
טקסט כותרתתאריך יצירת ההזמנהשם הספקמ והצ"ביצוע חשבוניות במטבע מקומי כולל מעמטבעמ"ערך ההזמנה כולל מעהזמנת רכש

450049353377,005.44ILS34,224.64מרכזיות טלפון18/01/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500507081302,332.00ILS272,868.37מספרי נכ. 2011תשלום ארנונה משרד האוצר הראשי לשנת 01/03/2011עירית ירושלים

4500517224281,996.00ILS281,995.99ייעוץ וליווי יחידת החשבונאות03/04/2011אברמזון יורם ושות

4500520683359,999.97ILS359,993.20מתן שירותי אקטואריה עם ביצוע הרפורמה בחברת החשמל13/04/2011מ"בע. א.ס.פפרמן פ. א

45005369056,500,000.00ILS6,500,000.00לא מומש - 29/6/2008הקמת חברה בהתאם להחלטת ממשלה מיום 06/06/2011חברת תחנות ייצור חשמל חדשות בישראל

4500536905250,000.00ILS0לא מומש - 29/6/2008הקמת חברה בהתאם להחלטת ממשלה מיום 06/06/2011חברת תחנות ייצור חשמל חדשות בישראל

450053747750,000.06ILS49,999.90תיקון ועריכת חוזר דוחות כספיים רשות החברות09/06/2011משרד עורכי'', עבאדי ושות-ליטבק, להב

450054105550,415.30ILS17,417.49 שירותי הקלטה ותימלול עבור ישיבות של רשות החברות21/06/2011מ" בע1993פרוטוקול שרותי משרד.

4500546387553,320.00ILS553,320.00ליווי הקמת פס רחב חברת החשמל וחברת התקשורת06/07/2011מ"שלדור בע

450054638762,540.00ILS62,540.00י ותקשורת"הרחבת התקשרות ליווי הקמת פס רחב חח06/07/2011מ"שלדור בע

4500555572104,940.00ILS104,940.00 ליווי הליך הפרטת נמל אילת07/08/2011מ"כלכלה ופיננסים בע- תבור

4500556475140,400.00ILS139,920.00ליווי הליך הפרטת נמל אילת10/08/2011מ"דוכס תכנון ויעוץ כלכלי בע

4500558295123,900.00ILS95,004.00בחינת התנהלות אגף הכספים בחברת החשמל16/08/2011ח'ושות רו_שיף הזנפרץ

450056008392,035.00ILS91,640.00ביצוע הערכת שווי לחברת התקשורת23/08/2011מ"פאהן קנה יועצים בע.

4500560086103,554.52ILS103,110.08ביצוע הערכת שווי לחברת התקשורת23/08/2011יועצים פיננסים- ' ארניה ושות. פרופ

4500574044140,998.00ILS131,443.47הרחבת התקשרות ליווי יחידת החשבונאות ברשות החברות25/10/2011אברמזון יורם ושות

4500580128151,293.10ILS150,000.00שיטות ומנגנוני תגמול בחברות ממשלתיות10/11/2011מ"פרייסווטרהאוסקופרס ייעוץ בע

4500581125162,400.00ILS12,508.972012פעימות מכונות צילום ברשות החברות לשנת 15/11/2011צילומעתיק בעמ

450059139158,000.00ILS58,000.002011-2012תשלומי חשבונות לחברת חשמל בהוראות קבע לשנת 07/12/2011חברת החשמל לישראל בעמ

450059139152,250.00ILS39,332.632011-2012תשלומי חשמל לחברת חשמל בהוראות קבע לשנת 07/12/2011חברת החשמל לישראל בעמ

4500592153500,000.00ILS171,375.20מתן שירותי ייעוץ בנושא התאגידים הציבוריים11/12/2011ד"עברי עומר עו-טל

4500593066900,869.82ILS479,145.85285הערכת שווי בסכום של . ליווי הליך הפרטת התעש12/12/2011מ"פאהן קנה יועצים בע

4500611857350,000.07ILS349,997.36ליווי שינוי מבני בחברת החשמל30/01/2012סומך חייקין

4500616487532,481.04ILS590,546.06דמי שכירות ודמי ניהול ואחזקה12/02/2012מ"הגן הטכנולוגי ירושלים בע. י.ט.ג

4500617610224,999.99ILS219,433.91שירותי אבטחה בגן הטכנולוגי14/02/2012בע (ישראל)י פור אס פתרונות אבטחה 'ג

4500619453149,000.00ILS92,713.342010הפקת דוח הרשות לשנת 19/02/2012לשכת הפירסום הממשלתי

450061878383,070.00ILS74,240.00ד ליפא מאיר הפרטת התעש"תשלום רטרואקטיבי למשרד עו19/02/2012ד"עו,ליפא מאיר ושות

4500620950375,000.00ILS42,754.84מתן שירותי אקטואריה וביצוע הערכות אקטואריות בחברות ממשלתיות20/02/2012מ"בע. א.ס.אלן דובין פ

4500620953375,000.00ILS52,602.21 מתן שירותי אקטואריה וביצוע הערכות אקטואריות בחברות ממשלתיות20/02/2012מ"שירותים אקטואריים בע- אלן פפרמן

450062312673,008.00ILS822.21חניות לעובדי רשות החברות בחניון הלאום27/02/2012מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בע

4500623346101,134.80ILS72,066.0029-31/5/12השתלמות לגיבוש לרשות החברות 28/02/2012מ"איסתא ישראל בע

450063005395,999.09ILS86,218.39תשלום ליור וועדת המינויים ברשות החברות18/03/2012ברנר שלום



4500630053203,169.13ILS125,322.03הרחבת התקשרות תשלום ליור וועדת המינויים ברשות החברות18/03/2012ברנר שלום

4500631840230,000.16ILS230,325.98ליווי שינוי מבני בחברת החשמל22/03/2012משרד עורכי'', עבאדי ושות-ליטבק, להב

450064233967,111.20ILS66,537.60מחשבים נייחים30/04/2012מ"טלקוד מחשבים בע

4500646930149,000.00ILS87,226.772011הפקת דוח הרשות לשנת 13/05/2012לשכת הפירסום הממשלתי

450065342150,430.52ILS50,430.51בחינת התאמת תשתית 03/06/2012מ"פרו בע-ביXRM/CRMעבור מערכות רשות החברות הממשלתיות 

4500663398161,345.44ILS163,199.84הפרדות אחזקות חברות עירוניות03/07/2012שגב אילן

4500668464154,720.00ILS145,938.539POINTS19/07/2012למתן שירותי ייעוץ ארגוני לרשות החברות

4500674564352,495.00ILS297,329.64הרחבת התקשרות ליווי יחידת החשבונאות ברשות החברות08/08/2012אברמזון יורם ושות

4500683154279,999.99ILS279,995.26הרחבת התקשרות ליווי שינוי מבני בחברת החשמל10/09/2012משרד עורכי'', עבאדי ושות-ליטבק, להב

4500693186537,032.16ILS554,954.36דמי שכירות ודמי ניהול ואחזקה22/10/2012מ"הגן הטכנולוגי ירושלים בע. י.ט.ג

4500693916444,600.00ILS108,321.79בוצע הגד2013תשלומי חשבונות חשמל בהוראת קבע לשנת 24/10/2012חברת החשמל לישראל בעמ 

4500704307105,300.00ILS5,545.502013הזמנה לפעימות מונה מכונות צילום לשנת 19/11/2012צילומעתיק בעמ. 

450070986953,100.00ILS24,737.07שירותי אחזקה וניקיון במגדל שלום02/12/2012מגדל שלום מאיר בעמ

45007191712,000,000.00ILS369,858.37קבלת שירותי ייעוץ משפטי הליך הפרטת התעש19/12/2012ד"אמיר עו,ברנדס,נשיץ

4500719618899,999.99ILS194,454.29הרחבת התקשרות ליווי הליך הפרטת התעש19/12/2012מ"פאהן קנה יועצים בע

4500723421124,709.88ILS118,778.41עריכת ביקורת שכר בחברות ממשלתיות26/12/2012רואי חשבון, איתן שפיר

4500723997100,000.00ILS28,443.32קבלת שירותי ייעוץ משפטי לליווי פירוקים של חברות ממשלתיות26/12/2012'עמית פולק מטלון ושות


