
תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע
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סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

03/04/201631/12/201640001337ציוד משקי4501206544הוצאות תפעול68120110

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז631.8ILS631.8"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

פטור ממכרז39,577.86ILS14,959.62מכון התקנים הישראלי03/04/201640004139הסמכה לאיזו4501206569רכישת שירותי ייעוץ68110203

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

201603/04/201631/12/201620000556תשלומי מים לשנת 4501206633הוצאות תפעול68110111

פלג הגליל החברה האזורית 

3,861.00ILS2,058.79למים וביוב

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאתשלומי מיםאגרה

5,850.00ILS2,003.98מ"בע (2003)מי נתניה 201603/04/201631/12/201620000781תשלומי מים לשנת 4501206643הוצאות תפעול68110111

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאתשלומי מיםאגרה

201603/04/201631/12/201620000742תשלומי מים לשנת 4501206650הוצאות תפעול68110111

מפעלי מים - מי גבעתיים 

8,190.00ILS1,557.35מ"וביוב בע

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאתשלומי מיםאגרה

4501206730הוצאות הדרכה ורווחה68130107

 2016שי לעובדי מעברי גבולות 

03/04/201670005723פסח

ועד עובדים ארצי מעברי 

תשלומים לועד עובדים270,300.00ILS270,300.00הגבול

שי לעובדי מעברי 

לא2016גבולות פסח 

201603/04/201670000740שי לעובדי נצרת עלית 4501206826רווחה ושכר, הדרכה68110113

- ועד עובדים נצרת עילית 

תשלומים לועד עובדים5,100.00ILS5,100.00מחוז הצפון

שי לעובדי נצרת עלית 

לא2016

4501206837רווחה ושכר, הדרכה68110113

שי לעובדי לישכת טבריה פסח 

לא2016שי לפסח טבריה תשלומים לועד עובדים1,700.00ILS1,700.00ועד עובדים טבריה03/04/201670000744ו"תשע

4501206882רווחה ושכר, הדרכה68110113

קרית שמונה ,שי לעובדי צפת

תשלומים לועד עובדים4,250.00ILS4,250.00ועד עובדים צפת201603/04/201670000739וכרמיאל פסח 

קרית ,שי לעובדי צפת

שמונה וכרמיאל לפסח 

לא16

תשלומים לועד עובדים6,375.00ILS6,375.00ועד עובדים מחוז העמקים201603/04/201670000838שי לעובדי עפולה פסח 4501206892רווחה ושכר, הדרכה68110113

שי לעובדי עפולה פסח 

לא2016

4501207282הוצאות תפעול68130105

שירותי תחקיר ביטחוני לפי מכרז 

570220פטור ממכרז1,388.00ILS1,310.00רגב אליהו106/201404/04/201640415006

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

201604/04/201670000746שי לפסח מחוז מרכז 4501207362רווחה ושכר, הדרכה68110113

משרד - ועד עובדים רמלה 

תשלומים לועד עובדים19,975.00ILS19,975.00הפנים

שי לפסח מחוז מרכז 

לא2016

578553פטור ממכרז1,001,973.02ILS421,400.35מ.ע-רשות שדות התעופה04/04/201630/04/201740011436ג"תלושי מזון נתב4501207712הוצאות תפעול68130105

 - (29)3תקנה 

לאספק יחיד

05/04/201631/01/201740001337ס"ציוד משרדי סיעוד כ4501207930הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 4,753.78ILS4,716.56"ונייר בע

4501207963שירותים, פעולות68110202

הזמנת טרנספר למדפסת 

לא537981מכרז מרכזי- ב 14תקנה 547.85ILS579.19מ"דנגוט מחשבים בע66005/04/201631/05/201940001244סמסונג 

לא553417מכרז מרכזי- ב 14תקנה 27,730.28ILS0מ"טלקוד מחשבים בע06/04/201619/07/201740005426הזמנת מחשבים לצרכי הרשות4501208891מערכת רישום ביקורת68110211

פטור ממכרז234ILS0י א מיטווך ובניו בעמUSB06/04/201640004149הזמנה של מתאם 4501209283שירותים, פעולות68110202

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

07/04/201631/01/201740001337ציוד משרדי4501209335הוצאות תפעול68120110

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 4,138.29ILS4,138.29"ונייר בע

פטור ממכרז11,794.50ILS9,600.00מ"ישרוטל בע07/04/201640011417ערב גיבוש אשכול אילת4501209966הוצאות תפעול68130105

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501210209הוצאות תפעול68110111

, לשכת הר חומה, דמי תחזוקה

557383פטור ממכרז63,399.96ILS49,173.85אשכנזי אסולין  בלוי201610/04/201631/12/201641069514שנת 

 - (א)(א14)3תקנה 

-זכויות במקרקעין

מיקום מיוחד או 

לאתכונה ייחודי

4501210313הוצאות תפעול68110111

עבור רשות " אל מאת"מזכרים 

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים48,950.00ILS0המדפיס הממשלתי10/04/201610000173האוכלוסין

201610/04/201670000747שי פסח מטה הרשות 4501210404רווחה ושכר, הדרכה68110113

- ם -ועד עובדים ראשי י

תשלומים לועד עובדים153,000.00ILS153,000.00משרד הפנים הק

שי פסח מטה הרשות 

לא2016



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית
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רגישה

201610/04/201670000747שי פסח מטה הרשות 4501210404הוצאות הדרכה ורווחה68130107

- ם -ועד עובדים ראשי י

תשלומים לועד עובדים4,675.00ILS4,675.00משרד הפנים הק

שי פסח מטה הרשות 

לא2016

201610/04/201670000748נרלי 'שי פסח ג4501210431רווחה ושכר, הדרכה68110113

משרד - נרלי 'ועד עובדים ג

תשלומים לועד עובדים23,800.00ILS23,800.00הפנים הלל

נרלי 'שי פסח עובדי ג

לא2016

פטור ממכרז295.64ILS295.64מ"קדמא תרבות ובידור בע10/04/201631/12/201640007035ל"אירוח משלחת מקצועית מחו4501210607הוצאות תפעול68120110

מתנות לאורחים 

ל"נכבדים אצל המנכ

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

4501210837הוצאות תפעול68120110

-עמותה למודעות חברתית

 2015תשלום דמי חבר לשנת 

10/04/201640372766לעובד

העמותה לקידום מודעות 

אחר391ILS391חברתית ולהעשרת

העמותה לקידום 

לאמודעות חברתית

4501210847הוצאות תפעול68110111

ציוד משרדי עבור לשכת כפר 

10/04/201631/01/201740001337סבא

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,165.26ILS1,165.25"ונייר בע

10/04/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת תל אביב4501210907הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 647.01ILS647.01"ונייר בע

4501211565מערכת רישום ביקורת68110211

רכישת מתגים עבור רשות שדות 

לא537964מכרז מרכזי- ב 14תקנה 187,787.50ILS188,081.63מ"הראל טכנולוגיות מידע בע08/04/201640001247תעופה

612/04/201631/12/201640003724תשלומי אגרה בנסיעה בכביש 4501211785הוצאות תפעול68110111

 (1997)דרך ארץ הייווייז 

לא564208מכרז מרכזי- ב 14תקנה 23,400.00ILS18,067.07מ"בע

612/04/201631/12/201640003724תשלומי אגרה בנסיעה בכביש 4501211785הוצאות תפעול68120110

 (1997)דרך ארץ הייווייז 

לא564208מכרז מרכזי- ב 14תקנה 93,600.00ILS0מ"בע

612/04/201631/12/201640003724תשלומי אגרה בנסיעה בכביש 4501211785הוצאות תפעול68120311

 (1997)דרך ארץ הייווייז 

לא564208מכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,510.00ILS0מ"בע

612/04/201631/12/201640003724תשלומי אגרה בנסיעה בכביש 4501211785הוצאות תפעול68130105

 (1997)דרך ארץ הייווייז 

לא564208מכרז מרכזי- ב 14תקנה 16,380.00ILS0מ"בע

פטור ממכרז702ILS702גאריביאן גרשון12/04/201640238786זרי פרחים עגולים לימי הזיכרון4501211910הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4,095.00ILS1,290.07מ"מניב ראשון בע201612/04/201631/12/201620000783תשלומי מים לשנת 4501212058הוצאות תפעול68110111

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאתשלומי מיםאגרה

201612/04/201631/12/201620000811תשלומי מים לשנת 4501212073הוצאות תפעול68110111

מי אשקלון תאגיד המים 

4,680.00ILS1,376.08והביוב האזורי

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאתשלומי מיםאגרה

לא570275מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 3,930,289.74ILS1,320,051.38מודיעין אזרחי בעמ13/04/201631/01/201740001063שירותי אבטחה4501212608הוצאות תפעול68110111

לא570275מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 150,345.00ILS0מודיעין אזרחי בעמ13/04/201631/01/201740001063שירותי אבטחה4501212608הוצאות תפעול68120110

לא570275מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 100,035.00ILS0מודיעין אזרחי בעמ13/04/201631/01/201740001063שירותי אבטחה4501212608הוצאות תפעול ומחשוב68110233

לא570275מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 193,461.00ILS71,678.57מודיעין אזרחי בעמ13/04/201631/01/201740001063שירותי אבטחה4501212626הוצאות תפעול ומחשוב68110233

לא570275מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 27,000.00ILS0מודיעין אזרחי בעמ13/04/201631/01/201740001063שירותי אבטחה4501212626הוצאות תפעול68110111

13/04/201650000297ל"נסיעה מקצועית לחו4501212629הוצאות תפעול68110111

MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS 

VIA BAN818.47USD0התקשרות עם גופים ממשלתיים

נסיעה לחול של היועץ 

לאהמשפטי

לא570275מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 2,320,342.83ILS905,319.70מודיעין אזרחי בעמ13/04/201631/01/201740001063שירותי אבטחה4501212644הוצאות תפעול68110111

לא570275מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 495,144.00ILS0מודיעין אזרחי בעמ13/04/201631/01/201740001063שירותי אבטחה4501212644הוצאות תפעול ומחשוב68110233

לא9999התקשרות עם גופים ממשלתיים1,590.00ILS0לשכת העיתונות הממשלתית13/04/201610000024תמונות הנשיא וסמל המדינה4501212649הוצאות תפעול68110111

13/04/201631/12/201640242875כיבוד לוועדה4501212678הוצאות תפעול68120110

 1997איכות קייטרינג שולץ 

לא560652מכרז מרכזי- ב 14תקנה 241.61ILS0מ"בע

לאמינהל הדיורמכרז מרכזי- ב 14תקנה 91,381.47ILS0מ"אשמורת תיכונה בע201513/04/201630/06/201640001471תשללום בגין הפרשי חניה 4501212689הוצאות תפעול68110111
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4501212957הוצאות תפעול ומחשוב68110233

הזמנת התוכנה של חברת 

NEURO TECHNOLOGY13/04/201650005587

UAB 

NEUROTECHNOLOGY4,282.20EUR18,439.1398פטור ממכרז

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

RSD14/04/201650025316מנוי מאגר יחידת ה 4501212994הוצאות תפעול68120110

KEESING 

REFERENCE 

SYSTEMS374EUR1,631.65פטור ממכרז

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

14/04/201640004408ניקוי יבש4501213262הוצאות תפעול68110111

פוליש - חברת אחים תותי 

פטור ממכרז1986702ILS702)השירות 

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

9999פטור ממכרז2,038.37ILS0מ"בע (2009)ניצני מזון 17/04/201640477713אירוח משלחת4501213831הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501214105רווחה ושכר, הדרכה68110113

שי לעובדי אכיפה חיפה פסח 

תשלומים לועד עובדים10,939.50ILS9,350.00ועד עובדים חיפה201617/04/201670000742

שי לעובדי חיפה פסח 

לא2016

4501214161הוצאות תפעול68130105

הזמנת פרודוקטים לקפה 

17/04/201631/12/201640001337ג"לאשכול נתב

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז607.23ILS607.23"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

פטור ממכרז6,318.00ILS6,318.00לסר אפלדורף מיכל18/04/201641004005סדנאות תקשורת4501214434פעולות הנהלה68110110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501214514הוצאות תפעול68110111

קריית  - 2016תחזוקה לשנת 

18/04/201631/12/201640215614הממשלה בחיפה

קריית - נכסי אריאל 

לאמנהל הדיור הממשלתימכרז מרכזי- ב 14תקנה 797,837.04ILS505,553.26',הממשלה רבין ב

4501214705הוצאות תפעול68110111

תחזוקת שער כניסת עובדים 

18/04/201640319768אלבר

אלון שערים סקיוריטי גייט 

99פטור ממכרז2,808.00ILS1,404.00מ"בע

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

לא9999התקשרות עם גופים ממשלתיים100,000.00ILS80,085.91לשכת הפירסום הממשלתי18/04/201631/12/201610000021-שירותי פרסום4501214708הוצאות פרסום68110134

18/04/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת ירושלים4501214755הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,013.90ILS1,976.68"ונייר בע

4501215339הוצאות תפעול68120110

פ "טיפטל תקופתי במערכת מנ

99פטור ממכרז1,242.54ILS1,242.54מ"רותם בטיחות בע19/04/201640297605מתקן מסורבים

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

פטור ממכרז7,020.00ILS7,020.00אהרן אבישי-בן21/04/201640017179רשת הצללה לטובת הקהל4501216420הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

ספק של רשתפטור ממכרז967.96ILS0מ"מרחבים טל בע01/05/201631/12/201641401422חניה יחידת ארבל4501216969הוצאות תפעול68110111

 - (29)3תקנה 

לאספק יחיד

02/05/201631/01/201740001337תיקי מנילה4501217714הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 647.24ILS647.24"ונייר בע

4501217755הוצאות תפעול68130105

הזמנת חניות לעובדי הרשות 

578000פטור ממכרז6,896.16ILS0מ"מרחבים טל בע02/05/201631/12/201641401422ג"בנתב

 - (29)3תקנה 

לאספק יחיד

03/05/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור מטה הרשות4501218313הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,179.36ILS1,179.36"ונייר בע

4501218459הוצאות תפעול68110111

החזר הוצאות טיסה ולינה באילת 

866ILS866רגב אליהו03/05/201617/11/201640415006לביצוע תחקירים בטחוני

-ח" ש400,000מכרז סגור עד 

לא99הוראת שעה

4501218753שירותים, פעולות68110202

הזמנת תנורים למדפסת סמסונג 

לא537981מכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,159.12ILS0מ"דנגוט מחשבים בע583503/05/201631/05/201940001244

50,000.00ILS32,561.00עירית צפת201603/05/201631/12/201620000244ארנונה לשכת צפת לשנת 4501218812הוצאות תפעול68110111

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאארנונה צפתאגרה



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

23/05/201631/01/201740001337הזמנת פריטים שונים4501218831שירותים, פעולות68110202

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,846.20ILS0"ונייר בע

לא541738מכרז מרכזי- ב 14תקנה 16,065.27ILS0מ"חיון מחשבים בע04/05/201620/05/201640001608הזמנת מסכים לצורכי הרשות4501218985שירותים, פעולות68110202

04/05/201606/12/201740003692רכישת כיסאות4501218993הוצאות תפעול68120311

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,514.50ILS0מ"בע

04/05/201612/10/201740003692ריהוט משרדי4501219040הוצאות תפעול68120311

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,843.11ILS0מ"בע

04/05/201631/12/201640242875כיבוד עבור וועדות וימי עיון4501219046הוצאות תפעול68110111

 1997איכות קייטרינג שולץ 

לא560652מכרז מרכזי- ב 14תקנה 80.5ILS48.26מ"בע

04/05/201631/12/201640001337ציוד משקי יחידת אשרות4501219068הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז574.47ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

04/05/201610/06/201640004286תוף לפקס4501219079הוצאות תפעול68120311

אלפא מסופים ומדפסות 

לא02-2012מכרז מרכזי- ב 14תקנה 475.02ILS475.02מ"בע

לאתחזוקה רשתמכרז מרכזי- ב 14תקנה 203,630.31ILS46,893.83מ.ע-רשות שדות התעופה04/05/201631/12/201640011436תשלומי חשמל4501219158הוצאות תפעול ומחשוב68110233

לאתחזוקה רשתמכרז מרכזי- ב 14תקנה 11,229.66ILS2,586.07מ.ע-רשות שדות התעופה04/05/201631/12/201640011436תשלומי חשמל4501219158הוצאות תפעול68120311

לאתחזוקה רשתמכרז מרכזי- ב 14תקנה 285,139.53ILS65,664.48מ.ע-רשות שדות התעופה04/05/201631/12/201640011436תשלומי חשמל4501219158הוצאות תפעול68130105

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים2,000.00ILS2,000.00משרד ראש הממשלה04/05/201610000020השתלמות מקצועית4501219305רווחה ושכר, הדרכה68110113

04/05/201631/01/201740001337ציוד משרדי ללשכת אשקלון4501219308הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,732.98ILS2,543.83"ונייר בע

557383פטור ממכרז21,879.00ILS21,879.00אשכנזי אסולין  בלוי05/05/201641069514עבודות נגרות בלשכת הר חומה4501219714הוצאות תפעול68110111

 - (א)(א14)3תקנה 

-זכויות במקרקעין

מיקום מיוחד או 

לאתכונה ייחודי

4501219771הוצאות תפעול68110111

 ליטר עבור 1.5מים מינראלים 

05/05/201631/12/201640001337(נהגים)מטה הרשות 

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז625.48ILS625.48"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

לא553417מכרז מרכזי- ב 14תקנה 49,586.71ILS0מ"תים נטקום בע05/05/201625/05/201640321702רכישת מחשבים לרשות4501219953שירותים, פעולות68110202

לאתחזוקה רשתמכרז מרכזי- ב 14תקנה 93,600.00ILS11,928.00רשות שדות התעופה201605/05/201631/12/201640003163תשלומי חשמל לשנת 4501220174הוצאות תפעול68130105

9999פטור ממכרז2,159.91ILS1,799.93אחים חבורה-מסעדת מגנדה05/05/201640001625אירוח משלחת4501220207הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

05/05/201631/12/201640001337ציוד משקי4501220293הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז5,432.31ILS2,105.77"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

4501220405שירותים, פעולות68110202

 3015הזמנת טונרים למדפסת 

HP05/05/201640001103 1,193.40בעמ (1974)קרביץILS1,193.4098פטור ממכרז

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501220417שירותים, פעולות68110202

חידוש רישיון לתוכנה 

ENTRUST05/05/201640004429398.14מ"פולימיל בעILS398.1498פטור ממכרז

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

98פטור ממכרז49,541.31ILS11,656.71מ"רשף פתרונות הדפסה בע05/05/201640004357ל"הזמנת טונרים שלא בחשכ4501220418שירותים, פעולות68110202

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

08/05/201631/01/201740001337ציוד משרדי4501220712הוצאות תפעול ומחשוב68110233

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 11,318.71ILS10,830.61"ונייר בע



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

9999פטור ממכרז3,000.00ILS3,000.00מ"שגיא הפקות דפוס בע. א08/05/201640231917דפוס4501220914הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501222014הוצאות תפעול68110111

תחזורקת מערכת כיבוי וגילוי אש 

99פטור ממכרז2,106.00ILS2,106.00מ"קפלן חיים בע. ל. א. ת. מ09/05/201640390729לשכה כרמיאל

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

10/05/201631/12/201740150532 ירותי מנעולן למרחב ירושלים4501222127הוצאות תפעול68110111

מנעולים - ז "ר. י.ל.א

99פטור ממכרז11,700.00ILS7,448.22ודלתות ביטחון

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

99פטור ממכרז2,901.60ILS0מ"ארסנל בקניון בע10/05/201641101349ציוד טקטי לפקחי אכיפה4501222138הוצאות תפעול68120110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

201610/05/201631/12/201620000731תשלומי מים מתחם אלבר 4501222165הוצאות תפעול68110111

מי ברק תאגיד המים והביוב 

5,850.00ILS247.11של בני ברק

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאאגרה

4501222175הוצאות תפעול68110111

העתקת עמדת שירות עצמי 

10/05/201640003278מחוץ למבנה לשכת אשדוד

הסלע בניה והשקעות - אורן 

לאמנהל הדיור הממשלתימכרז מרכזי- ב 14תקנה 5,733.00ILS5,733.00מ"בע

10/05/201606/12/201740003692הזמנת כיסאות יחידת פיקדונות4501222396הוצאות תפעול68120311

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 8,150.03ILS0מ"בע

4501222452הוצאות תפעול68120311

הזמנת ריהוט משרדי ליחידת 

10/05/201612/10/201740003692הפיקדונות

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 8,940.83ILS0מ"בע

9999פטור ממכרז479.89ILS0ידיעות אחרונות בעמ11/05/201640001050ימי עיון4501223021הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

פטור ממכרז8,834.67ILS8,834.67כהן חי15/05/201641049150מיזוג4501223322הוצאות תפעול ומחשוב68110233

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501223707הוצאות תפעול68110111

, ציוד משרדי ללשכת ראשון לציון

315/05/201631/01/201740001337ישראל גלילי 

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,082.42ILS1,965.66"ונייר בע

9999פטור ממכרז208.69ILS208.69מ"קדמא תרבות ובידור בע15/05/201631/12/201640007035אירוח  משלחת גרמניה4501223760הוצאות תפעול68110111

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

4501223807הוצאות תפעול68110111

טפסי הודעת לידת חי ללשכות 

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים164,000.00ILS0המדפיס הממשלתי15/05/201610000173האוכלוסין

4501223874הוצאות תפעול68110111

מתקני קולרים מים קרים עבור 

לא535400מכרז מרכזי- ב 14תקנה 21,990.03ILS0מ"שטראוס מים בע15/05/201631/08/201640386641הרשות' יח

4501223933הוצאות תפעול68110111

אכיפה בסלמה ' ריהוט עבור יח

15/05/201606/12/201740003692(אשרות)תל אביב , 53

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 6,835.51ILS3,987.38מ"בע

4501223945הוצאות תפעול68110111

כיסאות עבור לשכת מזרח 

15/05/201606/12/201740003692ירושלים

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 10,362.11ILS0מ"בע

לא553647מכרז מרכזי- ב 14תקנה 9,172.80ILS9,172.80מ"כנפי משק תור בע16/05/201640189770אירוח לכנס מנהלים4501224130רווחה ושכר, הדרכה68110113

פטור ממכרז1,379.34ILS1,379.37מ" בע2008אדון שוקו שיווק 16/05/201641058922כיבוד לכנס מקצועי4501224208רווחה ושכר, הדרכה68110113

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501224336הוצאות תפעול68110111

מאווררים עבור לשכת האוכלוסין 

16/05/201631/12/201640001337בהרצליה

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

571342פטור ממכרז645.84ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

4501224430הוצאות תפעול68110111

חלקי )גלגלים לעגלות הרשות 

פטור ממכרז2,964.12ILS2,964.12מ"אספקה טכנית בע. ח.נ.א16/05/201640004321(חילוף

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

לא516787מכרז מרכזי- ב 14תקנה 19,299.64ILS0מ"מגלקום בע16/05/201601/08/201640514141הזמנה נקודת תקשורת לקריית ים4501224452הוצאות תפעול ומחשוב68110233

לא543274מכרז מרכזי- ב 14תקנה 20,792.91ILS0מ"הראל טכנולוגיות מידע בע16/05/201631/07/201640001247 מדפסות10הזמנה 4501224590מערכת רישום ביקורת68110211

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים7,500.00ILS7,500.00משרד ראש הממשלה16/05/201610000020קורס מקצועי4501224606רווחה ושכר, הדרכה68110113

לא543274מכרז מרכזי- ב 14תקנה 23,871.75ILS6,777.06מ"דנגוט מחשבים בע16/05/201631/07/201640001244 מדפסות20הזמנה 4501224652מערכת רישום ביקורת68110211

201616/05/201631/12/201620000749מים וביוב לשנת 4501224679הוצאות תפעול68110111

תאגיד אזורי למים - מיתב 

84,240.00ILS15,598.78מ"וביוב בע

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאאגרה

9999פטור ממכרז3,018.40ILS0מ"רחוב העסקים בע17/05/201640996367אירוח משלחת4501224794הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501225036הוצאות תפעול ומחשוב68110233

הזמנת טפסי תיעוד ללשכות 

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים90,000.00ILS0המדפיס הממשלתי17/05/201631/12/201610000173האוכלוסין

577829פטור ממכרז219,999.78ILS199,009.37מ"מלם שכר בע201617/05/201631/12/201640470571הפקת תלושי שכר 4501225215הוצאות תפעול68110111

 -(3)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמרכזית

577829פטור ממכרז135,000.45ILS0מ"מלם שכר בע201617/05/201631/12/201640470571הפקת תלושי שכר 4501225215הוצאות תפעול68120110

 -(3)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמרכזית

577829פטור ממכרז49,999.95ILS0מ"מלם שכר בע201617/05/201631/12/201640470571הפקת תלושי שכר 4501225215הוצאות תפעול68120311

 -(3)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמרכזית

577829פטור ממכרז194,999.22ILS0מ"מלם שכר בע201617/05/201631/12/201640470571הפקת תלושי שכר 4501225215הוצאות תפעול68130105

 -(3)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמרכזית

204,750.00ILS4,599.43מ" בע2010מי אביבים 201617/05/201631/12/201620000744מים לשנת 4501225310הוצאות תפעול68110111

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאתשלומי מיםאגרה

לא528914מכרז מרכזי- ב 14תקנה 6,359.65ILS6,359.65מ"קום בע. וי.אי17/05/201610/06/201640372751מקרנים עבור מטה רמלה4501225420הוצאות מחשוב68120111

4501225657הוצאות תפעול68110111

-עמותה למודעות חברתית

 2015- תשלום דמי חבר ל

18/05/201640372766לעובדות

העמותה לקידום מודעות 

אחר348.36ILS348.36חברתית ולהעשרת

העמותה לקידום 

לאמודעות חברתית

99פטור ממכרז32,467.50ILS0מ"מונבוקס בע18/05/201641402546מיגון עמדות ניהול תורים4501225692הוצאות תפעול ומחשוב68110233

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501225918הוצאות תפעול68110111

עטים לבדיקת שטרות מזוייפים 

פטור ממכרז8,798.40ILS8,798.40מ"קצת אחרת למשרד בע18/05/201640139490עבור לשכות האוכלוסין

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

578000פטור ממכרז14,040.00ILS0מ"מרחבים טל בע18/05/201631/12/201641401422 חודשים8ל- מנוי שנתי 4501225932הוצאות תפעול68130105

 - (29)3תקנה 

לאספק יחיד

18/05/201631/12/201640242875חלב עבור עובדי לשכת תל אביב4501226037הוצאות תפעול68110111

 1997איכות קייטרינג שולץ 

פטור ממכרז20,475.00ILS1,158.30מ"בע

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

18/05/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת רמת גן4501226069הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,547.39ILS1,547.38"ונייר בע

18/05/201612/10/201740003692ריהוט משרדי יחידת פיקדונות4501226121הוצאות תפעול68120311

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 54,465.48ILS0מ"בע



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

4501226673הוצאות תפעול ומחשוב68110233

' התקנת מערכת אזעקה מח

19/05/201631/12/201640005144 תל אביב43אשרות סלמה 

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז37,411.92ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

4501226675הוצאות תפעול ומחשוב68110233

תוספת לדלת בקרת כניסה 

RSD 19/05/201631/12/201640005144 תל אביב43 סלמה

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז1,847.31ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

4501226797הוצאות תפעול68110111

רכיב אל פסק  - UPSהתקנת 

22/05/201640003712בלשכת עפולה

 (1993)שדרה . ש.חסון מ

לאמנהל הדיור הממשלתימכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,369.60ILS3,369.60מ"בע

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים4,000.00ILS4,000.00משרד ראש הממשלה22/05/201610000020השתלמות מקצועית4501226817רווחה ושכר, הדרכה68110113

4501226866הוצאות תפעול68110111

התקנת נקודת תקשורת בעמדת 

לאמנהל הדיור הממשלתימכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,380.13ILS3,380.13מ"אשמורת ניהול נכסים בע22/05/201640007161מודיעין בלשכת באר שבע

4501226922הוצאות תפעול68110111

פרישה , כיבוד עבור כנס שכר

פטור ממכרז665.73ILS0מ"שמיאב בע22/05/201640289306אמרכלות חיפה, ורווחה

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

22/05/201631/01/201740001337הזמנת ציוד משרדי לנהר הירדן4501226936הוצאות תפעול68130105

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,638.38ILS1,504.30"ונייר בע

לאשירותי פרסוםהתקשרות עם גופים ממשלתיים850,000.00ILS0לשכת הפירסום הממשלתי22/05/201631/12/201610000021שירותי פרסום4501227065הוצאות פרסום68110134

22/05/201631/01/201740001337ג"הזמנת ציוד משרדי לנתב4501227200הוצאות תפעול68130105

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,368.75ILS3,368.73"ונייר בע

USB22/05/201640001337הזמנת כבלים ל4501227416שירותים, פעולות68110202

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

98פטור ממכרז1,287.00ILS0"ונייר בע

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

22/05/201631/01/201740001337ציוד משרדי4501227427הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 424.64ILS424.65"ונייר בע

23/05/201631/12/201640001337ציוד סובסידיה4501227468הוצאות תפעול68120110

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז39,988.50ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

לא543274מכרז מרכזי- ב 14תקנה 4,053.07ILS0מ"הראל טכנולוגיות מידע בע23/05/201631/07/201640001247ג"הזמנת מדפסות לנתב4501227733מערכת רישום ביקורת68110211

4501227769הוצאות תפעול68120110

אירוח משלחת  סגן שר הפנים 

9999פטור ממכרז417.39ILS417.39מ"קדמא תרבות ובידור בע23/05/201631/12/201640007035ומשלחתו

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

5,148.00ILS1,728.29מ"מי רקת טבריה בע23/05/201631/12/201620000551טבריה-2016שנת -מים4501227879הוצאות תפעול68110111

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לאתשלום מיםאגרה

4501227922הוצאות תפעול ומחשוב68110233

 43מערכת בקרת כניסה סלמה 

23/05/201631/12/201640005144תל אביב

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446 פטור ממכרז27,351.09ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

פטור ממכרז1,565.46ILS1,565.46(נווה אילן)מלון שלום 23/05/201640209330ל "סיור מקצועי מנכ4501228216הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

פטור ממכרז9,712.17ILS9,712.17כהן חי24/05/201641049150עבודות מיזוג4501228265הוצאות תפעול68120110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

פטור ממכרז7,798.05ILS7,798.05כהן קובי24/05/201641252751עבודות תחזוקה אלבר4501228269הוצאות תפעול68120110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

4501228559הוצאות תפעול68110111

דיו למכונות הביול ביחידות 

פטור ממכרז30,747.60ILS0מ"סי טכנולוגיות בע.אן.בי24/05/201631/12/201740355419הרשות

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

פטור ממכרז2,925.00ILS2,925.00כהן קובי25/05/201641252751תיקוני צבע4501229024הוצאות תפעול68120110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

25/05/201631/01/201740001337נייר צילום עבור לשכות האוכלוסין4501229095הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 57,564.00ILS2,705.51"ונייר בע

4501229101הוצאות תפעול68110111

ציוד משרדי עבור לשכת ראש 

25/05/201631/01/201740001337העין

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 934ILS914.13"ונייר בע

לא537423מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,735.01ILS0מ"מסיעי אריה שאשא בע25/05/201631/12/201640010480הסעה4501229364הוצאות תפעול68110111

192,699.00ILS0לוי שלמה25/05/201631/12/201641404740חבר וועדה ציבורית4501229386הוצאות תפעול68110111

התקשרות עם  - (4)(ג)5תקנה 

מינוי לועדה - מומחה 

לא579308מ/בורר/ציבורית

פטור ממכרז2,972.97ILS0יצחקוב ניסים26/05/201640451319חלב4501230116הוצאות תפעול68120110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

26/05/201640158741אירוח לכנס מנהלים4501230140רווחה ושכר, הדרכה68110113

אדם - ערכים ויוזמות . מקום

לא553647מכרז מרכזי- ב 14תקנה 10,108.80ILS0מ"בנוף בע

לא543274מכרז מרכזי- ב 14תקנה 58,268.35ILS0מ"דנגוט מחשבים בע26/05/201631/07/201640001244הזמנת טונרים למדפסות4501230207שירותים, פעולות68110202

לא543274מכרז מרכזי- ב 14תקנה 79,675.83ILS0מ"הראל טכנולוגיות מידע בע26/05/201631/07/201640001247הזמנת טונרים למדפסות4501230209שירותים, פעולות68110202

לא537981מכרז מרכזי- ב 14תקנה 49,447.13ILS0מ"דנגוט מחשבים בע26/05/201631/05/201940001244הזמנת טונרים למדפסות4501230228שירותים, פעולות68110202

לא553417מכרז מרכזי- ב 14תקנה 280,537.92ILS124,786.29מ"טלקוד מחשבים בע26/05/201619/07/201740005426א"רכישת מחשבים לאתרי מנ4501230236שירותים, פעולות68110202

26/05/201602/09/201740001210א"רכישת מחשבים לאתרי מנ4501230242שירותים, פעולות68110202

אינטגרציה . טי.מטריקס אי

לא553417מכרז מרכזי- ב 14תקנה 220,325.04ILS0"ותשתיות בע

לא528914מכרז מרכזי ממוכן97,945.21ILS0מ"הנדסה בע (3000). מ.ד26/05/201610/06/201640328129חדרי מולטימדיה מבנה גזית4501230255הוצאות מחשוב68120111

573451פטור ממכרז21,000.80ILS0מ'אחוזות החוף בע29/05/201631/12/201640148536חניה עובדי מינהל אוכלוסין4501230480הוצאות תפעול68110111

 - (א)(א14)3תקנה 

-זכויות במקרקעין

מיקום מיוחד או 

לאתכונה ייחודי

לא9999התקשרות עם גופים ממשלתיים5,400.00ILS0לשכת העיתונות הממשלתית29/05/201610000024יום עיון וסדנאות עבודה4501230598הוצאות תפעול68110111

29/05/201640006155אספקה והתקנת מזגן4501230850הוצאות תפעול68120110

נתנאל חברה לבנין . א.מ

לא527193מכרז מרכזי- ב 14תקנה 8,248.50ILS0ולעבודות ציבו

4501231201הוצאות תפעול68110111

ריביות + תשלומי מים 

6,435.00ILS0מ"מי חדרה בע201630/05/201631/12/201620000776 + 2015שהצטברולשנים 

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

אגרה

 + 2015חיובי מים 

לא2016

30/05/201631/12/201640005144לחצן מצוקה מנא בני ברק4501231377הוצאות תפעול68110111

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז1,906.52ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

31/05/201631/01/201740001337הזמנת ציוד משרדי לנמל חיפה4501231776הוצאות תפעול68130105

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,160.05ILS0"ונייר בע

31/05/201631/12/201640003692ש אשקלון"ריהוט משרדי מת4501231780הוצאות תפעול68120311

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,583.24ILS0מ"בע

31/05/201631/01/201740001337ש"ש ב"ציוד משרדי מת4501231796הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,232.48ILS0"ונייר בע



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

4501231833הוצאות תפעול68110111

ל "הזמנת מסגרת ללינה לסמנכ

31/05/201640220660שגר בצפון ארץ

משואה למלונאות ונופש 

9999פטור ממכרז31,941.00ILS906.31מ"בע

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

31/05/201631/01/201740001337ת"ש פ"ציוד משקי מת4501231839הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,590.57ILS0"ונייר בע

573451פטור ממכרז863.46ILS0מ"נטע חניונים בע01/06/201640016658חניות נתניה4501232449הוצאות תפעול68110111

 - (א)(א14)3תקנה 

-זכויות במקרקעין

מיקום מיוחד או 

לאתכונה ייחודי

לא516787מכרז מרכזי- ב 14תקנה 89,967.63ILS0מ"מגלקום בע02/06/201601/08/201640514141עבודות שוטפות לללשכות4501233095שירותים, פעולות68110202

לא553647מכרז מרכזי- ב 14תקנה 133,941.60ILS0מ"אורטל תיירות ונופש בע02/06/201640281541אירוח וכיבודים לקורסי הכשרה4501233397רווחה ושכר, הדרכה68110113

05/06/201640005458משחת שיניים עבור מתקן יהלום4501233561הוצאות תפעול68120110

החברה הדרומית לשווק 

פטור ממכרז2,866.50ILS0בעמ

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

05/06/201606/12/201740003692כסאות למטה הרשות4501233753הוצאות תפעול68110111

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 5,720.78ILS0מ"בע

05/06/201631/12/201640001337ציוד משקי4501233941הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז5,510.23ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

05/06/201631/12/201640001337ציוד משקי עבור לשכת יפו4501234056הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז3,572.01ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

581472פטור ממכרז12,870.00ILS12,870.00מ"גאגא בוקינג בע05/06/201640565994פעילות ליום גיבוש4501234135הוצאות תפעול68120110

 - (11)3תקנה 

שירותים שעניינם 

, אמנות, תרבות

לאבידור או הווי

05/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת הרצליה4501234227הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 654.23ILS0"ונייר בע

4501234258הוצאות תפעול68110111

התקנת קווי תקשורת ונקודות 

05/06/201640292987חשמל בלשכת רמלה

החברה לניהול קריית 

לאמנהל הדיור הממשלתימכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,816.64ILS0מ"הממשלה רמלה בע

4501234291הוצאות תפעול68110111

ציוד משקי עבור מטה הרשות 

05/06/201631/12/201640001337בירושלים

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז801.45ILS53.82"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

4501234292הוצאות תפעול68110111

פ ללשכות "מוצרי שתייה וחד

05/06/201631/12/201640001337מנהל האוכלוסין ברחבי הארץ

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז102,112.92ILS42.11"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

06/06/201631/12/201640001337ציוד משקי4501234594הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז745.3ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

06/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי4501234599הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 543.85ILS0"ונייר בע

4501235026הוצאות תפעול68120110

יום גיבוש מנהל אכיפה וזרים 

581499פטור ממכרז50,000.00ILS0מ"שקד בע. - ר.צ.ש201606/06/201640972348

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501235138הוצאות תפעול68110111

וילונות גלילה עבור בית הדר 

פטור ממכרז6,493.50ILS0מ"תריסי סיני בע07/06/201640968785ולשכת יפו

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

07/06/201631/01/201740001337ג"הזמנת משטח נייר לנתב4501235245הוצאות תפעול68130105

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,763.07ILS0"ונייר בע

07/06/201640572752לחם ושוקולד לעצורים4501235526הוצאות תפעול68120110

סולי סיטונאות וקימעונאות 

פטור ממכרז3,453.02ILS0מ"בע

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

07/06/201631/12/201640001337פ לאשכול צפון"הזמנת קפה וחד4501235586הוצאות תפעול68130105

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז5,244.41ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

07/06/201631/12/201640001337פ לאשכול דרום"הזמנת קפה וחד4501235596הוצאות תפעול68130105

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז5,464.72ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

07/06/201641441760.יום עיון4501235617הוצאות תפעול68110111

- חוות השוקולד בצובה 

9999פטור ממכרז1,214.98ILS1,133.99אגודה שיתופית

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501235670הוצאות תפעול68110111

' שירותי הפקות דפוס הנדסי ליח

פטור ממכרז49,999.95ILS0מ"קבוצת העתקות בע07/06/201631/12/201740012209הרשות

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

07/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי מתש ירושלים4501235729הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 5,114.53ILS0"ונייר בע

4501235780הוצאות תפעול68110111

הסעות לצורך הפקדות פדיון 

לא537423מכרז מרכזי- ב 14תקנה 16,093.19ILS0מ"בון תור בע07/06/201631/12/201640228339לשכת יפו

98פטור ממכרז1,443.31ILS0מ"דנגוט מחשבים בעTG248008/06/201640001244הזמנת מדפסת 4501235864שירותים, פעולות68110202

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

08/06/201631/12/201640242875כיבוד לכנס מקצועי4501235892רווחה ושכר, הדרכה68110113

 1997איכות קייטרינג שולץ 

לא560652מכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,891.18ILS0מ"בע

הדפסת שובריםפטור ממכרז2,959.70ILS0מ"מ עמית בע.ר.ד08/06/201640404236הדפסת שוברים4501235930הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

08/06/201631/12/201640001337ציוד משקי מתש ירושלים4501235944הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא551459מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה 952.38ILS0"ונייר בע

4501236150הוצאות תפעול68110111

א בפתח "תשלומי מים עבור מנ

11,700.00ILS1,877.96מ"מי חדרה בע66007000308/06/201631/12/201620000776-תקווה נכס

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לא2016מים לשנת אגרה

4501236150הוצאות תפעול68120311

א בפתח "תשלומי מים עבור מנ

2,340.00ILS0מ"מי חדרה בע66007000308/06/201631/12/201620000776-תקווה נכס

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לא2016מים לשנת אגרה

פטור ממכרז23,400.00ILS0בן עמי אריק08/06/201631/12/201740544639שירותי הובלה4501236449הוצאות תפעול68120110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

לא537957מכרז מרכזי- ב 14תקנה 50,555.70ILS4,277.02מ"מפעלי מיחזור בע. מ.מ.ק09/06/201609/11/201640003698גריסת שקים4501236551הוצאות תפעול68120110

09/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי מנהל שירות4501236602הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 4,628.71ILS0"ונייר בע

09/06/201631/12/201640001337ב"ציוד משקי יה4501236612הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא551459מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה 1,396.40ILS0"ונייר בע

09/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי סיעוד ירושלים4501236626הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 5,186.99ILS0"ונייר בע

4501236668הוצאות תפעול68120311

ציוד משקי מינהל שירות ויחידת 

09/06/201631/12/201640001337הסיעוד

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא551459מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה 8,549.20ILS0"ונייר בע

581567פטור ממכרז4,275.18ILS3,990.17פילו ר, מ"גו גרוסלם בע09/06/201640972153.יום עיון4501237013רווחה ושכר, הדרכה68110113

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

13/06/201631/12/201640242875כיבוד לוועדת פליטים4501237049הוצאות תפעול68120110

 1997איכות קייטרינג שולץ 

לא560652מכרז מרכזי- ב 14תקנה 241.61ILS0מ"בע

פטור ממכרז8,775.00ILS8,775.00מ"מורן הובלות בע. ב.ש.מ13/06/201640509670שירותי הובלה מנהל אכיפה וזרים4501237064הוצאות מחשוב68120111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

13/06/201606/12/201740003692כסאות לחדר ישיבות4501237100הוצאות תפעול68110111

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,770.96ILS0מ"בע



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

13/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת יפו4501237144הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,707.34ILS0"ונייר בע

999פטור ממכרז899.96ILS899.96מ"שחר סבוראי בע13/06/201641437962.יום עיון4501237381הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501237454שירותים, פעולות68110202

הזמנת ספררית גיבוי לשרתי 

98פטור ממכרז40,950.00ILS0מ"ווי אנקור בע13/06/201640017469ז"מעו

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

13/06/201631/12/201640005144תוספת מצלמות מנא נתניה4501237749הוצאות תפעול68110111

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז7,097.81ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

לא99התקשרות עם גופים ממשלתיים1,200.00ILS1,200.00המשרד לבטחון פנים13/06/201610000188תשלום אגרת רשיון נשק4501237750הוצאות תפעול68120110

4501237886הוצאות תפעול68110111

א "מנ- 2016ארנונה לשנת 

85,000.00ILS40,629.50עירית הרצליה14/06/201631/12/201620000222.בהרצליה

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

אגרה

תשלומי ארנונה לשנת 

לא לעיריית הרצליה2016

4501237916רווחה ושכר, הדרכה68110113

ביצוע ימי עיון מקצועיים לעובדי 

14/06/201640158741אגף רכש ולוגיסטיקה

אדם - ערכים ויוזמות . מקום

לא553647מכרז מרכזי- ב 14תקנה 24,804.00ILS0מ"בנוף בע

4501237921הוצאות תפעול68110111

מצבר לתחזוקת מערכת גילוי אש 

99פטור ממכרז421.2ILS421.2מ"קפלן חיים בע. ל. א. ת. מ14/06/201640390729כרמיאל

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים1,000.00ILS1,000.00משרד ראש הממשלה14/06/201610000020כנס הדרכה4501237928רווחה ושכר, הדרכה68110113

9999פטור ממכרז1,400.00ILS1,400.00פיפר עופר14/06/201641441889יום גיבוש4501238018רווחה ושכר, הדרכה68110113

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

14/06/201640539534הוספת תקשורת וחשמל4501238127הוצאות תפעול68120311

אליתמר החברה הישראלית 

לא525472מכרז מרכזי- ב 14תקנה 6,175.26ILS0מ"ן בע"לנדל

14/06/201631/12/201620000501מים4501238185הוצאות תפעול68110111

מי נעם תאגיד מים וביוב 

11,115.00ILS3,837.27מ"אזורי בע

כבישי /ארנונה/מים/תשלומי חשמל

לא2016מים עד יוני אגרה

15/06/201631/12/201640001337ציוד משקי סיעוד ראשלצ4501238510הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא551459מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה 1,491.41ILS0"ונייר בע

15/06/201631/12/201640001337ציוד משקרי מתש אשקלון4501238528הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא551459מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה 2,209.90ILS0"ונייר בע

15/06/201631/12/201640001337ת"ש פ"ציוד משקי מת4501238541הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא551459מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה 1,942.79ILS0"ונייר בע

15/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי אגף לשכות ותאגידים4501238588הוצאות תפעול68120311

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 768.1ILS0"ונייר בע

15/06/201640001605הזמנת גיבוי שרתים4501238814שירותים, פעולות68110202

טלדור מערכות מחשבים 

98פטור ממכרז16,736.85ILS0מ"בע (1986)

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

15/06/201640005360הובלת שרתי מעוז4501238858שירותים, פעולות68110202

 (1997)וואן שירותי תוכנה 

פטור ממכרז21,060.00ILS0מ"בע

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

פטור ממכרז1,351.00ILS1,351.00משה דוד15/06/201640000975שירותי מזון ליום הגיבוש4501238894הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

15/06/201631/12/201640001337ציוד משקי4501238904הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא551459מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה 1,440.73ILS0"ונייר בע



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

פטור ממכרז2,000.00ILS1,900.00מ"סיורי סגווי בע- סאגס 15/06/201640175721פעילות ליום גיבוש4501238905הוצאות תפעול68110111

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

לא537981מכרז מרכזי- ב 14תקנה 40,212.66ILS0מ"גטר גרופ בע15/06/201631/05/201941097839הזמנת טונרים למדפסות4501239091הוצאות מחשוב68120111

4501239210הוצאות תפעול68120110

הזמנת דרכונים ותיעוד ללשכות 

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים1,381,600.00ILS921,329.55המדפיס הממשלתי16/06/201631/12/201610000173האוכלוסין על סמך הסכם

16/06/201631/12/201640001337ציוד משקי עבור לשכת הר חומה4501239231הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

551459פטור ממכרז1,085.76ILS0"ונייר בע

מימוש - ג 3תקנה 

לאזכות ברירה

16/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת תל אביב4501239262הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 593.82ILS0"ונייר בע

4501239324שירותים, פעולות68110202

הזמנת סטים מקלדת ועכבר 

16/06/201601/02/201740001337.לרשות

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 910.38ILS0"ונייר בע

4501239408הוצאות מחשוב68120312

 מחשבים לצורכי 40הזמנת 

לא553417מכרז מרכזי- ב 14תקנה 22,286.16ILS0מ"הראל טכנולוגיות מידע בע16/06/201619/07/201740001247.הרשות

4501239482הוצאות מחשוב68120312

מחשבים לצורכי 30הזמנה של 

לא541738מכרז מרכזי- ב 14תקנה 17,085.98ILS0מ"חיון מחשבים בע16/06/201621/07/201640001608.הרשות

לא543274מכרז מרכזי- ב 14תקנה 9,548.69ILS0מ"דנגוט מחשבים בע16/06/201631/05/201740001244 מדפסות לרשות8הזמנה של 4501239488הוצאות מחשוב68120312

16/06/201631/12/201640001337כיבוד-ציוד משקי4501239516הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא551459מימוש זכות ברירה- ג 3תקנה 916.13ILS0"ונייר בע

לא541738מכרז מרכזי- ב 14תקנה 107,099.46ILS0מ"חיון מחשבים בע20/06/201621/07/201640001608הזמנת מסכים לצורכי הרשות4501239538מערכת רישום ביקורת68110211

פטור ממכרז10,091.25ILS0מ"קסאי עיצוב מודולארי בע16/06/201640386506רכישת קופסת מיגון למחשב4501239684שירותים, פעולות68110202

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

19/06/201631/12/201640149234תשלום מתנות לפסח4501239882הוצאות תפעול68110111

ניר מערכות . קבוצת ש

לא570136מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 2,552.36ILS2,552.36תחזוקה ו,ביטחון

RSD19/06/201612/10/201740003692ריהוט עבור יחידת 4501239886הוצאות תפעול68120110

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 16,234.98ILS0מ"בע

לא519919מכרז מרכזי- ב 14תקנה 976.48ILS0מ"מחצית היובל בע19/06/201640004927א"ש ת"תחזוקה מת4501239915הוצאות תפעול68120311

578000פטור ממכרז1,451.97ILS0מ"מרחבים טל בע319/06/201631/12/201641401422שירותי חניה טרמינל 4501240012הוצאות תפעול68120110

 - (29)3תקנה 

לאספק יחיד

19/06/201640158741אירוח וכיבודים לקורסי הכשרה4501240222רווחה ושכר, הדרכה68110113

אדם - ערכים ויוזמות . מקום

לא553647מכרז מרכזי- ב 14תקנה 255,387.60ILS0מ"בנוף בע

פטור ממכרז9,400.00ILS0(ר"ע)נא לגעת 19/06/201640269761פעילות ליום גיבוש4501240342הוצאות תפעול68120311

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

20/06/201631/01/201740001337נייר צילום4501240648הוצאות תפעול ומחשוב68110233

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 13,815.36ILS0"ונייר בע

4501241149הוצאות תפעול68110111

ערב גיבוש עבור עובדי לשכת תל 

פטור ממכרז6,480.37ILS6,120.35מ"קפה ברכבת בע21/06/201640828746אביב

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

21/06/201606/12/201740003692כסאות ליחידת הגנזך4501241600הוצאות תפעול68110111

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,028.99ILS0מ"בע

לא560653מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,489.26ILS0מ" בע2008אדון שוקו שיווק 21/06/201641058922כיבוד לכנס מקצועי4501241677רווחה ושכר, הדרכה68110113

21/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי יחידת ארבל4501241718הוצאות תפעול ומחשוב68110233

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 13,700.13ILS0"ונייר בע

לא543274מכרז מרכזי- ב 14תקנה 193,909.95ILS0מ"הראל טכנולוגיות מידע בע21/06/201631/05/201740001247הזמנת טונרים למדפסות4501241726שירותים, פעולות68110202



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

לא537981מכרז מרכזי- ב 14תקנה 423,619.56ILS0מ"דנגוט מחשבים בע21/06/201631/05/201940001244הזמנת טונרים למדפסות4501241748שירותים, פעולות68110202

4501241947הוצאות תפעול68110111

ביצוע עבודות מיזוג אויר במבנה 

לא560156מכרז מרכזי- ב 14תקנה 76,769.55ILS0מ"פרמה בע-קפס22/06/201640941393הר חוצבים, מרכז סיוע

22/06/201631/12/201640001318שירותי תרגום4501242096פעולות הנהלה68120310

פרוטוקול שרותי משרד 

99999פטור ממכרז9,999.99ILS0מ" בע1993

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

22/06/201631/12/201640005144ס מנא אילת"תוספת למערכת טמ4501242485הוצאות תפעול68110111

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז2,938.05ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

22/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת תל אביב4501242565הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 4,439.15ILS0"ונייר בע

4501242996הוצאות תפעול68110111

א "חניה בקרית הממשלה ת

לא519919מכרז מרכזי- ב 14תקנה 219,287.25ILS96,051.10מ"מחצית היובל בע23/06/201631/12/201640004927א"ש ת"מת+ א "לשכת ת - 2016

4501243097הוצאות תפעול68110111

ציוד משרדי עבור לשכת באר 

23/06/201631/01/201740001337שבע

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 593.82ILS0"ונייר בע

4501243313הוצאות תפעול68120110

בדיקת מנטו פקחי מנהל אכיפה 

26/06/201610000106וזרים

מחוז ,לשכת הבריאות

לא99999התקשרות עם גופים ממשלתיים42,036.00ILS13,330.00המרכז

26/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת עכו4501243376הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 3,089.89ILS0"ונייר בע

26/06/201631/01/201740001337ציוד משרדי עבור לשכת חדרה4501243420הוצאות תפעול68110111

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,255.58ILS0"ונייר בע

לא543272מכרז מרכזי- ב 14תקנה 760,756.21ILS0מ"קולפלו תוכנה בע26/06/201631/10/201740510075הזמנה למערכת לניהול תורים4501243542הוצאות תפעול ומחשוב68110233

לא537423מכרז מרכזי- ב 14תקנה 4,488.95ILS0מ"מסיעי אריה שאשא בע26/06/201631/12/201640010480הסעות ליןם גיבוש4501243701הוצאות תפעול68120311

26/06/201631/01/201740001337הזמנה ציוד משרדי ללשכות4501243954שירותים, פעולות68110202

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 5,044.75ILS0"ונייר בע

פטור ממכרז49,432.50ILS0מ"א יבוא ושיווק בע.ל.טלרז27/06/201640479206מעילים עבור עובדים המנהל4501243970הוצאות תפעול68120110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

לאהתקשרות עם גופים ממשלתיים350,000.00ILS0לשכת הפירסום הממשלתי27/06/201610000021רכישת שירותי פרסום4501244008פעולות הנהלה68120310

4501244340הוצאות תפעול68110111

ל "שירותי לינה עבור סמנכ

פטור ממכרז796.06ILS0מלון רמת רחל27/06/201640012252הרשות שגר בצפון הארץ

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501244436הוצאות תפעול68110111

 2016הזמנת מסגרת לשנת 

שירותי לינה  בתפקיד לעובדי 

27/06/201640009457מטה הרשות

ארגון שרותי תיירות - אשת 

פטור ממכרז49,999.95ILS0מ"בע

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501244525הוצאות תפעול68110111

ס אכיפה "תוספת למערכת טמ

27/06/201631/12/201640005144חיפה

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז1,684.80ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

4501244527הוצאות תפעול68110111

ס לשכת "תוספת למערכת טמ

27/06/201631/12/201640005144רהט

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז1,404.00ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

4501244529הוצאות תפעול68110111

ס לשכת "תוספת למערכת טמ

27/06/201631/12/201640005144אריאל

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז1,404.00ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית



תקנה 

מטרת התקשרותהזמנת רכשתיאור תקנה תקציביתתקציבית

תאריך יצירת 

ההזמנה

סיום 

תקופת 

שם הספקקוד ספקתוקף

ערך ההזמנה 

מטבעמ"כולל מע

ביצוע חשבוניות 

במטבע מקומי 

אופן רכישהמ והצ"כולל מע

פנייה ' מס

סיבת פטור"מנור/ף"במנו

הזמנה 

רגישה

4501244531הוצאות תפעול68110111

ס לשכת "תוספת למערכת טמ

27/06/201631/12/201640005144הרצליה

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז2,527.20ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

4501244534הוצאות תפעול68110111

ס לשכת "תוספת למערכת טמ

27/06/201631/12/201640005144כפר סבא

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז2,527.20ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

4501244539הוצאות תפעול68110111

אינטרקום לעמת ' העברת מע

27/06/201631/12/201640005144המאבטחים

י פור אס טכנולוגיות מיגון 'ג

573446פטור ממכרז1,189.36ILS0(ישראל)

 -(2)(ב)(4)3תקנה 

 התקשרות המשך 

באישור ועדת פטור 

לאמשרדית

לא537423מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,302.49ILS0מ"הסעות מוני סיטון בע28/06/201631/12/201640188246הסעות ליום גיבוש מחוז דרום4501245059הוצאות תפעול68120311

28/06/201631/12/201641003244הזמנת מסגרת טיסות ונסיעות4501245069פעולות הנהלה68110110

האוצר /משרד סוכנות

לא9999התקשרות עם גופים ממשלתיים100,000.00ILS77,113.86נסיעות ממשלתית

28/06/201606/12/201740003692ס"רכישת כסאות עבור לשכת כ4501245073הוצאות תפעול68110111

ליין יבוא ושיווק רהיטים -טופ

לא559541מכרז מרכזי- ב 14תקנה 2,310.75ILS0מ"בע

4501245308הוצאות תפעול68110111

 2016תשלום מתנות לפסח 

29/06/201630/06/201640012194לעובדי קבלן

 2002דינמיקה אחזקות . א

לא565283מכרז פומבי רגיל- ב 1תקנה 1,826.14ILS0מ"בע

פטור ממכרז1,755.00ILS0מ"בייק בע-ספין29/06/201641447614יום עיון לשכה משפטית4501245643פעולות הנהלה68110110

 - (1)3תקנה 

התקשרות ששוויה 

אינה עולה על 

לאח" ש50,000

4501245732שירותים, פעולות68110202

 HPהזמנת טונרים למדפסת 

2300 Q261029/06/201631/01/201740001337

שיווק ציוד משרדי - גרפיטי 

לא529619מכרז מרכזי- ב 14תקנה 4,061.91ILS0"ונייר בע

לא537981מכרז מרכזי- ב 14תקנה 988.94ILS205.02מ"דנגוט מחשבים בעMLT-D209L29/06/201631/05/201940001244הזמנת הטונר 4501245746שירותים, פעולות68110202

לא99999התקשרות עם גופים ממשלתיים80,692.00ILS0בית החולים אסף הרופא30/06/201610000089טיפול רפואי למוחזקים4501245836הוצאות תפעול68120110

4501246189הוצאות תפעול68120311

הסעה ליום גיבוש עובדי מינהל 

לא537423מכרז מרכזי- ב 14תקנה 1,475.05ILS0מ"בון תור בע30/06/201631/12/201640228339שירות למעסיקים


