התקשרויות בפטור ממכרז 1/2019
מהות ההתקשרות

שם הספק
אורי גרודר

במאי

תהילה שטרן

תחקירנית ומפיקה

Dror paz video
productions
מתן סיני וניתאי
פישר
דינה לניר
אילן דה פריס
WOO MEDIA

הפקת סדרה

קוניקט 100
שלמה SIXT
ואלדן תחבורה
הארכיון המרכזי
לתולדות העם
היהודי
מאיה סמינוביץ
אויקום
מסיעי אריה שאשא
בע"מ

תאריך
אישור
1/1/19

1/1/19

החלטה
הועדה אישרה את ההתקשרויות

הועדה אישרה את ההפקות

תקנה
תקנה )11( 3

תקנה )11( 3

הפקת מיני סדרה

היקף כספי שנתי באלפי
ש"ח כולל מע"מ
(אלא אם מצוין אחרת)
כ 70 -אלש"ח
(לתקופת ההתקשרות)
כ 10 -אלש"ח
(לתקופת ההתקשרות)
כ 330 -אלש"ח
כ 60 -אלש"ח

הועדה אישרה את ההתקשרויות
עם נציגי הציבור
ההתקשרות אושרה לאחר
שפורסמה באתר כספק יחיד
הועדה אישרה את ההפקה
הועדה אישרה הצטרפות למכרז
חשכ"ל 5-2018
הועדה אישרה את ההתקשרות
לשכירת מחסן טכני באזור ירושלים

תקנה )11( 3

כ 180 -אלש"ח לכל אחד
(לתקופת ההתקשרות)
כ 100 -אלש"ח

נציגי ציבור

1/1/19

תחזוקה ואחסנת אפליקציית "כאן"

9/1/19

תקנה )11( 3
תקנה  )8( 34ו-
 38ב'
תקנה )7( 34

כ 500 -אלש"ח
כ 1.5 -מלש"ח לכל חברה
(לתקופת ההתקשרות)
כ 650 -אלש"ח
(לתקופת ההתקשרות)

הפקת תוכנית ליום העצמאות
הצטרפות למכרז חשכ"ל 5-2018
לשכירת כלי רכב לנהיגה עצמית
שכירת מחסן טכני באזור ירושלים

10/1/19
10/1/19
10/1/19

תקנה )11( 3

כ 25 -אלש"ח
(לתקופת ההתקשרות)
כ 400 -אלש"ח

הכנת והגשת כתבות בספרדית

10/1/19

הועדה אישרה את ההתקשרות

אספקה ,התקנה ואינטגרציה של
ממירי וידאו ואודיו שונים ()Glue
מתוצרת Evertz
החברה זכתה במכרז פומבי 28/2017
לאספקת שירותיח הסעה
באוטובוסים זעירים 8-16 ,מקומות
ישיבה

10/1/19

ההתקשרות אושרה לאחר
שפורסמה באתר כספק יחיד

תקנה )29( 3

כ 2 -מלש"ח

10/1/19

הועדה אישרה את הארכת הסכם
ההתקשרות בשנה נוספת

תקנה  3ג'

תקנה )29( 3

אינטרויזיה הפקות
סומיוקו
אנדמול
קומה הפקות
דנה עדן ושולה
שפיגל
אנדמול
סלוצקי
סלוצקי
קומה הפקות
אולפני הרצליה
ארצה הפקות
בלאק שיפ
דוד מנדיל
ארצה הפקות
סומיוקו
דוד מנדיל
אנדמול
דנה עדן
אנדמול
דנה עדן ושולה
שפיגל
דוד מנדיל
נועם פנחס
אייל בלחסן
קודה תקשורת
קודה תקשורת
בני מנשה –
ביקונטנט
גיל הפקות
נמרוד שפירא  /יוני
גבע  /רועי לב

הפקת סדרת רשת
פיתוח קומדיה
פיתוח דרמה קומית
פיתוח מורחב לסדרה
פיתוח דרמה

10/1/19
10/1/19

הועדה אישרה את ההפקה
הועדה אישרה את ההתקשרויות
להפקות

תקנה )11( 3
תקנה )11( 3

כ 350 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 90 -אלש"ח
כ 240 -אלש"ח
כ 420 -אלש"ח

פיתוח מורחב
פיתוח דרמת מתח
פיתוח דרמה חברתית
פיתוח סדרה
פיתוח דרמה
פיתוח קומדיה
פיתוח מתח
פיתוח סיפור ישראלי
פיתוח סדרה
פיתוח דרמה
פיתוח דרמה קומית
פיתוח דרמה דוקו
פיתוח קומדיה
הפקת קומדיה מוזיקלית
הפקת דרמה קומית

כ 90 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 60 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 25 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 50 -אלש"ח
כ 60 -אלש"ח
כ 40 -אלש"ח
כ 5.4 -מלש"ח
כ 4 -מלש"ח

הפקת סדרה
הפקת סרט דוקומנטרי
הפקת סדרה
הפקת סדרת תוכניות
הפקת תוכנית
הפקת תוכנית סאטירה

כ 1.4 -מלש"ח
כ 400 -אלש"ח
כ 1.4 -מלש"ח
כ 500 -אלש"ח
כ 2 -מלש"ח
כ 4.5 -מלש"ח

הפקת סדרת דוקו ריאליטי
הפקת סרטון

24/1/19

הועדה אישרה את ההפקה

תקנה )11( 3

כ 5 -מלש"ח
כ 350 -אלש"ח

דודו ארז

הגשה ועריכת תוכנית הסכתים

אופיר טובול

עורך תחקירן ומגיש הסכת

21/1/19

הועדה אישרה את ההתקשרויות

תקנה )11( 3

תקנה )11( 3

טמיר אהרוני

מגיש סרטונים

21/1/19

הועדה אישרה את ההתקשרות

Sky Vision
גל בן חיים
גליל שלג

רכש תוכן
שדרנית ברדיו
אספקת מערך מסכי תאורה (פרופס)
נעים על מסילה

24/1/19
28/1/19
28/1/19

אויקום

ממירי וידאו ואודיו ( )Glueמתוצרת
Evertz

28/1/19

יאללה הפקות

הפקת פרק בסדרה

31/1/19

תקנה )11( 3
הועדה אישרה את ההתקשרויות
תקנה )11( 3
הועדה אישרה את ההתקשרות
לאחר שההתקשרות פורסמה באתר תקנה )29( 3
כספק יחיד ,הועדה אישרה את
ההתקשרות
לאחר שההתקשרות פורסמה באתר תקנה )29( 3
כספק יחיד ,הועדה אישרה את
ההתקשרות
תקנה )11( 3
הועדה אישרה את ההפקות

כ 70 -אלש"ח
(לתקופת ההתקשרות)
כ 20 -אלש"ח
(לתקופת ההתקשרות)
כ 50 -אלש"ח
(לתקופת ההתקשרות)
כ 200 -אלש"ח
כ 10 -אלש"ח
כ 500 -אשל"ח
כ 500 -אלש"ח
כ 10 -אלש"ח

