
סטאטוס משתמש?מעוניין במתנהמיקום המתנההועבר לאפוטרופוס בתאריךתאריך קבלת המתנהתפקיד נותן המתנהשם נותן המתנהתפקיד מקבל המתנהשם מקבל המתנהתאור ציודציוד
הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץבולגרית-ספר הצילויזציה הנוצרית10325480

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועלא ידועלא ידועיובל שטייניץקונג-דגם ספינה לקישוט מהונג10325512

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץטלפון10325513

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועדניאל דורוןשר האוצריובל שטייניץ"שלום מצפת"הגדה של פסח 10325717

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץסין-ספר צילומים10325718

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץצלחת מעוטרת10325720

מתנה הושמדהלא22.01.2012צייר קריקטורותקירילשר האוצריובל שטייניץקריקטורה10325721

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012הקונפדרציה של הודושר האוצריובל שטייניץעניבות אדומות 103303913

לא15.01.2012הקונפדרציה של הודושר האוצריובל שטייניץצלחת עץ מעוטרת פרחים מלבנית לקישוט10330392

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במשרד האוצר ומצויה במקומות 

שונים במשרד

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012הוצאה לאורקו עיתונות- מילר הוצאת ספריםשר האוצריובל שטייניץהגדה של פסח10330638

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס15.01.201205.08.2012ראש עירית אור עקיבאשמחה יוסיפובשר האוצריובל שטייניץשנה לאור עקיבא60- הדרך אל האור"ספר 10330683

מתנה הושמדהלא15.01.2012"מקור ראשון"ל של העיתון "הוצלא ידועיובל שטייניץשר האוצר"מקור ראשון"תיק עיתונים 10330684

מתנה הושמדהלא15.01.2012חברון-ראש המועצה קרית ארבעמלאכי לוינגרשר האוצריובל שטייניץחברו- תמונה מביקור השר בקרית ארבע-צילום 10330685

הועברה לשימוש פרטיכן15.01.2012לא ידועביקור בהודושר האוצריובל שטייניץמזכרת מהודו-ספר תמונות 10330750

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס15.01.201205.08.2012סופרחיים סבתושר האוצריובל שטייניץ"מבקשי פניך"ספר 10331175

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס01.02.201205.08.2012לא ידועמביקור בהודושר האוצריובל שטייניץכד מעוטר10331176

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס15.01.201205.08.2012סופרץ"אבישי כשר האוצריובל שטייניץץ"מאת אבישי כ"  חיילי שוקולד"ספר 10331177

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוסI.G. MINT. KOLKATA15.01.201205.08.2012שר האוצריובל שטייניץמהודו- מעמד מזכרת לשולחן עם מדליונים10331179

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס15.01.201205.08.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץ מביקור בהודוTIRANGAספר  10331544

לאמחסן מתנות15.01.2012ראש העיר מעלה אדומיםבני כשריאלשר האוצריובל שטייניץציור- תמונה10331545

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במשרד האוצר ומצויה במקומות 

שונים במשרד

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס15.01.201205.08.2012לא ידועמביקור בהודו- לא ידועשר האוצריובל שטייניץמזכרת מהודו-ספר תמונות 10331572

מתנה הושמדהלא01.02.2012ל סיטיפס"מנכיהודה שושנישר האוצריובל שטייניץסיטיפס' חב-צילום הרכבת הקלה 10331574

מתנה הושמדהלא15.01.2012נשיא קונגרס יהודי גיאורגיה העוגבריאל מילרשוילישר האוצריובל שטייניץגיטרה- מגן הוקרה10331713

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה01.03.2012מנהלת בית הספר קרית ספרטובה יערי' גבסגן שר האוצריצחק כהןמעוניין לשימוש בלשכה- כוסות5+מעמד לכוסות10332129

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה01.03.2012מנהלת בית הספר קרית ספרטובה יערי' גבסגן שר האוצריצחק כהןמעוניין לשימוש בלשכה-שעון קיר מטוטלת10332131

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה01.03.2012מנהלת בית הספר קרית ספרטובה יערי' גבראש לשכת סגן השר יצחק כהןאתי אברגמעונינת לשימוש בלשכה-שעון קיר מטוטלת10332134

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה01.03.2012מנהלת בית הספר קרית ספרטובה יערי' גבראש לשכת סגן השר יצחק כהןאתי אברגמעוניינת לשימוש בלש- כוסות5+מעמד לכוסות10332136

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוסROYAL DUTCH MINT22.01.201205.08.2012שר האוצריובל שטייניץ מטבעות5קופסת עם 10335841

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועמביקור-לא ידוע שר האוצריובל שטייניץשני פילים מחרסינה10335850

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץREKINDLING  THE TORCHספר 10335872

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס01.03.201205.08.2012איש עסקים וסופרדוד עזריאלישר האוצריובל שטייניץ"צעד אחד לפנים"ספר 10338048

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012סופרבני פורתשר האוצריובל שטייניץספר מחשבות על דמוקרטיה10338049

מתנה הושמדהלא01.04.2012משרד עורכי דיןיהודה רוהשר האוצריובל שטייניץתופסן מגנטים10338050

מתנה הושמדהלא22.01.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץספר צילומים סטיבן פריש10338301

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץקערית מוכספת10338633

מתנה הושמדהלא22.01.2012עורך מקצועימשה רבייבשר האוצריובל שטייניץספר נפט ומוצריו10338635

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012חברהחברת אשראשר האוצריובל שטייניץספר חגים אוכלים מטיילים10338636

מתנה הושמדהלא22.01.2012סמך של משרד האוצר' יחמ"שע-שירות עיבודים ממוחשבים שר האוצריובל שטייניץדגלון שעם10338637

מתנה הושמדהלא22.01.2012סמך של משרד האוצר' יחמ"שע-שירות עיבודים ממוחשבים שר האוצריובל שטייניץסרט חגיגת היובל-DVDמארז 10338638

מתנה הושמדהלא22.01.2012סמך של משרד האוצר' יחמ"שע-שירות עיבודים ממוחשבים שר האוצריובל שטייניץ לשעם50ספר תמונות מזכרת 10338639

מתנה הושמדהלא01.05.2012מכון מחקרINSSמכון מחקריובל שטייניץספרון מכון למחקרי ביטחון לאומי-חוברת10346729

מתנה הושמדהלא23.05.2012ן"מנהל נתיב פיתוח נדלשמחה גרדינגרשר האוצריובל שטייניץהקדשה/שעון קיר מזכרת10346731

מתנה הושמדהלא22.01.2012ראש עירית מעלות תרשיחאשלמה בוחבוטשר האוצריובל שטייניץממוסגר- צילום מזכרת10346732

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס22.01.201205.08.2012נציגים של קשרKESHER- כרמן גליציאנושר האוצריובל שטייניץ2012פסל תקציב 10346733

הועברה לשימוש פרטיכןלשכה08.07.2012שגרירות סיןין'יוגממונה על השכרקובי אמסלםמחיצה מעוטרת עיצוב סיני10350064

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטי14.06.2012החברה לפיתוח קיסריהמסינג אסיספר מכמני קיסריה10352932

מתנה הושמדהלא14.10.2012עובדי פריגלילשר האוצריובל שטייניץ"פרי הגליל"תעודת הוקרה 10357354

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס14.10.201226.05.2013קונגרס יהודי גרוזיהשר האוצריובל שטייניץריקוע ממוסגר10357356

מתנה הושמדהלא14.10.2012ראש מועצת חצור הגליליתשמעון סויסהשר האוצריובל שטייניץתעודת הוקרה חצור הגלילית10357357

מתנה הושמדהלא13.09.2012ראש העיר טייבהעודה פאיקשר האוצריובל שטייניץתעודת הוקרה עירית טייבה10357365

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס24.09.201226.05.2013ר אבי האופט"דשר האוצריובל שטייניץדיסק מוזיקה הקרב על סולטן יעקב10384957

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס01.10.201226.05.2013ראש עירית נשרדוד עמרשר האוצריובל שטייניץמעמד שולחני לעטים ונייר10384961

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס31.12.201226.05.2013ל"סמנכהרב צרנובסקישר האוצריובל שטייניץמעמד שולחני לעטים ונייר10384965

מתנה הושמדהלא12.12.2012ראש מועצה אזורית שומרוןד גרשון מסיקה"עושר האוצריובל שטייניץהקדשה בתמונה-ברכה10384966

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס31.12.201226.05.2013לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץאנגלית-טכנולוגיה והמצאה, ספר מדע10384971

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס12.11.201226.05.2013מועצה אזורית שומרוןשר האוצריובל שטייניץהנחת אבן פינה מועצה אזורית שומרון-10384972

מתנה הושמדהלא01.08.2012משרד רואי חשבוןמ"בע... חיבה את אלמקייס , ארצישר האוצריובל שטייניץ'ספר מבזק מס הלכה למעשה חלק ה10384975

מתנה הושמדהלא10.09.2012עורכתענת מאורשר האוצריובל שטייניץ"העסקה פוגענית"ספר 10385118

מתנה הושמדהלא31.12.2012ל"ר דירקטוריון קק"יואפי שטנצלר+אלי אפללו שר האוצריובל שטייניץלוח דינים ומנהגים- ספרון10385942

מתנה הושמדהלא31.12.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץתרבות דמוקרטית-ספר10385943

מתנה הושמדהלא06.09.2012נשיא המכון לדמוקרטיהר אריק כרמון"דשר האוצריובל שטייניץמדד הדמוקרטיה- ספר10385944

מתנה הושמדהלא31.12.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץמנהיג עממי-יצחק שמיר"- האומה"ספר 10386115

מתנה הושמדהלא31.12.2012לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץג"חורף תשע- כתב עת  האומה/ספר10386151



(נכס)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה05.02.2013ב"שר האוצר של ארהגרטנרשר האוצריובל שטייניץעמוד שעון לשולחן10398646

הועברה לאפוטרופוס הכללישימוש פרטיאפוטרופוס24.01.201326.05.2013ר"הלוט' סגן מפקד יחל"צה- ר"הלוט' סגן מפקד יחסגן בכיר לחשבת הכלליתשקדי עמוסר"שעון יד עם סמל יחידת לוט10399328

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטי04.03.2013רבהרב עובדיה יוסףשר האוצריובל שטייניץספר ענף עץ אבות10400631

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטי02.04.2012מנהלת המוזיאון למסיםמירה דרורשר האוצריובל שטייניץספר מסים ונפלאות10400633

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטי04.03.2013לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץTHE PALACES OF PRAGUEספר 10400634

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטי04.03.2013נגיד בנק ישראלסטנלי פישרשר האוצריובל שטייניץספר השטרות והמטבעות בישראל10400660

הועברה לאפוטרופוס הכללישימוש פרטיאפוטרופוס04.03.201326.05.2013לא ידועלא ידועשר האוצריובל שטייניץחרב10400697

שימוש פרטי10.03.2013מוסד חינוךסמינר בית בינהסגן שר האוצריצחק כהן(קיר)שעון במסגרת זכוכית 10400699

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013המכס הקנדיסגן שר האוצריצחק כהןמדליה+מגש שחור 10400704

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013רשות המסיםסגן שר האוצריצחק כהןמדליה רשות המסים10400705

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013לא ידועלא ידועסגן שר האוצריצחק כהןזוג עטים בקופסא10400706

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013לא ידועלא ידועסגן שר האוצריצחק כהןזוג עטים בקופסא10400707

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013מוסדאור חדשסגן שר האוצריצחק כהןמעמד לשולחן אור חדש10400710

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013על-ל אל"מנכאליעזר שקדיסגן שר האוצריצחק כהןפסל מטוס10400712

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013רשות המסים-מינהל המכססגן שר האוצריצחק כהן7חומת ירושלים 10400745

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013משרד האוצר הסיניסגן שר האוצריצחק כהן(19)צלחת 10400746

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013מקורותסגן שר האוצריצחק כהןמדליה מקורות10400749

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013מוסדהמוסד לבטיחות ולגיהותסגן שר האוצריצחק כהןבטיחות וגיהות- מדליה10400750

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013לא ידועלא ידועסגן שר האוצריצחק כהן(23)קומקום -קרמיקה מאוירת 10400751

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013המוסד לבטיחות ולגיהותסגן שר האוצריצחק כהןעט10400752

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטי10.03.2013ראש מינהל המכסדורון ארבליסגן שר האוצריצחק כהן(2)מדליה רשות המסים 10400753

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

שימוש פרטיד"סמנכל חברבינסקי'הרב צסגן שר האוצריצחק כהןארגונית לשולחן10400754

מוצגות )הועברה לשימוש פרטי 

(כ"בלשכת הח

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה08.04.2013מנהל חברת אשדיורם גריזיםחשב משרד האוצראלי בראלבקבוק יין10402544

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס11.04.201326.05.2013לא ידועלא ידועלשכת השר שטייניץתבליט עץ משולב ציפוי מתכת מוזהבת10403019

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס11.04.201326.05.2013לא ידועלא ידועלשכת השר שטייניץכיתובים סיניים- כד מעוטר בתוך קופסא10403020

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה22.04.2013.א.ב.ר א"יורוני עוזרישר האוצריאיר לפידעציץ10403336

הועברה לאפוטרופוס הכללישימוש פרטיאפוטרופוס26.05.2013לא ידועלא ידועשר האוצרשטייניץ יובלכד מצוייר10404604

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטילא ידועלא ידועשר האוצרשטייניץ יובלכד מצוייר קטן10404605

מתנה הושמדהלא07.05.2013ראש עירית מעלות תרשיחאשלמה בוחבוטשר האוצרשטייניץ יובלמעמד קישוט אבן בגליל מעלות תרשיחא10404828

מתנה הושמדהלא07.05.2013ראש העיר נס ציונהיוסי שבושר האוצרשטייניץ יובלמעמד מזכרת לשולחן עם מדליה10404829

מתנה הושמדהלא07.05.2013ראש עירית תל אביברון חולדאישר האוצרשטייניץ יובל לתל אביב מזכרת100מדליה 10404830

לא07.05.2013לא ידועלא ידועשר האוצרשטייניץ יובלצלחת מלבנית מצויירת10404831

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במשרד האוצר ומצויה במקומות 

שונים במשרד

לא07.05.2013לא ידועלא ידועשר האוצרשטייניץ יובלאגרטל מצוייר10404832

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במשרד האוצר ומצויה במקומות 

שונים במשרד

לא07.05.2013משרד האוצר הסינישר האוצרשטייניץ יובלמשרד האוצר הסיני- צלחת מעוטרת10404833

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במשרד האוצר ומצויה במקומות 

שונים במשרד

מתנה הושמדהלא07.05.2013אוניברסיטת חיפהשר האוצרשטייניץ יובלאוניברסיטת חיפה-סט תחתיות זכוכית 10404834

מתנה הושמדהלא07.05.2013לא ידועלא ידועשר האוצרשטייניץ יובלכוס מוכספת קמלוט פיוטר10404835

לא07.05.2013לא ידועלא ידועשר האוצרשטייניץ יובלצלחת מרובעת זכוכית מעוטרת10404836

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במשרד האוצר ומצויה במקומות 

שונים במשרד

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה02.06.2013ש"ל תע"מנכאפי פלדרממונה אגף השכרקובי אמסלםקופסה לכרטיסי ביקור10407860

10420003x ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה02.09.2013עובדי ומנהלי נמל חיפהעובדי והנהלת נמל חיפהממונה על אגף השכרקובי אמסלםזוג בקבוקי יין+ ספר

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה02.09.2013ר ארגון עובדי לאומית"יוששי שדהממונה על אגף השכרקובי אמסלםפמוטים בצורת רימונים10420004

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה02.09.2013יור הסתדרות הרופאיםלאוניד אידלמןממונה על אגף השכרקובי אמסלםחבילה הכוללת יינות שמן זית ודבש10420005

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד שימוש פרטילשכה25.03.2013רפאל' מזכיר חבעמית צימררשות החברות- רפרנט הפרטהאוהד עוזרימדליה כיפת ברזל10420098

ניתנה לשימוש משרדישימוש פרטילשכה03.09.2013רפאל' מזכיר חבעמית צימררשות החברות- רפרנט הפרטהאוהד עוזריבקבוק יין ושוקולדים-מארז 10420100

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס09.09.201304.06.2015ג"לניהול קופ' חב- מנכל אקסלנסיורם מנחםסגן בכיר לממונה על שוק ההוןואן'גרייב רגרמקולים לפלאפון 104204763

לאלשכה01.09.2013מ"חברת מלהממונה על התקשוב הממשלתיכרמלה אבנרמשחק דמקה10420685

מתנה התקבלה אצל אחראי חדר 

המתנות ועדיין לא נותבה

לאלשכהIBM01.09.2013חברת הממונה על התקשוב הממשלתיכרמלה אבנר(לפטופ)תיק למחשב נייד 10420686

מתנה התקבלה אצל אחראי חדר 

המתנות ועדיין לא נותבה



לאלשכה01.09.2013קבוצת סיסנתהממונה על התקשוב הממשלתיכרמלה אבנרעציץ10420687

מתנה התקבלה אצל אחראי חדר 

המתנות ועדיין לא נותבה

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015שר האוצר הצרפתיפייר מוסקוביצישר האוצריאיר לפידDUPONTעט 10429948

מתנה הושמדהלאהשגרירה הסיניתגאו יאנפינגשר האוצריאיר לפידמארז תה תאילנדי10430693

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015נציג מטקססשר האוצריאיר לפידאבזם10432839

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015לא ידועלא ידועשר האוצריאיר לפידעט10432875

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015נשיא קטלוניהארטוס מאסשר האוצריאיר לפידהגדה של פסח10432930

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015נשיא קטלוניהארטוס מאסשר האוצריאיר לפידספר היסטוריה קטלוניה10432941

לא.W.Y.Cשר האוצריאיר לפידהצורפים- תמונת תבליט ירושלים מוכספת10433279

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במשרד האוצר ומצויה במקומות 

שונים במשרד

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כן30.12.2013שוקרי בישארהשר האוצריאיר לפידקופסת עץ מעוצבת עם חריטת שם10436286

הועברה לאפוטרופוס הכלליכןאפוטרופוס30.12.201304.06.2015שגריר הונגריהשר האוצריאיר לפידכלי חרסינה מקושט10436287

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כן30.12.2013ראש עיריית צפתשר האוצריאיר לפידתמונה של פרחים10436288

לאמחסן מתנות30.12.2013שגרירת סיןשר האוצריאיר לפידתמונה על קלף10436307

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במשרד האוצר ומצויה במקומות 

שונים במשרד

הועברה לשימוש פרטיכןלשכה21.01.2014אלביט' נשיא חבבצלאל מכליסשר האוצריאיר לפידמעמד נוי תלת מימד10439961

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטילשכה03.02.2014שר האוצריאיר לפידצלחת מעוטרת10442382

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס03.02.201404.06.2015משלחת מ בלרוסשר האוצריאיר לפידמפות ורנרים לשולחן10443381

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה19.02.2014ועידת נשאים של ארגוני יהודי אממלקולם הוליניןשר האוצריאיר לפיד(מדליה)צלחת מעוטרת 10445056

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה26.03.2014סטודנטים מהארוורדשר האוצריאיר לפידCROSSעט 10451331

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה01.06.2014מרכז יום לקשיש גבעת אולגהשר האוצריאיר לפידסלסלות כלי כתיבה 104600302

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה01.06.2014עמותת גדעון מקסם חדרהשר האוצריאיר לפידתמונה ציור10460031

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה01.06.2014סטודנטים מהארוורדשר האוצריאיר לפידעט10460032

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכהקופת חולים לאומיתהממונה על אגף השכרקובי אמסלםמודל/פיסלון10471316

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכההמוסד לבטיחות וגהותהממונה על אגף השכרקובי אמסלםמדליה10471328

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכההמוסד לבטיחות וגהותהממונה על אגף השכרקובי אמסלםעט10471329

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכהא"מדהממונה על אגף השכרקובי אמסלםא"מודל ממד10471350

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס24.03.201404.06.2015סטודנטים מהראאורדשר האוצריאיר לפידCROSS (10451331)עט 10475541

מתנה הושמדהלא16.09.2014ח"נשיא לשכת רודוד גודברגשר האוצריאיר לפידה"יומן רואה החשבון התשע10475542

מתנה הושמדהכן02.11.2014עירית אילתשר האוצריאיר לפידמשקולת זכוכית לנייר10480393

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס20.11.201404.06.2015השגריר הסינישר האוצריאיר לפידצלחת10485997

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס20.11.201404.06.2015השגריר הסינישר האוצריאיר לפידאגרטל10486001

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015לא ידועלא ידועממונה אגף כלכלה ומחקריואל נווהטאבלט1000142275

לאלשכהלא ידועלא ידועממונה אגף כלכלה ומחקריואל נווהצלחת מעוטרת1000142309

 (מלאי)הושאלה להצגה במשרד 

ניתנה לשימוש משרדי כללי 

במקומות שונים במשרד

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס18.06.201404.06.2015לא ידועלא ידועשר האוצריאיר לפידמטבעות מוזהבות 10001423805

מתנה הושמדהלאעיריית ראשון לציוןלא ידועלשכת השרלראשון לציון130יונה רקומה 1000147848

מתנה הושמדהלא26.02.2013עיתון ישראל היוםשר האוצריובל שטייניץצילום ממוסגר יובל שטייניץ1000147849

מתנה הושמדהלאאוניברסיטת אריאלשר האוצריובל שטייניץת הוקרה אוניברסיטת אריאל ממוסגרת1000147866

מתנה הושמדהלא10.03.2013ראש העירשלמה בוחבוטשר האוצריובל שטייניץת הוקרה ראש העיר מעלות תרשיחא1000147867

מתנה הושמדהלאDEPUTY SECRETARY OF DEFENCEשר האוצריובל שטייניץצילום ממוסגר יובל שטייניץ1000147868

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.09.201204.06.2015ארגון עובדי תעשמ"יוערבקה ראבילוספר ברכות1000147870

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.09.201204.06.2015ארגון עובדי תעשהשכר' עובדת אמינו אליאסיאןספר ברכות1000147871

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוסLIN CHEN YIV.ADMIRAL04.06.2015שר האוצריובל שטייניץדג חרסינה ממוסגר1000147873

מתנה הושמדהלאיור איגוד תאגידים עירונייםיצחק בורבאשר האוצריובל שטייניץמעמד הוקרה זכוכית1000147874

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס01.09.201404.06.2015נגידת בנק ישראלקרנית פלוגשר האוצריאיר לפידח במסגרת" ש50שטרות 1000147875

מתנה הושמדהלא02.10.2014ג"קמשר האוצריאיר לפידצילום ממוסגר טומי לפיד1000147876

מתנה הושמדהלא07.12.2014שיעור אחרשר האוצריאיר לפידהקדשה שיעור אחר1000147877

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס07.12.201404.06.2015שר האוצריאיר לפידפסלון פיל1000147878

מתנה הושמדהלא07.12.2014מבקר מבלהרוסשר האוצריאיר לפידצלחת מצויירת1000147879

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015שרר גוידו ווסטרויל"דשר האוצריאיר לפידמד צעדים אדידס1000147880

מתנה הושמדהלא07.12.2014צעירים מירוחםשר האוצריאיר לפידציור אגם ירוחם1000147881

מתנה הושמדהלאאלביט מערכותשר האוצריאיר לפידאלביט מערכות-קרדום- מעמד הוקרה זכוכית1000147882

מתנה הושמדהלא07.12.2014ועידת נשיאי ארגון יהודי אמריקהשר האוצריאיר לפידיהודי אמריקה" הכח שבאחדות"צלחת  מזכרת 1000147883

מתנה הושמדה07.12.2014שר האוצריאיר לפידסלסלת קש1000147884

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוסCISCO07.12.201404.06.2015שר האוצריאיר לפידמעמד זכוכית לקישוט1000147885

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015חברת ביטוחמנורה מבטחיםלא ידועלא ידועבקבוק יין בורדו בתוך מארז1000147886

הועברה לאפוטרופוס הכללילאאפוטרופוס04.06.2015לא ידועלא ידועשר האוצריאיר לפידקופסה עגולה מוכספת1000147887

מתנה הושמדהלאלא ידועלא ידועשר האוצריאיר לפידתחתיות לשתייה חמה1000147888

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה10.06.2015ראש העיר קרית מוצקיןחיים צורישר האוצרמשה כחלוןשופר1000148500

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה15.06.2015סגן שר האצר הסינילא ידועסגן שר האוצריצחק כהןצלחת מצויירת1000149492

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה23.08.2015סגן שר האוצריצחק כהןעט נובע1000158663

ניתנה לשימוש משרדיכןלשכה16.09.2015השגרירות האמריקאיתל משרד האוצר"מנכד"שי באבמארז בקבוקי יין ודבש1000160635

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה16.09.2015תנועת נוערהשומר הצעירל משרד האוצר"מנכד"שי באבעציץ1000160646

מתנה התקבלהלא ידועלא ידועמשרד האוצרמשרד האוצרציור שמן אליעזר קפלן1000208474

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטי29.03.2016סופרבר אילן נפתליסגן מנהלת אגף תכנון ותקצובאבי דרוטסט ספרים1000208636



הועברה לשימוש פרטישימוש פרטיIIASA17.04.2016משלחת אוסטרית רפרנט תכנון מקרקעיןדור בלוךהפילהרמונית האוסטרית- תקליט-דיסק1000212906

הועברה לשימוש פרטישימוש פרטי17.04.2016ל"ר ועד אזרחים עובדי צה"יומשה פרידמןממונה אגף השכרקובי אמסלםיומן-מחברת רשימות 1000213002

מתנה נדחתה ויש להחזירה לשולחשימוש פרטי18.04.2016ש"מפקד מחנה אוגדת איושמעון מלכהש ועזה"חשב איוערן הראל חלקים4סט מצעים זוגי 1000213126

ניתנה לשימוש משרדילשכה02.05.2016יור הסתרות רפואיתלאוניד אידלמןממונה אגף הסכמי שכרקובי אמסלםאריזות מזון 10002169122

מתנה נדחתה ויש להחזירה לשולחלא06.06.2016ל בזק בינלאומי"מנכמוטי אלמליחל משרד האוצר"מנכד"שי באבמזוודה1000222841

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה18.09.2016משלחת מתאילנדסגן שר האוצריצחק כהןקעריות מעוטרות 10002438262

הועברה לשימוש פרטיכן08.11.2016סגן שר האוצר הסינישחשבת כלליתו'בניאג-מיכל עבאדימגילת משי1000253532

הועברה לשימוש פרטיכן08.11.2016סגן שר האוצר הסינישי או סןחשבת כלליתו'בניאג-מיכל עבאדיספר משי1000253533

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כןלשכה28.11.2016ל רשות שדות התעופה"מנכגנות יעקבממונה אגף שכר והסכמי עבודהיוסי כהןפסל איש דוחף כדור1000260684

(מלאי)הושאלה להצגה במשרד כן11.12.2016משלחת סיניתמשלחת סיניתשר האוצרמשה כחלוןכד בקופסא1000264748

כןלשכה27.12.2016ניצולת  שואהשטאובר פאניעובדי הרשותא"עובדי רשות ניצולי השואה תמכונת קפה קטנה מסוג נספרסו1000279272

מתנה התקבלה אצל אחראי חדר 

המתנות ועדיין לא נותבה

דלית זמירשמיכה ובגד+דובי+מתנה לתינוק חיתולים1000279273

יועצת משפטית בפועל רשות 

המתנה הוחזרה לנותן מהעובדתלשכה11.12.2016נותנים שירות לרשות החברותד"משרד גורניצקי עוהחברות

.סגן השר בחר להציגם בלשכתו, המתנות שקיבל סגן השר יצחק כהן אושרו על ידי הוועדה במשרד האוצר לשימוש פרטי:הערה


