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 دمركز الفلسطيني لإلرشاال
Palestinian Counseling Center 

 

     MB-6/2021-4رقم:     اعالن عرض سعر )حلقات تلفزيونية(  :مناقصةالاسم 

  هم النفسية واالجتماعية خاصة في ظل ظروف الطوارئ واخراط  ة االطفالاقع حياو  عرض  هدف الحلقات التلفزيونية:

 . نقاش قضايا تمس احتياجاتهم في

 األطفال.  الفئة المستهدفة:

ضواحي القدس )العيساوية والطور والبلدة   مناطقمن  أطفال  بمشاركة  حلقات تلفزيونية    (5)وبث    تسجيل  :مطلوبال

-CIDA مؤسسة بتمويل من لإلرشادالمركز الفلسطيني  ينفذه ذيال  برنامج الحمايةضمن  القديمة وكفر عقب وسلوان(

Save the children      على ان  من المركز  أطفال ومرشد/ة  5-4  بيندقيقة يتم تسجيلها مع عدد    45، مدة كل حلقة ،

من قبل    )تسجيل مع األطفال في الشارع( فوكس بوب  فقرات متسلسلة: فقرة عرض ريبورتاج   حلقة مجموعةكل    تشمل

الفائز على شريط    ، فقرة حزورةقاش، فقرة حكواتينفقرة    االطفال أنفسهم بعد تدريبهم، شاشة   أسفلمع تسجيل اسم 

 اثناء عرض الحلقات.  زيونالتلف

( عصراً او  4الساعة )  السبتام  يا  التلفزيونية عبر شاشة التلفزيون خاللعرض الحلقات    عرض الحلقات التلفزيونية:

 3  للحلقات  على ان يتم الترويج الدعائي  ساعات بثها، وبعدالمعتمدة التلفزيون  خالل أيام بث برامج أطفال ضمن برامج  

الجتماعي المعتمدة لدى التلفزيون وعرضها ايضاً عبر وسائل التواصل اباليوم بعد برامج تحظى بمتابعة كبيرة،  مرات  

     )فيس بوك، يوتيوب ...الخ(.

وتقارير  تحديد االطفال المشاركين والتنسيق معهم لحضور التدريبات وتسجيل الحلقات    دور المركز الفلسطيني لالرشاد:

 ، وتحديد مواضيع الحلقات.مقابالت الشارع

   التالية:روط العرض ضمن الش يقدم الموردين على أن

مصورين، ال ،  ة/مخرجال،  جامنالبر  ة/مقدم  تحديد اسمووبث الحلقات    واعداد  توفير جميع ما يلزم لتسجيل، انتاج •

 الحلقات.وطبيعة استوديو يتناسب مع عدد األطفال ووغيرهم، 

 .اتشريط أسفل الحلق ضمنجتماعي( الصل ااتوالنه )أرقام هواتف، وسائل كز وعناوي نشر شعار المر •

 )فوكس بوب(. تقرير مقابالت الشارعتدريب األطفال على تحضير  •

  عليها وعدد قات  لبث الح  متزويد المركز ضمن العرض الفني بأسماء صفحات التواصل االجتماعي التي سيت •

 ، وعدد متابعين محطة التلفزيون. هذه الصفحات نمتابعي

 القيمة المضافة. األسعار بالشيكل وغير شاملة ضريبة  •

 بتوفير شهادة إعفاء ضريبي باسم المورد.علما ان المركز سيقوم ، ضريبية صفريةفاتورة  توفير •

 سند قبض مروس باسم الشركة ومختوم بختم الشركة. توفير •
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 سارية المفعول. شهادة خصم بالمصدر •

 السعر. توضيح اسم الشركة ورقم المشتغل المرخص حسب الفواتير الضريبية ضمن عرض  •

 السعر شامل الترويج للحلقات قبل موعد بث الحلقة. •

على وسائل و  على محطة التلفزيون  ستكون اولية ارساء العرض على الشركات التي لديها عدد متابعين أكبر •

 التواصل االجتماعي المختلفة. 

 االستوديو(.  )خارجثاني في حال إمكانية تسجيل الحلقات في مواقع مختلفة   عرضتزويد المركز ب •

  لدى المحطه بالوصول الى مواقع التسجيل بما يتناسب وأوقات األطفال.وجود مرونة  •

 المركز غير ملزم بأقل األسعار. •

 

الي الموافق يوم    تسليمهعلى ان يتم  ،  العرضورقم    اسم ونوع  يوضح عليه  مغلق ومختوم  بظرفعرض  سلم  االثنين 

شارع    -خلف المقاطعة  -البيرة  -رام هللا  الكائن في    لإلرشادالفلسطيني  الساعة الرابعة في مقر المركز    حتى  21/6/2021

 .خامسالطابق الر عمارة عشتا –عمارة الجميل سنتر 


