
     

 

 95464, ירושלים, 15התאומים, כנפי נשרים בית ,מרכז ההסברה 
 02-6517625פקס':  02-5604711טלפון: 

 merkazhasbara@most.gov.ilEmail:  
 http://www.mcs.gov.il  כתובתנו באינטרנט:

 מרכז ההסברה                                                
 אירועים ממלכתיים לוהמטה לטקסים 

 ח"תשע אייר ד"כ           
 2018 מאי 09           

 
 

 למדינת ישראל  70-לשנת הפרוטוקול בחירת לוגו 
 
 

לקבלת הצעות  ,פנייה באתר המשרדבאמצעות  הרחביצא מרכז ההסברה לפניה לציבור  13.8.17בתאריך  .1

 מן: קכדל ,למדינת ישראל 70-ללוגו לשנת ה

 70-משרד התרבות והספורט קורא לכם להיות שותפים לבחירת הנושא לחגיגות ה"

לעצב את הסמל שילווה את החגיגות. שרת לעצמאות המדינה. כמו כן, תוכלו גם 

הן הזדמנות נפלאה להצדיע להישגיה  70-התרבות והספורט, מירי רגב: "חגיגות ה

 המפוארים של מדינתנו בכל התחומים".

ואתם מוזמנים להציע רעיון לנושא המרכזי. בכל שנה נבחר נושא  70דינת ישראל חוגגת מ

בטקסים הממלכתיים, בכרזת יום העצמאות מרכזי לחגיגות העצמאות הבא לידי ביטוי 

 12ובזהותם של 

 

מדליקי המשואות בערב החג. טקס הדלקת המשואות נועל את אירועי 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ופותח את חגיגות העצמאות.

ידי בנוסף, פונה המשרד לציבור הרחב להציע עיצוב של הסמל הרשמי לחגיגות, המביא ל

ביטוי את עולם הערכים והמורשת של מדינת ישראל. הסמל ילווה את החגיגות כולן, 

ייקבע על נייר המכתבים הרשמי של משרדי הממשלה, ישולב בטקסים הממלכתיים 

 השונים ויוצג על ידי מוסדות שיובילו את החגיגות. 

או  70israel.co.ilבכדי להגיש רעיון לנושא המרכזי או לעיצוב הסמל היכנסו לאתר 

לעמוד הפייסבוק של המשרד, שם מופיע קישור לעמוד בו עליכם לתת את הצעתכם, 

מילים( להצעה לסמל עליכם לצרף סקיצות של  500לכתוב הסבר קצר על ההצעה )עד 

 הצעתכם.

לישראל הן הזדמנות נפלאה להצדיע  70 -שרת התרבות והספורט, מירי רגב: "חגיגות ה

של מדינתנו בכל התחומים, הכלכלה, הביטחון, התרבות, החינוך,  להישגיה המפוארים

החקלאות,  המורשת והטכנולוגיה. היצירה בתחומים אלו הפכה  ישראל למקום ייחודי 

בעולם, הנושא מורשת עתיקת יומין ונמצא בשורה הראשונה של החדשנות העולמית. 

פרסומים ושיטביע חותם אני מזמינה את הציבור להציע סמל )לוגו(, שילווה את כל ה

 .לאומי על כלל האירועים של חגיגות השבעים"

 (https://www.gov.il/he/Departments/news/70_israel)מצ"ב קישור למודעת המשרד 

 

  .masout@most.gov.il הצעות התקבלו בתיבת דוא"ל ייעודית לנושא ה .2

 .הצעות 190-כהתקבלו . עד המועד הנקוב 20.10.2017 -המועד האחרון לשליחת הצעות נקבע לתאריך ה .3
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בשלב ראשון יחידת הדוברות עברו על כלל ההצעות לוודא כי אין הצעות פוגעניות. לאחר מכן ההצעות  .4

הועברו למרכז ההסברה. מנהל מרכז ההסברה כינס מטעמו ועדה מקצועית מקרב עובדי המרכז  כולן

 במטרה למיין את כמות ההצעות הגדולה שהוגשה. 

 חברי הוועדה היו כדלקמן:  .5

 שרון ירדני, מנהלת תחום טקסים ואירועים; .א

 שרה צוקרמן, מרכזת פרויקטים והסברה; .ב

 ניר בורנשטיין, יועץ הפקה חיצוני; .ג

 אשר שימשה כמרכזת הוועדה. -יאור גדניאן, רכזת לשכה בכירהל .ד

הצעות לבחינת  30ועברה על כלל ההצעות. בסופו של הליך הועברו  ,14.11.17 ךהוועדה התכנסה בתארי .6

כאשר יתרת ההצעות נפסלו מהטעמים . שנה למדינת ישראל 70לאירועי חגיגות המינהלה המקצועית 

 הבאים: 

 אי התאמה אמנותית; .א

  .11.10.17מיום  3068בהחלטת הממשלה מס'  70 -העדר קשר לנושא שנבחר לאירועי ה .ב

והמליצו  שעברו את הליך המיון הראשוני ההצעותכלל עברו על  26.11.17חברי המינהלה בישיבתם מיום  .7

 הצעות.  5על 

נספט וקכנית העבודה שלהם ואת ת ציגה בפרזנטציהחברת טארגט א.מ.ן ה יצוין כי במסגרת המרכז .8

התרשם מהלוגו וציין . המשרד שילווה את האירועים שהוצע מטעם החברהלוגו כאשר על המצגת שולב 

בפני החברה )בשלב שטרם גובש זוכה( להגיש את ההצעה במסגרת הדוא"ל הייעודי. החברה נתנה את 

במסגרת הסכמתה אולם בפועל לא הגישה את הלוגו אך אי/שרה למשרד להוריד את הלוגו ולבחון אותו 

 הליך הבחינה של כלל הלוגואים שנבחנו לטובת הפרויקט.

 נקבע בסעיף ד' כדלקמן:  3068יודגש כי בהתאם להחלטת הממשלה  .9

למדינת ישראל.  70 -"להנחות את מרכז ההסברה לעצב סמליל )לוגו( שילווה את אירועי ה

 2017במבר עיצוב הסמליל יובא לאישור יושבת ראש ועדת טקסים וסמלים עד לחודש נו

 על מנת לאפשר למשרדי הממשלה ולשירות הבולאי לעשות שימוש בסמליל זה." 

תרבות והספורט המכהנת גם כיו"ר הסברה הציג למנכ"ל המשרד ולשרת הלאור האמור, מנהל מרכז ה .10

גם את כלל ההצעות. במועד האמור, אף הוועדה לטקסים וסמלים את ההצעות המומלצות ולאחר מכן 

 רה ומרכז ההסברה נדרש להציג חלופות נוספות. הצעה לא אוש

במסגרת הדיון שהתקיים בראשות השרה במסגרתה חברת טארגט הציגה הצעה לתכנית עבודה לאירועי  .11

ציינה כי מאחר וטרם נבחר לוגו שילווה את הפרויקט היא עיצבה מיוזמתה מספר חלופות , החברה 70 -ה

לוגו אשר נבחן והומלץ על ידי מנהל מרכז ההסברה מבין עבור מרכז ההסברה. חברת טארגט הציגה את ה

 החלופות שהוכנו על ידם.  
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בראשות שרת התרבות והספורט, בה נכחו מנכ"ל המשרד  7.1.2018 -בתאריך הבדיון נוסף שהתקיים  .12

ומנהל מרכז ההסברה אושר הלוגו שהוצע על ידי חברת טארגט. כאמור בהתאם לסמכות שניתנה לשרה 

 בהחלטת הממשלה מכוח היותה יו"ר ועדת טקסים וסמלים.   

מה בה היא לא למותר לציין כי חברת טארגט העבירה לידי המשרד מסמך חתום על ידי עו"ד מטע .13

 מצהירה את הדברים הבאים: 

 ינת ישראל.למד 70 -שילווה את אירועי ה חברת טרגט א.מ.ן היא היוצרת של הלוגו .א

 החברה ממחה את מלוא זכויות היוצרים ביצירה ללא תמורה.  .ב

החברה מאשרת למשרד לעשות כל שימוש שיראה לנכון יצירה או בחלקים ממנה ללא כל הגבלה  .ג

 .שור וללא כל תמורהוללא כל צורך באי

 החברה מוותרת על ציון שמה בשימוש שיעשה בלוגו על ידי המשרד. .ד

 (.23.1.2018 -מיום ה )מצ"ב העתק המסמך החתום
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