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; הסכם התקשרות למתן שירותים הנדון

להלן ההסכם לגבי שירותים שתספק חברת " צור ייעוץ אסטרטגי נע"מ "
לעמותת הרוח חדשה (ע"ר) (להלן: הלקוח):

/ עמיתו! א*יל<ס ויחידי* חצעיריס געיריית תל אבי6 סיכמו על הפעלת מיום משותף לפיתוח יזמות הואיל ורוח חדשו?
כקרב צעירים בתל אביב, ירושלים, גגנ וגליל.

1 . והואיל ורוח חדשה חינו הגוף שמרכז פעילות יו, נחתם תסכם וה.

'י: 1 1. השירותים שיסופקו ע"י חגרת" ציר <<עוץ אסטרטגי בע"מ

א. בניית תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם המטרות שהוגדרו (שיווקיות ותקשורתיות).
ב. בניית תוכנית תקשורתית.

ג. יטוס כתבות ואירועים תקשורתיים
י ד, שיחות רקע עם עיתונאים

1 ה. ללווי תקשורתי אישי למרואיינים באמצעי התקשורת.
ו. ייעוץ אסטרטגי לגבי הקו הפרסומי ויחסי ציבור השוטפים.

ז. קשרי עיתונות כתובת ואלקטרוגית בהתאס לפעולות השוגות.
. ח. מעקב אחרי השפעות המהלך התדמיתי על השגת היעדים

: 1, תחילת העגידה
18 מאי 2014

3. אופן ותקופת ההתקשיות .?
א. ההתקשרות היא לתקופה בת 12 חודשים

20 ¤ + מע"מ ב. י עלות חודשית 000,
יחודשי ההתקשרות הראשונים ג. כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות מתום ששת

בהודעה מוקדמת בכתב של 5* יום בכתב

20 ¤ + מע"מ כלבתחילת כל חודש עבודה תשלום ראשון ביום חתימת הסכם זח4. מיעדיתשלום; במועד חתימת הסכם יימסרו לידי היועץ 6 שקים שווים ע"ס של 000,
חודשי ההתקשרות הראשונים אחד עבור ל

, מחקרים הוצאות ספקים חיצוניים וכדומה .5. " צור ייעוץ אסטרטג* גע"מ " עשוית להמליץ ללקוח על ביצוע פעולות מסייעות לצורן קידום , עבודות גרפיקה : הוצאות פרסוס הפעילויות השונות, כגון
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, מוסכם בזאת. כי .יו  אם המלצות אלו תהיינה כרוכות בהוצאות לספקים חיצוניים או לצדדים שלישיים כלשהם
|/ . התמורות המשולמות ליי צור "עו)י אסטרטגי גע"מ " כמפורט במסמך זה אינן כוללות הוצאות אלו

: הוצאות נסיעה, הדפסות, מעקב של ידיעות המתפרסמות במיזיות השונות ע"י "יפעת", שליחויות וכוי. הוצאות !6. הסכומים הנקובים בסעיף 3 אי(ם כוללים הוצאות שוטפות לטיפול בלקוח כנון
אלו ישולמו ע"י הלקוח ויתווספו לסכום הנקוב בסעיף 3 בחשבונית החודשית.

.במידה ו" צור "עוץ אסטויטג* גע"מ " תשלם הוצאות אלו, יוחזר תשלום ההוצאות ע"י הלקוח תוך 75. הוצאות אלו יוזמנו רק באישורו של הלקוח או הממונים מטעמו אלי' ציי "עוץ אקוטרטגי בע"מ''. , ובלבד שהוצאות אלו אושרו לתשלום ע"י המורשת בכתב | ימי עבודה ממועד תשלומם
. לא השתמש או השתהה צד .להסכם זה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לו ע"פ דיו בסקרה מסוים או בסדרת מקרים , לא יראו בכך8. ההוראות המפורטות כהסכם זה מפרסות את מלוא ההסכמה בט�שאים הג"ל ויתור על זכות מזכויותיו ולא יהיה הצן� השני רשאי להעלות טענת מניעות בעניין

9. אף צד אינו רשאי להעביר או להסב את חובותיו ע"פ הסכם זח, כולו או חלקו, ללא אישור מראש ובכתב של
הצד השני.

, או לכתובת , תיחשב כאילו הג<עה ליעדה תוך 3 ימי עבודה מעת שיגורה ואס נמסרה ביד - כעת10. כל הודעה שתישלח כדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו על פי הכתובת המצוינת בהסכם זה אחרת עליה הודיע בכתב
מסירתה.

. *̂ '\̂ אגו מאחלינז לך ולנוי שיתוף פעילה פויה ותצלחה בקידום המטרה המשיתפ ת>'
,/ *^? בכבוד רב, 
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כתובת למשלוח חשבינית ?. רחוב מעשה חושב 4. ירושלים
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