
FROM LAPAM TO TAL P .01/0102-AUG-2010 0y2־־S

27-JIJN-2010 13:48 FROM LPPAM TO 335 p,01

0 9 V
m vn o n  7 u tn של 7H71 הממ

 5525 ז ג זאג תל > חעם ח׳«תד ר
n:s ,גז ל,ומה שלמו 

ס7פ ,03-5>מ<ז444 טל׳ , 5140400-a j 
wwMOd0Am.gOv.tf

10*17-06
WBWJaft ועדה p*m o 14/06/10 מתאייד

עדיאל. שלמה אדלמן, גורית קוד, אופירה שרון, דתד ומל, שרה מאיר, ותן :משתתפים

 התיירות משרד עבור pvn מדיה שת״פ - התיירות משרד *128/06/10 ,במס דית המשך
 קונטקט. גר>י חברת באמצעות רשת בשידורי
טצ״ב. לאור, אפרת של פנייתה

 להתיחס יצלה לא הקודם שבדיון מכיוון ואת המשפטית. היועצת בקשת לפי נערך הדיון המשל
 שאלות מספר הושארו הקודם שבדיון טשו□ ובעיקר שהתעוררו ולשאלות לנושא עגיינית

דעתה. לחוות ספציפיות

 בנושאי תכנמת ומשדרת המפיקה קונטקט גריי חב׳ עם שת**פ לקדם מעוניין חתיירות משרד גישא:
בישראל. חפניס תיירות קידום את לעודד במטרה שונים תיירות
 מסמך וכי ,״רשת״ הזכיינית מטעם פועלת החברה כי הובהר המשפטית היועצת לבקשת
המכרזים. ועדת אל לפנייה צירף העניין את המאשר

 הל דק׳ של• מגזין הפקת^^תכניות ־, כוללת קונטקט גריי חב׳ של הצעתה :ההצעה
^I כתבות עם משולבת אחת V T R ברשת, 20:00 השעה לפגי שניות • של ספוטים
ע□ התייתת מ. של הפעולה שיתוף עלות והפקתם. המגזין( מתכניות )העזרות I ערוץ
 8 של בעלות בולו חשתי׳ה את העריכה )רשת מע״ט. + &ז מיליון 4 תינה קונטקט גריי

ובז(. מילתן
 האתרים של רשימה קונטקט גחי לחב׳ התיירות משרד יעביר התכניות הפקת טרט

אתר. פל על שיופקו התכניות ומס׳ הרלווגטיס

:השאלות
 הפטור ועדת באישור צורד יש האם ,החשב ידי על השאלה נשאלה חקודס בדיון

■- ריג̂.  על עולה המבוקשת ההתקשרות ששווי מכיוון המשפטית- היועצת תשובת . ̂י
הפטור ועדת של האישור נדרש אלן מילית!ט- 4

 החשב של החסויות ועדת באישור צורד לש האם הקודס־ בדיון שנשאלה נוספת שאלה
תצללי?
 עם עושה שלפ׳׳ם אחר שת״פ על כמו כשלעצמו, השת״פ :המשפטית היועצת תשובת
 ברכישת למעשה ומדובר מאתר החסויות לועדת פניה מחייב אינו תקשורת- ערוצי
בחסות. ולא מדיה,

 אישיר את לבקש צורך יש לתכנית חסות כנותני נוספים גופים שיצטרפו במקדה דק
התמרות. במשרד החסויות ועדת

 התמרות, משרד עבור קונטקט גריי חב׳ עם שת״פ מאשרת המכרזים ועדת וסיווג: החלטה
לתח׳׳מ. (12)5 סעיף לפי מאושרת ההתקשרות

עימם. חתום חוזה ללא לפועל יצא לא השת״פ
,* .רה״ט ס.חשב מול ייסגרו התשלום תנאי

^ ג׳ תפטור ועדת באישור מותנית החתקשרית ^ צ h א־ד i

מע״מ + ₪ 4,000,000

. \
 ויול שרת עו׳׳ד

משפטית יועצת

}- j
 שרון דרור

מקצועי יועץ
 אדלמן מרית

חברה

 דוניצה חמי
מז״מ ס.חשב

חבר
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16/11/10 מתאריד מכרזים ועדת פרוטוסול
אדלמן. נורית קון, אופירה ויזל, שרה שרון, דרור :משתתפים

p שת״פ- התמ״ת משלד -235/11/10 ;מס w התמ״ת. משרד עבור 8ל- דקה - קונטנט גריי עם 
מצ״ב. לב־פארי, אורית של פנייתה

 מעוניין ,14.12.10 ב- לתוקף שנכנסות עסקה ביטול תקנות בנושא מקמפיין כחלק נושא;
 של בדיקה לאחר .2 בערוץ 8ל־ דקה במסגרת תוכן פ״שת לבצע חתמ״ת משרד

קונטנט. מגריי הצעה התקבלה במיידי, בנושא פילרים להעלות האפשרות

 הצרכנים ציבור את ליידע :התמ״ת ממשרד שניתנו דגשים על מתבססת ההצעה
 מהימן)אתר מידע למקור הציבור את להפנות החדשות, התקנות על והעוסקים

התשלום(. בצורת תלוי כספי החזר התקנות)כגון, מהות דגשים'לגבי ולחדד התמ״ת(

 שלבים שני וכללה מע״מ + ₪ 4,000,000 ע״ס ראשונית הצעה העבירה קונטנט גריי חב>
פינות. והפקת® אחת כל פינות % של

ביותר. מצומצמת ובהפקה אחד לשלב רק הצעה להעביר נתבקשה החברה
 מצולמות הפקת^פינות וכוללת: מע״מ + ₪ 2,500,000 ע״ס עומדת המעודכנת הצעתם

ם כ־^פעמים שישודרו מי ט איי  הלילה בתכנית בנושא וירחיבו שיעסקו תכניים ^
 והפנייה להסבר המיועדות ההצעה׳^פינות כוללת כן כמו קשת. של החדש הכלכלית

 יגיש הפינות את הסוחרים. לקהל ו־^פינות הצרכנים לקהל ייעודי אינטרנט לאתר
צרכנות. עם מזוהה דמותו אשר הכט, חיים

 חגנט לוח פי על התקופה לאורך כלכליים ומגזינים חדשות בתכניות ישובצו הפינות
הספק. להצעת המצ״ב

 משרד עבור 8ל־ דקה ־ קונטנט גריי עם תוכן שת״פ מאשרת המכרזים ועדת :וסיווג החלשה
לתח״מ. (12)3 תקנה לפי התמ״ת

מע״מ. + ₪ 2,500,000 התקשרות: היקף

d 9Xj ו
 ויזל שרה עו״ד

יועמ״ש

6VK> ג ר
 קו[ אופירה

ע.גזבר

J )
 אדלמ נורית

חברה


