
הזמנת רכשפריט התחייבות

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע 

חשבוניות 

במטבע מקומי 

שם הספקמ והצ"כולל מע

תאריך יצירת 

טקסט כותרתההזמנה

13-01-05-5045008660853,426,519.88ILS361,302.82

פז כלכלה 

 1996והנדסה 

29/01/2014מ"בע

ליווי - הגדלת היצע הדירות 

מעבר תעש לנגב

05-51-02-104500871937705,352.00ILS616,439.404 - 11/02/2014מ"ן בע'די ויז

ליווי - הגדלת היצע הדירות 

ל"תהליך פינוי מחנות צה



13-01-05-504500871937699,999.95ILS215,676.264 - 11/02/2014מ"ן בע'די ויז

ליווי - הגדלת היצע הדירות 

ל"תהליך פינוי מחנות צה

13-01-05-504500903251599,999.05ILS144,000.00

אברמזון יורם 

05/05/2014ושות

בחינת עלויות הרשתות 

הקמעונאיות בשיווק מוצרים 

שבפיקוח מחירים לצורך 

שיפור מנגנון הפיקוח

13-01-05-504500907463209,321.99ILS209,321.91

פז כלכלה 

 1996והנדסה 

15/05/2014מ"בע

ליווי - הגדלת היצע הדירות 

מעבר תעש לנגב



13-01-05-504500911515999,999.99ILS492,888.11

פז כלכלה 

 1996והנדסה 

27/05/2014מ"בע

ליווי - הגדלת היצע הדירות 

ל"תהליך פינוי מחנות צה

13-01-05-504500926922999,999.99ILS380,025.34

פז כלכלה 

 1996והנדסה 

07/07/2014מ"בע

ייעוץ לצוות - מכרז מסגרת 

, שומות: ן "בנושאי נדל

נושאים , בדיקות כלכליות

דוגמת עבודה )תכנוניים ועוד 

למיפוי חסמים לפיתוח 

מכרז  - (קרקרעות פרטיות

מסגרת לחמש שנים

13-01-05-504500927845999,999.99ILS311,620.71

ניהול - אביב 

הנדסה 

ומערכות מידע 

09/07/2014"בע

ייעוץ לצוות -מכרז מסגרת  

, שומות: ן "בנושאי נדל

נושאים , בדיקות כלכליות

דוגמת עבודה )תכנוניים ועוד 

שתסייע בגיבוש תכנית 

מכרז  - (לפיתוח העיר לוד

מסגרת לחמש שנים



13-01-05-504500928409999,999.99ILS322,066.37

, תוכן תכנון

כלכלה וניהול 

10/07/2014מ"בע

ייעוץ לצוות - מכרז מסגרת 

, שומות:  ן "בנושאי נדל

נושאים , בדיקות כלכליות

דוגמת סיוע )תכנוניים ועוד 

 - (ל הדיור"לפעילות חמ

מכרז מסגרת לחמש שנים

13-01-05-504500948021300,000.00ILS138,273.7901/09/2014מ"דופלאש בע

פיתוח יישום להנגשת 

התקציב באינטרנט ועיצוב 

מסמכי התקציב

13-01-05-5045009929932,499,999.92ILS0

תאסק תל 

אביב ייעוץ 

15/12/2014מ"אסטרטגי בע

ניתוח -  מכרז מסגרת 

שווקים בארץ ובעולם על 

מנת לגבש תשתית נתונים 

מכרז - וידע לקידום רפורמות 

מסגרת לשלוש שנים



13-01-05-5045009930572,499,999.92ILS015/12/2014סומך חייקין

ניתוח -  מכרז מסגרת 

שווקים בארץ ובעולם על 

מנת לגבש תשתית נתונים 

מכרז - וידע לקידום רפורמות

מסגרת לשלוש שנים

13-01-05-5045009930632,499,999.92ILS015/12/2014מ"שלדור בע

ניתוח -  מכרז מסגרת 

שווקים בארץ ובעולם על 

מנת לגבש תשתית נתונים 

מכרז - וידע לקידום רפורמות

מסגרת לשלוש שנים

13-01-05-5045009930672,499,999.92ILS0

מקינזי אנד 

. אינק, קומפני

15/12/2014איזראל

ניתוח -  מכרז מסגרת 

שווקים בארץ ובעולם על 

מנת לגבש תשתית נתונים 

מכרז - וידע לקידום רפורמות

מסגרת לשלוש שנים



13-01-05-504500994276500,000.00ILS016/12/2014מ"שלדור בע

בחינת מדיניות תמיכות 

הממשלה בחקלאות בישראל


