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 (29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה הנדון: 

 חיים דוד" צלם באילת" התקשרות עם 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

)להלן: חיים דוד עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 ."(הספק"

 

לפי חוות הדעת המצ"ב, למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי, לפי מצב הדברים הנכון למועד  .2

 הודעה זו, הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.

 
 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת: .3

ayelete@kan.org.il,  ולהודיע כי קיים ספק  בצהריים, 12:00בשעה  12.199.לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םאת השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאי אחר המסוגל ליתן

 (. 2א)א() 3יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה 

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  
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 :1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג (29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה 

 חיים דודהתקשרות עם 

 

 חיים דוד: שם הספק

 

 שנים 4לתקופות נוספות, עד סה"כ פשרות להאריך נה עם א: שתקופת ההתקשרות

 

 ש"ח 65,000סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ: 

 

לום והפקה לסיקור אירועים חדשותיים המתרחשים באזור אילת אספקת שירותי צי: השירות / העבודה הנדרשת

 והדרום הרחוק, לשידור בטלוויזיה או בדיגיטל של התאגיד. 

 

הספק נדרש לספק את השירות לפי הזמנת התאגיד. בשים לב לכך שמדובר : מאפיינים של השירותים הנדרשים

, במנוחה השבועית ובחגים, דורי חדשות השירותים יינתנו לעיתים בשעות בלתי מקובלות, בשעות לילהבשי

 בהתראה קצרה, בהתאם לסוג האירוע. 

 השירותים כוללים: צילום, הקלטה של סאונד והעברת החומרים באמצעות לייב יו לתאגיד. 

 

 המסוגל מבדיקה שערכנו עולה כי הספק חיים דוד הוא היחיד: סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

 לספק את השירותים הנדרשים באזור אילת והדרום הרחוק. 

שבנסיבות העניין  אילת והדרום הרחוקבאזור היחיד חיים דוד כצלם אור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את ל

 יכול לספק את השירותים המבוקשים.

 

 

 בכבוד רב,  

 שלמה אשכנזי                                  

 מנהל שידורי חוץ חדשות                        
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