
 2019/7רז התקשרויות בפטור מכ

 

תאריך  מהות ההתקשרות שם הספק
 אישור

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

 )אלא אם מצוין אחרת(
  אלש"ח 100 -כ (2()ב()4) 3תקנה  אושרה הרחבת התקשרות 1/7/19 ת התקשרותהרחב אשת טורס

הארכת הסכם מפיקת  מיטל כהן
 האירוויזיון

 אלש"ח  40 -כ (11) 3תקנה  אושרה הארכת הסכם התקשרות 1/7/19
 )לתקופת ההתקשרות(

 30/18החברה זכתה במכרז  סער פרומרקט
 האירוויזיוןלהפקת 

 אלש"ח 70 -כ (1()ב()4) 3תקנה  הרחבת התקשרותאושרה   1/7/19
 

  אלש"ח 300 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות  1/7/19 הפקת סרט דוקומנטרי קסטינה הפקות
 אלש"ח 25 -כ הפקת שעשועון לפני הרצליהאו

מתן סיני, אמי נחימובסקי 
 וניתנאי פישר

 אלש"ח  70 -כ הפקת סדרה

ABS Australia אלש"ח 60 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 1/7/19 כישת פורמט של תוכניתר 
אלהאם דווירי, נד'יר מג'לי, 

חזבון אברהים, מנירווה 
מזאווי, ח'וולה דיבסי, 

 רמסיס קסיס 
אחמד  –שדרי ספורט 

אלטורי, תאמר סרסור, 
חוסין אלשאער, וחיד 

זיאדה, מחאסן נאסר, 
אדהם חביב אללה, מוחמד 

ריאן, אלדאפר, סאלח 
תאמר אלכילאני, עאמר 

מחאמיד, רביע חלבי, מוהנד 
עסלי, מוחמד גדיר, סמיר 
סלימאן, מוהנד מסארוה, 

 עזאת שלאעטה 
 שירה גרין, איאד נסראללה, 

  30.9.19עד 

 ( 11) 3תקנה  את ההתקשרויותהועדה אישרה  1/7/19 פרילנסרים למדיה בערבית
 ג' 3תקנה 
 (1()ב()4) 3תקנה 

 אלש"ח לכל אחד  100 -כ
 ההתקשרות(ת )לתקופ



 אלש"ח 15 -כ (11) 3תקנה  שרה את ההתקשרויותהועדה אי 8/7/19 הפקת סדרה שוט הפקות-טו
 מלש"ח 4 -כ הפקת תוכנית קומית  יולי אוגוסט הפקות

 אלש"ח 50 -כ הפקת סדרת דרמה שפיגלשולה 
 אלש"ח 470 -כ הפקת סרט דוקו מטאפור

 אלש"ח 700 -כ הפקת תוכנית תחקירים ורתקודה תקש
 אלש"ח 40 -כ (11) 3תקנה  ותהועדה אישרה את ההתקשר 8/7/19 עיצוב אולפן שטח לבחירות כוכבי וקליין
החברה זכתה בהליך תיחור  הארכיברים

-31מרכזי על בסיס מכרז 
 לשירותי גניזה 2011

הצטרפות למכרז הועדה אישרה  15/7/19
 חשכ"ל

 -( ו8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח  300 -כ
 )לתקופת ההתקשרות(

החברה זכתה במכרז חשכ"ל  אימג'סטור
סריקה,  שירותיל 17-2016

 צילום, דיגיטציה

צטרפות למכרז הועדה אישרה את ה  15/7/19
 חשכ"ל

 -( ו8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח 650 -כ
 תקופת ההתקשרות()ל

הועדה אישרה לערוך פניה למספר  15/7/19 פניה להצעות לשירותי ייעוץ וליווי אסטרטגי
 חברות

 אלש"ח 100 -כ )א( 5ה תקנ

עורך, תסריטאי, במאי  רז חזון
 ותחקירן

 אלש"ח  50 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות  22/7/19
 )לתקופת ההתקשרות(

פתרונות  מידע מחשבים
 תוכנה בע"מ

הועדה אישרה את הרחבת  29/7/19 ספקת מערכת גיוסא
 החברהההתקשרות עם 

 אלש"ח  30 -כ (3()ב()4) 3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

 מלש"ח 8 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 29/7/19 הפקת סדרת דרמה סומיוקו
 מלש"ח 1.5 -כ סדרה הפקת יולי אוגוסט הפקות

 אלש"ח 300 -כ פיתוח לסדרה ביונד קריאייטיב
 אלש"ח 600 -כ הפקת סדרת דוקו קומא סטודיוס

 אלש"ח 400 -כ הפקת סרט דוקו למה הפקות
 ש"חלמ 3 -כ הפקת סדרה ביונד קריאייטיב
 אלש"ח 50 -כ פיתוח סרט גלאיאיריס זכי ואסף 

 ש"חמל 2 -כ הפקת סדרה אפרתי הפקות
 אלש"ח 400 -כ הפקת סרט דוקו נורמה הפקות

 אלש"ח 50 -כ פיתוח סדרה מטאפור אינטרקטיב
 אלש"ח 200 -כ תוכנית פיתוח שמונה הפקות
 אלש"ח 200 -כ תוכנית הפקת ארצה הפקות

 מלש"ח 1.8 -כ הפקת שעשועון יולי אוגוסט הפקות
 אלש"ח לכל אחד  50 -כ ג' 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 29/7/19 לקטורית  תמר טל ענתי

 שרי אזולאי תורג'מן )לתקופת ההתקשרות(



 אלש"ח  50 -כ ג' 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 29/7/19 לקטור למדיה בערבית עיד ג'בלי
 )לתקופת ההתקשרות(

 מלש"ח  2 -כ א' 14תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות  29/7/19 כירות בתל אביבש אמות השקעות
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח  800 -כ (7) 34תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 29/7/19 במודיעיןשכירות  טלאליאנס מדיה גרופ בע"מ
 )לתקופת ההתקשרות(

ה את ההתקשרות הועדה אישר 29/7/19 שירותי ניתוב חומרי וידאו רודקשיןפקונטקט 
 לאחר שפורסמה באתר כספק יחיד

 אלש"ח 15 -כ (29) 3תקנה 

שמרלינג סינכרו הנדסת 
 אנרגיה בע"מ

הועדה אישרה את ההתקשרות  29/7/19 שכירת גנרטור גיבוי במודיעין
 לאחר שפורסמה באתר כספק יחיד

 אלש"ח  30 -כ (29) 3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

 

 


