
 6/2018ממכרז התקשרויות בפטור 

 

תאריך  מהות ההתקשרות שם הספק
 אישור

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

 )אלא אם מצוין אחרת(
 לכל אחד אלש"ח 50-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 3.6.18 פרילנסרים למדיה בערבית אימאן הוארי 

 נאטורסנאא  )לתקופת ההתקשרות(
 פאתנה דחלה

 בשיר חורי
 אחמד והב

 רפעת טורק
 ריאן טאהא
 זאהי ארמלי

 מועד נסר
 אסעד תלחמי

 סמיר עיסא
 אלש"ח 50-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 3.6.18 מתרגם לשפת סימנים מחמד ותד 

 לכל אחת אלש"ח 100-כ (1()ב()4)3תקנה  ויותהועדה אישרה את ההתקשר 3.6.18 עורכות תוכן לרדיו המצולם יץ'שירלי אברמוב
  קרן סמואל )לתקופת ההתקשרות(

 ש"ח לכל אחד אל 50 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 3.6.18 פרילנסרים לרשת ב' איזי מן
 אליהוא בן און )לתקופת ההתקשרות(

 אמילי עמרוסי
 גדעון הוד

 הרבנית יממה
 חנן קריסטל
 יובל אלבשן

 יצחק נוי
 ירון אנוש

 משה טימור
 קובי אוז

 קלוד בוכבינדר
 שלום קיטל



 שמעון ברייטקופף
 עידית בן יאיר

 אלש"ח לכל אחד  20 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות  3.6.18 התקשרות עם כתבי חו"ל אבי קמחי
 אסף זלינגר ת ההתקשרות()לתקופ

 גדעון קוץ
 דניאל אדלסון

 ז'אן כהן
 יאיר נבות
 יגאל רום

 יוסי בר
 יונתן ברקאי

 ר פרידמןלימו
 מיכל לאון

 נטליה קנבסקי
 עידן מור עזרא

 עמרי רייס
 רועי בק

 רינה בסיסט
 שלמה פפירבלט

 תום אורגד
 יעל עינב
 ניסן צור

 (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 3.6.18 ים לחטיבת הרדיורפרילנס ליאו פיירמן
 ו/או 

 (11) 3תקנה 

 אלש"ח 50-כ
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 15-כ גבי ינון
 לתקופת ההתקשרות()

 אלש"ח 15-כ דור-חיים א
 לתקופת ההתקשרות()

 אלש"ח 50-כ לאון פלדמן
 ת(לתקופת ההתקשרו)

 אלש"ח 10-כ סתיו בן יקר
 לתקופת ההתקשרות()

 אלש"ח 10-כ עידן גבריאל



 לתקופת ההתקשרות()
 אלש"ח 20-כ קובי זרקו

 לתקופת ההתקשרות()
 אלש"ח 5 -כ רבקה שמיר

 )לתקופת ההתקשרות(
 ₪כאלף  גדעון הוד

 )לתקופת ההתקשרות(
 אלש"ח 5-כ רון מרחבי

 ()לתקופת ההתקשרות
 ₪אלף כ ציפי ויצטום

 )לתקופת ההתקשרות(
 אלש"ח 10-כ י אור סתיודנ

 לתקופת ההתקשרות()
 אלש"ח 50-כ מיה סלע

 לתקופת ההתקשרות()
 אלש"ח 50-כ יובל אביבי

 לתקופת ההתקשרות()
 אלש"ח 50-כ יבגני סובה

 לתקופת ההתקשרות()
 אלש"ח 50-כ איליה אקלסרוד

 לתקופת ההתקשרות()
 אלש"ח 10-כ ד"ר דוד גורביץ

 לתקופת ההתקשרות()
 אלש"ח 10-כ שמואל בן צבי

 תקשרות(לתקופת הה)
 אלש"ח 10-כ ד"ר דן ערב

 לתקופת ההתקשרות()
 לכל אחד אלש"ח 100-כ (1()ב()4)3תקנה  יותאת ההתקשרו אישרההועדה  3.6.18 פרילנסרים לחטיבת ההנדסה אורן סודרי

 רומן סורקין )לתקופת ההתקשרות(
 אייל שוורצמן

  לש"ח לכל אחדא 5 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 3.6.18 פרילנסרים לכאן מורשת אבישי בר אושר
 ג'וש בריינר לתקופת ההתקשרות()

 הרבנית ימימה
 יערית אלבז



 משה חבושה
 עמיחי אתאלי

 רות שמואלי
 אלי ביתאן

 הרב בנציון מוצפי
 הרב שלום ארוש

 יוני לביא
 מנחם פרי

 מתי טוכפלד
 גולן אזולאי

 שמשון ברייטקופף
 (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 3.6.18 פרילנסרים לחטיבת החדשות דניאל זירי 

 ו/או 
 (1()ב()4) 3תקנה 

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

 חגי אמיר
 אלי בן דוד

 יעל גיל
 מורן גרוס
 שוקי לרר
 ורד לידני

 סשה גרינבלט
 ניר בר טל

וואן שירותי תוכנה 
 בע"מ

הועדה אישרה את הארכת הכם  4.6.18  שירותי ייעוץ למערכת הטראפיק
 ההתקשרות

 אלש"ח 50-כ ג' 3תקנה 
 לתקופת ההתקשרות()

האקדמיה ללשון 
 העברית

 אלש"ח 700-כ (7) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 4.6.18 עם יועצי לשוןהתקשרות 
 

טלאור עיצוב 
 תאורה בע"מ

 אלש"ח 100-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 5.6.18 השכרת גנרטור למודיעין
 לתקופת ההתקשרות()

ילות מערכת לניהול ובקרה אחר קב ססולושנ טופ
 הציבור בארגון

 אלש"ח 20-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 5.6.18

 מלש"ח 1.7-כ (11) 3תקנה  יותקשרוהועדה אישרה את ההת 6.6.18 הפקת סדרה תיעודית הפקות מעגלות
 מלש"ח 2-כ וכנית תרבותהפקת ת קסטינה
 מלש"ח 5.7 -כ הפקת תוכנית סאטירה קטבי קונט

 מלש"ח 5 -כ הפקת סדרת תחקירים טו שוט סרטים



ABS Australia ש"חאל 50-כ רכש תוכן 
יפעת מידע 

 תקשורתי
 הועדה אישרה את ההתקשרות 6.6.18 שירותי איסוף וניטור מידע

 כספק יחידמה לאחר שפורס
 אלש"ח 100-כ (29) 3תקנה 

 (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 6.6.18 הפקת אייטם ירון ברובינסקי
 

 אלש"ח 15-כ
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 5 -כ רונן נויפלד
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 6-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 6.6.18 88לנסר לכאן פרי תומר גרשנמן
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 300-כ (11) 3תקנה  קשרותהועדה אישרה את ההת 6.6.18 שירותי הפקה פרומתאוס
 )לתקופת ההתקשרות(

 ₪אלף כ (11) 3תקנה  דה אישרה את ההתקשרותהוע 6.6.18 ר לרשת ב'פרילנס שלום קיטל
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 200-כ (3()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 6.6.18 פיילוטים לשידור מזמור הפקות
 )לתקופת ההתקשרות(

לשירותי  5/15הנ"ל זכתה במכרז  שרי סגל
 ייעוץ תוכן לטלוויזיה, לרדיו ולדיגיטל 

ארכת הועדה אישרה את ה 12.6.18
 תקשרותה

 אלש"ח 30-כ ג' 3תקנה 

 לכל אחדאלש"ח  150 -כ (3()ב()4)3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 12.6.18 פרילנסרים לרדיו טל ברלינסקי
 יואב כהן שרות()לתקופת ההתק

 איליה צ'רנישוב
 צובארי תמיר

לשירותי  6/17החברה זכתה במכרז  שורטקאט
, עיצוב והטמעת גרפיקות ייעוץ

 במערכת הויז

הרחבת אישרה את  הועדה 12.6.18
 ההתקשרות

 ח"אלש 10 -כ (1()ב()4)3תקנה 

איי.טי.  ריקסמט
 מערכות בע"מ

 1-2009החברה זכתה במכרז חשכ"ל 
 DBAלשירותי 

הצטרפות למכרז עדה אישרה הו 12.6.18
 חשכ"ל

 -ו( 8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח 550-כ
 

1MX אלש"ח 100-כ (2) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 12.6.18 שירותי קידוד והפצה 
 )לתקופת ההתקשרות(

לשם )ביונד יואב 
 קריאייטיב(

 מלש"ח 1.4 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 12.6.18 הפקת סדרת דוקו

דוקי דרור )זייגוט 
 פילמס(

 מלש"ח 3 -כ הפקת סדרת

 אלש"ח 6 -כ (11) 3תקנה  תה אישרה את ההתקשרוהועד 17.6.18 דרמההפקת  הפקות ארצה
 אלש"ח  500 -כ (11) 3תקנה  את ההתקשרותאישרה הועדה  17.6.18 אשי לאירוויזיוןעורך ר יובל כהן



 )לתקופת ההתקשרות(
 מלש"ח 4-כ (11) 3תקנה  דה אישרה את ההתקשרויותהוע 21.6.18 הפקת תוכנית הפקות יואב גרוס

 מלש"ח 4.5 -כ הפקת תוכנית הפקות יולי אוגוסט
 מלש"ח 1.5 -כ הפקת תוכנית דוקו הפקות ארצה
שם )ביונד יואב ל

 קריאייטיב(
 אלש"ח 300-כ הפקת סדרה

 חאלש" 500-כ הפקת סדרה קסטינה הפקות
 אלש"ח 100-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 21.6.18 אספקת גופי תאורה ותאורות חרום עידן החשמלאים

 ()לתקופת ההתקשרות
קונסיסט מערכות 

 בע"מ
 אלש"ח 100 -כ (1()ב()4)3תקנה  אישרה את ההתקשרותהועדה  21.6.18 אספקת מערכת ניהול תקלות ופניות

קול המוסיקה חיים 
 ואייל אטיאס בע"מ

במגדל  כת הסכמי שכירותהאר
 הנביאים בחיפה

מי ארכת הסכהועדה מאשרת את ה 24.6.18
 השכירות 

 אלש"ח 30-כ (7) 34תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

ניין אספר חברה לב
 בע"מ

 אלש"ח 50-כ
 )לתקופת ההתקשרות(

"מינהל הדיור 
 הממשלתי"

 אלש"ח 100-כ
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 100-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 24.6.18 פרילנסרית לדיגיטל ירדן טאוב
 ()לתקופת ההתקשרות

קול קורא להפקת תה בהחברה זכ מזמור הפקות
 שידורי המונדיאל

הועדה אישרה את הרחבת  24.6.18
 ההתקשרות

 אלש"ח 280 -כ (1()ב()4)3תקנה 

 לכל אחד אלש"ח 30-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 24.6.18 פרילנסרים לרשת שפות גסטון גודמן
 שרה חודאדד )לתקופת ההתקשרות(

 לכל אחד אלש"ח 30-כ (11) 3תקנה  את ההתקשרות אישרההועדה  24.6.18 פרילנסרים לרשת ב' יגאל גואטה
 אמילי עמרוסי )לתקופת ההתקשרות(

 

 


