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לכבוד:

באמצעות דואר אלקטרוני

1998 -מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח  תשובה לפנייתךהנדון: 

החוק(, התקבלה במשרד התרבות  -)להלן  1998 -בקשתך לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  .1

 ולהלן תוכנה: 29.4.2018והספורט בתאריך 

לשכת הפרסום הממשלתית עורכת מחקרים על הרגלי צריכת המדיה של החברה הערבית בישראל, לאחרונה נערך 

 אבקש לקבל את המחקר המלא בנושא.  2017-2016מחקר לשנים 

השנים האחרונות לפי  5כמו כן אבקש לקבל נתונים על אופן חלוקת התקציבים של לפמ לחברה הערבית בישראל ב 

שקלים ואופי חלוקתם לאמצעי  במיליוניקבל נתונים על התקציבים שמופנים לתקשורת הערבית אמצעי המדיה ול

התקשורת השונים בחברה הערבית.

להלן המענה:בלפ"מ לאור בקשתך ולאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית  .2

 :"מלפשנמסרו לי ע"י במענה לפנייה שבסמך, להלן הנתונים כפי 

)לא בוצע מחקר בשנת  2017בגין הרגלי צריכת המדיה במגזר הערבי לשנת  מצ"ב ממצאי המחקר שביצעה לפ"מ (1

2016.)

 :2017 – 2013להלן נתונים על התפלגות ההוצאה למדיה לפי אמצעי המדיה במגזר הערבי בשנים  (2

המתייחסים לנתוני ההוצאה )ללא מע"מ ועמלות( הנתונים המפורטים להלן הינם היקפים במונחי נטו יובהר, כי 

ומעוגלים מטעמי נוחות.פ"מ למדיה של ל

השונים )רדיו, טלוויזיה, קולנוע וכו'( בחלוקה  להלן פירוט חלוקת התקציב בישראל בהתייחס לאמצעי המדיה (3

לשנים )בעמודים הבאים(.

2017שנת  2016שנת  2015שנת  2014שנת  2013שנת  אמצעי מדיה

 782,100 385,300 12,000 15,000 164,000טלוויזיה

 1,525,341 1,172,766 972,314.85 993,357 803,031.16רדיו

 4,852,852 5,060,223 3,761,377.36 4,146,243.63 3,974,674.32עיתונות

 1,214,244 196,907 0 776,063 270,490חוצות

 2,631,208 1,549,720 1,243,229.08 802,943.77 804,712דיגיטל

 0  0 0 0 0קולנוע

 10,998,245 8,364,916 5,988,921 6,733,607 6,016,907סה"כ
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יודגש, כי חלק מן הנתונים המבוקשים בבקשה אינם מנוטרים ומתועדים באופן אוטומטי במערכות ממוחשבות 

של לפ"מ, ועל כן נדרש לאספם באופן פרטני, עם כל הקשיים האובייקטיביים הכרוכים בכך. בנסיבות אלה, 

 דיוקים בנתונים האמורים, ויש להתייחס אליהם בזהירות הראויה.-תכן ונפלו אייי

זאת ועוד, יובהר כי ישנם ספקי מדיה הנותנים שירות במסגרת קמפיינים שונים הן לאוכלוסייה הכללית והן 

להוצאות בהתאמה למגזרים, לרבות המגזר הערבי, כדוגמת חברת גוגל ועל כן, לא ניתן לבצע חתכים ביחס 

 ספקי המדיה כאמור בהתייחס למגזר הערבי בלבד.

 
 :2013שנת  .א

 מחיר )בש"ח, לא כולל מע"מ ועמלות( שם הספק מדיה

 תונותיע

 7,500.00 נבארי עארף-אלחדת'

 14,300.00 קתנאני עטוה -אלאסבוע אלערבי 

 2,800.00 דמיטריק שירותים כללים -בנגב -ערב ניוז 

 1,390.00 חלבי מנעם-פרסום והפקות כלאלנאס

 1,252,525.94 אל סינארה

 1,007,046.00 כל אלערב בע"מ

 69,615.00 אלקודס-פרסום אדי בע"מ

 12,600.00 לינא דפוס בע"מ -אל חקיקה 

 30,850.00 חדית אלנאס בע"מ

חב' החדשות הערבית -אלאחבאר אלערביה
 276,390.00 בע"מ

 891,859.25 עיתון בערבית-בע"מפנורמה 

 5,000.00 אלמסאר מדיה בע"מ

 52,518.13 אלאיתיחאד לפרסום ושיווק בע"מ

 273,700.00 תרגום מכרז לערבית -אולטקסט 

 2,100.00 א.ר אח'באר אלנקב בע"מ

 74,480.00 אינויז'ן-אלפג'ר אלג'דיד

 164,000.00 הלא טי.וי.בע"מ טלוויזיה

 דיגיטל
 13,100.00 אינטרנט-סינארהאל 

 180,170.00 אינטרנט-כל אלערב בע"מ

http://www.mcs.gov.il/
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 28,300.00 מזאוי פרסומאים בע"מ

 27,900.00 אינטרנט -איוב יעוץ שיווקי -פרפש 

 420,504.00 אתר פאנט-ג'אבר מדיה בע"מ

 133,738.00 בוקרא תקשורת בע"מ

 1,000.00 סאלח סאלח-וין תקשורת

 חוצות

 167,650.00 לפרסום ויחסי צי חב' יארא

 39,200.00 (2003א.ח. ברק פרסום )

 55,000.00 טריפל אם בע"מ

 8,640.00 גרף טיב בע"מ

 רדיו
 519,480.00 א שמס בע"מ

 283,551.16 ערבית -רשת ד'  -שפ"מ 

  
 

6,016,907.48 
 
 
 

 :2014שנת  .ב

 מחיר )בש"ח, לא כולל מע"מ ועמלות( שם הספק מדיה

 תונותיע

 5,300.00 נבארי עארף-אלחדת'

 13,570.00 קתנאני עטוה -אלאסבוע אלערבי 

 2,400.00 ספא פרחאת -בלדנא 

 7,710.00 חלבי מנעם-כלאלנאס פרסום והפקות

 1,270,869.00 אל סינארה

 1,395,517.50 כל אלערב בע"מ

 57,645.00 אלקודס-פרסום אדי בע"מ

 7,500.00 דפוס בע"מ לינא -אל חקיקה 

 17,800.00 חדית אלנאס בע"מ
חב' החדשות הערבית -אלאחבאר אלערביה

 176,860.00 בע"מ

 812,691.50 עיתון בערבית-פנורמה בע"מ

 1,200.00 אלמסאר מדיה בע"מ

 29,485.63 אלאיתיחאד לפרסום ושיווק בע"מ

 334,915.00 תרגום מכרז לערבית -אולטקסט 

 2,600.00 אח'באר אלנקב בע"מא.ר 

 6,500.00 עיתון יזמות בע"מ-אלוסט

 3,680.00 אינויז'ן-אלפג'ר אלג'דיד

http://www.mcs.gov.il/
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ת
 2015: 

 

 מחיר )בש"ח, לא כולל מע"מ ועמלות( שם הספק מדיה

 עיתונות

 2,900.00 נבארי עארף-אלחדת'

 6,575.00 קתנאני עטוה -אלאסבוע אלערבי 

 2,500.00 ספא פרחאת - בלדנא

 2,400.00 אלמדינה

 1,085,343.48 אל סינארה

 1,126,437.00 כל אלערב בע"מ

 46,625.00 אלקודס-פרסום אדי בע"מ

 2,000.00 לינא דפוס בע"מ -אל חקיקה 

 14,500.00 חדית אלנאס בע"מ

חב' החדשות הערבית -אלאחבאר אלערביה
 279,200.00 בע"מ

 831,415.00 עיתון בערבית-בע"מפנורמה 

 3,300.00 אלמסאר מדיה בע"מ

 85,086.88 אלאיתיחאד לפרסום ושיווק בע"מ

 260,995.00 תרגום מכרז לערבית -אולטקסט 

 2,100.00 א.ר אח'באר אלנקב בע"מ

 5,400.00 עיתון יזמות בע"מ-אלוסט

 4,600.00 אלערבי פרסום והוצאה לאור בע"מ

 12,000.00 הלא טי.וי.בע"מ ויזיהוטל
 85,767.08 מגזר ערבי - Facebook Ireland Limited דיגיטל

 15,000.00 הלא טי.וי.בע"מ יזיהוטלו

 דיגיטל

Facebook Ireland Limited - 2,223.77 מגזר ערבי 

 4,000.00 ג'אולאני

 23,600.00 אינטרנט-אל סינארה

 215,900.00 אינטרנט-בע"מ כל אלערב

 16,100.00 אינטרנט -איוב יעוץ שיווקי -פרפש 

 387,070.00 אתר פאנט-ג'אבר מדיה בע"מ

 96,250.00 בוקרא תקשורת בע"מ

 57,800.00 שופוני מדיה בע"מ

 חוצות
 497,160.00 חב' יארא לפרסום ויחסי צי

 265,840.00 (2003א.ח. ברק פרסום )

 13,063.00 אם בע"מ טריפל

 רדיו
 629,656.00 א שמס בע"מ

 363,701.00 ערבית -רשת ד'  -שפ"מ 

  
6,733,607.40 

http://www.mcs.gov.il/
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 26,250.00 אינטרנט-אל סינארה

 284,000.00 אינטרנט-כל אלערב בע"מ

 32,900.00 אינטרנט -איוב יעוץ שיווקי -פרפש 

 533,980.00 אתר פאנט-ג'אבר מדיה בע"מ

 141,822.00 בוקרא תקשורת בע"מ

 138,510.00 שופוני מדיה בע"מ

 רדיו
 587,640.00 א שמס בע"מ

 384,674.85 ערבית -רשת ד'  -שפ"מ 

  
5,988,921.29 

 

 
 

 :2016שנת  .ד
 

 מחיר )בש"ח, לא כולל מע"מ ועמלות( שם הספק מדיה

 דיגיטל

Facebook Ireland Limited - 163,684 מגזר ערבי 

 39,905 אינטרנט-אל סינארה

 197,007 אינטרנט-כל אלערב בע"מ

 811,326 אתר פאנט-ג'אבר מדיה בע"מ

 205,941 בוקרא תקשורת בע"מ

 131,857 שופוני מדיה בע"מ

 חוצות
 68,000 חב' יארא לפרסום ויחסי צי

 85,227 (2003א.ח. ברק פרסום )

 43,680 אייצ אנד די סטאר

 385,300 הלא טי.וי.בע"מ ויזיהוטל

 עיתונות

 1,200 נבארי עארף-אלחדת'

 12,600 קתנאני עטוה -אלאסבוע אלערבי 

 750 פהים אבו רוקן -אל חדיתי 

 4,800 ספא פרחאת -בלדנא 

 14,350 חלבי מנעם-כלאלנאס פרסום והפקות

 15,620 אל מדינה

 5,000 עיון ערב ניוז

 1,381,477 אל סינארה

 1,332,768 כל אלערב בע"מ

 76,695 אלקודס-פרסום אדי בע"מ

 22,000 לינא דפוס בע"מ -אל חקיקה 

 63,400 חדית אלנאס בע"מ

חב' החדשות הערבית -אלאחבאר אלערביה
 327,292 בע"מ

http://www.mcs.gov.il/
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 1,157,822 עיתון בערבית-פנורמה בע"מ

 15,000 אלמסאר מדיה בע"מ

 165,348 אלאיתיחאד לפרסום ושיווק בע"מ

 440,502 תרגום מכרז לערבית -אולטקסט 

 3,700 א.ר אח'באר אלנקב בע"מ

 13,900 עיתון יזמות בע"מ-אלוסט

 6,000 אלערבי פרסום והוצאה לאור בע"מ

 רדיו
 847,000 א שמס בע"מ

 325,766 ערבית -רשת ד'  -שפ"מ 

  
8,364,916 

 

 
 :2017שנת  .ה

 

 מע"מ ועמלות(מחיר )בש"ח, לא כולל  שם הספק מדיה

 חוצות

 408,000 בע"מ 2012גו אפ תקשורת שיווקית 

 574,170 חב' יארא לפרסום ויחסי צי

 171,594 (2003א.ח. ברק פרסום )

 60,480 אייצ אנד די סטאר

 782,100 הלא טי.וי.בע"מ טלוויזיה

 עיתונות

זהרה -אלמנארה פרסום -אלבלד -צאות
 4,200 מנאל

 35,370 חלבי מנעם-פרסום והפקות כלאלנאס

 8,500 אלמדינה

 1,472,158 אל סינארה

 1,265,463 כל אלערב בע"מ

 76,978 אלקודס-פרסום אדי בע"מ

 124,300 חדית אלנאס בע"מ
חב' החדשות הערבית -אלאחבאר אלערביה

 337,898 בע"מ

 1,099,125 עיתון בערבית-פנורמה בע"מ

 38,292 אלמסאר מדיה בע"מ

 146,064 אלאיתיחאד לפרסום ושיווק בע"מ

 226,605 תרגום מכרז לערבית -אולטקסט 

 1,500 א.ר אח'באר אלנקב בע"מ

 8,900 עיתון יזמות בע"מ-אלוסט

 7,500 עיתון אלח'בר)ז.ה(בע"מ

 דיגיטל
Facebook Ireland Limited - 230,228 מגזר ערבי 

 27,200 אינטרנט-אל סינארה

http://www.mcs.gov.il/
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 405,735 אינטרנט-כל אלערב בע"מ

 1,362,929 אתר פאנט-ג'אבר מדיה בע"מ

 354,200 בוקרא תקשורת בע"מ

 171,110 שופוני מדיה בע"מ

 
 72,306 מכאן ד-תאגיד השידור הישראלי

 
 1,191,880 א שמס בע"מ

 333,461 ערבית -רשת ד'  -שפ"מ  רדיו

  
10,998,245 

 
 
 

 

 

 

 

 בברכה,                                                    

 

                         

 יוסי שרעבי

 המנהל הכללי

 עו"ד מירב כהן, הלשכה המשפטית העתק:

 מחלקה משפטית לפ"מ ,עו"ד רעות אבקסיס            
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