
 6/2019רז התקשרויות בפטור מכ

 

תאריך  מהות ההתקשרות שם הספק
 אישור

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

 )אלא אם מצוין אחרת(
לשירותי  9/17החברה זכתה במכרז  אולפני אלרום

 תרגום
סכם ארכת ההועדה אישרה את ה 3.6.19

 ההתקשרות
 מלש"ח 2.8 -כ ג' 3תקנה 

מוצרי אלברט 
 שיווק בע"מ

לאספקת  32/17החברות זכו במכרז 
 מזון מתכלים מוצרי

ת הארכת הסכמי הועדה אישרה א  3.6.19
 ההתקשרות

מלש"ח לשני  1 -כ ג' 3תקנה 
 הספקים

 שיווק בע"מגרפיטי 
 אלש"ח  500 -כ (7) 34תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 3.6.19 שכירת נכס בבאר שבע נת"מ אינווסט

 )לתקופת ההתקשרות(
 אלש"ח 20 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 3.6.19 סיקליים המו ענון האותותרי עופר המאירי

 )לתקופת ההתקשרות(
 אלש"ח לכל אחד  50 -כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 3.6.19 פרילנסרים לכאן גימל אביתר אלעד

 אסנת יאיר )לתקופת ההתקשרות(
 דור-חיים א

 אלש"ח לכל אחד  50 -כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 3.6.19 פרילנסרים לרשת שפות רחמים אלעזר
 סאל אמרגי ופת ההתקשרות()לתק

 אברהם זקס
 קובי זרקו

 מאיה סימנוביץ'
OPEN 

ALLIANCE 
MEDIA 

 אלש"ח 10 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 3.6.19 סדרהרכש 

 אלש"ח 120 -כ (2) 4תקנה  הועדה אישרה יציאה למכרז סגור  3.6.19 גור לאספקת שירותי חניה סלולאריתיציאה למכרז ס
 חאלש" 150 -כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 10.6.19 הפקת סדרה סומיוקו

 מלש"ח 4 -כ הפקת סדרה שולה שפיגל
TNS –  טיילור

נלסון סופרס 
 טלסקר בע"מ

 

 מלש"ח 1 -כ (2()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 10.6.19 עריכת סקרים למדגם הבחירות
 לתקופת ההתקשרות()



 אלש"ח  50 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 10.6.19 88פרילנסר לכאן  לאון פלדמן
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 25 -כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 10.6.19 פרילנסרים לטלוויזיה שלי נוי קאי
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 5 -כ אשרת עיני
 )לתקופת ההתקשרות(

הרבנית ימימה 
 מזרחי

 חד אלש"ח לכל א 50 -כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 10.6.19 פרילנסרים לכאן מורשת
 )לתקופת ההתקשרות(

 מתי טוכפלד
 יוני לביא

 מנחם פרי
 משה חבושה
 רות שמואלי

 אבישי בר אושר
 גולן אזולאי 

 הרב בן ציון מוצפי
ליין תקשורת -טופ

 בע"מ
לשירותי  14/17החברה זכתה במכרז 

 אולפן וצוותי צילום בצפון
הועדה אישרה את הארכת הסכם   24.6.19

 ההתקשרות
 אלש"ח 450 -כ ג' 3תקנה 

אריק ברנשטיין / 
 עלמה הפקות

 אלש"ח 350 -כ (11) 3קנה ת הועדה אישרה את ההתקשרויות  24.6.19 הפקת סרט

 מלש"ח 1.5 -כ הפקת סדרה גיל הפקות
 אלש"ח  50 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות  24.6.19 מפיקת מדגם הבחירות מאיה טלמון

 ()לתקופת ההתקשרות
יעל גיל, תמר 

הלאלי, מוחמד 
שינאווי, דני שטרק, 

טוני טויטו, צחי 
רביב, ניסן להב, זיו 

שילוח, דותן 
גואטה, יאיר 

צימרמן, חגי דקל, 
שוקי לרר, ענת 

עמיר, חגי אמיר, 
סשה גרינבלט, ישי 

 7/18פרילנסרים נכללו במאגר ה
 שונים לתפקידים 

הועדה אישרה את הארכת הסכמי   24.6.19
 ההתקשרות

 אלש"ח לכל אחד  50 -כ ג' 3תקנה 
 



, אילן, רביד דביר
סטאס גוטמן, 

אלרואי בינו הפקה 
ותוכן, טל בוסידן, 

רפאל בוסידן, ליאת 
מרבר גנוט, תמר 

שמע, אמיר רחמים, 
שירה קמרד, אורן 

ירדן, רותם שם 
טוב, נועה 

מחרבקס, ליאת 
זמיר קליין, יאיר 

זקס, גידי ישראלי, 
אמיר מוביס, גלעד 
הירשל, זיו רייכר, 

גיא קלנר, גלעד 
פיקס, גל כרובי, 

ד סגל, אילן אלע
למדן, סטאס 

גוטמן, רונן טל, 
רומן שניידרמן, 

אורי תכלת, אלי בן 
 דוד

ענבל מאור, אירית 
גיל, בר יגודה, צפי 

סמו, לילך אופק 
 אחאי, אורית ויזל 

 –תרגום סימולטני 
רוחי אביטל, 

שלומית ארליך, יעל 
חיים דוד, , לוין

קאמרה בראש בני 
ויינר, רן צברי, רמי 

רוזנשטיין, ניר 
קבסו, ניסים 

 ( 11) 3תקנה  ה את ההתקשרויותהועדה אישר 24.6.19 פרילנסרים לחדשות ולאולפנים
 (1) 3תקנה 
 (1()ב()4) 3תקנה 

 "ח לכלאלש 50/100 -כ
 אחד 

 תקופת ההתקשרות()ל



שאקי, אמיר סעדו, 
דני גרשון, גדי 

אפריאט, יניב זוהר, 
שי משה, , פבל קוגן

יואל מנדלסון, 
אביחי רחמני, 

אלכסיס זרמבסקי, 
אריאל גלוברמן, 

יוסי מנקו, גיא 
ברקאי, אודליה 

רוזנצוויג, יהב 
שמש, אלעד 

דבורצ'ין, יפעת 
לוין, ויטלי 

גרינשפון, ירון 
הייזלר, סרג'י 
קרבצ'וק, ניר 

חנן , צינמון
קריסטל, דפנה 

שלום , הראל כפיר
ציון חן, , יטלק

סתיו , סימה כהן 
סמיר חלבי, , עזרא

שירי שחר רם, 
תהילה גולדמן, 

אייל , מירב חיון
גרוספלד, ירון 
הייזלר, עודד 

עודד , אברהמי
אברהמי, עמרי 
לוסטיגר, תום 

פחטר, יובל יהודה, 
משה בנסון, חן 

וייס,  אסף, עומר
שוקי ברכה, יפתח 



אלקיים, אסף 
פריד, מירב חיון, 

 מתן גולדשטיין
אבי אתגר, איזי מן, 

אליהוא בן און, 
אמילי עמרוסי, 

אריה ארליך, גדעון 
רבנית הוד, ה

ימימה, חנן 
קריסטל, יגאל 

גואטה, יובל 
אלבשן, יוסי 

אליטוב, יצחק נוי, 
ירון אנוש, משה 
טימור, עידית בן 

יאיר, עמית לוינטל, 
קובי אוז, קלוד 

בוכבינדר, שלום 
 קיטל, ישי הולנדר

אבי  –כתבי חו"ל 
קמחי, אסף זלינגר, 

גדעון קוץ, דניאל 
אדלסון, ז'אן כהן, 

יאיר נבות, יגאל 
רום, יוסי בר, יונתן 

ברקאי, יעל עינב, 
לימור פרידמן, 

מיכל לאון, נטליה 
קנבסקי, ניסן צור, 

עידו מור עזרא, 
עמרי רייס, רועי 

בק, רינה בסיסט, 
רן לוצקי, שלמה 
פפירלבלט, תום 

 אורגד, עידו סןאן

 לכל אחד אלש"ח  50 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות  24.6.19 שת ב'פרילנסרים לר
 תקופת ההתקשרות()ל



אביטל שוסהיים 
כהן, אבישי צנגהון, 
איזי מן, שמואל בן 

צבי, שמואל 
סלומון, אופיר 

טובול, עמיחי חסון, 
יאיר אסולין, יובל 
אביבי, מיה סלעד, 

ערן מינהר, ד"ר דוד 
גורביץ, ליאור 

סורוקה, ניזאר 
אלכאטר, ד"ר דן 

ערב, דני מוג'ה, 
דודו ארז, מיכאל 

רבינוביץ, ציפי 
יצטום, דני ו

אורסתיו, רבקה 
שמיר, רון מרחבי, 

גדעון הוד, יאיר 
דלאל, ליאו פיירמן, 

אסף רפפורט, 
דניאל שמר, נועם 
סמל, מאיה כהן, 
יובל מסקין, רועי 

חסן, שמואל 
 פאוסט

 אלש"ח לכל אחד  50 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות  24.6.19 פרילנסרים לרדיו
 )לתקופת ההתקשרות(

  (11) 3תקנה  הועדה אישרה פרסום קול קורא  24.6.19 כרון ויום העצמאותייום השואה, יום הזקול קורא ל
שמרית מאיר, 

ליאור פרץ, מיכאל 
הונתן ד גיא, ינירג

 זייד, אייל אביב

 לכל אחד אלש"ח  50 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות  25.6.19 פרילנסרים לדיגיטל
 )לתקופת ההתקשרות(

 


