
 3/2019ז רהתקשרויות בפטור מכ

 

תאריך  מהות ההתקשרות שם הספק
 אישור

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

 )אלא אם מצוין אחרת(
החברה זכתה בהליך שערך התאגיד על  הארכיבים

 בסיס מכרז חשכ"ל לשירותי גניזה
הרחבת הועדה אישרה את  4.3.19

 ההתקשרות
 מלש"ח 1-כ (2()ב()4)3תקנה 

"לבטח הנדסה 
 ובטיחות"

 אלש"ח 100-כ ג' 3תקנה  הסכםארכת ההועדה אישרה את ה 4.3.19 שירותי ייעוץ וממונה בטיחות וגהות
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח  800 -כ (7) 34תקנה  ארכת ההסכםהועדה אישרה את ה 4.3.19 שכירת שטח במודיעין טלאליאנס
 )לתקופת ההתקשרות(

לשירותי  15/17החברה זכתה במכרז  מרכז מצפהמוניות 
 הסעה במוניות מיוחדות

 מלש"ח 5-כ ג' 3תקנה  הארכת ההסכם הועדה אישרה את 4.3.19

בן דוד שלוי קופ 
, ליאון  ושות'

אורליצקי ושות', 
צור מיכאל, ר. 

סלמן ושות', 
שמידט בן צבי 

 ושות'

משרדים נבחרו בהליך פניה להצעות ה
 לבקרת רכש הפקות

ארכת הסכמי הועדה אישרה את ה 4.3.19
 ההתקשרות

 אלש"ח  250-כ ג' 3תקנה 
 המשרדים( 5)לכל 

 14-2014החברה זכתה במכרז חשכ"ל  סמייל טלקום 012
להספקת שירותי תקשורת קווית 

 נייחת

צטרפות למכרז הועדה אישרה את ה 4.3.19
 חשכ"ל

 -ו( 8) 34תקנה 
 )ב( 38

 אלש"ח 100-כ
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 40  -כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 4.3.19 מעצב תאורה לאולפן הבחירות אלי כוכבי
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 370-כ (7) 34תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 4.3.19 שכירת שטח בתל אביב דליה מינץ גולומב
 )לתקופת ההתקשרות(

החברה זכתה בהליך שערך התאגיד על  לוג און
לאספקת  1-2009בסיס מכרז חשכ"ל 

 שירותי מחשוב

 אלש"ח 350-כ ג' 3תקנה  ארכת ההסכםהועדה אישרה את ה 4.3.19
 ()לתקופת ההתקשרות

למתן  19/16החברה זכתה במכרז  מודיעין אזרחי
 שירותי אבטחה

 מלש"ח 8-כ ג'  3תקנה  ארכת ההסכםהועדה אישרה את ה 4.3.19



 אלש"ח 10-כ (11) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 4.3.19 פרילנס לחדשות אליסה שמיר
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח לכל אחד 50 -כ (1) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 4.3.19 לדיגיטלפרילנסרים  רעות זלוטיקמן
 (1) 3תקנה  גוני כהן )לתקופת ההתקשרות(

 (11) 3תקנה  מורן פלד
 אלש"ח לכל אחד 10-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 4.3.19 פרילנסרים לחטיבת הרדיו אריק אלמן

 רומן יאנושבסקי )לתקופת ההתקשרות(
  שרי שביט

לשירותי  3/15החברה זכתה במכרז  אורי אורלנד
 ייעוץ בתחום ביטוח

 אלש"ח 80 -כ ג' 3תקנה  ההסכםהארכת הועדה אישרה את  4.3.19

, יסמין ברק היימן
קיני, ירון גת, נועה 

אהרוני, נילי 
קלימובסקי, עידו 
הר, דלית קימור, 

 יריב מוזר

הארכת הסכם התקשרות עם ייעוץ 
 לקטורים לדוקו/  תוכן

ארכת הועדה אישרה את ה 11.3.19
 ההסכמים

 אלש"ח לכל אחד 20 -כ ג' 3תקנה 

כספית ייצוג 
אומנים  והפקות

 שונים בע"מ

התקשרות עם סוכנים ומייצגים 
 ב"כאן גימל"

 אלש"ח לכל סוכנות 3-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 11.3.19

טדי יזמות והפקות 
 בע"מ

רוטשטיין הפקות 
 בע"מ

 -ו)ב(  38תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 11.3.19 הוצאות מערך הגביה משרד התחבורה
34 (9) 

 מלש"ח 3-כ

 אלש"ח  50/100 -כ (1()ב()4) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 11.3.19 פרילנסרים לדיגיטל רותם שניר
 (11) 3תקנה  אופיר בועז )לתקופת ההתקשרות(

 מיי חן
 יעל לינדזון

 אוראל ביטן
 אלש"ח 100-כ (11) 3תקנה  את ההתקשרותהועדה אישרה  11.3.19 הפקת סדרה כל מיני הפקות

 אלש"ח 100-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 11.3.19 מערכת ניהול תקלות ופניות קונסיסט מערכות
 )לתקופת ההתקשרות(



AVCOM  שירות ותמיכה למערכותDIVA ו- 
EZVIEW 

 אלש"ח 500-כ ג' 3תקנה  ארכת ההסכםהועדה אישרה את ה 11.3.19

 אלש"ח 100-כ (1()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 11.3.19 אספקת וילונות וילונות רפאל
 )לתקופת ההתקשרות(

רכישת מערכת גרפיקה המשולבת  שגב ספורט בע"מ
 בצילום ריאלי

 הועדה אישרה את ההתקשרות 13.3.19
 לאחר שפורסמה כספק יחיד

 אלש"ח 700-כ (29) 3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

 ש"ח אל 470-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 14.3.19 סרט דוקוהפקת  קסטינה תקשורת
 אלש"ח 30-כ סדרה שמיים

 את ההתקשרותהועדה אישרה  18.3.19 ביצוע סקרי עמדות ומנדטים דיירקט פלוס
 לאחר שפורסמה באתר כספק יחיד

 אלש"ח 100-כ (29) 3תקנה 
 )לתקופת ההתקשרות(

אלש"ח לכל אחד  50 -כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 18.3.19 פרילנסרים לדיגיטל הסישי סוי
 איה פורת  פת ההתקשרות()לתקו

 גיל כהן
 אלש"ח 600-כ (11) 3תקנה  אישרה את ההתקשרותהועדה  18.3.19 הפקת תוכנית בי קונטקט

 27/17נכללו בקול קורא הלקטורים  הדר פרידליך
 לקטורים  ליועצי תוכן /

ארכת הועדה אישרה את ה 18.3.19
 ההתקשרויות

 ש"ח לכל אחדאל 30 -כ ג' 3תקנה 
 יואב קוש

 לי גילת
 רות לב ארי

 אבי שמש
 קידןאלעד 

 אורי הלוי
 חאלש" 100-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 21.3.19 הפקת קומדיה אדר שפרן

 אלש"ח 180-כ הפקת תוכנית סאטירה "שמונה הפקות"
לאון צימן תכנים 

 בע"מ
 "חאלש 300-כ הפקת תוכנית

 מלש"ח 1.5-כ הפקת סדרה יואב לשם
 אלש"ח 500-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 21.3.19 למדיה בערבית סרט דוקוהפקת  סינימה וירג'ין

 מלש"ח 1.3-כ סדרההפקת  ארבל טלוויזיה
פטיפון שירות מפה 

 לאוזן
אספקת מערכת להעלאה והפצת 

 תכנים והודעות לעיתונות
 אלש"ח 100-כ ג'  3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 25.3.19

 
מודס מחקר 

 ואסטרטגיה בע"מ
למחקרים  12/17החברה זכתה במכרז 

  ותיים וכמותייםאיכ
ארכת ההועדה אישרה את  25.3.19

 התקשרותה
 אלש"ח 230 -כ ג'  3תקנה 

 
לשירותי  20/16החברה זכתה במכרז  בזק

 תמסורת
 אלש"ח 450-כ (3()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 25.3.19

 )לתקופת ההתקשרות(



שהנאז ייזום 
 והפקות בע"מ

 אלש"ח. 300-כ (3()ב()4)3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 25.3.19 שכירת נכס בירושלים
 )לתקופת ההתקשרות(

רנט א  -"גודלאק
 קאר"

 אלש"ח 300-כ (29) 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 25.3.19 שכירות רכב ממוגן.
 )לתקופת ההתקשרות(

 אלש"ח 250 -כ ג' 3תקנה  הועדה אישרה את ההתקשרות 25.3.19 בחיפהשכירות מקומות חניה  סנטרל פארק בע"מ
 מלש"ח 6-כ (11) 3תקנה  יותההתקשרוהועדה אישרה את  28.3.19 הפקת תוכנית קסטינה הפקות

 מלש"ח 1-כ הפקת סדרה נאוי פרו
 אלש"ח 500-כ הפקת תוכנית אבוט המאירי

לכל  אלש"ח 10/50/100-כ (11) 3תקנה  יותהועדה אישרה את ההתקשרו 28.3.19 פרילנסרים לרשת שפות ביינהגבריאל 
)לתקופת אחד 

 ההתקשרות(
 (11) 3תקנה  רחמים אלעזר

 (11) 3תקנה  מרי אמשקשווילי
 (11) 3תקנה  יורם סלמון

 (1()ב()4)3תקנה  מריאנו מן
 (1()ב()4)3תקנה  דלפין פישר

 חאלש" 15-כ (11) 3תקנה  תהועדה אישרה את ההתקשרו 28.3.19 הפקת סדרה סומיוקו
MEDIAWON  אלש"ח 100-כ (11) 3תקנה  יותעדה אישרה את ההתקשרוהו 28.3.19 רכש תוכן 

JOURNEYMAN אלש"ח 130 -כ 
 אלש"ח  50 -כ (1) 3תקנה  דה אישרה את ההתקשרותהוע  28.3.19 פרילנסר לדיגיטל ה לוידנ

 )לתקופת ההתקשרות(
 


