
 3/2018רז 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 לכל אחת  200-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 4.3.18 למדיה הערבית.תוכניות  אפיק תקשורת

 יה הפקותפנטס מההפקות
ייבוא  טופליין

 ושיווק רהיטים
 24-2014הצטרפות למכרז חשכ"ל 

 לאספקת ריהוט משרדי
הועדה אישרה הצטרפות למכרז  6.3.18

 חשכ"ל
 -ו( 8) 34תקנה 

 ב' 38
 אלש"ח 40-כ

 )לתקופת ההתקשרות(
 אורי אורלנד

יועצים לניהול 
 סיכונים

ה את הארכת הסכם הועדה אישר 6.3.18 שירותי ייעוץ בנושא ביטוח
 ההתקשרות

 אלש"ח 60 -כ ג' 3תקנה 

CenterAvia 
Service 

 אלש"ח -כ (28) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 7.3.18 טיסות למונדיאל

match אלש"ח 15-כ 7.3.18 מלונות למונדיאל 
HBS  רכישת זכויות שימוש באתר

 ובאפליקציה של גביע העולם בכדורגל
 חאלש" 60-כ (1()ב()4)3תקנה  שרה את ההתקשרותהועדה אי 7.3.18

 אלש"ח 190-כ (11) 3תקנה  תהועדה אישרה את ההתקשרו 7.3.18 התקשרות עם פרילנסר יגאל גואטה
 )לתקופת ההתקשרות(

דות ההתאח
ט רוהישראלית לספ

 נכים

 אלש"ח 50 -כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו  7.3.18 שידור משחק

 אלש"ח 200-כ סרט הפקת שמונה הפקות
 

 אלש"ח 100-כ הפקת תוכנית. קסטינה הפקות
 

 אלש"ח 500-כ פיתוח תוכנית. מעגלות
 

 אלש"ח 150-כ (3()ב()4)3תקנה  רותישרה את ההתקשהועדה א 7.3.18 לחטיבת הרדיו פרילנסר טל ברלינסקי
 )לתקופת ההתקשרות(

לשירותי  10/16החברה זכתה במכרז  יו 4מנהל 
ERP 

עדה אישרה את הרחבת הו 14.3.18
 ההתקשרות 

 אלש"ח 50-כ (1()ב()4)3תקנה 
 



 אלש"ח 50-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות. 14.3.18 רכש הפקות ןהאחים היימ
 

 אלש"ח 130-כ ג' 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות. 14.3.18 וידאו חדשותייםקבלת חומרי  10חדשות 
 )לתקופת ההתקשרות(

 4-2010החברה זכתה במכרז חשכ"ל  מגלקום
לרכישה אספקה והתקנה של ציוד 

 תקשורת פסיבי

צטרפות למכרז הועדה אישרה את ה 14.3.18
 חשכ"ל

 -ו (8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח 670-כ
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 580-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 14.3.18 התקשרות להפקת ספיישל  יואב גרוס הפקות
משואה למלונאות 

 ונופש בע"מ
 אלש"ח. 100-כ (1()ב()4)3תקנה  את ההתקשרות הועדה אישרה 15.3.18 הרחבת התקשרות

 
סטודיו אדם 

 פיינברג
לאריזה  14/16במכרז החברה זכתה 

 היום ות לענייניגרפית לחדשות ולתכני
הועדה אישרה את הרחבת  19.3.18

 ההתקשרות
 אלש"ח 120 -כ (3()ב()4)3תקנה 

 
 לש"חמ 7-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 19.3.18 הפקת תוכנית יואב גרוס

 מלש"ח 2-כ קת דרמההפ אנדמול
 אלש"ח 17 -כ דרמהפיתוח  חיים בוזגלו

 חאלש" 50-כ דרמהפיתוח  ריקי שלח
 אלש"ח 50-כ דרמהפיתוח  בי קונטנט

 אלש"ח 420-כ דרמהפיתוח  אוגוסטיולי 
 אלש"ח 50-כ דרמהפיתוח  סומאיוקו

 אלש"ח 350-כ דרמהפיתוח  ומאיוקוס
 אלש"ח 200-כ דרמהפיתוח  ליאת בנאסולי
 אלש"ח 200-כ פיתוח סדרה שמונה הפקות

שולה שפיגל ודנה 
 העדן

 חאלש" 500-כ דרמהפיתוח 

 אלש"ח 30 -כ מדיהקופיתוח  אנדמול
 ש"חלא 50-כ דרמהפיתוח  יולי אוגוסט

שולה שפיגל ודנה 
 העדן

 "חאלש 50-כ הדרמפיתוח 

אסנת  –פאי 
הנדלסמן וטליה 

 קליינהנדר

 חאלש" 100-כ וח דרמהפית

 אלש"ח 680 -כ הפקת סדרה טדי הפקות
 אלש"ח 65-כ (11) 3תקנה  פקותת הההועדה אישרה א 19.3.18 הפקת סדרה  פרדס סרטים

 אלש"ח 250-כ הפקת סדרת רשת דוקומנטרית מיקי פרומצ'נקו



שורטקאט 
 פלייגראונד

י לשירות 6/17החברה זכתה במכרז 
 ייעוץ, עיצוב והטמעת מערכת ויז

דה אישרה את הארכת והרחבת הוע 19.3.18
 ההתקשרות

 מלש"ח 1-כ ג' 3תקנה 

 חאלש" 30-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 19.3.18 פרילנס לכאן מורשת מני גרא שוורץ
מוקד יסעור 

שירותי אבטחה 
 בע"מ

לשירותי  9/16החברה זכתה במכרז 
 נקיון

 אלש"ח 500-כ ג' 3תקנה  הועדה אישרה את הארכת ההסכם 19.3.18
 )לתקופת ההתקשרות(

 לש"ח א 100 -כ (1()ב()4) 3תקנה  דה אישרה את ההתקשרותהוע 19.3.18 פרילנסר לדיגיטל יאיר צימרמן
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 120-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 19.3.18 דת שכירת ניי מזמור הפקות
 )לתקופת ההתקשרות(

פירמה חברה 
 למיתוג בע"מ

 "ח אלש 35 -כ (3()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 19.3.18 הטמעה ועיצוב אתרי התאגיד
 קשרות()לתקופת ההת

לפיתוח  17/16החברה זכתה במכרז  אפליקסטר
 ותחזוקה אפליקציות 

הועדה אישרה את הרחבת  19.3.18
 ההתקשרות עם החברה

 אלש"ח  250 -כ (3()ב()4)3תקנה 

AVCOM  לתכנון,  3/16החברה זכתה במכרז
הקמה והטמעה של ציוד מערכות 

 עריכה ואולפני טלוויזיה

ה את הרחבת הועדה אישר 22.3.18
 ההתקשרות

 אלש"ח  950 -כ (3()ב()4)3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

הועדה אישרה את הרחבת   22.3.18 גיבוי עמדות שדר פרשן מזמור הפקות
 רותההתקש

 אלש"ח  160 -כ (3()ב()4) 3תקנה 
 רות()לתקופת ההתקש

 אלש"ח 10-כ (11) 3תקנה  ההתקשרותהועדה אישרה את  28.3.18 יםהתקשרות לאספקת עיתונ מקור ראשוןעיתון 
 מלש"ח 2-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 28.3.18 הפקת סדרה יואב לשם

 אלש"ח 480-כ סדרההפקת  אגס הפקות
 אלש"ח 480-כ הפקת פיילוט ארצה הפקות 

 אלש"ח 240-כ הפקת תוכנית בי קונטקט 
 אלש"ח 58-כ פיתוח סדרת דוקו ארצה הפקות

 אלש"ח 50-כ פיתוח סדרת דוקו דובי קרויטורו
HBS אלש"ח 480-כ (3()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 28.3.18 רכישת חבילות שידור 
MX1 ורי קליטה ושידור מונדיאל שיד

 K4בפורמט 
 אלש"ח 540-כ (29) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 28.3.18

 אלש"ח 10-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 28.3.18 המוסיקהפרילנסר לקול  אורי מרקוס
 

לכל  אלש"ח 100/150-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרויות 28.3.18 פרילנסרים לחטיבת החדשות שוקי לרר
 אחד

 )לתקופת ההתקשרות(



  (3()ב()4)3תקנה  הגר אלרואי
  (1()ב()4)3תקנה  טל בוסידן
  (1()ב()4)3תקנה  אסף לביא

  (1()ב()4)3תקנה  גלעד בלייכר
  (1()ב()4)3תקנה  אדם סוריאנו

  (3()ב()4)3תקנה  אמיתי קנר
  (3()ב()4)3תקנה  אירית עפרון

  (3()ב()4)3תקנה  טלי חייט 
  (3()ב()4)3תקנה  רועי בן עמי

  (3()ב()4)3תקנה  אופיר אביטבול
  (3()ב()4)3תקנה  ערן וולפסון
  (3()ב()4)3תקנה  עודד הלמן
  (3()ב()4)3תקנה  תום סרוגו
  (3()ב()4)3תקנה  עומר שדר

 אלש"ח 13-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 28.3.18 88פרילנסר לכאן  אופיר טובול
 פת ההתקשרות()לתקו

וימי 
 קומיוניקיישנס

להקמת  16/16החברה זכתה במכרז 
מערך קידוד, הפצה וניהול שידורי 

 טלוויזיה ואינטרנטרדיו 

הועדה אישרה את הרחבת  28.3.18
 ההתקשרות

 אלש"ח 300-כ (3()ב()4)3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

 24-2014החברה זכתה במכרז חשכ"ל  בע"מ לייןטופ
 לאספקת ריהוט משרדי

הצטרפות למכרז הועדה אישרה  28.3.18
 חשכ"ל

 -ו (8) 34תקנה 
 ב' 38

 אלש"ח 150-כ
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 12-כ (3()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 28.3.18 שכירות ניידת  סנטרל הפקות
 )לתקופת ההתקשרות(

רחבת הועדה אישרה את ה DATA 29.3.18הזמנת סיב  מזמור הפקות
 רותההתקש

 אלש"ח 60-כ (3()ב()4)3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

                   


