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 2015יולי  16  

 

 לכבוד

 רן קינןמר 

 לחופש המידעהתנועה 

 

 

 מענה לפנייתכם בנושא התקשרות בית הנשיא עם ספקים הנדון: 

 4102-4102לשנים 

 

 שלום רב,

בפתח הדברים נבקש להבהיר, כי הנתונים אותם נעביר להלן מתייחסים לכל המכלול המתקיים בבית 

עובדים,  120וצעת כלל הפעילות ובהם מעל הנשיא, ואשר כולל בראש וראשונה את המשרדים בהם מב

כולל מחלקת חנינות, מחלקת טקסים ואירועים, מערך האבטחה ההיקפי של משכן הנשיא, המחלקה 

 המדינית, פניות ציבור, בנא"מ ועוד. 

במובן זה דומה פעילות משכן נשיא המדינה לכל משרד ממשלתי אחר בו קיימת מצבת כח אדם קבועה 

 ו הייעודיים.המבצעת את תפקידי

נוסף על כך, במשכן הנשיא מתקיימים על פי החוק כלל האירועים והטקסים הממלכתיים בראשות נשיא 

המדינה ובהם אירוח משלחות רשמיות, אורחים מדיניים, אירועים הפתוחים לקהל הרחב בהשתתפות 

ון. כלל הוצאות אלפי אזרחי מדינת ישראל ואורחים מחו"ל וכן וטקסים בשיתוף צה"ל ומערכת הביטח

 האחזקה והתפעול של מערך הטקסים והביקורים הרשמיים מפורטות במסמך זה.

 

 נשמח לעמוד לרשותכם, בכל עת.

 

 בברכה,

 

 שרון שפי

 ממונה על חופש המידע
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 :4102להלן פירוט הספקים החיצוניים לשנת 

 

 שם הספק

 

 סכום ההוצאה

 

  4102פירוט הוצאה ומהות הדרישה 

 הוצאות אבטחה

 ציוד עזרה ראשונה למחלקת הביטחון.  419.56 ש.א.ג. שרותי רפואה בע"מ

 ציוד אבטחה 18,168.91 רותם, תעשיות בעמ

 ציוד אבטחה 474,966.13 מוטורולה סולושנס ישראל בע'מ

 ביגוד וציוד מאבטחים 74,880.20 קבוצת גולף א. ק. בע"מ

 ציוד אחזקה ובטחון 3,776.00 נאור בע"מ -תג 

עון ניסן חברה לניהול תחנות גד

 דלק בע

 אמצעי בטחון ואבטחה 497.94

 ציוד תיעוד 798.51 קבוצת חברות שמעוני בע"מ

 שירות לציוד כיבוי אש ושלטים   6,204.44 אמין הנדסת אש בע"מ

 השתלמות אבטחה 1,200.00 מגן דוד אדם

 כ"א אבטחה 2,843.80 נאורי רו"ח

 אימוני אבטחה 40,003.18 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 הסכם שירות ואחזקה לשערי מגנומטר במשכן.   16,260.40 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ

 ציוד אבטחה 1,976.50 פרוטק בטיחות וטכנולוגיה בע"מ

 אמצעי בטחון  21,434.70 רותם, תעשיות בעמ

 תיקי עזרה ראשונה   1,327.50 ממרם שיווק ציוד רפואי בע"מ

כנולוגיות מיגון ג'י פור אס ט

 )ישראל(

 הסכם שירות ואחזקה לשערים לגילוי מתכות  10,927.98

 אמצעי בטחון ואבטחה 67,875.96 איסטרוניקס בע"מ

 בדיקת התקנה ופעולה של מערכת גילוי ופריצה   2,065.00 מיגטק יעוץ והנדסה

 ציוד אבטחה 442.5 בכר דוד

 חה על פי הוראות שבכשירותי מעטפת אבט 963,100.00 מגן דוד אדם

 ציוד אבטחה 4,629.14 ביפר תקשורת ישראל בע"מ

שלטי בטחון והכוונה על פי חוק במתחם הבית וברחבת  991.2 שלטי המעצב )מומי( בע"מ

 הטקסים
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 מערכת כריזה לשעת חירום 50,417.86 ברקאי בני ברוקשטיין בעמ

 אימוני אבטחה 10,195.20 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 חמגשיות לאבטחה לביקור נשיא ארה"ב 5,664.00 שירותי מזון בע"מ -ועופר אבי 

 אבטחה יום העצמאות 15,222.00 רותם נמרוד

ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון 

 )ישראל(

 שירות ואחזקה מכונות אבטחה 36,568.20

יעקב -אל זכרון-תעשיות בית

 בע"מ

 בדיקת תקינות מקלט לשעת חירום 726.88

 הכשרות אבטחה 328,240.00 ש לאבטחה ולוט"רמכללת תע

 מעטפת אבטחה 4,000.00 בית החולים רמב"ם,חיפה

 תיקון בטחון תשתיות 2,950.00 בריח סדן תעשיית כספות בע"מ

 אימון הכשרת מאבטחים 54,008.60 אוסטרמן אלדד אשר

 ציוד התרעה למחסומים שער כניסה  1,604.80 סילבר דפנה

 תיקון מקלט בטחון 2,301.00 כספות בע"מ בריח סדן תעשיית

 ציוד מאבטחים 613.6 ביגוד ירושלים בע"מ

 ציוד רפואי לשעת חירום 5,428.00 ש.א.ג. שרותי רפואה בע"מ

 שיפוץ ותיקון תשתיות חדרי מאבטחים 49,088.00 אסרף יוסף

 מכשירי קשר לצרכי אבטחה 2,973.31 מוטורולה סולושנס ישראל בע'מ

 ציוד רפואי לפרמדיק 4,312.90 נשיאה ס.מ. בע"מ -ארגזי 

 944.47 שקנאי נט בע"מ
פרסום מודעת דרושים עבור גיוס מאבטחים למחלקת  

 הביטחון

 סיור עבודה מחוץ לירושלים+ עלויות אבטחה 7,080.00 חוות כנרת אירוח כפרי בע"מ

 נשיא סדרנים ואבטחה לאירועים בבית ה  15,045.00 ב.ג. שחר אבטחה בע"מ

אבטחה  1997מוקד אמון סביון 

 ושמירה ב
 סדרנים ואבטחה לאירועים בית הנשיא.   13,924.00

 20,532.00 שירותי מזון בע"מ -אבי ועופר 
תשלום שנתי מזון לעובדים ומאבטחים באירועים בשעות 

 חריגות

 שיפוץ ותיקון תשתיות חדרי מאבטחים 49,088.00 אסרף יוסף

 מכשירי קשר לצרכי אבטחה 2,973.31 ישראל בע'ממוטורולה סולושנס 

 ציוד רפואי לפרמדיק 4,312.90 נשיאה ס.מ. בע"מ -ארגזי 
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 אירועים ממלכתיים, טקסים וקבלות פנים לראשי מדינות ואורחים רשמיים לפי צרכי פרוטוקול

שירותי הפקה והנחיה לטקס חלוקת מלגות   3,000.00 גלעד עדין בע"מ

 מצטיינים לדוקטורנטים

הפקת אירוע מלגות חקר המוח למאות דוקטורנטים  944 טוכמן אריאל

 מצטיינים

 הפקת אירוע "פתיחת שנת הלימודים" לתלמידי ירושלים 1,298.00 צנטנר גידעון נתן

מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא 

 ושיווק

 ציוד טקסים ואירועים 14,101.00

 ים ומיצגים רשמיים לטקסיםייצור והפקת סמל 33,040.00 לובין רות

 ייצור והפקת סמלים ומיצגים רשמיים לטקסים 9,912.00 עדיקה שמחוני

הפקת טקס וסעודת איפטאר למאות נציגי הציבור  47,082.00 ליאב קייטרינג בע"מ

 הערבי

 מדי עבודה במחלקות הטקס 295.24 ביגוד ירושלים בע"מ

 ממלכתי רוה"מ גיאורגיה הפקת ביקור 9,440.00 אסנהיים אחזקות בע"מ

שירותי חניה אזוריים לעובדים ולאורחים טקסים  66,924.00 עירית ירושלים

 ואירועים

  1,215.40 אלקבץ רונית

תיעוד וקצרנות ארכיון לסיעות להיוועצות תהליך הרכבת  4,951.99 שפנייר תמר

 הממשלה

 לקהל הרחב כנס ספרות ותרבות הפתוח 2,360.00 קנלר ייצוג אומנים בע"מ

 ייצור והפקת סמלים ומיצגים רשמיים לטקסים 30,680.00 יוסי מתתיהו בע"מ

קלמן ברמן )רקמה ודגלים( 

 בע"מ 2003

 דגלים לטקסים 16,874.00

יבנה קבוצת הפועל המזרחי 

 להתישבות שי

 תשורה ממלכתית לנשיא ארה"ב 2,124.00

 רה"בתשורה ממלכתית לנשיא א 944 ד. רובר את בניו בע"מ

הגברה תשתיות ובמות לטקס המרכזי לחיילים מצטיינים  40,342.24 בע"מ 2002סינקופה 

 עם משרד הבטחון

הגברה תשתיות ובמות לטקס המרכזי לחיילים מצטיינים  33,796.40 בע"מ 2002סינקופה 

 עם משרד הבטחון

( 1994קופי ) -דרמוני אלקטרו 

 בע"מ

י לחיילים מצטיינים עם הדפסות ושילוט לטקס המרכז 3,245.00

 משרד הבטחון

 הפקת יום העצמאות 37,760.00 גנרטורים פלוס בע"מ

 תשורה ממלכתית לאורחים מדיניים 2,018.91 ( בע"מ2005סטימצקי )
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הפקת אות הנשיא למתנדב לעמותות וארגונים פתוח  5,664.00 טל בעמ-יובל

 לקהל הרחב

 הנחיה -ום עידוד הצבעה בבחירותהפקת אירוע קיד 3,025.64 גלעד עדין בע"מ

 תשלום למתורגמנית 11,800.00 אבזון גיזל

 ציוד לניתוב קהל באירועים רבי משתתפים 12,779.40 רובין אורי

 הפקת תעודות חיילים מצטיינים 4,908.80 לובין רות

 הפקת אירוע ספרות לקהל הרחב 12,206.86 שפר יעל

נשיא למתנדב לעמותות וארגונים פתוח הפקת אות ה 10,124.40 מן איזי יצחק

 לקהל הרחב

 הפקת ביקור נשיא ארה"ב מדי יצוג 4,425.00 היפש יצחק גבריאל

 -הפקת ביקור רשמי וטקס קבלת פנים לנשיא ארה"ב 28,379.00 הפקות ותקשורת בע"מ -נוהר 

 בימוי והפקה

 שילוט 1,416.00 פרץ שלום חי

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  219,480.00 הפקות ותקשורת בע"מ -נוהר 

 עם משרד הבטחון 2013

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  3,025.64 נוימרק רומי

 הנחיה -עם משרד הבטחון 2013

 תשורה ממלכתי ביקור נשיא ארה"ב 1,000.00 אילנה גור מוזיאון פרטי )ע"ר(

מחלקה שירות  -מי עדן בר 

 ראשונה בע"מ

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  8,543.20

 עם משרד הבטחון 2013

 תשתיות במות לטקסים ואירועים ממלכתיים 199,384.60 מונדו במות בע"מ

 כיבוד והסעדה לאירועים רבי משתתפים בבית הנשיא 276,973.61 ליאב קייטרינג בע"מ

  2013לשנת  -שירותי הגברה והקרנה לאירועים   387,308.11 מנ.ש. פרלוד הפקות בע"

 2013לשנת  -השכרת תאי שירותים ניידים לאירועים   66,687.70 אפ.אם.הגברה ותאורה בע"מ

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  214,760.00 ליאב קייטרינג בע"מ

 עם משרד הבטחון 2013

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  50,426.34 מזמור הפקות בע"מ

 ניידת שידור -עם משרד הבטחון 2013

מצלמות רחף מערכות  -ארמה 

 שליטה בע"מ

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  7,788.00

 ניידת שידור -עם משרד הבטחון 2013

קת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים הפ 33,040.00 ( בע"מ1992טדי יזמות והפקות )

 עם משרד הבטחון 2013

כספית ייצוג והפקת אמנים 

 וארועים בע"

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  10,620.00

 אומנים -עם משרד הבטחון 2013
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הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  3,540.00 נוימרק רומי

 הנחיה -עם משרד הבטחון 2013

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  2,301.00 סירואה סמי

 עם משרד הבטחון תרגום לשפת הסימנים 2013

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  2,360.00 מולדובן שמואל

 עם משרד הבטחון פיקוח תברואה על פי חוק 2013

י. יונייטד אנטרטיינמנט אן.אם.ס

 בע"מ

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  10,620.00

 עם משרד הבטחון  2013

 הפקת יום העצמאות 8,727.66 אחים נוריאלי בע"מ

   

 כיבוד והסעדה לאירועים רבי משתתפים בבית הנשיא 9,360.00 כהן גליה

 רשמיים של בית הנשיא רכישת שי לאורחים 2,983.04 בירגר איתם

 ספרדית -תרגום עברית 1,062.00 נירפז איילת

חניון מרכזי לאורחים ועובדים במהלך טקסים ואירועים  61,360.00 חסיד אלרן

 פתוחים לקהל

 הפקת אות הנשיא למתנדב לעמותות וארגונים 3,000.00 אליאן הפקות בע"מ -קשת 

 ממלכתיות לאורחים מדיניים  תשורות 2,939.92 קדמא תרבות ובידור בע"מ

 הנחיה והפקת ארוחת איפטאר לציבור הערבי 2,360.00 קאסם יחיא

 תשורות ממלכתיות לאורחים מדיניים  3,510.50 פרימן דניאל

 הפקת אירועים וטקסים ממלכתיים 3,540.00 גינצבורג בן ציון שבתאי

 הפקת אירועים וטקסים ממלכתיים 3,540.00 גיאת זובר גלית

 הנחייה בטקס קבלת פנים לסגל הדיפלומטי  3,540.00 נוימרק רומי

הפקת הטקס המרכזי ליום העצמאות לחיילים מצטיינים  4,829.62 טעם ירושלמי

 עם משרד הבטחון פיקוח תברואה על פי חוק 2013

 הנחייה בטקס קבלת פנים לסגל הדיפלומטי  5,900.00 מור ניהול ע.פ. בע"מ

 הפקת בית פתוח לקהל הרחב בסוכות 1,770.00 צביהיזיקיאס צלצאו 

הום סנטר )עשה זאת בעצמך( 

 בע"מ

 הפקת בית פתוח לקהל הרחב בסוכות 1,711.00

 הפקת בית פתוח לקהל הרחב בסוכות 5,900.00 גיאת זובר גלית

 הפקת בית פתוח לקהל הרחב בסוכות 30,257.98 מסיעי אריה שאשא בע"מ

תשלום תגמולים לאקו"ם בגין הופעות בטקסים בבית   20,000.00 אקו"ם בע"מ

 הנשיא על פי חוק

 תשורות ממלכתיות לאורחים מדיניים  2,985.40 הצורפים בעמ
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 תשורות ממלכתיות לאורחים מדיניים  8,054.68 קדמא תרבות ובידור בע"מ

   

 ציוד משרדי ומחשוב

טטרון ירושלים שרותי טלויזיה 

 ואלקטרו

 ון והתקנת ציוד תקשורתתיק 22,201.70

 ציוד מחשוב 3,324.06 יניר מערכות בע"מ

שיווק ציוד משרדי ונייר  -גרפיטי 

 בע"

 ציוד משרדי עפ"י הסכם חשכל  5,727.08

 ציוד מחשוב 13,983.00 בע"מ 1990מ.ס. מצג סחר 

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

 בע"מ

 ציוד משרדי למחלקות 17,974.79

( 1994קופי ) -דרמוני אלקטרו 

 בע"מ

 שירותי דפוס.   85,000.12

 מחשב נייח   13,310.40 איכות בע"מ -אומניטק 

 תיקון שלוחת פקס   424.8 טלקום בע"מ-יו

אורדן מחשבים ומערכות מידע 

 ( בע1991)

 שירות תחזוקה ותמיכה למערכת ניהול חנינות   24,546.36

 ציוד הדפסה 1,944.64 אקסל טלקום בע"מ

 לכל משרדי בית הנשיא 2013שירות אינטרנט לשנת   11,800.00 נטוויז'ן בע"מ 013

 ציוד משרדי   7,408.69 ( בעמ1974קרביץ )

 ציוד הדפסה 519.4 דנגוט מחשבים בע"מ

 תשלום חצי שנתי תשתיות תקשורת 11,472.52 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 

 ציוד מחשוב 3,324.06 יניר מערכות בע"מ

 עיצוב גרפי 1,203.60 יעל ליזמלול 

 עיצוב והדפסה 3,528.20 ממאדור.קום בע"מ

ריל טיים טכנולוגיות מיחשוב 

 בע"מ

 רשיון תוכנת מחשב 869.45

 תשלום שנתי שירותי ניהול אינטרנט 305,856.00 דבי ורון דיגיטל בע"מ

 מחשוב למשרדים בהתאם למשרד 2,659.25 יניר מערכות בע"מ

 ציוד הדפסה 3,845.86 בעמ( 1974קרביץ )

 מחשוב למשרדים 1,641.80 ( בעמ1974קרביץ )

 מחשוב למשרדים 7,168.50 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
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 ציוד משרדי ומחשוב 2,242.00 מלינגו בע"מ

 שירותי מחשוב  282,736.26 איכות בע"מ -אומניטק 

 מחשוב והדפסות 2,456.36 דנגוט מחשבים בע"מ

ווק ציוד משרדי ונייר שי -גרפיטי 

 בע"

 ציוד משרדי ומחשוב עפ"י מחירון החשכל.  12,317.80

 ציוד ארכיב לארכיון הלאומי 3,610.80 פ.ב.א. ויזנר בע"מ

מירם אל הבול ייבוא ייצור ושיווק 

 מכש

 ציוד משרדי ומחשוב 247.8

 מסכי מחשב עפ"י הסכם חשכל  3,988.87 יניר מערכות בע"מ

 סורקים שולחניים עפ"י מכרז חשכל  5,232.69 בע"מאוליטק ש.ב.א. 

 פיתוח ותחזוקה להתאמת מערכת חנינות 28,320.00 אבבה פיקר

מג'יק תעשיות תוכנה )ישראל( 

 בע"מ

 רכישת תוכנה עבור מחלקת חנינות   9,860.24

שיווק ציוד משרדי ונייר  -גרפיטי 

 בע"

 ציוד משרדי ומחשוב 3,528.67

 ציוד משרדי ומחשוב 3,715.54 מדנגוט מחשבים בע"

 מחשב נייד  עפ"י מחירון חשכל  4,223.22 דורקום מחשבים בע"מ

 מחשב נייד לחדר דיונים   3,126.41 תים בע"מ -מלם 

 מחשוב 6,844.00 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 שירות שנתי לתוכנת הנוכחות   13,888.60 סינריון מערכות בע"מ

 מנוי למאגר המשפטי "נבו" עבור מחלקה המשפטית   3,540.00 מנבו הוצאה לאור בע"

שיווק ציוד משרדי ונייר  -גרפיטי 

 בע"

 ציוד משרדי  10,320.75

 ציוד מחשוב למשרדים ומחלקות 4,436.80 תים בע"מ -מלם 

 ציוד מחשוב למשרדים ומחלקות 3,924.51 אוליטק ש.ב.א. בע"מ

 מחשוב למשרדים ומחלקותציוד  4,848.15 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד מחשוב למשרדים ומחלקות 6,844.00 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 

   השתלמויות עובדי המשכן

אמ. ג'י. אס. ספורט טרדינג 

 בע"מ

 השתלמות עובדים 7,363.20

 השתלמות עובדים  4,750.00הפועל _ המחלקה לספורט 
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 במקומות העבוד

 השתלמות עובדים 2,880.14 ויסברד ליטבינוב ליאת

המכון הבינלאומי למנהיגות 

 מיסודה של

 השתלמות עובדים 1,400.00

 השתלמות עובדים 17,800.01 ג'אפ הפקות בע"מ

 עובדי בית הנשיא  100השתלמות שנתית ל  112,729.60 איסתא ישראל בע"מ

 השתלמות עובדים 9,239.68 שקדיה גבע תעשיות בע"מ

 השתלמות עובדים 9,971.00 קשרים פלוס בע"מ

 השתלמות עובדים 2,336.40 קבוצת רף משתלות בע"מ

מכון מגיד ללימודי המשך 

 מיסודה של הא

 השתלמות עובדים 3,150.00

הפועל _ המחלקה לספורט 

 במקומות העבוד

 השתלמות עובדים 21,950.00

הפועל _ המחלקה לספורט 

 במקומות העבוד

 השתלמות עובדים 725

 השתלמות עובדים 32,992.80 ור בע"מכנפי משק ת

מיקוד שמירה אבטחה שירותים 

 ונקיון בע

 השתלמות עובדים 4,012.00

 השתלמות עובדים 360 מ. א. עמק יזרעאל

 השתלמות עובדים 984.12 ( בע"מ1990פרינט )-גרפוס

 

תפעול, שירותים ותחזוקה 

שוטפת למשרדי המשכן 

 ומתחמי האירוח

  

 ציוד אכסון על פי תקן לארכיב 1,602.44 ( בעמ1974קרביץ )

טיסנקרופ מעליות ישראל , 

 שותפות מוגב
 שירות תיקוני מעליות משרדים 9,085.06

 מכרז חשכ"ל  -שירותי הסעה   308.98 אגד תעבורה בע"מ

( 1998די.בי.אס. שרותי לווין )

 בע"מ
 תיקון תשתיות תקשורת 13,175.98

 8,142.00 ביטלמן אדריכלים בע"מ
בעקבות נזילות  4/6/2013איטום גג עפ"י הצעות מחיר  

 המבנה

 אכסון ארכיון 842.52 ( בעמ1974קרביץ )
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גדעון ליס מערכות קול ירושלים 

 בע"מ
36,816.00 

תשתיות תאורה והגברה באולם הכינוסים ופגישות 

 העבודה

 שירות לבדיקת גז   3,025.64 בן אדיבה יובל

 מ"שינוי מע 4/6/2013  3,025.64 סלקום ישראל בע"מ

 פרסום מכרזים בעיתון על פי חוק 6,960.00 לשכת הפירסום הממשלתי

 תיקון תשתיות 1,888.00 סימן טוב דוד

 תיקון תשתיות ועבודות חשמל 50,150.00 קרניה בניין ונדל"ן בע"מ

 תיקון תשתיות 10,030.00 רוזן יגאל

 תיקון תשתיות 24,840.18 האחים כליף

 תשלום חצי שנתי תשתיות תקשורת 5,736.27 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 

 יעוץ בתחומי מדע וטכנולוגיה 2,950.00 אדירי יהונתן

 11,800.00 גאן גסטה בעמ
נקיון טקסטיל מפות וילונות באולם הטקסים המרכזי+ 

 מדי ייצוג העובדים

 48,132.20 אחים עיני ניקוי שטיחים בע"מ
בת הטקסים הממלכתית רכישת משטחי טקס לרח

 החיצונית בבית הנשיא

ציוד טכני וציוד למוסכים  -לוירון 

 בע
 תיקון והחלפת שערים חשמליים 2,242.00

שרותי ארגל שווק לבתי מלון 

 ומסעדות ב
 ציוד אירוח עבור פגישות רשמיות וטקסים ממלכתיים 8,308.85

 איטום וציפוי חלונות 5,959.00 בן משה אמיר

 תיקון והחלפת תשתיות עץ ופרקט 47,495.00 ון בע"משטיחי שמח

 מערכת תשלומים ושכר 40,632.01 מלם מערכות בע"מ

אי.אס.אס. ניהול שירותים 

 משולבים בעמ
 תשתיות רחבת הטקס )חוץ( 23,010.00

אנ"ש )אחזקה , נכסים ושיפוצים( 

 בע"מ
36,934.00 

תיקון ושיפוץ חדרי שירותים במשרדים ובמחלקות 

 דההעבו

 לינת חיילי המזכירות הצבאית במהלך מבצע עמוד ענן 806.88 מלון הר ציון בע"מ

 שירותי תרגום ועריכה 23,400.00 מרקוביץ רבקה

 תיקון תשתיות חיצוניות 49,116.32 ( בע"מ2005גגות אלפיים )

 תיקון תשתיות 24,780.00 קינן תומר

 ריהוט 1,770.00 אלקטרו סליל בע"מ

 מזון לעובדים בשעות חריגות 590 ים וארוחות בע"מבראנצ' כריכ



11 

 

-חברת דואר ישראל בע"מ

 מברקים
 שירותי דואר ומברקים 4,602.00

 שירותי דואר ומברקים 19,969.28 שיקוף-חברת דואר ישראל בע"מ

תפוז שירותי אריזה ומשלוח 

 בינלאומי ב
 הובלות 2,832.00

 2013טפים תשתיות תקשורת תשלומים שו 293,360.00 פלאפון תקשורת בע"מ

 2013תשלומי ארנונה ומיים  205,320.00 חברת הגיחון בע"מ

 הוצאות רכב לעובדים ומאבטחים 583,640.00 פזומט מקבוצת פז בע"מ

-חברת דואר ישראל בע"מ

 שליחויות
 2013לשנת  -משלוחים בארץ   6,490.00

 תשתיות תקשורת ודואר 28,320.00 חברת דואר ישראל בע"מ

בזק החברה הישראלית 

 לתקשורת בע"מ
 תשתיות תקשורת וטלפונים משרדים 332,530.00

 פרסום מכרזים בעיתון על פי חוק 3,522.10 לשכת הפירסום הממשלתי

 שילוט 1,672.25 מ  מרכז  הפלסטיק-א

 ציוד לטקסים 5,546.00 אזולאי דורון

 2,722.26 גד מהנדסים בע"מ
חזרים בתחום התקשורת. בקרת עלויות, חשבונות וה 

 מכרז חשכ"ל

חברת אמיד שרותי בנוי והידור 

(1989) 
 מעקה בטיחות 5,900.00

 מדי ייצוג לביקורים רשמיים 2,925.75 גוטקס 

 ביגוד עובדות רשמיות 684.4 ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

 ציוד חשמל 5,669.90 מחסני גבעת שאול בע"מ

 אירוח משלחות רשמיות ציוד מטבח 3,009.00 וולפסטל יוסף

רהיטי רגבה אגודה שיתופית 

 חקלאית בע"
 שיפוץ מתחם אירוח המשלחות הרישמיות 67,536.33

 שירותי פירוק במות ואוהלים 2,714.00 נתנוב יגאל

 כלים חד פעמיים לאירוח 3,186.00 מימון יואב

 פרסום מכרזים בעיתון על פי חוק 8,573.13 לשכת הפירסום הממשלתי

 תיקונ ואחזקה דלתות  3,025.64 זן אהרוןרו

 אספקת שירותי תשתיות ועיצוב לאירועים ממלכתיים 164,700.00 ירוק ירוק עיצוב אירועים בע"מ

אי.אס.אס. ניהול שירותים 

 משולבים בעמ
505,153.33 

שירותי תשתיות ואחזקת רחבת טקסים חיצונית 

 ואירועים ממלכתיים
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 מיקוד שמירה אבטחה שירותים

 ונקיון בע
1,529,902.20 

שירותי ניקיון, אחזקה סדרנים ואבטחה לאירועים רבי  

 2013משתתפים לשנת 

 347,000.93 מגה קמעונאות בע"מ
תשלום שנתי לרכישת ציוד ואספקה למבקרים ומשלחות 

 רשמיות בבית הנשיא 

יפעת המרכז למידע תקשורתי 

 בע"מ
 יפעת תקשורת 271,588.80

ווק והפצת גז גז יגל חברה לשי

(1996) 
 ציוד תקינות גז 5,664.00

   

 הובלות ציוד כבד 4,248.00 עגמי ראובן

 מנוי עיתונים בינלאומיים 26,119.30 "צדוק שרותי דפוס"

 מנוי למאגר המשפטי "תקדין" באינטרנט  3,058.56 חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

 מכרז חשכ"ל   שירותי הסעה,  7,119.72 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 השכרת מחסומים וגידור לאירועים   23,600.00 חוות לכיש במות ואירועים בע"מ

 21,293.34 מגה קמעונאות בע"מ
תשלום שנתי לרכישת ציוד ואספקה למבקרים ומשלחות 

 2012רשמיות בבית הנשיא בגין 

 תשתיות לטקסים ואירועים ממלכתיים ברחבה חיצונית 97,484.28 רותם נמרוד

 מאי עד דצמבר  -2013זימוניות לשנת   8,676.72 ביפר תקשורת ישראל בע"מ

 דמי ניהול ואחזקת מחסן 37,893.62 מר פיתוח בע"מ-סל

 213,816.00 פ.פ.ד. יהלומים בע"מ
אחזקת מחלקת חנינות פניות ציבור, כספים, תשתיות 

 2013דמי אחזקה לשנת 

 שירותי יעוץ 309,941.16 זיוון יאיר

 הסעות 3,816.62 תור בע"מ בון

 תחבורה רכבי בית הנשיא ואבטחה 12,537.50 ( בע"מ1997דרך ארץ הייווייז )

 תחזוקת מסופי נוכחות   649 מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ

( 1994קופי ) -דרמוני אלקטרו 

 בע"מ
 עבודות דפוס   11,800.00

( 1951אלקטרה מוצרי צריכה )

 בע"מ
 לאחזקה ותפעו 433.53

 אחזקה ותפעול 3,068.00 א. קרמר דוד בע"מ

 תאורה לחללים ציבוריים ומבני טקסים 3,025.64 ד.א. גופי תאורה בע"מ

 תשלום רשיון ואגרת שלטים  260.49 עירית ירושלים

 אחזקה 5,015.00 דוויק ענת
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 מיקור חוץ תמיכה ואינטגרציה טכנולוגיות 217,120.00 תים בע"מ -מלם 

ורת ומחשבים מגלקום תקש

 בע"מ
 ארון תקשורת עם יחידת קירור מים עם מסד תקשורת   43,555.43

 שירותי עריכה ותרגום 49,937.60 מרקוביץ רבקה

 שלטים לחנייה בבניין בית עופר  1,593.00 פ.פ.ד. יהלומים בע"מ

 יעוץ מקצועי 131,803.45 דורי יורם בע"מ

( 1994קופי ) -דרמוני אלקטרו 

 בע"מ
 עבודות דפוס.   12,224.80

 ציוד סניטריה באזורי קבלת קהל וטקסים 3,492.80 בע"מ 2010ישיבה נוחה 

הנדסה ואדריכלות  -בוקי שניר 

 בע"מ
 בדיקת יציבות מבנה 9,440.00

 תשתיות ותיקוני מיזוג 6,372.00 ניסים ציון

 פיקוח תברואה ובטיחות מזון   7,080.00 מולדובן שמואל

עמוס שטיין  -יין אינג' א.צ. שט

 מהנדס
 חודשים  6-בדיקת בטיחות מעלית ל  1,132.80

 הסעות 10,519.57 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 18,496.50 גאן גסטה בעמ
נקיון טקסטיל מפות וילונות באולם הטקסים המרכזי+ 

 מדי ייצוג העובדים

א. אברהמי יבוא ושיווק חלפים 

 בע"מ
 תשתיות מיזוג 1,592.80

 1995גרד טכנולוגיות קומפיוטר

 בע"מ
 אחזקת מכונת כרטיסי נוכחות 2,124.00

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

 בע"מ
 ריהוט משרדי עבור משרדי מחלקות 1,012.10

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

 בע"מ
 ריהוט משרדי עבור משרדי מחלקות 2,100.40

 ותי תשתיות ועיצוב לאירועים ממלכתייםאספקת שיר 136,365.39 ירוק ירוק עיצוב אירועים בע"מ

אגודה תורנית  -עמינדב 

 להתנדבות
 כ"א שרות לאומי 94,301.40

שירות לאומי  -אגודה להתנדבות 

 )ע"ר(
 כ"א שרות לאומי 9,816.48

 שרותי משרד 1,298.00 דבליצקי דוד

מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 

 בע"מ 1978
 י וכיבוי אש. שירות אחזקה למערכות גילו  17,770.80
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 תשתיות שרתים למשרדים 17,332.97 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 שירותי אבחון ומיון מועמדים למכרז פומבי  17,405.00 מכון קינן שפי בע"מ

 תשתיות למיזוג אויר 3,292.20 צח עוז מזגנים בע"מ

עמותה להפעלת  -שלומית 

 מתנדבים לשירו
 שנהבנות שירות לאומי ל  37,720.56

 ציוד לטקסים 2,360.00 כתר פלסטיק בע"מ

 בדיקת תקינות למכשירי השיקוף במשכן.  1,534.00 חישולים בע"מ

 פירוק ארובה לאזורי הטקס עפ"י הנחיות יועץ בטיחות  9,676.00 בן אולד תומר

 תיקון משטחי טקס לקבלות פנים וטקסים רשמיים 1,180.00 י.ש. שטיחי ישראל בע"מ

פון הנדסת בטיחות חשיפה לצ

 בע"מ
 שירותי יעוץ מהנדס בטיחות לאירועי סוכות  17,700.00

 ציוד אירוח לטקסים וקבלות פנים 3,000.03 נספרסו ישראל בע"מ

 ייעוץ בכתיבת חוברות חומרים לאירועים וטקסים 77,880.00 גלוסקא עמנואל

 היטל ביוב. 130,000.01 חברת הגיחון בע"מ

 חידוש ציוד מתכלה לשימושי אבטחה 44,277.14 איסטרוניקס בע"מ

  B3600יחידת דחיסה   2,832.00 שחק אמיר

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

 בע"מ
 ריהוט משרדי עבור משרדי מחלקות 8,944.22

 לטיהור מים UET-GOשירות תחזוקה למערכת   10,432.38 יו.אי.טי. מחזור מי תעשיה בע"מ

בזק החברה הישראלית 

 ורת בע"מלתקש

 בדיקת קווי תקשורת מזכירות צבאית 5,900.00

 סניטריה בחללי העבודה 2,784.80 מ. שאולוף ובניו בע"מ

 ציוד לטקסים 5,959.00 רובין אורי

 ציוד לטקסים 4,876.85 אחים עיני ניקוי שטיחים בע"מ

 רכישת מדי יצוג לאירועים רשמיים 2,958.31 קבוצת גולף א. ק. בע"מ

 שירותי יעוץ 374,428.16 רם בע"מדורי יו

נקיון טקסטיל מפות וילונות באולם הטקסים המרכזי+  30,349.60 גאן גסטה בעמ

 מדי ייצוג העובדים

 שירותי עריכה להיתר בניה  3,540.00 רוזנפלד זרקה לירון

 תיקון תשתיות אוהל אירוח 2,832.00 קבלו חיים

 ת רחבת הטקסתיקון תשתיו 5,888.20 אלקטרו סליל בע"מ
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 שירות שנתי למערכות מיזוג אוויר   41,859.99 דלקיה אנרגיה ושירותים בע"מ

 ציוד לטקסים 826 עמנואל יהודה

 עבודות אינסטלציה ותשתיות  3,056.20 קרמר שלמה סני

חברת הדלק הישראלית  "דלק"

 מ"בע

 תשתיות סולר להסקה 1,732.26

 שורתשירותי תק 10,379.28 ידיעות מינויים

 שירותי תקשורת 9,610.11 הוצאת עתון הארץ בע"מ

( 1983גלובס פבלישר עתונות )

 בע"מ

 שירותי תקשורת 6,626.88

מקור ראשון המאוחד ***

 מ")הצופה( בע

 שירותי תקשורת 934.56

 שירותי תקשורת 2,986.77 הארץ -הרלד טריביון 

 שירותי תקשורת 2,463.97 ג'רוזלם פוסט בע"מ

 שירותי תקשורת 1,900.32 ( בע"מ2005) סטימצקי

 תקשורת 3,000.00 סלקום ישראל בע"מ

 שיפוץ ותשתיות 46,020.00 מיילור מירה

 . 2014שירותי ראיית חשבון לשנת   76,641.00 שגב אילן

 תיקון ואחזקת תשתיות 9,999.91 משולם דרור

קראוס חברה למדידות ולרישום 

 ( ב2007)

 שום מקרקעין מדידות לרי 2,124.00

 שירותי ביקורת פנים.   154,506.13 ורדי אילה

 רכישת מחסן לאיחסון ציוד לשעת חרום.  4,983.99 כתר פלסטיק בע"מ

 . 2014תשלומי ארנונה לשנת   970,000.00 עירית ירושלים

בזק החברה הישראלית 

 לתקשורת בע"מ

 תקשורת מחשבים וטלפונים לכלל מחלקות המשכן 303,260.00

תשלומי אגרות ומיים עבור שטחי ורחבות הטקס פנים  211,629.99 חברת הגיחון בע"מ

 וחוץ

לכלל המשרדים  2014תשלומי חשמל לשנת   591,419.35 חברת החשמל לישראל בעמ

 והמחלקות

תשלומי דלק וסולר לרכבים ממשלתיים לכלל רכבי עובדי  600,439.99 פזומט מקבוצת פז בע"מ

 בטחיםמשכן הנשיא ומא

 

 לשעברלשכות נשיאים 
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ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים 

 בע"מ

 דמי ניהול ללשכת נבון   59,795.32

 הוצאות לשכת נשיא לשעבר נבון 15,000.00 ועד בית נבון

 לשכת נבון 50,000.00 אימג'סטור מערכות בע"מ

ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים 

 בע"מ

 בר נבוןשירותי לשכת הנשיא לשע 59,795.32

טרלידור סורגים מתקפלים 

 בע"מ 1991

 תיקון תשתיות דירת הנשיא לשעבר נבון 267.26

 שיפוץ לשכת מר יצחק נבון  4,908.80 ריבלין חגי

שירותי משק בית עבור נשיא המדינה החמישי, מר   2,978.32 בן דוד בת ציון

 יצחק נבון

 בוןשהות מחוץ ללשכה הנשיא לשעבר נ 485 עכו ביץ בע"מ

 תפעול ללשכת נבון  5,286.40 גאריביאן גרשון

 החזר הוצאות אחזקת בית, אלמנות נשיאים לשעבר   100,000.00 הרצוג אורה

 החזר הוצאות אחזקת הבית לאלמנות נשיאים לשעבר   60,000.00 ויצמן ראומה

 

אל כולל שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים מחוץ לירושלים ברחבי ישר

 מאבטחים

 מלונות דן בע"מ

 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,888.11

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,210.24 מלונות דן בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  4,001.90 .י. בע"ממלונות הירדן מ.ה

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  2,403.45 קלאסיק הוטל מנג'מנט בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

ם פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים שהות וקיו 944 פנחס וגסטון בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  3,211.25 מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

מלון בכפר בלום ,  -פסטורל 

 שותפות מו

שות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים שהות וקיום פגי 806.84

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,250.80 כפר המכביה בעמ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים
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אגודה שיתופית  -אחוזת אוהלו 

 חקלאית

 ור בארץ לינת מאבטחים ונהגים במהלך סי 4,346.84

אגודה  -כפר נופש עין גב 

 שיתופית חקל

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  6,273.15

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  2,354.70 מלונות דן בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  806.84 ן דן אכדיה הרצליהמלו

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  3,163.10 מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  3,857.11 ממלונות הירדן מ.ה.י. בע"

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  2,966.17 מלונות דן בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  שהות וקיום פגישות 2,697.91 מלון דן אכדיה הרצליה

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,688.58 כפר המכביה בעמ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

יורים שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וס 2,901.57 מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,633.12 כפר המכביה בעמ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,789.94 מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ

 י ישראל כולל מאבטחיםברחב

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  2,370.14 מלונות דן בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,832.33 מלונות דן בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,683.99 "ממלונות דן בע

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  2,027.93 מלונות דן בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

ה מסגרת פעילויות וסיורים שהות וקיום פגישות עבוד 1,127.99 מלונות דן בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,227.98 מלונות דן בע"מ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  900.15 קלאסיק הוטל מנג'מנט בע"מ
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 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

( 1981ישרוטל ניהול מלונות )

 בע"מ

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,844.01

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות וסיורים  1,593.00 חברה לפתוח טבריה בעמ

 ברחבי ישראל כולל מאבטחים

 

 

 

 

  4102להלן הנתונים המבוקשים אודות התקשרויות עם ספקים חיצוניים לשנת 

 )בזמן כהונתו של הנשיא התשיעי(:

   הוצאות אבטחה

 הכשרות אבטחה על פי הנחיות שב"כ 330,400.00 מכללת תעש לאבטחה ולוט"ר

 סה ובידוק קהלציוד אבטחה לשער כני 17,000.00 שירות בתי הסוהר

תשלום שנתי לרכישת ציוד ואספקה  415,360.00 מגה קמעונאות בע"מ

 למבקרים ומשלחות רשמיות בבית הנשיא 

 אבטחה 873.2 אלפם אלקטרוניקה בעמ

 אבטחה 20,523.52 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 אבטחה 1,888.00 קבלו חיים

 אבטחה 1,799.97 טעם ירושלמי

 אבטחה 2,883.92 פון בע"מ -תמיר 

 אבטחה 2,562.00 הרשות הלאומית לכבאות והצלה

 אבטחה 19,999.87 שיקוף-חברת דואר ישראל בע"מ

 אבטחה 6,254.00 טבת בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ

 ציוד אבטחה 512.64 גל ספורט בע"מ-בש

 מעטפת אבטחה 938,600.00 מגן דוד אדום

שירותי ניקיון, אחזקה סדרנים ואבטחה   1,397,502.18 מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

 2013לאירועים רבי משתתפים לשנת 

 תשתיות מרתף בטחון לשעת חירום 44,840.00 פרץ שמעון

 ציוד אבטחה 2,919.72 שבא אליהו

 ציוד בטחון 2,558.24 פוליקריל בע"מ
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 יתרת תשלומי מעטפת אבטחה 145,350.00 מגן דוד אדום

 ציוד אבטחה 2,596.00 קונדו שבתאי

 שירותי אבטחה  10,030.00 חברה להשכרת ש -( 2011בי פרש ישראל )

 אבטחה 102,760.01 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 ציוד רפואי לשעת חירום 29,983.80 ש.א.ג. שרותי רפואה בע"מ

 ציוד רפואי לשעת חירום 7,150.00 מגן דוד אדום

 מערכת מיגון 78,050.00 בינת יישום מערכות בע"מ

 ציוד אבטחה  2,800.00 ( בע"מ2001חד )-אל

 תשתיות אבטחה 1,911.60 ישראלוביץ שמחה

 הוצאות אבטחה 1,567.36 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 סימון אבטחה 2,360.00 צחובוי אילן

 אימוני אבטחה 5,400.00 עירית ירושלים

 

אירועים ממלכתיים, טקסים וקבלות פנים 

ואורחים רשמיים לפי צרכי לראשי מדינות 

 פרוטוקול

  

הפקה ואירוח טקס קבלת פנים ממלכתי  3,540.00 נוימרק רומי

 לנשיא סרי לנקה

הפקה ואירוח טקס קבלת פנים ממלכתי  3,000.00 ר. י. ש. הפקות בע"מ

 לנשיא סרי לנקה

הפקה ואירוח טקס קבלת פנים ממלכתי  49,324.00 זנארומה קייטרינג בע"מ

 לנשיא סרי לנקה

 הפקה טקס עיטור הנשיא 3,000.00 גלעד עדין בע"מ

הפקה אות הנשיא למתנדב למאות  26,255.00 הופשטיין אברהם ויהודה

 עמותות ומתנדבים

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  49,324.00 זנארומה קייטרינג בע"מ

 לנשיא רומניה

 השכרת במות וציוד לטסים ממלכתיים 47,200.00 לכיש במות ואירועים בע"מחוות 

תרגום סימלומטני למספר אירועים  46,020.00 ( בע"מ1994סימול אורקולי )

 ממלכתיים

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  25,606.00 ( בע"מ1993הד הצבע עבודות דפוס )

 לנשיא רומניה
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הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  4,720.00 קנליס אוליאר טטיאנה

 לנשיא רומניה

ייצור והפקת סמלים ומיצגים רשמיים  46,905.00 יוסי מתתיהו בע"מ

 לטקסים

 הפקת אירועים ממלכתיים לקהל הרחב 47,200.00 קאופמן ניב

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  2,950.00 נירפז איילת

 לנשיא פרו

פקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי ה 708 נירפז איילת

 לנשיא פרו

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  3,000.00 אבזון גיזל

 לנשיא פרו

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  49,324.00 זנארומה קייטרינג בע"מ

 לנשיא פרו

 הפקת אירוע אות הנשיא למתנדב 10,354.50 מן איזי יצחק

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  5,900.00 אביב זלצר מפיקים בע"מ

 לנשיא פרו

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  413 שטורם מאייר רג'ין

 קנצלרית גרמניה

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  2,999.56 קינר גד

 קנצלרית גרמניה

 הסעות למקהלות ילדים לביקור אפיפיור 442.75 בון תור בע"מ

 הסעות למקהלות ילדים לביקור אפיפיור 512.84 ה שאשא בע"ממסיעי ארי

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  1,652.00 פרוסט ברברה בתיה

 קנצלרית גרמניה

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  53,808.00 אסנהיים אחזקות בע"מ

 נשיא גוואטמלה

תשלום שנתי לתשתיות לאירועים וטקסים  406,121.99 נ.ש. פרלוד הפקות בע"מ

 מדיניים כולל קבלות פנים משלחות מחו"ל

 שירותי תרגום סימולנטי 14,160.00 נהון מרים

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  590 אהרוני איריס-אגאי

 משרד הבטחון

קת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם הפ 3,540.00 נוימרק רומי

 משרד הבטחון הנחיה

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  47,625.99 האולפנים המאוחדים בע"מ

 משרד הבטחון ניידות שידור
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הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  27,140.00 ( בע"מ1992טדי יזמות והפקות )

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  214,760.00 ליאב קייטרינג בע"מ

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  11,800.00 פיסטוק אמנים בע"מ

 משרד הבטחון

שירותי השכרת תשתיות משטחים ובמות   200,000.00 מונדו במות בע"מ

 .2014לשנת  -לאירועים 

ביקור ממלכתי לנשיא פולין ולנשיא הפקת  4,720.00 בריסקמן ריסקינה יוליה

 גוואטמלה

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  8,496.00 מצלמות רחף מערכות שליטה בע"מ -ארמה 

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  40,344.20 ב.ג. שחר אבטחה בע"מ

 משרד הבטחון

 ח לאירועיםשירותי אירו 354,000.00 ליאב קייטרינג בע"מ

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  80,000.00 בע"מ 2002סינקופה 

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  204,006.66 הפקות ותקשורת בע"מ -נוהר 

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  5,900.00 ( בע"מ1992טדי יזמות והפקות )

 טחוןמשרד הב

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  4,891.10 שירות מחלקה ראשונה בע"מ -מי עדן בר 

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  2,301.00 סירואה סמי

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  8,260.00 שחר פזית

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  7,670.00 נים וארועים בע"כספית ייצוג והפקת אמ

 משרד הבטחון

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  531 פאייר סנטר בטיחות לכל בע"מ

 משרד הבטחון

 מזכרות ומתנות לביקורים רישמיים 2,931.90 קדמא תרבות ובידור בע"מ

 ם מינרלים להפקות אירועיםמיי 2,399.53 האחים נחמיה )משקאות( בע"מ

הפקת טקס המרכזי לחיילים מצטיינים עם  9,000.00 החוויה יבוא ושווק בע"מ-אבי שושן

 משרד הבטחון



22 

 

הפקת ביקור וטקס קבלת פנים ממלכתי  1,770.00 סירואה סמי

 לאפיפיור

הפקת ביקור וטקס קבלת פנים ממלכתי  1,652.00 פרוסט ברברה בתיה

 לאפיפיור

הפקה ואירוע טקס קבלת פנים ממלכתי  11,800.00 טרינג בע"מליאב קיי

 נשיא פנמה

הפקת ביקור וטקס קבלת פנים ממלכתי  12,390.00 חשיפה לצפון הנדסת בטיחות בע"מ

 לאפיפיור

תשורה ממלכתית לביקור וטקס קבלת  3,000.00 בע"מ 96מוזאיקה אילון 

 פנים לאפיפיור

ור וטקס קבלת פנים ממלכתי הפקת ביק 10,478.93 בון תור בע"מ

 לאפיפיור

הגברה לביקור וטקס קבלת פנים ממלכתי  49,850.00 בע"מ 2002סינקופה 

 לאפיפיור

בדיקות מהנדסי בטיחות במהלך ביקור  9,440.00 אולשבנג יצחק

 וטקס קבלת פנים ממלכתי לאפיפיור

י הפקת ביקור וטקס קבלת פנים ממלכת 9,440.00 שמים וארץ הפקות בע"מ

 לאפיפיור

הפקה ובימוי ביקור וטקס קבלת פנים  59,354.00 הפקות ותקשורת בע"מ -נוהר 

 ממלכתי לאפיפיור

הפקת ביקור וטקס קבלת פנים ממלכתי  2,973.60 חסיד אלרן

 לאפיפיור

הפקת ביקור וטקס קבלת פנים ממלכתי  9,440.00 בוקינג פלוס בע"מ

 לאפיפיור

מהלך ביקור וטקס קבלת פנים הסעות ב 528.23 בון תור בע"מ

 ממלכתי לאפיפיור

הסעות במהלך ביקור וטקס קבלת פנים  479.08 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 ממלכתי לאפיפיור

שירותי תרגום סימולנטי במהלך טקס  1,652.00 גיצלטר שרון אן אליזבט

 קבלת פנים ממלכתי לאפיפיור

 הפקת טקס עיטור הנשיא 3,000.00 גלעד עדין בע"מ

 הפקת כנס ספרות ישראלית לקהל הרחב 3,000.00 לב ארי טל שירי

 הפקת טקס אות הנשיא למתנדב 3,000.00 קור אבשלום

סעודת איפטאר למנהיגי ונציגי הציבור  33,984.00 ליאב קייטרינג בע"מ

 הערבי
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 הנחיית טקס הענקת מלגות הנשיא   3,000.00 גלעד עדין בע"מ

יית טקס סעודת האיפטאר  למאות הנח  2,500.00 קאסם יחיא

 מנהיגי הציבור הערבי

 תרגום סימולנטי לפגישות מדיניות 88.5 אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בע"מ

 תרגום סימולנטי לפגישות מדיניות 149.57 אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בע"מ

 

   ציוד משרדי ומחשוב

 מנהלהציוד משרדי, מחשוב ו 1,195.34 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 2,706.16 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 3,988.40 אקסל טלקום בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 4,400.22 דורקום מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 9,322.00 קרייזי בלון קידום מכירות בע"מ

 משרדי, מחשוב ומנהלהציוד  3,338.22 דבליצקי דוד

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 5,463.37 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 11,337.56 זברה א.ג.ר טכנולוגיות בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 28,320.00 חברת דואר ישראל בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 6,814.27 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 5,900.00 עמטל ב-יובל

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 5,000.00 מברקים-חברת דואר ישראל בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 1,094.80 שרות רכש מרוכז בע"מ -ש.ר.מ. 

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 778.8 סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

 שרדי, מחשוב ומנהלהציוד מ 354 נאור בע"מ -תג 

 ציוד משרדי עבור ארכיון   1,717.85 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 תוכנת מחשב 2,242.00 מלינגו בע"מ

 תוכנת מחשב 2,006.00 חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ
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 שירותי מחשוב ותשתיות 108,560.00 תים בע"מ -מלם 

 ל פי מכרזמחשוב ע 4,223.22 דורקום מחשבים בע"מ

 ציוד מחשוב 1,133.78 דנגוט מחשבים בע"מ

 מחשוב 194,874.64 מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע"מ

 ציוד משרדי עפ"י הסכמי חשכל  11,895.37 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 2,590.10 שרות רכש מרוכז בע"מ -ש.ר.מ. 

 ציוד ארכיון 17,051.00 ע"משרותי תיוק ב -ברק 

 ציוד ארכיון 4,814.40 פ.ב.א. ויזנר בע"מ

 מחשוב 6,844.00 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 ציוד ארכיון 4,029.70 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 הדפסות 6,533.22 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 4,686.75 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 1,729.29 ניר מערכות בע"מי

 תשתיות מחשוב ותקשורת 81,620.92 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 מחשוב 4,333.67 גטר טק בע"מ

 ציוד מחשוב 28,644.50 ( בע1991אורדן מחשבים ומערכות מידע )

 ציוד מחשוב 5,932.73 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 ציוד משרדי  12,150.90 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -טי גרפי

 רישוי שנתי למערכת פקס ושעות טכנאי   7,317.18 מסייג'נט בע"מ

 מחשבים ניידים 4,223.22 דורקום מחשבים בע"מ

 מחשבים ניידים 3,126.41 תים בע"מ -מלם 

 תוכנת מחשב 2,006.00 נבו הוצאה לאור בע"מ
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   משכןהשתלמויות עובדי ה

 השתלמות עובדים 39,117.00 אדם בנוף בע"מ -מקום. ערכים ויוזמות 

 השתלמות עובדים 1,400.00 המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה של

 השתלמות עובדים 31,343.16 כנפי משק תור בע"מ

 השתלמות עובדים 2,736.01 ( בע"מ1990המוביל הדרומי צביקה )

 השתלמות עובדים 2,256.40 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 השתלמות עובדים 600 מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של הא

 הסעות עובדים להשתלמות 2,304.52 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 9,440.00 אביב זלצר מפיקים בע"מ
 השתלמות עובדים

 השתלמות עובדים 5,310.00 נובוטני פרי איסר

 

תפעול, שירותים ותחזוקה שוטפת למשרדי 

 שכן ומתחמי האירוחהמ

  

 תשתיות ושיפוץ כניסה למבנה 47,200.00 נגרי עובדיה

  2014שירות מקיף למעלית לשנת   9,085.91 טיסנקרופ מעליות ישראל , שותפות מוגב

 הסעות 305.21 בון תור בע"מ

 הסעות 1,312.23 אגד תעבורה בע"מ

 תיקון תשתיות תקשורת 3,000.00 עבודי משה

 תשתיות ובינוי 1,722.92 ע"מא.נ. העתקות ב

 הסעות 553.21 מסיעי אריה שאשא בע"מ

נסיעות  לרכבים ממשלתיים לכלל רכבי  3,304.00 הנתיב המהיר בע"מ

 עובדי משכן הנשיא ומאבטחים

 ציוד אחזקה 4,082.80 הצמיג דודי נאסה בע"מ

 ומנהלהציוד משרדי, מחשוב  11,084.85 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 תשתיות ובינוי 9,901.99 ( בע"מ2001חד )-אל
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 הוצאות ניהול ואכסון 35,316.93 מר פיתוח בע"מ-סל

 תפעול 25,589.54 מערכות תקשורת בע"מ -הוט 

 תפעול 5,078.00 ( בע"מ1998די.בי.אס. שרותי לווין )

 תפעול 20,000.00 ועד בית נבון

 תפעול 20,000.00 צילומעתיק בעמ

 תפעול 1,888.00 חייםקבלו 

אחזקת מחלקת חנינות פניות ציבור,  206,736.00 פ.פ.ד. יהלומים בע"מ

 2013כספים, תשתיות דמי אחזקה לשנת 

 תפעול 876,000.00 מינהל הדיור הממשלתי

 תפעול 7,906.00 שליחויות-חברת דואר ישראל בע"מ

 תפעול 28,320.00 מולדובן שמואל

 תפעול 2,655.00 (1996צת גז )גז יגל חברה לשיווק והפ

נסיעות  לרכבים ממשלתיים לכלל רכבי  12,567.00 ( בע"מ1997דרך ארץ הייווייז )

 עובדי משכן הנשיא ומאבטחים

 תפעול 38,350.00 ביטון אוריאל

 תפעול 49,560.00 חשיפה לצפון הנדסת בטיחות בע"מ

 תפעול 48,380.00 גנרטורים פלוס בע"מ

 תשתיות ובינוי 45,255.36 ל שירותים משולבים בעמאי.אס.אס. ניהו

 תפעול 22,066.00 סינריון מערכות בע"מ

 תפעול 13,882.46 בזק בינלאומי בע"מ

 תקשורת 1,750.00 בע"מ 90פלאש 

 תפעול 44,114.30 יוחנן ליפשיץ ושות בעמ

 תפעול 1,473.00 מ"טרדינג ירושלים בע - "סאל אול"

 תפעול 3,000.00 נרטורים בע"מר.נ.א. שרותי חשמל וג

 תפעול 2,950.00 בריח סדן תעשיית כספות בע"מ
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 תפעול 2,714.00 יוסף שילה

 תפעול 2,891.28 מגלקום תקשורת ומחשבים בע"מ

 תשתיות ובינוי 6,730.59 ניו אייג' טק בע"מ

 תשלום שנתי ניהול אינטרנט 305,856.00 דבי ורון דיגיטל בע"מ

 הוצאות מכרזים על פי חוק 50,399.99 מזרחי אברהם

 תשלום שנתי תקשורת כלל משרדית 294,410.00 פלאפון תקשורת בע"מ

 תשתיות ובינוי 39,999.99 מלסון ארד-סימון אבנר

 תשתיות ובינוי 5,406.29 שטראוס מים בע"מ

 תשתיות אירועים לטקסים ממלכתיים  109,999.98 רותם נמרוד

 תשתיות אירועים לטקסים ממלכתיים  85,000.00 אפ.אם.הגברה ותאורה בע"מ

 שליחויות משרדים ומחלקות 2,006.00 תפוז שירותי אריזה ומשלוח בינלאומי 

שירותי ביקורת כספים למחלקת   69,950.40 חברת רואי חשבון -וסאם עזאם 

 החשבות 

 גריסה ואכסון מידע מסווג 9,906.34 ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ

 2013תשתיות שוטף שנת  43,562.19 (1996רה לשיווק והפצת גז )גז יגל חב

 שירותי תקשורת 11,503.82 ביפר תקשורת ישראל בע"מ

תשלום שנתי תשתיות ואחזקת רחבת  505,153.33 אי.אס.אס. ניהול שירותים משולבים בעמ

 טקסים 

ב לאירועים אספקת שירותי תשתיות ועיצו 199,999.61 ירוק ירוק עיצוב אירועים בע"מ

 ממלכתיים

 ציוד מטבח ואירוח 3,000.00 שווק כל בע"מ

  2014שירות שנתי לשעוני נוכחות לשנת   377.6 עת בעמ-א. א. לומן מד

 2014שירותי תקשורת ואינטרנט  7,504.80 נטוויז'ן בע"מ 013

 שירותי עיתונות 1,302.72 ידיעות מינויים

 תשתיות איוורור לרחבת טקסים 4,956.00 החוויה יבוא ושווק בע"מ-אבי שושן

 מזון לעובדים בשעות חריגות 8,389.80 בראנצ' כריכים וארוחות בע"מ
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 גריסה ואכסון מידע מסווג 4,977.07 ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ

לשנת  -שירותי מהנדס חשמל לאירועים   8,850.00 יעקב נתנאל בע"מ -ין הנדסת חשמל -אור

2014 . 

 ציוד חשבות ושכר 1,339.30 מערכות בע"מבינת יישום 

 ציוד חשבות ושכר 40,777.08 מלם מערכות בע"מ

 תשתית גז תשלום שנתי 65,000.02 (1996גז יגל חברה לשיווק והפצת גז )

 -תשלום עבור רשיון ואגרת שלטים   249.76 עירית ירושלים

 .2014לשנת 

 אחזקה 767 בן שמחון עמיחי

 ועד תשלומי 500 רון רחל

 תחזוקה שערים ומחסומים   31,240.50 אליהו שמשון

תיקון צינורות למערכת השקיה לרחבות   5,310.00 יוסף שילה

 טקסים חיצונית

 תיקון מערכת טלפונים ותקשורת משרדים 3,540.00 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 טישירותי תרגום סימולנ 265.5 אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בע"מ

 נסיעות ואגרות  1,000.00 קבוצת כרמלטון בע"מ

אבטחה סדרנים ונקיון ואירועים רבי  185,545.89 מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע

 משתתפים

 ציוד אחזקה 1,298.00 אחים עיני ניקוי שטיחים בע"מ

בוכנה וצנרת + שסתומים לתיקון   3,000.01 פסטו פנאומטיק )ישראל( בע"מ

 ומים בשער הראשיהמחס

 תשתיות רחבת הטקסים 33,630.00 צוקים מצבות ופיתוח בע"מ

 שירותי הובלה 8,732.00 קדוש אברהם

 תיקון ציוד טקסים 2,242.00 גדעון ליס מערכות קול ירושלים בע"מ

 ציוק תקשורת 1,759.85 גטר טק בע"מ

 שירותי עיתונות 1,288.56 ( בע"מ1983גלובס פבלישר עתונות )

 שירותי עיתונות 4,170.12 הוצאת עתון הארץ בע"מ
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 שירותי עיתונות 4,717.64 ידיעות מינויים

 תשתיות ריהוט להתאמת לשכה 77,798 רובין יהודה

 שירותי עיתונות שנתי 271,588.80 יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

 חשוב להכנת לשכהתשתיות תקשורת ומ ter for peace 26,358.91מרכז פרס לשלום )ע"ר( )

 

   ציוד משרדי ומחשוב

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 1,195.34 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 2,706.16 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 3,988.40 אקסל טלקום בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 4,400.22 דורקום מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 9,322.00 בלון קידום מכירות בע"מקרייזי 

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 3,338.22 דבליצקי דוד

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 5,463.37 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 11,337.56 זברה א.ג.ר טכנולוגיות בע"מ

 משרדי, מחשוב ומנהלה ציוד 28,320.00 חברת דואר ישראל בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 6,814.27 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 5,900.00 טל בעמ-יובל

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 5,000.00 מברקים-חברת דואר ישראל בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 1,094.80 שרות רכש מרוכז בע"מ -ש.ר.מ. 

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 778.8 ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מסנסקום 

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 354 נאור בע"מ -תג 

 ציוד משרדי עבור ארכיון   1,717.85 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 תוכנת מחשב 2,242.00 מלינגו בע"מ

 תוכנת מחשב 2,006.00 חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ
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 שירותי מחשוב ותשתיות 108,560.00 תים בע"מ -מלם 

 מחשוב על פי מכרז 4,223.22 דורקום מחשבים בע"מ

 ציוד מחשוב 1,133.78 דנגוט מחשבים בע"מ

 מחשוב 194,874.64 מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע"מ

 ציוד משרדי עפ"י הסכמי חשכל  11,895.37 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 2,590.10 שרות רכש מרוכז בע"מ -ש.ר.מ. 

 ציוד ארכיון 17,051.00 שרותי תיוק בע"מ -ברק 

 ציוד ארכיון 4,814.40 פ.ב.א. ויזנר בע"מ

 מחשוב 6,844.00 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 ציוד ארכיון 4,029.70 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 הדפסות 6,533.22 מחשבים בע"מ דנגוט

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 4,686.75 דנגוט מחשבים בע"מ

 ציוד משרדי, מחשוב ומנהלה 1,729.29 יניר מערכות בע"מ

 תשתיות מחשוב ותקשורת 81,620.92 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 מחשוב 4,333.67 גטר טק בע"מ

 ציוד מחשוב 28,644.50 ( בע1991אורדן מחשבים ומערכות מידע )

 ציוד מחשוב 5,932.73 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 ציוד משרדי  12,150.90 שיווק ציוד משרדי ונייר בע" -גרפיטי 

 רישוי שנתי למערכת פקס ושעות טכנאי   7,317.18 מסייג'נט בע"מ

 מחשבים ניידים 4,223.22 דורקום מחשבים בע"מ

 מחשבים ניידים 3,126.41 תים בע"מ -מלם 

 תוכנת מחשב 2,006.00 נבו הוצאה לאור בע"מ
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שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת 

פעילויות וסיורים מחוץ לירושלים ברחבי 

 ישראל כולל מאבטחים

  

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  1,100.01 מלון דן אכדיה הרצליה

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  2,165.30 מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  2,867.02 מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  1,900.01 קלאסיק הוטל מנג'מנט בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  1,777.94 מלונות דן בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  2,108.66 "ממלונות הירדן מ.ה.י. בע

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  1,177.98 מלונות דן בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  928 מלונות דן בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  1,451.40 כפר המכביה בעמ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  3,790.01 כפר הנופש משאבים

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  3,121.05 מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  1,227.98 מלונות דן בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  944 ( בע"מ1990נאות חוף האלמוג )

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  1,227.98 מלונות דן בע"מ

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  1,432.52 "ממלונות הירדן מ.ה.י. בע

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 

שהות וקיום פגישות עבודה מסגרת פעילויות  3,575.00 כפר הנופש משאבים

 כולל מאבטחים שראלברבי יוסיורים 
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 .בלין לתפקידונבחר הנשיא ראובן )רובי( רי 2014ביוני 

לאחר היבחרו חלו הוצאות שונות על משכן הנשיא לצד ההוצאות השוטפות, הפירוט המצורף כולל את 

, כולל התשלום ששולם שמות הספקים החיצונים עימם נעשתה התקשרות בהתאם לנדרש עפ"י חוק

 .4102ועד דצמבר  4102יוני תקופה שבין הנוגעות בלספקים בפועל ופירוט מהות ההוצאות 

 

   :האבטחהספקים החיצוניים בתחום  .0

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

 הוצאות חד פעמיות לאחר כניסת הנשיא הנבחר לתפקידו

 

 ( בע"מ2001חד )-אל

 מזגן לביתן שומר   2,800.00

 שירותים למאבטחים  8,024.00 ( 2011פרש ישראל )בי 

 הפרטי של הנשיא הנבחר.התקנת מערכת אבטחה במעונו   50,008.40 חסוי

 חיבור תא שירותים לשימוש אבטחה בבית הנשיא הנבחר 1,911.60 ישראלוביץ שמחה

 תא שירותים למאבטחים במעון הפרטי של הנשיא הנבחר 18,290.00 סניטציה ר.נ.י בע"מ

הובלה והצבת ביתן שומר לאבטחת מעונו הפרטי של הנשיא   2,596.00 קונדו שבתאי

 הנבחר 

 ות שוטפותהוצא

 בהתאם לדרישות הבטחון PAD SAM 300דפיברילטור   19,989.20 ש.א.ג. שרותי רפואה בע"מ

לוחיות זיהוי מותאמות לרכבי שרד והתקנה + מערכת כריזה  10,207 א.א. יבוא ושיווק בע"מ

 ברכב

 התאמת שמשות רכבי השרד  2,891.00 אילן קארגלס בע"מ

 התקנת כספת לאמצעי אבטחה  5,192.00 מ"אמינות וביטחון בע

 שערי מגנומטר  2רכישת   162,840.00 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ

שירות מח' בינת על פי צרכי ביטחון ומיגון המשכן בהם התקנת  113,225.8 בינת יישום מערכות בע"מ

 דלתות מבוקרות, תגי עובד ועוד.

בית ההארחה בית וגן ירושלים 

 בע"מ

 +פרמדיק למשמרות במהלך יום כיפור חדר למאבטחים 590

גדעון ניסן חברה לניהול תחנות 

 "מדלק בע

 אמצעי ביטחון 991.2

 תוספת והגבהת גדר אלקטרונית על פי צרכי בטחון 51,625 חסוי

 ערכת החייאה   7,150.00 מגן דוד אדום

סחר בינלאומי  -מטווח העיר 

 בע"מ

 רכישת אמצעי אבטחה  1,610.70

 .2015לשנת  -שירות אימונים והכשרה למאבטחים ונהגים   11,489.66 לאבטחה ולוט"רמכללת תעש 

 רכישת אמצעי אבטחה  2,199.99 מלול יניב
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 אמצעי אבטחה 3,304.00 ( בע"מ1990מפרולייט )

 הדרכות משפטיות לעובדי מחלקת ביטחון.   2,124.00 נובוטני פרי איסר

 קשורת לצרכי אבטחההרחבת נקודות ת 2,950.00 עבודי משה

פרוטק בטיחות וטכנולוגיה 

 נרתיקים. 10הזמנת פנסים נטענים למאבטחים +  2,993.37 בע"מ

 סיכות סימון אבטחה למאבטחי המשכן  2,360.00 צחובוי אילן

 רכישת כובעי זיהוי למאבטחים.  896.8 מ.קליעה וירי בע"מ-קרב

 מסווגים בחו"למזודות לנשיאת חומרים  7,434.00 טופ תיק בע"מ

 

 הוצאות אירוח הנשיא לפגישות עבודה במהלך סיורים מחוץ למשכן .4

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

 רוב -אל

 3,000.00 ( בע"מ1993)

מפגש לאירוח הנשיא לפגישת עבודה במלון "מצודת דוד"  

 שקיומו אינו מתאפשר במשכן.

שבע א.מ.  -מלונות באר 

 1,200.00 (,שותפות2009)

 13.11.2014אירוח הנשיא במלון לאונרדו באר שבע ביום  

 לפגישות עבודה.
 

 ותוכן הוצאות טקסים, אירועים וצרכי פרוטוקול .2

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

שריגים, מרכז לטיפול  "אמנה"
 באוטיסט

 רכישת יצירת אומנות של מטופלת בכפר להצגה בבית הנשיא 600

והפצה משכל הוצאה לאור 
 בע"מ

 ספר מזכרת למפגש אשת הנשיא עם חיילות לוחמות  490

 תוכנית אומנותית באירוע עבור עובדי בית הנשיא 9,440.00 אביב זלצר מפיקים בע"מ

אולטקסט שרותי משרד 
 מתקדמים בע"מ

 שירותי תרגום מעברית לספרדית, עברית לערבית ולהיפך 503.57

 אם. ג'י. אס. פתרונות שפה

 

 שירותי תרגום מסמכים בשפות שונות  1,785.34

ארזים מפעלי מתכת בינוי 
 2002ופיתוח 

הרכבה ופירוק של סככת האירוח המרכזית באירועי הבית   29,500.00
 הפתוח בסוכות

 הנחיה לארוחת ערב ממלכתית לכבוד נשיא פולין  3,540.00 גולן סקורניק אריה

 נקת מלגות הנשיא הנחיית טקס הע  3,000.00 גלעד עדין בע"מ

 שירותי בימוי והפקה עבור אירוע "הבית הפתוח" בסוכות  37,760.00 האחים לויט בע"מ

 בקבוקי מים מינרלים ובקבוקי סודה לאירוח  1,159.82 האחים נחמיה )משקאות( בע"מ

 המשכן ובדירכישת מדי שרד לע  2,855.94 המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ

ת הרשות הלאומית לכבאו
 והצלה

 ניידת לכיבוי אש לאירוע הבית הפתוח בסוכות  1,674.00
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 הפקת חוברת לאות הנשיא למתנדב התשע"ג 1,679.00 לב בע"מ -זמיר בר 

 י המשכןמדי שרד עבור עובד 1,052.56 תדמית בע"מ -יונידרס 

אגודה  -יזמויות חצרים 
 שיתופית חקלאי

 ציוד חתימה לספר האורחים הרשמי 3,776.00

 הנחיית אירוע "קבלת פנים לעדות הנוצריות"  3,000.00 כנר דן

 ספרי חלוקה למתנות   2,910.79 דביר בע"מ -זב"מ  -כנרת 

 פחי אשפה לאירועים רבי משתתפים  1,585.92 כתר פלסטיק בע"מ

מאמא ייצוג שחקנים אומנים 
 ויוצרים בע"מ

 הנחייה לאירוע "הבית הפתוח" בסוכות   5,499.99

 פתוח", סוכות-הופעה של הזמרת מורן מזוז באירוע "בית  1,600.00 ז מורןמזו

 כלי אירוח לאירוע הבית הפתוח בסוכות 2,548.80 מימון יואב

 יועץ בטיחות לאירועים   18,998.00 מרקו אפרים

 שירות תרגום מסמכים בשפה האנגלית.  6,584.40 מרקוביץ רבקה

 14,999.99 צח שלמה
ית באירוע לציון יום היציאה וגירוש יהודי ארצות תוכנית אמנות

 ערב ואיראן

 ציוד הפעלה לאירוע למען ילדי הדרום ב"צוק איתן" 1,416.00 ש.ת. פעלטון בע"מ

 רכישת מתנות ומזכרות לביקורים ממלכתיים של הנשיא בחו"ל 3,953.00 שניידרמן לב

לילדי עוטף עזה ביום הפוגה במשכן עפ"י  כובע מצחיה ודגלון 1,298.00 שרגאי דגלים וסמלים בע"מ
 הצעת מחיר

 מטריות שחורות לנשיא ופמליתו בארץ ובחו"ל 1,159.94 בונתיק בע"מ

 ביטוח יצירות אומנות המוצגות במשכן 14,200.00 מוזיאון ישראל )חל"צ(

 2014יועץ תקשורת זרה. עבור ספטמבר עד דצמבר  14,122.71 פרלמן ג'ייסון אהרן

 . 2014-2015 , כתיבת תוכן ותרגוםשירותי ייעוץ  31,860.00 זיין גרופ בע"מסאיה ד

 

  לשעברלשכות נשיאים  .2

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

 2015סידורי פרחים ללשכת נבון לשנת  672 גאריביאן גרשון

מתקן מים שולחני לדירת הנשיא לשעבר נבון עפ"י מכרז  901.05 שטראוס מים בע"מ
 כזימר

 לשכת הנשיא לשעבר שמעון פרס שירותי אבטחה 164,599.68 מודיעין אזרחי בעמ

 מרכז פרס לשלום )ע"ר( 
510,496 

השתתפות המדינה עפ"י חוק בתשתיות הקמה ותפעול לשכת 
לשכת  –נשיאים לשעבר הקמת תפעול תשתיות ותקשורת 

 הנשיא לשעבר שמעון פרס

נטלי )החברה לשרותי רפואה 
 שראל(דחופה בי

  הנשיא לשעבר שמעון פרס מעטפת אבטחה לשכה  906.24
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 ציוד משרדי ומחשוב  .5

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

 רכישת ציוד עם כניסת סגל הנשיא ריבלין לתפקיד

 מקלדות לאייפד 998.01 דיגיטל סטור בע"מ-איי

 ציוד מיחשוב 5,845.65 ביטק אלקטרוניקה בע"מ

ק ציוד משרדי שיוו -גרפיטי 
 ונייר בע"מ

 ציוד משרדי 21,854.26

 מחשב נייד וציוד משלים 4,754.22 דורקום מחשבים בע"מ

 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
28,465.99 

 מחשבים נייחים וניידים עפ"י מחירון חשכל 

 יניר מערכות בע"מ
 מסכי טלוויזיה ומתקני תליה 3,799.89

 ן מחשב נייח במעונו הרשמי של הנשיאשולח  449.99 ליבנה צפוני בע"מ

 מחשב נייד   3,126.41 תים בע"מ -מלם 

ספירטק פיתרונות מיחשוב 
 בע"מ

 ציוד מחשוב 6,062.84

 הוצאות שוטפות

 

א.נ. יעף טכנולוגיות איסוף 
 "מנתונים בע

 מדבקות אינוונטר לנכס במרכבה  2,324.60

 סורק שולחני   5,399.68 אוליטק ש.ב.א. בע"מ

אורדן מחשבים ומערכות מידע 
(1991 ) 

 שירות תחזוקה ותמיכה למערכת ניהול חנינות  25,387.70

בזק החברה הישראלית 
 לתקשורת בע"מ

 בדיקת טלפונים בלשכת הנשיא  3,540.00

 מקרן לחדר ישיבות  1,759.85 גטר טק בע"מ

 דנגוט מחשבים בע"מ
14,075.04 

 מדפסות וטונרים 

 רישוי שנתי למערכת פקס ושעות טכנאי  6,520.18 מסייג'נט בע"מ

 רכישת מנוי שנתי למאגר המשפטי  2,006.00 נבו הוצאה לאור בע"מ

 כרכי הספר "מכרזים" מחלקה המשפטית 2רכישת  1,180.00 עומר דקל

 תיקיות ארכיון  4,814.40 פ.ב.א. ויזנר בע"מ

שרות רכש מרוכז  -ש.ר.מ. 
 בע"מ

 ארון תיקיות 2,590.10

 תים נטקום בע"מ
15,701.08 

 אספקת שירותי ייעוץ, תמיכה ואינטגרציה בתחום טכנולוגיה
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 רווחת עובדי המשכן .6

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

 שי לילדי עובדים העולים לכיתה א'   843.7 ( בע"מ1990גרפוס )

החברה הישראלית למדליות 
 דים המסיימים שירותם בבית הנשיא מדליות הוקרה לעוב 2,539.95 ולמטבעות בע"מ

הפועל _ המחלקה לספורט 
 במקומות העבודה

 דמי רישום לעובדי בית הנשיא עבור שלוש קבוצות לשנה 14,400.00

חברה למפעלי כלכלה ותרבות 
 ינהלעובדי המד

 שי לעובדי המדינה המגויסים למבצע "צוק איתן" 2,730.00

 לעובדי המשכן  סבסוד תלושי מזון 1,299.30 לוי ציון

 הסעת אומנים ועובדים לאירוע עובדי בית הנשיא 2,303.99 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 רכישת מארז שי לחנוכה עבור ילדי העובדים. 1,799.50 מתוקי הראל בע"מ

 הזמנת שוברי שי ליום ההולדת לעובדי בית הנשיא. 11,564.00 עבודי יהודית

 לדי עובדים לכבוד חנוכההרצאת אומן לי 3,000.00 פורת רון

 סיור חנוכיות בירושלים עבור עובדי בית הנשיא  1,652.00 צבי אמיר גמליאל

 הרמת כוסית לעובדי בית הנשיא וילדיהם לכבוד חנוכה  1,500.00 קציר לימור

 

 חידוש ריהוט וכלי בית למעון הרשמי עם חילופי הנשיאים .7

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

 חידוש וילונות בד 1,589.98 נחם מנדל שמעוןממו מ

שותפות  -א.פ. עיצובים 
 שולחן וכסאות למטבח אירוח 2,245.94 מוגבלת

 רכישת טקסטיל עבור דירת הנשיא. 2,953.60 סאן בע"מ-אור

 חידוש טקסטיל בדירה  1,298.00 אחים עיני ניקוי שטיחים בע"מ

 ט במעונו הרשמי של הנשיאריהו 16,520.00 בז'רנו עבודות ריפוד בע"מ

 ציוד מטבח  2,951.94 טולמנ'ס )ישראל( בע"מ

טטרון ירושלים שרותי טלויזיה 
 ואלקטרו

 חידוש מוצרי חשמל   17,305.96

 רכישת כלי מטבח  2,931.12 ניסני עדי

השלמת צרכי טקסטיל וציוד היקפי למעונו הרשמי של הנשיא  3,000.02 ויזל בע"מ -פוקס 
 הנבחר.

 

 הסעות .8

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק
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 2013-2014הסעות עובדים ומאבטחים למשמרות בסופ"ש  67,480.02 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 סיור לימודי צוות יועצים בבני ברק 1,132.60 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 הסעת אומנים לאירוע הבית הפתוח בסוכות  7,106.51 מסיעי אריה שאשא בע"מ

 307.39 תור בע"מבון 
הסעה לפמליית הנשיא מת"א לנתב"ג )נסיעת הנשיא לפולין( 

 הלוך ושוב

( 1990המוביל הדרומי צביקה )
 בע"מ

 הסעה צוות מקדים לניחומי אבלים )צוק איתן(  1,379.97

 

 תחזוקה שוטפת למשרדי המשכן ומתחמי האירוח .9

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

 החלפת זכוכית סדוקה בדלת אולם האירועים  6,277.60 א. קרמר דוד בע"מ

 עבודות פוליטורה לחידוש ריהוט עץ בלשכת הנשיא  9,912.00 אחדות ירוחם

אי.אס.אס. ניהול שירותים 
 משולבים בעמ

התאמת גינת האירוח לשנת שמיטה )שתילים רב שנתיים,  12,649.60
 עציצי חרס(

 מים  פילטר 1,127.49 אליצור טופולסקי בע"מ

 .2015שירות מקיף למעלית בבית הנשיא לשנת   6,431.00 אלקטרה בע"מ

 רכישת חומרי תחזוקה וניקיון.  8,699.10 אלקטרו סליל בע"מ

אנ"ש )אחזקה , נכסים 
 ושיפוצים( בע"מ

 דלתות במשכן 4עבודות גבס וצבע והחלפת  49,937.60

בניה כבישים  -אריק פנחס
 גבס וצביעה כולל צבע וחומרים  -ודות אחזקה עב 2,690.40 ותשתיות בע"מ

 שיפוץ שער חיצוני בשער הכניסה למשכן )יונה( 9,440.00 בוטה יוסף

 תיקון חלונות ורשתות  4,956.00 ברזאני נדב

 קלף מזוזה  1,982.40 דוויק ענת

 שירות למזגנים 7,575.60 דלקיה אנרגיה ושירותים בע"מ

 ריפודים לרכב קייםחידוש  1,499.99 וענונו יעקב

טיסנקרופ מעליות ישראל , 
 שותפות מוגב

 אחזקה מעלית המשכן 711.96

י.י.ו. בנלאומי עולם הגבס 
 רכישת אריחי תקרה אקוסטית למשרדים.  4,774.28 ( בע"1999)

 תיקון צינורות למערכת השקיה בגינת האירוח 5,310.00 יוסף שילה

 נסטלציה במשכן הנשיא עבודות אי 21,181.00 ישראלוביץ שמחה

 חידוש וילונות בלשכת הנשיא  11,861.36 כהן קמרן

וד שמירה אבטחה שירותים מיק
 ונקיון 

 05.12-05.14יישום הסכם קיבוצי לתקופה:  153,962.12
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 מכולה לפינוי פסולת  2,000.01 משולם דרור

פי דרישות בטיחות התקנת מערכת קו חיים לעבודה בגובה על  49,560.00 סיג תעשיות בע"מ
 לצורך איטום גג המשכן

פ.א. מרכז הדלת, מיגון ועיצוב 
 תיקון דלת כניסה ראשית למשכן כולל חלפים 3,000.00 בע"מ

 שילוט הכוונה וחירום למשכן  1,176.22 פאייר סנטר בטיחות לכל בע"מ

 התאמת סניטציה במשכן 3,729.98 פלסתום תעשיות בע"מ

 בוכנה וצנרת + שסתומים לתיקון המחסומים בשער הראשי   1,310.56 בע"מ פסטו פנאומטיק )ישראל(

 עמוד תאורה   2,842.02 פתרונות תאורה א.מ.י. בע"מ

 ביצוע עבודת איטום גג משכן הנשיא   586,000.00 קבוצת פולימרס בע"מ

 גינון 1,067.90 קוקטייל הצמחים בע"מ

ר.נ.א. שרותי חשמל וגנרטורים 
 בע"מ

 שני מצברים כולל ציוד נלווה לגנרטור חירום  2,950.00

 תיקון בר מים והחלפת פילטר  449.99 רון טכניקה בע"מ

 התאמת מסמכי מכרז שער הכניסה הראשי של המשכן 3,587.20 שחם וסטרייך משה

דקור טפט  -שטיחי ישראלי 
 בע"מ

 חידוש מתחמי עבודה במשרדים 13,983.00

 רי תחזוקה וניקיוןאביז 2,360.00 שרגא אברהם

 

 תקשורת .01

 פירוט ההוצאה סכום ההוצאה שם הספק

ראשון המאוחד  מקור***
 מ")הצופה( בע

 ריבלין מנוי לעיתון "מקור ראשון", עבור הנשיא הנבחר ראובן  389.4

 מנוי לעיתון "מעריב" עבור הנשיא הנבחר ראובן ריבלין  573.48 ג'רוזלם פוסט בע"מ

 מנוי שנתי  1,136.97 ג'רוזלם פוסט בע"מ

 מנוי חודשי לעיתונים "ידיעות אחרונות" ו"כלכליסט"  4,048.34 ידיעות מינויים

יפעת המרכז למידע תקשורתי 
 בע"מ

 . 2014לשנת  -אספקת לקט מידע תקשורתי  יומי  203,691.60

 הזמנת פלאש למצלמה קיימת   649 פוטו סטודיו נסים בע"מ

 
 

 

 

 מסמך סוף


