ועדת התקשרויות כללי

מאושר
התקיים בתאריך18/02/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת משנה למנכ"ל
תאריך אישור20/02/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

מספר דיון10477 :
נוהל ע"י:אילן בן -
עדי
תועד ע"י:רחל אורנשטיין
הוקלד ע"י :רחל אורנשטיין

נושא הדיון:

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 18.2.18
הדיון תועד על ידי אושרת עייש ,מנהלת לשכת המנכ"ל
השתתפו :אילן בן-עדי  -מנכ"ל -מנכ"ל העירייה; דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; עודד לוי -
גזבר -גזבר העירייה; אושרת מצליח  -עורך דין -היועץ המשפטי; אושרת עייש
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1רונן צור
ייעוץ אסטרטגי תקשורתי לטיפול במשבר התקשורתי המלווה את העיר בנושא אכיפת חוקי העזר לפתיחת עסקים בשבת.
לעיר אשדוד נעשה נזק תדמיתי ותקשורתי שנגרם כתוצאה מהמשבר ,הן כלפי פנים  -תושבי העיר שלא זכו לתקשור נכון של
המהלכים ,נימוקיהם והרקע והן כלפי חוץ ,שכן התקשורת הארצית מלווה באופן שוטף את הנושא ומסקרת אותו בעמודים הראשונים
בעיתונות ,כמו גם בפתיחת מהדורות חדשות ומגזינים של סופי שבוע מזה  5שבועות.
לאור חומרת המשבר התדמיתי של העיר אשדוד והיותה מודל לנושא ומול גורמי מקצוע בעלי ניסיון וידע רב שמעמידים הגופים בעלי
העניין ,העירייה צריכה לקבל סיוע דחוף מיועץ בעל ניסיון וידע רב זהה.
רונן צור היה היועץ שליווה את המאבק להקמת בית החולים ותרם משמעותית להצלחתו .עצותיהם האסטרטגיות של צוות משרדו
והליווי הצמוד השפיעו משמעותית על ההצלחה .שיטות העבודה האפקטיביות שלו לניהול משבר תקשורתי הם הנימוק המרכזי
לבחירה ,כמו גם האמון בו נוכח רגישות המשבר והצורך לטפל בו במגוון קהלים ורבדים להחזרת השקט לעיר ואת אשדוד לכותרות
מחמיאות במישור הארצי.

משימות
נושא המשימה
רונן צור

פעילות
לאור ייחודיות הטיפול הנדרש ולאור
ההסבר המנומק ,הוועדה מאשרת
התקשרות עם רונן צור על-סך 140,000
ש"ח כולל מע"מ.

אחראי
דינה בר-אולפן

יעד
26/02/2018

הלשכה המשפטית בשיתוף עם דינה בר-
אולפן תכין הסכם.
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