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טופס בקשת היתר לפעילות המשלבת פרסומת מסחרית
 במערכת החינוך – לגוף מסחרי

תאריך: ____________

פרטים אודות הפונה:

שם הגוף הפונה:   _________________  

	שם איש קשר:____________________


	כתובת ____________________  טלפון: ___________פקס: ___________


E -mail : ________________________________                                                                                                          
 
	הגדרת הגוף הפונה: __________________________________________


________________________________________________________ 


	האם הגוף פועל למטרות רווח? כן _______  

                                                    
                                                      לא _______

	מהם המוצרים ו/או השירותים המשווקים ע"י הפונה?

 
      ________________________________________________________

           ________________________________________________________ 


	מהם המוצרים ו/או השרותים אותם מבקש הפונה  לשווק במערכת החינוך?           

  
     ________________________________________________________

     ________________________________________________________

	מהם המטרות העסקיות של גוף הפונה אותן הוא רוצה לקדם?


________________________________________________________ 

________________________________________________________




	מהם הגופים העסקיים, בעלי מניות, שותפים אסטרטגים העומדים מאחורי המבקש?


           _______________________________________________________

           _______________________________________________________

           
	מהם התחומים העסקיים הנוספים בהם עוסק הגוף הפונה?


________________________________________________________

           ________________________________________________________


	כמה זמן  קיים/פועל הגוף הפונה? _________________________________


________________________________________________________


	האם נפתח אי פעם הליך פלילי נגד המבקש בגין עבירה על חוק העונשין, חוק הגנת הצרכן או חוק הגנת הפרטיות?

           
           לא _______

          כן, פרט: __________________________________________________ 

          _________________________________________________________ 



	במידה והמבקש הינו גוף העוסק בפרסום ויחסי ציבור – מיהו הלקוח ששכר את שירותי המבקש או העומד מאחורי הבקשה לאישור הפעילות במוסדות חינוך?


________________________________________________________

________________________________________________________


	האם בעבר פנה הגוף  לקבלת היתר לועדה? 


     כן _____ מתי? _________________________

          לא ____


פרטים אודות היתר שנתן בעבר ע"י הועדה או גורם אחר במשרד החינוך

  
15.האם הגוף הפונה קיבל בעבר היתר לפעילות המשלבת פרסומת מסחרית במוסדות 
     חינוך? 

    כן  _____ מתי? ____________________ ממי? ___________________ 

    לא _____ 


16.תאור הפעילות עליה ניתן היתר בעבר:

     מהות ואופי הפעילות ____________________________________________

     __________________________________________________________

     __________________________________________________________


     גיל התלמידים להם היתה מכוונת הפעילות: _____________________________ 

    תאור פריסת הפעילות במערכת החינוך           ___________________________  

    ___________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________

17.האם הפעילות עליה נתן היתר נועדה לקדם ו/או לייצג מוצרים או שירותים או גופים 
נוספים שאינם הגוף המבקש?

      כן ___ מהם השירותים ו/או המוצרים ________________________________

      לא _______________________________________________________ 
 

18. האם במסגרת הפעילות שהותרה נערכו מבצעי תחרויות,פרסים, הגרלות? 
    
      כן ______ פרט: ______________________________________________

      __________________________________________________________  




19. האם בידי הגוף המבקש רשימת מוסדות חינוך (לקוחות) ממבצעים קודמים,ואם לא האם

      בדעתו להקים רשימה כזו? כן ______________________________________
                                           
     לא _____  



20. האם ניתנה הרשאה לבעלות ו/או לאחזקת מאגר מידע מרשם מאגרי המידע? 
      (בהתאם  לחוק להגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 והתקנות מכוחו). 

       כן _____  (נא לצרף לבקשה את מסמך ההרשאה)

       לא _____


     
21. האם במקביל לפעילות שנערכה במוסדות החינוך בוצעה גם פניה, התקשרות או 
      קשר חד כווני לילדים ו/או להוריהם?  

      כן  ___ מה היתה מהות הפניה שנערכה ואופיה ______________________

          _____________________________________________________

      לא ________
           


22. האם הגוף המבקש נמצא כיום במצב של התקשרות עם מוסד חינוכי אחד או יותר?

      כן ________ פרט: _________________________________________ 

      _______________________________________________________

     לא _________












פרטים אודות בקשת ההיתר לפעילות המשלבת פרסומת מסחרית

      
23. תאור הפעילות –
      (יש לצרף דוגמאות של חומרים פדגוגיים, חומרים לחלוקה/חשיפה בקרב הילדים, 
      טפסי השתתפות במבצע, חוזי התקשרות וכו' לפי הענין!)
       
      ______________________________________________________
    
      ______________________________________________________

      ______________________________________________________

      ______________________________________________________ 

      ______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

     ________________________________________________________
 
  
24. האם במסגרת הפעילות יערכו גם מבצעי מתנות, פרסים, הגרלות?

      כן  ___ פרוט תנאי המבצע וההטבות: ________________________________

          ________________________________________________________
 
      לא  _______  
             
25. מהו גיל התלמידים אליה מכוונת הפעילות? _____________________________

       __________________________________________________________


26. באיזה מוסדות חינוך מבקש הפונה לפעול? ____________________________

      __________________________________________________________

      __________________________________________________________






27. האם הפעילות תכלול יצוג וקידום של גופים, מוצרים או שירותים של אחרים שאינם 
      פונים לועדה.

     כן  ____ ואם כן פרט שמות הגופים או המוצרים __________________________

        __________________________________________________________ 

     לא _______
           

28. האם במקביל לפעילות שלגביה מבקש הגוף היתר מתוכננת להערך פעילות מחוץ 
      למוסדות החינוך?

     כן  ____ מהי מהות ואופי הפנייה המתוכננת _____________________________
 
     ___________________________________________________________
   
     ___________________________________________________________

     לא ______
       
  
29. מהי התועלת/הרווחים הצפויים למערכת החינוך מהפעילות המוצעת?

      ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________  

      ___________________________________________________________  

      ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 







  ____________                           _________________              ___________
        תאריך                                        שם, תאור תפקיד                        חתימה


טופס בקשת היתר לפעילות המשלבת פרסומת  מסחרית – למוסד חינוכי, יחידה/אגף במשרד.

                        
                                                                                      תאריך : ____________


1. שם הגוף הפונה (מוסד חינוכי/אגף, יחידה במשרד)

    ___________________________________________________________

כתובת: _____________________ טלפון: _______________ פקס: __________

איש קשר ___________________		_______________________ E-mail :                                                                                 				

2. תאור הפעילות אותה מבקש הפונה לערוך
    (יש לצרף דוגמאות של חומרים פדגוגיים, חומרים לחלוקה,טפסי השתתפות, חוזי
     התקשרות – לפי הענין)

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 


3. האם במסגרת הפעילות יערכו גם מבצעי מתנות פרסים, הגרלות?

    כן: _________ פרוט: __________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

    לא: ________


4. באיזה מוסדות/מסגרות תערך הפעילות? ______________________________ 

    __________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________







5. מי הם הגורמים המעורבים בפעילות? _________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________


6. האם במקביל לפעילות המבוקשת תערך פעילות זהה/דומה במסגרת נוספת (מחוץ  
    למוסד,   בהשתלמויות, כנסים).

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________


7. מהי התועלת/הרווחים הצפויים למערכת החינוך או לגוף /לגוף הפונה מהפעילות? 

    __________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________

   ___________________________________________________________









__________                 ______________                     _____________
      תאריך                         שם, תאור תפקיד                                חתימה 

    



