
משרד
התרבות

והספורט
ה׳תשע״ח באב ז׳ חמישי יום

2018 ביולי 19
מן אלעד עו״ד לכבוד:

elad@man-barak.com אלקטרוני דואר באמצעות

1998 - תשנ״ח המידע, חופש חוק מכוח לפנייתך תשובה הנדון:

 התרבות במשרד התקבלה החוק(, - )להלן 1998 - התשנ״ח המידע, חופש לחוק בהתאם מידע לקבלת בקשתך .1
:תוכנה ולהלן 26.11.2017 בתאריך והספורט

 שהדבר ככל חיפוש בר דיגיטלי בפורמט לקבלם נבקש הבאים, המידע ופריטי הנתונים למסמכים, הנוגע בכל (1
ניתן.

 את נבקש קלנדרית שנה כל לגבי ובנפרד במובחן לבקשה, המענה מתן למועד ועד 1.1.2010 שמ לתקופה ביחס (2
 או בעצמה לפ״מ ששילמה מטעמה מי ו/או קונטקט גריי חב׳ עם להתקשרות הנוגעים התשלומים פירוט

 מהחברה שקיבלה ככל קיבלה, ואשר אחרות ממשלתיות ויחידות משרדי לרבות אחרים גורמים באמצעות
ההסכמית. וזיקתו סכומו מועדו, התקבול, או התשלום מהות בציון וזאת

 כל לרבות ההתקשרות הסכמי את וכן החברה עם ההתקשרות ומהות השירותים תיאור את לקבל נבקש כן (3
 פטור ו/או מכרזים ועדת של החלטה כל וכן החברה עם ההתקשרות להסכם תוספת ו/או שינוי ו/או הארכה

 האם לדעת נבקש עוד והארכות. תוספות שינויים, לרבות זו חברה עם התקשרות עם בקשר התקשרויות ו/או
מכרז. מהליכי לפטור הנימוקים היו מה - שלא וככל מכרז בעקבות נעשתה החברה עם ההתקשרות

:המענה להלן המשפטית הלשכה עם התייעצות ולאחר בקשתך לאור .2

 מכרזים ועדת רכזת כהן, שרון וגב׳ בלפ״מ חשב סגנית קוך, אופירה גב׳ ידי על לי שנמסרו כפי הנתונים מצ״ב (1
:בלפ״מ

 נוחות, מטעמי עוגלו )הסכומים ומהותם בע״מ קונטנט גריי חב׳ עם להתקשרות הנוגעים התשלומים פירוט להלן (2
:ועמלות( מע״מ כולל לא נטו, בסכומי מדובר
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משרד
התרבות

והספורט
:2010 שנת

מכרזים ועדת אישור ההתקשרות מהות )₪( ששולם סכום המשרד שם

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
4,000,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 חלק המהווה ”ל דקה” שת״פ
 הפנים תיירות לקידום מקמפיין
בישראל

840,000 התיירות משרד

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
2,500,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 חלק המהווה ”ל דקה” שת״פ
 ביטול תקנות בנושא מהקמפיין

 ביום לתוקף שנכנסו עסקה
14.12.10

1,250,000  הכלכלה משרד
 )בעבר והתעשייה

התמ״ת( משרד

מע״מ. כולל לא ₪, 2,090,000 הינו 2010 בשנת בע״מ קונטנט גריי לחברת התשלום סך י
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משרד
התרבות

והספורט
:2011 שנת

מכרזים ועדת אישור ההתקשרות מהות )₪( ששולם סכום המשרד שם

 מכרזים ועדת אישור ראה
2010 משנת

 המהווה ”ל דקה” שת״פ המשך
 תיירות לקידום מקמפיין חלק

בישראל הפנים

3,160,000 התיירות משרד

 מכרזים ועדת אישור ראה
2010 משנת

 חלק המהווה ”ל דקה” שת״פ
 ביטול תקנות בנושא מהקמפיין

 ביום לתוקף שנכנסו עסקה
14.12.10

1,250,000  הכלכלה משרד
 )בעבר והתעשייה

התמ״ת( משרד

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,580,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 במסגרת ”ל דקה” שת״פ
 עובד זה - לבן כחול” קמפיין

 עסקים לעידוד ”לטובתנו
קטנים

1,580,000  הכלכלה משרד
 )בעבר והתעשייה

התמ״ת( משרד

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
2,000,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 בנושא ”ל דקה” שת״פ המשך
 כחול-” מוצרים רכישת עידוד

”לבן

2,000,000  הכלכלה משרד
 )בעבר והתעשייה

התמ״ת( משרד

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
2,245,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 מקמפיין כחלק ”ל דקה” פ”שת
 בנגב התיישבות עידוד בנושא

ובגליל.

624,170  לפיתוח המשרד
 והגליל הנגב

 משרד )תקציב
רה״מ(

מע״מ. כולל לא ₪, 8,614,170 הינו 2011 בשנת בע״מ קונטנט גריי לחברת התשלום סך י
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משרד
התרבות

והספורט
:2012 שנת

מכרזים ועדת אישור ההתקשרות מהות )₪( ששולם סכום המשרד שם

 מכרזים ועדת אישור ראה
2011 משנת

 כחלק ”ל דקה” שת״פ המשך
 עידוד בנושא מקמפיין

ובגליל. בנגב התיישבות
א׳( )שלב

1,620,830  לפיתוח המשרד
 והגליל הנגב

 משרד )תקציב
רה״מ(

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
2,270,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 מקמפיין כחלק ”ל דקה” שת״פ
 בנגב התיישבות עידוד בנושא

ובגליל.
ב׳( )שלב

2,230,000  לפיתוח המשרד
 והגליל הנגב

 משרד )תקציב
רה״מ(

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
787,750 ₪
פרוטוקול. *מצ״ב

 מקמפיין כחלק ”ל דקה” פ”שת
 בנגב התיישבות עידוד בנושא

ובגליל.
ג׳( )שלב

262,584  לפיתוח המשרד
 והגליל הנגב

 משרד )תקציב
רה״מ(

 אישור ;מכרזים ועדת אישור
 ע״ס - משרדית פטור ועדת

2,750,000 ₪
פרוטוקול. *מצ״ב

 פינות לקידום ”ל דקה” פ”שת
 הקשורים בנושאים תוכן

 וההתייעלות האנרגיה לתחום
האנרגטית

2,750,000  לתשתיות המשרד
 אנרגיה לאומיות,

ומים

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,375,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 פינות לקידום ”ל דקה” שת״פ
 עלייה קליטת בנושא תוכן

האנושי הפן על בדגש בישראל

1,375,000  העלייה משרד
והקליטה

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,750,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 תקנות בנושא ”ל דקה” שת״פ
עסקה ביטול

1,055,000  הכלכלה משרד
 )בעבר והתעשייה

 - התמ״ת( משרד
 להגנת הרשות

הצרכן

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
2,750,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 מפעילות חלק המהווה שת״פ
 האפשרות להיכרות ההסברה
 הטיפול בתחומי בפניו העומדות

ל”המל של השונים

137,500  לביטוח המוסד
לאומי

מ.”מע כולל לא ₪, 9,430,913.76 הינו 2012 בשנת בע״מ קונטנט גריי לחברת התשלום סך י
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משרד
התרבות

והספורט
:2013 שנת

מכרזים ועדת אישור ההתקשרות מהות )₪( ששולם סכום המשרד שם

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,190,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 תוכן פינות שידור הכולל שת״פ
 :עיקריים נושאים בשלושה
 ונהיגה אלכוהול מהירות,

 לציבור מידע ומתן רגל והולכי
בנושא.

1,190,000  הלאומית הרשות
בדרכים לבטיחות

 משנת מכרזים ועדת אישור
2012;

 ע״ס מכרזים ועדת פרוטוקול
1,608,750 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 חלק המהווה שת״פ *המשך
 להיכרות ההסברה מפעילות

 בפניו העומדות האפשרות
 של השונים הטיפול בתחומי

ל.”המל

4,221,250  לביטוח המוסד
לאומי

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

 במסגרת שלא מדיה *רכש
פ”שת

 מכרזים ועדת אישור ראה
2012 משנת

 כחלק ”ל דקה” שת״פ המשך
 עידוד בנושא מקמפיין

ובגליל. בנגב התיישבות

525,166  לפיתוח המשרד
 והגליל הנגב

 משרד )תקציב
רה״מ(

 מכרזים ועדת אישור ראה
2012 משנת

 בנושא ”ל דקה” שת״פ המשך
עסקה ביטול תקנות

695,000  הכלכלה משרד
 )בעבר והתעשייה

התמ״ת( משרד

מ.”מע כולל לא ₪, 6,631,416 הינו 2013 בשנת מ”בע קונטנט גריי לחברת התשלום סך י
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משרד
התרבות

והספורט
:2014 שנת

מכרזים ועדת אישור ההתקשרות מהות )₪( ששולם סכום המשרד שם

 מהשנים מכרזים ועדת אישור ראה
2013ו- 2012

 מפעילות חלק המהווה שת״פ *המשך
 העומדות האפשרות להיכרות ההסברה

ל.”המל של השונים הטיפול בתחומי בפניו
פ”שת במסגרת שלא מדיה *רכש

4,080,000  לביטוח המוסד
לאומי

 (12)3 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 ג-”תשנ מכרזים, חובת לתקנות

1993

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
2,143,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 בנושא מקמפיין כחלק ”ל דקה” שת״פ
ובגליל. בנגב התיישבות עידוד

1,428,769  לפיתוח המשרד
והגליל הנגב

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
3,447,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 של הסברה מפעילות חלק המהווה שת״פ
המשרד בעבודת הקשורים שונים נושאים

3,447,000  לתשתיות המשרד
 אנרגיה לאומיות,

ומים

 ע״ס מכרזים ועדת פרוטוקול
2,292,500 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 מידע סרטוני סדרת הכולל ”ל דקה” שת״פ
בחקלאות השונים בתחומים

2,292,500  החקלאות משרד
הכפר ופיתוח

 ע״ס מכרזים ועדת פרוטוקול
1,570,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 מפעילות חלק המהווה ל" דקה” *שת״פ
 למגזרים העבודה חוקי תקנות בנושא

השונים

2,029,000  הכלכלה משרד
 )בעבר והתעשייה

התמ״ת( משרד

 (12)3 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 ג-”תשנ מכרזים, חובת לתקנות

1993

פ”שת במסגרת שלא מדיה *רכש

 ע״ס מכרזים ועדת פרוטוקול
475,000 ₪
פרוטוקול. *מצ״ב

 התרבות להנגשת ”ל דקה” שת״פ *
 לכלל השונים ענפיה על הישראלית

האוכלוסייה.

997,560  התרבות משרד
והספורט

 (12)3 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 ג-”תשנ מכרזים, חובת לתקנות

1993

פ”שת במסגרת שלא מדיה *רכש

 ע״ס מכרזים ועדת פרוטוקול
1,760,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 אישורים בהליכי הרפורמה בנושא שת״פ
ובניה בתכנון

1,760,000 הפנים משרד
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משרד
התרבות

והספורט
 ע״ס מכרזים ועדת פרוטוקול
1,503,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 התכנית 360 תכנית בנושא שת״פ
בסיכון ולילדים לנוער הלאומית

1,288,400 הרווחה משרד

 ע״ס מכרזים ועדת פרוטוקול
 הרחבת פרוטוקול ; ₪ 1,981,000
ש״ח 50,000 עד ע״ס התקשרות

הוועדה. פרוטוקולי *מצ״ב

 בהובלת משמעותית למידה בנושא שת״פ
החינוך משרד

2,023,000 החינוך משרד

 עד ע״ס מכרזים ועדת פרוטוקול
1,500,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 חרף בישראל פנים תיירות לעידוד שת״פ
בישראל הביטחוני המצב

976,500 תיירות

מע״מ. כולל לא ₪, 21,229,079 הינו 2014 בשנת בע״מ קונטנט גריי לחברת התשלום סך י
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משרד
התרבות

והספורט
:2015 שנת

מכרזים ועדת אישור ההתקשרות מהות )₪( ששולם סכום המשרד שם

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,652,380 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 הנעת לחיזוק הסברה שת״פ
 הקשור בכל לפעולה הציבור

ומיחזור פסולת להפרדת

120,000  להגנת המשרד
הסביבה

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

.1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 1,095,000  לפיתוח המשרד
והגליל הנגב

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
₪396,000

פרוטוקול. *מצ״ב

 לידיעת להביא שמטרתו שת״פ
 פעילויות על מידע הציבור
 היהודית החברה בתחום

בארץ והציונית

392,000  לשירותי המשרד
דת

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 532,000  הלאומית הרשות
והצלה לכבאות

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
4,116,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 ממהלך חלק המהווה שת״פ
 הציבור מודעות חיזוק שמטרתו
 כרשות הכנסת לתפקיד

ופעילותה מחוקקת

226,400 ישראל כנסת

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
2,355,500 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 -”אתנה” עם ”ל דקה” *שת״פ
 בכלל הנשי הספורט לעידוד
 בקרב בפרט, הישגי וספורט

הנשי המין

2,620,500  התרבות משרד
והספורט

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

 במסגרת שלא מדיה *רכש
פ”שת

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
1,960,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 הציבור יידוע שמטרתו פ”שת
 הרשות של קיומה אודות

 שנוקטת השונים והמהלכים
הצרכנים עבור הרשות

1,960,000 החשמל רשות

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,182,900 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 תפקיד הצגת שמטרתו שת״פ
 אדם כוח וגיוס בשטח השוטר
ישראל למשטרת איכותי

1,182,900 ישראל משטרת

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 2,815,416  לתשתיות המשרד
 אנרגיה לאומיות,

ומים
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משרד
התרבות

והספורט
 ע״ס מכרזים ועדת אישור

785,000 ₪
פרוטוקול. *מצ״ב

 מהקמפיין חלק המהווה *שת״פ
 המדע בתחום נשים לעידוד

והטכנולוגיה

890,840  המדע, משרד
והחלל הטכנולוגיה

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993תשנ״ג-

 במסגרת שלא מדיה *רכש
שת״פ

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
445,300 ₪
פרוטוקול. *מצ״ב

 השמירה נושא לקידום שת״פ
 בעולם הפרטיות על וההגנה
המקוון

365,300 המשפטים משרד

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,503,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 360 תכנית בנושא שת״פ
 לנוער הלאומית התכנית
בסיכון ולילדים

636,600 הרווחה משרד

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
933,300 ₪
פרוטוקול. *מצ״ב

 לקידום הרשות בנושא *שת״פ
 וההיבטים האשה מעמד

הרשות בתחום ההסברתיים

955,794  ראש משרד
הממשלה

 מתייחס זה *נתון
 הפעילות לכלל

 התקציבית
 תחת המתנהלת

 לרבות רה״מ, משרד
 המשרד תקציב
 ;חברתי לשוויון
 ירושלים משרד

 משרד ומורשת;
התפוצות.

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993תשנ״ג-

 במסגרת שלא מדיה *רכש
שת״פ

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
₪1,156,000

פרוטוקול. *מצ״ב

 מפעילות חלק המהווה שת״פ
 על המשרד של נרחבת הסברה

בטיפולו הנושאים

419,500  העליה משרד
והקליטה

מע״מ. כולל לא ₪, 14,211,900 הינו 2015 בשנת בע״מ קונטנט גריי לחברת התשלום סך י
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משרד
התרבות

והספורט

:2016 שנת

מכרזים ועדת אישור ההתקשרות מהות
ששולם סכום

)₪( המשרד שם

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,569,700 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 לציבור מידע הנחלת שמטרתו שת״פ
 מתן בריא- חיים לאורח הקשור בכל

 אורח וקיום מחלות למניעת כלים
נכון. חיים

1,569,700 הבריאות משרד

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 1,171,500  לפיתוח המשרד
והגליל הנגב

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 331,500  הלאומית הרשות
והצלה לכבאות

 מכרזים ועדת אישור ראה
2015 משנת

 ממהלך חלק המהווה שת״פ המשך
 הציבור מודעות חיזוק שמטרתו
 מחוקקת כרשות הכנסת לתפקיד

ופעילותה

3,375,557 ישראל כנסת

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 1,001,000  לתשתיות המשרד
 אנרגיה לאומיות,

ומים

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
2,705,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 מקמפיין חלק המהווה *שת״פ
 להעלאת ”יחידות 5 מתמטיקה”

 יח׳ 5 לבגרות הניגשים מספר
מתמטיקה

2,167,500 החינוך משרד

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ
פ”שת במסגרת שלא מדיה *רכש

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
1,514,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 חיים אורח עידוד שמטרתו שת״פ
 תוצרת אכילת באמצעות בריא

וירקות פירות של טרייה חקלאית

1,440,000  החקלאות משרד
הכפר ופיתוח

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,609,900 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 החרדי המגזר שילוב בנושא שת״פ
העבודה בשוק

1,609,900  הכלכלה משרד
והתעשייה
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משרד
התרבות

והספורט
 מכרזים ועדת אישור ראה

2015 משנת

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993תשנ״ג-

 השמירה נושא לקידום שת״פ *המשך
המקוון בעולם הפרטיות על וההגנה

שת״פ במסגרת שלא מדיה *רכש

393,500 המשפטים משרד

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993תשנ״ג-

שת״פ במסגרת שלא מדיה רכש 659,900  המגבית יסוד, קרן
 המאוחדת
לישראל

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993תשנ״ג-

שת״פ במסגרת שלא מדיה רכש 1,122,500  התרבות משרד
והספורט

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
3,244,300 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 מידע מקמפיין חלק המהווה שת״פ
 רפורמת בנושא לציבור והסברה

ציבורית בתחבורה התעריפים

1,620,500  התחבורה משרד
בדרכים והבטיחות

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
₪1,091,900

פרוטוקול. *מצ״ב

 מפעילות חלק המהווה *שת״פ
 ותיקים- אזרחים למען המשרד
ייחודיים. ושירותים תכניות

4,201,200  ראש משרד
הממשלה

 מתייחס זה *נתון
 הפעילות לכלל

 התקציבית
 תחת המתנהלת

 רה״מ, משרד
 תקציב לרבות
 לשוויון המשרד
 משרד ;חברתי
 ומורשת; ירושלים

התפוצות. משרד

 מכרזים ועדת אישור ראה
2015 משנת  לקידום הרשות בנושא שת״פ *המשך

 ההסברתיים וההיבטים האשה מעמד
הרשות בתחום

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
2,874,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 המודעות העלאת שמהותו *שת״פ
 בקרב התפוצות יהדות על והידע

בישראל הציבור

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993תשנ״ג- שת״פ במסגרת שלא מדיה *רכש

מע״מ. כולל לא ₪, 21,187,258 הינו 2016 בשנת בע״מ קונטנט גריי לחברת התשלום סך י
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משרד
התרבות

והספורט
2017 שנת

מכרזים ועדת אישור ההתקשרות מהות
ששולם סכום

)₪( המשרד שם

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,239,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

זיהומים מניעת בנושא שת״פ 1,446,640 הבריאות משרד

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 1,826,000  לביטוח המוסד
לאומי

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 457,600  הרשות
 הלאומית

והצלה לכבאות

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
2,534,700 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 הכנסת פעילות בהנגשת העוסק *שת״פ
הרחב לציבור

1,617,900 ישראל כנסת

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה *רכש

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
2,384,500 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 של ההסברה ממערך חלק המהווה שת״פ
 לכלים הציבור מודעות לחיזוק המשרד

 יוקר את לצמצם במטרה לרשותו העומדים
המחיה

2,384,500 האוצר משרד

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
3,100,300 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 ההסברה מקמפיין חלק המהווה פ”*שת
הטבעי הגז בנושא

3,465,000  המשרד
 לתשתיות
 לאומיות,

ומים אנרגיה
 תקנה לפי מדיה רכש פטור

 מכרזים, חובת לתקנות (12)3
1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה *רכש

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
3,412,440 ₪ 

פרוטוקול. *מצ״ב

 המשרד מקמפיין חלק המהווה *שת״פ
 והעדכונים החידושים אודות הציבור ליידוע

החינוך במערכת

5,498,990 החינוך משרד

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
מכרזים, חובת לתקנות (12)3 פ”שת במסגרת שלא מדיה *רכש
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משרד
התרבות

והספורט
1993ג-”תשנ

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 1,300,000  החקלאות משרד
הכפר ופיתוח

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
1,205,700 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 לציבור מידע מקפיין חלק המהווה שת״פ
 המדע, בתחומי מדעיים הישגים בדבר

 היסודי, הספר מבית והחלל הטכנולוגיה
בינלאומיות ותחרויות מחקר תיכון,

1,205,700  המדע משרד
והטכנולוגיה

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
440,000 ₪
פרוטוקול. *מצ״ב

 זכויות שוויון נציבות פעילות במסגרת שת״פ
 בהעסקת המתמקד מוגבלויות עם לאנשים
מוגבלות עם אנשים

440,000 משרד
המשפטים

 ע״ס מכרזים ועדת אישור
1,607,000 ₪

פרוטוקול. *מצ״ב

 למקצועות המטרפות לעידוד שת״פ
 ועידוד בתיירות ההשקעה עידוד התיירות,

בתיירות יזמות

1,131,450 התיירות משרד

 ס”ע מכרזים ועדת אישור
₪3,301,000

פרוטוקול. *מצ״ב

 המשרד מפעילות חלק המהווה שת״פ
 בקרב האישי הביטחון תחושת להעמקת
 פעילות עם הזדהות ויצירת האזרחים
המשטרה

2,368,500  לביטחון המשרד
פנים

 מכרזים ועדת אישור ראה
2016 משנת

 המודעות העלאת שמהותו שת״פ המשך
 הציבור בקרב התפוצות יהדות על והידע

בישראל

795,400  ירושלים משרד
 והתפוצות

 משרד )תקציב
רה״מ(

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ
פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש

 תקנה לפי מדיה רכש פטור
 מכרזים, חובת לתקנות (12)3

1993ג-”תשנ

פ”שת במסגרת שלא מדיה רכש 90,100  היסוד, קרן
 המגבית

 המאוחדת
לישראל

מ.”מע כולל לא ₪, 24,027,780 הינו 2017 בשנת מ”בע קונטנט גריי לחברת התשלום סך י
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משרד
התרבות

והספורט

בברכה,

i  v '  V  '

 שרעבי יוסי
הכללי המנהל

המשפטית הלשכה כהן, מירב עו״ד העתק:
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