
הזמנת רכשפריט התחייבות

ערך ההזמנה כולל 

מטבעמ"מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

שם הספקמ והצ"כולל מע

תאריך יצירת 

טקסט כותרתההזמנה

83-05-05-034500855327225,000.00ILS72,218.00
איגוד האינטרנט 

(ר"ע)הישראלי 
אספקת שירותי גלישה09/01/2014

83-05-05-03450085587079,176.48ILS60,964.44רכבי איגום12/01/2014מינהל הרכב הממשלתי 

83-05-05-0345008565163,658,393.69ILS3,677,273.20רכישת רישוי למוצרי מיקרוסופט13/01/2014מ"בע. ט.נס א 

83-05-05-03450086004581,036.50ILS73,668.00
מערכי אנרגיה - י 'אנרג

לירושלים
עבודות בינוי20/01/2014

83-05-05-034500860507136,479.98ILS136,479.98שירותי קישור מהירים לשדרת האינטרנט20/01/2014מ"בזק בינלאומי בע 

83-05-05-034500860507118,944.00ILS118,944.00שירותי קישור מהירים לשדרת האינטרנט20/01/2014מ"בזק בינלאומי בע 

83-05-05-0345008613584,475,000.00ILS3,759,871.99
בזק החברה הישראלית 

מ"לתקשורת בע
 תשלום חשבונות טלפון21/01/2014

83-05-05-034500861369378,167.58ILS378,166.40013 שירותי קישור מהירים לשדרת האינטרנט21/01/2014מ"ן בע'נטוויז 



83-05-05-03450086145763,956.00ILS63,956.00בלדרות לעמדות שירות משרד התחבורה21/01/2014מ"טי בע.טלדור איי 

83-05-05-034500861477100,871.12ILS98,558.3221/01/2014מ"טי בע.טלדור איי
 רכישת עמדות שירות חדשות לבתי דין 

..דרוזים/שרעיים

83-05-05-034500862336420,000.00ILS404,871.74תשלומי ארנונה23/01/2014עירית ירושלים 

83-05-05-034500862347472,000.00ILS364,166.98תשלומי טלפון23/01/2014מ"בזק בינלאומי בע 

83-05-05-034500865569126,336.70ILS126,340.2428/01/2014מ"טי בע.טלדור איי
העתקות עמדות +  תחזוקה לעמדות שירות 

מתכלים+ שירות 

83-05-05-034500865736289,100.00ILS289,100.00רכישת מערכת אל פסק 28/01/2014מ"יונירום אלקטרוניקס בע  -UPS

83-05-05-094500866812576,813.50ILS427,116.87[בטחון]אוצר -  שירותי מחשוב 30/01/2014מ"לינק בע. קיו. אס,

83-05-05-034500868977236,000.00ILS135,255.80ממשל זמין- קוסט פלוס 04/02/2014מ"טלדור יועצים בע

83-05-05-034500869707467,572.48ILS132,427.8905/02/2014מ"מגלקום בע
 רכישת פסי שקעים לארונות השרתים 

בחוות השרתים

83-05-05-034500870059118,646.09ILS25,482.4206/02/2014מ"מגלקום בע
 עבודות תשתית בחוות השרתים וציוד 

.נלווה בין ארונות

83-05-05-034500874950132,168.59ILS132,168.59תחזוקת ארונות שרתים17/02/2014אלכסנדר שניידר בעמ 



83-05-05-0345008775072,695,937.74ILS2,199,156.56ממשל זמין- קוסט פלוס 23/02/2014מ"בע (ישראל)נרייז 'ג

83-05-05-0345008775571,472,928.87ILS1,307,618.18
ארגון ומדעי נהול - אמן 

יועצים בעמ
ממשל זמין- קוסט פלוס 23/02/2014

83-05-05-0345008787864,745,980.54ILS3,125,669.45
מערכות . טי. מטריקס אי

מידע מתקדמות
ממשל זמין- בית תוכנה 25/02/2014

83-05-05-0345008788141,415,151.58ILS1,100,899.09
וואן שירותי תוכנה 

מ"בע (1997)
ממשל זמין- בית תוכנה 25/02/2014

83-05-05-0345008789172,612,395.21ILS1,831,589.72 ממשל זמין- בית תוכנה 25/02/2014מ"תכנה בע- סיסנת

83-05-05-0345008789494,073,109.84ILS3,078,343.65
אלעד מערכות תוכנה 

מ"בע
ממשל זמין- בית תוכנה 25/02/2014

83-05-05-03450087903563,956.00ILS63,956.00בלדרות לעמדות שירות משרד התחבורה25/02/2014מ"טי בע.טלדור איי .

83-05-05-034500879128520,193.38ILS518,949.54
מערכות . טי. מטריקס אי

מידע מתקדמות
26/02/2014

תלפיות -ממשל זמין- שירותי מיחשוב

4:הזמנה ישנה, 2014

83-05-05-0345008797673,703,141.75ILS2,641,452.53
מערכות . טי. מטריקס אי

מידע מתקדמות
ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014

83-05-05-0345008799538,208,328.36ILS6,576,328.56
מערכות . טי. מטריקס אי

מידע מתקדמות
ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014

83-05-05-0345008799656,124,498.62ILS4,512,536.48
מערכות . טי. מטריקס אי

מידע מתקדמות
ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014



83-05-05-0345008799903,182,398.13ILS2,391,870.29ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014מ"תוכנה בע. אל. פי. אס

83-05-05-0345008799986,070,202.67ILS4,547,722.78ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014מ"טלדור יועצים בע

83-05-05-0345008800761,264,975.71ILS998,978.48ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014ן מחשבים בעמ.מ.א

83-05-05-0345008800883,759,228.94ILS2,792,323.08ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014מ"בזק בינלאומי בע

83-05-05-0345008800984,911,911.78ILS3,751,586.31
. אס.טי.אקספריס איי

מ"בע
ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014

83-05-05-0345008801183,209,600.85ILS2,484,879.40ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014מ"לינק בע. קיו. אס

83-05-05-03450088013085,226.68ILS50,296.92ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014מ"טלקוד מחשבים בע

83-05-05-034500880137321,202.96ILS320,976.98ממשל זמין- בית תוכנה 27/02/2014מ"בע. ט.נס א

83-05-05-034500880407312,700.00ILS253,537.78ממשל זמין- בית תוכנה 02/03/2014מ"אופיסופט בע

83-05-05-0345008804122,169,066.65ILS1,713,159.61
מרטנס הופמן שירותי 

מ"מיחשוב בע
ממשל זמין- בית תוכנה 02/03/2014

83-05-05-034500880422944,123.90ILS725,046.79ממשל זמין- בית תוכנה 02/03/2014מ"און תוכנה בע-לוג

83-05-05-034500880429685,391.20ILS475,506.39ממשל זמין- בית תוכנה 02/03/2014מ"קונסיסט מערכות בע



83-05-05-034500880439226,860.90ILS161,148.14
אורטל שירותי כח אדם 

מ"בע
ממשל זמין- בית תוכנה 02/03/2014

83-05-05-03450088044255,696.00ILS14,426.66
אורטל שירותי כח אדם 

מ"בע
ממשל זמין- בית תוכנה 02/03/2014

83-05-05-034500880919131,089.55ILS131,088.08ממשל זמין- בית תוכנה 03/03/2014מ"לינק בע. קיו. אס

83-05-05-0345008818791,162,669.14ILS937,961.73
מערכות . טי. מטריקס אי

מידע מתקדמות
ממשל זמין- בית תוכנה 04/03/2014

83-05-05-03450088308986,220.24ILS81,594.6406/03/2014מ"טי בע.טלדור איי
 רכישת עמדות שירות למשרד לביטחון 

.פנים

83-05-05-034500886678353,875.39ILS244,149.17
אי טי וויי פתרונות 

מ"בע
שירותי אבטחת מידע17/03/2014

83-05-05-0945008871193,434,331.32ILS2,747,821.02
מוביסק טכנולוגיות 

מ"בע
אבטחת מידע18/03/2014

83-05-05-034500890401128,914.48ILS74,119.00
ניהול . א.רמות מ

מ"בע (1993)ותחזוקה 
 העסקת מוקדן לבניין האנרגיה26/03/2014

83-05-05-0345008963552,955,900.00ILS2,359,810.62
אלעד מערכות תוכנה 

מ"בע
ממשל זמין- בית תוכנה 09/04/2014

83-05-05-034500900247489,228.00ILS489,228.00שירותי אבטחת מידע28/04/2014מ"קמרקס בע'צ

83-05-05-094500900247106,200.00ILS106,200.00אבטחת מידע28/04/2014מ"קמרקס בע'צ

83-05-05-0945009005052,816,460.15ILS2,816,460.11013 רכישת ואחזקת שרתי מטמון28/04/2014מ"ן בע'נטוויז .

83-05-05-034500900591309,643.39ILS208,163.39
 (ישראל)פקרד -היולט

מ"בע
ממשל זמין- בית תוכנה 29/04/2014



83-05-05-034500900942408,250.00ILS408,250.00
עמותת סנונית לקידום 

החינוך המתוקשב
29/04/2014

 השתתפות משרד ראש הממשלה 

הקמת שער ממשלה מתוקשב: בפרויקט

83-05-05-034500901068134,090.00ILS134,343.00
עמותת סנונית לקידום 

החינוך המתוקשב
29/04/2014

הקמת שער :  השתתפות הכנסת בפרויקט

.ממשלה מתוקשב

83-05-05-034500901314241,900.00ILS241,900.00
אתנה סמרטקרד 

מ"סולושנס בע
. רכישת כרטיסים חכמים30/04/2014

83-05-05-034500902100207,703.60ILS227,242.50
שפיר הנדסה אזרחית 

מ"וימית בע
01/05/2014

שירותי חניה לעובדים חניון מרכז האנרגיה 

ירושלים

83-05-05-03450090230887,889.28ILS87,889.2801/05/2014מ"טי בע.טלדור איי
תחזוקה ותמיכה למחשבים ולציוד ,  שירות

.היקפי

83-05-05-0945009088284,989,477.47ILS4,989,476.99
קומפיוטר סי דאטה 

מ"בע
אבטחת מידע19/05/2014

83-05-05-034500909327156,303.11ILS0רכישת שרת בלייד20/05/2014מ"דורקום מחשבים בע 

83-05-05-034500909724367,452.00ILS397,975.85
 (1999) 1.-סי. אי1מד 

מ"בע
.DR אירוח ארונות שרתים ותקשורת באתר 21/05/2014

83-05-05-0945009096801,103,323.60ILS1,103,323.6021/05/2014מ"מיקרוסופט ישראל בע
 רכישת שירותי תמיכה למוצרי מיקרוסופט 

.ברמת פרמייר

83-05-05-03450091276863,956.00ILS63,956.00בלדרות לעמדות שירות משרד התחבורה29/05/2014מ"טי בע.טלדור איי .



83-05-05-034500914751462,560.00ILS462,553.78שירות התעסוקה-  תחזוקת עמדות שירות 05/06/2014מ"טי בע.טלדור איי.

83-05-05-0345009206372,964,000.00ILS2,961,067.06שכר דירה22/06/2014מינהל הדיור הממשלתי

83-05-05-034500923006188,325.00ILS185,535.00השתלמות לגיבוש29/06/2014מ"איסתא ישראל בע 

83-05-05-034500923412117,952.80ILS117,952.80משטרה-  תחזוקת עמדות שירות 29/06/2014מ"טי בע.טלדור איי.

83-05-05-034500923420690,080.00ILS650,700.00ממשל זמין" פרויקט 29/06/2014משרד ראש הממשלה."

83-05-05-034500923440124,891.20ILS124,891.20תחזוקת עמדות שירות למשרד המשפטים29/06/2014מ"טי בע.טלדור איי 

83-05-05-034500927090532,821.32ILS232,644.68
שמיר מערכות ומפעלים 

בעמ
. תחזוקה למערכת שליחת מסרונים07/07/2014

83-05-05-034500927438725,700.00ILS725,700.00
אתנה סמרטקרד 

מ"סולושנס בע
. רכישת כרטיסים חכמים08/07/2014

83-05-05-034500930384987,770.92ILS987,770.9215/07/2014מ"טו בי סקיור בע
 רכישת ותחזוקת מערכת הגנה 

מחשוביות

83-05-05-034500931490188,148.64ILS188,148.64תחזוקה למערכת 17/07/2014מ"פרו בע. וי.איי.אן.טי.איי IVR.

83-05-05-034500931500127,912.00ILS127,912.00בלדרות לעמדות שירות משרד התחבורה17/07/2014מ"טי בע.טלדור איי .



83-05-05-094500932634823,502.94ILS851,185.8621/07/2014מ"דורקום מחשבים בע
 רישוי עבור מערכת הגיבויים של הסביבה 

הוירטואלית

83-05-05-034500937238379,594.20ILS145,246.20רכישת עמדות שירות לרשות האוכלוסין31/07/2014מ"טי בע.טלדור איי .

83-05-05-034500940677822,929.64ILS0
בינת תקשורת מחשבים 

מ"בע
. תמיכה ותחזוקה בציוד תקשורת10/08/2014

83-05-05-034500941904741,743.28ILS31,364.40שירותי קישור מהירים לשדרת האינטרנט12/08/2014מ"בזק בינלאומי בע 

83-05-05-034500941918882,150.30ILS275,114.64013 שירותי קישור מהירים לשדרת האינטרנט12/08/2014מ"ן בע'נטוויז 

83-05-05-094500945764188,235.96ILS188,148.64תמיכה ותפעול של מערכת ,  תחזוקה24/08/2014מ"פרו בע. וי.איי.אן.טי.אייIVR.

83-05-05-034500947327146,674.00ILS146,674.00
הראל טכנולוגיות מידע 

מ"בע
.תחנות עבודה/ רכישת מחשבים נייחים28/08/2014

83-05-05-034500947330298,740.60ILS0 רכישת מחשבים ניידים28/08/2014מ"תים בע- מלם .

83-05-05-034500954100210,276.00ILS130817.16
מערכות זמן אמת - רזאל 

מ"בע
ממשל זמין- בית תוכנה 16/09/2014



83-05-05-034500956628967,600.00ILS967,600.00
אתנה סמרטקרד 

מ"סולושנס בע
. רכישת כרטיסים חכמים23/09/2014

83-05-05-034500957701580,778.30ILS65,803.88שירותי תחזוקה עבור שירות התשלומים29/09/2014מ"קרדיט גארד בע .

83-05-05-03450095954063,956.00ILS63,956.00בלדרות לעמדות שירות משרד התחבורה02/10/2014מ"טי בע.טלדור איי .

83-05-05-034500959605214,050.02ILS0
הראל טכנולוגיות מידע 

מ"בע
02/10/2014

 של פרויקט DR רכישת שרת לאתר ה 

ז"תמו

83-05-05-03450096117758,182.73ILS0ק" רכישת מדפסות וטונרים לפרויקט דו06/10/2014מ"דנגוט מחשבים בע.

83-05-05-0345009616171,224,750.00ILS0
עמותת סנונית לקידום 

החינוך המתוקשב
19/10/2014

 השתתפות משרד ראש הממשלה 

הקמת שער ממשלה מתוקשב: בפרויקט

83-05-05-034500964066300,000.00ILS300,000.00
עמותת סנונית לקידום 

החינוך המתוקשב
23/10/2014

:  השתתפות המוסד לביטוח לאומי בפרויקט

הקמת שער ממשלה מתוקשב

83-05-05-0345009664511,295,450.17ILS0
 (ישראל)פקרד -היולט

מ"בע
28/10/2014

 רכישת שירותי תחזוקה פרואקטיביים 

לחוות השרתים

83-05-05-034500973793520,555.58ILS0
 (1999) 1.-סי. אי1מד 

מ"בע
.DR אירוח ארונות שרתים ותקשורת באתר 10/11/2014

83-05-05-03450097379459,704.46ILS0תחזוקה ותמיכה למוצרי ,  שירות10/11/2014אלכסנדר שניידר בעמKVM.



83-05-05-034500973795100,890.00ILS0רכישת תחנות ניהול 10/11/2014אלכסנדר שניידר בעמ  -CHIP - PC.

83-05-05-034500975485224,091.70ILS0
עמותת סנונית לקידום 

החינוך המתוקשב
16/11/2014

הקמת :  השתתפות ממשל זמין בפרויקט

.שער ממשלה מתוקשב

83-05-05-034500981756871,180.92ILS0
הראל טכנולוגיות מידע 

מ"בע
25/11/2014

 רכישת ציוד תקשורת לחיבור משתמשי 

קצה של ממשל זמין

83-05-05-034500982471275,272.68ILS0
הראל טכנולוגיות מידע 

מ"בע
. רכישת ספקי כוח לשרתים26/11/2014

83-05-05-0345009831353,246,021.18ILS0רכישת שרתים ומערכות גיבוי26/11/2014מ"דורקום מחשבים בע .

83-05-05-0345009833251,012,932.51ILS0רכישת רישוי למוצרי מיקרוסופט27/11/2014מ"בע. ט.נס א 

83-05-05-034500985055563,852.88ILS0
הראל טכנולוגיות מידע 

מ"בע
02/12/2014

 רכישת שרתים למערך הסייבר ואבטחת 

.מידע

83-05-05-034500985793822,966.22ILS0
ר .ג.זברה א

מ"טכנולוגיות בע
אבטחת מידע03/12/2014

83-05-05-034500985734117,993.81ILS007/12/2014מ"מגלקום בע
 פרוק תשתיות תקשורת הנמצאות באתר 

DRוהרכבת תשתיות באתר חדש 

83-05-05-0345009866142,037,314.82ILS0
מוביסק טכנולוגיות 

מ"בע
אבטחת מידע07/12/2014

83-05-05-034500991634756,353.45ILS011/12/2014מ"סייברארק תוכנה בע
 רכישת רישוי ושירותי תחזוקה ותמיכה 

לכספות וירטואלי



83-05-05-034500992712127,912.00ILS0בלדרות לעמדות שירות משרד התחבורה14/12/2014מ"טי בע.טלדור איי .

83-05-05-034500992753150,004.60ILS014/12/2014מ"בע. ט.נס א
-  רכישת מערכת שירות ותמיכה בלקוחות 

CA.


