
הזמנת רכש

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי כולל 

שם הספקמ והצ"מע

תאריך יצירת 

מהות ההתקשרותההזמנה

4500525433605,143.57ILS605,143.57(תקנון כספים ומשק)ם "הכנה והטמעה של הוראות התכ09/05/2011אדוונסד לוגיסטיקס דוולו. די. אל. אי

4500527384418,972.20ILS105,512.40ייעוץ משפטי בנושא חילול שכר לעובדי מדינה15/05/2011ראבד מגריזו בנקל להב

4500547653101,724.13ILS20,504.7411/07/2011מ"המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים בע

גישור עם בנק לאומי בתביעה שהוגשה כנגד המדינה בסכום של 

.ח" מליון ש130

4500558023157,671.91ILS109,357.35כתיבת חוקת השכר לעובדי המדינה16/08/2011רואי חשבון' שפיר ושות.

450059430872,480.00ILS51,134.45 העסקת עובדים מוגבלים13/12/2011(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור

45006011541,416,395.96ILS1,309,419.21העסקת עובדים בתחום המחשוב05/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500613586302,375.19ILS191,138.2705/02/2012מ"טכנולוגיה מחקר ופיתוח בע. ש.א.ח

ליווי והכנת מכרזים מרכזיים בתחום הרכב עבור , שירותי ייעוץ

מנהל הרכב

4500613586572,410.77ILS254,399.6705/02/2012מ"טכנולוגיה מחקר ופיתוח בע. ש.א.ח

ליווי והכנת מכרזים מרכזיים בתחום הרכב עבור , שירותי ייעוץ

מנהל הרכב הממשלתי

4500616225145,895.20ILS115,544.97מרכבה- שירותי מחשוב 09/02/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500622760389,801.20ILS364,544.13מינהל הרכש]אוצר - שירותי מחשוב 27/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500627418693,840.00ILS309,472.46אוצר- שירותי מחשוב 11/03/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500631386754,269.75ILS733,448.26[מינהל הרכש]אוצר -  שירותי מחשוב 21/03/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500635848105,522.26ILS105,522.26ביקורת בשירות התעסוקה- יחידת הביקורת 02/04/2012אורליצקי ושות רו,ליאון

4500646917244,999.89ILS187,425.99(תקנון כספים ומשק)ם "הכנה והטמעה של הוראות התכ13/05/2012אדוונסד לוגיסטיקס דוולו. די. אל. אי

450065223775,289.50ILS57,153.86[מינהל הרכש]אוצר - שירותי מחשוב 30/05/2012מ"טלדור יועצים בע

4500670544183,116.70ILS164,764.77 מינהל הרכש- שירותי מחשוב אוצר 25/07/2012מ"תכנה בע- סיסנת

450067368250,001.08ILS49,807.8006/08/2012מ"גבעולי שירותי יעוץ בע

רשת תקשורת נתונים ממשלתית חדשה - ייעוץ עבור מכרז מרכזי

(עבור מנהל הרכב)

450067434173,601.08ILS34,692.00אמצעי הגנה למערכות מידע- יעוץ עבור מכרז מרכזי08/08/2012מ"גבעולי שירותי יעוץ בע

4500674629152,074.86ILS118,191.86[מינהל הרכש]שירותי מחשוב מערכות מידע 09/08/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450067733263,537.30ILS45,132.5319/08/2012מ"ארט נט אקספרטס בע

 התקשרות עם חברת ארטנט למכרז מרכזי בעניין ציוד תקשורת.

פסיבי במשרדי  ממשלה

4500678851122,068.64ILS114,571.84 27/08/2012"ניהול הנדסה ומערכות מידע בע- אביב

מ "הנדסה ומערכות מידע בע, התקשרות עם חברת אביב ניהול

ליווי ובקת איכות למכרז מרכזי , הכנה, לצורך אספקת שירותי ייעוץ

לאספקת ריהוט משרדי בהליך של פנייה לקבלת הצעות

450067899150,657.40ILS50,228.10ביצוע שירותי ביקורת התקשרויות משרדי הממשלה27/08/2012אליאב אורי

4500680402142,723.62ILS126,216.72שירותי ביקורת פנים בחשבויות משרדי הממשלה02/09/2012אורליצקי ושות רו,ליאון

4500686265266,986.80ILS261,517.60ניקיון והסעדה במשרדי ממשלה, שירותי ביקורת בנושא שמירה24/09/2012אליאב אורי

4500686267266,986.80ILS244,766.27ניקיון והסעדה במשרדי ממשלה, שירותי ביקורת בנושא שמירה24/09/2012כספי את כספי רואי חשבון

4500686269266,986.80ILS228,206.62ניקיון והסעדה במשרדי ממשל, שירותי ביקורת בנושא שמירה24/09/2012רואי חשבון' בן דוד ושות. ע

4500686273266,986.80ILS247,776.40ניקיון והסעדה במשרדי ממשלה, שירותי ביקורת בנושא שמירה24/09/2012ברסקי את ברגר

4500686386266,986.80ILS207,399.15ניקיון והסעדה במשרדי ממשלה,  שירותי ביקורת בנושא שמירה27/09/2012יהודיוף רואי חשבון.א

4500686894266,986.80ILS231,185.49ניקיון והסעדה במשרדי ממשלה, שירותי ביקורת בנושא שמירה09/10/2012רואי חשבון- ' גל ושות-בן, גזית

4500689416155,441.52ILS107,599.34ביקורת שכר במשרד הבריאות16/10/2012אורליצקי ושות רו,ליאון

4500689852411,606.00ILS410,579.73ניקיון והסעדה במשרדי ממשלה, שירותי ביקורת בנושא שמירה17/10/2012יודלביץ,גינזבורג,הוגן

4500692767109,022.94ILS82,739.66(תקנון כספים ומשק)ם "הכנה והטמעה של הוראות התכ22/10/2012אדוונסד לוגיסטיקס דוולו. די. אל. אי

450070737074,430.72ILS22,407.07תכנית ביקורת בנושא 26/11/2012'גורודנסקי ביטראן ושותppp

4500710028123,552.00ILS86,378.29מנהל הרכש- שירותי מחשוב03/12/2012מ"קונסיסט מערכות בע

4500714255120,000.00ILS27,447.80שירותי ביקורת פנים בחשבויות משרדי הממשלה11/12/2012אורליצקי ושות רו,ליאון

450071426170,000.00ILS70,407.96שירותי ביקורת פנים בחשבויות משרדי הממשלה11/12/2012ברסקי את ברגר

450071506595,000.00ILS012/12/2012מ"דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע

בקרה , שירותי ייעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון

לא - ל "ל הוזמן על ידי לשכת המנכ"עבור יחידת החשכ- ומדידה 

בוצע

450072331199,999.90ILS78,080.69(תקנון כספים ומשק)ם "הכנה והטמעה של הוראות התכ25/12/2012אדוונסד לוגיסטיקס דוולו. די. אל. אי

4500725261115,736.61ILS100,300.0030/12/2012זליקוביץ דליה

היועצת נבחרה לביצוע בדיקת יעילות פעילות סוכנות הנסיעות 

.הממשלתית

4500725261149,999.99ILS34,263.4030/12/2012זליקוביץ דליה

היועצת נבחרה לביצוע בדיקת יעילות פעילות סוכנות הנסיעות 

.הממשלתית

4500519728872,138.10ILS125,474.14ליווי הקמת קרנות השקעות11/04/2011אנגל חפץ,גרא,גוטליב

450057370151,996.42ILS51,996.42כתיבת חוקת שכר של עובדי מדינה24/10/2011רואי חשבון' שפיר ושות

4500561520122,968.11ILS40,044.36ביקרות ביחידת ניהולך החוב- יחידת הביקורת 30/08/2011'בריטמן אלמגור זוהר ושות

450056872060,000.00ILS44,000.0026/09/2011ח)מ "רים בע"שיקוף ודירוג מלכ- מידות
ביצןע פיילוט לבדיקת אפקטיביות פעילותן של עמותות המספקות 

.שירותים למשרדי הממשלה

45006068601,200,300.13ILS1,150,644.6017/01/2012בן שחר חיים
משרד -העסקת כלכלן חיצוני במסגרת תביעה של מדינת ישראל

.מ"האוצר נגד מפעלי ים המלח בע

4500623436169,538.57ILS85,317.9128/02/2012כהנא טל
-העסקת בוררים במסגרת תביעה של מדינת ישראל נגד מפעלי ים

עוזר משפטי- המלח 

4500623458288,457.25ILS183,425.0928/02/2012הורוביץ ושות
-העסקת בוררים במסגרת תביעת מדינת ישראל נגד מפעלי ים

.המלח

4500634105188,319.63ILS173,387.5028/03/2012כהן טובה
-העסקת בוררים במסגרת תביעת מדינת ישראל נגד מפעלי ים

.המלח

4500657356181,387.81ILS179,157.5014/06/2012כספי ושות
-העסקת בוררים במסגרת תביעת מדינת ישראל נגד מפעלי ים

.המלח

450066216275,000.00USD282,807.12COMPASS LEXECON01/07/2012
 לצורך תביעת המדינה את מפעלי ים compasss lexecon' חב

.המלח


