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29/12/10 מתאייד מכרזים ועדת פמטוסול
, דרור ויזל, שרה מאיר, נתן :משתתפים ו מ אדלמן. נורית עדיאל, שלמה דוניצה, חמי ש

 התמ״ת. במשרד למ, כחול מטה - לשמונה דקה שת״פ - התמ״ת משרד - 260/12/10 מס'
מצ״ב. לב-פארי, אורית של פנייתה

30-12-10

 בדקה המשודרות תוכן פינות התעשיינים התאחדות משדרת האחרונה השנה במהלך :נושא
הישראלית. התעשייה בנושא לשמונה

 הפקת את להמשיך האפשרות את לבדוק מעוניין התמ״ת במשרד לבן כחול מטה
 כחול בנושא המשרד לקמפיין והתאמתו הסגיר עדכון תוך המשרד בשם ושידורן הפינות

לטובתנו״. עובד זה - לבן
 חשיבות לנושא המודעות את הציבורי היום סדר על ולשמור להמשיך הפינות מטרת

 והן הלאומית ברמה הן ותרומתה קטנים עסקים קידום על בדגש הישראלית התעשייה
עבודה. מקומות בהיבט לאזרח האישית ברמה

 מתחומים מפעלים על דקה בני קשת^סרטים בשידור יופקו המוצע השת״פ במסגרת
התמ״ת. משרד הנחיות פי על תיעשה בחירתם אשר בשמם, הצגתם תוך שונים,

מע״מ. + ₪ 1,580,000:סך על קונטנט גריי מחב׳ הצעה התקבלה

:שאלות מס׳ עולות בועדה מדיון

 להם ונותנת בישראל קטנים עסקים מקדמת הממשלה בה פעילות לבצע נכון האם .1
ופרסומי הכרה

זו, בנקודה השת״פ על התמ״ת משרד של המשפטי מהייעוץ דעת/אישור חוות לקבל יש
לחסויות. מסחרית לפרסומת לועדה לפנות וכן

אפקטיבי. הוא האם לבדוק חשוב מדיד, אינו זה ושת״פ מאחר .2
 משרד :כגון אחרים, משרדים עם שנעשו דומות פעילויות סמך על בדיקות לערוך כדאי

התייתת.

 דקה לבין pל כחול בקמפיין שעובר המסר בין ההבדל מה שואלים הועדה חברי .3
יותר? משתלם זה האם לשמונה?
 רגיל)דקה מתשדיר יותר ארוך השידור זמן ־ האחראית המפיקה ע״י שניתנה התשובה

 מציג יותר, גדולה לחשיפה אותו מביא 20:00 לשעה בדקה מיקומו לעומדוז®שניות(,
רגיל. תשדיר מאשר יותר תדמיתי תוכן

מבקשים זאת עם אם וראוי חשוב הנושא את רואים המכרזים ועדת חברי :החלטה
 שכולל זח, לשת״פ התמ״ת משרד של המשפטי מהייעוץ /אישור מסמך לקבל

הממשלה. בחסות פרטמיק עסקים חשיפת מטבעו
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20/01/11 מתאייד מכרזים ועדת פרוטוקול
אדלמן. נורית עדיאל, שלמה דוניצה, חמי שרון, דרור ויזל, שרה מאיר, נוע :משתתפים

^ כחול מטה - לשמונה דקה שת״פ ־ התמ״ת משרד - 260/12/10 ;מס עדכוו  ל
מצ״ב. לב-פארי, אורית של פנייתה

מהועדה אישור התקבל שבנדון, בנושא 29.12.10 מתאריך לפרוטוקול בהמשך :וסיווג החלטה
 לגבי קטנים/פרטיים עסקים חשיפת בדבר ממשלה חסות לאישור הבינמשרדית

לשמונה)מצ״ב(. דקה - לאומית גאווה פרוייקט
 גאווה לפרוייקט קונטנט גריי חב׳ עם פ״שת המכרזים ועדת מאשרת לכך, אי

 התמ״ת. משרד עבור לשמונה דקה - לאומית
 לתח״מ. (12)3 סעיף לפי מאושרת ההתקשרות

מע״מ + ₪ 1,580,000 השת״פ: עלות

20-01-11
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19/05/11 מתאריך מכרזים ועדת פרוטוסול
עדיאל. שלמה אדלמן, נורית דמיצה, חמי ויזל, שרה שתן, דרור ו משתתפי□

 עסקים פרוייקט - ל׳$ דקה - קונטנט גריי חב׳ ע□ שת׳׳פ ״ התמ״ת משרד - 73/05/11 מס'
 .a שלב לאומית /גאווה קטני□
מצ״ב. לב-פארי, אוריה של פנייתה

 הפרוייקט הצלחת ולאור (260/12/10 קונטנט)מכרז גריי עם הקודם לשת״פ בהמשך ;נושא
 וחידוד עדכון תוך נוספות פינות של ושידור הפקה לקדם התמ״ת משרד עי>י נתבקשנו

לבן. כחול רכישת עידוד בנושא נוספים מסרי□
ס להפקה נטנטקו גריי מחב׳ הצעה התקבלה  3,450,000 של בעלוה נוספים של^סרטי

₪ עלות לפי מע״מ + ^ ^ שידור(. + לסרט)הפקה של|

 בלבד עם»סרטים הפרוייקט המשך על הוחלט , בנושא התמ״ת במשרד דיון לאחר
המצ״ב(. במסמך ההצעה מע״מ)פירוט + fc! 2,000,000 של בעלות

 בנושא התמ״ת ומשרד קונטנט גריי חב׳ עם שת״פ מאשרת המכרזים ועדת :וסיווג החלטח
לתח״מ. (12)3 תקנה לפי קטנים עסקים קידום לאומית/ גאווה

מע״מ. + ₪ 2,000,000 5 התקשרות היקף
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20/07/11 מתאריך מברזים ועדת פרוטוקול
אדלמן נורית דוניצה, חמי ויזל, שרה שרון, דרור :משתתפים

 התיישבות לעידוד קונטנט גריי חב׳ עם שת״פ - והגליל הגגב לפיתוח המשרד -116/07/11 מס'
 לשמונה. בדקה ובגליל בנגב

מצ״ב. בלוך, מיקה של פנייתה

 והגליל הנגב לפיתוח המשרד של ובגליל בנגב התיישבות עידוד בנושא מקמפיין כחלק :נושא
 שת״פ לבצע והדוברת המשרד מנכ״לית ע״י התבקשנו ספטמבר.. בחודש לעלות המיועד

 התיירות משרדי עבור שנעשה דומה לשת״פ בדומה 2 בערוץ לשמונה דקה במסגרת תוכן
והתמ״ת.

 ומשפחות צעירים זוגות של אישיים לסיפורים הציבור את לחשוף השת״פ מטרת
 ארץ חבלי שני שמציעים היתרונות של חשיפה תוך הנגב או בגליל לגור לעבור שצחרו

 הפרסום את לחזק ובכך וציונות( חיים איכות תשתיות, תעסוקה, )חינוך, אלו.
בנושא. שנעשה האינפורמטיבי

מידע. כמקור המשרד לאתר הציבור את יפנו הסרטונים

 מע״ם + ₪ 5,000,000 ע״ס ראשונית הצעה התקבלה נטקבנט גריי ב׳ח עם פגישה לאחר
ת הפקת וכללה נו פי ^ ם. ^ רי דו י ^ו ^ ־ ו
 לתקופת מצומצמת הצעה להגיש החברה התבקשה בו )פעמיים( מו״ם ניהול לאחר
 תשודר פינה ושידור»^)כל להפקת^^פיגות הצעה החברה הגישה יותר, קצרה שידור

” מע״מ. + ₪ 2,245,000 סך על פעמיים(

והגליל? הנגב לפיתוח המשרד הישגי את לפאר זה כשת״פ המטרה אין האם :חמי
 ״דקה = השידור זמן בשל מאוד גבוהה החשיפה בו זה מסוג בשתי׳פ דווקא :פ. נורית

ההתיישבות. לעידוד במטרה מדובר כי ברור , לשמונה״
ת ₪ 5,000,000 של מסכום התחיל המו״מ :חמי נו פי ^ ^  האם מהסכום. לחצי וירד ל
ההפקות? מכמות בחצי לפחות תהיה שהתמורה ראוי לא

לתמורה. ביחס במחיר מו״מ/ירידה שום אין .׳שרה
המדיה. השידור, זמן הינו השת׳יפ עיקר השולי. החלק הינו ההפקתי החלק פ.: נורית

הפינות. שידור מס׳ על מו״מ כאן יש לכן הפינות. של החשיפות מס׳ היא המטרה

 גריי חב׳ מול היום עד שנעשו ההתקשרויות כל את לפניה רשמה המכרזים ועדת
:קונטנט

ם - קטנים( )עסקים התמ״ת משרד טי ר ^ז ₪ מיליון 3.5 ־ ®
ם המשך(- קטנים )עסקים התמ״ת משרד טי ר ס ^ ₪ מיליון 2.5 ^

□ התיירות משרד טי ר ס ^ ₪ מיליון 4 ®
ם לבן( )כחול התמ״ת משרד טי ר ט ^ ₪ מיליון 1.580 ^

ההתקשרויות. בכל דומים בסכומים מדובר פינה, או סרט פר מחיר של בתחשיב
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סיווג: החלטה  והרשות לשמונה בדקה קונטנט גריי חב׳ ע□ שת״פ מאשרת המכרזים ועדת ו
לתח״מ. (12)3 סעיף לפי והגליל הנגב לפיתוח

 ועדת מבקשת החב׳ מול הקודמים השת״פים סרגל בחינת לאחר זאת, עם
הטבות. עוד להשיג ולנסות עלויות למקסם כדי מו״מ לנהל המכרזים

מע״מ + ₪ 2,245,000 :ההתקשרות היקף


