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 על חופש המידעהממונה  –מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח  תשובה לפנייתךהנדון: 

התקבלה במשרד  ,103426מספר סימוכין:  החוק(, -)להלן  1998 -לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  ךבקשת

  להלן המענה: ,ךלאור בקשת. 16.1.18התרבות והספורט בתאריך 

הפנייה נעשתה לקהל הרחב דרך קישור באינטרנט ותיבת מייל ייעודית לנושא, הליך השתתפות התחרות  (1

התבצע ע"י תחרות פתוחה שהתפרסה באתר הבא: 

https://www.gov.il/he/Departments/news/70_israel     תיבת הדוא"ל: או באמצעות

masout@most.gov.il  

  .)נספח א'( למדינת ישראל 70-פרוטוקול בחירת לוגו לשנת המצ"ב  (2

 חברי וועדת השיפוט היו כדלקמן:  (3

 שרון ירדני, מנהלת תחום טקסים ואירועים; ▪

 שרה צוקרמן, מרכזת פרויקטים והסברה; ▪

 יועץ הפקה חיצוני;ניר בורנשטיין,  ▪

 אשר שימשה כמרכזת הוועדה. -ליאור גדניאן, רכזת לשכה בכירה ▪

 מצ"ב אישור על אי קבלת תשלום )נספח ב'( (4

 )נספח ג'(. מצ"ב תצהיר הזוכה (5

 מצ"ב הסמלילים )לוגואים( שהתקבלו במסגרת התחרות )ספח ד'(. (6

 המשתתפים ששלחו סמלילים )לוגואים( )נספח ה'(.מצ"ב רשימת  (7

 התקשרויות עם חברת טרגט א.מ.ן בע"מ:

מצ"ב  -2017נחתם הסכם עם החברה עבור הפקת הביתן הישראלי לקולנוע בפסטיבל קאן  2017בשנת  (1

 .ו'(נספח ) 7.3.18פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 

מצ"ב  -2017חתמה הרחבת ההתקשרות עבור הפקת הביתן הישראלי לקולנוע בפסטיבל קאן נ 2017ת נבש (2

 .)נספח ז'(נספח  9.5.18פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 

מצ"ב פרוטוקול ועדת  -למדינת ישראל 70-שנת הנחתם הסכם עם החברה עבור ניהול אירועי  2017בשנת  (3

 .)נספח ח'(נספח  4.12.17מכרזים מיום 
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 בברכה,                                                                                                      
 

 
 יואב רם, הממונה על חופש המידע      
 משרד התרבות והספורט             

 
 
 
 

                         

 עו"ד מירב כהן, הלשכה המשפטית העתק:

http://www.mcs.gov.il/

