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To: or@meida.org.il

,שלום רב

.כל הפרסומים של משרד האוצר נעשו באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית

אין תקציב ספציפי המיועד להתקשרויות מסוג זה, התקציב הנו במסגרת תקציב התפעול
.השוטף של המשרד ובהתאם לסדר עדיפויות פנימי

:Embedded image moved to file)ההתקשרות עם לפ"מ מבוצעת בהתאם להוראת תכ"ם
pic13030.gif)

:הוצאות שנת 2012 כוללות בין היתר את הקמפיינים הבאים

ש"ח - הקמת אתר לשעת חירום הכולל מידע והנחיות לטובת העלאת מודעות 58,000
.תושבי הדרום במסגרת מבצע עמוד ענן - פרסום באינטרנט וברדיו

לצורך העלאת המודעות לקבלת שירותי - GOV.IL ש"ח - פרסום שנתי בגוגל של 396,000
.ממשלה באינטרנט

ש"ח - קמפיין ביטוח רכב חובה - פרסום מחשבון להשוואת תעריפי ביטוח רכב 69,000
.חובה של אגף שוק ההון ברדיו

ש"ח - קמפיין של רשות המסים לעידוד המודעות למס הכנסה שלילי- פרסום 212,000
.בטלוויזה, עיתונות ורדיו

:הוצאות שנת 2013 כוללות בין היתר את הקמפיינים הבאים

ש"ח - קמפיין הר הכסף לאיתור חסכונות אבודים של אזרחי ישראל-פרסום 3,198,828
.בטלויזיה, רדיו, עיתונות ואינטרנט

.ש"ח - קמפיין ובניית אתר אינטרנט בנושא חינוך פיננסי של אגף שוק ההון 470,225

.ש"ח - פרסום ברדיו של מחשבון ביטוח רכב חובה של אגף שוק ההון 203,851

לצורך העלאת המודעות לקבלת שירותי - GOV.IL ש"ח - פרסום שנתי בגוגל של 142,035
.ממשלה באינטרנט

,בברכה

אנט קליימן -ממונה על יישום חוק חופש המידע, משרד האוצר
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עותק הועבר על ידי פניות ציבור שר מענה/תפקידים מיוחדים/אוצר בתאריך -----
22/06/2014 12:28 -----

foiu@justice.gov.il    :מאת
,pniot@mof.gov.il     :אל
תאריך:  21/05/2014 11:24
נושא:   בקשה לקבלת מידע מכח חוק חופש המידע, מספר סימוכין: 46991
            -pniot@mof.gov.il

,שלום רב 
מצ"ב בקשת חופש מידע שהוגשה לרשות בה הנך ממונה באמצעות שירות הטפסים 
.הממשלתי 
בהתאם לאופי הבקשה, יתכנו וקבצים נוספים צורפו לטופס ומופיעים בעמודים לאחריו 
צרופות אלה יכולות . 
.להתייחס לתעודת הזהות של המבקש, יפוי כח, תיאור הבקשה ואישור לתשלום 
להזכירך, מענה לבקשת חופש מידע יינתן על ידי הרשות לא יאוחר מ-30 יום מקבלת 
.הבקשה 
.לטיפולך נודה 

(See attached file: HofeshMeyda@justice.gov.il_Memone_46991.pdf)
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