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 שלום רב,

 הממונה על חופש המידע –תשובה לפנייתך מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח הנדון: 

, 168339מספר סימוכין:  החוק(, -)להלן  1998 -בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  ידעלקבלת מ כםבקשת

 להלן המענה: 3.11.19תאריך  תכם מבקשלאור חידוד  . 18.8.2019התקבלה במשרד התרבות והספורט בתאריך 

 .112938 מס' סימוכין  מידעהפניית לכפי שהועבר ( 2018)ועד יוני  2017 מצ"ב דו"ח התקשרויות לפ"מ לשנת .1

 . 2018 מצ"ב דו"ח התקשרויות לפ"מ לשנת .2

 הנוכחית יפורסם לאחר סיומה.   2019עבור שנת  דו"ח התקשרויות לפ"מ .3

, וזאת בהתאם 2018להלן פירוט שיתופי הפעולה שערכה לפ"מ עבור משרדי הממשלה הנקובים בפנייה בשנת  .4

 לדיווח לפ"מ:

 משרד החינוך:

 שיתוף פעולה בנושא אירועי שבוע חמ"ד )חינוך ממלכתי דתי( עבור מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך בהיקף ▪

 –אתר סרוגים . לא כולל מע"מ₪,  46,200 –אתר כיפה . לא כולל מע"מ, ₪, 74,000 – 7הפעילות הבא: ערוץ 

 (.20.02.18לא כולל מע"מ )אישור ועדה מיום , ₪, 51,000

שיתוף פעולה בנושא פעילות חמ"ד )חינוך ממלכתי דתי( עבור מינהל החינוך הדתי בהיקף הפעילות הבא: ערוץ  ▪

לא כולל , ₪, 52,000 –אתר סרוגים  מ.לא כולל מע"₪,  68,600 –אתר כיפה . לא כולל מע"מ, ₪, 100,000 – 7

 (.12.03.18מע"מ )אישור ועדה מיום 

שיתוף פעולה עם רדיו גלי ישראל בנושא אירועי שבוע חמ"ד )חינוך ממלכתי דתי( עבור מינהל החינוך הדתי  ▪

 (.15.03.18ישור ועדה מיום לא כולל מע"מ )א₪,  21,000בהיקף של 

יחידות מתמטיקה  5שיתוף פעולה עם חברת גריי קונטנט בע"מ בנושא תכנית "לתת חמש" לעידוד לימודי  ▪

 (.24.07.18לא כולל מע"מ )אישור ועדה מיום ₪,  1,455,000בהיקף של 
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לא , ₪, 1,455,000בע"מ בנושא גיוס והעצמת מקצוע ההוראה בהיקף של  שיתוף פעולה עם חברת גריי קונטנט ▪

 (.24.07.18כולל מע"מ )אישור ועדה מיום 

שיתוף פעולה עם רדיו גלי ישראל בנושא אירועי שבוע חמ"ד )חינוך ממלכתי דתי( עבור מינהל החינוך הדתי  ▪

 (.20.09.18ום לא כולל מע"מ )אישור ועדה מי, ₪, 41,350במשרד החינוך בהיקף של 

 משרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים:

 -שיתוף פעולה בנושא חיזוק נושא הפעילות ההתנדבות בישראל בהיקף הפעילות הבא: שידורי קשת בע"מ ▪

 (.16.01.18לא כולל )אישור ועדה מיום ₪,  400,000 –בע"מ  10ערוץ  . לא כולל מע"מ₪,  780,000

 משרד התחבורה:

 .2018שיתופי פעולה עם גופי התקשורת השונים באמצעות לפ"מ במהלך שנת  המשרד לא ביצע

 משרד העליה והקליטה:

( בנושא זכויות הנוגעות לעלייה וקליטה בישראל בהיקף Jשיתוף פעולה עם הפנינג תקשורת שיווקית בע"מ )רדיו  ▪

 (.23.01.18לא כולל מע"מ )אישור ועדה מיום ₪,  160,000של 

לא ₪,  200,000 -בע"מ 9א סיפורי הצלחה של עולים פורצי דרך בהיקף הפעילות הבא: ערוץ שיתוף פעולה בנוש ▪

 (.25.12.18לא כולל )אישור ועדה מיום ₪,  160,000 –ישראלי( -איי.אי.טי.וי בע"מ )הערוץ האתיופי . כולל מע"מ

 המשרד לשירותי דת:

 .2018המשרד לא ביצע שיתופי פעולה עם גופי התקשורת השונים באמצעות לפ"מ במהלך שנת  ▪

 משרד התרבות והספורט:

מועצה ציבורית לקידום נערות ונשים בספורט בהיקף של  -שיתוף פעולה עם ערוץ הספורט בע"מ בנושא אתנה  ▪

 ת(., הרחבת התקשרו24.07.18לא כולל מע"מ )אישור ועדה מיום ₪,  10,000

שיתוף פעולה עם ידיעות אחרונות בע"מ בנושא "ועידת ראש הממשלה לחדשנות למען עולם טוב יותר" בהיקף  ▪

 (.10.10.18לא כולל מע"מ )אישור ועדה מיום ₪,  320,000של 

 

 בברכה,                                                                                                                      

          
 

 יואב רם, הממונה על חופש המידע
 משרד התרבות והספורט                                                                     
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