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קירשנבאוס ומאיה קופצ'יק (בהסכם זה: "המזמץ")ג*פלגת "ישראל ביתנו", מרחוב ירמיהו 78 ירושלים, באמצעות המורשים להתחייב מטעמה, ח"ה פאינה
/ . . לבין

̂ג1//;י-=<א/.(/3^6^ואשר מעכה לכל דבר ועניין הקשור בהסכם זה, ברחוב הברזל 34 רמת החיל תל אביבאמן אלג1(.גמ7עי ניהול יועציט גע"מ ח.פ. 510534548 המיוצגת לכל עניין הקשור בהסכם זה על ידי 69710 טלה5 03-765955 פקס: 03-6440125^///ג/£ 
(בהסכם זה: "הספק")

הואיל והמזמין היכו מפלגה פוליטית הפועלת ברמה הארצית והמוניציפלית,?
ניהול פורומים וניהול פעילות אינטרנט חברתית;והואיל והספק היכו בעל מומחיות ונסיון במתן שירותים של כיטור רשתות חברתיות באינטרנט,
והואיל והמזמין מעוניין לרכוש ולקכל מהספק את השירותים המפורטים בהסכם זה (להלן -

"השירותים");
ברמה טובה וראויה, על פי התנאים הקבועים בהסכם זה {הספק מיום 15.6.11 המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "הצעת הספק")והואיל והספק מצהיר כי הוא מסוגל ומעוניין לספק את השירותים המפורטים בהצעתו של
השירותים הנ"ל בהסכם זה;והואיל והצדדים להסכם זה חפצים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בקשר עם רכישה

הוס65, הותנה 1הוצהי5דלקמן: - - על 3ן
^4 1. המבוא להסכם זה והצעת הקבלן היכם חלקים בלתי-נפרדים הימנו.

 י |מוקדמת") מצהיר הספק ומתחייב כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה תקוייס בזהשירותים, כל רשיון, היתר, הסמכה, תו תקן ו/או רישום (בסעיף זה: "דרישההקבועים בהסכס וה לרבות בהצעת הספק. בכלל האמור, ככל אשר נדרשו, כתנאי למתןי. הספק מצהיר, כי הוא מוסמך, רשאי ומיומן לספק את השירותים ברמה טובה ובאופנים �
הדרישה המוקדמת. ,

הקבועים בו. 31. הספק יספק למזמין את השירותים המפורטים בהצעת הספק ובהסכם זה, ובמועדים

4. הספק יעביר למזמין כל חודשיים פירוט בדבר השירותים שסופקו למזמין.
לספק את התמורה הנקובה בהצעת הקבלן 2 ¤ לחודש בתוספת מע"מ כחוק, והמצורפת להסכם זה ובתנאי5. כעבור הספקת השירותים ישלם המזמין. 1כי התמורה תשולם לאמן בכפיף להמצאת חשבונית מס.יידרש לכל תשלום נוסף, בעבור השירותים או בקשר עמס, לספק או לאדס אחר. מובהרהתשלום שוטף + 30. מוסכם ומוצהר, כי התשלום האמור יהיה ממצה וכי המזמין לאהעומדת של 500,
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 6. הטכס זה יעמוד בתוקפו החל מיוס חתימתו ולמשך תקופה שעד יום 31.12.11. ניתנת מה
 למזמין אופציה להאריך את ההסכם, על כל תנאיו, בתקופה נוספת של 12 (שנים-עשר)�1
|

30 ימים לפני סיומה, והכל על-פי שיקול דעתו המלא של המזמין.חודשים, או לתקופה קצרה מזו, החל מתום התקופה הראשונה, כהודעה בכתב שתינתן י
 של 30 ימים מראש.1 'ל. למרות האמור, המזמין יהא רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת, בהודעה בכתב

אם יציג הספק למזמין פטור מניכוי כזה, וככל אשר נקבע באותו פטור.המזמין מחוייב על-פי דין לנכות מכל תשלום שיחוב בו לספק מס הכנסה במקור, אלאציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976. הספק יודע כי8. המזמין מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל ספרים ומדווח כנדרש, לעניין חוק עסקאות גופים1
עובדים וספקי-משנה מיומנים ככל שיידרש.9. הספק יעסיק על חשבונו ומבלי שהמזמין יידרש לכל תמורה נוספת או נפרדת בשל כן, 1

כאמור, ולחייב את עובדיו, שלוחיו וכל מי מטעמו לשמור מידע כאמור בסוד ולאהסכס זה, הינס מידע סודי ואסור לגלותו. הספק מתחייב לשמור בסוד כל מידעוכל פרט אחר הקשור בה, וכן כל מידע שעשוי להגיע לידיעתו במהלך ביצועזה ותוכנה של הצעת הספק, ולרבות כל מסמך שנערך בקשר אליה, סיכוס דיון,^... 10. נא) • הספק מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים, שהתקשרות זו, לרבות תוכנו של הסכםו*
לגלותו. .

לו בשל הפרת חובת הסודיות כאמור בהתאם לפסק דין חלוט בעניין זה.(כ) מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב הספק לשפות את המזמין על כל נזק ישיר שייגרם /
מטעמו בביצוע השירותים לפי הסכס זח.. התחייבויות לשמירת סודיות שעליהם החתים את עובדיו ו/או שלוחיו אשר יעשו? . (ג) מבלי לגרוע מן האמור, הספק יציג למזמין לפי דרישתו הראשונה העתקים של
לייעול הפרסום שלו ולניתוח תוצאות.11. הספק לא יפרסם מטעם ו/או בשם המזמין כל מידע, אלא רק ייתן כרשות המזמין כלים
 : לביטוח לאומי ולביטוח הבריאות הממלכתי.12. הספק מצהיר ומתחייב, כי הוא משלם בעבורו וכעבור עובדיו תשלומים כחוק למוסד

^
\

13. (א) � הספק מצהיר, כי אין ולא יהיו בינו, לרבות עובדיו ושלוחיו, לבלן המזמין יחסי
עובד ומעביד.

יחסי עובד ומעביד בין המזמין ובין הספק ו/או טי מטעמו של הספק. �תשלום שיושתו על המזמין בשל קביעה של ערכאה מוסמכת לפיה מתקיימים(ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחילב הספק לשפות את המזמין בגין כל עלות ו/או

לעיל. .! מתחייב לפצות את המזמין על כל סכום שיחוייב המזמין לשלם בקשר לנזקים המפורטים? או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, תוך כדי ביצוע הסכם זה וכן הואו/או למי מטעמו, לרכוש הספק ו/או למי מטעמו, ולרכושו של כל אדס אחר, עקב מעשה14. הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן ישירים שייגרמו לרכוש המזמין
15. הספק מצהיר כל הוא מביטה בגין כל נזק א! הפסד שהספק יהיה אחראי לו לפי הסכם

זה.
י� ? או מקצתו, וכי מתחייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר בביצוע התחייבויותיו לפי .*1. הספק מתחייב ל.א להסב לאחר או לאחרלכז את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכס זה, כולן ) י

.
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יראו בה כהפרת סעיף זה, ובלבד שהם אושרו מראש ובכתב על ידי המזמין.י�9כס זה, אלא בהסכמתו של המזמין בכתב ומראש. מובחר כי העסקת קבלני משנה לא

מטעמו על כל טענה בעניין הזכות המוסרית בקשר עס יצירות כאמור.וכיוצא באלה - תעמוד לאלתר לקניינו של המזמין, הספק מוותר כלפי המזמין ו?:ל מיזה לרבות זכות היוצרים בכל סלסמה, תמונה, תרשים, עימוד, ציור, מגגינה, תוכנה17. כל זכות בכל יצירה שייצור הספק או מי מטעמו במסגרת השירותים שיספק לפי הסכס

וכל מידע אחר שהוכן לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה ו/או במסגרתם.העתק מכל תכתובת, קוד, בסיס נתוכיס, סיסמא, שס משתמש, פירוט פעילות, תרשים18. מבלי לגרוע מן האמור, הרי שהספק יעביר למזמין לפי דרישתו הראשונה של המזמין
 . לקבלן לא תהא זכות עכבון כלפי המזמין בכל עניין שהוא.ברשותו או ברשות מי מטעמו העתק מהמסמכים והמידע כאמור. למען הסר הספק,המזמין ו/או בקשר עס הסכם זה. זולת אם התיר המזמין זאת במפורש, לא ישאיר הספקהספק למזמין את כל הנתונים, התרשימים, הרשימות והמידע הקייס בידו בקשר עם19. עס סיום השירותים לפי הסכם זה מכל טעס שהוא וללא תלות או תנאי כלשהם, יעביר

אחרת משימוש על ידי הספק או על ידי המזמין ביצירה כאמור. \הסכס זה, איכה מפירה זכויות של צד שלישי מכל סוג שהוא, וכי אין כל מניעה חוקית או 101. הספק מתחייב, כי כל יצירה שייעשה בה שימוש על ידו ו/או שימסור הספק למזמין לפי 1^
זה וכל דרישה שהוצאה מכוחו או בקשר אליו ?  :21. הספק יודע ומצהיר, כי תוקפו של הסכס "

מותנה בהתקיימותם של כל אלה:

; !(א) ההסכם וכן כל השלמה, דרישה או הזמנה מכוחו, חתומים במקור על ידי מורשי (ב) ההסכם וכן כל הזמנה, דרישה או השלמה מכוחו, נושאים עליהם מספר תקף שלהחתימה של המזמין כמופיע בכותרת ההסכם
אישור תקציבי לביצוע ההתקשרות.

22, לצדדים עומדת זכות לשיפוי וקיזוז סכומים אשר הם חייבים אחד למשנהו בכפוף
. להודעה בכתב מראש.

23. שינוי כהסכם זה לא ייעשה אלא בכתב ועל-ידי שני הצדדים לו.
המתאים בתל-אביב-יפו. � � . �^9 '24. ככל שתידרש הבאת העניין לערכאות שיפוטיות, תהיה הסמכות נתונה לבית המשפט

! 
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ארג1ן !מדע* כיהול י!עצ)0 בע"מ 8

15 'וני 2011

לכבוד
י מפלגת ישראל ביתנו

א.ג.נ.,
הנדון: הצעת פעילות ניט/ר, 0ע7,ב ושיחה ברשתות חברתיות

1. כללי
בהמשך לפגישתנו האחרונה עימכם, נבהתאם לבקשתכם, להל) תקציר הצעתנו לפעילות שבנידון.

 חברת אמן מציעה פעילות התערבות אשר תפעל בזיר1ת השיחה וברשתות החברתיות על מנת לאתר
את קהל התומכים הפוטנציאלי ולס"ע בפעילות העברת המסרים של מפלגת ישראל ביתם באמצעות^

ו הרשתות החברתיות. �

2. תגולת עבודה
2.1ת1<*3ה בתשתיית בייהול פר0!מ*8 ג*תר '1101861"- 10ייטר זהו שיחת המאפשר שליחת עדכונים
בא1רך של עד 140 תווים במגו1ן דרכים (דרך האתר, 3!/\31 ,וכדי). העדכונים מ1צגים בפרזפ'ל
ה"עזדי באתר, ומועברים למשתמשים האחרים בטןףטר אשר מט"ם על העדכ1נים- כלומר הצטרפו
כחברים שלך. באמצע1ת השיחת ניתן לפרסם מידע עדכני באשר לפעילות המועמדים בזמן אמת.
גדיר את באחריות לישראל ביתנו, לעדכן את הפרסומים באתר. תפקיד אמן לגבש את התשתיות לה
ולא תהליכי העבודה, את ההיערכ1ת הארג1נית וללו!ת ולהדריך את העובדים בשטח בפן התשתית1�

? 
תתפני. ? .

י  י

•
לרכז את התכנים בעמוד אחד ולפתות מספר חוצצים . ^ 2.2 ניהול פר©3גז8ם באתר פ"0ב!דך אט מציעים ?
(גיליונות) אשר מהם נפנה את קהל התומכים לאתרים נוס&'ם כגון אתר הבית של מפלגת ישראל
ביתנו או דף הבית של כל אהד מחברי המקלגה המועמדים. בצורה ז1 כל המידע יהיה מרוכז ויקל על

קהל מחפשי המידע לקבל נתונים ומסרים.
2.2.1 להלן טווח הפעילויות המ1צע:

תכנים בתוך דף 2.2.1 יצירת.עמוד פ'יסבוק שיה1וה שלוחה חברתית של המועמד/ מפלגה, כל ה .1
הפ"סבוק יעודכנו באתר'1ת ישראל ביתם.

2.2,1.2 יצירת תשתית לש'ל1ב תכנים, א"טמים, כתבות, דיונים, מסרים פוליטיים, שתופי פעולה עם
מכים בפעיל!ת, / עמנדים רלזונט"ם והטמעת טאב הפעילות שלנו, סקרים ייעודים, עידוד התו

.קיז�ום פע�-לו'ות ק"מ1ת ?הסמעת חלק מתכני אתר המפלגה ותרג1מם למדיה החברתית.
1
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באחריות ישראל ביתם לעדכן !לנהל את התכנים. תפקיד אמן לגבש את התשתץת להגדיר
את תהליכי העמדה, את ההיערכות הארגונית, לל!1ת ולהדריך את הע<בדים בשטח בפן

התשתית1 ולא התכני,
2.2.1.3 יצירה ושימ1ר תשתית קידום המפלגה באמצעות סאב ייעודי או מיני אפליקציה בתזך העמוד
שם נגייס באופן רשמי וגלוי מתנדבים שחצים לקהת חלק במערכת הבחירות. ישראל ביתנו

תהיה אחראית על ג'ו0 המתנדבים בפועל.
ו 2.2.1.4 יצירה וניהול תשתית לא�ת1ר אוש'!ת רשת מובילות שייקחו חלק פעיל בקידום המהלך ופנייה

ישירה של ישראל ביתנו.

2.2.1.5 יצירת פלטפורמה לגיוס מתנדבים.

 2.3 פעילות גזירות השיחה- פורומים
} יצירת תשתית לניתגח פע'ל1ת השיחה כוללת ניטור והשתלבות בשיחות העולות ברשת כגולשים מן^

המניין או לחילופין יזום שיחות חדשות במטרה למנף את השיחות ולקדם אותם לכיזון בו המפלגה
מעזנ"נת. השתלבזת בשיחה תיעשה על ידי ישראל ביתנו. אופי הפעילות היט פנרמאלי וא-פורמאל' וזאת
ן בהתאם לנושא השיחה הרלוונטית ואופי הדיון. לכל אחת מגישות ההתערבות (גלוי / סמוי) יש יתרונות
וצוות השיחה יתערב באופן הרצו1 בהתאם לתוכנית התוכן שת1גדר בתחילת הפעילות. תוכנית הפעולה
בזירות השיחה מגדירה בין היתר את מוקד11 צמתי השיחה הרלוונטיים לתקופת הפעילות, תסריטי

ג המפלגה וכדזמה. השיחה ביחד עם נצי

לפעילות תוכן 1שיחה מ0פר 'תרומת רבים מול מוצרי המדיה המסורתית בדומה לפעילות החברתית
עיל. רובדי פעילות השיחה כ!ללים: המצוינת ל

 2.3.1 הקשבה- להיות זב!ב על הקיר; "הקשבה" לשיחות המתבצעות על ידי הגולשים בפחמים,
בלוגים, אתר' תןכן, ט;קבקים, רשתות הברת'1ת וכדומה. מה הם אומרים? מה הם חושבים ןהאם^

ו יש להם דעות ברורות בנוגע לעמדזת מפלגת ישראל ב!תנ8.
! 2.3.2 חיז&ק 8שימ5ר השיה- המטרה להיות בזכחים באופן קב1ע בממשקי השיחה של הג!לשים ברשת,.

ברגע שעולה שיחה הקש!רה במישרין א1 בעקיפין לגבי הנושא , נהיה שם בשביל להגיב.
2.3.3 דיונים שליליים: במידה ויצוצו דיונים שליליים נדאג להגיב על מנת למנוע משיחות אל1 להתלקח

בכיוזן שאינו משרת א ת יעדי המפלגה.
2.3.4 י7!מ - יזום שיח1ת וקביעת 0דר יום לשיח הציבורי.

̂) - איתור וניטור של מכת'בי דעה - חיוביים (שליליים 2.3.5 א'וגגר 3זרכז� �דע ומכתיגי דעה - (1185
ופיתוח שיטות להעברת מסרים באמצעותם.
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הפעילות ונתמקד בפ1רומי0 יעוד"ם (ברשתות החברתיזח המובילות, הרלבנטיים לקהל המטרה, הנמצא
באתרים אלו לאורך כל שע1ת היממה מד1 יזם ויום (למעלה מ 1,5 מיליון גולשים נמצאים מד1 יום
בפ"םבוק לבדה). כאמ1ר, ההשתלבות בפורומים השובים 1בש'חות תעשה על ידי ישראל ביתבן.

? 

�

2.4'צ*רת ב0*0 נת!נים של תומכים- על מנת להיעזר באנשים שנרשמו כתומכים בשלבים מאוחרים

?ותר של קמפיין הבחירות
2.4.1 מתן אפשרות לתומכים להירשם (דוא"ל, 0ל1לרי, כתובת וסי) על מנת לשלב א!תם בפעילויות

וב'צ!ע פנייה יזומה אליהם עם מסרים.
2.4.2 אנו ניצ1ר ט!09 הרשמה עם ממשק לב0י0 בת1נים כך שיאפשר ביצ1ע הרשמה דרךי אתר'

 . האינטרנט ואתרי הרשתות החברתיות.
^

/
" ? א'ור 1- המחשת נ'ת1ח רשת חברתית [ מבו00 על פורם של אתר תפוז]
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איור 2- ניתוח פרמטרים מובילים ברשת. על ב0י0 פרמטרים אלו אם מזהים את בעלי התפקידים ברשת-
1 � החברתית
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3. שיטת העבודה

3.1 אפיון
גדיר צוות משותף של שני הצדדים, בי! היתר, את הנושאים הבא'ם: עם תחילת הפעילות, י

3.1.1 הגדרת יעד'ם� אותם רוצים להשיג ודרכים למדידתם
3.1.2 הגדרת קהל 'עד ואיתור ערוצי תקשורת סביבו

3.1.3 הגדרת תשריט י שיחה קזרמאל"ם ולא פורמאליים

3.2 מיי&וי ראשוני:
מ 3.2.1 מוקדי שיחה: - -

פעילות השיחה תבוצע בפורומים, בזירות טוקבק'ם, באתרי יז!כן, ברשתות חברתיות וגחמה.
בטרם תחל הפעילות, יבוצע! ניתוח 1מיפ!י של אתרי הפעיל!ת חירות השיחה הרלוונטיות לפעילות

(מאתרי נישה ייחודים !פ1רומים ספציפיים 1עד אתרי תוכן גדולים 1זיר!ת פורומים מובילות).

3.2.2 נושאי השיחה:
בטרם תחל הפעילות-יבוצע בשיתוף חלקוה מיפוי של משאי השיחה הרלוונטים לתחום.
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3.3 תכבימ !הדרכה
בטרם תחל הפעילות, יעברו נציגי צ1!ת השיחה של ישראל ביתנז הדרכה אוד1ת התכנים זהמ0רים
אשר בהם יעשה שימוש, המידע שיסופק ע"1 ישראל ביתנו לצוות הפעילןת. המידע האמ1ר יהיה מידע
י אמיתי, נכון, בדוק ומהימן. כמו כן, ישראל ביתנ! היא האתרא"ת לטיב! זלגכ38וה6 של המידע

ו
ש"0!פק לצוות הפעיל5ת שלה.

3.4 תקו3ת הקעילות הראשונה
3.4.1 בתחילת תקופת הקע'לזת ז1 תנגדר תקופת פעילות "דגירה" ראש1נ'ת בת כ - 4 שב1עות תקופה
ן בה יופעל השירות בשיח הא-פורמאלי באופן מדוד והדרגתי על מנת לה'סמע בקרב הג1לשים
\9י /? בצורר. אמינה ולא מעוררת חשד. במהלר תקופה ז! ולאחריה תח1ש1 את עצימות פעילותינ! ואת

העלאת המודעות ונושאי השיחה בא1פן שוטף.

3.4.2 הפעילות הפורמאלית לעומת �זאת , תהא מ"ד'ת וממוקדת בהתאם לתסריט1 השיחה אותם.

נגדיר בתחילת הפעילות.

 :4. על3*ות . ן
התשלום יהיה ח1דשי בהיקף של 2,500 ¤ (לא כולל מע"מ) לחודש.

5. לו�ז
תהליך בניית תזכנית השיחה, כולל תכנון הפעילות, אישור המסרים ותכני הפעילות מוערך כ- 14*מי

עבודה מי!ם איש1ר ההזמנה / ביצוע ההדרכה וקביעת המסרים המא1חר מביניהם.

ג$0ח 1- 0יכום פעילויות מוצעות ע!!י חברת אמן במשא רשתות חברתיות

1 ניהול פרסומים באתר 0 קרסזם מסרים ואירועי המפלגה הפעלת והדרכת
 ליא 1

161ז¥1\ר
2 ניה'ל אתר פ"0ב1ק ? יצירת אפליקצ''ת רישום- שביכולתה לקבל יש ליצור תיבזר

~

מהמשתמש גישה פרטיו האישיים , מא!בטח (331) |
1/311/\ המחייב רכישת י * יצירת אפליקציה המאפשרת כתיבה על ח-

| ! של החבר באופן אוטומאטי ריש'ון.
1 נ _1 : י ך—3 יצירת 10פ0 ריש!ם לתומכי המפלגה ש'קו&ר |
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לשרתי המ&לגה ויאפשר ה�ןנה לב0י0 נתונים יש להפעיל שרת

(501) 301י
* יצירת 0קר'מ בנושאים שונ:ם לצ1רך קידום

. תזצאות ה0קר
~—�^ ן^לת" ^ הדרכת ת1מכי ופעיל' המפלגה לגב' יצירת הפעלת מערכת

תומכ,ם פרסומים בפי'0ב!ק ואתרי רשת1ת חברתיות, ניתוח רשת
העלאת תמ1נות וסי

* ניתוח רשתות חברתי1ת- שליחת "מפת" זירות

חברתי1ת אחת ליום לכל אחראי רשת (בדומה

(4 ?> לאיורים 1, 2) כולל הנחיות ודגשים לאילו

חברים יש לפמתברשת .
̂י הפעלת .הדרכת  -די אחר^

 -ביצע באופן שותף על
~ 

י4 ניטור .השתלבות

בשיח!ת העולות אחד יוגדר כאחראי על פורום/ בלוג מ0ויים) כייא

ברשת ^_ 1 — 1
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ירושלים, 5 בלצטבר 2011

לכבול;
אמן - ארגון ומלעי ניהול יועצים בע"מ ,

1 תל אביב
ו .

הנדון: מימוש אופציה

אבקש בזאת לממש אופציה לשנת שכירות נוספת.
על ליום 31כדצמבר2012. מה-1 לינואר 2012

ו

9 מפלגת ישראל ביתנו

תעודת-דלשוס מסי $2
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