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 לביטחון הפניםהמשרד 
 הממונה על העמדת מידע לציבור 

  

 לכבוד
 מר לייבו אחיה יוסף

achealebo1@gmail.com 
 
 

 שלום רב, 
 

 מענה לבקשת מידעון: הנד
 28/3/2022סימוכין: 

 
 להלן: דכ להשיבך מתכבדת ניריה, שבנדון לבקשתך בהמשך .1

לעניין הכיבוד אשר נקנה לישיבות המשרד, מצ"ב הרכישות שהתבצעו במהלך חודש  .א

 :2022מרץ 

 הזמנהסכום ה פירוט ההזמנה שם העסק נרכש בתאריך

 ₪ 400 מגשי פטיפורים הולי בייגל 15/3/22

 ₪ 880 פטיפורים ומאפים הולי בייגל 20/3/22

 ₪ 970 כריכים, מאפים הולי בייגל 21/3/22

 ₪ 553 כיבוד מתוקה 24/3/22

 ₪ 680 כיבוד קנאפס 27/3/22

   

 להלן שמות היועצים המועסקים בלשכת השר לביטחון הפנים עומר בר לב:    .ב

 שפר קווה יובל (1

 יעל סיני (2

 אורית טייה (3

 הילה צור (4

 עופר הראל (5

 יעל גורן (6

אשר שכרה נע בין  בכירה יועצתלעניין שכר היועצים, בלשכת השר מועסקת    .ג

שאר היועצים אינם יועצים בכירים ושכרם אינו ₪;  31,371.97לבין ₪  29,527.31

 חייב בפרסום.

  

 2022במאי  16 
 ט"ו באייר תשפ"ב 

5700-0082-2022-000242      
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החברתיות, מצ"ב נתוני הפרסום  לעניין פירוט הוצאות המשרד על פרסום ברשתות   .ד

 :2022מתחילת שנת 

 עלות הפרסום שם הקמפיין

 ₪ 11,000 קידום שוטף דיגיטל

בדף של  - ופנאט בטיויו, קבובפייסקידום סרטון בערבית 

 105להגנה על ילדים ברשת  המטה הלאומי

50,000 ₪ 

 בדף המשרד לביטחון הפנים קידום סרט בערבית

  105עבור המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת  

5,000 ₪ 

משפיענים עבור המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 

105 

130,000 ₪ 

  

 
אציין כי לעת זו טרם השר לביטחון הפנים, של מנכ"ל המשרד ולעניין קבלת היומנים של  .2

לחוק חופש  )ב(7ועל פי סעיף  ,ולפיכך ,הסתיים הטיפול למסירת מענה מלא לבקשתך

ימים  30-אני מאריכה בזאת את תקופת המענה לבקשתך ב 1998-המידע התשנ"ח

 נוספים.

וככל שיסתיים הטיפול בבקשה עוד קודם לסיום תקופת המענה שהוארכה,  ,עם זאת

 אודיעך על החלטתי. 

 

 .למשרדנו הנוגעים בעניינים ולסייע לשוב אשמח .3

 
 
 

 בברכה,                   
                                                                                              

 גלית צוברי              
 הממונה על העמדת מידע לציבור       
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