
הזמנת רכשפריט התחייבות

כ ערך "סה

הזמנה במטבע 

מטבע מקומימ"מקומי כולל מע

ערך ההזמנה כולל 

מ"מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי כולל 

שם הספקמ והצ"מע

תאריך יצירת 

טקסט כותרתההזמנה

05-51-01-414500853843417,889.92ILS417,889.92417,875.76
יפעת המרכז למידע 

מ"תקשורתי בע
07/01/2014

 שירותי מידע 

תקשורתי

05-51-01-414500853769212,400.00ILS212,400.00195,663.9507/01/2014פז חברת נפט בעמ
 רכישת סולר 

למיזוג וגנרטור

05-51-01-41450085461761,850.88ILS61,850.8848,626.59

גלובס פבלישר 

 (1983)עתונות 

מ"בע

רכש עיתונים08/01/2014

05-51-01-414500855700133,938.42ILS133,938.4259,119.24עבודות שיפוץ12/01/2014מחאמיד עלי



05-51-01-414500860484442,332.77ILS442,332.77585,647.45
תפוז ייזום ופיתוח 

מ"תחנות בע
20/01/2014

תחזוקת מבנה 

בנין ניפ - 

הרשות )

לזכויות ניצולי 

(שואה

05-51-01-414500861391354,000.00ILS354,000.00352,709.2721/01/2014אפם השקעות בעמ

שרותי גניזה 

- ואחסון 

גמלאות

05-51-01-414500862057106,248.00ILS106,248.00104,850.00מחוזיאדה22/01/2014מ"כנפי משק תור בע

05-51-01-414500863561107,368.92ILS107,368.92107,368.92
הוצאת עתון הארץ 

מ"בע
רכש עיתונים26/01/2014

05-51-01-414500864305212,400.00ILS212,400.00164,899.59
סלקום תקשורת 

.מ.קווית ש
27/01/2014

תקשורת פנים 

נייחת



05-51-01-414500866509535,120.01ILS535,120.01332,607.10
הפצות ועיטוף . ד.א

מ"בע
30/01/2014

- שרותי עיטוף 

גמלאות

05-51-01-41450086878662,962.74ILS62,962.7462,940.74
הפצות ועיטוף . ד.א

מ"בע
04/02/2014

- שירותי עיטוף 

גמלאות

05-51-01-704500869130113,775.93ILS113,775.9377,011.94ניהול סיכונים05/02/2014החשב הכללי

05-51-01-424500872932172,870.00ILS172,870.00143,499.8012/02/2014מ"איסתא ישראל בע

 השתלמות 

לגיבוש

05-51-01-414500874056407,542.50ILS407,542.50016/02/2014סעדה הרצל

 עבודות צבע 

ביחידות 

2014-האוצר 



05-51-01-41450088253358,410.00ILS58,410.0029,205.00

יעד בטיחות חברה 

למסחר והנדסה 

מ"בע

05/03/2014

 תחזוקת  

מערכת גילוי 

אש

05-51-01-414500882914124,608.00ILS124,608.0080,672.05
בצלאל קפה ואוכל 

מ"בע
 הפעלת מיזנון06/03/2014

05-51-01-424500883314347,081.94ILS347,081.94347,082.4009/03/2014מ"איסתא ישראל בע

 השתלמות 

לגיבוש

05-51-01-424500883318158,084.60ILS158,084.60111,941.88

ארגון שרותי - אשת 

09/03/2014מ"תיירות בע

 השתלמות 

לגיבוש

05-51-01-704500884619149,968.56ILS149,968.56124,763.76עבודת ייעוץ11/03/2014קפוטא מאיר

05-51-01-414500885539295,000.00ILS295,000.00285,089.94עיטוף תלושים12/03/2014מ"מלם מערכות בע



05-51-01-414500887569426,400.00ILS426,400.00426,303.40
 (1800)אולטרא שי 

מ"בע
19/03/2014

 רכישת שי 

לחג הפסח

05-51-01-41450088776299,804.32ILS99,804.325,653.40
פלוך .יורם פרידמן י

.אד
19/03/2014

 ייעוץ בתחום 

הבינוי וליווי 

פרויקטים

05-51-01-424500893090137,841.70ILS137,841.7091,495.0002/04/2014מ"איסתא ישראל בע

 השתלמות 

לגיבוש

05-51-01-70450089660253,411.52ILS53,411.5252,105.26שירותי ייעוץ09/04/2014הובן אטל

05-51-01-414500899649361,800.46ILS361,800.4676,000.04
אורטל תיירות ונופש 

מ"בע
27/04/2014

 נופשון גמלאי 

משרד האוצר

05-51-01-414500905262342,201.18ILS342,201.18337,574.40יום האישה11/05/2014מ"איסתא ישראל בע 



05-51-01-41450090528961,360.00ILS61,360.0061,360.00
שיווק ציוד - גרפיטי 

"משרדי ונייר בע
11/05/2014

ציוד משרדי 

ונייר

05-51-01-424500908533291,050.00ILS291,050.00264,370.0019/05/2014מ"איסתא ישראל בע

 השתלמות 

לגיבוש

05-51-01-42450090849082,434.80ILS82,434.8068,180.40

רוב מלונות -אל

19/05/2014מ"בע (1993)יוקרה 

JEDG כנס 

05-51-01-41450091238195,000.00ILS95,000.00028/05/2014המדפיס הממשלתי

 הדפסת 

חוברות עיקרי 

התקציב

05-51-01-414500916293235,950.14ILS235,950.14238,217.98
שיווק חוויתי -ן 'אינוויז

מ"בע
10/06/2014

טקס עובד 

מצטיין

05-51-01-4645009192005,700,119.28ILS5,700,119.285,701,282.38
מינהל הדיור 

הממשלתי
18/06/2014

 אומדן תשלום 

דמי שימוש



05-51-01-414500922243110,400.00ILS110,400.00107,835.54
מינהל הדיור 

הממשלתי
שכר דירה25/06/2014

05-51-01-41450092256484,330.48ILS84,330.4863,245.46
שיווק . ע.א.א

מ"למוסדות בע
 מצרכי שתייה26/06/2014

05-51-01-6145009244237,600,400.00ILS7,600,400.007,634,977.58
מינהל הדיור 

הממשלתי
01/07/2014

 אומדן שנתי 

ד"לשכ

13-01-05-444500924423160,000.00ILS160,000.00152,737.39
מינהל הדיור 

הממשלתי
01/07/2014

שכר דירה בגין 

המוסד 

לבוררות 

מוסכמת

05-51-01-704500927715449,895.06ILS449,895.06121,237.39
רואי ' בן דוד ושות. ע

חשבון
09/07/2014

ביקורת פנימית 

בחשבות

05-51-01-424500930480132,900.00ILS132,900.00110,200.0016/07/2014מ"איסתא ישראל בע

 השתלמות 

לגיבוש



13-01-05-444500932426449,011.36ILS449,011.36449,011.36
המוסד לבוררות 

מוסכמת
21/07/2014

השתתפות 

בתפעול 

במוסד 

לבוררות 

מוסכנת

05-51-01-41450093268450,740.00ILS50,740.0033,450.00
אורטל תיירות ונופש 

מ"בע
נופש גמלאים22/07/2014

05-51-01-41450093398258,497.67ILS58,497.6758,498.00מוניטורים24/07/2014מ"חיון מחשבים בע 

05-51-01-414500936411154,700.00ILS154,700.00284,200.00
אורטל תיירות ונופש 

מ"בע
נופש גמלאים30/07/2014

05-51-01-42450093852065,514.99ILS65,514.9961,857.00

. י.ה.מלונות הירדן מ

04/08/2014מ"בע

 כנס אגף 

החשב הכללי

05-51-01-41450093921680,240.00ILS80,240.0010,194.0806/08/2014צילומעתיק בעמ
- פעימות מונה 

צילום



05-51-01-414500945989399,000.00ILS399,000.00257,651.00

חברה למפעלי 

כלכלה ותרבות 

לעובדי המד

25/08/2014

 התקשרות עם 

מועדון טוב 

2014לשנת 

05-51-01-42450094600292,040.00ILS92,040.0076,700.00

מרכז הקונגרסים 

25/08/2014.סי.סי.הבינלאומי אי

 כנס אגף 

התקציבים 

לזכר הנופלים

05-51-01-414500948356242,667.00ILS242,667.003,882.67 02/09/2014בעמ (1974)קרביץ
נייר צילום 

ממוחזר

05-51-01-414500948407194,523.00ILS194,523.0028,011.33
מוצרי נייר - שחר 

מ"בע
02/09/2014

נייר צילום 

אקולוגי

05-51-01-41450095056274,940.00ILS74,940.0074,940.00

המחלקה _ הפועל 

לספורט במקומות 

העבוד

08/09/2014
 10 רישום 

קבוצות ספורט

05-51-01-41450095117272,764.84ILS72,764.840שירותי אחזקה09/09/2014מ"ח בע"מיקדן בית כי 



05-51-01-4145009532671,092,680.00ILS1,092,680.000
חברת החשמל 

לישראל בעמ
15/09/2014

 תשלומי 

חשבונות 

חשמל

05-51-01-414500953250472,000.00ILS472,000.000
מערכי - י 'אנרג

אנרגיה לירושלים
15/09/2014

 הוצאות 

בניין -אנרגיה 

האנרגיה

05-51-01-414500953416160,999.20ILS160,999.200
אחזקה ושירותים 

מ"מלון דניאל בע
15/09/2014

 שירותי 

-אחזקה

חשבות 

תגמולים

05-51-01-414500953617108,560.00ILS108,560.000
מגדל שלום מאיר 

בעמ
15/09/2014

 שירותי 

ניקיון , אחזקה

ומים

05-51-01-41450095337594,400.00ILS94,400.000
אחזקה ושירותים 

מ"מלון דניאל בע
15/09/2014

הוצאות חשמל 

ומים



05-51-01-414500953884236,000.00ILS236,000.000
. 21יפו ' הבניין ברח

מ"ירושלים בע
16/09/2014

 תשלום 

חשבונות מים 

הבניין -וחשמל 

21יפו ' ברח

05-51-01-414500953892163,875.10ILS163,875.100
. 21יפו ' הבניין ברח

מ"ירושלים בע
 שירותי ניקיון16/09/2014

05-51-01-60450095409793,038.00ILS93,038.0010,727.0016/09/2014משרד התחבורה
 רשיונות רכב 

ממשלתי

05-51-01-414500954678126,486.78ILS126,486.780עבודות שיפוץ17/09/2014מ"כהן ינון בע



05-51-01-4145009551271,014,800.00ILS1,014,800.00435,634.67
ניהול ומידע - דע -גאו

מקרקעין ונכסים
 שירותי סריקה18/09/2014

05-51-01-414500955282221,997.41ILS221,997.410
אס .איצ.אי

מ"טכנולוגיות בע
21/09/2014

פרויקטים של 

התייעלות 

אנרגטית

05-51-01-414500956394508,517.04ILS508,517.04023/09/2014מגדל הנביאים בעמ

 שירותי 

תחזוקה וניהול 

עם ועולמו-

05-51-01-414500956595160,324.05ILS160,324.050
דונה חברה להנדסה 

מ"ובנין בע
23/09/2014

 שירותי 

תחזוקה בבית 

דונה



05-51-01-704500965119389,400.00ILS389,400.000
דלויט טכנולוגיות 

מ"מידע ישראל בע
26/10/2014

 שירותיי ייעוץ 

להטמעת 

תרבות 

ותהליכי עבודה 

, של תכנון

בקרה ומדידה

05-51-01-414500965270177,000.00ILS177,000.005,542.46חלפים למזגנים26/10/2014מ"אלקטרה בע

05-51-01-414500965268161,019.35ILS161,019.35026/10/2014מ"אלקטרה בע
תחזוקת 

מזגנים וחלפים

05-51-01-4145009668431,523,176.33ILS1,523,176.330
פזומט מקבוצת פז 

מ"בע
29/10/2014

 תדלוק רכב 

ממשלתי 

משרד האוצר

05-51-01-414500969712114,085.04ILS114,085.0467,892.14
רמת החייל אקויטיס 

.סי.אל.אל
04/11/2014

 דמי ניהול 

בית - ותחזוקה 

צים



05-51-01-70450097010262,540.00ILS62,540.000
דלויט טכנולוגיות 

מ"מידע ישראל בע
05/11/2014

 שירותיי ייעוץ 

להטמעת 

תרבות 

ותהליכי עבודה 

, של תכנון

בקרה ומדידה

05-51-01-414500973874341,300.00ILS341,300.0061,327.62
מינהל הדיור 

הממשלתי
12/11/2014

 התחייבות 

לדיור 

הממשלתי בגין 

תוספת שטח 

ברשות זכויות 

ניצולי שואה

05-51-01-414500974155290,000.00ILS290,000.000
 (2005)סטימצקי 

מ"בע
רווחת עובדים12/11/2014

05-51-01-414500974131123,899.00ILS123,899.000
חברת דואר ישראל 

מ"בע
12/11/2014

 פעימות מונה 

מכונות ביול



05-51-01-414500977196270,776.91ILS270,776.910

בזק החברה 

הישראלית 

מ"לתקשורת בע

18/11/2014
 תשלומי 

חשבונות טלפון

05-51-01-414500976846166,096.80ILS166,096.800

חב המשקם 

לתעסוקת קשישים 

ובעלי כושר

18/11/2014
 עבודות 

במשרד הראשי

05-51-01-41450097693597,309.00ILS97,309.0097,309.0018/11/2014משרד החוץ
 הקמת נציגות 

ינג'האוצר בביג

05-51-01-414500977441132,153.04ILS132,153.0417,009.44
שיווק . ע.א.א

מ"למוסדות בע
19/11/2014

מוצרי שתייה 

וציוד משרדי



05-51-01-414500979204243,171.10ILS243,171.100
תפוז ייזום ופיתוח 

מ"תחנות בע
23/11/2014

תחזוקת מבנה 

בנין ניפ - 

הרשות )

לזכויות ניצולי 

(שואה

05-51-01-414500978893129,800.00ILS129,800.000רכישת סולר23/11/2014פז חברת נפט בעמ 

05-51-01-41450097991782,410.92ILS82,410.920
סלקום תקשורת 

.מ.קווית ש
24/11/2014

תקשורת פנים 

ארצית נייחת

05-51-01-414500982436521,973.23ILS521,973.23484,181.14
הקרן הפנימית 

לביטוחי הממשלה
27/11/2014

 תשלום ביטוח 

לחברת ענבל

05-51-01-41450098285780,314.69ILS80,314.690
הנדסה  (3000). מ.ד

מ"בע
 מולטימדיה30/11/2014



05-51-01-42450098325356,250.00ILS56,250.00030/11/2014משרד המשפטים

השתלמות 

פרקליטים

05-51-01-704500983885299,999.99ILS299,999.990
- רוזנבלום 

'רוח,הולצמן
01/12/2014

 התקשרות 

עבור שירותי 

ביקורת 

למשרד האוצר

05-51-01-414500984888330,000.00ILS330,000.000

חברה למפעלי 

כלכלה ותרבות 

לעובדי המד

02/12/2014

 התקשרות עם 

מועדון טוב 

2015לשנת 

05-51-01-41450098506173,459.43ILS73,459.430
שיווק ציוד - גרפיטי 

"משרדי ונייר בע
03/12/2014

ציוד משרדי 

ונייר



05-51-01-414500986588126,198.99ILS126,198.990
שיווק ציוד - גרפיטי 

"משרדי ונייר בע
04/12/2014

ציוד משרדי 

ונייר

05-51-01-41450098593589,489.43ILS89,489.430
שיווק ציוד - גרפיטי 

"משרדי ונייר בע
04/12/2014

ציוד משרדי 

ונייר

05-51-01-41450098692571,947.60ILS71,947.600
 (1800)אולטרא שי 

מ"בע
 שי יום הולדת07/12/2014

05-51-01-4145009886532,734,163.49ILS2,734,163.490

המשרד הנקי נקיון 

ואחזקה 

מ"בע(1987)

 שירותי ניקיון08/12/2014

05-51-01-414500989028227,700.00ILS227,700.000
אורטל תיירות ונופש 

מ"בע
09/12/2014

נופשון גמלאי 

משרד האוצר



05-51-01-424500988780274,350.00ILS274,350.00009/12/2014ספיר דנה

 פיתוח עבודת 

צוות

05-51-01-414500990822808,723.03ILS808,723.03010/12/2014מ"אלקטרה בע
עבודות מיזוג 

אויר

05-51-01-414500990812349,776.19ILS349,776.19010/12/2014סעדה הרצל
- עבודות צבע 

2015

05-51-01-41450099036370,210.00ILS70,210.0070,210.00
נבו הוצאה לאור 

מ"בע
10/12/2014

 מנוי לאתר 

משפטי



05-51-01-41450099035460,253.02ILS60,253.020
כהן חגית קבלני בנין 

מ"בע
עבודות שיפוץ10/12/2014

05-51-01-414500991622999,740.00ILS999,740.000
פלאפון תקשורת 

מ"בע
11/12/2014

 תשלומי 

פלאפון

05-51-01-414500991587708,000.00ILS708,000.000
הפצות ועיטוף . ד.א

מ"בע
11/12/2014

- שירותי עיטוף

גמלאות

05-51-01-414500991027592,907.99ILS592,907.990
יפעת המרכז למידע 

מ"תקשורתי בע
11/12/2014

שירותי מידע 

תקשורתי

05-51-01-414500991681236,284.20ILS236,284.200
" חי"יעקב מליח 

מ"בע
11/12/2014

 החלפת 

-מערכת האל 

פסק במשרד 

האוצר



05-51-01-41450099096173,850.30ILS73,850.3073,850.30

טי - טריפל 

טכנולוגיות מיחשוב 

מתקדמו

11/12/2014
 ייעוץ להקמת 

חדר שרתים

05-51-01-4145009918663,919,000.00ILS3,919,000.00388,242.7114/12/2014עירית ירושלים

 תשלומי 

ארנונה  יחידות 

האוצר

05-51-01-41450099190375,231.90ILS75,231.900
הוצאת עתון הארץ 

מ"בע
 חידוש מנויים14/12/2014

05-51-01-41450099180360,000.00ILS60,000.0020,448.7014/12/2014עירית חיפה
 תשלומי 

ארנונה

05-51-01-414500993757285,478.97ILS285,478.970
סופר מערכות . י

מ"חשמל בע
15/12/2014

 ביצוע 

התאמות 

בחדר מחשב 

במשרד האוצר 

הראשי



05-51-01-414500993479262,308.10ILS262,308.100
הגן הטכנולוגי . י.ט.ג

מ"ירושלים בע
15/12/2014

 ביצוע עבודות 

שיפוץ

05-51-01-414500992989145,608.09ILS145,608.090
אגודה לבריאות 

(ר"ע)הציבור 
15/12/2014

 העסקת 

עובדים 

מוגבלים

05-51-01-414500993590123,697.73ILS123,697.73015/12/2014מ"אלקטרה בע

חיבור מערכת 

מיזוג אויר 

קיימת לשני 

מוקדים נוספים

05-51-01-41450099328459,849.01ILS59,849.010
ארגון שרותי - אשת 

מ"תיירות בע
15/12/2014

תחרות 

התייעלות 

אגפית

05-51-01-704500992825663,750.42ILS663,750.42663,750.42

לוטם אסטרטגיות 

לפיתוח ארגונים 

15/12/2014מ"בע

 שירותי 

הדרכה ופיתוח 

ארגוני

05-51-01-42450099327877,700.00ILS77,700.000

ארגון שרותי - אשת 

15/12/2014מ"תיירות בע

 השתלמות 

לגיבוש

13-01-05-444500993629103,160.00ILS103,160.000
המוסד לבוררות 

מוסכמת
15/12/2014

השתתפות 

בתפעול

05-51-01-414500994597118,000.00ILS118,000.0035,922.3716/12/2014אפם השקעות בעמ
- שירותי גניזה 

גמלאות



05-51-01-414500997060158,176.09ILS158,176.090עבודות שיפוץ21/12/2014מ"כהן ינון בע

05-51-01-704500996949144,767.36ILS144,767.360שירותי ייעוץ21/12/2014אברמזון אפרים ושות

05-51-01-6045010002313,349,711.80ILS3,349,711.802,488,962.72
מינהל הרכב 

הממשלתי
25/12/2014

אחזקת רכב 

למשרד ראשי

05-51-01-414501000296344,404.21ILS344,404.210
הקרן הפנימית 

לביטוחי הממשלה
25/12/2014

 תשלומים 

לחברת ענבל 

בגין פסקי דין

05-51-01-41450100019192,804.64ILS92,804.640
אסמים חבילות שי 

מ"בע
רווחת עובדים25/12/2014

05-51-01-41450100020592,804.64ILS92,804.640
שקדיה גבע תעשיות 

מ"בע
רווחת עובדים25/12/2014

05-51-01-414501001172510,000.00ILS510,000.000שירותי גניזה28/12/2014אפם השקעות בעמ

05-51-01-414501001617400,000.00ILS400,000.000
משתלות פולק יגאל 

מ"בע
29/12/2014

תחזוקת גינון 

חוץ ופנים



4500913432230,000.00ILS230,000.00ILS001/06/2014מזרחי יוסף

 שירותי גינון 

פנים וחוץ 

באתרי משרד 

- האוצר 

ההתקשרות 

בוטלה

4500918249239,000.00ILS239,000.00ILS0
לשכת הפירסום 

הממשלתי
16/06/2014

קמפיין בנושא 

בניית 

אסטרטגיה 

תקשורתית 

ומיתוג 

התכנית 

התקשורתית 

 2015לתקציב 

ההתקשרות - 

בוטלה

45009383231,500,000.00ILS1,500,000.00ILS0
לשכת הפירסום 

הממשלתי
04/08/2014

 קמפיין 

הטבות 

לתושבי 

- הדרום 

ההתקשרות 

בוטלה

התקשרויות שבוטלו




