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 כללי .1

רה משרדי הממשלה ויחידות הסמך רוכשים מנויים לעיתונים לצורכי המשרד ועבור נושאי מש .1.1

 הזכאים לכך. 

 לעיתון מנויבדבר תנאי ה "ישראל היום"מינהל הרכש הממשלתי לסיכום עם עיתון לצורך כך, הגיע  .1.2

 .עבור משרדי הממשלה

 

 ת המסמך מטר .2

לצרכי המשרד  "ישראל היום"להנחות את משרדי הממשלה ויחידות הסמך ברכישת מנויים לעיתון  .2.1

 ., בלבדועבור נושאי משרה הזכאים לכך

 

 ות לביצועהנחי .3

₪  44.87 יעמוד על עבור כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך  "ישראל היום"מנוי חודשי לעיתון  .3.1

 .ללא מס ערך מוסף

ללא מס ₪  22.31יעמוד על עבור כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך מנוי לסופ"ש בלבד )ימי ו'(  .3.2

 .ערך מוסף

  .2016בדצמבר  31 -ועד ל 2016בינואר  1מתאריך  בתוקף מחיר זה יהיה .3.3

 .בבוקר מדי יום 7:30עד השעה  ספקה הרגילים למנוייםההעיתון יסופק לעובדי המדינה בתנאי ה .3.4

ובאמצעות הטופס המצורף  ,3.8 עשה מול אנשי הקשר המפורטים בסעיףיהצטרפות מנוי ת .3.5

לאנשי הקשר, לאחר . יש למלא את הטופס במלואו ולשלוח בלבד טופס הצטרפות –נספח א כ

 קבלת הטופס כנדרש, יצרו נציגי העיתון קשר מול המנוי המצטרף לצורך סיום ההליך.

ה' -*. שעות פעילות המוקד: ימים א'8444 בטלפון: עשה מול מוקד השירות בלבדיטיפול שוטף י .3.6

 .07:00-13:00, ימי ו' וערבי חג 07:00-17:00

 1992 –חוק חובת המכרזים, התשנ"ב תו של כל משרד לפי הסכם זה תהיה כפופה להתקשרו .3.7

 .1993 –תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג ול

https://www.mr.gov.il/Information/Training%20materials/takanot%2031.12.14.PDF
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 :םה "ישראל היום"הקשר בעיתון  ישאנ .3.8

 .KatyaS@IsraelHayom.co.il מייל: 7642558-03קטיה סנצ'ידריאן טל' 

 .MichalMY@IsraelHayom.co.il מייל:  7642521-03מיכל מצר יהלום טל' 

 .)יש לציין "לידי מטה שירות לקוחות"( 03-6240708פקס ישראל היום : 

פקס: , 02-6663433טלפון: , יוסי סופרמר  :הואהקשר במינהל הרכש הממשלתי לנושא זה  איש .3.9

 .f.gov.ilYossiso@moדוא"ל: , 5695368-02

 

 נספחים .4

 .טופס הצטרפות – אנספח  .4.1

 .טבלת הארכות תוקף – בנספח  .4.2

 .טבלת שינויים שבוצעו בהודעה – גנספח  .4.3

 

 

mailto:KatyaS@IsraelHayom.co.il
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 []טופס הצטרפות – אנספח 

 
   תאריך:

 

 להמשרדי ממש –טופס הוספת מנוי חדש 
 פרטי המנוי

 

 )נא לסמן את המסלול הרצוי(מסלול הפצה מבוקש  שם משפחה שם פרטי

 מלא / סופ"ש בלבד  

 
 עיסוק

 

 משרד מחלקה תפקיד

   

 
 מען

 

 מיקוד קוד/מפתח קומה דירה כניסה בית רחוב עיר

        

 
 פרטי יצירת קשר

 

 כתובת מייל טלפון נוסף טלפון נייד

   

 
 קשנציג המשרד המב

 

 משרד תפקיד שם משפחה שם פרטי

    

 
 הערות להפצה
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 [הארכות תוקףטבלת ] – בנספח 

 

 31.12.2013         תאריך תום תוקף מקורי

מספר הארכת 
 תוקף

תאריך ביצוע הארכת 
 תוקף

תאריך תום  תוקף  
 חדש

 סעיפים מושפעים

01 08.12.2013 31.12.2014 3.2 

02 08.12.2014 31.12.2015 3.2 

03 22.11.2015 31.12.2016 3.3 
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 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה[] – גנספח 

 

 מהדורה 

  חדשה

 תאריך 

 ביצוע עדכון
 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים

 עדכון אנשי קשר בישראל היום 3.8 08.12.2013 01

02 08.12.2014 3.6 ,3.8 

פים ביטול סעיף בדבר הצטרפות גו

ממשלתיים נוספים להסדר , עדכון 

פרטי איש הקשר במינהל הרכש 

 הממשלתי

03 22.11.2015 

 עדכון מחיר מנוי חודשי לעיתון. 3.1

 עדכון מחיר מנוי לסופ"ש בלבד. 3.2

 עדכון שעת ההספקה של העיתון. 3.4

3.8 
אנשי הקשר מטעם עדכון פרטי 

 עיתון.ה

    

    

 

 


