
הזמנת רכש

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי כולל 

שם הספקמ והצ"מע

תאריך יצירת 

טקסט כותרתההזמנה

4500489797272,948.00ILS136,019.68אוצר-  עובדי בית תוכנה 10/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500508093844,480.00ILS735,774.33אוצר-  עובדי בית תוכנה 06/03/2011מ"יונילינק בע

4500508148139,200.00ILS139,200.01אוצר-  בית תוכנה 06/03/2011מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500511371290,000.00ILS218,242.4001: שירותי תיחקור נתונים לתקופה15/03/2011מ"פרדיקטה בע

45005220851,241,654.40ILS1,116,483.24סגירת הזמנה-01.09.2013אוצר -  בית תוכנה 28/04/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500528122593,725.70ILS544,402.82בית תוכנה אוצר17/05/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי 

4500530418285,029.80ILS274,760.92בית תוכנה אוצר24/05/2011מ"תוכנה בע. אל. פי. אס 

450054068550,431.02ILS49,999.99הזמנה עבור ייעוץ בנושא חיסכון פנסיוני20/06/2011י אי אס פתרונות השקעה גלובליים בע'ג 

4500557656126,077.45ILS124,991.90נותני שירותי מטבע- שירותי ביקורת 15/08/2011משרד רואי חשבון- 'ששון ושות

4500557675201,721.81ILS199,892.85נותני שירותי מטבע- שירותי ביקורת 15/08/2011מ"פאהן קנה ניהול בקרה בע

4500560582245,908.26ILS63,289.6325/08/2011מ"דב רפאל אקטואר יועץ בע

 התקשרות עם היועץ דב רפאל למתן שירותי ייעוץ בתחום ייעוץ 

אקטוארי

450058393473,300.00ILS71,298.80פרסום מחשבון רכב חובה22/11/2011לשכת הפירסום הממשלתי

45006272541,304,017.09ILS678,745.60 בחינות סוכני ביטוח11/03/2012מ" בע10מח

4500648574699,999.99ILS24,397.19הזמנה עבור המחלקה לפניות הציבורשל אגף שוק ההון תו17/05/2012-'זולטי ושות,איל חיאט 

4500672600499,996.52ILS31,194.11עבור המחלקה לפניות הציבור של אגף שוק הה/ 45 הזמנה 01/08/2012בלזר שרגא

4500674430100,000.00ILS47,999.98התקשרות עם היועצת אורלי שדה בהליך של פנייה לקבלת08/08/2012שדה בן עמי אורלי 

450070338466,128.40ILS66,128.40שירותי תחזוקה למערכת 18/11/2012מ"זיו האפט ייעוץ וניהול בעEASY2COMPLYשוק ההון:  עבור 

4500517763115,991.52ILS70,581.94עופ' התקשרות עם פרופ. 45/385489 הזמנת המשך להזמנה 05/04/2011ליברמן עופר

4500513068559,464.92ILS421,735.16ייעוץ בנושא טכנלוגיות מידע.  הזמנה עבור שוק ההון20/03/2011מ"רפורמטיקה בע

450059311350,858.47ILS23,058.99 הזמנה עבור יעוץ אקטוארי12/12/2011מ"שירותים אקטואריים בע- אלן פפרמן 

45006074461,618,892.16ILS1,277,732.76ייעוץ מסלקה פנסיונית18/01/2012מ"דב הלפרין יועצים בע

45006090091,017,240.85ILS535,534.55 מוקד טלפוני23/01/2012מ"בע (אאוטסורסינג)בינת סמך

450060962465,041.60ILS43,942.49חברה בוועדה המייעצת24/01/2012כהנא בלהה

450060962658,056.00ILS45,221.93חברה בוועדה המייעצת24/01/2012שדה בן עמי אורלי

4500617610258,999.00ILS250,730.79אבטחת בניין כיח14/02/2012בע (ישראל)י פור אס פתרונות אבטחה 'ג

4500624590721,286.28ILS283,344.33 מיחשוב האוצר-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"תכנה בע- סיסנת

4500627418813,704.40ILS471,705.93אוצר הארכת תוקף ההזמנה הגדלת הזמנה-  שירותי מחשוב 11/03/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500643930220,719.00ILS218,116.63אוצר הארכת תוקף ההזמנה וסגירת הזמנ-  שירותי מחשוב 06/05/2012מ"טלקוד מחשבים בע

4500656410150,000.00ILS67,131.35אפליקציה לתאונות דרכים12/06/2012לשכת הפירסום הממשלתי

4500661823584,874.88ILS316,501.28תחקור נתוני השקעות28/06/2012מ"פרדיקטה בע

4500676070100,000.00ILS47,999.9513/08/2012שליט חיים יחזקאל

ייעוץ בבחירת זוכה במכרז להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי 

.מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור הגופים המוסדיים

4500687019204,000.00ILS203,851.86פרסום מחשבון רכב חובה09/10/2012לשכת הפירסום הממשלתי

4500693939264,999.99ILS28,254.83יועצים משפטיים24/10/2012-'זולטי ושות,איל חיאט

4500693943267,264.95ILS44,983.55יועצים משפטיים24/10/2012בלזר שרגא

450069602350,228.19ILS25,467.4929/10/2012הסתדרות מדיצינית הדסה

שטרן למתן שירותי ייעוץ רפואי  ביטוח '  התקשרות עם פרופ

בריאות

4500696204400,000.00ILS352,914.57 מוקד טלפוני30/10/2012מ"בע (אאוטסורסינג)בינת סמך

4500698100112,808.00ILS111,852.00שרוג המארז+מחשבים נייחים  05/11/201250מ"טלקוד מחשבים בע

45007024994,000,000.00ILS261,523.60הזמנה לקמפיין בנושא חינוך פיננסי14/11/2012לשכת הפירסום הממשלתי  .

4500702934401,296.78ILS70,329.36שירותי ייעוץ בנושא טכנולוגיה15/11/2012מ"בע. ט.נס א 

4500703862736,047.56ILS106,494.39יועץ לחינוך פיננסי19/11/2012מ"מתודיקה למידה אפקטיבית בע

4500703977854,946.24ILS600,318.53 בחינות סוכני ביטוח19/11/2012מ" בע10מח

4500704319127,050.00ILS0קבלת שירותי ביקורת חקירתית ואכיפה לנותני שירותי מטבע19/11/2012מ"פאהן קנה יועצים בע 

4500704327100,854.69ILS98,809.00קבלת שירותי ביקורת חקירתית ואכיפה לנותני שירותי מטבע19/11/2012רוא- ' עינב כהן א סלובודיאנסקי ושות 

4500704332100,854.69ILS96,495.90קבלת שירותי ביקורת חקירתית ואכיפה לנותני שירותי מטבע19/11/2012משרד רואי חשבון- 'ששון ושות 

450070433453,789.84ILS45,879.48קבלת שירותי ביקורת חקירתית ואכיפה לנותני שירותי מטבע19/11/2012'אלקלעי מונרוב ושות 

4500707306272,211.84ILS118,153.59יועצת לחינוך פיננסי26/11/2012נבט יעל

450071007350,409.60ILS32,609.68יועץ לביטוח כללי03/12/2012קיהל יעקב

4500710383435,240.00ILS182,900.04 יועץ לחינוך פיננסי03/12/2012לקידום החברה האזרחית חברה- שיתופים

450071516991,811.00ILS31,910.74יועץ אסטרטגי12/12/2012מ"דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע

4500715640151,158.00ILS149,649.50אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון  עבור ייעוץ בנושא טכנולוגיה13/12/2012מ"אס בע.טי.פתרונות אל.אר.די 

45007162593,394,000.00ILS3,198,828.15קמפיין הר הכסף16/12/2012לשכת הפירסום הממשלתי

4500722065100,854.60ILS100,813.41קבלת שירותי ביקורת חקירתית ואכיפה לנותני שירותי מטבע24/12/2012רוא' , יודלביץ ושות, גינזבורג, הוגן 

450072449110,085,470.03ILS0הקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ותפע27/12/2012מ"בע. ט.נס א

45007024993,692,000.00ILS208,702.00הזמנה לקמפיין בנושא חינוך פיננסי14/11/2012לשכת הפירסום הממשלתי 

4500707306365,064.62ILS32,874.56יועצת לחינוך פיננסי26/11/2012נבט יעל

4500710383223,138.00ILS121,934.14 יועץ לחינוך פיננסי03/12/2012לקידום החברה האזרחית חברה- שיתופים

4500571359750,000.00ILS550,899.9406/10/2011מ"נס בע'טרוג
 יועץ ליישום חוק איסור ההשקעה בתאגידים המקיימים קשר עם 

מדינות אויב


