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4500492292595,080.00ILS595,080.00טיפול בבעית קרינה אלקטרומגנטית במשרד האוצר16/01/2011בורנשטין גרשון

4500492446256,068.77ILS253,880.12עבודות צבע באתרי משרד האוצר16/01/2011ברנשטיין יוסף  .

4500492476566,582.79ILS566,455.60 עבודות שיפוצים באתרי משרד האוצר 16/01/2011מ"בע" חי"יעקב מליח

450049329680,689.66ILS80,000.00 הרשות לזכויות ניצולי שואה, בניין ניצבא 8 עבודות התאמה לקומה 17/01/2011מ"בע (.פ.י.נ)נכסים ייזום ופיתוח

450049340573,080.00ILS73,080.002010הדפסת דוח הוצאות השכר לשנת 18/01/2011המדפיס הממשלתי.

4500493769518,242.08ILS518,241.01א"היושבות בת'  עבור יח2011 תשלומי ארנונה לשנת 18/01/2011יפו-אביב-עירית תל

4500497205774,974.64ILS540,804.00תשלום עבור המוסד לבוררות מוסכמת 27/01/2011המוסד לבוררות מוסכמת .

450049979855,000.00ILS45,579.87השכרת רכב 06/02/2011מינהל הרכב הממשלתי 

4500500767352,275.00ILS248,922.97עבור אגף הכספים משכורת2011 עיטוף תלושי שכר לשנת 08/02/2011מ"מלם מערכות בע 

45005008381,000,000.00ILS1,002,123.46קמפיין מס הכנסה שלילי08/02/2011לשכת הפירסום הממשלתי .

45005008385,500,000.00ILS5,486,970.96קמפיין מס הכנסה שלילי08/02/2011לשכת הפירסום הממשלתי .

450050235757,420.00ILS57,420.0028/2/11 יום עיון לזכר הנופלים לאגף התקציבים 13/02/2011.סי.סי.מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי

4500503029400,000.00ILS0סגירת הזמנה. *מ" הזמנה בהתאם להתחייבות של משרד רה15/02/2011מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

450050347196,964.40ILS96,964.01 16/02/2011מ" בע1978מגאסון אלקטרוניקה ובקרה
זאת לצורך קבלת תקן ,  ביצוע השלמות למערכת גילוי וכיבוי האש

1בטיחות אש למבנה בקפלן 

4500504112103,410.29ILS93,069.262011מחוזיאדה -  אירוח שחקנים 20/02/2011מ"כנפי משק תור בע 

4500506586572,357.92ILS565,726.3828/02/2011מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע
 למתן שירותי 2006-26 הזמנת משיכה מהסכם לפי מכרז מרכזי 

אבטחת בתי שרים ומשימות אבטחה נוספות

450050708151,034.00ILS46,048.232011 תשלום ארנונה משרד האוצר הראשי לשנת 01/03/2011עירית ירושלים .

45005070813,193,412.00ILS2,906,914.042011 תשלום ארנונה משרד האוצר הראשי לשנת 01/03/2011עירית ירושלים .

4500509354211,810.00ILS22,732.52הרחבת התקשרות לסיקור והתקנת אמצעי מגון09/03/2011מ"ענבל חברה לביטוח בע

4500509484397,271.00ILS347,861.602011 יום האישה לשנת 09/03/2011מ"איסתא ישראל בע 

4500512468290,000.00ILS259,314.6716/03/2011.מ.סלקום תקשורת קווית ש
אספקת שרותי תקשורת פנים ארצית נייחת למשרד האוצר בהתאם 

למכרז המרכזי

4500513468264,155.20ILS249,423.2029-31/5/11 השתלמות לגיבוש למינהל 22/03/2011מ"בשביל הזהב תיירות בע 

4500513665245,055.80ILS206,301.2825-26/5/11 השתלמות לגיבוש אגף החשב הכללי 22/03/2011מ"איסתא ישראל בע 

4500514195112,180.12ILS106,398.6829-30/5/11 השתלמות לגיבוש אגף שוק ההון 23/03/2011מ"אדם בנוף בע- ערכים ויוזמות . מקום 

450051428652,000.00ILS52,243.99חשבות תגמולים ירושלים ל-  הוצאות שמירה בנין דניאל 24/03/2011הוצאות-נציבות מס הכנסה

4500515791500,000.02ILS461,267.85חוזה התקשרות עם חברת יפעת לאספקת שירותי מידע29/03/2011מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע

4500519462129,227.48ILS129,227.48 שיפוצים במוזיאון המיסים10/04/2011עוסק מורשה- כל ישראל חברים 

4500519368580,000.00ILS469,802.777/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון10/04/2011טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

4500520245175,215.31ILS174,999.79 יועץ תקשורת12/04/2011עינת אורן יעוץ תקשורת ואס- אמיר דן

4500520667220,400.00ILS220,400.00 עבודות חשמל ביחידות החוץ במסגרת מאגר הקבלנים13/04/2011מ"בע" חי"יעקב מליח  .

450052042777,617.92ILS61,080.963-5/5/11 השתלמות לגיבוש רשות החברות 13/04/2011מ"בשביל הזהב תיירות בע

4500522446267,276.01ILS267,275.99התקנת מערכת נידוף אוויר במיזנון של משרד האוצר28/04/2011מ"ארמה את בנט הנדסה בע  .

4500525510464,000.00ILS445,932.367/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון09/05/2011מ"גרופ בע. פי.אי

45005255791,764,128.00ILS595,299.37בטחון-  בית תוכנה 09/05/2011מ"לינק בע. קיו. אס

4500525579535,154.40ILS69,519.54בטחון-  בית תוכנה 09/05/2011מ"לינק בע. קיו. אס

450052690482,599.31ILS82,599.31שירותי עיתונות15/05/2011מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע

450052980458,000.00ILS29,000.00אירוח לקורס חשבונאות בינלאומיים 22/05/2011המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה IFRSבהזמנה מספר 

4500530984137,912.50ILS58,543.75עבודת תגבור בקרה על נסחות חוק ההסדרים25/05/2011אברמזון אפרים ושות

4500535701244,180.00ILS39,519.892011תשלום חשבונות מים לשנת 01/06/2011מ"חברת הגיחון בע

4500538609136,247.52ILS122,218.76ניהול ומנהיגות לאגף התקצ-  תהליך פיתוח עבודת צוות 14/06/2011ספיר דנה

4500541621751,071.60ILS751,074.60למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 22/06/2011מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

4500541621285,610.56ILS285,610.56למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 22/06/2011מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

4500541621546,017.15ILS504,514.87למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 22/06/2011מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

45005439391,100,420.80ILS664,479.10ביצוע עבודת ביקורת פנים בחשבות משרד האוצר29/06/2011ח"שרוני שפלר ושות רו

450054744862,136.56ILS61,621.52 07-08/9/11 השתלמות לגיבוש יחידת השכר 10/07/2011מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 

450054771555,907.36ILS36,994.72 השתלמות לגיבוש ליחידת חשבונאות ודווח 11/07/2011מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 

450055197950,861.17ILS49,837.95הזמנת שירותי ייעוץ בתחום הבינוי וליווי פרוייקטים25/07/2011.פלוך אד.יורם פרידמן י 

4500552740147,420.00ILS146,160.001.7.2011-30.6.201:  עבודות גינון במשרד ראשי לתקופה27/07/2011חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר

4500553034106,506.65ILS76,984.47 שירותי עיטוף עבור מינהלת הגמלאות ותגמולים28/07/2011 בעמ1972דפרון פתח תקוה

4500555733480,106.30ILS471,378.00שירותי אבטחה08/08/2011מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

4500556716330,000.00ILS209,871.00התקשרות עם מועדון טוב 10/08/2011חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד 

450055879478,834.60ILS62,814.20הובלת דואר מאובטח עבור הרשות לזכויות ניצולי שואה18/08/2011מ"ברזני הסעות בע. חברת א

4500560553580,000.00ILS393,327.197/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון25/08/2011טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

4500562015109,143.41ILS107,736.46 תהילה ולמרכבה, לרשות החברות,ללשכה לפיצויים אישיים, למלאי01/09/2011"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי

450056334797,968.55ILS97,305.59 06/09/2011בעמ (1974)קרביץ
כלי הגשה וציוד מטבח חד פעמי ליחידות , חומרי ניקוי, מוצרי שתיה

.האוצר כולל ליחידות חוץ

4500566238120,000.00ILS115,930.00רכישת רכב 18/09/2011מינהל הרכב הממשלתי

4500567705221,773.00ILS69,430.00 הזמנה שנתית למוצרי שתייה21/09/2011בעמ (1974)קרביץ ,

4500568471141,127.92ILS141,127.92למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 25/09/2011מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

4500568477580,000.00ILS572,689.717/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון25/09/2011מ"גרופ בע. פי.אי

4500570039299,999.20ILS295,761.647/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון03/10/2011טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

4500571975849,600.00ILS616,085.9912-8-2011כ עד לתאריך "  שדרוג מכשירים סה09/10/2011מ"פלאפון תקשורת בע  

450057238267,100.00ILS67,100.00 2011 רישום קבוצות ספורט לפעילויות לעונת המשחקים 10/10/2011המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל 

450057278184,448.00ILS84,448.00 התקשרות עם חברת מגאסון להתקנת מערכת מצלמות במשרד11/10/2011מ" בע1978מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 

450057354377,383.60ILS75,670.28 2011תחרות התייעלות אגפית  23/10/2011מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת

4500573837233,950.56ILS231,950.9840 6/12/11 בבניני האומה 2011 טקס עובד מצטיין לשנת 24/10/2011מ"שיווק חוויתי בע-ן 'אינוויז

4500575203266,800.00ILS197,782.02עבור שירותי משרד7/2010 הזמנה במסגרת מכרז 27/10/2011מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי  ,

4500577215150,000.00ILS149,698.00רכישת רכב03/11/2011מינהל הרכב הממשלתי 

4500577404928,000.00ILS2,373,658.2003/11/2011מ"פזומט מקבוצת פז בע
:  הוראת שעה2012 הוצאות דלק משרד האוצר לרכב ממשלתי לשנת 

11.0.

4500579277160,000.00ILS149,035.002012 תשלום רשיונות לרכב ממשלתי לשנת 08/11/2011משרד התחבורה 

450057954569,600.00ILS57,077.942012 תשלומי חשבונות בזק בינלאומי לשנת 09/11/2011מ"בזק בינלאומי בע 

45005797183,626,160.00ILS2,800,987.062012 תשלום הוראות קבע לדואר כמותי לשנת 09/11/2011שליחויות-מ"חברת דואר ישראל בע

450057984692,266.56ILS83,278.25התקשרות עם חברת גיתם למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי לאגף הדוברות09/11/2011מ"גיתם בי בי די או בע 

45005805814,544,000.00ILS1,118,227.4501-01-2012-31-12-2012לתקופה :  הזמנה לתקופה13/11/2011מ"פלאפון תקשורת בע

450058059058,000.00ILS52,480.192012בטחון לשנת '  שיקוף דואר עבור מח13/11/2011מ"חברת דואר ישראל בע 

450058059369,650.00ILS66,154.172012 תשלום אגרות לשנת 13/11/2011אגרות-מ"חברת דואר ישראל בע 



4500580983261,000.00ILS69,954.482012 תשלומי מיים לשנת 14/11/2011מ"חברת הגיחון בע 

4500581125298,120.00ILS61,067.002012 הזמנה לפעימות מונה מכונות צילום לשנת 15/11/2011צילומעתיק בעמ 

450058133350,430.91ILS49,962.3615/11/2011מ"דבי משה תקשורת יחסי ציבור בע

ליווי וייעוץ תקשורתי לדוברות משרד האוצר בעקבות הכרזת השביתה 

של ההסתדרות על רקע חילוקי הדעות עם המדינה בנושא העסקת עובדי 

קבלן

450058204972,929.57ILS71,973.22שיפוצים עבודות נוספות במשרד הראשי16/11/2011מ"אשגר לבניה בע  .

4500582371522,000.00ILS300,770.34"  2012 רכישת סולר לחדר ההסקה אומדן  לשנת 17/11/2011מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק

4500582725660,000.00ILS613,052.002012תשלום חשבונות ארנונה יחידות האוצר בתל אביב לשנת 20/11/2011יפו-אביב-עירית תל

4500583777847,665.00ILS839,999.56ירושלים, 21מעבר יחידות האוצר מתחנה מרכזית ליפו 21/11/2011מ"ירושלים בע. 21יפו ' הבניין ברח

450058410750,193.00ILS49,764.00עבור הרשות לזכויות ניצולי שואה- תיקי קרטון 22/11/2011ויטראז

450058658563,867.99ILS63,322.00עבור הרשות לזכויות ניצולי שואה- ריהוט 28/11/2011מ"אופיס דיזיין בע. די.או

45005873005,672,000.00ILS4,451,299.002012 ארנונה יחידות האוצר לשנת 30/11/2011עירית ירושלים 

4500587546118,638.00ILS117,624.00החלפת גופי התאורה במשרד האוצר30/11/2011מ"אס טכנולוגיות בע.איצ.אי

450058796599,760.00ILS80,550.41ם -התגמולים י' יח-מים  ,  הוצאות חשמל01/12/2011מ"אחזקה ושירותים מלון דניאל בע

450058943084,850.26ILS81,538.42לעובדי המשרד2012לשנת " הארץ" חידוש מנויים ל05/12/2011מ"הוצאת עתון הארץ בע  .

4500590400144,004.60ILS112,198.51 2010-26 על פי מכרז מרכזי מספר 06/12/2011בעמ (1974)קרביץ 

4500591202296,299.00ILS294,384.00אגף שוק ההון ומוזיאון המיסים -  שירותי אחזקה 07/12/2011מ"ח בע"מיקדן בית כי

4500591270239,586.10ILS239,579.99 עובדי משרד האוצר -  שי חנוכה 07/12/2011שותפות מוגבלת - 2002צומת ספרים

4500591378160,999.20ILS203,402.941.11.2011: ם לתקופה-התגמולים י' יח- שירותי אחזקה 07/12/2011מ"אחזקה ושירותים מלון דניאל בע-

45005913912,009,016.00ILS1,550,299.002011-2012 תשלומי חשמל לחברת חשמל בהוראות קבע לשנת 07/12/2011חברת החשמל לישראל בעמ

4500591540232,000.00ILS237,518.02עבור אגף הכספים משכורת2012 עיטוף תלושי שכר לשנת 08/12/2011מ"מלם מערכות בע 

4500591630126,002.10ILS126,002.32שי פורים 08/12/2011מ"השי בע- לזר . י 

4500591690126,002.10ILS126,000.00עובדי משרד האוצר -  שי טו בשבט 08/12/2011מ"שקדיה גבע תעשיות בע

450059171350,103.64ILS41,249.99רווחה -  כנס ותיקים 08/12/2011מ"בשביל הנופש בע

4500592093160,035.43ILS157,126.00שירותי אבטחה08/12/2011מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

450059210088,044.00ILS61,053.64שירותי אבטחת בתי שרים ומשימות אבטחה נוספות 08/12/2011מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

4500592252305,731.30ILS292,696.00בהמשך לבקשת היועץ-תוספת מיגון מתח נמוך11/12/2011מ"ירושלים בע. 21יפו ' הבניין ברח.

4500592965330,096.75ILS224,470.47עבודות שיפוצים ואיטום 11/12/2011מרדכי מנשה

4500593360259,489.66ILS238,995.10שיפוץ חדרי ישיבות12/12/2011מרדכי מנשה

450059364379,618.31ILS75,770.01נקיון ואבטחה בבניין האנרגיה, שירותי אחזקה12/12/2011מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ

4500593643249,529.41ILS205,303.99נקיון ואבטחה בבניין מרכז האנרגיה, שירותי אחזקה12/12/2011מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ

4500593725549,310.34ILS110,058.04התייעלות אנרגטית במבנים המשמשים את משרדי הממשלה השונים13/12/2011מ"אס טכנולוגיות בע.איצ.אי

450059394591,628.55ILS84,035.40רווחה -  אירוע טו בשבט 13/12/2011מ"איסתא ישראל בע

4500594207754,980.00ILS264,969.002012 פעימות מונה מכונות ביול לשנת 13/12/2011מ"חברת דואר ישראל בע 

4500594308200,660.00ILS102,257.94 העסקת עובדים מוגבלים13/12/2011(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור :

4500594310335,026.00ILS318,171.00נקיון ומים, שירותי אחזקה13/12/2011מגדל שלום מאיר בעמ

4500594335419,473.08ILS415,455.42 עבודות צבע במשרד האוצר 13/12/2011אקוסטיקה ועבודות, גבס- קבוצת מימרן 

45005945073,580,000.00ILS756,696.772012-2013 תשלום חשבונות טלפון בזק בהוראת קבע לשנת 14/12/2011מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

4500595145102,184.00ILS5,503.80טפסים ומעטפות15/12/2011המדפיס הממשלתי

4500596749554,063.76ILS339,605.41למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 19/12/2011מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

45005967491,605,207.24ILS1,563,707.79למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 19/12/2011מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

4500597665115,991.38ILS115,000.00רכישת מכונת צילום עבור חדר שיכפול 21/12/2011מפעיל בעמ 

45005979581,925,760.00ILS1,276,700.0022/12/2011מ"דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע
מתן שירותי ייעוץ כלכלי לאגף תכנון ותקצוב במשרד האוצר לשנים 

2011-2014

4500598097442,745.00ILS442,745.002011 שירותי ביטוח למבנים ולעובדים של האוצר לשנת 22/12/2011מ"ענבל חברה לביטוח בע.

4500598238683,583.92ILS469,747.30בהתאם למכרז מתן  שירותי הדרכה ליחידת ההדרכה22/12/2011מ"לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע 

450059927276,103.63ILS76,103.63Israeli Embassy in USA27/12/2011ב"טיסות פנימיות אירוח עובדי המשרד שנסעו בתפקיד לארה, הוצאות מלון

4500599519211,319.12ILS209,512.58שדרוג ותחזוקת ציוד בחדרי ישיבות משרד האוצר27/12/2011מ"הנדסה בע (3000). מ.ד

4500599519178,387.15ILS167,958.73שדרוג ותחזוקת ציוד בחדרי ישיבות משרד האוצר27/12/2011מ"הנדסה בע (3000). מ.ד.

450060048659,986.30ILS26,084.17הוצאות אבטחה03/01/2012מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

4500600490227,798.84ILS221,502.66שירותי אבטחת בתי שרים ומשימות אבטחה נוספות 03/01/2012מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

450060135166,000.00ILS23,009.65השכרת רכב 05/01/2012מינהל הרכב הממשלתי 

4500601624250,646.99ILS46,726.06 במנות עבור מחסן 05/01/2012"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 

4500601300376,731.81ILS366,231.88למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 05/01/2012מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

4500601300498,015.84ILS492,526.84למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 05/01/2012מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

450060277164,057.50ILS52,200.002011תחרות התייעלות אגפית לשנת 08/01/2012מ"איסתא ישראל בע 

450060486373,915.20ILS10,899.36מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי לאגף הדוברות12/01/2012מ"מוטי שרף תקשורת בע.

4500605017431,474.00ILS431,473.00העברת תקציב לתפעול המוסד לבוררות מוסכמת12/01/2012המוסד לבוררות מוסכמת

4500606669585,494.86ILS580,491.90עבודות שיפוצים במשרד האוצר הראשי17/01/2012מ"ץ קבלני הצפון בע"ק

4500607592478,929.20ILS463,231.80למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 18/01/2012מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

4500607799953,422.93ILS713,377.22שירותי אבטחת בתי שרים ומשימות אבטחה נוספות 19/01/2012מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

450061301383,520.00ILS6,960.00הפעלת המיזנון באוצר הראשי02/02/2012סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

4500613013119,416.00ILS117,944.00הפעלת המיזנון באוצר הראשי02/02/2012סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

45006143242,364,604.00ILS2,304,001.00 שירותי הניקיון ליחידות האוצר06/02/2012מ"בע(1987)המשרד הנקי נקיון ואחזקה

450061410355,000.00ILS55,000.00 13/2/12ת  לזכר הנופלים " כנס שנתי לאג06/02/2012"חל)תיאטרון ירושלים לאומנויות הבמה

4500616380114,390.00ILS102,090.002012-  אירוח שחקנים מחוזיאדה 12/02/2012ארקיע קווי תעופה  ישרא 

4500616348152,108.19ILS121,726.922 השתלמות לגיבוש למנהלי יחידות השכר במשרדי הממשלה 12/02/2012מ"איסתא ישראל בע

45006176103,149,859.65ILS3,125,198.17שירותי שמירה ואבטחה1/2011 הסכם במסגרת מכרז 14/02/2012בע (ישראל)י פור אס פתרונות אבטחה 'ג 

450062202592,800.00ILS92,800.00מתן שירותי הדרכה בנושא תקני חשבונאות בינלאומיים 22/02/2012המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה I

4500622717373,804.12ILS335,871.152012 יום האישה 26/02/2012מ"בשביל הזהב תיירות בע 

4500623126100,386.00ILS82,127.32שירותי חניה בחניון הלאום עבור עובדי יחידות האוצר27/02/2012מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בע

450062456496,300.00ILS83,950.002010 הדפסת דוח הוצאות השכר לשנת 04/03/2012המדפיס הממשלתי.

450062557950,017.50ILS49,590.0026/6/12 כנס שנתי אגף החשב הכללי 05/03/2012מ"בע. י.ה.מלונות הירדן מ 

4500625866189,820.80ILS46,129.68 במנות לפי דרישה 2012 הזמנה לשנת 06/03/2012"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 

4500625979105,000.00ILS103,702.677/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון06/03/2012טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

4500626546280,000.12ILS275,174.6807/03/2012מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע
קבלת שירותי ניתוח מדיה אסטרטגי חודשי ושירותי ניטור וניתוח תוכן 

חברתי באינטרנט

4500626866539,521.00ILS564,497.00א"שירותי האחזקה עבור הרשות לזכויות ניצולי שואה בת08/03/2012מ"תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע

450062697457,600.00ILS50,079.60חשבות התגמולים ירושלים-  הוצאות שמירה בנין דניאל 08/03/2012הוצאות-נציבות מס הכנסה

450062811350,862.90ILS12,324.43שירותי ייעוץ בתחום החשמל13/03/2012נעים זהר

4500632878367,500.00ILS365,050.00 שי לעובדי משרד האוצר לחג הפסח26/03/2012מ"רשת סופרמרקטים בע- קואופ ישראל  .

4500632745252,046.08ILS221,127.37הגדלת הזמנה עד לסוף, [בטחון]אוצר -  שירותי מחשוב 26/03/2012מ"לינק בע. קיו. אס

4500632745999,568.56ILS829,506.93הגדלת הזמנה עד לסוף, [בטחון]אוצר -  שירותי מחשוב 26/03/2012מ"לינק בע. קיו. אס



4500634180167,161.51ILS27,691.49 במנות עבור מחסן 28/03/2012"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 

4500634719115,047.27ILS101,069.65למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 29/03/2012מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

450063471976,042.64ILS73,938.64למתן שרותי ניהול משימות7/2010 חוזה רכישה למכרז פומבי 29/03/2012מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

450063496973,428.03ILS72,800.44ר הוועדה המייעצת לשר האוצר"יו01/04/2012שמחון אברהם

4500634988146,750.70ILS52,466.35ר הוועדה המייעצת לשר האוצר"יו01/04/2012שמחון אברהם

4500635960128,062.35ILS99,279.00 12-14/6 השתלמות לגיבוש לעובדי הרשות לנצולי השואה 02/04/2012מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת/

450063813260,436.00ILS51,515.60 שירות למעליות, מים,  הזמנת מסגרת עבור הוצאות חשמל16/04/2012 בע1966התחנה המרכזית בירושלים נהול,

4500638082187,551.00ILS191,200.485-7/6/12 השתלמות לגיבוש לאגף המינהל 16/04/2012מ"איסתא ישראל בע 

4500638046164,894.38ILS164,658.52השתלמות לגיבוש לאגף שוק ההון 16/04/2012מ"איסתא ישראל בע 

4500638476600,000.02ILS577,735.107/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון17/04/2012מ"גרופ בע. פי.אי

4500638489756,801.04ILS295,225.167/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון17/04/2012טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

450063825067,572.18ILS62,406.842-3/5/12 השתלמות לגיבוש אגף התקציבים 17/04/2012מ"אדם בנוף בע- ערכים ויוזמות . מקום 

4500639374200,803.43ILS212,853.34שני מחזורים (אופציה שניה ) קורס ניתוח דוחות כספים 19/04/2012לימודי הכשרה בני (1992). ב.ה.חברת ל

4500641797288,225.43ILS241,271.33 6% הנחת ספק 7/2009 שירותי ייעוץ במסגרת מכרז פומבי 29/04/2012מ"בע (2004)אבטחת מידע - דטהסק

45006424101,104,159.00ILS967,956.72למתן שירותי אבטחה צמודה ובתי שרים30/04/2012מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

450064240869,741.99ILS29,908.78הוצאות אבטחה30/04/2012מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

4500644698110,881.39ILS109,933.69ציוד מולטימדיה07/05/2012מ"הנדסה בע (3000). מ.ד

4500645074243,600.00ILS208,396.0331.12.12 - 8.1.12 תשלום חשבונות מים וחשמל לתקופה 07/05/2012מ"ירושלים בע. 21יפו ' הבניין ברח

4500645177330,000.00ILS232,270.60התקשרות עם מועדון טוב 08/05/2012חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד

450064520193,810.00ILS93,061.90 08/05/2012בעמ (1974)קרביץ
 החלטת ממשלה 2010-29-על פי מכרז מרכזי מממ,  נייר צילום ממוחזר

1057' מס

450064619764,786.00ILS45,208.35ה1/2012 הזמנה עבור שירותי תחקור במסגרת מכרז סגור 10/05/2012יעקובי סימה-שהרבני 

4500646199138,736.00ILS127,897.65ה1/2012 הזמנה עבור שירותי תחקור במסגרת מכרז סגור 10/05/2012יהודה-ברקלי אודי 

4500646885126,378.25ILS125,568.13ירושלים21בניין ברחוב יפו - שירותי ניקיון13/05/2012מ"ירושלים בע. 21יפו ' הבניין ברח  .

450064696278,690.15ILS78,017.01עבור ריהוט16.5.7.מכרז מרכזי מ.  ה13/05/2012מ"אופיס דיזיין בע. די.או 

4500650644110,178.42ILS108,230.21ם - י21יפו ' ל רח"שרותי שמירה בניין בל23/05/2012שרות התעסוקה

4500650749125,441.89ILS124,369.74הקצאה תקציבית לתוספות בגין התאמות בבית השנהב24/05/2012מ"מגן שלום בע  ,

450065490150,699.46ILS25,728.87שירותי שליחויות בין משרדי חשבות התגמולים בירושלים07/06/2012מ"אביב יעל דרומה בע 

4500657428117,503.10ILS113,104.01ביצוע התאמות במשרדי המחוז המאוחד של הדיור הממשלתי14/06/2012מ"דונה חברה להנדסה ובנין בע 

4500657578219,300.00ILS87,225.00הזמנת הדפסת חוברות הצעות התקציב ועקרי התקציב17/06/2012המדפיס הממשלתי 

450065826850,000.00ILS25,460.00ה1/2012 הזמנה עבור שירותי תחקור במסגרת מכרז סגור 18/06/2012צור ריסקין נטליה 

4500660287319,289.00ILS301,324.00דיור הממשלתי המאוחד- שרותי תחזוקה בבית דונה  25/06/2012מ"דונה חברה להנדסה ובנין בע

4500662916101,723.88ILS99,918.8402/07/2012מ"דבי משה תקשורת יחסי ציבור בע
מתן שירותי ייעוץ תקשורתי ואסטרטגיאשר ילווה את הליך בניית ואישור 

2012תקציב המדינה לשנת 

450067102784,617.80ILS84,617.80כ ומיגון מתחם החירום" הזמנה להתקנת מערכת לסינון אב26/07/2012מ"שלבי תעשיות בע

4500671743235,950.14ILS233,950.5621/11/12 טקס עובד מצטיין 30/07/2012מ"שיווק חוויתי בע-ן 'אינוויז 

4500673369202,410.00ILS198,880.777/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון05/08/2012מ"גרופ בע. פי.אי

4500673369485,141.67ILS296,085.087/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון05/08/2012מ"גרופ בע. פי.אי

45006733593,823,877.14ILS3,495,072.99למתן שרותי ניהול משימות7/2010 הזמנה במסגרת מכרז פומבי 05/08/2012מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

4500673383893,548.00ILS780,809.9605/08/2012מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע
 למתן שירותי 22/2011 הזמנת משיכה מהסכם לפי מכרז מרכזי 

אבטחה צמודה ובתי שרים

4500673359208,256.36ILS207,415.37למתן שרותי ניהול משימות7/2010 הזמנה במסגרת מכרז פומבי 05/08/2012מ"שרותי בטחון בע- אם גושן .אנד.טי 

4500673383969,772.68ILS863,506.9305/08/2012מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע
 למתן שירותי 22/2011 הזמנת משיכה מהסכם לפי מכרז מרכזי 

אבטחה צמודה ובתי שרים

4500675304120,698.37ILS112,404.24נדחה30-31/10/12 השתלמות לגיבוש ליחידת השכר  12/08/2012מ"אדם בנוף בע- ערכים ויוזמות . מקום 

4500676787461,575.89ILS248,380.407/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון15/08/2012טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

4500676787354,727.62ILS281,714.717/2במסגרת מכרז פומבי .  שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון15/08/2012טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

4500677017260,383.50ILS243,845.55השתלמות לגיבוש לאגף החשב הכללי 16/08/2012מ"איסתא ישראל בע 

450067765372,462.25ILS0Israeli Embassy in USA20/08/2012(ח"בוטלה והוחלפה להזמנה במט)יורק - חוב לנציגות האוצר בניו

4500679669235,575.20ILS199,149.68עבודות התייעלות אנרגטית 29/08/2012מ"סופר מערכות חשמל בע. י 

450067974568,820.00ILS68,820.00 2012-2 רישום קבוצות ספורט לפעילויות לעונת המשחקים 29/08/2012המחלקה לספורט במקומות העבוד_ הפועל

4500681642350,000.00USD1,342,958.50BLOOMBERG L.P05/09/2012
 התקשרות עם סוכנות הידיעות בלומברג לצורך השתתפות בבכנס אשר 

עורכת הסוכנות בפרנקפורט

450068189677,000.00ILS22,671.822012לשנת - אומדן הוצאות רכב 05/09/2012מינהל הרכב הממשלתי

4500681899283,394.04ILS242,243.95עבודות שיפוץ במשרד האוצר05/09/2012מ"ץ קבלני הצפון בע"ק

4500669431138,414.00ILS137,357.9730.6.13 - 1.7.12:  עבודות גינון במשרד הראשי לתקופה19/09/2012חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר

4500684984583,000.73ILS96,818.86 במנות עבור מחסן 23/09/2012"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 

45006857741,000,000.00USD3,887,000.00DOW JONES &CO23/09/2012מיתוג והפקת כנס כלכלי בניו יורק.

4500686194320,488.00ILS107,335.48 הזמנה במנות על פי דרישה 24/09/2012"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 

450068621293,810.00ILS86,832.18 24/09/2012בעמ (1974)קרביץ
 החלטת ממשלה 2010-29-על פי מכרז מרכזי מממ- נייר צילום ממוחזר

1057' מס

4500687015104,585.76ILS103,699.44צוותים ולווי המשך3עבור , ת " פיתוח עבדת צוות לאג09/10/2012ספיר דנה 

4500687221141,760.00ILS6,347.00עבור מלאי מחסן ראשי לאספקה במנות 10/10/2012המדפיס הממשלתי 

4500688494110,028.52ILS102,453.00עבור ריהוט16.5.7.מכרז מרכזי מ.  ה14/10/2012מ"אופיס דיזיין בע. די.או 

45006892351,172,849.40ILS691,937.9716/10/2012אורליצקי ושות רו,ליאון
עבור - שירותי ראית חשבון לעריכת הדוחות הכספיים של משרד האוצר 

אגף החשבות

4500690126187,832.40ILS243,967.24ירושלים, בנין דניאל,  שירותי אחזקה בחשבות התגמולים18/10/2012מ"אחזקה ושירותים מלון דניאל בע

4500690927158,029.00ILS91,429.00 הזמנת מוצרי שתייה לכל יחידות האוצר18/10/2012בעמ (1974)קרביץ  .

4500692629160,000.00ILS157,921.002013 תשלום רשיונות לרכב ממשלתי לשנת 22/10/2012משרד התחבורה 

450069314070,200.00ILS27,890.552013 תשלומי חשבונות בזק בינלאומי לשנת 22/10/2012מ"בזק בינלאומי בע 

4500693414263,250.00ILS88,992.702013 תשלומי מיים לשנת23/10/2012מ"חברת הגיחון בע

45006939161,954,242.00ILS1,496,402.002013 תשלומי חשבונות חשמל בהוראת קבע לשנת 24/10/2012חברת החשמל לישראל בעמ 

45006941426,988,393.00ILS4,962,436.002013 תשלומי ארנונה עירית ירושלים לשנת 24/10/2012עירית ירושלים 

45006941813,081,780.00ILS542,321.382013 תשלומי טלפון בהוראת קבע משרד האוצר לשנת 24/10/2012מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע.

45006942002,920,000.00ILS1,008,655.2701-01-2013-31-12-2013לתקופה :  הזמנה לתקופה24/10/2012מ"פלאפון תקשורת בע

4500694435100,620.00ILS87,583.80ם -התגמולים י' יח-מים  ,  הוצאות חשמל25/10/2012מ"אחזקה ושירותים מלון דניאל בע

4500695731526,500.00ILS272,216.31" 2013 רכישת סולר לחדר ההסקה אומדן  לשנת 29/10/2012מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק

4500695745742,950.00ILS2,098,031.202013 הוצאות דלק לרכב ממשלתי לשנת 29/10/2012מ"פזומט מקבוצת פז בע

450069604483,538.00ILS83,538.00בלטרון28/11/12 יום סיור לעובדי להבה 29/10/2012מ"אדם בנוף בע- ערכים ויוזמות . מקום 

450069717465,601.90ILS63,924.122012תחרות התייעלות אגפית לשנת 01/11/2012מ"איסתא ישראל בע 

4500698428231,220.00ILS229,460.00 2012 שי לעובדים לחג החנוכה 05/11/2012מ"בע (2005)סטימצקי .

4500699084473,800.00ILS237,938.08אספקת שירותי תקשורת פנים נייחת עבור משרד האוצר06/11/2012.מ.סלקום תקשורת קווית ש

4500699164220,693.59ILS186,264.2320שורה .  ירושלים 21 שירותי שמירה בבניין ברח יפו 07/11/2012שרות התעסוקה



4500700143108,620.40ILS107,499.89ו בשבט" שי ט08/11/2012מ"השי בע- לזר . י .

4500701338150,000.00ILS104,236.00רכישת רכבים12/11/2012מינהל הרכב הממשלתי 

4500701675103,179.91ILS70,282.38ריהוט משרדי למשרדי ממשלה13/11/2012מ"אופיס דיזיין בע. די.או

450070204770,000.00ILS29,250.00ח" ש250*  עורכי דין 35-  המכון להשתלמות לפרקליטים 13/11/2012משרד המשפטים

4500702210800,000.00ILS639,582.99תשלום חשבונות ארנונה יחידות האוצר בתל אביב 14/11/2012יפו-אביב-עירית תל 

4500702947109,427.24ILS108,199.88שי פורים15/11/2012מ"אסמים חבילות שי בע  .

450070296073,183.60ILS71,526.78 2012תחרות התייעלות אגפית לשנת 15/11/2012מ"ארגון שרותי תיירות בע- אשת 

45007036642,563,978.00ILS2,563,978.00לעובדי משרד האוצר2012 אחזקת רכב לשנת 18/11/2012מינהל הרכב הממשלתי 

450070409958,500.00ILS58,319.00קמפיין תושבי הדרום19/11/2012לשכת הפירסום הממשלתי.

4500704307168,480.00ILS21,601.002013 הזמנה לפעימות מונה מכונות צילום לשנת 19/11/2012צילומעתיק בעמ. 

4500704315244,100.00ILS122,050.00מתן שירותי הדרכה בנושא תקני חשבונאות בינלאומיים 19/11/2012המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה I

450070468159,826.00ILS39,546.002012תחרות התייעלות אגפית לשנת 20/11/2012מ"אדם בנוף בע- ערכים ויוזמות . מקום 

450070470370,200.00ILS69,255.222013 תשלום אגרות לשנת 20/11/2012אגרות-מ"חברת דואר ישראל בע 

4500704750298,439.00ILS242,021.262013 פעימות מונה מכונות ביול לשנת 20/11/2012מ"חברת דואר ישראל בע 

45007047743,048,111.71ILS2,847,490.22תשלום הוראות קבע לדואר כמותי 20/11/2012שליחויות-מ"חברת דואר ישראל בע 

450070670068,440.00ILS55,674.01רווחה -  אירוע טו בשבט 25/11/2012מ"איסתא ישראל בע

45007069052,772,894.00ILS2,660,961.00 שירותי ניקיון באתרי משרד האוצר26/11/2012מ"בע(1987)המשרד הנקי נקיון ואחזקה

4500707237132,272.01ILS131,396.6626/11/2012סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל
מימוש אופציה שניה עם חברת שפע להפעלת מיזנון במשרד האוצר 

הראשי

450070693872,000.00ILS49,457.49חשבות התגמולים ירושלים-  הוצאות שמירה בנין דניאל 26/11/2012הוצאות-נציבות מס הכנסה

4500708124579,150.00ILS579,150.0027/11/2012מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע
 למתן שירותי 22/2011 הזמנת משיכה מהסכם לפי מכרז מרכזי 

אבטחה צמודה ובתי שרים

450070789499,268.99ILS98,860.32שירותי הפקה והנחיה לכנס חינוך פיננסי לאגף שוק ההון27/11/2012רונן רונית 

4500709748175,500.00ILS80,717.49250- הזמנת מסגרת עבור חלפים למזגנים שעלותם גבוהה מ02/12/2012מ"אלקטרה בע

4500709823220,432.35ILS187,104.73שירותי מיזוג אויר במשרד אוצר02/12/2012מ"אלקטרה בע

4500709867442,332.00ILS430,457.00שרותי אחזקה עבור הרשות לזכויות ניצולי שואה02/12/2012מ"תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע

4500709869506,526.00ILS471,904.00שירותי אחזקה במגדל שלום עבור יחידות האוצר02/12/2012מגדל שלום מאיר בעמ

450071309485,544.66ILS85,544.66א"מים לעירית ת/ הפרשים וחובות ארנונה09/12/2012יפו-אביב-עירית תל.

450071373150,032.00ILS24,437.00הובלת קרטוני ארכיב ורהיטים בין יחידות האוצר10/12/2012מ"אהרון שבתאי הובלות בע

4500713818400,017.00ILS179,991.00 14.6 ועד 1.1.2013 העסקת עובדים מוגבלים החל מתאריך 10/12/2012(ר"ע)אגודה לבריאות הציבור

450071368181,030.60ILS79,127.1019-20/12/12 השתלמות לגיבוש לאגף התקציבים 10/12/2012מ"איסתא ישראל בע 

4500715001249,598.98ILS0לא בוצע12/12/2012מ"דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע

4500715210213,074.71ILS48,446.1012/12/2012מ"דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע
- שירותי ייעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון בקרה ומדידה 

עבור התקשוב הממשלתי

450071523297,307.64ILS41,924.0012/12/2012מ"דלויט טכנולוגיות מידע ישראל בע
שירותי ייעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון בקרה ומדידה 

עבור הרשות לזכויות ניצולי שואה

4500716370155,614.00ILS156,380.00מוזיאון המיסים,  שירותי אחזקה עבור שוק ההון16/12/2012מ"ח בע"מיקדן בית כי

4500717097468,000.00ILS429,820.56מימוש אופציה ראשונה לשירותי גניזה עבור גמלאות 16/12/2012אפם השקעות בעמ 

450071666989,867.15ILS90,584.37לביצוע קורס אחמשים05/2010 חוזה רכישה במסגרת מכרז 16/12/2012מ"המכללה לבטחון ואבטחה בע. פם.די.זד 

450071679267,382.13ILS29,785.0816/12/2012מ"המכללה לבטחון ואבטחה בע. פם.די.זד

, טים" לשירותי ביצוע קורסקב05/2010 חוזה רכישה במסגרת מכרז 

"עיוני- "החירום ואבטחת מידע , הכשרות בתחומי הביטחון

45007177452,376,270.00ILS0לא בוצע-  שיפור מערכת בטיחות אש במשרד האוצר 17/12/2012הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

450071831077,925.31ILS77,925.31הזמנה עבור תוספות מיגון פיסי בבניין מרכז האנרגיה18/12/2012מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ 

450071907450,000.00ILS49,174.23שירותי ייעוץ וגינון למשרד האוצר19/12/2012קומבור קולקר יעלה .

4500722025399,999.60ILS398,335.1324/12/2012מ"גרופ בע. פי.אי
 למתן שירותי ייעוץ לאגף חירום וביטחון7/2009במסגרת מכרז פומבי 

4500722030403,418.40ILS401,034.3324/12/2012טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע
 למתן שירותי ייעוץ לאגף חירום וביטחון7/2009במסגרת מכרז פומבי 

4500722036200,000.00ILS198,841.45 24/12/2012מ"בע (2004)אבטחת מידע - דטהסק
 למתן שירותי ייעוץ לאגף חירום וביטחון7/2009במסגרת מכרז פומבי 

4500722729297,119.19ILS296,057.98רכישת מולטימדיה לחדר ישיבות25/12/2012מ"הנדסה בע (3000). מ.ד .

4500722845433,244.23ILS433,244.232012 שירותי ביטוח למבנים ולעובדי האוצר לשנת 25/12/2012הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.

4500722832884,997.18ILS629,740.39בהתאם למכרז מתן שירותי הדרכ ליחידת הדרכה25/12/2012מ"לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע 

4500723014699,545.00ILS0 תכנית למנהלי ורכזי תחומיים לפי החלטת וועדת מכרזים25/12/2012(צ"חל)גוינט ישראל 

450072405278,658.21ILS57,449.34שיפוצים במתחם הביטחון של אגף התקציבים26/12/2012מ"הרי הצפון לסלילה ובניה בע ,

4500724640367,850.00ILS365,048.88 2012 רכישת שי לחג הפסח לשנת 27/12/2012מ"בע (1800)אולטרא שי .

4500724965250,000.00ILS178,200.44שירותי יעוץ בתחום הביקורת הפנימית30/12/2012אורליצקי ושות רו,ליאון

4500725070394,237.41ILS394,227.40עבודות צבע ביחידות משרד האוצר30/12/2012סעדה הרצל .


