
 4/2018 רזמכמהתקשרויות בפטור 

 

תאריך  מהות ההתקשרות שם הספק
 אישור

שנתי באלפי  היקף כספי תקנה החלטה
 ש"ח כולל מע"מ 

 )אלא אם מצוין אחרת(
MX1  התקשרות לשידורי הרדיו בפרסית

 באמצעות הלווין הוטבירד
 (29) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 12.4.18

 א' )ג( 3ותקנה 
 אלש"ח 100-כ

 אלש"ח 50 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 12.4.18 לנסר לדיגיטלפרי ויטל זיגנר
 )לתקופת ההתקשרות(

בזמן  ניטור שידורים תמערכאספקת  מדיה פורסט
 אמת

 הועדה אישרה את ההתקשרות 12.4.18
 לאחר שפורסמה באתר כספק יחיד

 אלש"ח 480-כ (29) 3תקנה 

NoveSat  רכישת מקלטים לקליטת שידורים
 מלוויינים

 הועדה אישרה את ההתקשרות 12.4.18
 לאחר שפורסמה כספק יחיד

 אלש"ח 100-כ (29) 3תקנה 

CenterAvia 
Service 

 אלש"ח 2-כ (28) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 12.4.18 מונדיאלטיסות ל
 )לתקופת ההתקשרות(

הסכם  ארכתהועדה אישרה את ה IT 12.4.18ר חוץ החברה זכתה במכרז למיקו און-לוג
 התקשרותה

 מלש"ח 1.5 -כ ג' 3תקנה 

 אלש"ח 10-כ (1) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 12.4.18 פרילנסר לחטיבת החדשות אליסה שמיר
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 5-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 12.4.18 פרילנסרים לחטיבת הרדיו עידן גבריאל
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 30-כ  ארזדודו 
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 50-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות. 12.4.18 פיתוח דרמה הפקות בלאקשיפ
יונתן דובק ואיתן 

 מנצור
 אלש"ח 140-כ פיתוח דרמה

 אלש"ח 200-כ פיתוח דרמה יונתן ארוך
 אלש"ח 180-כ פיתוח דרמה אסף עמיר

 אלש"ח 50-כ פיתוח דרמה ארצה הפקות
 מלש"ח 10-כ הפקת דרמה אולפני הרצליה

 אלש"ח 40-כ הפקת תוכנית הפקות 8



AVCOM  ון, לתכנ 3/16החברה זכתה במכרז
הקמה והטמעה של צוד מערכות 

 שידור עריכה ואולפני טלוויזיה

הועדה אישרה את הרחבת  12.4.18
 החברה ההתקשרות עם

 מלש"ח 7-כ (3()ב()4)3תקנה 

 2-2015החברה זכתה במכרז חשכ"ל  פלאפון
 לאספקת מכשירי סלולר

הועדה אישרה הצטרפות למכרז  12.4.18
 חשכ"ל

 -( ו8) 34תקנה 
 ב' 38

 חאלש" 100-כ

 אלש"ח 150-כ (3()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 12.4.18 נתמתכ תומר ברונשטיין
 ()לתקופת ההתקשרות

Wide house אלש"ח 8 -כ (11) 3תקנה  תהועדה אישרה את ההתקשרו 12.4.18 כניתרכש תו 
TPS  אלש"ח 12 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות. 12.4.18 סוכנות תצפית 

ק.מ.מ מפעלי 
 מיחזור בע"מ

 5-2016החברה זכתה במכרז חשכ"ל 
לשירותי איסוף וגריסה של פסולת 

 טיתנייר, קרטורים ומדיה מגנ

רה הצטרפות למכרז הועדה איש 16.4.18
 חשכ"ל

 -( ו8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח 15 -כ

 לכל אחד אלש"ח 50-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 16.4.18 לקטורים עבור המדיה בערבית דיראר סולימן 
 דנה וינקלר 

 חרוב עבדול האדי
 בדראן בדראן
 הנאדי סרסור

 רגח קדור
 אלש"ח לכל אחד 50 -כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 26.4.18 פרילנסרים לחטיבת החדשות דניאל זירי

 (11) 3תקנה  יונתן ברקאי )לתקופת ההתקשרות(
בן בירן אדריכלות 

 פנים
 אלש"ח 250-כ (3()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 26.4.18 לאדריכלות פניםעץ התקשרות עם יו

 לתקופת ההתקשרות() 
סודסקו פאס 
 ישראל בע"מ

לרכישת  3/17החברה זכתה במכרז 
 ארוחות ומוצרי מזון

הועדה אישרה את הארכת הסכם  26.4.18
 ההתקשרות

 מלש"ח 2 -כ ג' 3תקנה 

החברה זכתה בפניה להצעות לפינוי  הארכיברים
 ארכיון הטלוויזיה

הועדה אישרה את הרחבת  26.4.18
 תקשרות עם החברההה

 אלש"ח 290-כ (2()ב()4)3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

החברה זכתה בהליך למכירה ו/או  נטקום-תים
 אספקה של ציוד מחשוב וציוד היקפי

כת הסכם רה את הארהועדה איש 26.4.18
 ההתקשרות

 אלש"ח 200-כ ג' 3תקנה 

לשירותי  9/17החברה זכתה במכרז  אולפני אלרום
 תרגום

כת הסכם הועדה אישרה את האר 26.4.18
 ההתקשרות

 מלש"ח 2.7 -כ ג' 3תקנה 

SK gift for you 
 )ימים מופלאים(

לרכישת  2/17החברה זכתה במכרז 
 שוברים / מתנות יום הולדת

הועדה אישרה את הארכת הסכם  26.4.18
 ההתקשרות

 אלש"ח 100-כ ג' 3תקנה 

"מדגם ייעוץ 
 ומחקר בע"מ"

למחקרים  12/17החברות זכו במכרז 
 מותייםאיכותיים וכ

מי ת הארכת הסכהועדה אישרה א 26.4.18
 ההתקשרות

אלש"ח לכל  200 -כ ג' 3תקנה 
 החברות 



"מודוס מחקר 
 ואסטרטגיה בע"מ"

"שילוב ישראל 
אולניק מחקרי שוק 

 בע"מ"
"מכון שריד שירותי 

מחקר והדרכה 
 בע"מ"

"טיילור נלסון 
 TNS-סופרס
 בע"מ"

                    

 

 


