
 5/2018ממכרז התקשרויות בפטור 

 

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 (11) 3תקנה  פקותהועדה אישרה את הה 1.5.18 הפקת סדרת דוקו סומיוקו
 מלש"ח 1.4 -כ הפקת סדרת דוקו נתי דינר

 אלש"ח 50-כ פיתוח דוקו קצנררונית 
 אלש"ח 900-כ הפקת סרט דוקומנטרי איתי לנדסברג

בן כליפי 
storytelling 

 אלש"ח 42-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 1.5.18 רכש תוכנית

Sky vision אלש"ח 153-כ רכש תוכניות 
 אלש"ח 80-כ (1()ב()4)3תקנה  התקשרות.הועדה אישרה את ה 1.5.18 פרילנסר לדיגיטל יאיר אשר

 )לתקופת ההתקשרות(
אלש"ח לכל אחד  50 -כ (11) 3תקנה  ויותהועדה אישרה את ההתקשר 1.5.18 פרילנסרים לרשת שפות שקד ספר

 אברהם זקס )לתקופת ההתקשרות(
 

 גבריאל ביינה
 מרי אמשקשווילי

 קרול אזולאי
 רוקסנה לוינסון

 רחמים אלעזר
 שאול הוכברגר

 אלש"ח 5-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 1.5.18 ר לרדיופרילנס אורי זר אביב
 )לתקופת ההתקשרות(

  1.5.18 88פרילנסרים לכאן  אסף הראל
 הועדה אישרה את ההתקשרות.

 אלש"ח לכל אחד 5/10-כ (11) 3תקנה 
 ועי חסןר )לתקופת ההתקשרות(

 דורי בן זאב
 יובל מסקין
 מנחם גרניט

 ניסים קלדרון



סמייל טלקום  012
 בע"מ

 30-2015החברה זכתה במכרז חשכ"ל 
 לשירותי תקשורת בינלאומיים

הועדה אישרה הצטרפות למכרז  3.5.18
 חשכ"ל

 -( ו8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח 30 -כ

נובה שיווק והנדסה 
 "מבע

 הועדה אישרה את ההתקשרות 3.5.18 רכישת שטיחים ניידים אנטי סטטיים
 לאחר שפורסמה באתר כספק יחיד

 אלש"ח 200-כ (29) 3תקנה 

רכישת מנוע חיפש עבור אתר  זום די
 האינטרנט של התאגיד

 אלש"ח  25 -כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 3.5.18
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 17-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 6.5.18 פרילנסרים לכאן רשת ב' ראבי אתג
 )לתקופת ההתקשרות(

 ₪ כאלף  ירון אנוש
 לתקופת ההתקשרות(

 אלף ש"חכ יצחק נוי
 )לתקופת ההתקשרות(

מוניות מרכז מצפה 
 בע"מ

לשירותי  15/17החברה זכתה במכרז 
 הסעה במוניות מיוחדות

הועדה אישרה את הארכת הסכם  6.5.18
 ההתקשרות

 מלש"ח 5-כ ג' 3תקנה 

כתוביות  8/17החברה זכתה במכרז  עלי כותרת
תרגום /   9/17ושפת סימנים, ובמכרז 

 תמלול

הועדה אישרה את הארכת הסכמי  6.5.18
 ההתקשרות

 מלש"ח 2.3 -כ ג' 3תקנה 

לקבלת  11/17החברה זכתה במכרז  אופרד
 אתרים ואפליקציותשירותי קידום 

הועדה אישרה את הארכת הסכם  6.5.18
 ההתקשרות

 אלש"ח 160 -כ ג' 3תקנה 

ענבל חברה לביטוח 
 בע"מ

 מלש"ח 1-כ (5) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 6.5.18 סוכנות הנסיעות הממשלתית

 הועדה אישרה את ההתקשרות 6.5.18 אספקת מערכות ווגאס לעריכת אודיו סנטרוניקס
 אחר שפורסמה באתר כספק יחידל

 אלש"ח 100-כ (29) 3תקנה 

איטייפ אומניטק 
 בע"מ

לאספקת  8/17החברה זכתה במכרז 
שירותי תרגום והכנת כתוביות 

 סמויות

הועדה אישרה את הארכת הסכם  6.5.18
 ההתקשרות

 מלש"ח 1 -כ (2()ב()4)3תקנה 
 

רחבת את ה הועדה אישרה 6.5.18 תאורת לדים למונדיאל מזמור הפקות
 ההתקשרות

 אלש"ח  350 -כ (3()ב()4)3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 40 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות  10.5.18 הפקת תוכנית טדי הפקות 
אספקת שידורים מזדמנים ולא  בזק

 מתוכננים
 הועדה אישרה את ההתקשרות 15.5.18

 לאחר שפורסמה באתר כספק יחיד
 אלש"ח 250-כ (29) 3תקנה 

AVCOM  קבלת שירות למערכותDIVA ו- 
EZVIEW  

הועדה אישרה את ההתקשרות  15.5.18
 לאחר שפורסמה באתר כספק יחיד

 אלש"ח 400-כ (29) 3תקנה 



 21-2014החברה זכתה במכרז  השטיח המעופף 
לרכישת שירותי ארגון וביצוע ימי 

 עיון, כנסים ואירועים

טרפות למכרז הועדה אישרה הצ 15.5.18
 חשכ"ל

 -( ו8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח  180 -כ
 )לתקופת ההתקשרות(

קול המוסיקה חיים 
 ואייל אטיאס בע"מ

במגדל  3הארכת הסכם שכירות קומה 
 הנביאים בחיפה

 אלש"ח 5 -כ (7) 34תקנה  הועדה אישרה את הסכמי השכירות  15.5.18
 )לתקופת ההתקשרות(

הנביאים מגדל 
אספר חברה  \בע"מ 

 לבניין בע"מ

במגדל  4הארכת הסכם שכירות קומה 
 הנביאים בחיפה

 אלש"ח 10-כ
 )לתקופת ההתקשרות(

מנהל הדיור 
 הממשלתי

במגדל  6הארכת הסכם שכירות קומה 
 הנביאים בחיפה

 אלש"ח  20 -כ
 )לתקופת ההתקשרות(

מאי מרקט מ.י 
 בע"מ

 ג' 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 15.5.18 שירותי חניה בחיפה
 (1()ב()4)3תקנה 

 אלש"ח 40 -כ

  אלש"ח 50-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 15.5.18 השתתפות באירוע השנה לתאגיד טדי הפקות
ESPN אלש"ח 25 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 15.5.18 רכש תוכן 
EONE אלש"ח 250 -כ 

 4-2010החברה זכתה במכרז חשכ"ל  גלקום בע"ממ
לרכישה, אספקה והתקנת ציוד 

 תקשורת פסיבי

הועדה אישרה הצטרפות למכרז  15.5.18
 חשכ"ל

 -( ו8) 34תקנה 
 ב' 38

 מלש"ח  1.4 -כ
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח  100 -כ ג' 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 16.5.18 שירותי שליחויות  צוות הוריקן בע"מ
 )לתקופת ההתקשרות(

דורקום מחשבים 
 בע"מ

 2-2016החברה זכתה במכרז חשכ"ל 
 לאספקת שרתים

הועדה אישרה הצטרפות למכרז  16.5.18
 חשכ"ל

 -( ו8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח  25 -כ
 )לתקופת ההתקשרות(

 מלש"ח 1-כ (3()ב()4)3תקנה  את ההתקשרות אישרההועדה  23.5.18 רכש מצלמות אויקום
AVIS  יו.טי.אס
 בע"מ

לשירותי  25/17במכרז  והחברה זכ
 ליסינג תפעולי

רחבת את ה אישרההועדה  27.5.18
 תיוההתקשרו

(1()ב()4)3תקנה   אלש"ח 80-כ 

אלדן תחבורה 
 בע"מ

 אלש"ח 30-כ

 אוריאל דניאלסון
 וליאור ספרנדאו

 אלש"ח 100 -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 27.5.18 הפקת סדרת דוקו

עדליא ייעוץ כלכלי 
 בע"מ

לשירותי  18/16החברה זכתה במכרז 
 ייעוץ עסקי אסטרטגי

הועדה אישרה את הארכת הסכם  27.5.18
 ההתקשרות

 אלש"ח 150-כ ג' 3תקנה 

סטודיו אדם 
 פיינברג

ה אריזל 14/16החברה זכתה במכרז 
 גרפית לחדשות ולתכניות לענייני היום

הועדה אישרה את הרחבת  27.5.18
 ההתקשרות

 ש"חאל 20-כ (3()ב()4)3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(



"טנדו טכנולוגיות 
ומערכות 

 ביטחוניות בע"מ"

 אלש"ח 50-כ (1()ב()4)3תקנה  את ההתקשרות אישרההועדה  28.5.18 שירותי ייעוץ 
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 50-כ (1()ב()4)3תקנה  ההתקשרות את אישרההועדה  28.5.18 ציודשירותי הובלת  "ירוק הובלות"
 )לתקופת ההתקשרות(

רחבת את ה אישרההועדה  28.5.18 אספקת ציוד אחזקה וציוד טכני שוטף כלל טכני
 ויותהתקשרה

 לכל חברה חאלש" 100-כ (1()ב()4)3תקנה 
 אחד לבניין )לתקופת ההתקשרות(

                    

 

 


