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19.12.2017 מיום פנייתך :ל בסימוכין

 בהם שנעשה או שהוזמנו עת וכתבי עיתונים אודות מידע לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
̂או המנויים כמות הספק, שם לרבות, ,2017 שנת במהלך ישראל במשטרת מנוי או שימוש  ר

 העת כתב ו/או העיתון את בקביעות המקבלים התפקידים בעלי פירוט שהוזמנו, ההעתקים
השונות. והעלויות שיבוצם ומקום תפקידם לרבות המסוים,

לרשותך. המידע להעמיד הוחלט למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2

 הנם במנויים המשתמשים היחידים והגורמים כשנתיים מזה מנויים פועלים לא ישראל במשטרת .3
:להלן שיפורט כפי המפכ״ל, ולשכת עבודתה לצרכי והתקשורת האוכלוסייה חטיבת

₪ 4000 - כ של בעלות עיתונים 2 ערבים לענייני המפכ״ל יועץ מקבל המפכ״ל בלשכת א.
ו״אל-איאם״. ״אלקודס״ בעיתונים המדובר בשנה.

 ללא הנו העיתון היום״. ״ישראל לעיתון מנוי המשטרה מפכ״ל עבור נרכש מהחודש החל ב.
המשלוח. עבור חודש בכל ₪ 65 וישולמו עלות

 עיתונים למספר שנתיים מינויים נרכשו )הדוברות( והתקשורת האוכלוסייה בחטיבת ג.
 השנה תחילת/סיום מועד את דווקא תואם אינו וסיומם תחילתם שמועד ומגזינים

האזרחית. הקלנדרית
 הכרחי עבודה כלי בבחינת הנו ישראל משטרת דוברי עבור אלה במנויים הצורך כי יובהר,
 התקשורתי)בעיתונות היום סדר הכרת לאפשר בכדי תקין, באופן השוטף תפקידם בביצוע

 המופצות דוברות הודעות בעקבות פרסומים של חוזר היזון לקבל בכדי וכן, המודפסת(,
ישראל. משטרת מטעם

 משטרת עם ספק פתיחת של ההליך להסדרת בכפוף מתבצעים המנויים כלל כי יצוין, עוד
חיצוניים. ספקים עם ההתקשרות לנהלי בהתאם ישראל
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:כולל ותמחור כתובה לעיתונות מינויים כמויות הכולל סיכום רצ״ב ד.

כוללת)בש״ח( עלות מנוי)בש״ח( עלות כמות המנוי סוג

59,429 2701.44 22 ״הארץ״

43,439 1670 26 אחרונות״ ״יריעות

4,485 1495 3 ש״ סופ״ ״מעריב

2,776 2,776 1 פוסט״ ״ג׳רוזלם

1,356 1,356 1 ״המודיע״

1,404 1,404 1 נאמן״ ״יתד

7,020

1 ״אל-קודס״

1 ערב״ אל ״כול

1 ״פנורמה״

900 900 1 ״ווסטי״

:המנויים ופרטי ותקשורת אוכלוסיה בחטיבת התפקידים בעלי פירוט רצ״ב ה.
אחר מעריב

סופ״ש
ידיעות

אחרונות
הארץ דרגה תפקיד מס'

V V V נצ״מ תמשטרה דובר 1
V V סנ״צ יזומה רמ״ד 2

V V V סנ״צ תקשורת רמ״ד 3
V V רפ״ק תקשורת קמ״ד 4
V V רפ״ק מטות דובר 5

V V V ותקשורת אוכלוסיה חטיבת משל״ט 6
V V סנ״צ ירושלים מחת דובר 7
V V סנ״צ מרכז מחת דובר 8
V V רפ״ק שרון מרחב דובר 9
V V סנ״צ ת״א מחת דובר 10
V V רפ״ק יפתח מרחב דובר 11
V V פקד איילון מרחב דובר 12
V V סנ״צ דרום מחת דובר 13
V V רפ״ק ש״י מחת דובר 14
V V סנ״צ המנהלת דובר 15
V V רפ״ק אוכלוסייה תחום ר' 16
V V סנ״צ צפון מחת דובר 17
V V סנ״צ חוף מחת דובר 18
V V רפ״ק מג״ב דובר 19
V V רפ״ק נגב מרחב דובר 20
V V פקד שפלה מרחב דובר 21
V V פקד דן מרחב דובר 22

:באתר כתובתנו
3 מתוך 2 עמוד 72130 רמלה הממשלה, קר״ת ,91 הרצל רח'

www.police.Q0v.il

http://www.police.Q0v.il


ן ת ר ט ש ישראל מ
המל̂* י0"'*

אחו  מעריב
ש סופ״

ידיעות
אחרונות

הארץ דרגה תפקיד מס'

V V פקד דן מרחב דובר 22

V רפ״ק את״ן דובר 23

V פקד לביש מרחב דובר 24

V רפ״ק אח״מ דובר 25
V פקד ירקון מרחב דובר 26

פוסט ג׳רוזלם רפ״ק בינ״ל תקשורת דובר 27
 קודס אל
 ערב אל כול

פנורמה

רפ״ק  למגזר תקשורת דובר
הערבי

28

 המודיע
נאמן יתד

רפ״ק  למגזר תקשורת דובר
החרדי

29

ווסטי רפ״ק חב״מ תקשורת דובר 30

 המידע חופש על ב/הממונה
הציבור לתלונות היחידה ק׳
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