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 27/02/12 מתאריד מכרזיס ועדת פרוטוקול
עדיאל שלמה קוך. אופירה ויזל, שרה שרון. דרור : משתתפי□

 ב׳ שלב - לשמונה בדקה שת״פ - והגליל הנגב לפיתוח המשרד - 34/02/12 ,מס
מצ״ב. בלוך, מיקה של פנייתה

מעוניין הקודם, השתי׳פ של ההצלחה ולאור והגליל הנגב לפיתוח המשרד לבקשת :נושא
 לשמונה. בדקה והגליל בנגב התיישבות הסרטיםיבנושא פרוייקט את להמשיך המשרד

נוסף. סרטי□ סבב להפקת קונטנט מגריי הצעה התקבלה

□ א׳ בשלב ^. סרט )כל צולמו^^סרטי ^ ^■ דר* שו
□ ,ב בשלב  ישודרו שיבחרו)הסרטים וסיפורים תחקיר פי על נוספים יצולמו^^סרטי

(.2 ערוץ - ברשת לשמונה. בדקה וחמישי רביעי בימים

המצ״ב בפניה השת״פ פירוט

ה שת״פ מאשרת המכרזים ועדת וסיווג■ החלטה ק הנגב לפיתוח והמשרד : ערוץ לשמונה בד
לתחי־מ (12)3 סעיף לפי והגליל

מע״מ + 101 2,270,000 : התקשרות היקף

 שרון דרור
יו״ר מ״מ

 ויזל שרה עו׳־ד
יועמ״ש
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16/12/12 מתאריך 0רז>3מ ועדת פרוטוסול
עדיאל שלמה לוי, חגית דוניצה, חמי ויזל, שרה שרון, דרור :משתתפים

 קונטנט. גריי עם שת״פ -המשך והגליל הנגב לפיתוח המשרד -197/12/12 מס'
מצ״ב. בלוך, מיקה של פנייתה

 מעוניין המשרד קונטנט גריי עם שת״פ אושר בה 34/02/12 מס׳ לפרוטוקול בהמשך נושא:
 ובגליל. בנגב ההתיישבות לעידוד פינות שוב ולשדר הנ״ל השת״פ את להמשיך
.2 ערוץ ברשת, לשמונה בדקה ישודרו הפינות

₪ בעלות וחצי כחודשיים למשך סה״כ^פינות ^ | ? ל מע״מ. + ₪ 787,750 סה״כ: לפינה. ש

:והחלשה סיווג
 (12)3 סעיף לפי והגליל הנגב לפיתוח והמשרד קונטנט גריי עם שת״פ מאשרת המכרזים ועדת

לתח״מ.

מע״מ. + ₪ 787,750 התקשרות: היקף

/ !

חברחברה
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 26/12/11 מתאריך מכרזים ועדת פרוטוסול
אדלמן. מרית דוניצה, חמי ויזל, שרה שרון, דרור :משתתפים

 בערוץ לשמונה בדקה אנרגטית התייעלות שת״פ - והמים האנרגיה משרד - 201/12/11 מס'
10.

מצ״ב. בלרך, מיקה של פנייתה

 האנרגיה לתחום הקשורים בנושאים תוכן פינות לקדם מעוניין והמים האנרגיה משרד :נושא
 תיירות התמ״ת, משרד עם שנעשו דומים לשת״פ בדומה 10 בערוץ לשמונה בדקה

והגליל. הנגב לפיתוח והמשרד

 נושא את ויקדמו יעסקו הפינות כי הוסכם המיזם ובחינת לקידום פגישות מס׳ נערכו
 קמפיין יוביל אותו המרכזי המסר את למעשה יעבו ובכך האנרגטית ההתייעלות

המשרד.
חדשותי. אופי בעלות יהיו והן אייזנבוך נעמה השדרנית תוביל הפינות את

 בערוצים שידור לרבות הטאנלנט, עם כולל השת״פ חומר על מלאות זכויות למשרד
נוספים.
A כולל: השת״פ

ם מגישה(, עלות הפקת^פינות)כולל רי דו שי ^^שידורים( פינה)סה״כ לכל ל
בשבוע. פעמיים

 למשלי בקרה חב׳ ע״י למדיה, השוואה זה בשת״פ נעשתה האם :חמי
לפעולה. הנעה בה ואין פרסומות בה אין תכנית, זו לשמונה דקה :פיינמן גורית

למדיה. השוואה נעשתה לשמונה דקה עם שנעשה הראשון בשת״פ
שנעשה. התחשיב את לצרף מבקש :חמי

 והמים האנרגיה משרד עם לשמונה בדקה שת״פ מאשרת המכרזים ועדת והחלטה: סיווג ׳
לתח״מ. (12)3 סעיף לפי אנרגטית התייעלות בנושא ״

מע״מ + ₪ 2,750,000 התקשרות: היקף

 שרון דרור
יועמ״שיו״ר מ״מ
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 דוניצה חמי
רה״מ חשב ס.
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01/02/12 מתאריך מכרזים ועדת פרוטוקול
 עדיאל שלמה אדלמן, נורית קוך. אופירה שרון, דרור משתתפי□
באישורה מותנית ההחלטה מהישיבה, נעדרה ויזל שרה היועמ״ש

 לשמונה. בדקה שת״פ הקליטה משרד 23/02/12 ,מס
מצ״ב. גרמן, אליאן של פנייתה

 מעוניין שוני□ ממשלה משרדי עבור תוכן פינות במסגרת דומים פעולה לשיתופי בהמשך נושא
 על דגש תוך בישראל עלייה קליטת בנושא תוכן פינות לקד□ עליה לקליטת המשרד

האנושי. הפאן
T9

 עייי ולשידור להפקה הצעה התקבלה פיה על הקליטה משרד נציגי ע□ פגישה התקיימה
 למרץ )עד 2 בערוץ לשמונה דקה הייחודית המדיה את רכשה אשר קונטנט גריי חב׳

2014.)
 לעסוק הפינות על וכי השת׳יפ תוכן את מעט לצמצם הוחלט ההצעה בדיקת לאחר

הצופי□ את לחשוף במטרה היבטי□ ממספר לישראל העליה קליטת נושא את ולקדם
 לחברה וחשיבותה תרומתה את לציין דאת וע□ הקליטה לקשיי הקליטה, להילך

הישראלית

המצי־ב(. בפניה השת״פ )פירוט ₪ 1,375,000 הינו: השת״פ עלות

סיווג: החלטה משקד עבור לשמונה בדקה קונטנט גריי עם שת״פ מאשרת המכרזים ועדת ו
לתח״מ. (12)3 סעיף לפי הקליטה

מע״מ + ₪ 1,375,000 התקשרות: היקף
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12/07/12 מיום מכרזים ועדת פרוטוקול
קוך אופירה ויזל. שרה שרון, מרגלית,.דרור גדי : משתתפים

 לשמונה. בדקה שת׳יפ ״ הצרכן להגנת הרשות - הממ״ת משרד - 133/08/12 ,מס
מצי׳ב. לב-פארי, אורית של פנייתה

:נושא
 הכט חיי□ בהובלת עסקה ביטול חוק תקנות בנושא לשמונה דקה במסגרת לשת״פ בהמשך

 העברת המאפשר תוכן לפורמט לחזור הצרכן להגנת והרשות התמ״ת משרד ע״י התבקשנו
הצרכן. להגנת הקשורים ולחוקי□ לצרכנות הנוגעים בתחומים מעמיקה מסרי□

 בוקר. תכנית }רצועת לשמונה לדקה מעבר פריסה הכוללת קונטנט גריי מחב׳ הצעה התקבלה
■ ₪ בעלות כלכלי( ולילה רשף רפי

 לקניית לשמונה הדקה קניית בין להפריד יש כי הועדה החליטה המכרזים בועדת דיון לאחר
לפ״מ(. ע״י ישירות )שתירכש פריים באוף הנוספות שידור הרצועות

 הינן הנוספות השידור רצועות קניית כי נמצא בלפי׳מ המקצועיים הגורמים בדיקת לאחר
^ בעלות ■ ( ל מע״מ. + ₪ ש

לשמונה. בדקה השת״פ עבור מע״מ + ₪ מיליון 1.750 ע׳יס קונטנט גריי הצעת עומדת לכך, אל

 עם לשמונה בדקה 0שת״ עבור קונטנט גריי עם שת״פ מאשרת המכרזים ועדת :וסיווג החלטה
לתח׳ימ. (12)5 סעיף לפי הצרכן להגנת הרשות התמ״ת, משרד

םע״מ + ₪ 1.750,000 :המקשרות היקף

 ויזל שרה עו״ד
יועמ״ש

 קוך אופירה
גזבר ע
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8/11/12 מתאריך מכרזיס ועדת פרוטוקול
לוי חגית עדיאל, שלמה דוניצה, חמי ויזל, שרה שרון, דרור מרגלית, גדי :משתתפים

13-11-12

 לשמונה. בדקה שת׳(פ - לאומי לביטוח -המוסד171/11/12 ;מס
מצ״ב. בראל, איריס של פנייתה

 ומצגות פגישות למספר ובהמשך לאומי לביטוח המוסד של ההסברה מפעילות כחלק :נושא
 לציבור חשוב וכמידע לפעילות הקשורים תכנים לקידום אפשריים פעולה דרכי לבדיקת

 של מיזמים למספר בנוסף זאת לשמונה. בדקה סרטונים של ושידור הפקה לקדם התבקשנו
עבורם. המקודמים שיווקי תוכן

 זאת כל מאידך. אישיים ולסיפורים מחד שונים למיזמים הציבור את לחשוף הסרטונים מטרת
 של השונים הטיפול בתחומי בפניו העומדות האפשרויות את להכיר הציבור את להניע במטרה
 הציבור חשיפת באמצעות זאת כל ולקבלם. לפנות הצורך ובמידת לאומי לביטוח המוסד

 המתנדבים במערך הקשורים אישיים סיפורים דרך עבורו המוסד פעילות של שונים להיבטים
 טיפול מקצועי, שיקום איבה, פעולות בנפגעי טיפול לאלמנות, תמיכה קבוצות לקשיש, בייעוץ
וכר. עבודה תאונות בגפגעי טיפול בסיכון, ילדים לנכים, שירותים פיתוח נפש, כפגועי

 מרקם ובחירת מעמיק תחקיר ייערך עבורם דוקומנטריים הפקת^סרטוניס כוללת ההצעה
ומגדרית. מגזרית מבחינה והן ארצית מבחינה הן מייצג סיפורים

 בנושאים נוסף למידע לאתר ויפנו הלאומי הביטוח עם המזוהים באלמנטים ימותגו הפינות
השונים. בסרטים שיוצגו השונים

 המשרד באתר המשרד, של יוטיוב בערוץ להצגה הלאומי הביטוח לרשות יעמדו הסרטים כל
* כמקובל. שוטפת הסברה ולפעילות

נוספת. שנה לחצי אופציה עם שנה חצי למשך ראשון בשלב השיבוצים תקופת

:המחיר הצעת פירוט
ההפקה עבור '₪

 ראשונה שנה חצי עבור ₪
נוספת)אופציה( שנה חצי עבור ן₪

השידורים. לביצוע בהתאם התשלום

וסיווג: החלטה
 (12)3 סעיף לפי לשמונה דקה עם לאומי לביטוח המוסד של שת״פ מאשרת המכרזים ועדת

לתח״מ.

לעיל( חקירוט )עפ״י מע״מ + ₪ 2,750,000 :התקשרות היקף

מלילית גדי
/ יו״ה
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 שרון דרור
מקצועי יועץ

יועמ״ש

למהעזייאל
חבר

 דוניצה חמי
רה״מ ס.חשב

http://www.iapam.gov.it

