
תקנה שם אתרתאור של ארגון רכששם חברה
מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

ארכיב                                             4501171514הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
שירותי יעוץ שח"ל                                  4501189998הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
סורק מסמכים +ערכה מלאה                            4501203440הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
שידרוג תוכנה - אוצר החכמה                                            4501169029הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מודעות רחוב                                       4501177153הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
רשיון תוכנה שנתי -מיקרוסופט                                    4501171378הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
שירות ביטוח למכונת ביול                           4501177171הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
שירותי הדפסה                                      4501200287פעולות              22020113הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192317תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מפתחות                                            4501196155הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192328תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192337תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
תשלומי בזקבינלאומי                                4501176778הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
תשלומי בזק                                        4501176769הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192341תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192348תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
שירותי כ"א קלדנית בכורות                          4501191737רכישת שירותי כוח אדם22020108הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192356תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
כתיבה                                             4501200314פעולות              22020113הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מסטר עבור מכונת צילום                                          4501167556הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501173604תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192363תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
ציוד משרדי                                        4501162739הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
ציוד משרדי                                        4501168352הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
ציוד משרדי                                        4501182870הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
צילום חוברות                                      4501200300פעולות              22020113הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מדפסות                                            4501166578הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
טונרים                                            4501182846הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דפוס                                              4501177221הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דפוס -דפי לוגו ומעטפות עם הטבעה                                        4501164133הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
 טקס חלוקת תעודות רבנים                                4501192682תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
ציוד משרדי                                        4501164160הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
תנור חימום                                        4501169776הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
הדבקת מודעות                                      4501191334הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
שרשראות לשלג                                      4501169550הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
ביטוח                                             4501176814הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
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תאריך יצירת 
ההזמנה

סיום תקופת 
ערך ההזמנה שם הספקקוד ספקתוקף

מטבעכולל מע"מ
ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 
כולל מע"מ והצ

אופן רכישה

תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       43407.94ILS  0א.מ. ארכיב מקצועי בע"מ             40171380          27.01.2016
פטור ממכרז                                                  58342.64ILS  0אוליביצקי כהן יצחק                 29.02.201628.02.201741396471
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       2914.94ILS  0אוליטק ש.ב.א. בע"מ                 40124126          27.03.2016
פטור ממכרז                                                  2200.06ILS  2200.07אור החכמה בע"מ                     40015677          24.01.2016
פטור ממכרז                                                  9266.4ILS  0אורלי פרינט בע"מ                   40007236          07.02.2016
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       100566.65ILS  0אזטק טכנולוגיות (1984) בע"מ        40223755          27.01.2016
פטור ממכרז                                                  1392.3ILS  0אי.או.אס פתרונות משרד מתקדמים בע"מ 41049139          07.02.2016
פטור ממכרז                                                  49600.98ILS  0איילון עמית ורפי בע"מ              40001438          20.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7722ILS  0אליהו יוסף חי                      06.03.201610.03.201640397812
פטור ממכרז                                                  2988.18ILS  0אמינות וביטחון בעמ                 40543076          10.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   6768ILS  0אסולין אליהו                       06.03.201610.03.201640537689
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   8704.8ILS  0בוגרד אפרים                        06.03.201610.03.201640397808
תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה                           79999.92ILS  14050.59בזק בינלאומי בע"מ                  04.02.201631.12.201640004770
תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה                           220000.37ILS  0בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ    04.02.201631.12.201640001591
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7698.6ILS  0ביבי מרדכי                         06.03.201610.03.201640537708
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7160.4ILS  0ביטון אלעזר                        06.03.201610.03.201640424018
פטור ממכרז                                                  30457.44ILS  0גולד-וורק מיון והשמה בע"מ          40397368          03.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   17128.8ILS  0גורן שמואל                         06.03.201601.05.201640424077
פטור ממכרז                                                  49500.01ILS  0גלפרין דוד                         40533962          20.03.2016
פטור ממכרז                                                  926.64ILS  926.64גסטטנרטק בע"מ                      40001041          20.01.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   22089.6ILS  0גרוזמן דוד                         01.02.201610.03.201640397768
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   280.8ILS  0גרוזמן דוד                         06.03.201610.03.201640397768
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       4144.26ILS  4144.25גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע"40001337          12.01.2016
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       1970ILS  1929.27גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע"40001337          21.01.2016
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       10057.32ILS  10057.32גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע"40001337          16.02.2016
פטור ממכרז                                                  35000.08ILS  0גרפצ'יק בע"מ                       40374201          20.03.2016
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       32230.46ILS  0דנגוט מחשבים בע"מ                  40001244          19.01.2016
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       7911.54ILS  8468.46דנגוט מחשבים בע"מ                  40001244          16.02.2016
פטור ממכרז                                                  12232.35ILS  8588.03דפוס העיר העתיקה בעמ               40017302          07.02.2016
פטור ממכרז                                                  2990.52ILS  2990.52דפוס ציון בע"מ                     40004338          14.01.2016
פטור ממכרז                                                  10000ILS  0ההסתדרות ישרון ירושלים             40397712          06.03.2016
פטור ממכרז                                                  1398.09ILS  1398.09הום גבעת שאול בע"מ                 40441240          14.01.2016
פטור ממכרז                                                  979.93ILS  979.93הום גבעת שאול בע"מ                 40441240          25.01.2016
פטור ממכרז                                                  10878ILS  0החברה העירונית אריאל-לתרבות, חברה, 40019789          02.03.2016
פטור ממכרז                                                  1322.1ILS  1322.1הצמיג דודי נאסה בע"מ               40133559          25.01.2016
התקשרות עם גופים ממשלתיים                                   35999.73ILS  0הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה        04.02.201631.12.201640246723



מס' פנייה 
הזמנה סיבת פטורבמנו"ף/מנור"

רגישה

לא                                                            521669
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            528914
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            1
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            אין                                     
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     

לא                                                                                                    
לא                                                                                                    

לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לא                                                            אין                                     

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     

לא                                                            529619
לא                                                            529619
לא                                                            529619

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לא                                                            513274
לא                                                            537981

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לא                                                                                                    



תקנה שם אתרתאור של ארגון רכששם חברה
מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית
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מכונת צילום                                       4501167671הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מחשבת נייח                                        4501168301הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192374תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192384תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
וילונות לרכב                                      4501199052הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192389תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דואר ישראל                                        4501176796הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
חשמל                                              4501176787הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
התקנה - החלפת רכב                                     4501198816הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192394תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מסך                                               4501172279הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192399תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מזוזות                                            4501167599הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192404תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192412תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
ריהוט משרדי                                       4501186075הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מאורר                                             4501191328הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
גישור                                             4501193985הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
ציוד משרדי                                        4501167153הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192427תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מודעה לעיתונות                                    4501190362תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192437תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192447תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192465תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דמי שכירות למגורים                                4501176826השתתפות במנהל הדיור 22020111הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
הוצאות רכב ממשלתי                                       4501176830השתתפות במנהל הרכב  22020115הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
פיתוח תמונות                                      4501171479הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
אירוח הרב הספרדי                                            4501195956הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192469תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192956תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מזוזות                                            4501162681הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
כרטיסים חכמים                                     4501169015הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
תחזוקת צמחיה                                             4501188381הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דמי מנוי   , ללשכה משפטית                                       4501187577הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192663תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192665תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         



תאריך יצירת 
ההזמנה

סיום תקופת 
ערך ההזמנה שם הספקקוד ספקתוקף

מטבעכולל מע"מ
ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 
כולל מע"מ והצ

אופן רכישה

תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       21388.2ILS  0הראל טכנולוגיות מידע בע"מ          40001247          20.01.2016
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       37382.2ILS  37382.2הראל טכנולוגיות מידע בע"מ          40001247          21.01.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   9360ILS  0והב חיים                           06.03.201610.03.201640397766
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   8236.8ILS  0ווייס יקותיאל יהודה                06.03.201610.03.201640435727
פטור ממכרז                                                  1170ILS  1170וענונו יעקב                        40000717          16.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   12803.64ILS  0זן-בר איתן                         06.03.201610.03.201640537710
תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה                           298215.45ILS  19875.92חברת דואר ישראל בע"מ               04.02.201631.12.201640184020
תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה                           119999.88ILS  0חברת החשמל לישראל בעמ              04.02.201631.12.220640001579
פטור ממכרז                                                  1883.7ILS  0חברת רדיו צליל (1995) בע"מ         40001403          16.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   79.2ILS  0חזן אברהם שמואל                    06.03.201610.03.201640397093
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       9084.19ILS  0חיון מחשבים בע"מ                   40001608          28.01.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7956ILS  0חלה אברהם                          06.03.201610.03.201640397807
פטור ממכרז                                                  2012.4ILS  2012.4חסון יוסף                          41390576          20.01.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7956ILS  0חשאי אברהם                         06.03.201610.03.201640544164
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   12823.2ILS  0טובי זכריה                         06.03.201610.03.201640397790
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       62777.2ILS  0טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ   40003692          22.02.2016
פטור ממכרז                                                  438.75ILS  438.75יוחנן ליפשיץ ושות בעמ              40001067          02.03.2016
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       5380.83ILS  5380.83יששכר אביעד חיים                   40532093          07.03.2016
פטור ממכרז                                                  2956.7ILS  2956.71כל כלי וחומר                       40397656          20.01.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   3603.6ILS  0ליגאמי רונן שמואל                  06.03.201601.05.201640855840
פטור ממכרז                                                  8635.47ILS  400לשכת הפירסום הממשלתי               01.03.201601.03.201710000021
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7300.8ILS  0מוניסר יגאל                        06.03.201610.03.201640403660
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   11288.16ILS  0מושקוביץ רועי                      06.03.201601.05.201640885695
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   9519.12ILS  0מזרחי עמי                          06.03.201601.05.201640912609
התקשרות עם גופים ממשלתיים                                   1400000ILS  0מינהל הדיור הממשלתי                04.02.201631.12.201610000192
התקשרות עם גופים ממשלתיים                                   500000ILS  0מינהל הרכב הממשלתי                 04.02.201631.12.201610000193
פטור ממכרז                                                  8059.92ILS  0מיקוד 91 (שרותי צילום) בע"מ        40180058          27.01.2016
פטור ממכרז                                                  1139.87ILS  0מלון דן כרמל - חיפה                40149729          10.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7159.56ILS  0מלכה אליעזר                        06.03.201610.03.201640537711
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   11119.68ILS  0מנחם ציון חיים                     06.03.201610.03.201640432490
פטור ממכרז                                                  2808ILS  2808משנת סופרים בע"מ                   41389323          12.01.2016
התקשרות עם גופים ממשלתיים                                   1930.5ILS  0משרד ראש הממשלה                    10000020          24.01.2016
פטור ממכרז                                                  23868ILS  15970.5משתלות פולק יגאל בע"מ              40473248          25.02.2016
פטור ממכרז                                                  2983.5ILS  2983.5נבו הוצאה לאור בע"מ                40001463          24.02.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   8985.6ILS  0נבון יעקב                          06.03.201610.03.201640397819
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   8143.2ILS  0נבון ירון                          06.03.201610.03.201640397767



מס' פנייה 
הזמנה סיבת פטורבמנו"ף/מנור"

רגישה

לא                                                            543274
לא                                                            553417

לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לא                                                            אין                                     

לא                                                                                                    
לא                                                                                                    
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            אין                                     
לא                                                            541738

לא                                                            אין                                     
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     

לא                                                            1
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לא                                                                                              13.9.6
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            אין                                     
לאתקנה 3(12) - לשכת הפרסום הממשלתית                           1

לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     

לא                                                                                                    
לא                                                                                                    
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לא                                                                                                    
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח                                                  

לא                                                            אין                                     
לא                                                            אין                                     



תקנה שם אתרתאור של ארגון רכששם חברה
מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

דוח חופש המידע הזמנות הרבנות הראשית מתאריך 01/01/15 עד ה-30/03/16

תיקון מכונה כריכה חמה                             4501191348הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דמי חניה                                          4501193332הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דמי ניהול                                         4501195151הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
תשלומי מים                                        4501196008הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
חשבון חשמל                                        4501199110הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דמי שרות מעליות                                   4501200172הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192670תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
קורס ממונה חופש מידע                              4501183870הדרכה ושכר לימוד    22020112הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
כנס ממוני הדרכה                                   4501183888הדרכה ושכר לימוד    22020112הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
הגברה                                             4501192691תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192687תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
הפצה של החוברות                                   4501200278פעולות              22020113הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192904תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192911תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
שעת עבודה - מקודד לדלת                               4501170338הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192926תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192935תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
דלק                                               4501176800הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
פלאפון                                            4501176805הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192939תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192947תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מלון לרב                                          4501197231הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
ספרים                                             4501169872הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192950תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192352תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192963תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192983תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
נקיון                                             4501177376הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192989תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
כיבוד למטבחונים 2016                                            4501178870הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
סרט לכריכה                                        4501196035הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
שי פורים לעובדים                                  4501191513הדרכה ושכר לימוד    22020112הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
עמודי נירוסטה                                     4501197358הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501192996תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501193008תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501193016תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         



תאריך יצירת 
ההזמנה

סיום תקופת 
ערך ההזמנה שם הספקקוד ספקתוקף

מטבעכולל מע"מ
ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 
כולל מע"מ והצ

אופן רכישה

פטור ממכרז                                                  1174.11ILS  0נוי (ד. ל.) מערכות בע"מ            40125660          02.03.2016
התקשרות עם גופים ממשלתיים                                   79554.15ILS  79560נופי ההר תשס"ז בע"מ                40407689          07.03.2016
לא בשימוש                                                   249972ILS  249972נופי ההר תשס"ז בע"מ                40407689          09.03.2016
תקצוב מוסדות פטור - שאינם תמיכה                             1947ILS  1947נופי ההר תשס"ז בע"מ                40407689          10.03.2016
לא בשימוש                                                   67996.54ILS  67996.54נופי ההר תשס"ז בע"מ                40407689          16.03.2016
לא בשימוש                                                   18069.99ILS  18069.99נופי ההר תשס"ז בע"מ                40407689          20.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   6079.2ILS  0נידאם משה                          06.03.201610.03.201640417165
התקשרות עם גופים ממשלתיים                                   2500ILS  0נציבות שרות המדינה                 10000461          17.02.2016
התקשרות עם גופים ממשלתיים                                   1000ILS  0נציבות שרות המדינה                 10000461          17.02.2016
פטור ממכרז                                                  2900ILS  2900סבג בועז                           40230473          06.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   18086.48ILS  0סויסה שלמה                         06.03.201610.03.201640396838
פטור ממכרז                                                  49200.84ILS  0עזריאל אבישג                       41085602          20.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   719.28ILS  0עזרן דוד ברוך                      06.03.201610.03.201640537690
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   3219.84ILS  0עמור שלמה מאיר                     06.03.201610.03.201640537707
פטור ממכרז                                                  280.8ILS  0עמית (ב.ד.ש.) מערכות בע"מ          40010884          26.01.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   5200ILS  0עקיבא עופר                         06.03.201601.05.201640997622
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7534.8ILS  0פולק דב                            06.03.201610.03.201640531782
תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה                           379999.62ILS  0פזומט מקבוצת פז בע"מ               04.02.201631.12.220640003711
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       159999.84ILS  18987.93פלאפון תקשורת בע"מ                 04.02.201631.12.201640001174
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   10698.48ILS  0פנחסי אליהו                        06.03.201601.05.201640858801
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   3622.32ILS  0פרטוש יוסף שמעון                   06.03.201601.05.201640434111
פטור ממכרז                                                  1139.87ILS  0פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 בע"40962355          14.03.2016
פטור ממכרז                                                  2894.59ILS  2894.59פרלשטיין גינוסר בע"מ               40007045          25.01.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   11341.98ILS  0פרנקל פנחס                         06.03.201610.03.201640419693
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7020ILS  0ציוני ניסן בן ציון                 06.03.201610.03.201640350772
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   6560ILS  0צרור שלמה                          06.03.201610.03.201640422801
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   10492.56ILS  0קושלבסקי חנינא                     06.03.201610.03.201640416491
פטור ממכרז                                                  11700ILS  11700קלין אין - ניהול ואחזקת מבנים בע"מ 40490525          07.02.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   11119.68ILS  0קלעג'י חגי                         06.03.201610.03.201640537712
פטור ממכרז                                                  43549.74ILS  2273.54קרביץ (1974) בעמ                   40001103          09.02.2016
פטור ממכרז                                                  2789.28ILS  2789.28קרביץ (1974) בעמ                   40001103          10.03.2016
פטור ממכרז                                                  13646.88ILS  0קשרים פלוס בע"מ                    40288804          03.03.2016
פטור ממכרז                                                  819ILS  0ר.כ. טופ-אייר יצוא יבוא ושיווק בע"מ40565849          14.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   6589.44ILS  0רודרמן משה יעקב                    06.03.201610.03.201640418906
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7634.25ILS  0רפאלי שלום                         06.03.201610.03.201640423988
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   8702.92ILS  0שחור ישראל                         06.03.201610.03.201640397809



מס' פנייה 
הזמנה סיבת פטורבמנו"ף/מנור"

רגישה
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תקנה שם אתרתאור של ארגון רכששם חברה
מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

דוח חופש המידע הזמנות הרבנות הראשית מתאריך 01/01/15 עד ה-30/03/16

בדיקת מבחנים                                      4501189799תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
העתקת מתקני מים                                   4501200505הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
מיתוג הרבנות                                      4501200267פעולות              22020113הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501193042תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
אמצעי ביטחון                                      4501185952הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501173561תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501193046תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501193051תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
בדיקת מבחנים                                      4501193053תפעול בחינות        22020118הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         
תיבת מכרזים                                       4501180361הוצאות תפעול        22020109הרבנות הראשית לישראל          הרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת         



תאריך יצירת 
ההזמנה

סיום תקופת 
ערך ההזמנה שם הספקקוד ספקתוקף

מטבעכולל מע"מ
ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 
כולל מע"מ והצ

אופן רכישה

תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   22084.92ILS  22084.92שחור ישראל יעקב                    29.02.201610.09.201641368360
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       936ILS  0שטראוס מים בע"מ                    40386641          21.03.2016
פטור ממכרז                                                  49500ILS  0שטריט חנה                          41342507          20.03.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   8985.6ILS  0שיינמן מיכאל יהושע                 06.03.201610.03.201640397805
פטור ממכרז                                                  47016.45ILS  0שמאור - מוקד הבטחון הישראלי בע"מ   40001309          22.02.2016
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   19000.8ILS  0שפירא אברהם                        01.02.201601.05.201640398119
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   8424ILS  0שפירא אברהם                        06.03.201601.05.201640398119
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   3096ILS  0שפניר אבידן                        06.03.201610.03.201640537671
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל                                   7469.28ILS  0שרפי שרון                          06.03.201610.03.201640537709
תקנה 14ב - מכרז מרכזי                                       2025ILS  0תעשיות שב"ס - מערך תעסוקה          10000301          11.02.2016



מס' פנייה 
הזמנה סיבת פטורבמנו"ף/מנור"

רגישה
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