
טקסט כותרתמ.ט.ערך הזמנה במשם הספקתאריך מסמךהזמנת רכש

 כרטיסי טיסה לנסיעת עבודה 1,508.00מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450072671114/01/2013

-  מודעת אבל900לשכת הפירסום הממשלתי450072674614/01/2013

 כרטיסי טיסה לנסיעת עבודה 754מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450072958528/01/2013

 השתתפות בסמינר רכזי הספורט 725הפועל המחלקה לספורט במקומות העבודה450073142829/01/2013

מ-1 עבור ביטוח למכונות הביול 2,039.04מ"אקסל טלקום בע450073221730/01/2013

 עבור ציוד משרדי 985.3בעמ (1974)קרביץ 450073222330/01/2013

 עבור תיקון מגרסת נייר 1,368.80מ" בע1990מצג סחר . ס.מ450073245631/01/2013

מנהלי משימות לאבטחת שר ושרה -  עבור אבטחה450073350004/02/2013

תיקוני משרדים-  עבור1,416.00)מגדל הנביאים ירושלים ניהול ואחזקה 450073355504/02/2013

201שבע לשנת -סובסידיה לבאר+השתתפות בהוצאות -  עבור3,500.00מ"מטעמי הבית בכרמים בע450073376204/02/2013

עריכת טקסטים בשפה האנגלית -  עבור3,025.64האוזר צפורה שרה450073377504/02/2013

מנשא לכרטיסי עובד בצבע כחול +  עבור תגים 1,610.70אינטרנשיונל מרקטינג בע (.מ.ש)השרון 450073378604/02/2013

 עבור פריצה ותיקון כספת2,301.00מ"כספות בע. א.י450073379104/02/2013

 כרטיסי טיסה לנסיעת עבודה 754מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450073585211/02/2013

 2012חוברות סיכות שנתי -  עבור7,670.00מ"לב בע- זמיר בר 450073642812/02/2013

 פנייה לקבלת הצעות לתערוכה שתייצג את מדינת ישראל 8,125.63לשכת הפירסום הממשלתי450073950021/02/2013

 בקריית האמנים הבינלאומית בפריז 7,475.00לשכת הפירסום הממשלתי450073950921/02/2013

 מבחן שנתי לרכב עבודה1,718.00משרד התחבורה450074183404/03/2013

י.  פרסום קול קורא בקשות תמיכה במוסדות תרבות ערבית16,746.88לשכת הפירסום הממשלתי450074529013/03/2013

 עבור רשיון לרכב עבודה2,353.00משרד התחבורה450074652918/03/2013

450075131210/04/2013INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL5,025.81עבור דמי חבר שנתיים ל  -IMC - מועצת המוסיקה הבינלא

 עבור ציוד משרדי 413כהן יוסף450075161111/04/2013



 עבור ציוד משרדי 217.25בעמ (1974)קרביץ 450075164311/04/2013

 עבור דגלים 27,140.00מ"שרגאי דגלים וסמלים בע450075244815/04/2013

 לשירותי ייעוץ 56/2013 מכרז 5,527.50לשכת הפירסום הממשלתי450075316018/04/2013

 לשירותי ייעוץ 58/2013 מכרז 5,527.50לשכת הפירסום הממשלתי450075317218/04/2013

מכרז  לשירותי ייעוץ 5,527.50לשכת הפירסום הממשלתי450075318418/04/2013

מנוי לעיתון -  עבור311.52ידיעות מינויים450075427522/04/2013

-מבחן לרכב -  עבור8,145.00משרד התחבורה450075460523/04/2013

 עבור פרסום מודעת אבל1,591.45לשכת הפירסום הממשלתי450075479323/04/2013

-  מבחן שנתי לרכב עבודה1,305.00משרד התחבורה450075536824/04/2013

, אמנים בסיטה- פרסום 7,775.00לשכת הפירסום הממשלתי450075570025/04/2013

 כרטיסי טיסה לצורכי עבודה754מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450075591628/04/2013

 כרטיסי טיסה לצורכי עבודה754מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450075676630/04/2013

2014לימי האזנה לקראת שנת -  עבור פרסום מודעה 13,895.00לשכת הפירסום הממשלתי450075738601/05/2013

ציוד משרדי-  עבור1,502.73מ"בע. ע.המרכז הבריאותי ד450075773701/05/2013

.שירותי קלדנות לועדת הערר של רשות העתיקות-  עבור 3,000.00רשות העתיקות450075832605/05/2013

 כרטיסי טיסה לצורכי עבודה2,262.00מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450075920029/05/2013

אביב דלת אלומיניום ל-המסגר תל'  עבור דלת הפרדה ברח708מ"פתרונות מיגון וציפוי בע- מגן שמש 450075937907/05/2013

 עבור מנוי לעיתון 849.6מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד 450075979308/05/2013

 כרטיס טיסה לצורכי עבודה540מ"שרותי תעופה ותיירות בע-עיט 450076003209/05/2013

פניות הציבור,  תמיכות בתחום המוזאונים9,425.00לשכת הפירסום הממשלתי450076012809/05/2013

פרסום ,  אמן בקהילה9,243.75לשכת הפירסום הממשלתי450076014409/05/2013

 עבור שירותי קלדנות לרשות העתיקות3,025.64חן בתיה450076023509/05/2013

סבסוד ארוחות צהריים לעובדים ב-  עבור12,000.00מ"ליים אירועים בע. ע.א.א450076098113/05/2013



מנוי למשרד-  עבור1,529.28מ"בע (הצופה)מקור ראשון המאוחד 450076105213/05/2013

מ לקומפוזיטורים פרסום " פרס רוה9,332.50לשכת הפירסום הממשלתי450076125713/05/2013

 עבור פרסום מודעה  בעיתונים0לשכת הפירסום הממשלתי450076166816/05/2013

450076549329/05/2013DANCE WEB12,168.21השתתפות למלגה לרקדנית ישראלית -  עבור

 עבור פרס שרת התרבות והספורט לרשויות מקומיות 20,643.13לשכת הפירסום הממשלתי450076589030/05/2013

בעיתונים-  פרס אומנות הקולנוע 8,507.83לשכת הפירסום הממשלתי450076631202/06/2013

 עבור ציוד משרדי 3,262.44בעמ (1974)קרביץ 450076717504/06/2013

 מודעת אבל  1,604.18לשכת הפירסום הממשלתי450076752905/06/2013

שיפוצים-  עבור10,969.70רוק גלן  ואוטו חן450076838209/06/2013

שיפוצים-  עבור 49,052.01רוק גלן  ואוטו חן450076855909/06/2013

 עבור ציוד משרדי 421.33בעמ (1974)קרביץ 450076868309/06/2013

 עבור ציוד משרדי 1,373.28מ"יניר מערכות בע450076873109/06/2013

ציוד משרדי-  עבור 708כהן יוסף450076895410/06/2013

..2013 פרס עידוד היצירה לשנת 28,727.20לשכת הפירסום הממשלתי450076982712/06/2013

אחזקה וניהול -  עבור 140,420.00רוק גלן  ואוטו חן450077060316/06/2013

חניון לעובדים-  עבור 123,900.00מגדל הנביאים בעמ450077061416/06/2013

 עבור דמי ניהול 48,380.00)מגדל הנביאים ירושלים ניהול ואחזקה 450077063016/06/2013

דמי צריכת מים ' תש-  עבור2,950.00מ"בע (94)קאסם לבנין . ס.ג.א450077064616/06/2013

הוצאות חשמל  -  עבור 53,100.00חברת החשמל לישראל בעמ450077069416/06/2013

 חוק לקליטת חיילים משוחררים פרסום 5,773.00לשכת הפירסום הממשלתי450077107917/06/2013

מתקנים אולימפיים פרסום -  הגשות בקשות תמיכה11,181.70לשכת הפירסום הממשלתי450077262220/06/2013

 עבור ביקור טכנאי לבדיקה 466.1מ"טלקוד מחשבים בע450077264220/06/2013

מרכבה ואחסון אתר / עבור תקשורת לממשל זמין32,593.92משרד האוצר450077363525/06/2013



השתתפות המשרד בצריכת מים -  עבור1,999.99מ" בע2002שטירלר הנדסה ותכנון 450077368425/06/2013

פנייה לאמנים- אמן מורה,  עבור פרסום המודעה 10,999.00לשכת הפירסום הממשלתי450077375325/06/2013

פנייה לאמנים-  פרסום אמן מורה3,780.00לשכת הפירסום הממשלתי450077448327/06/2013

 פרסי שרת התרבות למחול אמנותי פרסום 16,286.20לשכת הפירסום הממשלתי450077612502/07/2013

 פרסום מודעת דרושים 575לשכת הפירסום הממשלתי450077676003/07/2013

 עבור תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות בתחום שימור14,424.83לשכת הפירסום הממשלתי450077789407/07/2013

 עבור תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות בתחום התמיכה14,487.20לשכת הפירסום הממשלתי450077791307/07/2013

 שיפוצים במוסדות תרבות פרסום בעיתון  3,780.00לשכת הפירסום הממשלתי450077843808/07/2013

פרסום מודעת דרושים575לשכת הפירסום הממשלתי450077955911/07/2013

 עבור ציוד משרדי 11,257.20בעמ (1974)קרביץ 450078038614/07/2013

 עבור ציוד משרדי 1,380.82מ"דנגוט מחשבים בע450078046114/07/2013

 עבור ציוד משרדי 8,026.60מ"דנגוט מחשבים בע450078055914/07/2013

 עבור מבחני תמיכות תחרויות במוסיקה בעיתונים12,685.40לשכת הפירסום הממשלתי450078074415/07/2013

חניון2,400.00מגדל הנביאים בעמ450078279516/07/2013

שירותי ניקיון -  עבור40,743.04מ" בע2000מוקד יסעור שירותי אבטחה 450078320416/07/2013

תשלומי מים -  עבור5,900.00מ" בע2010מי אביבים 450078345616/07/2013

אביב-סבסוד ארוחות צהריים לעובדים בתל-  עבור7,788.00מ"פרישן מסעדות בע450078347216/07/2013

כיבוד-  עבור3,923.50מ"קפה לנדוור בע450078451817/07/2013

 כרטיסי טיסה לצורכי עבודה1,508.00מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450078457418/07/2013

 פניה לציבור תמיכה במוסדות ציבור17,259.20לשכת הפירסום הממשלתי450078548322/07/2013

לתרבות ולספורט- 2013 עבור קטעי עתונות עד סוף שנת 74,558.30מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע450078628723/07/2013

 בעיתונים2013 הארכת מועד פרס השרה לרשויות מקומיות 2,315.60לשכת הפירסום הממשלתי450078721824/07/2013

ועבור תיקון מזוזה.- בדיקת מזוזות לחן קמור -  עבור 500הורוביץ אשל יואל450078863628/07/2013



 כרטיסי טיסה לצורכי עבודה2,262.00מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450079001531/07/2013

ארכיונים בעיתונים-  הארכת מועד תמיכות8,828.54לשכת הפירסום הממשלתי450079025731/07/2013

 ספריות לעיוורים בעיתונים12,685.40לשכת הפירסום הממשלתי450079027131/07/2013

 מודעת אבל 2,190.99לשכת הפירסום הממשלתי450079122705/08/2013

 עבור אספקת ציוד למשרד התרבות והספורט6,796.80חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר450079135605/08/2013

 עבור אגרות at risk3,600.00.) (ר"ע)עמותה לילדים בסיכון 450079137905/08/2013

 פניה לציבור תמיכות תיאטרון בעיתונים12,685.40לשכת הפירסום הממשלתי450079191006/08/2013

 מכרז לארגון והפקת התערוכה הישראלית בביאנלה 4,975.40לשכת הפירסום הממשלתי450079227907/08/2013

 עבור ציוד משרדי 1,753.14מ"דנגוט מחשבים בע450079264608/08/2013

 עבור השתתפות המשרד בהוצאות חשמל 35,400.00ש אלי לנדאו"ועד בית דבורה הנביאה ע450079584218/08/2013

 מנוי לרשת תקשורת למינהל התרבות והספורט 177ידיעות מינויים450079629619/08/2013

 רכישת רכב עבודה120,000.00מינהל הרכב הממשלתי450079636619/08/2013

 עבור שיפוץ 59,000.00מ"מחלב פיתוח ובניה בע450079652620/08/2013

ס "התקנת מערכת הקלטה לטמ-  עבור1,770.00מ"ליין ביט מערכות בע450079839126/08/2013

פירסום-  פרס שרת התרבות והספורט בספורט15,162.88לשכת הפירסום הממשלתי450079914328/08/2013

 עבור סבסוד ארוחות צהריים לעובדים5,782.00גוד פוד- פרושף 450079923328/08/2013

450080023201/09/2013ISSA THE INTERNATIONAL SOCIOLOGY OF522.72 2013 - 2012 דמי חבר לארגונים לשנים ISSA

450080023501/09/2013TAFISA The Association For Internat1,780.92 2013 דמי חבר לארגונים לשנת TAFISA

450080023701/09/2013INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM1,925.32 2013 -2012 דמי חבר לארגונים לשנים

450080023901/09/2013INTERNATIONAL COUNCIL OF COACH( ICC24,066.50 2013 דמי חבר לשנת ICCE

450080024301/09/2013ICSSPE INTERNATIONAL COUNCIL FOR SP1,843.49 2013 דמי חבר לארגונים לשנת

 חודשיים 3-  עבור השכרת רכב חלופי ל6,187.50מינהל הרכב הממשלתי450080025001/09/2013

 בעיתונים9.9.13 ליגת פטאנק 4/13 מכרז 5,276.60לשכת הפירסום הממשלתי450080109703/09/2013



 תמיכה בנושא שיפוצים במוסדות תרבות 19,275.20לשכת הפירסום הממשלתי450080131403/09/2013

 עבור תשלום ארנונה 10,000.00יפו-אביב-עירית תל450080159008/09/2013

 עבור תשלום לעירית באר שבע10,000.00עירית באר שבע450080159608/09/2013

 עבור תשלום לעירית נצרת 5,500.00עירית נצרת450080159908/09/2013

 סרטונים קצרים6הפקת -  עבור 20,178.00מ"בע' מגנו אימז450080191808/09/2013

 מכרז  שירותי ייעוץ בנושא מתקני ספורט6,097.80לשכת הפירסום הממשלתי450080233909/09/2013

. עבור קבוצת ספורט של המשרד4,012.00מ"עתיד סגול פורח בע450080333811/09/2013

חניון לעובדים-  עבור47,200.00מגדל הנביאים בעמ450080352011/09/2013

 עבור ריהוט למשרד התרבות והספורט601מ"אופיס דיזיין בע. די.או450080510816/09/2013

אבטחה-בטחוני450080545016/09/2013

 פרס השרה לאמנות פלסטית 5,616.80לשכת הפירסום הממשלתי450080640529/09/2013

 מודעת אבל1,604.18לשכת הפירסום הממשלתי450080658729/09/2013

ל " רישום מוסיקאים מצטיינים בצה5,100.20לשכת הפירסום הממשלתי450080692830/09/2013

. עבור קול קורא ספורט מוטורי 5,316.60לשכת הפירסום הממשלתי450080771301/10/2013

 ביטוח ספורט מוטורי 18,191.60לשכת הפירסום הממשלתי450080795901/10/2013

החזרי תשלומי אחזקה ומיסים במבנה -  עבור 744,784.00ראשי,משרד החינוך והתרבות450080893202/10/2013

 עבור ציוד משרדי 1,971.19מ"אופיס דיזיין בע. די.או450080913602/10/2013

. עבור ביגוד ספורט למינהל הספורט680.16"חל) (.סי.טי.אי)המרכז לטניס בישראל 450081120707/10/2013

. עבור ביגוד ספורט למינהל הספורט 802.59"שיווק מוצרי ספורט בע' גרונדמן ושות450081135508/10/2013

 כרטיסי טיסה לצורכי עבודה754מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450081157408/10/2013

התקנה ט+ עבור פירוק מערכת כריזה 949.9מ"בע (1995)חברת רדיו צליל 450081204909/10/2013

2 בכדורגל לנבחרות עד גיל 2013 אירוח אליפות אירופה 1,800,000.00ההתאחדות לכדורגל בישראל450081313213/10/2013

 תמיכה למוסדות תרבות בפריפריה בעיתון13,498.10לשכת הפירסום הממשלתי450081317813/10/2013



 מבחן שנתי  רכב עבודה 1,961.00משרד התחבורה450081367714/10/2013

 תמיכות פרסום בעיתונים15,570.80לשכת הפירסום הממשלתי450081370214/10/2013

 עבור כנס רכזי ספורט 875המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל 450081407614/10/2013

 עבור  חניון לעובדים 3,776.00מ"ן בע"קרסו נדל450081425315/10/2013

חניון לעובדים-  עבור109,740.00מ"ן בע"קרסו נדל450081425915/10/2013

השכרת אולם כדורסל -  עבור 15,244.00לתרבות הפנאי, עמותת קוסל לחינוך גופני450081504016/10/2013

 2014 תמיכות 2,041.20לשכת הפירסום הממשלתי450081522016/10/2013

 בעיתונים2013 עבור תמיכות בספורט 20,629.70לשכת הפירסום הממשלתי450081551417/10/2013

 עבור ציוד משרדי 2,948.82"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450081683821/10/2013

רכב חלופי למשרד התרבות והספורט-  עבור 60,018.75מינהל הרכב הממשלתי450081751722/10/2013

 עבור כיבוד999.99מ"קפה לנדוור בע450081767422/10/2013

 תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות בתחום הקולנוע 10,249.19לשכת הפירסום הממשלתי450081975728/10/2013

 עבור שידרוג מערכת בקרת מבנה 8,788.35רוק גלן  ואוטו חן450081978828/10/2013

שכירת שירותים למשרד התרבות והספורט-  עבור 30,680.00מ"שירותים ניידים בע- שרותיון 450082013828/10/2013

450082204503/11/2013INTERNATIONAL COUNCIL FOR  COACHING8,717.45 תשלום לארגון ICCEהנסיעה לצורכי עבודה'  אשר שילם את הוצ

ציוד משרדי-  עבור 1,324.44"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450082231403/11/2013

 מודעת אבל 1,604.18לשכת הפירסום הממשלתי450082260604/11/2013

ת  פירסום בעיתונים/ית מצטיינ/ רקדן3,462.20לשכת הפירסום הממשלתי450082262104/11/2013

כרטיסי ביקור -  עבור 1,652.00פרל שרון450082264104/11/2013

 עבור ציוד 5,181.62בעמ (1974)קרביץ 450082275804/11/2013

ביטוח +  עבור רישום 13,100.00הפועל המחלקה לספורט במקומות העבוד450082282704/11/2013

אביב -צהריים לעובדים בתל. עבור סבסוד א12,106.80מ"ליים אירועים בע. ע.א.א450082350005/11/2013

חניון לעובדים-  עבור22,420.00מ"בע (94)קאסם לבנין . ס.ג.א450082352905/11/2013



דמי ניהול  -  עבור73,160.00מ"בע (94)קאסם לבנין . ס.ג.א450082354905/11/2013

 2014תשלומי מים לשנת -  עבור 2,360.00מ"בע (94)קאסם לבנין . ס.ג.א450082355405/11/2013

. 2014 עבור דמי ניהול לשנת 109,740.00מ"ן בע"קרסו נדל450082362005/11/2013

 השתתפות המשרד בצריכת מים 1,999.99מ" בע2002שטירלר הנדסה ותכנון 450082364505/11/2013

 עבור אחזקה 260,780.00רוק גלן  ואוטו חן450082365605/11/2013

 עבור ריהוט632.55מ"אופיס דיזיין בע. די.או450082701613/11/2013

 עבור פניה לציבור כנס מתוכנן אלימות בספורט 15,885.80לשכת הפירסום הממשלתי450082721813/11/2013

 עבור סבסוד ארוחת צוהריים לעובדי התרבות וספורט1,793.60ישורון נחמן גדליה450082861517/11/2013

450082934118/11/2013COUNCIL OF EUROPE OWING TO ITS STAT36,536.71 2013 דמי חבר לשנת 

 העיתון יסופק למשרדי הממשלה 1,965.88ידיעות מינויים450082976619/11/2013

  העיתון יסופק למשרדי הממשלה 1,965.88הוצאת מודיעין בעמ- מעריב 450082977519/11/2013

  העיתון יסופק למשרדי הממשלה 13,069.68מ"בע (1983)גלובס פבלישר עתונות 450082978419/11/2013

 תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכה בתחום הקולנוע14,588.95לשכת הפירסום הממשלתי450083062620/11/2013

 2014לשנת - קטעי עתונות לתרבות וספורט 139,093.68מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע450083067520/11/2013

 עמדות אינפור 5-  עבור 5,876.40מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע450083071020/11/2013

 SRM רישוי תוכנת 64,104.71מ"הראל טכנולוגיות מידע בע450083115221/11/2013

דמי ניהול ל-  עבור 66,080.00)מגדל הנביאים ירושלים ניהול ואחזקה 450083130121/11/2013

חניון לעובדים -  עבור 238,360.00מגדל הנביאים בעמ450083133221/11/2013

2013 עבור חוברת סיכום לשנת 15,015.50אימגין תלת מימד450083141921/11/2013

 עריכה לשונית 7,950.00לשכת הפירסום הממשלתי450083187824/11/2013

שירותי ניקיון -  עבור65,938.40מ" בע2000מוקד יסעור שירותי אבטחה 450083199024/11/2013

 עבור עירית נצרת לתשלומי ארנונה25,000.00עירית נצרת450083244924/11/2013

 תיקון מבחנים קהילה יהודית שאינה אורתודוכסית 7,950.95לשכת הפירסום הממשלתי450083356126/11/2013



 עבור ציוד משרדי 1,585.92בעמ (1974)קרביץ 450083386326/11/2013

 עבור ציוד משרדי 149.66"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 450083389726/11/2013

2014 עבור אחזקה  לשנת 260,780.00רוק גלן  ואוטו חן450083402226/11/2013

 כרטיס טיסה לצורכי עבודה4,068.32הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה450083412027/11/2013

מ אליעזר בן יהודה " פרס רוה18,399.50לשכת הפירסום הממשלתי450083507828/11/2013

 פירסום תרבות730,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450083536528/11/2013

- מודעת אבל1,416.24לשכת הפירסום הממשלתי450083538228/11/2013

נסיעת עבודה'  החזר הוצ2,416.00אטיה קרן450083590901/12/2013

 שיוך לחבילת גלישה קבועה חודשית שדרוג1,670.88מ"פלאפון תקשורת בע450083592401/12/2013

דמי ניהול-  עבור160,480.00)מגדל הנביאים ירושלים ניהול ואחזקה 450083753803/12/2013

 עבור מדפסת 2,119.29מ"דנגוט מחשבים בע450083849604/12/2013

 עבור מודעת אבל 1,416.24לשכת הפירסום הממשלתי450083895605/12/2013

. מנוי לחברת תקשורת424.8ידיעות מינויים450083933505/12/2013

 עבור טונרים 8,115.58בעמ (1974)קרביץ 450084050808/12/2013

.ד.שכירת ת-  עבור 655.4מ"חברת דואר ישראל בע450084185410/12/2013

ביטוח+רישום-  עבור7,860.00עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה450084197910/12/2013

 עבור ציוד משרדי 1,416.00מ"בע (2005)ניו סופרפייל 450084209010/12/2013

פרסום בעיתונים. 2013 פרס השרה לרשויות 12,600.00לשכת הפירסום הממשלתי450084229810/12/2013

 כרטיסי טיסה לצורכי עבודה1,131.00מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע450084269711/12/2013

הסעה לצורכי עבודה-  עבור866.38מ"מסיעי אריה שאשא בע450084324711/12/2013

 עבור ציוד ספורט 13,920.70מ"אטלנטיס סוכנויות ספורט בע450084441616/12/2013

 כרטיס טיסה לצורכי עבודה377מ"ישראייר תעופה ותיירות בע450084465517/12/2013

 עבור כיבוד6,938.40מ"קפה לנדוור בע450084466717/12/2013



 עבור תשלומי ארנונה 101,500.00יפו-אביב-עירית תל450084482917/12/2013

 עבור תשלומי ארנונה 105,000.00יפו-אביב-עירית תל450084483417/12/2013

 עבור תשלום ארנונה 29,500.00עירית באר שבע450084483717/12/2013

דיור -  עבור264,220.00מינהל הדיור הממשלתי450084516117/12/2013

 עבור חלוקת כספי תמיכות 18,781.40לשכת הפירסום הממשלתי450084578718/12/2013

 עבור סבסוד ארוחות צהוריים9,999.99סבתא סנדביץ גבעת שאול450084641219/12/2013

שיקום והעצמה - 5328 הזמנה למימוש החלטת ממשלה מספר 4,400,000.00משרד ראש הממשלה450084814123/12/2013

 הקמת אתר להנצחת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה500,000.00משרד ראש הממשלה450084815423/12/2013

-שימוש במבנים -  עבור412,643.00ראשי,משרד החינוך והתרבות450084834923/12/2013

450084845623/12/2013ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERAT14,303.11 2014 דמי חבר לארגונים לשנת

תרבותית לקהילה יהודית-  תמיכה לצורך פעילות רוחנית17,231.60לשכת הפירסום הממשלתי450084851023/12/2013

 עבור ציוד משרדי 4,475.00המדפיס הממשלתי450084882624/12/2013

 עבור ציוד משרדי 2,766.86מ"ואל בע'ארקו ויז450084906224/12/2013

.2014 קמפיין יום הליכה עולמי אוקטובר 400,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450084955725/12/2013

2014 קמפיין שבוע ספורט ישראל מאי 500,000.00לשכת הפירסום הממשלתי450084956025/12/2013

 עבור תשלום ארנונה 32,500.00עירית נצרת450085096426/12/2013

 עבור ציוד משרדי 50,000.00מ"בע (1990)פרינט -גרפוס450085099526/12/2013

 עבור ביטוח רכב חילופי 2,956.70מינהל הרכב הממשלתי450085117926/12/2013

 עבור ביטוח רכב חילופי 1,372.75מינהל הרכב הממשלתי450085118326/12/2013

 עבור חוברת סיכום שנה21,098.40מ"לב בע- זמיר בר 450085141929/12/2013

 עבור ציוד משרדי 21,363.46מ"אופיס דיזיין בע. די.או450085143729/12/2013

 עבור ציוד משרדי 1,178.68מ"אופיס דיזיין בע. די.או450085144829/12/2013

 עבור תשלום דמי מנוי 2,478.00מ"מלינגו בע450085181529/12/2013



 עבור כיבוד16,043.00כהן דוד450085194629/12/2013

 עבור שיפוצים 108,588.73מ"ץ קבלני הצפון בע"ק450085226430/12/2013

"Enterprise Agreement הסכם ארגוני" 322,735.04מ"גטר טק בע450074092527/02/2013

אבטחה450074182904/03/2013

 מכרז לפרסום לאיתור ספק להכנת מודלים ממוחשבים5,958.20לשכת הפירסום הממשלתי450079227807/08/2013


