
הזמנת רכש

ערך ההזמנה כולל 

מטבעמ"מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

מ "כולל מע

שם הספקוהצמדות

תאריך יצירת 

טקסט כותרתההזמנה

450048864516,308,601.82ILS14,362,842.39נותני שירותים מרכבה05/01/2011מ"בע. ט.נס א

450048867515,668,267.32ILS14,679,853.96נותני שירותים מרכבה05/01/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500488681590,936.27ILS566,592.75שרתי בלייד ליישום וירטואליזציה05/01/2011מ"דורקום מחשבים בע

45004886892,061,090.32ILS1,118,218.76נותני שירותים מרכבה05/01/2011מ"ון ברייס הדרכה בע'ג

45004886957,391,851.76ILS6,736,518.76נותני שירותים מרכבה05/01/2011מ"טלדור יועצים בע

45004887313,056,302.81ILS2,722,263.65נותני שירותים מרכבה05/01/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500488738267,264.00ILS177,991.56נותני שירותים מרכבה05/01/2011מ"טי בע.טלדור איי

45004887432,843,125.20ILS1,540,566.51 נותני שירותים מרכבה05/01/2011מ"בע (1986)טלדור מערכות מחשבים

4500488752746,170.00ILS577,043.86 נותני שירותים מרכבה05/01/2011תוכנה ויישום ב- אדוונטק טכנולוגיות

4500488757112,056.00ILS43,696.78נותני שירותים מרכבה05/01/2011מ"ארט נט אקספרטס בע

450048942550,430.51ILS49,999.48הסבת ארכיונים דיגיטליים09/01/2011מ"ט בע.ע.א.גייט ג

4500489797110,316.00ILS106,408.65אוצר-  עובדי בית תוכנה 10/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500489611738,572.75ILS591,070.53נותני שירותים מרכבה10/01/2011מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500489612213,068.80ILS118,877.17נותני שירותים מרכבה10/01/2011מ"תבונה תעשיות תוכנה בע

45004896143,198,625.76ILS3,060,632.59נותני שירותים מרכבה10/01/2011מ"לינק בע. קיו. אס

4500489618167,040.00ILS27,700.80נותני שירותים מרכבה10/01/2011מ"זיו האפט ייעוץ וניהול בע

4500489622447,992.00ILS201,036.35נותני שירותים מרכבה10/01/2011מ"טכנולוגיות בע. טי.איי.בי.סי

4500489624294,640.00ILS226,269.60נותני שירותים מרכבה10/01/2011מ"י סי סי בע'אס ג

4500489629373,520.00ILS188,692.03נותני שירותים מרכבה10/01/2011מ"אס אר אל מוצרי תכנה בע

4500489630230,144.00ILS146,230.53יעוץ שירותי מחשוב10/01/2011מ"רוני יעקובוביץ ייעוץ בע

4500489745127,796.02ILS127,798.34תחזוקת ציוד תקשורת10/01/2011מ"בינת תקשורת מחשבים בע

450048979755,680.00ILS47,596.42נותני שירותים מרכבה10/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500489899282,019.20ILS209,549.98עקב חוסר בתקציב4500470717'  הזמנה זו באה לבטל הז10/01/2011המרכזית ירושלים 

45004897973,189,732.04ILS2,788,167.03אוצר-  עובדי בית תוכנה 10/01/2011מ"טלדור יועצים בע

45004901922,928,509.32ILS2,600,097.65נותני שירותים מרכבה11/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500490193793,145.36ILS460,243.46נותני שירותים מרכבה11/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

45004901953,484,685.24ILS3,265,953.95נותני שירותים מרכבה11/01/2011מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

45004901965,361,125.60ILS5,010,114.33 נותני שירותים מרכבה11/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500490491149,999.99ILS149,999.99תחזוקת 11/01/2011מ"אס אר אל מוצרי תכנה בעWEB FOC

4500490574133,770.04ILS132,864.0801/01/11-31/03/11שירותי בורסה און ליין לתקופה לתקופה 11/01/2011מ"קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע

450049064990,720.73ILS90,720.732011 תחזוקת רשיונות לוגיסט לשנת 11/01/2011"מערכות מומחה תעשיות בע. אי. אס. אי

4500490815106,206.12ILS695.99אוצר-  קוסט פלוס 12/01/2011מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

45004908255,262,996.56ILS4,546,728.61 להבה-  קוסט פלוס 12/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

450049106986,000.00ILS86,000.00 31.12 עד 1.1.2011ח מי " תשלום דמי מנוי לאתר של מט12/01/2011(צ"חל)המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

4500490815106,206.12ILS104,717.33אוצר-  קוסט פלוס 12/01/2011מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

45004908252,524,550.92ILS2,205,427.04 להבה-  קוסט פלוס 12/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500490933186,075.72ILS194,509.962011תחזוקת מוצרי לוטוס נוטס לשנת 12/01/2011מ"י ב מ ישראל בע

4500491110349,377.79ILS349,377.792011תחזוקת מוצרי אורקל לשנת 12/01/2011מ"אורקל ישראל בע

450049120972,558.84ILS72,395.002011יק לשנת 'תחזוקה ותמיכה במוצרי מג12/01/2011מ"בע (ישראל)יק תעשיות תוכנה 'מג

45004908152,279,743.36ILS2,143,204.72אוצר-  קוסט פלוס 12/01/2011מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

4500491826454,383.60ILS454,383.60תחזוקת אתרי בוחן13/01/2011מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

4500491826200,000.00ILS200,000.00תחזוקת אתרי קומפאק13/01/2011מ"בע (ישראל)פקרד -היולט 

4500491826722,536.40ILS722,536.402011תחזוקת אתרי קומפאק לשנת 13/01/2011מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

4500492185100,920.00ILS67,983.32 נותני שירותים מרכבה16/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

45004927092,651,067.53ILS2,813,944.76תחזוקת רשיונות 16/01/2011מ"סאפ ישראל בעSAP

4500492185737,760.00ILS661,349.41 קוסט פלוס אוצר16/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן 

4500492185465,160.00ILS451,105.79 קוסט פלוס אוצר16/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן 

4500493082861,497.20ILS683,499.17 נותני שירותים מרכבה17/01/2011מ"תים בע- מלם

45004931441,085,338.92ILS1,034,423.32 נותני שירותים מרכבה17/01/2011מ"תכנה בע- סיסנת

450049315593,380.00ILS46,441.87נותני שירותים מרכבה17/01/2011מ"אשד משאבי ניהול והנדסה בע

4500493160237,556.40ILS200,711.95נותני שירותים מרכבה17/01/2011מ"מלם מערכות בע

45004931641,445,841.40ILS1,307,221.34נותני שירותים מרכבה17/01/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500494578191,160.00ILS162,294.44ביקורת על מרכבה20/01/2011קוסט פורר גבאי את קסירר

4500494776161,808.40ILS161,808.40מסכים עבור מרכזי להבה20/01/2011מ"יניר מערכות בע 

4500494766699,133.50ILS666,930.40ללהבה-  מחשבים נייחים 20/01/2011מ"הראל טכנולוגיות מידע בע

4500494967364,240.00ILS364,188.78קוסט פלוס אוצר23/01/2011מ"טלדור יועצים בע 

450049539161,800.16ILS32,920.32נותני שירותים מרכבה23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

45004953834,968,290.44ILS4,968,227.0012/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500495383494,284.12ILS494,228.9212/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

45004953832,755,458.20ILS2,755,343.6812/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500495383149,880.12ILS149,803.9812/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500495383244,120.84ILS243,916.0012/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

450049538397,643.00ILS97,398.2712/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500495383247,600.84ILS247,391.2612/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

45004953833,430,120.00ILS3,430,009.1712/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע



4500495383325,058.68ILS316,912.6412/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

45004953835,788,355.92ILS5,788,235.9212/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500495383252,240.84ILS252,154.0012/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500495383252,240.84ILS252,118.7112/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500495407147,152.96ILS38,970.022011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

4500495407162,400.00ILS65,729.272011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

4500495407234,320.00ILS135,776.252011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

4500495407425,720.00ILS186,505.542011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

4500495407129,700.76ILS51,063.792011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

4500495407118,320.00ILS44,721.132011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

4500495407908,119.92ILS648,203.422011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

450049540770,760.00ILS31,537.402011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

4500495427153,120.00ILS148,763.5212/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

4500495427135,720.00ILS133,942.5012/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

450049542763,367.32ILS57,029.2112/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

45004954272,726,000.00ILS2,626,721.4712/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

4500495430228,792.60ILS222,792.89 12/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500495430714,350.04ILS684,164.27 12/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500495430194,020.44ILS181,642.78 12/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500495430129,400.32ILS117,838.58 12/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500495430145,140.36ILS142,413.65 12/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500495430206,499.72ILS190,017.52 12/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

45004953831,726,215.72ILS1,629,780.5012/2011 קוסט פלוס ממשל זמין עד 23/01/2011מ"טלדור יועצים בע

4500495407807,105.93ILS725,604.922011 קוסט פלוס ממשל זמין  עד סוף שנת 23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע

4500494967169,731.20ILS156,844.99קוסט פלוס אוצר23/01/2011מ"טלדור יועצים בע 

4500495391124,093.32ILS75,558.98קוסט פלוס אוצר23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע 

4500494967101,715.76ILS84,991.84קוסט פלוס אוצר23/01/2011מ"טלדור יועצים בע 

45004949672,856,588.16ILS2,401,690.78קוסט פלוס אוצר23/01/2011מ"טלדור יועצים בע 

45004953911,526,097.16ILS731,596.97קוסט פלוס אוצר23/01/2011מ"יוניק תעשיות תוכנה בע 

450049686162,306.71ILS62,306.69תחזוקת תוכנת פרימוורה26/01/2011מ"אורקל ישראל בע 

4500496873721,523.79ILS710,747.09שירות תחזוקת פרואקטיב26/01/2011מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

45004988892,467,300.00ILS2,446,073.0501.01.11-31: אוצר לתקופה-מיכון. טלפוניה . עבור הוצ01/02/2011מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

4500499149355,759.24ILS356,207.792011 תשלום עבור בזק תשלום לקווי אינטרנט להבה לשנת 02/02/2011מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

4500499149319,000.00ILS74,405.162011 תשלום עבור בזק תשלום לקווי אינטרנט להבה לשנת 02/02/2011מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

450050040981,341.00ILS85,598.80כיסאות עבור המרכזים החדשים להבה07/02/2011מ"אופיס דיזיין בע. די.או 

4500500387166,100.00ILS141,110.00שולחנות דגם להבה07/02/2011שירות בתי הסוהר 

450050261158,089.41ILS56,877.12תחזוקת רשיונות לוגיסט14/02/2011"מערכות מומחה תעשיות בע. אי. אס. אי 

4500503408223,904.06ILS183,388.61ביקורת על מרכבה16/02/2011'בריטמן אלמגור זוהר ושות

4500503187725,916.40ILS566,028.2512/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500503187353,247.84ILS353,015.8512/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500503187508,196.00ILS458,213.8712/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45005031871,598,312.96ILS1,497,013.9712/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500503189340,268.60ILS336,110.7212/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500503189829,201.64ILS797,786.6712/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500503189552,252.80ILS452,936.6312/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500503189936,218.60ILS936,219.1612/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500503189726,902.40ILS726,902.8512/2011ממשל זמין עד - בית תוכנה16/02/2011מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

450050319079,900.80ILS71,688.14ממשל זמין- בית תוכנה16/02/2011מ"תבונה תעשיות תוכנה בע

450050319175,516.00ILS73,112.07ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

4500503191178,205.00ILS172,640.55ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

4500503191146,827.00ILS143,982.11ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

450050319168,324.00ILS67,112.14ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

450050319171,456.00ILS70,945.60ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

450050319193,380.00ILS92,608.60ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

4500503191170,810.00ILS163,148.72ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

4500503191478,094.00ILS393,353.25ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

4500503191182,323.00ILS179,293.72ממשל זמין-  בית תוכנה 16/02/2011מ"טי בע.טלדור איי

450050319392,510.00ILS88,280.13ממשל זמין- בית תוכנה16/02/2011מ"קומדע בע

4500503195297,029.60ILS297,029.5912/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195588,920.40ILS569,076.7612/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195120,425.40ILS42,913.1012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195425,488.00ILS425,488.0012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195399,125.84ILS399,125.8312/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195743,101.80ILS743,103.7812/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195374,117.40ILS269,029.3812/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

45005031951,347,688.00ILS1,026,323.9112/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195212,537.52ILS212,537.5012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195620,078.00ILS533,571.9712/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500503195795,359.80ILS733,084.2812/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע



4500503195575,360.00ILS575,360.0012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

45005031951,751,466.60ILS1,720,722.8912/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/02/2011מ"טלדור יועצים בע

450050319797,869.20ILS80,733.79 ממשל זמין- בית תוכנה16/02/2011מ"בע (ישראל)יבמ גלובל סרוויסס

4500503197210,458.80ILS199,173.48 ממשל זמין- בית תוכנה16/02/2011מ"בע (ישראל)יבמ גלובל סרוויסס

4500503201138,272.00ILS122,771.71ממשל זמין- בית תוכנה16/02/2011מ"ב בע"אושר מערכות מו

450050320365,888.00ILS62,848.92בית תוכנה- ממשל זמין16/02/2011מ"נסטור מערכות מידע ותוכנה בע

4500503203127,437.60ILS74,025.17בית תוכנה- ממשל זמין16/02/2011מ"נסטור מערכות מידע ותוכנה בע

450050320379,065.60ILS56,627.44בית תוכנה- ממשל זמין16/02/2011מ"נסטור מערכות מידע ותוכנה בע

4500503701200,448.00ILS200,448.00012 200 עבור ממשל זמין קו אינטרנט 17/02/2011מ"סמייל טלקום בע

4500503732287,726.40ILS287,726.40עבור ממשל זמין  קוי אינטרנט17/02/2011מ"בזק בינלאומי בע 

450050387555,279.80ILS54,583.80תחנות עגינה + 6מחשבים ניידים תצורה 17/02/2011מ"הראל טכנולוגיות מידע בע

45005041811,488,750.90ILS1,481,053.20013 עבור ממשל זמין  רכישת מוצרים ממכרז אנטי וירוס20/02/2011מ"ן בע'נטוויז 

45005041851,652,077.80ILS1,652,077.80עבור ממשל זמין רכישת ציוד ממכרז אנטי וירוס20/02/2011מ"תים נטקום בע 

4500504221500,000.00ILS493,616.46עבור ממשל זמין פרסום שנתי20/02/2011לשכת הפירסום הממשלתי 

450050446679,641.00ILS79,034.40יועץ לעדכון מאגר יועצים21/02/2011זעירא יחזקאל

45005059012,838,520.00ILS2,738,828.32חשמל- הוצאות אנרגיה24/02/2011מערכי אנרגיה לירושלים- י 'אנרג

4500505855221,442.84ILS219,875.28להבה- בית תוכנה 24/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500505855564,212.40ILS478,410.79להבה- בית תוכנה 24/02/2011מ"טלדור יועצים בע

4500506054159,964.00ILS22,018.56בתי תוכנה אוצר27/02/2011מ"טי בע.טלדור איי 

450050653691,860.40ILS97,933.86013 עבור ממשל זמין תחזוקת מערכת 28/02/2011מ"ן בע'נטוויז A

4500506545300,880.80ILS300,880.80עבור ממשל זמין  מנוע חיפוש28/02/2011מ"נטוויז יישומים בע 

4500507081528,974.00ILS403,137.44תשלום ארנונה01/03/2011עירית ירושלים 

4500506769457,306.80ILS457,306.7712/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769174,974.40ILS33,380.8512/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769549,144.00ILS549,144.0012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769330,975.84ILS330,975.8412/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769573,370.60ILS573,370.6012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769365,557.76ILS267,544.9512/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769662,708.00ILS653,943.7112/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769366,235.20ILS343,701.5012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769549,394.56ILS536,849.8612/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769406,823.60ILS386,261.5612/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

45005067692,378,921.04ILS2,282,592.8312/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

45005067691,196,823.04ILS1,041,837.8012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769313,367.04ILS303,399.7712/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769483,401.00ILS483,401.0012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769809,392.32ILS710,079.4412/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500506769154,887.84ILS67,416.5112/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/03/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500507070131,428.00ILS99,802.9712/2011בית תוכנה עד -  ממשל זמין 01/03/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45005070703,986,335.65ILS3,742,570.0812/2011בית תוכנה עד -  ממשל זמין 01/03/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500506870108,560.00ILS107,640.00עבור ממשל זמין  השלמות למע01/03/2011מ"אייטי נביגטור בע  'IV

4500507081218,391.00ILS183,538.442011 תשלום ארנונה משרד האוצר הראשי לשנת 01/03/2011עירית ירושלים.

4500507330698,000.00ILS698,000.00עבור ממשל זמין  הקמת שער הממשל02/03/2011עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב 

4500507606141,955.63ILS140,742.34עבור ממשל זמין תחזוקת ארונות03/03/2011אלכסנדר שניידר בעמ 

4500508103132,518.40ILS113,198.53להבה- בית תוכנה 06/03/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45005080931,147,820.00ILS198,207.69שירותי יעוץ06/03/2011מ"יונילינק בע

4500508121913,600.95ILS655,377.30 אוצר- בית תוכנה 06/03/2011מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500508123342,490.00ILS324,905.43אוצר-  בית תוכנה 06/03/2011מ"אורטל שירותי כח אדם בע

45005081392,190,190.78ILS1,856,350.61אוצר- בית תוכנה 06/03/2011מ"בזק בינלאומי בע

45005081481,146,024.32ILS1,051,991.88אוצר-  בית תוכנה 06/03/2011מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500508996797,059.20ILS661,935.65 אוצר-  בית תוכנה 08/03/2011מ"תכנה בע- סיסנת

45005089964,119,618.20ILS3,477,851.03 אוצר-  בית תוכנה 08/03/2011מ"תכנה בע- סיסנת

4500509000370,852.00ILS342,867.18אוצר- בית תוכנה 08/03/2011מ"יעל תכנה ומערכות בע

450051407771,931.60ILS71,931.60עבור ממשל זמין  קוי אינטרנט23/03/2011מ"בזק בינלאומי בע 

4500514146230,733.28ILS230,733.28013 עבור ממשל זמין עדכונית ותכנה23/03/2011מ"ן בע'נטוויז 

450051590450,112.00ILS50,112.00012 200 עבור ממשל זמין  קו אינטרנט 29/03/2011מ"סמייל טלקום בע

4500516666152,250.00ILS152,250.00 שירות תחזוקה שנתי31/03/2011מ"בע (.ב.ה.ל)טופ סולושינס

450051659268,422.37ILS67,194.62רישיונות פיתוח4+  רשיונות ריצה 80: יק'רכישת רשיונות מג31/03/2011מ"בע (ישראל)יק תעשיות תוכנה 'מג 

4500517266107,775.60ILS107,775.60נותני שירותים מרכבה04/04/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500517266122,902.00ILS122,902.00בית תוכנה04/04/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי 

4500517501352,660.88ILS330,056.44 12/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 04/04/2011מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500517501864,090.96ILS748,023.65 12/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 04/04/2011מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500517501280,724.64ILS268,542.81 12/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 04/04/2011מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500517266107,775.60ILS107,775.60בית תוכנה04/04/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי 

4500517266236,350.00ILS236,349.99אוצר- בית תוכנה 04/04/2011מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500517269326,192.00ILS106,321.41בית תוכנה אוצר04/04/2011מ"בע. ט.נס א 

450052065380,000.00ILS80,000.00חוברות הדרכה13/04/2011המדפיס הממשלתי

450052066756,273.49ILS24,299.40 עבודות חשמל13/04/2011מ"בע" חי"יעקב מליח

4500520972306,800.00ILS122,902.0001/04/11-31/03/12: תחזוקה וכתיבת חוקים בלוגיסט לתקופה14/04/2011"מערכות מומחה תעשיות בע. אי. אס. אי



4500522450119,000.00ILS115,114.67הוצאות שמירה בנין חפציבה28/04/2011משרד האנרגיה והמים

450052208167,720.80ILS56,464.64שירותי מיחשוב28/04/2011מ"מלם מערכות בע

4500522100210,957.60ILS202,246.4712/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500522100146,939.52ILS109,889.7812/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

450052210092,503.04ILS92,503.0512/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500522100305,011.56ILS284,803.9712/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500522100269,201.20ILS269,201.2012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500522100509,199.40ILS485,643.7812/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500522100305,508.04ILS275,943.7012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500522100419,003.60ILS419,003.6012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500522100343,585.04ILS315,677.5112/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 28/04/2011מ"בזק בינלאומי בע

45005220851,946,123.55ILS1,845,976.55סגירת הזמנה-01.09.2013אוצר -  בית תוכנה 28/04/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500522090198,819.36ILS188,306.11אוצר-  בית תוכנה 28/04/2011מ"טלקוד מחשבים בע

45005220851,857,394.34ILS1,825,913.12סגירת הזמנה-01.09.2013אוצר -  בית תוכנה 28/04/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450052265591,686.40ILS26,458.58ממשל זמין- בית תוכנה01/05/2011מ"יעל תכנה ומערכות בע

4500522678233,740.00ILS233,740.0012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/05/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500522678289,480.32ILS289,480.3312/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/05/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500522678262,398.96ILS262,398.9512/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/05/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500522678291,389.68ILS291,389.6912/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/05/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500522678270,918.00ILS270,917.9712/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/05/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500522678107,094.68ILS81,811.1012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/05/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500522678931,207.40ILS882,408.7812/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/05/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500522764424,149.36ILS421,649.3512/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 01/05/2011מ"טלקוד מחשבים בע

4500524631111,650.00ILS54,830.3012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 05/05/2011ן מחשבים בעמ.מ.א

4500524631674,088.76ILS589,998.8112/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 05/05/2011ן מחשבים בעמ.מ.א

450052479380,496.00ILS79,808.00מסכים למרכזים חדשים. ה" פרויקט להב08/05/2011מ"יניר מערכות בע

4500525612915,240.00ILS878,597.2312/2011להבה עד -  בית תוכנה 09/05/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450052711171,856.62ILS67,667.64ממשל זמין:  שדרוג שרתים עבור15/05/2011מ"הראל טכנולוגיות מידע בע

450052778193,015.00ILS92,220.02שירותי מחשוב16/05/2011שמיר מערכות ומפעלים בעמ

4500527993143,863.20ILS143,863.20עבור ממשל זמין16/05/2011מ"בזק בינלאומי בע 

4500528009100,224.00ILS100,224.00012 עבור ממשל זמין  קו אינטרנט16/05/2011מ"סמייל טלקום בע 

450052778152,275.00ILS52,200.01עבור ממשל זמין שירותי תקשורת16/05/2011שמיר מערכות ומפעלים בעמ 

4500527781300,723.00ILS234,228.59שירותי תקשורת16/05/2011שמיר מערכות ומפעלים בעמ

4500528122221,375.70ILS219,483.59בית תוכנה אוצר17/05/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי 

4500528122264,700.40ILS227,131.02נותני שירותים מרכבה17/05/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45005281221,340,678.76ILS1,286,609.81בית תוכנה אוצר17/05/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי 

45005304181,251,814.00ILS1,203,332.25בית תוכנה אוצר24/05/2011מ"תוכנה בע. אל. פי. אס 

450053091872,268.00ILS72,268.00 להבה-  בית תוכנה 25/05/2011מ"תכנה בע- סיסנת

4500530918234,148.32ILS215,653.91 להבה-  בית תוכנה 25/05/2011מ"תכנה בע- סיסנת

4500534074124,098.24ILS104,567.04שרותי 31/05/2011מ"בזק בינלאומי בעCASR UP

450053388069,435.19ILS74,076.8331/05/2011מ"בזק בינלאומי בע

-01/06/2011: יורק לתקופה-קו תקשורת לנציגות האוצר בניו

31/12/2012

450053676490,480.00ILS90,480.0006/06/2011מ"דורקום מחשבים בע
4G-הרחבת זכרון ל+ תחנות עגינה  + 6מחשבים ניידים תצורה 

45005371172,670,706.28ILS2,382,552.88נותני שירותים מרכבה09/06/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500538271117,417.52ILS116,171.3612/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 13/06/2011מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

450053827160,495.16ILS60,495.1712/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 13/06/2011מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500538271256,694.08ILS256,694.0912/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 13/06/2011מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500538768334,251.68ILS274,833.6512/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 14/06/2011מ"לינק בע. קיו. אס

4500538768174,290.00ILS141,754.9012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 14/06/2011מ"לינק בע. קיו. אס

4500539299292,227.20ILS272,652.33 12/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/06/2011מ"תכנה בע- סיסנת

450053929983,427.20ILS83,427.21 12/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 16/06/2011מ"תכנה בע- סיסנת

45005394724,755,721.90ILS3,549,950.04תמיכה ותחזוקה למערכת 16/06/2011מ"בע (ישראל)פקרד -היולט CA

4500540263211,161.60ILS216,359.07שירותי יעוץ עבור להבה20/06/2011זלכה גילה 

4500540571101,668.80ILS88,749.00יק'בנק שעות תמיכה ממומחי מג20/06/2011מ"בע (ישראל)יק תעשיות תוכנה 'מג

450054116470,110.40ILS70,110.40עבור ממשל זמין  מחשבים21/06/2011מ"טלקוד מחשבים בע 

4500542015256,051.09ILS256,051.0923/06/2011מ"בינת תקשורת מחשבים בע

 עבור ממשל זמין  עבור תמיכה ותחזוקה

4500542041138,318.40ILS138,318.40עבור ממשל זמין  עבור כרטיס חכם23/06/2011מ"אתנה סמרטקרד סולושנס בע 

45005420411,397,721.60ILS1,376,317.03עבור ממשל זמין  עבור כרטיס חכם23/06/2011מ"אתנה סמרטקרד סולושנס בע 

4500542915324,475.20ILS299,307.84 ה" נותני שירותים למרכזים הקיימים של להב27/06/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500542915236,013.60ILS155,492.66 ה" נותני שירותים למרכזים הקיימים של להב27/06/2011ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500543267231,660.00ILS229,680.00עבור ממשק מלם למרכבה28/06/2011מ"מלם שכר בע

450054394257,877.50ILS57,877.50מדפסות  29/06/2011מ"דנגוט מחשבים בע ML-3310ND

45005451441,212,948.20ILS1,135,780.42נותני שירותים מרכבה03/07/2011מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500545179110,051.52ILS105,376.65נותני שירותים מרכבה03/07/2011מ"אורטל שירותי כח אדם בע

45005451851,725,251.76ILS1,486,687.06 נותני שירותים מרכבה03/07/2011מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500545692914,994.43ILS993,064.4004/07/2011מ"בע. ט.נס א
-01/06/2011 רכישת רשיונות  מיקרוסופט לתקופה  

(תשלום שנה שנייה) 31/05/2012



4500547437135,047.20ILS135,047.20השתלמות לגיבוש החטיבה הטכנולוגית10/07/2011מ"איסתא ישראל בע 

4500547541511,948.60ILS511,948.60 שרותי מחשוב10/07/2011תוכנה ויישום ב- אדוונטק טכנולוגיות

4500547541990,444.80ILS934,694.06 נותני שירותים מרכבה10/07/2011תוכנה ויישום ב- אדוונטק טכנולוגיות

450054743766,497.00ILS65,917.0013-14/9/11 השתלמות לגיבוש החטיבה הטכנולוגית 10/07/2011מ"איסתא ישראל בע

4500547547193,580.80ILS176,672.18להבה-  בית תוכנה 10/07/2011מ"תבונה תעשיות תוכנה בע

450054743759,305.00ILS59,015.0013-14/9/11 השתלמות לגיבוש החטיבה הטכנולוגית 10/07/2011מ"איסתא ישראל בע

4500548868230,782.00ILS54,915.40 עבור ממשל זמין אירוח שרתים14/07/2011מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד 

4500548868216,734.40ILS190,747.91 עבור ממשל זמין  אירוח שרתים14/07/2011מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד 

4500548868216,734.40ILS216,734.40 עבור ממשל זמין ר אירוח שרתים14/07/2011מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד 

4500549330102,834.81ILS101,955.89תחזוקת מרכזיה17/07/2011מ"בזק בינלאומי בע 

4500549330134,955.30ILS132,895.39תחזוקת מרכזיה17/07/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500549259150,000.00ILS148,431.25עבור ממשל זמין  פרסום אתר17/07/2011לשכת הפירסום הממשלתי 

4500549704381,112.04ILS396,517.00להבה-  רשיונות מיקרוספט 18/07/2011מ"מטח בע-נס

4500550043166,460.00ILS166,460.0012/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 19/07/2011מ"אופיסופט בע

4500550591777,192.49ILS818,523.05שרתים להשלמת יישום 20/07/2011מ"דורקום מחשבים בעDRP

45005516941,454,750.00ILS1,454,750.00עבור ממשל זמין הקמת שער ממשלה24/07/2011עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב 

4500552084110,139.68ILS110,139.68 2011 עבור ממשל זמין רשיונות גרטנר 25/07/2011מ"בע (1988)קומסט

450055238358,058.00ILS29,838.80בית תוכנה ישן להבה26/07/2011מ"ב בע"אושר מערכות מו 

450055258481,200.00ILS81,200.00מרכבה הזמנה עבור שרותי היועץ27/07/2011מ"רוני יעקובוביץ ייעוץ בע

4500552584123,900.00ILS117,037.36מרכבה הזמנה עבור שרותי יעוץ27/07/2011מ"רוני יעקובוביץ ייעוץ בע

4500552476441,496.00ILS443,649.67 אירוח שרתים באתר גיבוי27/07/2011מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד

4500552584619,500.00ILS610,635.25יעוץ שירותי מחשוב27/07/2011מ"רוני יעקובוביץ ייעוץ בע

450055303257,995.73ILS57,500.04עבור ממשל זמין קווי תקשורת28/07/2011מ"בזק בינלאומי בע 

4500553032475,872.58ILS419,906.44עבור ממשל זמין קווי תקשורת28/07/2011מ"בזק בינלאומי בע 

4500553151102,667.50ILS101,790.0031/07/2011מ"טנגרם סופט בע

IBM DATA POWER X640 עבור ממשל זמין אחריות לשנה ל 

450055315156,260.00ILS56,260.0031/07/2011מ"טנגרם סופט בע

IBM DATA POWER X640 עבור ממשל זמין אחריות לשנה ל 

450055315196,700.50ILS96,700.50עבור ממשל זמין אחריות לשנה ל 31/07/2011מ"טנגרם סופט בע IBM DATA POWER X640

45005539021,026,570.00ILS1,026,570.002011 שכירות לממשל זמין שנת 01/08/2011מינהל הדיור הממשלתי

45005539021,280,255.33ILS1,278,051.432011 שכירות לממשל זמין שנת 01/08/2011מינהל הדיור הממשלתי

45005540115,538,808.11ILS5,491,467.88תחזוקת רשיונות 02/08/2011מ"סאפ ישראל בעSAP

450055401112,731,951.16ILS10,516,158.72תחזוקת רשיונות 02/08/2011מ"סאפ ישראל בעSAP

4500554180172,976.88ILS172,977.001.10.10:  שירותי אחזקה בבניין מרכז האנרגיה לתקופה02/08/2011מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ-

4500553977223,934.50ILS0עבור ממשל זמין 02/08/2011מ"אייטי נביגטור בע IVRלמשרד האוצר 

4500554152130,839.88ILS122,632.66בית תוכנה להבה02/08/2011ן מחשבים בעמ.מ.א 

4500555919102,757.77ILS106,727.97ציוד למארזים של שרתים08/08/2011מ"דורקום מחשבים בע 

4500556840798,512.30ILS831,782.52שרתי מסד נתונים11/08/2011מ"דורקום מחשבים בע 

4500557776108,084.00ILS107,184.00תחזוקת ממשקי שכר15/08/2011מ"מלם שכר בע

450055881772,964.00ILS72,964.00עבור ממשל זמין שרת זמן18/08/2011מ"קומדע בע 

450055881766,468.00ILS66,468.00עבור ממשל זמין  שרת זמן18/08/2011מ"קומדע בע 

450055876951,674.22ILS45,205.20 ה נייר צילום " פרוייקט להב18/08/2011"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטיA4

450055943357,353.19ILS56,862.19 עבור ממשל זמין כתיבת נהלים גורם מאשר21/08/2011מ"בע (2004)אבטחת מידע - דטהסק 

4500559683844,542.55ILS822,250.05רשיונות 22/08/2011מ"סאפ ישראל בעSAP

4500560292149,371.56ILS148,094.88013 5-201 עבור ממשל זמין מכרז ממ 24/08/2011מ"ן בע'נטוויז

450056029292,273.88ILS92,066.88013 5-201 עבור ממשל זמין מכרז ממ 24/08/2011מ"ן בע'נטוויז

4500560292456,867.09ILS445,366.00013 5-201 עבור ממשל זמין מכרז ממ 24/08/2011מ"ן בע'נטוויז

4500560459739,295.84ILS739,295.84013 25/08/2011מ"ן בע'נטוויז

 עבור ממשל זמין מכרז לאספקה ואחזקה של מוצר אבטחת 

WATERFALLכיווני - מידע להעברת מידע חד

10-2010מכרז 

4500561720151,243.12ILS151,243.1312/2011ממשל זמין עד -  בית תוכנה 31/08/2011מ"בע. ט.נס א

450056250673,579.08ILS71,848.34שירותי יעוץ05/09/2011ריינהולד כהן ושותפיו

4500563592120,408.00ILS121,384.63 01/05/11-30/04/12אירוח שרתים לתקופה 07/09/2011מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד

45005637941,212,200.00ILS1,142,618.5412/2011 בקרים בתהילה עד 08/09/2011מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450056615412,746,803.68ILS10,536,212.06ה" שרותי הדרכה וניהול למרכזי להב2011-101  מכרז 18/09/2011מ"ון ברייס הדרכה בע'ג

45005663388,552,342.64ILS7,377,225.57ה" שרותי הדרכה וניהול למרכזי להב2011-101  מכרז 18/09/2011מ"אומגה המכון להוראה מודרנית בע

4500566804246,467.82ILS243,270.1219/09/2011מ"דורקום מחשבים בע

 עבור ממשל זמין שרתים באתר ראשי ואתר גיבוי עבור הגורם 

המאשר

45005668041,357,785.95ILS1,340,160.5919/09/2011מ"דורקום מחשבים בע

 עבור ממשל זמין שרתים באתר ראשי ואתר גיבוי עבור הגורם 

המאשר

4500567373285,500.36ILS117,210.19בקרים בתהילה21/09/2011מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי 

450056749359,635.60ILS59,635.6021/09/2011מ"דורקום מחשבים בע
-הרחבת זכרון ל+תחנות עגינה+6מחשבים ניידים תצורה 

4G+שדרוג דיסק קשיח

4500569996210,968.36ILS215,685.79רכישת רשיונות מייקרוסופט03/10/2011מ"בע. ט.נס א

450057261484,738.00ILS84,738.001 מחשבים נייחיים תצורה 10/10/2011מ"טלקוד מחשבים בע

450057358850,000.64ILS50,000.64עבור ממשל זמין השכרת מכונת 23/10/2011מ"טלדור תקשורת בע blu

4500573943101,187.45ILS100,322.60עבור ממשל זמין שעות פיתוח למערכת חיפוש בשפה הטבעית24/10/2011מ"סלסנס טכנולוגיות בע 

4500573965269,623.44ILS269,623.44עבור ממשל זמין הזמנה עבור תמיכה פרמייר24/10/2011מ"מיקרוסופט ישראל בע .



4500574425480,665.38ILS476,557.12013 עבור ממשל זמין רכישת מוצרים מתוך מכרז 25/10/2011מ"ן בע'נטוויז HSM

450057434067,790.40ILS67,790.401 מחשבים נייחים תצורה 25/10/2011מ"טלקוד מחשבים בע ACER

4500577659242,911.66ILS246,116.06עבור ממשל זמין רכישת מתגים06/11/2011מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

450057781697,022.40ILS97,022.40האצת גלישה+ עבור ממשל זמין הזמנה בדיעבד לקווי תקשורת06/11/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500579361135,910.69ILS134,749.06תחזוקת ציוד תקשורת08/11/2011מ"בינת תקשורת מחשבים בע

4500579485122,960.00ILS114,263.65נותני שירותים מרכבה09/11/2011ן מחשבים בעמ.מ.א

4500579954125,359.65ILS122,171.40תחזוקת בנין10/11/2011מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ

450058001167,438.80ILS66,862.401 עבור ממשל זמין מנוע חיפוש מ10/11/2011מ"נטוויז יישומים בע.

4500579954145,919.69ILS131,995.54תחזוקת מבנה10/11/2011מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ

4500580014306,068.40ILS250,734.0010 עבור ממשל זמין מנוע חיפוש מ10/11/2011מ"נטוויז יישומים בע

450058011797,704.00ILS92,770.50013 להבה קווי תקשורת2012 קוי אינטרנט לשנת 10/11/2011מ"ן בע'נטוויז 

450058042656,552.85ILS56,723.47מתגים רשתיים13/11/2011מ"הראל טכנולוגיות מידע בע

4500581030483,410.74ILS488,997.05שרת גדול14/11/2011מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

450058299497,440.00ILS97,440.00החלפת מצברים 20/11/2011מ"יונירום אלקטרוניקס בע UPS-2 UPS-1

4500585863700,000.00ILS399,386.93שירותי ייעוץ מומחה בתחום יישום מודול אחזקה27/11/2011מ"וליו פלוס בע 

450058574866,444.80ILS66,444.8001/11/11-01/04/12שירותי בורסה און ליין לתקופה 27/11/2011מ"קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע

4500587524600,000.00ILS239,756.19ה"תהיל- הזמנה עבור ממשל זמין30/11/2011לשכת הפירסום הממשלתי.

4500587524150,000.00ILS142,035.24ה"תהיל- הזמנה עבור ממשל זמין30/11/2011לשכת הפירסום הממשלתי.

4500587725560,224.20ILS424,414.85עבור ממשל זמין עמדות שירות חדשות30/11/2011מ"טי בע.טלדור איי 

4500587388169,476.00ILS169,476.00מחשבים נייחים30/11/2011מ"טלקוד מחשבים בע

450058769651,040.00ILS51,040.00תחזוקה ותמיכה ל30/11/2011מ" מערכות בע11יניוס 'ג-SPSS 2012 לשנת

450058868360,000.00ILS31,982.76הדפסת חוברות04/12/2011המדפיס הממשלתי

450058887081,447.57ILS80,751.42ממשל זמין נקודות תקשורת וקבילה לחדר שרתים04/12/2011מ"מגלקום בע .

4500589702488,122.78ILS449,592.99תחזוקת בנין חפציבה05/12/2011מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ.

450058959292,679.81ILS81,308.98ממשל זמין שירותי סטרימינג05/12/2011מ"בזק בינלאומי בע -

4500589436389,469.60ILS385,216.08ממשל זמין חידוש הסכם תמיכה ותחזוקה למערכת בקרת אש05/12/2011מ"קרדיט גארד בע 

4500589436158,393.43ILS144,170.00ממשל זמין חידוש הסכם תמיכה ותחזוקה למערכת בקרת אש05/12/2011מ"קרדיט גארד בע 

45005912683,507,096.01ILS3,519,608.22עבור ממשל זמין      שרתי איחסון07/12/2011מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

45005912682,957,881.83ILS2,969,513.98עבור ממשל זמין  שרתי איחסון07/12/2011מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

4500591375319,000.00ILS133,091.07ה" מרכזי להב29 בזק בינלאומי תשתית אינטרנט ל07/12/2011מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

4500591928273,464.47ILS231,083.09שרת וירטואלי08/12/2011מ"דורקום מחשבים בע

450059310250,352.49ILS49,922.13תוכנה לגיבוי שרתי 12/12/2011מ"דוקס שירותי מיחשוב בעVMW

45005933473,186,207.23ILS3,161,253.36(11-2006-מכרז מממ) שרתים 12/12/2011מ"דורקום מחשבים בע

4500593347839,634.59ILS831,354.44(11-2006-מכרז מממ) שרתים 12/12/2011מ"דורקום מחשבים בע

4500593643746,766.54ILS618,659.99תחזוקת מבנה12/12/2011מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ

4500593643184,522.56ILS175,603.10תחזוקת מבנה12/12/2011מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ

4500594621496,181.36ILS319,508.09תוספת שרתים וירטואליים14/12/2011מ"דורקום מחשבים בע

450059455450,310.00ILS49,880.0014/12/2011מ"פרו בע-בי
 עבור XRM/CRMשירותי ייעוץ בנושא בחינת התאמת תשתית 

מערכות רשות החברות הממשלתיות

4500595327259,038.00ILS256,824.00שרתי זמן לטובת סנכרון15/12/2011מ"קומדע בע 

450059570566,650.00ILS66,650.00ה ירושלים"ה ריהוט עבור הקמת להב" פרוייקט להב15/12/2011שירות בתי הסוהר

4500597488201,947.85ILS200,221.80רכישת חומות אש21/12/2011מ"בזק בינלאומי בע

45005977171,126,128.00ILS1,124,989.81שירותי מומחים- בנק שעות 21/12/2011מ"בע. ט.נס א

450059847066,542.58ILS65,973.84רכישת מאזני עומסים25/12/2011מ"בזק בינלאומי בע 

450059857193,408.12ILS92,609.76רכישת נתבים25/12/2011מ"טלדור תקשורת בע 

4500598470158,439.06ILS157,084.88רכישת מאזני עומסים25/12/2011מ"בזק בינלאומי בע

4500598571222,449.76ILS220,548.48רכישת נתבים25/12/2011מ"טלדור תקשורת בע  

45005988752,541,595.24ILS2,541,595.24רשיונות 26/12/2011מ"סאפ ישראל בעSAP

4500600900440,800.00ILS306,058.62אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500600710101,999.96ILS101,766.24אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

4500600952818,229.44ILS729,670.21 ה"להב-  בית תוכנה 04/01/2012מ"תכנה בע- סיסנת

4500600978316,680.00ILS309,722.08 אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500600900228,520.00ILS207,357.82אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006009521,017,180.45ILS707,040.31 ה"להב-  בית תוכנה 04/01/2012מ"תכנה בע- סיסנת

4500600978284,432.00ILS280,634.34 אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500600710316,183.52ILS244,180.25אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

450060090075,400.00ILS71,526.69אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006007101,957,689.08ILS1,874,721.09אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

45006009001,692,440.00ILS1,562,264.02אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500600978893,200.00ILS883,377.34 אוצר-  קוסט פלוס 04/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500601096121,352.24ILS41,334.38נותני שירותים מרכבה05/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500601097664,546.60ILS491,267.06נותני שירותים מרכבה05/01/2012מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

450060110094,266.24ILS29,342.90 נותני שירותים מרכבה05/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

45006010961,431,702.16ILS1,318,228.11נותני שירותים מרכבה05/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006010971,406,175.20ILS1,329,674.98נותני שירותים מרכבה05/01/2012מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

45006011003,205,089.28ILS3,087,941.23 נותני שירותים מרכבה05/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500601103302,039.64ILS197,978.37 להבה-  קוסט פלוס 05/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

45006011034,255,690.84ILS3,540,705.19 להבה-  קוסט פלוס 05/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500603268744,720.00ILS536,496.29 ה" נותני שירותים למרכזים הקיימים של להב09/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן



4500604430118,546.26ILS119,017.0811/01/2012מ"בע (ישראל)יק תעשיות תוכנה 'מג
-01/01/2012) 2012יק לשנת 'תחזוקה ותמיכה במוצרי מג

31/12/2012)

4500607667138,996.00ILS134,713.43אוצר-  בתי תוכנה 18/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006076672,347,644.78ILS2,153,884.26אוצר-  בתי תוכנה 18/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500608234238,680.00ILS205,548.30נותני שירותים מרכבה22/01/2012מ"לינק בע. קיו. אס

45006082381,285,210.20ILS1,143,333.92נותני שירותים מרכבה22/01/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500608244373,305.30ILS275,338.57נותני שירותים מרכבה22/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006082344,404,961.24ILS4,135,599.39נותני שירותים מרכבה22/01/2012מ"לינק בע. קיו. אס

450060823812,640,100.75ILS11,510,837.47נותני שירותים מרכבה22/01/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45006082449,253,820.75ILS8,193,337.56נותני שירותים מרכבה22/01/2012מ"טלדור יועצים בע

450060842391,933.75ILS91,147.99תחזוקת רשיונות לוגיסט ל22/01/2012"מערכות מומחה תעשיות בע. אי. אס. אי-RUN TIME

4500608452205,871.66ILS202,439.722012תחזוקת מוצרי לוטוס נוטס לשנת 22/01/2012מ"י ב מ ישראל בע

4500608810384,474.52ILS298,533.31נותני שירותים מרכבה23/01/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

45006088102,059,112.98ILS1,935,093.14נותני שירותים מרכבה23/01/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500608865359,859.13ILS359,859.132012תחזוקת מוצרי אורקל לשנת 23/01/2012מ"אורקל ישראל בע

4500611242446,425.86ILS440,195.48תחזוקת אתרי בוחן29/01/2012מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

4500611242203,448.52ILS199,996.91רכישת שירותי תחזוקה ואחריות29/01/2012מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

4500611242702,930.72ILS692,041.902012רכישת שירותי תחזוקה ואחריות לאתרי קומפאק לשנת 29/01/2012מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

45006119263,544,749.99ILS3,432,619.53ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611913139,197.68ILS44,214.96ממשל זמין סגירת ההזמנה-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

450061191375,230.64ILS54,042.73ממשל זמין סגירת ההזמנה-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

4500611926925,065.20ILS862,040.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611915147,999.76ILS141,006.24 ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

45006124141,873,939.48ILS1,864,429.75ממשל זמין רכישת רשיונות מייקרוסופט:   עבור31/01/2012מ"בע. ט.נס א

45006119132,923,815.96ILS2,643,968.58ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

4500611915272,064.08ILS264,961.96 ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500611915201,925.84ILS195,412.78 ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500611915174,580.00ILS170,615.57 ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500611915742,538.04ILS735,577.30 ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500611915389,403.88ILS386,679.75 ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012ארגון ומדעי נהול יועצים בעמ- אמן

4500611926846,800.00ILS772,893.54ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926382,800.00ILS315,745.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926503,876.16ILS418,680.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006119263,087,959.82ILS2,726,795.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006119264,061,910.52ILS3,884,087.40ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926301,818.08ILS268,544.77ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926306,458.08ILS278,890.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926260,474.52ILS237,650.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926820,724.36ILS748,670.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926820,724.36ILS748,670.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006119261,261,465.20ILS1,174,520.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006119261,492,087.12ILS1,426,090.01ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006119261,203,465.20ILS1,120,360.01ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

45006119262,952,930.80ILS2,809,934.18ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926233,887.32ILS231,650.77ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500611926278,400.00ILS228,150.00ממשל זמין-  קוסט פלוס 31/01/2012מ"טלדור יועצים בע

4500612388292,500.00ILS129,955.98רכישת שירותי ייעוץ 31/01/2012פוסטאר דןBI15.12.11-15.12.12:  לתקופה

4500612435350,000.00ILS398,838.78תשלומי ארנונה01/02/2012עירית ירושלים 

4500612436284,400.00ILS226,494.91תשלומי חשמל01/02/2012חברת החשמל לישראל בעמ

450061260052,050.00ILS16,495.78ממשל זמין ומשרד האוצר, מרכה,  רכבי איגום עבור להבה01/02/2012מינהל הרכב הממשלתי

4500612468133,882.80ILS76,207.73אחסון ומסירה של נתונים, שירות איסוף01/02/2012מ"דגן בע. ד.א

450061363698,791.79ILS5,641.94השכרת כיתות הדרכה05/02/2012מ"ון ברייס הדרכה בע'ג

4500613632278,400.00ILS255,216.22שרותי שמירה ואבטחה05/02/2012בע (ישראל)י פור אס פתרונות אבטחה 'ג

45006144602,710,000.00ILS2,697,107.031 ממשל זמין שכירות בניין האנרגיה 07/02/2012מינהל הדיור הממשלתי

45006157011,999,600.00ILS1,922,153.82תחזוקת קווי תקשורת08/02/2012מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

45006162253,933,860.40ILS3,857,087.83נותני שירותים מרכבה09/02/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

450061626162,446.28ILS62,446.28 נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"תכנה בע- סיסנת

4500616289141,336.00ILS128,462.12 נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

45006162611,516,559.60ILS1,292,096.35 נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"תכנה בע- סיסנת

4500616262155,760.00ILS151,792.44נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"אופיסופט בע

4500616264951,357.30ILS881,283.61נותני שירותים מרכבה12/02/2012ן מחשבים בעמ.מ.א

45006162671,616,128.02ILS1,403,223.87נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500616273164,207.62ILS161,876.87נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"אורטל שירותי כח אדם בע

45006162805,336,220.78ILS4,981,329.19נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"בזק בינלאומי בע

45006162851,051,134.20ILS900,244.75נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

45006162891,776,859.34ILS1,420,085.98 נותני שירותים מרכבה12/02/2012מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

450061646677,904.80ILS77,238.94ממשל זמין  שירות ותחזוקה12/02/2012מ"סייברארק תוכנה בע 

4500617278550,126.98ILS401,131.77ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"לינק בע. קיו. אס

4500617168138,996.00ILS135,191.74ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי



4500617168625,987.44ILS517,568.42ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

450061716885,524.48ILS85,524.49ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

450061717897,779.24ILS88,362.54ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

450061717873,404.80ILS64,260.06ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178224,511.30ILS198,982.85ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178127,126.35ILS116,229.92ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617168261,869.40ILS247,562.56ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500617168924,159.60ILS817,848.03ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500617168751,842.00ILS691,988.76ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

45006171681,267,525.35ILS1,178,219.75ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500617168772,504.20ILS753,092.43ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

45006171681,471,354.56ILS1,396,782.76ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500617168554,661.90ILS536,796.12ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500617168397,800.00ILS323,786.14ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

45006171681,221,901.20ILS1,140,698.58ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500617168453,492.00ILS438,236.26ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500617168137,983.95ILS128,813.25ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

45006171781,085,321.25ILS852,807.59ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178380,835.00ILS356,824.00ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

45006171781,045,044.00ILS970,635.82ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178468,585.00ILS421,685.62ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

45006171781,157,364.00ILS1,061,754.82ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178490,698.00ILS454,515.07ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178318,427.20ILS256,842.00ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

45006171781,171,538.55ILS1,058,081.22ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178388,451.70ILS324,653.98ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178834,642.90ILS762,417.91ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178183,222.00ILS157,987.59ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178458,640.00ILS427,443.16ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617178165,087.00ILS143,234.51ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"טלדור יועצים בע

4500617193169,884.00ILS127,382.13ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500617193347,753.25ILS315,205.47ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500617193444,600.00ILS414,913.52ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45006171931,072,866.60ILS1,036,159.13ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500617193421,621.20ILS330,991.25ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45006171931,557,831.60ILS1,466,653.48ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45006172203,651,937.46ILS3,330,106.40ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500617220111,433.30ILS60,329.93ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500617261524,394.00ILS496,306.76ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"און תוכנה בע-לוג

4500617278234,659.88ILS232,941.08ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"לינק בע. קיו. אס

45006172781,139,020.74ILS1,099,222.53ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"לינק בע. קיו. אס

4500617278287,261.91ILS253,309.71ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/02/2012מ"לינק בע. קיו. אס

450061747758,866.32ILS55,843.18 ציוד משקי14/02/2012בעמ (1974)קרביץ

450061806381,200.00ILS74,117.2315/02/2012מ"מגלקום בע
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4500620518180,031.60ILS166,265.84ל" יעוץ ארגוני לחטיבת הטכנולוגיות בחשכ20/02/2012שליט אלון

4500622713410,109.23ILS396,877.54להבה-  שירותי מחשוב 26/02/2012מ"אורטל שירותי כח אדם בע

45006227131,157,646.99ILS851,638.44להבה-  שירותי מחשוב 26/02/2012מ"אורטל שירותי כח אדם בע

4500623126200,772.00ILS151,757.77שירותי חניה בחניון הלאום27/02/2012מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בע

4500623652188,324.26ILS185,578.92שירות תחזוקה לרבעון29/02/2012מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

450062380756,236.80ILS56,169.98 ממשל זמין-  שירותי מחשוב 29/02/2012מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

450062384384,825.00ILS70,531.63 ממשל זמין-  שירותי מחשוב 29/02/2012מ"תכנה בע- סיסנת

4500623807299,136.24ILS273,360.31 ממשל זמין-  שירותי מחשוב 29/02/2012מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500623807431,827.11ILS421,747.79 ממשל זמין-  שירותי מחשוב 29/02/2012מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500623807560,377.35ILS511,280.86 ממשל זמין-  שירותי מחשוב 29/02/2012מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500623843345,337.20ILS343,365.61 ממשל זמין-  שירותי מחשוב 29/02/2012מ"תכנה בע- סיסנת

4500623923597,400.00ILS593,566.94ממשל זמין-  שירותי מחשוב 29/02/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500624199582,426.76ILS447,419.96ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624199218,790.00ILS202,843.88ממשל זמין סגירת הזמנה-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

450062419977,805.00ILS63,327.31ממשל זמין סגירת הזמנה-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624199184,333.50ILS182,676.63ממשל זמין סגירת הזמנה-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624194292,405.93ILS286,777.00ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"אופיסופט בע

4500624199281,376.90ILS245,575.83ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624199232,064.70ILS209,095.36ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

450062419973,414.88ILS65,904.59ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

450062419997,869.20ILS77,556.30ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624199145,527.04ILS121,578.87ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624199335,302.90ILS300,299.29ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע



4500624199576,518.50ILS544,687.18ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624199215,525.82ILS195,201.44ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624199338,560.88ILS154,937.64ממשל זמין-  שירותי מחשוב 01/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500624359580,809.10ILS567,186.59רישוי מייקרוסופט04/03/2012מ"בע. ט.נס א 

4500624398116,928.00ILS114,624.52ממשל זמין לינואר הארכת תוקף ההזמנה-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450062439884,830.80ILS84,473.35ממשל זמין לינואר הארכת תוקף ההזמנה-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398121,069.20ILS120,968.72ממשל זמין לינואר הארכת תוקף ההזמנה-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450062439894,743.00ILS91,253.95ממשל זמין לינואר הארכת תוקף ההזמנה-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398147,204.00ILS142,758.64ממשל זמין לינואר הארכת תוקף ההזמנה-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398580,619.00ILS543,900.72ממשל זמין-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398896,899.12ILS776,004.07ממשל זמין-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398103,580.40ILS90,565.40ממשל זמין-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398204,140.00ILS191,967.54ממשל זמין-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398276,214.40ILS257,329.86ממשל זמין-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398226,324.00ILS209,938.39ממשל זמין-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398236,118.00ILS195,701.21ממשל זמין-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

4500624398618,485.20ILS570,252.73ממשל זמין-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450062448391,891.80ILS91,106.40[ה"עבור להב]אוצר -  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"טלדור יועצים בע

450062448398,280.00ILS91,902.68[ה"עבור להב]אוצר -  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"טלדור יועצים בע

4500624590682,690.32ILS624,799.13 מיחשוב האוצר-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"תכנה בע- סיסנת

450062474874,142.85ILS73,028.0801/03/12-28/02/13יק לתקופה 'רכישת רשיונות מג04/03/2012מ"בע (ישראל)יק תעשיות תוכנה 'מג

4500624590306,633.60ILS196,512.82 מיחשוב האוצר-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"תכנה בע- סיסנת

45006245904,383,956.07ILS3,978,354.82 מיחשוב האוצר-  שירותי מחשוב 04/03/2012מ"תכנה בע- סיסנת

450062520970,000.00ILS0עבור פרויקט  בחינת היתכנות חדר מחשב בבנין האנרגיה05/03/2012מינהל הדיור הממשלתי 

4500625281116,298.00ILS115,304.00תחנות עבודה40 עבור ממשל זמין רכישת 05/03/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

450062535598,715.24ILS97,871.52עבור ממשל זמין שרותי סטרימינג05/03/2012מ"בזק בינלאומי בע 

450062559565,103.84ILS63,189.84שדרוג סוללה+תחנות עגינה+מחשבים ניידים05/03/2012מ"דורקום מחשבים בע

45006266581,288,287.00ILS1,242,056.46ה"להב-  שירותי מחשוב 07/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450062687352,286.83ILS52,100.51למחשבים נייחים16.2.8 התקשרות תחזוקה לפי מכרז 08/03/2012מ"טי בע.טלדור איי 

4500627418533,265.60ILS383,285.55אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500627444268,314.93ILS124,744.58אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

450062741580,670.33ILS46,057.46נותני שירותים מרכבה11/03/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

450062741580,670.33ILS57,763.24ממשל זמין-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

450062741580,670.33ILS58,104.62אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי

4500627418248,508.00ILS196,653.34אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

45006274181,655,368.90ILS1,239,981.80אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500627513751,660.00ILS422,741.67ר"סע-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"יונילינק בע

450062744492,432.34ILS75,562.93אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

450062741580,670.33ILS78,829.12אוצר לסגירת ההזמנה-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי!

45006274183,716,556.32ILS3,232,115.75אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500627438424,021.20ILS385,275.23אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012ן מחשבים בעמ.מ.א

45006274441,200,484.35ILS1,111,803.29אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

45006274581,441,517.22ILS1,155,466.68ופתיחת הזמנה חדשה-אוצר סגירת הזמנה-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"בזק בינלאומי בע

4500627477229,628.00ILS198,725.54שירותי מחשוב אוצר11/03/2012מ"יעל תכנה ומערכות בע 

4500627486369,203.12ILS289,079.56שירותי מחשוב אוצר11/03/2012מ"אורטל שירותי כח אדם בע 

4500627493331,355.80ILS138,988.25 אוצר-  שירותי מחשוב 11/03/2012מ"בע (1997)וואן שירותי תוכנה

4500627695759,230.02ILS657,549.64נותני שירותים מרכבה12/03/2012מ"בע. ט.נס א

450062769512,959,324.63ILS11,483,430.07נותני שירותים מרכבה12/03/2012מ"בע. ט.נס א

450062810371,604.00ILS67,789.15שירותי מחשוב אוצר13/03/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי 

450062810353,703.00ILS18,971.43[ה"עבור להב] שירותי מחשוב אוצר 13/03/2012מערכות מידע מתקדמות. טי. מטריקס אי

4500628838311,968.40ILS142,985.23ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"בע. ט.נס א

4500628859359,717.67ILS300,668.11ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500628838176,691.06ILS175,122.87ממשל זמין הארכת תוקף ההזמנה-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"בע. ט.נס א

4500628850252,720.00ILS152,517.96ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012ן מחשבים בעמ.מ.א

4500628859152,334.00ILS140,454.37ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500628859185,094.00ILS178,290.84ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500628833322,983.18ILS291,043.76ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500628833227,970.99ILS212,875.92ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500628833375,302.07ILS343,324.00ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע

4500628841375,855.48ILS346,721.06ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"טלקוד מחשבים בע

4500628850234,917.28ILS224,497.74ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012ן מחשבים בעמ.מ.א

4500628850205,686.00ILS187,970.24ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012ן מחשבים בעמ.מ.א

4500628859756,685.80ILS710,958.95ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500628859372,311.55ILS322,346.22ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500628859520,152.75ILS476,518.18ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500628859339,300.00ILS307,807.15ממשל זמין-  שירותי מחשוב 14/03/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

4500628851165,048.96ILS163,141.1502/04/12-01/04/13שירותי בורסה און ליין לתקופה 14/03/2012מ"קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע

4500630749180,000.00ILS155,378.00רכישת רכב20/03/2012מינהל הרכב הממשלתי

4500630953257,400.00ILS218,524.53ממשל זמין-  שירותי מחשוב 20/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע



45006309532,310,701.64ILS1,841,947.82ממשל זמין-  שירותי מחשוב 20/03/2012מ"אלעד מערכות תוכנה בע

450063171053,288.82ILS52,833.36 עבור ממשל זמין מחשבים ניידים22/03/2012מ"תים בע- מלם 

450063247252,751.79ILS52,300.92תחזוקת רשיונות לוגיסט25/03/2012"מערכות מומחה תעשיות בע. אי. אס. אי

4500632426120,254.24ILS119,226.42עבור ממשל זמין שירות תחזוקה ותמיכה25/03/2012מ"טי בע.טלדור איי 

4500632534104,349.96ILS103,457.22012 קווי תקשורת25/03/2012מ"סמייל טלקום בע

4500632745137,942.00ILS119,471.58אוצר-  שירותי מחשוב 26/03/2012מ"לינק בע. קיו. אס

4500632745302,547.96ILS300,607.64נותני שירותים26/03/2012מ"לינק בע. קיו. אס

4500632752150,284.16ILS148,999.68תחזוקת 26/03/2012מ"אס אר אל מוצרי תכנה בעWEB Focus

4500633214669,829.68ILS686,546.27עבור ממשל זמין  תחזוקה26/03/2012מ"טי בע.טלדור איי 

4500633214247,469.60ILS241,691.06עבור ממשל זמין תחזוקה26/03/2012מ"טי בע.טלדור איי 

4500633619662,422.33ILS656,760.60עבור ממשל זמין רכישת ותחזוקת מערכת הגנה אפליקטיבית27/03/2012מ"טו בי סקיור בע 

4500633707396,544.56ILS396,313.56עבור ממשל זמין קניית מתגים27/03/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

4500633800113,626.89ILS112,655.72עבור ממשל זמין רכישת מחשבים ניידים27/03/2012מ"דורקום מחשבים בע 

4500633846300,691.17ILS298,121.16013 עבור ממשל זמין תחזוקה28/03/2012מ"ן בע'נטוויז 

450063431283,332.57ILS84,314.54חיזוק מערך שרתים וירטואלים29/03/2012מ"דורקום מחשבים בע

450063652292,652.30ILS91,860.40013 עבור ממשל זמין  אנטי ספאם03/04/2012מ"ן בע'נטוויז 

4500637962448,400.00ILS224,200.00עבור ממשל זמין הזמנה ביקורת אבטחת מידע16/04/2012'בריטמן אלמגור זוהר ושות 

450063848990,000.00ILS0שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון17/04/2012טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע .

4500638598355,724.44ILS353,220.07עבור ממשל זמין אספקת והתקנת ארונות שרתים18/04/2012מ"מגלקום בע 

4500639017146,201.33ILS144,951.742012-  עבור ממשל זמין  תחזוקת ארונות קנור 19/04/2012אלכסנדר שניידר בעמ

450064267750,858.02ILS50,427.02013 עבור ממשל זמין שדרוג רישוי 01/05/2012מ"ן בע'נטוויז LMS

450064307450,093.59ILS49,665.45 02/05/2012-שרותי תקשורת בישראל- תדיראן טלקום

 SSL- sa עבור ממשל זמין מערכת מאובטחת לגישה מרחוק 

juniper

450064393099,580.20ILS99,580.21אוצר-  שירותי מחשוב 06/05/2012מ"טלקוד מחשבים בע

4500643930277,182.00ILS182,081.88אוצר-  שירותי מחשוב 06/05/2012מ"טלקוד מחשבים בע

450064624950,383.13ILS49,952.50עבור ממשל זמין תחזוקת מערכת חיפוש בשפה הטבעית10/05/2012מ"סלסנס טכנולוגיות בע 

450064626069,603.30ILS69,008.40רכישת חומות אש10/05/2012מ"בזק בינלאומי בע

45006467621,561,178.13ILS1,547,805.50רשיונות 13/05/2012מ"סאפ ישראל בעSAP

4500647914190,413.99ILS188,783.27תחזוקה לרבעון15/05/2012מ"בע (ישראל)פקרד -היולט 

450064782363,587.08ILS63,619.45כלי פיתוח-  רישוי מיקרוסופט 15/05/2012מ"בע. ט.נס א

45006483471,049,914.59ILS1,078,440.98תשלום שלישי- רכישת רשיונות  מיקרוסופט 15/05/2012מ"בע. ט.נס א

4500650519696,000.00ILS508,977.14הזמנת לבזק להבה מרכזים חדשים וישנים23/05/2012מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע 

4500652548450,353.29ILS446,504.6630/05/2012מ"אורקל ישראל בע

עבור  (NAMED USERS)רשיונות למשתמשים שמיים 

: לתקופה.  משתמשי משרד האוצר ורשיונות למעבדים

. כולל תחזוקה לתקופה זו01/06/12-31/05/13

45006522681,005,271.50ILS921,057.04מיחשוב האוצר-  שירותי מחשוב 30/05/2012מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

450065361250,310.00ILS50,310.0004/06/2012מ"לינווייט בע

 עבור ממשל זמין הקמת תשתית אפליקטיבית לניהול ופיתוח 

אתרי תוכן אינטרנט

4500654159212,823.24ILS215,124.55רכישת שרתים05/06/2012מ"דורקום מחשבים בע

4500655036157,940.64ILS156,590.72רכישת נתבים07/06/2012מ"טלדור תקשורת בע 

4500655434149,760.00ILS149,467.50השתלמות לגיבוש10/06/2012מ"איסתא ישראל בע 

4500655434132,824.25ILS132,824.255-6/9/12 השתלמות לגיבוש ליחידת התיקשוב  10/06/2012מ"איסתא ישראל בע

450065543474,792.25ILS74,727.905-6/9/12 השתלמות לגיבוש ליחידת התיקשוב  10/06/2012מ"איסתא ישראל בע

450065659784,000.00ILS83,118.3312/06/2012משרד האנרגיה והמים

-1/2012: מרכבה לתקופה" חפציבה"בניין - הוצאות שמירה

12/2012

4500656746449,108.00ILS472,684.21 אירוח שרתים באתר גיבוי13/06/2012מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד

4500656718404,197.20ILS425,414.57 עבור ממשל זמין  אירוח שרתים13/06/2012מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד 

4500656718475,646.20ILS413,202.77 עבור ממשל זמין  אירוח שרתים13/06/2012מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד 

4500657535418,779.11ILS412,485.17תחזוקת מבנה17/06/2012מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ

45006580241,988,530.83ILS1,971,534.84013 עבור ממשל זמין ה רכישת ואחזקת שרתים18/06/2012מ"ן בע'נטוויז 

4500658167276,120.00ILS162,474.0001/04/12-31/03/13: תחזוקה וכתיבת חוקים בלוגיסט לתקופה18/06/2012"מערכות מומחה תעשיות בע. אי. אס. אי

4500658765195,858.00ILS163,275.11האגף למערכות מידע19/06/2012מ"לינק בע. קיו. אס 

450065941350,350.95ILS49,920.60עבור ממשל זמין שירות למערכת 21/06/2012מ"מוצרי תוכנה בע. טי.מטריקס אי Re

4500660482299,885.81ILS299,592.33קניית מתגים לחיבור משרדים25/06/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע

4500660463122,484.00ILS128,736.11 01/05/12-30/04/13אירוח שרתים לתקופה 25/06/2012מ"בע (1999) 1.-סי. אי1מד

450066091480,000.00ILS77,960.00חוברות הדרכה למרכבה26/06/2012המדפיס הממשלתי

4500660919227,896.75ILS229,690.0026/06/2012מ"דורקום מחשבים בע

 עבור ממשל זמין רכישת חידוש שירות ותחזוקה למערכת 

VMware 31.12.12 עד

4500660966549,640.26ILS544,942.4826/06/2012מ"טו בי סקיור בע

תחזוקה + עבור ממשל זמין  רכישת  מערכת הגנה אפליקטיבית

1-2011-מכרז ממז

45006609661,535,595.75ILS1,525,015.7826/06/2012מ"טו בי סקיור בע

תחזוקה + עבור ממשל זמין  רכישת  מערכת הגנה אפליקטיבית

1-2011-מכרז ממז

450066125756,539.23ILS56,055.96עבור ממשל זמין תשלום בגין הפרשי הצמדות27/06/2012מ"טי בע.טלדור איי 

45006620071,643,017.96ILS1,651,397.91עבור ממשל זמין רכישת ותחזוקת שרתים01/07/2012מ"דורקום מחשבים בע 

4500662565257,213.09ILS170,758.19כיתות הדרכה למרכבה02/07/2012מ"ון ברייס הדרכה בע'ג

450066319957,514.44ILS58,607.00שרתים למערך גיבויים03/07/2012מ"דורקום מחשבים בע

4500663154484,272.00ILS94,264.61לניתוח ואפיון מערכת פרישה מרכזית, שירותי ניתוח מערכות03/07/2012מ"ויידלינק פתרונות עסקיים בע

4500664206449,119.94ILS445,281.31עבור ממשל זמין תמיכה ותחזוקה04/07/2012מ"בינת תקשורת מחשבים בע 

4500667941157,997.28ILS124,647.56עבור ממשל זמין שרותי ייעוץ17/07/2012סלע מרדכי 



4500668560284,852.00ILS268,238.2026.08.201-מערכות מידע סגירת הזמנה-  שירותי מיחשוב 19/07/2012מ"טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע

4500668999370,040.00ILS315,522.28עבור ממשל זמין שירותי תקשורת22/07/2012שמיר מערכות ומפעלים בעמ 

450066899990,944.00ILS56,646.38עבור ממשל זמין שירותי תקשורת22/07/2012שמיר מערכות ומפעלים בעמ 

4500668999424,800.00ILS317,500.32עבור ממשל זמין שירותי תקשורת22/07/2012שמיר מערכות ומפעלים בעמ 

450066950852,911.20ILS52,238.601.1 תשלום דמי מנוי שנתיים עבור כלל מרכזי להבה מי 23/07/2012מ"אלפי ישראל אתרים לילדים בע.

450066952051,035.00ILS50,386.25ע1.1.2012 דמי מנוי שנתיים עבור כלל מרכזי להבה מי 23/07/2012מ"בריינפופ ישראל בע 

450066957369,210.00ILS69,210.001.1.2012 תשלום דמי מנוי שנתיים לכלל מרכזי להבה מי 23/07/2012עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב

45006702361,585,432.64ILS1,516,372.35עבור ממשל זמין רכישת שרתי 24/07/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע IBM

4500672933353,394.47ILS358,289.9102/08/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע
 שרתים 10רישיון לחיבור כפול של  + IBMתוספת רישוי לשרתי 

MPIOבטכנולגיית 

4500674154346,680.00ILS346,680.00שכירות חפציבה-  דמי שימוש 07/08/2012מינהל הדיור הממשלתי

450067427992,271.52ILS89,710.00תוספת לשרת האיחסון08/08/2012מ"דורקום מחשבים בע

450067678790,000.00ILS52,098.40שירותי ייעוץ בנושאי ביטחון15/08/2012טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע .

450067853050,427.00ILS49,996.0026/08/2012מ"בזק בינלאומי בע

 כולל EDGE מכשירי הצפנה 20 עבור ממשל זמין  רכישת 

שירות

450067283991,481.13ILS89,872.3805/08/12-04/08/13: תמיכת פרמייר של מיקרוסופט לתקופה27/08/2012מ"מיקרוסופט ישראל בע

450067963950,861.84ILS0רכישת מערכות הלבנה כולל תחזוקה לשנה29/08/2012מ"מוביילטיק בע.ג.א

450067963950,861.84ILS0רכישת מערכות הלבנה כולל תחזוקה לשנה29/08/2012מ"מוביילטיק בע.ג.א

450068054159,816.25ILS59,816.25רכישת מחשבים נייחים02/09/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

4500680531296,010.00ILS296,010.00עבור ממשל זמין רכישת כרטיסים02/09/2012מ"אתנה סמרטקרד סולושנס בע 

4500682654112,490.82ILS112,490.82רכישת מאזני עומסים09/09/2012מ"בזק בינלאומי בע 

450068267493,015.00ILS93,015.00עבור ממשל זמין רכישת תחזוקה09/09/2012מ"סלסנס טכנולוגיות בע 

450068267486,730.00ILS86,142.00עבור ממשל זמין תחזוקת מערכת שפה טבעית09/09/2012מ"סלסנס טכנולוגיות בע 

4500684137107,793.00ILS106,856.57שירותי מחשוב לאגף למערכות מידע באוצר12/09/2012מ"אופיסופט בע 

4500685033218,522.19ILS218,522.181.6.2012 תשלום עבור רשיונות שנתיים למיקרוסופט מי 20/09/2012מ"מטח בע-נס

4500685033218,522.19ILS218,522.191.6.2012 תשלום עבור רשיונות שנתיים למיקרוסופט מי 20/09/2012מ"מטח בע-נס

450068589250,409.60ILS48,990.2424/09/2012מ"ראגי אחזקות והשקעות בע

 עבור התקשוב הממשלתי  שירותי ייעוץ לבניה וליווי תכנית 

אסטרטגית

4500686324353,894.58ILS348,522.1327/09/2012מ"מיקרוסופט ישראל בע

 עבור ממשל זמין  שירותי תמיכה על מוצרי מייקרוסופט ברמת 

פרמייר

450068631551,441.91ILS18,228.25 עבור ממשל זמין כתיבת נהלים גורם מאשר27/09/2012מ"בע (2004)אבטחת מידע - דטהסק 

450068715358,513.12ILS58,513.12עבור התקשוב הממשלתי שירותי ניהול סיכונים09/10/2012החשב הכללי 

4500687152163,797.66ILS163,797.66עבור ממשל זמין רכישת עמדות09/10/2012מ"טי בע.טלדור איי 

450068833469,850.00ILS69,849.99עבור התקשוב הממשלתי  ייעוץ14/10/2012מ"שוורצקוף אינטגרציית ידע בע 

4500688039112,490.82ILS112,490.82רכישת מאזני עומסים עבור ממשל זמין14/10/2012מ"בזק בינלאומי בע 

4500688045139,206.60ILS139,206.60רכישת חומות אש14/10/2012מ"בזק בינלאומי בע

450068803779,644.69ILS78,969.74רכישת נתבים14/10/2012מ"טלדור תקשורת בע

4500675999228,884.70ILS209,503.10אחזקת מבנים15/10/2012מערכי אנרגיה לירושלים- י 'אנרג

45006759991,125,026.29ILS1,119,303.87אחזקת מבנים15/10/2012מערכי אנרגיה לירושלים- י 'אנרג

450068901552,650.00ILS52,957.55בנק נקודות תקשורת15/10/2012מ"מגלקום בע

4500689562156,356.48ILS156,438.48רכישת שרתים לסביבת פיתוח17/10/2012מ"דורקום מחשבים בע

4500692021527,049.36ILS211,804.00תחזוקת מבנה מרכבה בחפציבה21/10/2012מ"בע (1993)ניהול ותחזוקה . א.רמות מ

4500692070153,018.97ILS151,722.20תחזוקת ציוד תקשורת21/10/2012מ"בינת תקשורת מחשבים בע

450069220560,483.26ILS59,970.69תחזוקת רשיונות לוגיסט21/10/2012"מערכות מומחה תעשיות בע. אי. אס. אי

450069161998,509.32ILS2,985.84 מרכזי להבה31 רכישת נייר ל 21/10/2012"שיווק ציוד משרדי ונייר בע- גרפיטי 

4500693391175,230.00ILS112,454.08מטה התקשוב-  שירותי מחשוב האוצר 23/10/2012מ"בע. אס.טי.אקספריס איי,

450069358575,000.00ILS70,000.00הזמנה עבור תחרות אפליקציות באירגון עיריית תל אביב23/10/2012יפו-אביב-עירית תל 

4500693635347,182.18ILS354,978.00רכישת שרתי גיבוי23/10/2012מ"דורקום מחשבים בע

45006936394,237,283.35ILS4,285,962.15רכישת שרתי איחסון23/10/2012מ"דורקום מחשבים בע

4500693724726,431.12ILS699,999.00תחזוקה שנתית של חוות השרתים23/10/2012מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

450069368284,000.00ILS15,155.09מרכבה" חפציבה"בניין -הוצאות שמירה23/10/2012משרד האנרגיה והמים

4500693683441,792.00ILS430,965.42הסבת מערכת ניהול מסמכים לדוקומנטום23/10/2012מ"בע. ט.נס א

4500693724954,090.53ILS880,353.51תחזוקה שנתית של חוות השרתים23/10/2012מ"בע (ישראל)פקרד -היולט

450069369463,493.44ILS0עבור ממשל זמין  אירוח ארון תקשורת23/10/2012מ"בזק בינלאומי בע 

4500694251131,625.00ILS108,495.85שירותי מחשוב ממשל זמין24/10/2012מ"קונסיסט מערכות בע 

450069425869,030.00ILS56,434.79ממשל זמין-  שירותי מחשוב 24/10/2012מ"אורטל שירותי כח אדם בע

45006947252,167,691.57ILS2,081,338.391-2011רכישת ותחזוקת מערכת הגנה אפלקטיבית לפי מכרז 25/10/2012מ"טו בי סקיור בע

4500695222106,002.00ILS106,002.00מחשבים נייחים28/10/2012מ"טלקוד מחשבים בע 

450069590450,186.11ILS5,118.7529/10/2012מ"ווייב גארד טכנולוגיות בע

 עבור התקשוב הממשלתי קבלת יעוץ לשילוב חברות הזנק 

במשרדי הממשלה

4500696649218,918.70ILS218,918.7031/10/2012מ"חילן בע

DEEP SECURITYרכישת רשיונות 

15-2007לפי מכרז מרכזי מממ 

4500696616229,069.69ILS225,133.70עבור ממשל זמין רכישת שרתי 31/10/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע IBM

4500696623104,076.00ILS103,194.00013 עבור ממשל זמין רכישת 31/10/2012מ"ן בע'נטוויז HSM

450069759363,114.48ILS63,114.48עבור ממשל זמין  רכישת עמדות04/11/2012מ"טי בע.טלדור איי 

45006975934,083,686.18ILS4,049,078.67עבור ממשל זמין רכישת עמדות חדשות04/11/2012מ"טי בע.טלדור איי 

4500697629303,732.00ILS299,377.65עבור ממשל זמין הסכם תחזוקה למערכת בקרת אשראי04/11/2012מ"קרדיט גארד בע 

4500699019410,800.48ILS407,319.12עבור ממשל זמין  רכישת שירותי תחזוקה06/11/2012מ"בע (ישראל)פקרד -היולט 

4500700747765,180.00ILS764,556.86שירותי מומחים- בנק שעות 11/11/2012מ"בע. ט.נס א

4500702212226,278.00ILS226,278.00עבור התקשוב הממשלתי  רכישת מנוי גרטנר 14/11/2012מ"גרטנר ישראל אדוויזורי בע EXP



450070216781,880.85ILS81,880.85 מרכזי להבה27 תשלום עבור דמי מנוי ל 14/11/2012מ"בע (2002)מטח סביבות למידה לבית 

450070216781,880.85ILS81,880.84 מרכזי להבה27 תשלום עבור דמי מנוי ל 14/11/2012מ"בע (2002)מטח סביבות למידה לבית 

4500703889126,360.00ILS125,640.00תחזוקת ממשקי שכר19/11/2012מ"מלם שכר בע

4500703876842,520.00ILS835,380.0019/11/2012מ"טנגרם סופט בע

הטמעה ותחזוקת מערכת , עבור ממשל זמין רכישת אספקה 

DATA POWER

450070480674,985.19ILS74,985.18 ח" תשלום דמי מנוי עבור חבילת אנטרנט של מט20/11/2012מ"בע (2002)מטח סביבות למידה לבית

4500704806174,965.43ILS174,965.43 ח" תשלום דמי מנוי עבור חבילת אנטרנט של מט20/11/2012מ"בע (2002)מטח סביבות למידה לבית

450070531577,220.00ILS76,890.0031.12.2013 עד 1.1.2012 לומדת קידנט לשנתיים מ 21/11/2012ריבלין ירון

4500706494240,581.25ILS238,688.49רשיונות 25/11/2012מ"סאפ ישראל בעSAP

450070670381,502.90ILS78,158.89שרתים עבור מרכזי להבה25/11/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

45007086096,023,929.50ILS910,487.17 עבור יחידת שיפור השירות מכרז מדידה28/11/2012מ"יועצים בע - (.איי.סי)מידע שיווקי 

450070856750,268.00ILS50,268.00עבור ממשל זמין  הקמת סביבת 28/11/2012מ"תותית פתרונות בע DATA

450070861868,440.00ILS67,860.00013 5/2011 עבור ממשל זמין לפי מכרז 28/11/2012מ"ן בע'נטוויז

4500710412388,220.00ILS384,930.0003/12/2012מ"בע. ט.נס א
שירות ותמיכה - ל "פיתוח ותחזוקה של מערכת שתי, רכש

בלקוחות

4500711870938,100.00ILS930,150.00רכישת רשיונות דוקומנטום05/12/2012מ"בע. ט.נס א

4500713310295,000.00ILS157,845.84רכישת שירותי ייעוץ 10/12/2012פוסטאר דןBI16.12.12-15.12.13:  לתקופה

450071372550,427.78ILS50,002.92ציוד למעבדה10/12/2012מ"בע (97)מחשבים . איי.איי.אם.די

45007146881,924,998.66ILS1,471,579.85עבור יחידת שיפור שירותי יעוץ11/12/2012מ"סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע 

4500714564211,543.24ILS203,995.95רכישת שרת11/12/2012מ"דורקום מחשבים בע

4500714685471,744.00ILS471,744.00שירותי מיחשוב11/12/2012קוסט פורר גבאי את קסירר

4500714013155,721.15ILS30,358.27עבור ממשל זמין רכישת מערכת הגנה11/12/2012מ"רדוור בע 

450071469650,179.50ILS49,754.25 עבור ממשל זמין רכישת תעודות 11/12/2012מ"פתרונות אבטחת מידע בע- סייפווי SSL

450071469850,427.30ILS49,999.95עבור ממשל זמין  רכישת תוכנת 11/12/2012מ"מוצרי תוכנה בע. טי.מטריקס אי TOU

45007140131,726,463.82ILS1,726,463.83עבור ממשל זמין רכישת מערכת הגנה11/12/2012מ"רדוור בע 

4500715140147,831.04ILS142,971.9412/12/2012מ"דורקום מחשבים בע
 להקמת חיבור מהיר בין השרתים לאחסון GBICמחברי + שרת 

מרכזי

4500715450213,687.38ILS211,876.47013 ק פוינט'תחזוקת מוצרי צ13/12/2012מ"ן בע'נטוויז

4500715508331,688.85ILS320,786.06עבור ממשל זמין  רכש שרתים13/12/2012מ"דורקום מחשבים בע 

4500716166100,231.56ILS54,671.76עבור ממשל זמין  רכישת שרותי מומחה15/12/2012מ"סייברארק תוכנה בע 

4500716409186,468.75ILS186,468.75תחזוקת 16/12/2012מ"אס אר אל מוצרי תכנה בעOpen Text

4500717089345,186.58ILS338,747.52013 ק פוינט' עבור ממשל זמין תחזוקת מוצרי צ16/12/2012מ"ן בע'נטוויז

4500717749350,000.00ILS346,374.462013 תשלומי ארנונה מרכבה בנין חפציבה 17/12/2012עירית ירושלים

4500717749120,000.00ILS120,000.002013 תשלומי ארנונה מרכבה בנין חפציבה 17/12/2012עירית ירושלים

4500717768259,600.00ILS221,892.43מרכבה חפציבה ירושלים2013 תשלומי חשמל לשנת 17/12/2012חברת החשמל לישראל בעמ 

45007177762,466,000.00ILS2,052,441.202013 תשלומי בזק בהוראת קבע מרכבה 17/12/2012מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

4500721974889,866.47ILS889,580.92רשיונות מייקרוסופט24/12/2012מ"בע. ט.נס א 

4500722149343,232.38ILS339,647.26עבור ממשל זמין  רכישת שרתים24/12/2012מ"הראל טכנולוגיות מידע בע 

4500722194700,000.00ILS0קמפיין24/12/2012לשכת הפירסום הממשלתי 

4500722203355,640.13ILS346,979.69עבור ממשל זמין  רכישת שרת אחסון24/12/2012מ"דורקום מחשבים בע 

4500722305188,010.58ILS186,417.27013 5/2011 עבור ממשל זמין לפי מכרז 24/12/2012מ"ן בע'נטוויז

4500724005315,000.00ILS315,000.00פיתוח מתודולוגיות לניהול סיכוני 26/12/2012החשב הכלליIT

45007242781,969,847.57ILS1,960,386.601.7.11-30.6.12 עבור ממשל זמין רישונות מייקרוסופט 27/12/2012מ"בע. ט.נס א

450072513163,748.32ILS63,208.08תחנות עגינה+מחשבים ניידים30/12/2012מ"דורקום מחשבים בע


