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 "א אב תשפ"אי רושלים:י
2021יולי  20  

 לכבוד:
 אלעד מןעו"ד 

 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת –הצלחה 
barak.com-elad@man 

 

 
 שלום רב,

 

 בנושא במסגרת חוק חופש המידע לקבלת מידע בקשתךהנדון:  
 (2021 – 2019) לים חד פעמיים וציוד הסעדהתקציב הרכש לכ         

 7/7/21מכתבנו: , 7/7/2פנייתך:              
 

 במענה לפנייתך,
 

 )עד חודש יוני(: 2021 – 2019פירוט הרכש לכלים חד פעמיים וציוד הסעדה לשנים  להלן
 

, נובע ומושפע 2021 -ו 2020לשנים  2019בין השנים  העלייה בסכומי רכש הכלים החד פעמייםנבקש לציין, כי 
הבריאות וההיגיינה של העובדים והאורחים המגיעים מהצורך לשמור ולהקפיד על כללי  ובכלל זה ,משנת הקורונה

  לישיבות מקצועיות. 
 

2019: 
 
 

 מחוז
 

 

 כלים חד פעמיים
 

 סכום
 

 צרכיםפירוט ה
 

 כמות עובדים

כוסות שתיה חמה,  צפון
 ,קרה

 צלחות, כפיות

8,739.90 
תרומות ואירועי ת ישיבו

  דם 

 כולל עובדי פיקוח  300

צלחות , כוסות  חיפה
שתיה חמה, תבניות 
אלומיניום, מפות , 

מפיות ,כפיות 
 סכו"ם

נרכש לטובת שימוש  8,689.39
 ישיבות ו העובדים

 220 -כ

צלחות , כוסות חמה  דרום 
+ קרה כפיות , 

 מפיות , סכום מפות 

פגישות  ,כנסים, ישיבות 4,259
 הדרכות ורמי חוץ גו

220 

ירושלים )מחוז, 
רמת  ,דונה, תאומים

לב , ארלדן ,אשכול
 ',בנין ג ',בנין ב ,רם

 ('בנין א

כוסות חד פעמיות 
 שתיה קרה 

יה קרה יכוסות לשת 11,710
לשימוש העובדים, קבלת 

 ישיבות וכנסים, קהל

עובדים לא כולל  1,600-כ
קבלת קהל המגיע 

 למשרד

 מחוז ת"א ומרכז

ות חד פעמיות כוס
 ה קרה ילשת

יה קרה יכוסות לשת 7,581
לת לשימוש העובדים, קב

 ישיבות וכנסים, קהל

עובדים לא כולל  600-כ
 קהל המגיע למשרד

 ראמ"ה 

כוסות שתיה חמה+ 
קרה , כפיות , 
צלחות ,סכום, 

 9,000 מפיות 
 ,ימוש העובדיםשל

 50-כ )אורחים(ישיבות 
   49,979.29  סה"כ
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2020: 

 
 

 מחוז
 

 

 כלים חד פעמיים
 

 סכום
 

 פירוט הצרכים
 

 כמות עובדים

כוסות שתיה חמה,  צפון 
קרה, כפיות, צלחות 

 ומזלגות

 ,שימוש העובדים 10,129.00
לאירועים של ישיבות ו

 תרומות דם 

 338כולל עובדי פיקוח 
 עובדים

צלחות, כוסות שתיה  חיפה
כפיות  ,מפיות חמה,

 וסכו"ם  

 220 -כ וכנסים ישיבות 18,855

צלחות , כוסות חמה  דרום 
כפיות ,  ,+ קרה

 מפות  ,מפיות, סכום

כנסים פגישות בות, ישי 7,995
 הדרכות וגורמי חוץ 

190 

ירושלים )מחוז, 
דונה , תאומים רמת 

אשכול ארלדן לב 
רם בנין ב בנין ג בנין 

 א (

כוסות חד פעמיות 
 שתיה קרה 

כוסות לשתייה קרה  16,300
, לשימוש העובדים

 כנסיםללישיבות ו

עובדים לא כולל  1,600-כ
קבלת קהל המגיע 

 למשרד

כוסות חד פעמיות  מחוז ת"א ומרכז
 שתיה קרה 

כוסות לשתייה קרה  7,501
, לשימוש העובדים

 ישיבות וכנסים

עובדים לא כולל  600-כ
 קהל המגיע למשרד

כוסות שתיה חמה+  ראמ"ה 
פיות, קרה , כ
סכום,  ,צלחות
 מפיות 

ימוש העובדים של 2,369
 )אורחים( ולישיבות

 50-כ

   63,149  סה"כ 
 
 
1202: 
 
 

 מחוז
 

 

 כלים חד פעמיים
 

 סכום
 

 פירוט הצרכים
 

 כמות עובדים

 כולל עובדי פיקוח  250  וכנסים ישיבות 409.00 מפות אלבד  צפון 
רכישת כפיות חד  חיפה

  פעמי
נרכש לטובת ישיבות  1,029

 וכנסים 
עובדי מינהל  180 -כ 

 ופיקוח
מפות אלבד, כוסות  דרום 

 לשתייה חמה, כפיות 
 220 -כ  עבור ישיבות וכנסים  985

ירושלים )מחוז, 
רמת  ,, תאומיםדונה

לב  ,ארלדן, אשכול
 ,בנין ג ,בנין ב ,רם

 (בנין א

וסות חד פעמיות כ
 שתיה קרה 

רה כוסות לשתיה ק 2,106
העובדים  לשימוש

לישיבות , קבלת קהל
 כנסיםלו

עובדים לא  1,600-כ
כולל קבלת קהל המגיע 

 למשרד

לא הייתה רכישה  מחוז ת"א ומרכז
 2021בחציון 

      

כוסות שתיה חמה+  ראמ"ה 
קרה , כפיות, 

סכום,  ,צלחות
 מפיות 

ימוש העובדים של 4,000
 )אורחים( ולישיבות

 50-כ

   8,529  סה"כ 
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 בכבוד רב,                                     
 

 
 

 אילנית שושני,
 בכירה )העמדת מידע לציבור(מרכזת 

 

 בשם הממונה על יישום חוק חופש המידע
 

 מנהלת אגף בכיר )תפעול, רכש ולוגיסטיקה(,  -גב' נתנאלה בן נעים  : העתק
 סטיקה(מנהלת אגף א' )נכסים ולוגי -גב' יפה אסולין 
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