
תקנה שם אתר   תאור של ארגון רכש                       שם חברה                                 
הזמנת רכש                               תיאור תקנה תקציביתתקציבית

4501206874הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501207152הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501208757הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209025הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209091הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209125הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209934תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209941תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209943תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209946תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209952תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209954תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209957תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209960תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209962תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209965תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209971תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209975תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209977תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209982תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209992תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501209998תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501210018תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501210023תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501210595הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501212767הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501214473פעולות22020113הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501218024הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501219080הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת

דוח חופש המידע הזמנות הרבנות הראשית מתאריך 01.04.16 עד ה-30/06/16



תאריך יצירת מטרת התקשרות                            
ההזמנה

סיום תקופת 
ערך ההזמנה שם הספק                                 קוד ספק                                 תוקף

מטבע                                    כולל מע"מ

ביצוע 
חשבוניות 

במטבע מקומי 
כולל מע"מ והצ

4,498.00ILS0מינהל הרכב הממשלתי03.04.201610000193מיגון שמשות
2,998.00ILS2,982.00איי 2 זי מזון בע"מ04.04.201640235801כיבוד להרמת כוסית

3,000.00ILS3,000.00ג'בר חוסין06.04.201640398132שכר טרחה עבור מכירת חמץ
1,228.50ILS1,228.50מפגש האש בע"מ06.04.201640229286ארוחה עבור שבת הגדול לרב לאו

9,979.84ILS9,956.43כהן שמוליק06.04.201640986740כיבוד עבור חול המועד פסח תשע"ו רב ראשי
138.06ILS0דנגוט מחשבים בע"מ06.04.201640001244חלקי חילוף עבור מדפסת

280.8ILS0נבון יעקב07.04.201640397819עריכת מבחנים
280.8ILS0קופמן מרדכי07.04.201640397799עריכת מבחנים
789.75ILS0אליהו יוסף חי07.04.201640397812עריכת מבחנים
280.8ILS0בוגרד אפרים07.04.201640397808עריכת מבחנים
245.7ILS0פולק דב07.04.201640531782עריכת מבחנים
561.6ILS0והב חיים07.04.201640397766עריכת מבחנים
280.8ILS0טובי זכריה07.04.201640397790עריכת מבחנים
280.8ILS0מוניסר יגאל07.04.201640403660עריכת מבחנים
280.8ILS0נבון ירון07.04.201640397767עריכת מבחנים
280.8ILS0שחור ישראל07.04.201640397809עריכת מבחנים
263.25ILS0רפאלי שלום07.04.201640423988עריכת מבחנים
92.66ILS0רודרמן משה יעקב07.04.201640418906עריכת מבחנים
79.2ILS0נידאם משה07.04.201640417165עריכת מבחנים
280.8ILS0שיינמן מיכאל יהושע07.04.201640397805עריכת מבחנים
280.8ILS0מזרחי עמי07.04.201601.05.201640912609עריכת מבחנים
912ILS0סויסה שלמה07.04.201640396838עריכת מבחנים
83.4ILS0מלכה אליעזר07.04.201640537711עריכת מבחנים
71.28ILS0עזרן דוד ברוך07.04.201640537690עריכת מבחנים

12,912.50ILS800לשכת הפירסום הממשלתי10.04.201631.12.201610000021מודעה לעיתונות
1,228.50ILS1,228.50מלונות יהודה בעמ13.04.201640001589אירוח בית מלון

13,850.00ILS7,987.50לשכת הפירסום הממשלתי18.04.201631.12.201610000021מודעה לעיתונות
7,043.40ILS7,043.40חסון יוסף02.05.201641390576מזוזות

665,065.44ILS390,543.88מודיעין אזרחי בעמ04.05.201631.10.201640001063שרותי שמירה



אופן רכישה                              
מס' פנייה 

במנו"ף/מנור
"

הזמנה סיבת פטור                               
רגישה

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז

לאאיןתקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(12) - לשכת הפרסום הממשלתית1פטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(12) - לשכת הפרסום הממשלתית1פטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז

לא1תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל



תקנה שם אתר   תאור של ארגון רכש                       שם חברה                                 
הזמנת רכש                               תיאור תקנה תקציביתתקציבית

דוח חופש המידע הזמנות הרבנות הראשית מתאריך 01.04.16 עד ה-30/06/16

4501219561הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501220093הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501220102הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501220256הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501220416הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501220430הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501220638הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501220696הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501221950הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501224580תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501224588תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501227607הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501227662רכישת שירותי כוח אדם22020108הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501229234הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501229367הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501229526הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501229564הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501229965הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501230194הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501230198הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501230674השתתפות במשרדי ממשלה22020116הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501230682הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501231044תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501232759הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501232844הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501233253פעולות22020113הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501234997הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501235003הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501235031הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת



תאריך יצירת מטרת התקשרות                            
ההזמנה

סיום תקופת 
ערך ההזמנה שם הספק                                 קוד ספק                                 תוקף

מטבע                                    כולל מע"מ

ביצוע 
חשבוניות 

במטבע מקומי 
כולל מע"מ והצ

4,959.63ILS4,959.63גסטטנרטק בע"מ04.05.201640001041סיכות להידוק
845.09ILS845.09גולדברג ידלר אלעזר05.05.201640009031נר זיכרון

24,570.00ILS0חבר המתרגמים בינלאומי (איכות 2000)05.05.201640005003שרותי תרגום
3,003.42ILS2,171.27גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע"05.05.201640001337ציוד משרדי
988.8ILS988.8עירית ירושלים05.05.201620000159שלט מקומי

3,499.00ILS3,499.00הניצוץ מערכות שמע לרכב בע"מ05.05.201640358776מקרר לרכב של הרב לאו
797,413.50ILS353,938.02נופי ההר תשס"ז בע"מ08.05.201631.12.201640407689דמי נקיון ואחזקה , חניה, מעליות

105,183.00ILS63,011.13נופי ההר תשס"ז בע"מ08.05.201631.12.201640407689חשמל 
3,885.51ILS3,809.93מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"09.05.201640001210מחשב נייד

526.5ILS0אליהו יוסף חי16.05.201640397812עריכת מבחנים
684ILS0סויסה שלמה16.05.201640396838עריכת מבחנים

2,445.30ILS0שמאור - מוקד הבטחון הישראלי בע"מ23.05.201640001309כבל התקנה
125,798.40ILS100,093.15מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות23.05.201630.06.201640001205עובדי מחשוב

1,336.35ILS0חיון מחשבים בע"מ25.05.201640001608מסכים
8,564.40ILS0דפוס ציון בע"מ25.05.201640004338דפי לוגו

210.6ILS203.58גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע"25.05.201640001337קורא כרטיסים
2,914.94ILS2,914.94אוליטק ש.ב.א. בע"מ25.05.201640124126סורק 

17,550.00ILS0אימג'סטור מערכות בע"מ26.05.201640007053סריקות
2,997.54ILS0סבגי זהבה26.05.201640414620כיבוד ארועים
3,217.50ILS0משרד האוצר26.05.201610000025כרטיס נוכחות

57,194.00ILS0משרד ראש הממשלה29.05.201610000020שירותי אינטרנט ותיבות דואר
577.98ILS577.98בר-אילן חברה למחקר ופתוח בע"מ29.05.201640004240פרוייקט השו"ת

12,633.75ILS400לשכת הפירסום הממשלתי30.05.201631.12.201610000021מודעה לעיתונות בחינות
1,312.74ILS1,123.20אורלי פרינט בע"מ01.06.201640007236דפוס

14,983.61ILS0האחים נחמיה (משקאות) בע"מ01.06.201640019561שתיה לישיבות מועצת הרבנות
11,040.00ILS0לשכת הפירסום הממשלתי02.06.201631.12.201610000021מודעה לעיתונות הרב לאו שבועות
3,004.56ILS0בן - אדם קפה בע"מ06.06.201641441543כיבוד קל לישיבות מועצת הרבנות

2,995.20ILS449.28קרביץ (1974) בעמ06.06.201640001103קפה נמס
18,006.30ILS720.25כהן שמוליק06.06.201640986740חלב



אופן רכישה                              
מס' פנייה 

במנו"ף/מנור
"

הזמנה סיבת פטור                               
רגישה

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

לא559541תקנה 14ב - מכרז מרכזי
לא1מענקים לרשויות מקומיות

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח1פטור ממכרז
לאלא בשימוש1פטור ממכרז

לאתשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה
לא553417תקנה 14ב - מכרז מרכזי

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

לא537977תקנה 14ב - מכרז מרכזי
לא541738תקנה 14ב - מכרז מרכזי

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

לא537981תקנה 14ב - מכרז מרכזי
לא537980תקנה 14ב - מכרז מרכזי

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאלא בשימוש

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(12) - לשכת הפרסום הממשלתית1פטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(12) - לשכת הפרסום הממשלתית1פטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז



תקנה שם אתר   תאור של ארגון רכש                       שם חברה                                 
הזמנת רכש                               תיאור תקנה תקציביתתקציבית

דוח חופש המידע הזמנות הרבנות הראשית מתאריך 01.04.16 עד ה-30/06/16

4501235034הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501235037הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501235041הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501236111הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501236706הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501236743ברית מילה לעולים חדש22020114הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501236875הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501237098תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501237103תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501237127הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501239727תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501239728תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501239730תפעול בחינות22020118הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501242740הוצאות מחשוב22020110הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501244138הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501244241הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501244404הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501245235הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501246107הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501229502הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת
4501229513הוצאות תפעול22020109הרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראלהמשרד לשירותי דת



תאריך יצירת מטרת התקשרות                            
ההזמנה

סיום תקופת 
ערך ההזמנה שם הספק                                 קוד ספק                                 תוקף

מטבע                                    כולל מע"מ

ביצוע 
חשבוניות 

במטבע מקומי 
כולל מע"מ והצ

48,500.01ILS0שביד בע"מ06.06.201640188218שירותי דפוס
49,699.96ILS0פלר ישראל06.06.201640532241שירותי דפוס

982.8ILS0דפוס כספית-שרותי דפוס והוצאה לאור ב06.06.201640001163הדפסה
39,999.96ILS0בן שושן יצחק08.06.201641441674שירותי דפוס

1,579.50ILS1,579.50מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק09.06.201640001377דגל
2,490.00ILS0לשכת הפירסום הממשלתי09.06.201631.12.201610000021פרסום מכרז

700.01ILS700.01חברת רדיו צליל (1995) בע"מ09.06.201640001403שפורפרת
789.75ILS0אליהו יוסף חי13.06.201640397812בודקי בחינות
758.16ILS0קלעג'י חגי13.06.201640537712בודקי בחינות

1,263.60ILS0טי אם ג'י סולושנס בע"מ13.06.201641107698רשיון
2,193.75ILS0אליהו יוסף חי16.06.201601.09.201640397812בודקי בחינות
608ILS0סויסה שלמה16.06.201601.09.201640396838בודקי בחינות
1,432.08ILS0קלעג'י חגי16.06.201601.09.201640537712בודקי בחינות
6,841.48ILS0סינאל מלל פייוויי בע"מ23.06.201640004521שעון נוכוחת

175.8ILS0מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"27.06.201640001210צורב
UPS 2,999.88נופי ההר תשס"ז בע"מ27.06.201640407689התקנת לוחILS0

4,036.50ILS0דפוס העיר העתיקה בעמ27.06.201640017302פולדר
1,930.50ILS0שמאור - מוקד הבטחון הישראלי בע"מ29.06.201640001309מסך בבית של הרב יצחק יוסף

3,741.06ILS0גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע"30.06.201640001337ציוד משרדי
132.62ILS126.14הראל טכנולוגיות מידע בע"מ25.05.201640001247מיכל עודפים

420.31ILS0דנגוט מחשבים בע"מ25.05.201640001244טונרים



אופן רכישה                              
מס' פנייה 

במנו"ף/מנור
"

הזמנה סיבת פטור                               
רגישה

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאתקנה 3(12) - לשכת הפרסום הממשלתית1פטור ממכרז
לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז

לאאיןתקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
לאאיןתקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"חפטור ממכרז
לאאיןתקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
לאאיןתקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
לאאיןתקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

לאתקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח553419פטור ממכרז
לא553417תקנה 14ב - מכרז מרכזי

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

לא529619תקנה 14ב - מכרז מרכזי
לא543274תקנה 14ב - מכרז מרכזי
לא537981תקנה 14ב - מכרז מרכזי


