
2011התקשרויות עם ספקים  בשנת 
31/12/2011נכון ליום 

ח"בש

מטה החשב הכללי

2011היקף ההתקשרות לשנת (ביצוע בפועל)תשלומים תיאור שורהתאריך ההתקשרות

                          1,772,799                1,772,799זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                          3,500,000                3,500,000זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                               91,335                     14,593שירותי יעוץ פיננסימ"עד קיימות בע- דור 2010-2011

                             123,906                     52,661זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             169,590                   155,861עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלקסלמן וקסלמן ברגר2010-2011

                          1,634,520                1,634,520זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             181,926                   181,926ביקורת בנקים למשכנתאותח"רו' שחם ושות2010-2011

                             172,657                     73,031ביקורת בנקים למשכנתאותח"רו' שחם ושות2010-2011

                             921,814                   888,368עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלהורוביץ עידן סבו טבת2010-2011

                             868,146                   836,428עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלזיו את האפט יעוץ וניהו2010-2011

                             648,165                   648,165ניהול סיכונים תפעולייםמ"אנטרופי יועצים בע2010-2011

                          1,000,002                     81,268עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלהורוביץ עידן סבו טבת2010-2011

                          1,000,000                     49,450עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלזיו את האפט יעוץ וניהו2010-2011

                             690,000                   247,375פירוק החברה'פיתוח חוף ים המלח חבל סדום וערד בע2010-2011

                             178,350                     88,640 ביקורת דוחות חינוך עצמאיקסלמן וקסלמן ברגר2010-2011

                             330,000                   311,817יעוץ לתקינה חשבונאית ממשלתיתלשכת רואי חשבון בישראל2010-2011

                             507,104                          -מבקר כספים בחשבותסיני חיים אפרים2010-2011

                             651,219                          -ניהול סיכונים תפעוליםמ"אנטרופי יועצים בע2010-2011

                          2,000,000                          -עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלהורוביץ עידן סבו טבת2010-2011

                          1,582,432                          -עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלזיו את האפט יעוץ וניהו2010-2011

                               52,896                          -מבקר כספים בחשבותסיני חיים אפרים2010-2011

                             492,887                   423,922מבקר כספים בחשבותסיני חיים אפרים2010-2011

                          1,003,437                   413,691מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  יודלביץ,גינזבורג,הוגן2010-2011

                          1,135,155                   538,307מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבו- קדמי אלחנתי2010-2011

                             730,390                   171,207מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  ח"רו' נבון ויספלד ושות2010-2011

                             459,056                     76,878מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון- ' גזית ושות2010-2011

                             787,828                   148,109מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון' שפיר ושות2010-2011

                             594,904                     61,712מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  ברזלי ושות רוח2010-2011

                             629,815                   446,266מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'קופרברג ושות2010-2011

                               83,782                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  סיני חיים אפרים2010-2011

                               76,736                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  ושות,קורן,חן,וידל,ארז2010-2011

                             474,303                   326,017מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  ברסקי אריה2010-2011

                             394,957                     77,581מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'גריזים ושות2010-2011

                             133,688                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  חשבון-רואי' זיו שיפר ושות2010-2011

                               60,515                     31,738מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  גבריאל איזק רואה חשבון2010-2011

                             504,806                   307,502מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'גורודנסקי ביטראן ושות2010-2011

                             599,349                   141,056מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  גלגולה חאלד2010-2011

                             808,056                   628,859מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון' בן דוד ושות. ע2010-2011

                          1,418,290                   947,963מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  י'ורג'ימין ג2010-2011

                               61,573                     14,106מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'יק ושות'קודנצ, וקסלר2010-2011

לא כולל התקשרויות מסווגות: הערה 



2011התקשרויות עם ספקים  בשנת 
31/12/2011נכון ליום 

ח"בש

מטה החשב הכללי

2011היקף ההתקשרות לשנת (ביצוע בפועל)תשלומים תיאור שורהתאריך ההתקשרות

                             661,200                     96,976מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון' עזרא כדורי ושות2010-2011

                             501,983                   249,493מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  חסן אוסאמה2010-2011

                             553,645                   160,451מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  נחאס בולוס2010-2011

                             608,304                   186,899מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  ח"בן צבי רו-שמידט2010-2011

                             467,248                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון', ברלב ושות2010-2011

                             652,384                   229,216מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואה חשבון- נסים דוידוב 2010-2011

                             522,612                       3,350מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'הילמן ושות2010-2011

                             682,358                   223,926מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  יהודיוף אברהם עצמון2010-2011

                             427,001                   211,929מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  שגב אילן2010-2011

                             652,384                   160,451מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  כספי את כספי רואי חשבון2010-2011

                             517,147                   340,474מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'רומנו בלנגה ושות2010-2011

                             756,962                   549,105מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון', סלמן ושות2010-2011

                             978,041                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  י'ורג'ימין ג2010-2011

                          3,762,200                   394,108מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  י'ורג'ימין ג2010-2011

                             193,776                   123,424מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  וקסלבאום וש,נתיב,האוזר2010-2011

                             548,392                   239,795מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון,שטרק את שטרק2010-2011

                             524,552                   411,355מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון- ' צור מיכאל ושות2010-2011

                             518,352                   101,111מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'שמואל אסולין ושות2010-2011

                               88,160                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  ר' לוי את פרטוק ושות.נ2010-2011

                               88,160                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  גולדברג ושות2010-2011

                          1,149,768                   293,950ביקורת בנקים למשכנתאותח"רו' שחם ושות2010-2011

                          2,000,000                1,669,183ניהול  סיכונים תפעולייםמ"אנטרופי יועצים בע2010-2011

                          3,955,304                2,119,306זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             132,735                     43,110מבקר כספים בחשבותסיני חיים אפרים2010-2011

                             150,000                     79,096זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             369,859                          -ניהול סיכונים תפעוליםמ"אנטרופי יועצים בע2010-2011

                             417,570                   307,148עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלזיו את האפט יעוץ וניהו2010-2011

                             999,999                          -עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלהורוביץ עידן סבו טבת2010-2011

                          1,524,000                          -זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                          6,023,569                1,746,085זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                          3,056,000                3,056,000זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             279,000                     79,732זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             142,000                   132,611זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             743,402                     90,360שירותים למכירת מניות הבנקים שבהסדר בעמ. י.נכסים מ2010-2011

                             300,000                   235,697זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             300,000                          -זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                          3,300,000                3,300,000פעילות רווחה לכלל עובדי המדינה במסגרת מועדון טובחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד2010-2011

                             400,003                          -השריפה בכרמל- שירותי ייעוץ משפטי ד"משרד עו-יגאל שגיא2010-2011

                             123,674                   123,674שירותים למכירת מניות הבנקים שבהסדר בעמ. י.נכסים מ2010-2011

                             252,221                   252,221שירותים למכירת מניות הבנקים שבהסדר בעמ. י.נכסים מ2010-2011

לא כולל התקשרויות מסווגות: הערה 



2011התקשרויות עם ספקים  בשנת 
31/12/2011נכון ליום 

ח"בש

מטה החשב הכללי

2011היקף ההתקשרות לשנת (ביצוע בפועל)תשלומים תיאור שורהתאריך ההתקשרות

                          3,032,782                          -זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                               81,479                     81,479מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'שמואל אסולין ושות2010-2011

                             548,392                   239,795מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון,שטרק את שטרק2010-2011

                             524,552                   411,355מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  רואי חשבון- ' צור מיכאל ושות2010-2011

                             518,352                   101,111מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'שמואל אסולין ושות2010-2011

                               88,160                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  ר' לוי את פרטוק ושות.נ2010-2011

                               88,160                          -מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  גולדברג ושות2010-2011

                          1,149,768                   293,950ביקורת בנקים למשכנתאותח"רו' שחם ושות2010-2011

                          2,000,000                1,669,183ניהול  סיכונים תפעולייםמ"אנטרופי יועצים בע2010-2011

                          3,955,304                2,119,306זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             132,735                     43,110מבקר כספים בחשבותסיני חיים אפרים2010-2011

                             150,000                     79,096זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             369,859                          -ניהול סיכונים תפעוליםמ"אנטרופי יועצים בע2010-2011

                             417,570                   307,148עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלזיו את האפט יעוץ וניהו2010-2011

                             999,999                          -עבודת ביקורת וייעוץ לדוחות הכספיים של ממשלת  ישראלהורוביץ עידן סבו טבת2010-2011

                          1,524,000                          -זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                          6,023,569                1,746,085זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                          3,056,000                3,056,000זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             279,000                     79,732זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             142,000                   132,611זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             743,402                     90,360שירותים למכירת מניות הבנקים שבהסדר בעמ. י.נכסים מ2010-2011

                             300,000                   235,697זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             300,000                          -זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                          3,300,000                3,300,000פעילות רווחה לכלל עובדי המדינה במסגרת מועדון טובחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד2010-2011

                             400,003                          -השריפה בכרמל- שירותי ייעוץ משפטי ד"משרד עו-יגאל שגיא2010-2011

                             123,674                   123,674שירותים למכירת מניות הבנקים שבהסדר בעמ. י.נכסים מ2010-2011

                             252,221                   252,221שירותים למכירת מניות הבנקים שבהסדר בעמ. י.נכסים מ2010-2011

                          3,032,782                          -זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                               81,479                     81,479מערך הביקורת של התמיכות הממשלתיות- מבקר מוסדות נתמכים  'שמואל אסולין ושות2010-2011

                          1,765,389                         731דיגיטלי- סיוע בפרויקט רכש ממיריםמ"מרמנת אירגון וניהול פרויקטים בע2010-2011

                             836,070                   580,000חברות מתאמות עבור הלוואות לעסקים קטנים ובינונייםמ"קופאס בע. - איי.די.בי2010-2011

                             512,389                   512,389חברות מתאמות עבור הלוואות לעסקים קטנים ובינונייםמ"כלכלה ופיננסים בע- תבור 2010-2011

                          7,325,839                6,242,517חברות מתאמות עבור הלוואות לעסקים קטנים ובינונייםמ"כלכלה ופיננסים בע- תבור 2010-2011

                          1,305,703                   349,816חברות מתאמות עבור הלוואות לעסקים קטנים ובינונייםמ"קופאס בע. - איי.די.בי2010-2011

                        37,628,419                5,200,254השקעות בחברותאורבימד ישראל פרטנרס שותפות מוגבלת2010-2011

                          1,500,000                1,368,439זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             239,640                          -זרוע ביצוע של הממשלה- שירותים במסגרת הסכם המיסגרת מ"ענבל חברה לביטוח בע2010-2011

                             299,999                   142,907התיעלות אנרגטית-שירותי סקר מבניםמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע2010-2011

לא כולל התקשרויות מסווגות: הערה 


