוסכם עליו כי ככל שלא תהיה המועצה שבעת רצון ממתן שירותיו כאמור, הרי  2.2
שהמועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, ולקבוע את היקף ההתקשרות 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

כל הנתונים ו/או מידע מכל סוג שהוא אשר יתגלה ליועץ ו/או מי מטעמו במסגרת מתן  2.3
ותי הייעוץ, הינם חסויים, והיועץ מתחייב לשמור על חיסיון מלא בכל הקשור למידע שיר

 פנימי של המועצה המצוי בתוכנה.

היועץ  מתחייב להתחיל את שירותיו מיד עם מועד החתימה על ההסכם זה, ובתיאום עם  2.4
 המועצה.  

 שכר טרחת היועץ .3

מועצה ליועץ מידי חודש סך של בתמורה לשירותי הייעוץ וקיום כל התחייבויותיו, תשלם ה 3.1
 "(.התמורה)"  להצעת המחיר במכרזכולל מע"מ ובהתאם ₪  ____________

יום מיום הגשת חשבון עסקה בצירוף  45התמורה תשולם בתוספת מע"מ בתנאי שוטף +  3.2
אגף מנהלת דו"ח ובו פירוט שעות אשר בוצעו בפועל על ידי היועץ ומה נעשה בהם, לידי 

 "(. דו"ח היועץ)" מידע ותקשוב

תבדוק ותאשר את החשבון ודו"ח היועץ, ותהיה רשאית להפחית מסכום התמורה  המועצה 3.3
 בגין ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השירותים ו/או השעות אשר טרם בוצעו. 

יום ממועד הגשת דו"ח  30מועצה והגזבר של המועצה תהא עד הבדיקת החשבון על ידי  3.4
שבון על ידי המנהל מטעם המועצה, יגיש היועץ חשבונית מס לאישור היועץ. עם אישור הח

 הגזבר מטעם המועצה, לצורך ביצוע התשלום. 

 יום בתשלום, לא יהווה הפרת הסכם זה. 14מובהר בזה, כי איחור של עד   3.5

תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול  3.6
י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל שהיועץ לא תמציא למועצה ספרים כדין, חתום ע"
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אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור 
 כדין, מכל סכום שישולם ע"י המועצה.

מוסכם כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים  3.7
שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי חוזה זה, לרבות החזר  וההוצאות מכל מין וסוג

 הוצאות נסיעות, הוצאות משרדיות, וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא.

 המועצה תהא רשאית לשנות את היקף ההתקשרות בהתאם לצרכיה.  3.8

 העדר קיום יחסי עובד מעביד .4

עובדיו לבין המועצה יחסי עובד אין ולא יהיו בינו ו/או למען הסר ספק, מצהיר היועץ כי  4.1
וכי העבודות שתבוצענה על ידו ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כיועץ עצמאי וכי היועץ  ומעביד

ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע ו/או לקבל מהמועצה שכר עבודה ו/או כל תשלום ו/או 
 זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.

בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע  מבלי לפגוע 4.2
ולקבל מהמועצה תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי 
 חופשה, פיצויי פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג.

ל, מודגש בזאת כי היועץ בלבד יישא בעצמו ועל חשבונו בכל בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעי 4.3
אחרת בגין  מועצה התשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה ו/או לכל

 ביצוע העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

לפיכך, אם יקבע ע"י בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר כי היועץ ו/או מי מטעמו  הגישו  4.4
למועצה כעובדים למרות האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה שירותיהם 

של  הצדדים מאז ומתמיד, וכי לכן מגיעים ליועץ ו/או מי מטעמו  תנאים ו/או זכויות 
סוציאליות למיניהם כי אז מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע כעובד הינו בשיעור שכר 

 להלן: "השכר המוסכם כעובד"(המינימום הנהוג באותה העת על פי חוק )

היועץ יהיה חייב להשיב למועצה ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרת הסכם זה בהן  4.5
ייטען כי מי מטעמו הינו עובד שכיר של המועצה, את כל התשלומים העודפים שקיבל 

להלן: )"הסכום העודף"( וזאת למפרע  מהמועצה מעל לשכרו המוסכם כעובד, כהגדרתו לעיל
 בגין כל תקופת העסקה. 

כל סכום עודף שהיועץ יהיה חייב בהשבתו, כאמור לעיל יישא ריבית פסוקה, והפרשי   4.6
הצמדה למדד הידוע של יוקר המחיה שביום התשלום ליועץ לעומת המדד הידוע ביום השבת 

 הסכום למועצה.

על פי הסכם  המועצה תהיה זכאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל הסכום שיגיע ליועץ 4.7
זה. או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך. וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה לקבל 

 מן היועץ  את יתרת הסכומים המגיעים לו.

 איסור הסבת החוזה .5

מאחר והסכם זה נערך עם היועץ בלבד ועל פי המצגים לעיל, היועץ  לא יהיה רשאי להעבירו  5.1
כולו או מקצתו לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי  תלהסבוו/או 

 הסכם זה לאדם אחר.

היועץ  לא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מהמועצה לפי הסכם זה,  5.2
 לאחר, אלא אם קיבל לכך הסכמה בכתב של גזבר המועצה.

זכות כלשהי ו/או מתן ארכה ע"י אי תגובה או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת  5.3
המועצה, לא יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים כויתור מצדה ו/או כעובדות היוצרות כנגד 
המועצה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה, ושום זכות ו/או יתרון שיש למועצה לא יגרעו 

 מחמת כך.
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ים להסכם זה כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדד 5.4
 וכל שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב.

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים .6

היועץ מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה של כל ענין ו/או מידע שיועבר  6.1
רך העלולה לסכל  מטרת אליו ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה וכן לא יפעל בכל ד

 הסכם זה הן במישרין והן בעקיפין. 

היועץ לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים  6.2
למועצה ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים למועצה, לכל אדם שאינו המועצה, 

נה היועץ ליועצת יפ –ללא אישור מפורש ובכתב מאת המועצה. בכל מקרה של ספק 
 המשפטית למועצה על מנת לקבל הוראותיה בקשר לסודיות המידע.

סירבה המועצה ליתן אישור כאמור, מתחייב היועץ שלא לבצע עבור אותם גורמים את  6.3
 העבודות ולהפסיק כל קשר עימם.

 הפרות וסעדים .7

יסודית  כל הוראות סעיף זה הינם תנאים יסודיים והפרה של ולו אחת מהן תיחשב כהפרה 7.1
 של הסכם זה. 

ימים ממועד שפנתה אליו המועצה,  3הפר היועץ הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך  7.2
 תהיה רשאית המועצה לתבוע ולקבל כל סעד ותרופה משפטית ככל שייראו בנסיבות המקרה.

 נזיקין וביטוח .8

היועץ אחראי לכל אבדן ונזק מכל סוג ומכל מין שיגרמו כתוצאה מן העבודות         9.1
המבוצעות על ידו. היועץ יצרף להסכם אישור קיום ביטוחים כמפורט בנספח ב' להסכם 

 זה. 

היועץ מתחייב לציין את המועצה כמוטב נוסף בפוליסות, וכן מתחייב כי הפוליסות  9.2
 בו עלולים להתרחש מקרי הביטוח המתוארים לעיל. תהיינה בתוקף במשך כל הזמן

היועץ מתחייב כי בפוליסות האמורות ייקבע סעיף השולל מהמבטח אפשרות לחזור  אל  9.3
 המועצה ו/או אל מי שמטעמו.

היועץ ישפה את המועצה על כל סכום שיאלצו לשלם בשל תביעה בגין נזק כל שהוא מן  9.4
 הנזקים המתוארים לעיל. 

ועץ יפצה את המזמינה בגין כל נזק שייגרם למועצה, בין במישרין ובין בעקיפין, הי 9.5
כתוצאה מרשלנותו ו/או חוסר מומחיותו ו/או העדר שקידה מצידו ו/או עקב אי מילוי 

 חלק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים .9

על סודיות מלאה של כל ענין ו/או מידע               היועץ מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו  9.1
שיועבר אליו ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה וכן לא יפעלו בכל דרך העלולה לסכל  

 מטרת הסכם זה הן במישרין והן בעקיפין.

היועץ לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים       9.2
שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים למועצה, לכל אדם שאינו   המועצה, למועצה ו/או 

יפנה היועץ    למועצה על  –ללא אישור מפורש ובכתב מאת המועצה. בכל מקרה של ספק 
 מנת לקבל הוראותיה בקשר לסודיות המידע.

         סירבה המועצה ליתן אישור כאמור, מתחייב היועץ שלא לבצע עבור אותם גורמים את     9.3
 העבודות ולהפסיק כל קשר עימם.
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לעיל יחול אף לאחר תום תקופת ההסכם, לצמיתות.  6.1-ו 6.1האמור בסעיפים קטנים  9.4
 בכל הנוגע לשמירה על הסודיות ולתקופה של שנתיים בכל הנוגע לניגוד עניינים. 

בתקופת ההסכם היועץ יהיה רשאי לספק שירותי ייעוץ ללקוחות אחרים ואין בהתקשרותו  9.5
עבור אספקת שירותים למועצה בלבד. יחד עם זאת  בהסכם זה כדי להוות בלעדיות כלשהי

ניגוד עניינים עם  פק שירותים מקצועיים שיש בהם משוםהיועץ לא יהיה רשאי לס
השירותים המוזמנים ע"י המועצה.  ככל שקיים ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים חייב 
היועץ להודיע על כך ליועצת המשפטית למועצה ולא יספק  שירותים לגורמים אחרים אלא 
אם יקבל אישור מוקדם חתום על ידי היועצת המשפטית של המועצה ובכפוף לתנאים 

 ור.הנקובים באיש

כל הוראות סעיף זה  יחולו הן על היועץ והן על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו ו/או מי  9.6
 מטעמו.

כל הוראות סעיף זה הינם תנאים יסודיים והפרה של ולו אחת מהן תיחשב כהפרה יסודית  9.7
 של הסכם זה.

 זכויות הקניין הרוחני .10

וזה זה הינם קניין המועצה כל תוצרי השירותים הניתנים למועצה  על ידי היועץ על פי ח 10.1
ורכושה והיא תהיה זכאית להשתמש בה למטרותיה לפי שיקול דעתה, ואף בכל תוספת 
שהיועץ יוסיף לעבודה כלשהי לא יהיו ליועץ שום זכות יוצרים ו/או כל זכות משפטית 

 אחרת הראויה לתמורה כלשהי מעבר לתמורה על פי הסכם זה.

זר, על כל סעד ביחס לשימוש בכל חומר שהוכן בהתאם היועץ מוותר בזאת, באופן בלתי חו 10.2
עילה שהיא לרבות  ומכללחוזה זה על ידי המועצה או ע"י מי מטעמו, מכל סוג ומין שהוא, 

 זכויות יוצרים, זכות מוסרית או זכויות בקניין רוחני אחר.

 ויתור על זכויות  .11

מהזכויות שהוקנו לה השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי  11.1
בהסכם זה לרבות ביטול ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, 
לא יהיה ליועץ עילת תביעה כלשהי נגד המועצה בגלל ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או 
סיבה אחרת ובלבד שהדבר נעשה בהתאם להוראות הסכם זה והיועץ  לא יהיה זכאי לתבוע 

או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם כתוצאה  פיצוי
 מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המועצה לפי הסכם זה תהיה רשאית המועצה, בכל אחד מהמקרים של  11.2
ה ביטול ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבל
 בשירותים שנעשו על ידי היועץ, ועצם חתימתו של היועץ על הסכם זה מהווה הסכמה לכך.

 שונות .12

הנתונות לה עפ"י ההסכם ו/או  מהזכויות כלשהי לא אכפה המועצה, או אכפה באיחור, זכות 12.1
האמורה ו/או על  מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות עפ"י דין, במקרה

אחרות כלשהן.  מבלי לגרוע מזכותה של המועצה כאמור בסעיף זה  מובהר כי ארכה זכויות 
ו/או דחייה ו/או ויתור על זכויות ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו בני תוקף, אלא אם 

 יינתנו מראש ובכתב ע"י הצדדים.

הסמכות המקומית בכל המחלוקות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה תהיה לבתי  12.2
 בלבד, על פי סמכותם העניינית. ירושליםשפט  המוסמכים במחוז המ
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 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 12.3

כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה  12.4
שעות מעת המסירה ואם נשלחה  72כעבור  –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  –ביד 

 תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה. – בפקסימיליה

 

_______________________      ________________ 

  היועץ        המועצה               
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 נספח א'

 תיאור השירותים המוצעים

 הכרות עם המועצה ועם המרחב .א

 , המבנה קהלי יעד, שיטות פעולהפעילויות, , בנותחברות : רקע, מועצהלימוד והכרת ה .1
 וכיו"ב.הדו רובדי 

  זקות והזדמנויות, חולשות: חזון, יעדים, תועלות, ח  מועצהלימוד ערכי הליבה של ה .2
 . ומשברים, ועוד דרכי התמודדות עם אתגרים ואיומים,

 אקונומי דמוגרפי,  גורמי -סוציומבנה האוכלוסייה, מעמד  :יהודה מטה קהילת .3
 בעלי עניין ועוד., השפעה

 הבכירה. וההנהלה המועצה ראש עםהכרות   .4

 .': הכרות עם ישובים, תושבים, ועדים, עסקים וכוהמועצה יסיור במועצה וביישוב .5

 .וראיונות אישיים במידה ויידרש בפגישות צוות השתתפות :הכרות עם עובדי המועצה .6

 מבוססת יעדים גיבוש תכנית עבודה .ב

 גיבוש האסטרטגיה התקשורתית למועצה והצגתה לקבלת אישור. .1

 בניית תכנית עבודה שנתית מפורטת שמטרתה להשיג את יעדי המועצה. .2

 הכנת גאנט שנתי לפעילות המומלצת. .3

 דיווחים קבועים של הפעילות התקשורתית בהשוואה ליעדים. .4
  ם, פירוט המדיות והמלצותהדיווחים יכללו בין היתר: מספרי חשיפות, פרסומי

 המשך.  ל
 הדיווחים יוגשו באופן קבוע אחת לתקופה שתקבע המועצה.

 ים והכנת הרקע לחומרים היוצאים לתקשורתתחקיר, חומרים איסוף .ג

 .המועצה בתוך םהרלוונטיי הקשר אנשי עםעמידה בקשר קבוע  .1

 איסוף נתונים מעובדי המועצה או מאנשים מחוץ למועצה בשעת הצורך ובתאום  .2
 מראש.

 כתיבה תקשורתית: כתבות, תגובות לשאילתות, פוסטים, הודעות לתושבים, ידיעות
 וגילויי דעת.

 כתיבת נאומים לראש המועצה, סגניו ולמנכ"ל המועצה. .3

 כולם ביחד וכל אחד לחוד המועצהכלל אגפי  של הציבור יחסי מערך ניהול .ד
 של המועצה מול כל כלי התקשורת הארציים  ציבורהפעילות יחסי ניהול כל  .1

 והמקומיים.
 .והמקומיים הארציים התקשורת גופי מול מידעה הפצת מערך ניהול  .2

 תקשורת בישראל.כלי הכל וקידומם ב מועצהההמקדמים את מטרות רעיונות ייזום  .3

 לראיונות.תם והכנלנציגי המועצה ימון תקשורתי א .4

 מסירת תגובות/הודעות לכלי התקשורת.  .5

 מאמרים וגילויי דעת.   כתבות, והפצה של  עריכה .6

  ניהול מסיבות עיתונאים.ייזום ו .7

  חסיי ת,דוברול הקשור לבכ ,ולמוסדותיה השונות ליחידותיה, מועצהה להנהלת ייעוץ .8
 ותקשורת. ציבור

 ע בתוך המקצו גורמי כל מול התגובות ותיאום התקשורת אמצעי בפני מועצהה מדיניות ייצוג .9
 המועצה.

10. מועצהמה היוצאים המסרים ומהימנות אמינות בדיקת. 

 .תקשורתהמסרים של המועצה ב אחידות על ירהשמ .11
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 תקשורת מול תושבים: .ה

 הכנת תכניות עבודה לתקשור נושאים משמעותיים לתושבים. .1

 גיבוש המסרים שיועברו לתושבים.  .2

 כתיבת המסרים והכנת מתווה להפצתם.  .3

 הפצת המסרים באמצעי המדיה השונים תעשה על ידי המועצה.  .4

 מטה יהודה המועצה, עמוד ראש המועצה ועמוד תיירותהפייסבוק של ניהול וקידום עמוד  .ו

 גיבוש תוכנית עבודה שנתית הכוללת יעדים ורעיונות מקוריים. .1

 יעדים במשותף עם המועצה, לעמודי הפייסבוק השונים ומעקב אחר עמידה  קביעת .2
 בהם.

 ניהול וקידום תוכן רלוונטי עבור קהלי היעד שנקבעו בעמודי הפייסבוק. .3

 ייזום פעילויות / פוסטים / פינות / שיתופי פעולה המקדמים את העמודים. .4

 שהוגדרו.היעד טירגוט קהלי  .5

 הכנת פרזנטציות. .6

 ניהול העמוד וכתיבת התכנים ברמה מקצועית גבוהה, על ידי אדם מומחה ומקצועי.  .7
 עמודי הפייסבוק בהתאם לשפה העיצובית של המועצה.יצוב ע

 העלאת תוכן מקורי, פוסטים וגילויי דעת לצורך גידול  :ניהול השיחה השיווקית .8
 העמוד וגידול קהילת עוקבים אורגנית. בחשיפת 

 או כל אירוע  שריפות, סופות שלגים, מבצעים צבאיים - 24/7תפקוד בעת משבר  .9
 על ידי המועצה כדחוף.שיוגדר 

 ניהול תקציב קידום ממומן עבור כל אחד מהעמודים. .10

 ו / או  חירום ניהול משברים .ז
 בשעת חירום יופעל "נוהל חירום" שיכלול : אוו / תקשורתי למשבר המועצה תיקלע בו במקרה

 .לנדרש בהתאם רועיהא במקום או במועצה החברה מטעם נציגנוכחות  .1

 לנושא המשבר. מותאמיםניסוח מסרים  .2

 ניסוח שאלות ותשובות רלבנטיות לסוגיה. .3

 לראיונות.של נציגי המועצה אימון והכנה  .4

 הכנת פרזנטציות. .5

 ניהול מסיבת עיתונאים.  .6

 ליווי לפגישות עם עיתונאים.  .7

 ניסוח תגובות והודעות לכלי התקשורת.  .8

 קיום שיחות רקע עם עיתונאים.  .9

  .ניסוח מודעות .10

 ארגוניים ומכתבים ייעודיים.-ניסוח מכתבים פנים .11

 המועצה מול שוטפת התנהלות .ח

 במשרדי המועצה לפי מה שיסוכם. שבועיות דו או שבועיות פגישות .1

 נוכחות החברה יום בשבוע קבוע. .2

 המתרחשים במועצה. האירועים של כל  ניהול מעקב .3

 .שוטפת עם אנשי המועצהתקשורת  .4

 .כל הכתבות והפוסטים מול איש הקשר של המועצה לפני פרסומם אישור .5
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 אישור ביטוחים –נספח ב' 

 לכבוד,
    : "המועצה" ו/או "המזמין"(.להלןהמועצה האזורית מטה יהודה )

   

 
 )להלן: "המבוטח"(                                                                            ...............................................הסכם בין המועצה לבין הנדון: 

אנו הח"מ, .................... חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור המבוטח פוליסות 
 "(.העבודותלהלן: " דוברות וניו מדיה שירותי ייעוץ בתחום התקשורתביטוח בגין 

 :הביטוח כולל את פוליסת הביטוח כדלקמן

 

  פוליסה  מס' ...............................מתאריך ............. עד.............. : .1

 

 
המבטח את חבות המבוטח ו/או של עובדיו כולל בגין  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם -העבודות על
לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח   1.000.000₪או גוף, בגבול אחריות בסך 

, מכשירי הרמה, אש, התפוצצות, בהלה -אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ 
פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 
שביתה והשבתה, חבות כלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים וכן תביעות 
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות 

בשל מעשה או מחדל של המבוטח ו/או של עובדיו,  אשר עלולה להיות מוטלת עליו
ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  נזק למזמין ועובדיו ייחשב כנזק לצד שלישי.

 

   

  ..... עד.............. :פוליסה  מס' ...............................מתאריך ........ .2
המבטח את  המבוטח בגין תביעה או דרישה  בגין מעשה או  ביטוח אחריות מקצועית

מחדל טעות או השמטה במסגרת מקצועו של המבוטח מצדו ו/או עובדיו מטעמו 
לאירוע ₪  2.000.000בכל הקשור למתן השירותים, בגבול אחריות בסך של 

ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח מכסה גם את אחריותו של המבוטח ועובדיו 
קים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או בגין נז

לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה 
או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כ"כ הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים, 

 המבוטח.גם מצד עובדי  -מעילה, חריגה מסמכות  אי נאמנות , אי יושר,
 -תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית:  .5

הביטוח במידה והפוליסה תבוטל בחברתנו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת  .(4) 
חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה  6בת 

ביטוח  זאת כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח, בתנאי שאין
 אחר בתוקף

הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים  .(5)
 מין.עבור המז

המבוטח ו/או המזמין,  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .(6)
 בעבור    אחריותו למעשה המבוטח בלבד.

עובדיו, למעט כלפי מי שגרם ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ו  .2
 לנזק במתכוון.

סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות המבוטח  ב.
 נגד המזמין.
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הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא  .ב
מועד יום לפני  30לאחר שנמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

היקף הכיסוי בפוליסות )למעט פוליסת אחריות מקצועית( לא יפחת היקף  .ג
 הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח.

הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל  .ד
ל כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוח הנערך על ידי מזמין ואנו מוותרים ע

ביטוחי המזמין. כמו כן בנוסף, כוללות הפוליסות תנאי מפורש לפיו לא 
תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר 

יום מראש. כמו כן,  30הודעה מוקדמת למזמין שתישלח בדואר רשום, לפחות 
אי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הננו מאשרים כי המבוטח בלבד אחר

 הנ"ל ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.
ם המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד ה.        הביטוחי

 כמה שלא שונו באישור זה.

__________  __________________ _______________ 

 חתימה   שם החותם     תאריך

 

 

 

 

 


