
ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

450450מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אסוללות אלקליין בגדלים שונים

972972מ"בע (1974)קרביץ סוללות אלקליין בגדלים שונים

2,9022,902מ"גל ארט פרסום בעץ"עיצוב ניוזלטר נת

374374מ"ראש חשמל בעLEDנורת 

2,6342,634מ"פעמית תבניכל שיווק בעמוצרי חד פעמי

11,70011,700מ"ד בע.מגה תקשורת אטלפון פשוט

3,3953,393דפוס אילןהדפסה דיגיטלית

7,0257,025מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויהעתקת מצלמה בלשכת ירושלים

54,72956,779*ספק ביטחוניאבטחת מידע

5,0535,153משרדי ממשלהפעילות אבטחה

750750מ"חשבשבת בעשירותי תחזוקה לתכנת חשבשבת

210,600210,600מ"בינת תקשורת מחשבים בע של חברת בינת7\24שירותי תמיכה כולל מוקד 

315315סואעד סאלחתרגום מבוא דוח ביקורת בנושא התעשיה האווירית

920920מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא אורטופדי

57,14458,946מ"סאפ ישראל בעSAP 2019תחזוקת רישוי 

70,20070,200מ"מלם שכר בעתחזוקת ממשקים עם מלם שכר

1,2991,299מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים

29,25016,755מ"מי כרמל בעתשלומי מים

3,5102,198מי שבעתשלומי מים

2,340718מ"תאגיד הרי נצרת בעתשלומי מים

878597מי לודתשלומי מים

140,40090,332מ"חברת הגיחון בעתשלומי מים

117,000107,214מ"חברת דואר ישראל בע2019תשלום עבור ביול ארצי 

2,442,9602,055,452מ"חברת החשמל לישראל בעחשמל

14,0405,653מ"בע (1997)דרך ארץ היוויז 2019 שנת 6אגרת כביש 

2,186,0001,578,834מינהל הרכבמנהל הרכב- תשלום לקרנות 

3,781,0003,780,032עיריית ירושליםארנונה

70285מ"קבוצת כרמלטון בע2019שימוש במנהרות הכרמל 

13,800,00013,650,456מינהל הדיור הממשלתיא"דמי שימוש לשכות ירושלים ות

1,1700מ"סמייל טלקום בע 012שיחות בינלאומיות

2,8912,890מ"הנתיב המהיר בעהנתיב המהיר אגרות

100,000100,000מ"מיקדן התיכון בעחברת מיקדן התקשרות

35,10023,438מ"מיקדן התיכון בעניהול מיקדן' חשמל חב

1,400,0001,372,727עיריית תל אביב יפוארנונה

1,9001,900שלר עופר'צמנוי לשרות שאלונים מקוונים

48,06648,066מ"מיקדן התיכון בעהמשך בידוד בחדרים פינתיים

4,4353,604מ"קופידפוס בעהדפסה

2,0972,097מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

23,82223,730מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

8282שיווק משרדי ונייר- גרפיטי י ספק גרפיטי"משלוח ע/חיוב הובלה 

21,02221,712מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד מדפסת מתכלה

218,790107,697מ"א מקצועי זמני בע"תיגבור מאגר כשירותי טכנאות בתל אביב

2,8282,923מ"דנגוט מחשבים בעCLP-680מדפסת סמסונג צבעונית מדגם 

2,925,0002,371,719מ"איל בע. קו . ביס  10מסעדות בהסדר חברת תן ביס

499,836384,446טופ רמדור מערכות ומחשבייעוץ שוטף ותיקון ליקויים באבטחת מידע

1,0671,067מ"בע (1974)קרביץ קופסת קרטון לארכיב

36,70038,273ייעוץ בביקורת פנימית, דן נתניהו2019 בשנת IDEAתחזוקת 

2,3272,327סחר. י.למגרסה קומתית

4,5574,557מ"הנדסה בע (3000). מ.דLG-LV340C43מסך מקצועי 

משרד מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור

2019התקשרויות 
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4,3544,331מ"גילת טלקום בעשרות שנתי לטלפון לוויני

114,660114,660מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתפעול ספריית פרסומים באתר

4,2714,271מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים בפורטל

1,6731,673מ"סופטסייל בעACROBAT PROרישוי לתוכנת 

200,000176,272לשכת הפרסום הממשלתיפרסום מודעות שונות

226,984225,201מ"בע. טי.איי.נס.  במערכת מעקב תיקון ליקויים2מודול - פיתוח תוכנה 

5,5695,569מ"מתודה מחשבים בענוהל מפתח

35,68535,685דן אנד ברדסטריט ישראלדן אנד ברדסטריט

2,4862,387דבורה מילרתרגומים

1,7431,743מ"פולימל בעשרו שנתי למדפסת הנפקת תגים

6,1726,172מ"שחר מוצרי נייר בענייר צילום

695695מ"בע (1974)קרביץ דבקים ומדבקות

20,58021,242מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד מדפסת מתכלה

55,31851,640מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

24,68224,682מ"סינריון פיתוח ומערכות בע2019תחזוקת לביא ודיירקט 

2,9602,880אסנת הרשקוביץ גפןץ"תחרות בתח' אינפוג

5,7925,792מגדלור מערכות זמן אמתשירותי תחזוקה לשעוני נוכחות

2,6382,638מ"בע (1990)ס מצג סחר .מDM100דיו למכונת ביול 

18,71719,320מ"צילומעתיק בעציוד מדפסת מתכלה

2,9130תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראלהגדלת אפשרויות לשיחת ועידה

5,0003,000משרד המשפטיםקורסים והכשרות

15,0002,750משרד המשפטיםקורסים והכשרות

25,00021,750משרד המשפטיםנציבות תלונות הציבור- מכון להשלמות פרקליטים 

24,5004,900חכמים בלילההרצאות וימי עיון

9,5009,500אגודת עמי עמותה לטיפולעריכה לשונית

379,931379,739רוזנבלום הולצמן רואי חשבוןשירותי ביקורת פנימית

990,999990,885מ אחזקה ושרותים"בע. ל.ד.תניהול ואחזקת מבנים

1,5741,574סואעד סאלחתרגומים

2,4631,541ראם ספורטציוד כושר

700700מכון אודיולוגיה אריההגברת עוצמה לטלפון נייד

2,4502,450מ"אלפא מסופים ומדפסות בעAV167U AVISIONסורק מדגם 

175,000151,848הוועד המרכזי- לשכת עורכי  הדין 2019ד לשנת "לשכת עו- דמי חבר 

1,4040מ"אם סער בטחון בע.אנד.טי מצלמותkvmשירות והחלפת 

20,00015,257לשכת רואי חשבון בישראל2019ח לשנת "לשכת רו- דמי חבר 

4,7394,739מ"שיא קופי בעהדפסה דיגיטלית

2,5602,560אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב גרפי

18,30318,303מ"בע (1974)קרביץ נייר צילום

2,8932,893*ספק ביטחוניתחזוקת ציוד

7,8807,880שליו טכנולוגיות מחשובcreative cloud offlineתוכנת פוטושופ 

88,65692,466המרכז הלבן2019שכירות המרכז הלבן עבור לשכת נצרת 

35,00035,574מ"מרכז מאי בעחניה לשכת חיפה

441,944432,046מ"מלם מערכות בע תחזוקת  מערכת ביקורת מימון מפלגות

2,1632,049מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

5,0005,000מ"סוכנויות מרצים לישראל בע- סמל הרצאות וימי עיון

235,100209,401חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדירווחת עובדים

53,66153,661מ"פאוזה שירותי קפה בעמכשירי פרש כאפ אחזקה

12,25712,257מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויניהול ואחזקת מבנים

INTOSAI 2019INTOSAI10,63910,983דמי חבר 

EUROSAI 2019EUROSAI5,9806,174דמי חבר 

ASOSAI 2019ASOSAI10,01310,166דמי חבר 

2,9602,560אסנת הרשקוביץ גפן"ץ"שילוב הרכבת במערך התח"עיצוב דוח 

6,8456,845מ"בע (1990)ס מצג סחר .משרות אחזקה למכונות ביול

1,1561,156מ"קופידפוס בעהדפסת דוח מסווג

45,57927,141משרד רואה חשבון- פחימה גבריאלביקורת בחירות רשויות מקומיות

704704פ מחסן שיווק.שהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

596596מ"המכון למיסים וליעוץ כלכלי בעספרות

350350הוצאת רונןספרות

60,79841,600ח"מאלק עמרור רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

40,50537,202ח"עבד אלקאדר בדיע בדראן  רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

919919ח"מ רו"גינוסר בע- פרלשטיין ביקורת בחירות רשויות מקומיות

55,72541,092מ"נבון דניאל ניהול וייעוץ בעביקורת בחירות רשויות מקומיות

40,50538,476גבריאל אייזק רואה חשבוןביקורת בחירות רשויות מקומיות
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45,57928,917ח"גרינברג שרה בלה רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

48,11523,590ח"עואודה אימן רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

45,57941,960ח"רו- אסכנדר סלמאן ביקורת בחירות רשויות מקומיות

48,11537,541ח"רו' כהן מירל ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

60,79848,195ח"פייג ויסקוס רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

48,11520,800ח" רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

45,57943,407ח"רו- בקלה עבד אלחלים אחמד ביקורת בחירות רשויות מקומיות

37,96922,829ח"סמרה האני מוניר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

35,4320ח"אלד רו'יה ח'עוסמאן וגביקורת בחירות רשויות מקומיות

40,50534,488ח"רו' קוזמא מור ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

32,89626,596ח"א רו'איימן אבו אל הייגביקורת בחירות רשויות מקומיות

37,96918,604ח"אמין עבוד רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

17,55017,550מ"לטרא סיסטמס בעשילוט הכוונה למשרדים

2,6790מ"פולקובסקי בעשילוט הכוונה למשרדים

1,9311,931שירותי צילום- רפי בן חקון צילום טקס פרסי הצטיינות

257,078196,643מ"טי סי אם טכנולוגיות בעשירותי טכנאות

27,84610,998מ"יעוץ ומחקר בע- חנוך ורפי סמית יעוץ לביקורת

153,738148,098מ"אלעד מערכות תוכנה בעשירותי תמיכה בירושלים

ASOSAI 2018ASOSAI10,01310,166דמי חבר 

54,04049,023*ת/מתחקרתחקור ביטחוני

47,37042,998*ת/מתחקרתחקור ביטחוני

375,000301,876מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעיפעת מידע תקשורתי בע- שירותי איתור מידע 

187,200187,200מ"תאסק תל אביב יעוץ אסטרטגי בעהכנת תכנית עבודה משרדית ויחידתית

10,50010,500'זאב ליאונד ושותיעוץ משפטי

945945משרד התקשורתאגרת רשיון אלחוט

290,000262,562עיריית חיפהארנונה

50,00029,786עיריית באר שבעארנונה

15,0009,463עיריית לודארנונה

8,0007,285עיריית נצרתארנונה

1,5841,584מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרות

169,229169,229מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישירותי פיתוח ותמיכה

1,170468י תרגומים'ליצתרגומים

2,9602,960אסנת הרשקוביץ גפןץ במגזר הלא יהודי"תח- עיצוב דוח

20,00019,837אס פתרונות שפה. י'ג. אםעריכה לשונית

6,6636,663דבורה מילרתרגומים

46,78035,355מ"בע (1990)איתן . שמיר יניהול ואחזקת מבנים

714714מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.א צלעות9רדיאטור 

100,00083,705משרד התחבורה רשות הרישויאגרת רישוי

515515מ"להבות שירותים בעמטף כיבוי

48,43835,802(2006)ניו לינאו סינמה טקס עובדים מצטיינים

50,65223,097ח"ד סארק רו'דלאשה מגביקורת בחירות רשויות מקומיות

53,18848,702ח"זיאד בגדאדי  רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

35,43233,418ח"רו' אודת ושות'מסאלחה גביקורת בחירות רשויות מקומיות

23,00823,385מ"גטר גרופ בעמסך מחשב

29,25029,250מ"שוורצקוף אינטגרציית ידע בעSTKIשירותי יעוץ חברת 

17,41017,410מ"מטאור פלוס למערכות מידע בעSAP 2019תמיכה בממשקים עם 

476,184476,184מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקת מערכות מידע

1,2361,236פ מחסן שיווק.שהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

1,2291,229מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרות

1,9001,900הוצאת רונןספרות

2,9602,960מירית גבריאלעיצוב תעודות ההצטיינות

2,9602,960אסנת הרשקוביץ גפןקידום התחרות והשירות לנוסע- עיצוב 

2,0002,000מ"שלג גבע בעהרצאות וימי עיון

10,59810,598מ"שטראוס מים בעאחזקת מתקני מים מטוהרים

3,000734בונבונירה מרקטמוצרי כיבוד ושתיה חמה

1,9271,960מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

21,06021,060מ"קומדע בעקורא כרטיסים

1,8911,891מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא חדר ישיבות

2,2222,222מ"חי כהן מערכות בעלהגדלת תצוגת מסךZOOMTEXTרישוי לתוכה 

10,05710,057מ"בינת יישום מערכות בעמידע' כבל תקשורת מע

1,3321,332תור בוסהסעה לכנס פרסי הצטיינות

2,9252,925איציק שטריתהופעה בטקס פרסי הצטיינות
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1,4051,405מ"שיא קופי בעהדפסה

1,1001,100דפוס אילןהדפסה

425,000425,000מ"ורינט מערכות בעניטור תעמולת בחירות

647647מ"מסיעי אריה שאשא בעהסעה ללוויה

AOM 2019Ass. of Mediterranean Ombudsmen3,9924,106דמי חבר 

30,00030,000שירה ריבנאי בהיריועץ- ניטור תעמולת בחירות 

2,9252,925עוזיאל דוריתהרצאות וימי עיון

9,6249,624מ"ציוד רופואי בע- דקר ציוד עזרה ראשונה

1,0971,097מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אסוללות אלקליין בגדלים שונים

295295מ"בע (1974)קרביץ סוללות אלקליין בגדלים שונים

489489מ"בע (1974)קרביץ סוללות אלקליין בגדלים שונים

810810מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

1,9181,918מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא ממונה

1,4921,333דבורה מילרתרגומים

2,6402,640אסנת הרשקוביץ גפןץ חיפה"עיצוב דוח תח

15,50315,503אסיף שולמיתשולמית אסי- אינפורמה - קורס קריאה מהירה 

6,4606,569מ"דנגוט מחשבים בעל"מדפסת משולבת אגפית ש

322322מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ חלפים לכיסא

2,6092,609מ"פעמית תבניכל שיווק בעמוצרי חד פעמי

4,6803,444קרני לוי עריכה לשונית ותרגוםעריכה לשונית

2,2462,269מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים נייחים

2,3872,387מ"פעמית תבניכל שיווק בעכוסות שתיה קרה וחמה

1,6671,456פנינה גולדשטייןתרגומים

293293פ מחסן שיווק.שהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

1,6381,638מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות מדבקות קריסטליות לתגי עובד

60,00060,000מ"מיקדן התיכון בע13תיקון רטיבות קומה 

496,385496,339מ"לינק בע. קיו.אסתחזוקת מערכות מידע

495,496495,488מ"לינק בע. קיו.אסתחזוקת מערכות מידע

649649מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות (ביטחון)מנשא תג עובד 

13,57213,572מ"יונידרס תדמית בעביגוד- כנס יורוסאי 

3,6643,664מ"ביירון סמינרס בעציוד תקשורת- כנס יורוסאי 

2,7502,750מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים

68,44567,079מ.סלקום תקשרות קווית ששירותי התקנה ותחזוקה

161,749161,749מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינוישירות ותחזוקה עבור תיקונים

15,21015,216מ"מוטורולה סולושנס ישראל בעאגרת רישוי לזוג תדרי ממסר

17,37517,375מ"בינת יישום מערכות בעמצבר עבור אגף ביטחון

2,8082,808מ"בינת יישום מערכות בעהובלת המצברים

995995דבורה מילרעריכה לשונית

1,4841,484מ"דורקום מחשבים בעכונן גיבוי חיצוני

2,2762,276תור בוסאוטובוס צמוד

1,351519מ"אגד תעבורה בעהסעה ללוויה

1,7101,710מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אמיחם

4,3524,352מ"סי בע. אנד. סי. בי-אגרוןמאגר מידע

11,47611,476מ"בע (1974)קרביץ מוצרי שתייה חמה

114,169108,459הוצאת עיתון הארץרכש מנויים לעיתון הארץ

1,1411,141מ"אלפא מסופים ומדפסות בעפקס

28,66528,665מ"אביב בע-זאוסתיק לעובד חדש

1,842,7501,537,774מ"בינת תקשורת מחשבים בעשירותי סיסטם ואבטחת מידע

2,7792,779מ"וייזלן בעממיר אופטי גיגביט מנחושת

22,84122,841מ"ווין טכנולוגיות בע. ר.אעדכוני תוכנה לגישה מרחוק

1,7551,755מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן  מ2מוטות + שושנות דגלים 

1,4981,498יק'גרפצחוברות- כנס יורוסאי 

2,0802,059מ"פוטקס תבניות בע(בטחון) USBחסמי 

19911,3811,381)אדר סוכנויות אודיו שיווק מטען לניידים

2,3452,372מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 

7,6057,670מהנדס- ולטמן .ריועץ תחזוקה

5,8975,897מ"איילת אור בעהכשרות והשתלמויות בנושאים פיננסים ומיסוי

2,2232,046פנינה גולדשטייןתרגומים

13,45510,177מ"גטר גרופ בעציוד משרדי

49,91229,379אזרד יורם או איריסשירותי ייעוץ תכנון מס לפורשים

1,0001,000תור בוסהסעה ללויה

2,0242,024מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

50,00038,795מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

1,7461,746מ"ש יהודה שיווק בע.חכוסות שתיה קרה וחמה

2,8002,800אסנת הרשקוביץ גפןא"צ ת"מסלולי תח- עיצוב 

363376מ"גילת טלקום בע12/18שירות לטלפון לוויני 

5,4255,425חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדיתקורה לביטוחי בריאות

2,1512,151מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

785785מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

1,1701,170מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ חלפים לכיסא

3,5183,518מ"מסיעי אריה שאשא בעהסעות- כנס יורוסאי 

2,2352,235סואעד סאלחתרגומים

2,9952,995מ"אביב בע-זאוסציוד משרדי

1,1501,150מרכז פרס לשלום ולחדשנותביקור במרכז פרס לשלום- כנס יורוסאי 

316316י תרגומים'ליצתרגומים

515515י תרגומים'ליצתרגומים

595595מ"מסיעי אריה שאשא בעהסעות- כנס יורוסאי 

4,6804,680מ"שורק חברה לתפעול ותחזוקה בעמ"שורק חברה לתפעול ותחזוקה בע

291,054202,315א"ועד תרווחת עובדים

616616מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

3,0003,000מ"גדיר הנדסה בעשרותי יעוץ לתאורה

15,03915,040מ"שיא קופי בעהדפסה

209,326201,072מ"בע. טי.איי.נסתמיכה במערכת ניהול מסמכים

17,0358,252מ.סלקום תקשרות קווית שקו תקשורת לאינטרנט נטוויזן

4,5004,500משרד ראש הממשלהמ"חשב שכר בכיר נש

1,2291,229מ"דיגיטול בעמחברות ממותגות מתנה לעובדים חדשים

13,68913,689מיטווחים בעמ. פ.שאימון ירי כולל תחמושת

11,11511,115מ"סוכנויות מרצים לישראל בע- סמל הרצאות וימי עיון

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב פוסטים דואר ישראל

2,9252,925שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב שקיות מתנות

2,9602,960אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב הפחתת רכב פרטי תמריצים

2,9602,960מירית גבריאלמיתוג וגרפיקה דוח שלטון מקומי

95,33295,332מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקת ספריית פרסומים

10,88110,881מ"דפוס מאי בעהדפסת שקיות נייר למתנות- כנס יורוסאי 

58,50040,444מ" בע2010מי אביבים תשלומי מים

1,320,3691,346,854מ"בע. טי.איי.נס2019תחזוקת רישיונות מיקרוסופט 

2,7852,785תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראלהעתקת מצברים למיקום אחר

35,10035,100חיים-בן עטר עמיתפעילות שירת המון

19,9996,326מרב מילרעריכה לשונית

2,3522,352מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייביצוע שיפורים בפורטל

15,06814,640מ"אל תוכנה בע.פי.אסשירותי טכנאות

1,467479א"לשכת הבריאות מחוז תועדה רפואית תל אביב

5,6845,684לוטם אסטרטגיות לפיתוחיום עיון חט מינהל- סדנא 

2,1402,014אגף הכספים- משרד הבטחוןארוחת צהריים וערכת כיבוד

1,0351,035מ"הנדסה בע (3000). מ.דשעון קיר

2,6892,689מ"בע (1990)ס מצג סחר .מדיו למכונת ביול

598598סואעד סאלחתרגומים

3,6163,616מ"בע (1974)קרביץ נייר צילום

8,6498,649מ"שיא קופי בעהדפסה

14,5009,438חוה לוסטיגעריכה לשונית

351351מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים

52,46448,953אשת טורססיור חטיבה כלכלית

46,84230,828מ"ריל קומרס בעתמיכה במוצר הנגשת אתר

4,099,9993,618,489מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויניהול ואחזקת מבנים

7,7347,734מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישירותי פיתוח ותחזוקת מערכות מידע

1,6891,689כהן אליה משההרצאות וימי עיון

2,5162,516אנטי סאן תעשיות.יוילון

155,350155,350מ"אגר אי בעתחזוקת רכיב קליטת בנקים

127,182128,056מ"בע. טי.איי.נס2019תחזוקת סביבות פיתוח ובדיקות בשנת 

5,3355,335מ"הנדסה בע (3000). מ.דמיקרופון

768768מ"הנדסה בע (3000). מ.דשעות עבודה לשיפורי מולטימדיה

234,468223,683מ"מלם שכר בע2019תשלום עבור דוחות שכר 

942901מ"בע (2000)צוקית בטחון הזהב בדיקת תקינות לנשק

1,0681,068מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא אורטופדי



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

4,4363,890מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

2220מ"פייפר בע-איתיקון מסך בקר

2,8592,769מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

450,450406,314מ"פלאפון תקשורת בע2019חשבונות סלולאר לשנת 

14,30014,300המחלקה לספורט במקומות עבודה- הפועלדמי רישום

359359מ"המכון למיסים וליעוץ כלכלי בעספרות

120,760103,020מ"כנפי משק תור בע ארצי2019מחוזיאדה לשנת 

202,538178,602מ"לבטוח בע' ענבל חב2019משלחת לפולין 

2,1482,148מ"בי גוד ירושלים בעאימוני ספורט

3,0003,000מ"גדיר הנדסה בעייעוץ בדיקת חשבונות חשמל

333,077216,499מ"דיזינגוף קלאב בעאימוני ספורט

194194ממרם שיווק ציוד רפואימתכלים- ציוד עזרה ראשונה 

468468ברוך דוננפלד- לוגו 2' עיצוב נציבותון מס

2,7410מ"מפעיל בעציוד מדפסת מתכלה

20,0008,691רעות יששכרעריכה לשונית

1,4041,404מ"טבת בריאות וגהות תעסוקתית בעבדיקת קרינה למכשיר שיקוף בלשכת ירושלים

59,32651,254ח"אגבאריה בהאא רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

58,05852,507ח"אגבאריה מוהנד רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

70,99468,994ח"רו' אופיר בוכניק ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

61,86359,482ח"איתן ויינברגר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

99,91197,911ח"איתן שפיר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

27,36625,366ח"אמין עבוד רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

76,57569,911ח"רו' אסכנדר את רימון ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

80,88779,175ח"חורי אסעד רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

73,02471,024ח"אפריים סיני ושות רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

59,58057,580ח"אריאל שלמה אלבז רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

70,4870ח"רו' שות. ר.בביקורת בחירות רשויות מקומיות

61,35658,521ח"בוטרוס שחאדה רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

117,160115,160ח"בן דור ושות רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

80,12678,296ח"בן שמואל רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

2,5462,387מ" בע2006קיסלסי קייטרינג 6.5.19-ארוחת צהרים ביד ושם ב

1,8401,828יד ושם יד ושם2019יום עיון - משלחת לפולין

69,72658,075ח"בשארה את סעד רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

18,99516,995ח"נוסיר בשיר אמיל רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

78,85846,419ח"רו' ולי קאדרי ושות'לג'גביקורת בחירות רשויות מקומיות

78,09725,661ח"רו' גולדברג פרושן ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

71,75569,755ח"גולדנר גידי רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

88,24386,243ח"רו' גורודנסקי ביטראן ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

83,67781,170ח"רו' גזית בן גל ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

67,69764,873ח"גילי איצקוביץ רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

70,99468,994ח"גינזבורג דביר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

72,77046,165ח"גנור מאירה רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

71,75569,755ח"רו' גריזים ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

108,536104,950ח"אר רו'נג, גרסט, קירזון, שדהביקורת בחירות רשויות מקומיות

93,82391,823ח"רו' דודי שקורי ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

78,35076,350ח"מ רו"נבון דניאל ניהול וייעוץ בעביקורת בחירות רשויות מקומיות

18,48815,980ח"סמרה האני מוניר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

74,29272,292ויסאם עזאם חברת רואי חשבוןביקורת בחירות רשויות מקומיות

102,194100,522ח"זלאיט שמואל רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

84,69282,692רואה חשבון-חדאד סמירביקורת בחירות רשויות מקומיות

61,35637,795ח"טוכמן רו. יביקורת בחירות רשויות מקומיות

70,48768,487יקר רואה חשבון. יביקורת בחירות רשויות מקומיות

559,927559,927מ"בע. טי.איי.נספיתוח מערכת מעקב ליקויים

70,48768,487ח"יהודה עין דור רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

60,59559,731ח"יהודה רגב צהל רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

2,8802,880אסנת הרשקוביץ גפןם-מעמד אזרחי מזרח י- עיצוב 

107,983105,152מ"בע. טי.איי.נסביצוע שיפורים במערכת ניהול המסמכים

76,57574,912ח"יניב מנחם רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

64,14662,146ח"יעל גולדשמיד רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

82,15580,293ח"יצחק ישר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

77,58975,336ח"לביא את לביא רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

71,50269,502ח"רויט רו-לויןביקורת בחירות רשויות מקומיות



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 
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64,14662,146ח"אבו מוך ושות רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

42,83935,258רואי חשבון- מוחמד יוסף אסעד ביקורת בחירות רשויות מקומיות

83,17081,170ח"מוצרפי את אחרק רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

85,45379,129ח"רו' מימון שלום ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

19,75617,756ח"רו' אודת ושות'מסאלחה גביקורת בחירות רשויות מקומיות

103,46283,073ח"רו' סאיאס ושות, ת"שיל, מסיגנגביקורת בחירות רשויות מקומיות

84,18582,185סול מרדכי רואי חשבוןביקורת בחירות רשויות מקומיות

61,60933,736ח"נאדר גרה רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

47,91245,912ח"מ רו"אן דור פיננסים בעביקורת בחירות רשויות מקומיות

52,98551,525ח"ביבאר רו.נואף מביקורת בחירות רשויות מקומיות

83,1700ח"נימר נאסר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

88,24386,243רואה חשבון- נסים דוידוב ביקורת בחירות רשויות מקומיות

50,70249,305סאאב וותד מוחמדביקורת בחירות רשויות מקומיות

71,75571,321ח"מנצור רו, פרלמוסר, סמוחה מקלדהביקורת בחירות רשויות מקומיות

58,81937,260ח"סרוסי דוד רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

61,86359,863ח"עדי אליאן רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

24,82922,829ח"עואודה אימן רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

75,30744,723ח"עומר שמש ושות רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

99,65897,658ח"רו' עמוס כץ ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

81,90279,902ח"רו' פאהן קנה ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

47,65845,658ח"פבזנר אלכס רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

80,63379,300רואי חשבון-פרוינד את פרוינד ביקורת בחירות רשויות מקומיות

19,75618,149ח"רו' קוזמא מור ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

103,46294,673ח"קזעורה אדוארד רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

75,05373,053ח"הדר רו-קלךביקורת בחירות רשויות מקומיות

71,75551,936ח"קסלמן וקסלמן רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

53,99951,999ח"עישאן יאסר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

78,09776,097ח"בוימפלק ישראל רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

62,87761,995ח"רותם ליבנה רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

92,04883,945ח"רו' רפאל שיטרוק ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

93,31691,398ח"שטרק את שטרק רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

76,82974,577ח"רו' שמידט בן צבי נוקראי ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

77,84375,843ח"ויזל רו-שרביקורת בחירות רשויות מקומיות

3,0001,053מ"ניסים שליחויות והסעות בעשליחויות

12,11010,091מ"סופטסייל בעADOBE ONLINEרישוי לתוכנת 

439439פ מחסן שיווק.שהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

959959מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא ממונה

1,9201,920סואעד סאלחתרגומים

2,8002,800אסנת הרשקוביץ גפןם-חוסן כספי י- עיצוב 

43,38143,381מ"שיא קופי בעהדפסה

2,5740מ"קודקס מערכות בעפרסום משרות באתר קודקס

70,12356,268ועד חיפהרווחת עובדים

2,9602,960אסנת הרשקוביץ גפןניקיון ירושלים- עיצוב 

2,2002,200פ מחסן שיווק.שהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

5,8395,864מ"י סולושנס בע'טי אם גSAMSUNG NOXרישוי שנתי 

50,34450,216מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים ניידים

10,40210,535מ"זיפקום תקשורת בעמחשבים נייחים

169,088166,982מ"איסתא ישראל בעכנס מבקר

8,2848,284מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישירותי פיתוח ותחזוקת מערכות מידע

930926מ"מנורה אור חדש בענר נשמה יום השואה

2,1162,116פ מחסן שיווק.שהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

468,000248,436מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע2018חשבוניות בזק לשכות  שנת 

13,08313,082מ"טקמיינד בעHP Operations Orchestrationתחזוקה 

959959מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא ממונה

29,48414,803מ"צילומעתיק בעציוד מכונת צילום

2,7602,720אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב שימור מבנים ואתרים ים

1,4341,434מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

10,0092,529מ"הראל טכנולוגיות מידע בע למדפסות משולבותFDIרכיב 

2,0011,998מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

1,2571,257מ"בע. מ.ניהול אפקטיבי אהרצאות וימי עיון

1,2961,296שולמית אלמוגהרצאות וימי עיון

72,04472,095מ"בע. טי.איי.נסתחזוקת רישוי דוקומנטום



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

29,25029,250'פירון ושות.מיעוץ משפטי

3,9083,908מ"בע. טי.איי.נסתחזוקת רישוי דוקומנטום

258252סואעד סאלחערבית מבוא דוח בנושא משואות' תר

1,8721,872שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתסרטונים

1,4041,404שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב רשומה מונפשת לפייסבוקליקויי תחבורה

936936שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב תמונת קאבר תחבורה

2,0482,048*ספק ביטחוניתחזוקת ציוד

1,3571,357מ"הראל טכנולוגיות מידע בעכבל תקשורת

3,0003,000דוד ניסןהרצאות וימי עיון

2,9201,280אסנת הרשקוביץ גפןם בתמונות-עיצוב י

80,38078,380ח"אורי אליאב רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

75,56073,560ח"רחמים יוסף  רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

78,09763,921רואי חשבון' מסינגר צימרמן ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

110,565109,521ח"אושר קידר רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

629629סואעד סאלחתרגומים

10,0007,768איסי שמש- קיבוץ מגן עריכה לשונית

528528יד ושםביקור ביד ושם מבקר פולין

3,0003,000רועי זלצמןרועי זלצמן- פעילות גיבוש 

6,7866,786מ"להיט מערכות בעמיגון מקרינה בארון חשמל

1,1911,191יק'גרפצציוד משרדי

1,0651,065יק'גרפצציוד משרדי

3,0003,000מאסטר ייעוץ והדרכותהרצאות וימי עיון

4,4164,400מ"אוריקון בע"CH89 34מסך מחשב סמסונג 

5,5320מ"בינת יישום מערכות בעתיקון נקודת תקשורת אופטית

2,3870מ"ארדן קונטרול טק בעטכנאי למערכת הביטחון

2,3342,334מ"פייפר בע-אימידע' כבל תקשורת מע

699699המשרד להגנת הסביבהאגרת רישוי למכונת שיקוף ירושלים

8,4018,401מ"מעדני אורי ובניו בעכיבוד צהריים בלשכת ירושלים

4,6484,648מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

31,59031,590טי חשיבה המצאת.איי.אססדנת חדשנות

28,2931,425מ"גטר גרופ בעציוד מדפסת מתכלה

9,1019,133מ"צילומעתיק בעציוד מדפסת מתכלה

2,1742,174מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

6,1715,777מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

429,686429,686מ"לבטוח בע' ענבל חבענבל- ביטוחים 

166,743166,743מ"מלם מערכות בעהקמת מודול פרסום ליקויים

819819מ"אם סער בטחון בע.אנד.טישירות למצלמות בלשכת לוד

63,13161,131ח"אגבריה אחמד שפיק רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

75,05371,785ח"אימאן ביידיסי רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

57,80455,804ח יוסי מאיר"רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

79,36577,365ח"מוטי שטרן רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

107,521105,521ח"עמוס סעדון רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

70,48768,487ח"פיסל מסאלחה רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

75,56071,772ח"פנחס ישראלי רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

57,80456,584ח"ראמי ענאבוסי רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

108,53697,366ח"רו' ששון נעים ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

70,00067,093*ספק ביטחוניפעילות אבטחה

2,3272,327סחר. י.למגרסה קומתית

5,8505,850או מאיה/מתניה אביתר והרצאות וימי עיון

5,8505,850פסיג דודהרצאות וימי עיון

142,002129,467מ"בינת יישום מערכות בעארון תקשורת

15,32715,327מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישירותי פיתוח ותחזוקת מערכות מידע

2,0832,083מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים בפורטל

10,7645,382ייעוץ בביקורת פנימית, דן נתניהוIDEAהדרכות חד יומיות 

12,27312,273מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישירותי פיתוח ותחזוקת מערכות מידע

2,8502,850מ"דגן מולטימדיה בעציוד הקפי

33,00030,530מ" בע1996 (ניהול ואחזקה)מגדל הקיסר ניהול ואחזקת מבנים

123,861110,584מ"אחים אוהב ציון השקעות בעניהול ואחזקת מבנים

5,0005,000מ"ספיקסיט בעהרצאות וימי עיון

324,305230,509ועד ירושליםרווחת עובדים

3,0003,000ד"דקל עו- ולר הרצאות וימי עיון

2,1101,809מ"אגד תעבורה בעהסעה



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

110,840110,340ח"רו' אלקלעי מונרוב ושותביקורת בחירות מקדימות

92,83192,331ח"רו' מיכאל ויצמן ושותביקורת בחירות מקדימות

90,80290,302ח"רו- ' סימון אוטניק ושותביקורת בחירות מקדימות

112,109108,565ח"רו' ביגר ושות, פרג, להב, פריידקסביקורת בחירות מקדימות

90,54890,048ח"קדמי אלחנתי רוביקורת בחירות מקדימות

67,00067,000מ"ון ברייס הדרכה בע'גקורסים והכשרות

2,1312,131תור בוסהסעה סיור גמלאים

491339מ"גנה מסחר והשקעות בע.מסרט למכונת קשיר

11,08611,086מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

234,609234,609מ"בינת יישום מערכות בעא"סידור תשתיות פאסיביות בחדר מחשב ת

39,71139,746מ"בינת תקשורת מחשבים בערישוי מוצרי אבטחת מידע

7,4617,560מ"בינת תקשורת מחשבים בערישוי מוצרי אבטחת מידע

2,9952,995ברוך דוננפלד- לוגו דוח איכות האוויר בחיפה- עיצוב 

2,9602,120מירית גבריאלעיצוב פלקטים חטיבת רשויות

2,6400מירית גבריאלעיצוב מצגות רשויות

2,9952,995ברוך דוננפלד- לוגו ץ"עיצוב עלון גישור נת

5,8505,850סנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטיםתשלומים חודשיים עבור השירות

48,75348,191אשת טורס2019סיור לימודי לחטיבת המינהל 

7,8986,699לאל חסן'גתרגומים

1,4021,402אלוני דרורדרור אלוני מרצה יום עיון שלטון מקומי

345345מ"הנדסה בע (3000). מ.דשעון קיר

7070ממרם שיווק ציוד רפואימתכלים- ציוד עזרה ראשונה 

2,8002,800מגן דוד אדום בישראלהדרכת צוותי כוננות

1,4341,434שלמה מעוז השקעות תל אביבשלמה מעוז מנחה פאנל יום עיון שלטון מקומי

20,00013,531תרצה יובלעריכה לשונית

779779מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אכסא פלסטיק

2,0942,094דפוס אילןהדפסה

10,25510,255מ"שיא קופי בעהדפסה

2,9022,902ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב דוח  בנושא זיהום אוויר ותחלואה בחיפה

2,8082,808ברוך דוננפלד- לוגו התאמת עיצוב עלונים אנגלית וערבית

4,5634,563מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן עמודי בנק

3,0003,000תרבות, חברת מוסדות חינוךסדנת חדשנות

1,206,943965,553מ"מלם מערכות בעהרחבת מערכת מימון מפלגות

11,84511,845מ"איסטרוניקס בעשירות למערכת שיקוף

10,10010,100ד"משרד ראש הממשלה ככרטיסים חכמים ממשל זמין

68,23568,235*ספק ביטחוניתחזוקת ציוד

48,89443,537מ"מקום ערכים ויזמות אדם וגוף בע2018סיור לימודי חטיבת חברה ורווחה 

50,31050,310מ"אם סער בטחון בע.אנד.טי2019אבטחה - מענקים 

39,94239,942מכון מחקר- מאגר מוחות יעוץ לביקורת

3,2003,200הרשות הלאומית לכבאות והצלההדרכת צוותי כוננות בנושא כיבוי אש

1,2001,200הרשות הלאומית לכבאות והצלההדרכת צוותי כוננות כיבוי אש

2,4002,400הרשות הלאומית לכבאות והצלההדרכת צוותי כוננות כיבוי אש

156,195156,194מ"בע. טי.איי.נס ובמערכת ניהול ליקוייםXCPתמיכה ב

2,7792,160פנינה גולדשטייןתרגומים

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתמשואות- עיצוב פוסט וקאבר 

13,45513,455מ"ניהול בע- ציוני אמריקה מימון מפלגות- כנס רואי חשבון 

2,9022,902ברוך דוננפלד- לוגו פיקוח מפעלים חיפה- עיצוב 

3,0003,000שרפמן אביפעילות גיבוש- סיור לימודי 

8,1908,190ששון שחר מאיר- תדמיתסרטונים

819,000479,063מ"פזומט מקבוצת פז בעדלק

3,5003,500אגף הכספים- משרד הבטחוןכרטיס מפלי בזלת

4,5314,576מ"י סולושנס בע'טי אם גתמיכה בגישה מרחוק

14,4793,949מ"י סולושנס בע'טי אם גתמיכה בגישה מרחוק

12,05112,051מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקה ופיתוח מערכות מידע

2,3871,750מ" בע2006קיסלסי קייטרינג 25.7.19-ארוחת צהרים ביד ושם ב

2,0942,094דפוס אילןהדפסה

2,9952,995ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב עלון על הנציבות

20,0009,934נגה וורברעריכה לשונית

12,8892,864הרב הלל בן נוןשעורי תורה

15,29015,269מ"רוזלם פוסט בע'גרכש מנוי לעיתוני מעריב

1,1910יק'גרפצציוד משרדי

2,2832,305מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

2,4012,401ספורט אגריפס יבוא ושיווק מוצרי ספוראימוני ספורט

2,6372,637מ"בע (1990)ס מצג סחר .מציוד משרדי

40,00021,846לשכת הפרסום הממשלתיצ במגזר הערבי"קידום דוח נת

976976סואעד סאלחתרגומים

3,0003,000רועי זלצמןפעילות ערב גיבוש

2,8722,872לאל חסן'גתרגומים

15,50515,505דפוס אילןהדפסה

249,77276,207מ"בע. טי.איי.נסהצהרות- פיתוח מערכת מידע 

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתרכש במשטרה- עיצוב פונט וקאבר 

2,8082,808ברוך דוננפלד- לוגו מפרץ' עיצוב תכנון סטטו

1,9011,871מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

1,2291,053ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

2,2822,282מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות (בטחון)מדפסת תגים - כרטיס עובד 

19,79612,154מ'רום הרקיע חניונים בעחנייה לשכת לוד

1,1701,170או רבקה/ אוזן אוהד וציוד משרדי

2,9022,902או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי

2,9252,925או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי

9,8009,800ששון שחר מאיר- תדמיתסרטונים

2,4921,773ראם ספורטציוד כושר

2,0002,000או אנט/יחזקאל אוריאל וסרטונים

1,8251,825סואעד סאלחתרגומים

4,7584,758המשרד לבטחון פניםרישוי כלי יריה

2,3402,340מ"פולימל בע(בטחון)מדפסת תגים - סרט הדפסה 

1,1681,168לאל חסן'גתרגומים

12,34512,345מ"מלם מערכות בעהרחבת מערכת מימון מפלגות

502,749136,221מ"מלם מערכות בעהקמת פרסום ליקויים

1,7551,755משי זהב יהודההרצאות וימי עיון

2,1652,037לאל חסן'גם בערבית-הגהה תקצירים י

2,5802,580שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתירושלים ביטחון- עיצוב אינטרנט 

1,7991,799ישראל דורון' פרופהרצאות וימי עיון

20054949-סטימצקי ספרות

2,8082,808ברוך דוננפלד- לוגו מכל האמוניה בחיפה- עיצוב 

819819או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי

2,6442,644או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי

3,9223,922דפוס אילןהדפסה

387,953387,953(BDO)זיו האפט יעוץ וניהול שירותי ניהול פרויקט

2,7032,703מיכאלי דןמיסגור צילומי מנכל המשרד

8,8928,892מ"הראל טכנולוגיות מידע בעשירותי אחריות לשרתי האינטרנט בבזק בינלאו

3,9203,920מ"הנדסה בע (3000). מ.דרכיב תקשורת ואבטחה

1,0001,000מ"טוק טכנולוגיות מסייעות בע-לטסJAWS לתוכנת 2019שדרוג 

11,05711,057מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקה ופיתוח מערכות מידע

15,79515,795מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקה ופיתוח מערכות מידע

6,9026,902מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא עובד

146,755146,755מ"מלם מערכות בעהרחבת מערכת מימון מפלגות

781781מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

2,9602,910קריבין עיצובים2019ץ "אבני דרך נת- עיצוב 

2,9952,995ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב עלון אמהרית ורוסית

2,6212,621ברוך דוננפלד- לוגו שדכנים וסיכות

34,49434,494דפוס אילןהדפסה

2,5802,580שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתם-י' שירותים חברתיים מז- עיצוב לאינטרנט 

692692סואעד סאלחתרגומים

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתמוכנות העורף חילוץ והצלה- עיצוב 

76,93976,939מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים בפורטל

1,4841,484עדיףעדיף

2,8082,808או סוז/אריכא אבטליון והדפסה

3,0003,000משרד ראש הממשלהקורסים והכשרות

1,7501,750משרד ראש הממשלהקורסים והכשרות

1,521761מ"דיזינגוף קלאב בעציוד כושר

39,75739,757מ"אם סער בטחון בע.אנד.טיחומרה - (בטחון)מערכת בקרה 

2,7002,691מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעבדיקות תקשורת

2,9842,984מזרחי ששון יאירהקמת חיפוי גבס לקיר קיים

2,7762,776מ"רוזלם פוסט בע'גרוזלם פוסט'עיתון ג



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

622608מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

1,7361,736סחר. י.למגרסה אישית

2,8402,480יד ושם יד ושם2019יום עיון מסכם - משלחת לפולין

2,0531,661ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

1,9941,993פנינה גולדשטייןעריכה לשונית

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתדוח בנושא עבריינות מין- עיצוב פוסט וקאבר 

211211קריינות רדיו וטלויזיה- וסרמן משה עדכון הקלטה בנתב שיחות

94,8130אגף הכספים- משרד הבטחון2019תחזוקת הרשת הירוקה 

60,00660,006מ"טכנולוגיות בע' סולראדגמערכת אל פסק

54,62253,846מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים ניידים ותחנות עגינה

2,8002,800שירה ריבנאי בהיריועץ- ניטור תעמולת בחירות 

7,5007,500י החברה לשרותי רפואה דחופה.ל.ט.נשירותי רפואה בחירום לכל לשכות המשרד

204,000193,643מ"מיקדן חניון התיכון בעניהול ואחזקת מבנים

2,620,0892,244,547מ"מיקדן התיכון בעניהול ואחזקת מבנים

2,9452,945דבורה מילרעריכה לשונית

16,38016,380מ"הראל טכנולוגיות מידע בעשירותי עדכונים שנתיים לאנטי וירוס סימנטק

10,15610,156מ"מערכות בע. טי.מטריקס איי מטריקס8.19 - 8.18שירותי פיתוח ותמיכה 

2,4452,445מיכאלי דןל המשרד"מיסגור צילומים של מנכ

2,1760מ"מעדני אורי ובניו בעכיבוד לאירוע

2,8332,759מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

5,5205,520משאבים לפיתוח משאבי התמודדותמשאבים' מרצה סדנת חוסן חב

936936שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתץ"עיצוב דיגיטל נת

1,0000מ"מעדני אורי ובניו בעכיבוד אירוע לשכת ירושלים

1,1230מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעבדיקות תקשורת

2,9252,925מ"אונית שרותי מחשב בעהגדרות סדר וסיוע במכרז הסרגל

936936רחמים זרנגרצילום פורטריט באיכות

644644מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

25,27222,464מ"מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעקורסים והכשרות

421421מ"להבות שירותים בעמילוי של מטפה

10,7250מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינוימערכות ביטחון

750750מ"גל החשמל כוכב ים בעמקרר מיני

5,2655,265מ"סיימן סחר בע. אהרצאות וימי עיון

2,9912,991פנינה גולדשטייןעריכה לשונית

851814נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

851788נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

851780נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

876876נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

851774נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

851780נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

851780נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

851780נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

2,8082,808מ"שלוה מיזמי שילוב ותעסוקה בעהשכרת כיתת לימוד מרכז שלווה

2,6792,679מ"שלוה מיזמי שילוב ותעסוקה בעקורסים והכשרות

2,6792,679מ"שלוה מיזמי שילוב ותעסוקה בעקורסים והכשרות

2,5802,580שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתם תיירות וניקיון-עיצוב לאינטרנט דוח  י

1,5441,124ידיעות מנוייםרכש מינויים לכלכליסט

2,5802,580פ מחסן שיווק.שהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

9,5059,505תשר מוצרי נייר ופרסוםציוד משרדי

74,33474,334מ"בע (1983)גלובס פבלישר עיתונות חידוש מנויי עיתוני גלובס

7,9217,921מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהצעה להשלמות למודול שיקוף נתונים בפורטל

1,6381,638צבי אמירסיור חוויתי עם שחקן

2,0011,998מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

10,1560מ"מערכות בע. טי.מטריקס איי מטריקס8.19 - 8.18שירותי פיתוח ותמיכה 

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתביריאטרים- עיצובל פייסבוק 

79,91755,692מ"מ מפעלי מחזור בע.מ.קגריסת נייר

65,11465,114*ספק ביטחונישירות מערכות ביטחון חיפה

45,63027,378ליאת בארשירותי יעוץ לפרויקט חידוש מבואה

399399מ"בע (משה חסיד)טל מערכות ת"פרויקט השו

3,0003,000או/בטש רבינוביץ מיכל ומיכל רבינוביץ פאנל יום עיון שלטון מקומי

1,1081,108תמונה ושלטמתנות לעובדים

8,6288,421מ"גטר גרופ בעמסך מחשב

727,869448,853מ"בע. טי.איי.נסשירותי תמיכה במערכת ניהול מסמכים



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 
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280,79371,443מ"בע. טי.איי.נספיתוח מערכת ניהול מסמכים

11,82711,827מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינוימצבר עבור אגף ביטחון

1,5601,522מ"צילומעתיק בעציוד מדפסת מתכלה

2,9842,984מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

1,6971,697עמירם שרותי דפוס והפקותהדפסה

9,5009,500מ"להיט מערכות בעמיגון מקרינה בארון חשמל

131,0405,966מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהזנת פרסומים ושיפורים בספרייה דיגיטלית

7,1377,137מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהזנת פרסומים ושיפורים בספרייה דיגיטלית

93,34393,343מ"מלם מערכות בעהמשך פיתוח מערכת ביקורת מימון מפלגות

764764מ"ארבל שטראוס בע(בטחון)מחסום דרכים מפלסטיק 

2,9542,954מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות תגי עובד

101,300101,300מ"מלם מערכות בעאתר האינטרנט- אפיון ופיתוח 

644644יצחק הרריצילום פספורט

23,53223,532דפוס אילןהדפסה

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתג לחרדים"השכל- עיצובר 

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתמפרץ חיפה- עיצוב מרשתת 

2,3522,337ברקוד פור יומדפסות 

12,88112,778מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמדפסות 

66,16854,342בזק בינלאומיתחזוקת מרכזיה

7,6507,650מ"היפרטוי בעשי לילדי עובדים שעולים לכיתה א

20,0008,603מרב שניעריכה לשונית

1,6001,519לאל חסן'גתרגומים ועריכה לשונית

832832מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

20,47520,475מ"ברק שרותי תיוק בעציוד משרדי

16,27316,273מ"שיא קופי בעהדפסה

6,6696,669קואלה פתרונות מיחזורפח אשפה תלוי

2,3272,327סחר. י.למגרסה קומתית

*הושחרמ"אם סער בטחון בע.אנד.טישמירה ואבטחה

2,2602,260מ"בע (1974)קרביץ קפה ונס קפה, סוכר

1,2871,287גלאון מאוררים ושואביםמצנן אויר

20,13114,398מ"נט בע'מסייגתחזוקת שרת פקסים

1,5601,542מ"צילומעתיק בעציוד מדפסת מתכלה

42,95242,380מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים נייחים

24,80421,762ששון שחר מאיר- תדמיתסרטונים

1,263780מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

197,672168,995מ"איסתא ישראל בעכנס נציבות תלונות הציבור

1,2231,175פנינה גולדשטייןתרגומים

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותית2019רשויות - עיצוב למרשתת 

10,0009,456ליאורה רובינשטייןעריכה לשונית

1,6511,651מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

1,8111,627מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

880880אוזן קלמנט שמעוןתיקון מיזוג

491491פנינה גולדשטייןעריכה לשונית

2,7382,738מ"הראל טכנולוגיות מידע בעDPמתאם  

1,4271,427מ"דורקום מחשבים בעכונן גיבוי חיצוני

391,732384,533מ"בינת תקשורת מחשבים בערכיב אבטחת מידע

4,1424,142מ"הנדסה בע (3000). מ.דשעון קיר

573573ברקוד פור יוLS-2208קורא ברקוד מדגם  

7,9210מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהזנת פרסומים ושיפורים בספרייה דיגיטלית

10,62410,624מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקה ופיתוח מערכות מידע

476,184476,184מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקת מערכות מידע

1,5001,500'פירון ושות.מיעוץ משפטי

1,9421,942מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט

337,500267,180מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעניטור תעמולת בחירות

266,142185,412מ"ורינט מערכות בעניטור תעמולת בחירות

144,50087,500שירה ריבנאי בהיריועץ- ניטור תעמולת בחירות 

443,821195,220מ"דיזינגוף קלאב בעאימוני ספורט

1,5210מ"דיזינגוף קלאב בעציוד כושר

1,5601,525מ"צילומעתיק בעציוד מדפסת מתכלה

1,9491,949מ"ש יהודה שיווק בע.חהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

50,00044,123מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

49,95912,695ברוס אופנהיימריעוץ לביקורת



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

990990קריבין עיצוביםץ"עיצוב פריטים כנס נת

2,3272,327סחר. י.למגרסה קומתית

432,048432,048מ"מלם מערכות בעתחזוקת מערכות מידע

2,9252,925גלגל- נחמני בנימין צילום וסריקת מסמכים מבקרי מדינה

5,5435,543מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

339339מ"פולימל בעשעת הדרכה למעכת תגים

6,1316,131דפוס אדנתהדפסה

66,33966,339מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקה והמשך פיתוח מערכת ניהול תלונות הציבור

127,290127,290מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקה והמשך פיתוח מערכת ניהול תלונות הציבור

11,86611,690מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 

3,3593,202מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 

880880אוזן קלמנט שמעוןהחלפת גריל של מזגן

5,5435,543מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

7,6227,507מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

5,7205,720או פנינה/כרמון מאיר ומנחה סדנת תשאול עובדי חטיבה לביקורת השלטון המקומי

5,8665,866סגל אסתרהרצאות וימי עיון

4,3084,242מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 

3,9534,072מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 

2,3402,340אולפני צילום' פרגתמונה

2,7682,768מ"מוצרי מוזיאון ישראל בעתמונה

2,2502,633עדי פינקלשטייןהרצאות לבריאות ומיגדר

19,93719,937מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקת פורטל ארגוני

42,20231,700מ"כנפי משק תור בעסיור לימודי חטיבת הביטחון

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי

2,8082,808מ"אונית שרותי מחשב בעה"סדר דפוס וייעוץ לסרגל ממ

2,7382,738מ"אונית שרותי מחשב בעסדר לעיונים באנגלית

2,9952,995ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי

10556דבורה מילרעריכה לשונית

49,94736,472יעוץ ופתרונות- ארגוטיים הרצאות והדרכות פרטניות

1,6891,689מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

2,9062,906מ"איתורן איתור ושליטה בעלחצן מצוקה

39,35939,359מכון גיאוקרטוגרפיהיעוץ לביקורת

6,9856,985ציפור הנפש אומנות ישראליתמתקן שולחני לציוד משרדי

17,49215,548מ"גדיר הנדסה בעייעוץ בדיקת נצילות צילרים

2,6912,691מ"סינריון פיתוח ומערכות בעקורא כרטיסים חכם

2,1062,106דורון אמירפוסטים ותמונות קאבר לפייסבוק

49,97939,780שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי

49,97943,115ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי

13,58413,584מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייציוד משרדי

59,27157,664אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אירכיב תקשורת ואבטחה

2,7472,696מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד משרדי

25,36525,029מ"צילומעתיק בעמדפסות 

1,068,210801,542מ"מלם מערכות בעתחזוקה ופיתוח מערכות מידע

2,010,2121,797,596מ"מלם מערכות בעתחזוקה ופיתוח מערכות מידע

18,88518,885גור אריה ניליסדנא בכתיבת דוחות ביקורת

43,29043,290מ"י בע.ה.מלונות הירדן מסדנה לכתיבת תכנית עבודה

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי

18,7613,833מרידל שיווק ואספקה . אהצבת מכונת קפה ואספקת קפה

3,0503,050העמותה לספורט במקומות עבודה חיפהליגה למקומות עבודה חיפה

12,32012,142מ"מפעיל בעמחשבים ניידים

981958מ"סאפ ישראל בערישוי תכנה סאפ למרכזי מחשוב

16,8645,952שלי גולןאימוני ספורט

91,04391,043מ"איסתא ישראל בעכנס שיוויון מגדרי

5,7525,611מ"גטר גרופ בעמסכי מחשב

2,0712,071מ"הנדסה בע (3000). מ.דשעון קיר

62,05746,764מ.סלקום תקשרות קווית ששירותי אינטרנט

19,3840מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויאבטחת מערכת דלתות

53,80053,800משרד ראש הממשלהתחזוקה לעמדות והנפקת תעודות

2,3402,340שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי

8,0178,017א"הפועל מחוז תליגה למקומות עבודה תא

19,53319,533המחלקה לספורט במקומות עבודה- הפועלליגה למקומות עבודה ירושלים

2,7002,646מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

6,0026,002מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהמשך טעינת ספרייה דיגיטלית

21,92621,926מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהמשך שיפור מערכת ניהול תלונות הציבור

128,372128,372*ספק ביטחונישירות מערכות ביטחון תל אביב

1,0530מ"דיזינגוף קלאב בעהחלפת כבל

281281מ"תירוש דיגיטל בעהדפסה

1,0001,000מרב מילרתרגומים

2,0362,036או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי

*הושחרמ"אם סער בטחון בע.אנד.טישמירה ואבטחה

808,829101,122מ"מלם מערכות בעהמשך פיתוח מערכת לניהול ביקורת מימון מפלגות

1,170775דבורה מילרתרגומים

3,7983,798מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט

2,3012,301מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט

29,25723,942מ"ס סיטי ניהול בע.רניהול ואחזקת מבנים

10,0002,654מ"יצירה ומדע בעעריכה לשונית

20,00012,202דקלה מארק אופנהיימרעריכה לשונית

20,00011,400ענת פלדמןעריכה לשונית

3,8113,783מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

16,4976,380איתי בנבנישתיאימוני ספורט

147,013144,917מ"שער האריות בעשבע-שכר דירה באר

18,2520צלליםקירוי היטאות על הגג

3,7443,744מזרחי ששון יאירחיפוי קירות בפלטת גבס

10,15610,156מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהמשך שיפור מערכת ניהול תלונות הציבור

6500בונבונירה מרקטמוצרי כיבוד ושתיה חמה

9,3563,217בית ספר התיכון שליד האוניברסיטהאימוני ספורט

3,0003,000חי רותץ"פעילות ערב גיבוש יחידת נת

100,31784,576מ"מקום ערכים ויזמות אדם וגוף בעצ"סיור לימודי ליחידת נת

18,11218,112מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהמשך שיפור מערכת ניהול תלונות הציבור

176176מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט

11,10410,869מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 

3,0003,000מ"י בע.ה.מלונות הירדן מש"ישיבת ועדת האיתור ליועמ

1,0721,029שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי

3,0000דורון אמירעיצוב גרפי

3,0002,500אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב גרפי

550550מ"גל החשמל כוכב ים בעמקרר מיני

722,621722,621מ"בינת תקשורת מחשבים בערכיב תקשורת ואבטחה

219,960219,960מ.סלקום תקשרות קווית שרכיב תקשורת ואבטחה

95,57051,524בזק בינלאומישירותי אינטרנט

2,0001,600אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב גרפי

42,93930,744ידיעות מנוייםחידוש מנוי לידיעות אחרונות

83,00737,092שירותים מוציפליים בעמ. מ.אניהול ואחזקת מבנים

2,1652,165מ"הנדסה בע (3000). מ.דפירוק והתקנת טלוויזיה

3,0003,000עיריית ירושליםדמי רישום לצעדה

2,1872,187חולצות מודפסות- אדיב אימוני ספורט

1,0281,028מ"מסיעי אריה שאשא בעהסעה צעדת ירושלים

105,30061,425מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעחברת יפעת- שירותי איתור מידע 

5,5585,558מ"ייקובס סול בע'אי לארן גSTORYLINE 360מנוי שנתי לתוכנה 

4,5004,500דניאלה בלאותרגומים

4,6454,645מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהמשך פיתוח ספרייה דיגטלית 

12,0009,000מ"י בע.ה.מלונות הירדן מש"ישיבת ועדת האיתור ליועמ

3,3700יניב ברנסאימוני ספורט

1,1701,170מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים

2,5192,519מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

6,4003,200חיים זרגריאימוני ספורט

159,120148,801בן דוד ושות רואי חשבון.עביקורת דוחות כספיים

19,83219,832מ"בינת יישום מערכות בע מ3מידע באורך ' כבל תקשורת מע

1,7551,755מ"מקום ערכים ויזמות אדם וגוף בעצ"סיור לימודי ליחידת נת

32,00132,001משרד ראש הממשלהאבטחת משלחת לפולין

1,6341,634מ"קדמא תרבות ובידור בעפ בין לאומי"שת- מתנות 

16,89516,895קצב דרורתלבושת לליגה למקומות עבודה

2,6372,637מ"בע (1990)ס מצג סחר .מדיו למכונת ביול

54,9900מ"בע (ישראל )היולט פקארד בנק שעות להתקנה ותמיכה

3,6673,523מ"צילומעתיק בעציוד מדפסת מתכלה



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

12,0000מירית גבריאלעיצוב גרפי

12,0001,516נועה אברבנאלעיצוב גרפי

12,00011,391אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב גרפי

89,22489,224מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייפורטל ארגוני

12,40812,408מ"מלם מערכות בעאתר האינטרנט

89,73980,852מ"בע. טי.איי.נסשילוב מוצרי תוכנה לניהול מסמכים

5,1090מ"בע. טי.איי.נסרישוי תכנה לעמדות עבודה

1,7791,779מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

190,944123,417מ"בע. טי.איי.נסיועץ לפיתוח הדרכה

3,2243,092מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

516516יד ושםביקור ביד ושם מבקר פולין

1,1581,158מ"מועדון קליעה וירי בע- קרב אימון ירי כולל תחמושת

640640מוזיאון ישראל ירושליםסיור מוזאון ישראל

984980מטווחי הצפוןאימון ירי כולל תחמושת

3,5103,510או אורלי/קנר יובל וסרטונים

5,7865,786מ"הנדסה בע (3000). מ.דLG-LV340C43מסך מקצועי 

993993מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

4,072275מ"מאיר רוט בעאימון ירי כולל תחמושת

7,3907,390מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

5,5435,543מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

2,6912,018מ"סופטסייל בעADOBE ONLINEרישוי לתוכנת 

901901מ"מלם מערכות בעתחזוקת אתר האינטרנט

819673דבורה מילרתרגומים ועריכה לשונית

983983גרפוס פרינטהדפסה

1,016990מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד מדפסת מתכלה

39,60738,535מ"בינת תקשורת מחשבים בערכיב תקשורת ואבטחה

158,170154,110מ"דורקום מחשבים בעשרתים

2,2382,237מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

2,3762,376עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלתרכש עיתוני מקור ראשון

20,00011,225נחמה ברוךעריכה לשונית

527527מ"בע (2000)צוקית בטחון הזהב אימון ירי כולל תחמושת

4,5004,500משרד ראש הממשלהקורסים והכשרות

3,6003,600משרד ראש הממשלהקורסים והכשרות

8,2665,511מלון יהודה ירושליםאירוח יום עיון למנהלים

787787מ"קום בע.וי.אישירות תיקונים

573,300468,000מ"תאסק תל אביב יעוץ אסטרטגי בעהכנת תכנית עבודה משרדית ויחידתית

1,3771,377מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

71,75569,755ח"רו' כנעני ושותביקורת בחירות רשויות מקומיות

89,96189,961מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים במערכת לניהול תלונות הציבור

IOIIOI5,9880דמי חבר 

229,320203,910מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהמשך שיפור וטעינת ספריית פרסומים

5,4655,322מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

4,9614,961נתנוב אהרוןקורסים והכשרות

16,31016,310מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים במערכת לניהול תלונות הציבור

45,91145,911מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים במערכת לניהול תלונות הציבור

50,19448,195ח"אסתר מטלס רוביקורת בחירות רשויות מקומיות

5,0005,000מ"סוכנויות מרצים לישראל בע- סמל הרצאות וימי עיון

14,04014,040מ"מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעקורסים והכשרות

3,0003,000אלמז אמנות בישראלתערוכת אומנות אתיופית

6,8896,889מ"שטראוס מים בעאחזקת מתקני מים מטוהרים

11,69711,277מ"זיפקום תקשורת בעמחשבים נייחים

13,30113,301מ"גטר גרופ בעמכשירי טלויזיה

2,7362,653מ"הראל טכנולוגיות מידע בעכרטיסי זיכרון

8,6288,382מ"גטר גרופ בעמסכי מחשב

1,1991,199מ"בע. טי.איי.נסהמשך פיתוח מערכת מעקב ליקויים

40,75940,759אלוף הספורטתלבושת לליגה למקומות עבודה

43,91743,917סגל טליהנחיית סדנא ניהול מיטבי במערך בירור התלונות

10,53010,530מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בעניהול ואחזקת מבנים

23,86620,590מ"איוויב ניהול בעתחזוקת מערכת גיבוי 

39,31239,312קיבוץ נחשוניםארוח סדנא ניהול מיטבי במערך בירור התלונות

147,101148,483אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אירכיב אחסון

1,4631,463שחר שושנהעיצוב גרפי



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

3,8303,830באולינגשופציוד כושר

1,6001,200משרד ראש הממשלהכנס ממונות על שוויון מגדרי

746746מ"ציוד טכני בע- אלמוגעגלה לנשיאת ציוד

35,43227,395ח"יה רו'עוסמאן עלי ווגביקורת בחירות רשויות מקומיות

35,59135,591מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים במערכת לניהול תלונות הציבור

2,9251,395חוצה צפון בעמ 66חוצה צפון 

2,7760מ"רוזלם פוסט בע'גרוזלם פוסט'עיתון ג

9,9998,460יערה פרידעריכה לשונית

9,9994,388עריכת לשון-צילה שטרןעריכה לשונית

40,00033,809חוה לוסטיגעריכה לשונית

2,9492,949יריב שוק ספריית י- אוניברסיטת חיפה (ספריה)מאגר מידע 

40,00032,434אבי בן צביעריכה לשונית

9,9994,246מוטי פוגלעריכה לשונית

40,00020,800קרני לוי עריכה לשונית ותרגוםעריכה לשונית

19,99918,015דורית בונהעריכה לשונית

58,50023,400*ת/מתחקרתחקור ביטחוני

58,50024,395*ת/מתחקרתחקור ביטחוני

10,0002,890טלי בלייכרעריכה לשונית

9,9993,166טל רייךעריכה לשונית

10,0000יעל מדרעריכה לשונית

10,0006,604יונית פרידלרעריכה לשונית

10,0000גליה וורגןעריכה לשונית

20,00018,558גלית שמאעעריכה לשונית

40,00021,024אס פתרונות שפה. י'ג. אםעריכה לשונית

10,0002,308אתי לוי שובעריכה לשונית

10,00010,001אדוה כהן זמירעריכה לשונית

20,00012,875אורלי יעקביעריכה לשונית

10,0000רחמים-אורלי וינרעריכה לשונית

10,0007,546יעל קולטון זיועריכה לשונית

2,8082,808מ"דטה קאר ישראל בעיעוץ לביקורת

6,8456,845מ"בע (1990)ס מצג סחר .משרות אחזקה למכונות ביול

10,0006,284שרה המרעריכה לשונית

10,0001,684שלומית אלטשולרעריכה לשונית

20,0003,458יקירה אסנתעריכה לשונית

10,0000יורם בלוםעריכה לשונית

10,0000קרולינה קרןעריכה לשונית

1,000,000562,352מ אחזקה ושרותים"בע. ל.ד.תניהול ואחזקת מבנים

761761מ"אם סער בטחון בע.אנד.טיהחלפת מסך בלשכת נצרת

707706מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

13,22813,228מ"מקום ערכים ויזמות אדם וגוף בעסיור לימודי חטיבת רשויות

56,14456,144מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינוישירות תחזוקה למולטימדיה

3,5403,540מ"אלפא מסופים ומדפסות בעסורק שולחני

3,0000מ"קודקס מערכות בעפרסום משרות באתר קודקס

459,365395,404מ"בע. טי.איי.נסהמשך פיתוח מערכת מעקב ליקויים

1,6851,685גלימה הוצאה לאור(ספריה)מאגר מידע 

630630מרכז השלטון המקומי בישראל(ספריה)מאגר מידע 

48,67712,169מ"דאטס איט טכנולוגיות בעמוצר תוכנה לניהול קריאות שירות

2,5002,425ים- לשכת הבריאות מחוז ועדה רפואית ירושלים

534534מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט

159,000158,762מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויתחזוקת מערכות ביטחון וכריזה לשכת ירושלים

50,0000גולן אדריכלים בעמשירותי אדריכלות ללשכת חיפה

18,9770משרדי ממשלהפעילות אבטחה

4,9144,914אלי לוי הפקותסרטונים

21,1820מהנדס- ולטמן .ריועץ תחזוקה

961961מועלם ניר יונההרצאות וימי עיון

2,0172,017או לירז/מרגלית ליאור והרצאות וימי עיון

2,2442,244סחר. י.למגרסה אישית

5,0005,000דניאלה בלאותרגומים

2,0011,998מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

18,30018,300מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

1,4041,404נחמה ברוךתרגומים

6,9006,900מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

585,18193,291מ"בע. טי.איי.נסשירותי תמיכה במערכות דוקומנטום

36,01336,013מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקה והמשך פיתוח מערכת ניהול תלונות הציבור

266,910265,524מ"תים תוכנה בערישוי מוצר אבטחת מידע

146,2507,020מ"תים תוכנה בעשעות מומחים בתחזוקת מוצר אבטחת מידע

44,72444,724מ"ווין טכנולוגיות בע. ר.אתחזוקת רכיב תקשורת ואבטחת מידע

36,18836,188מ"ווין טכנולוגיות בע. ר.אתוכנת תקשורת

4,0000משרד ראש הממשלהקורסים והכשרות

11,26511,265מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי

2,6680מ"עלמגו בעמחשוב ותקשורת

36,52636,526ח"עטרי ציון ואו נורית רוביקורת בחירות מקדימות

614614סחר. י.למגרסה אישית

77מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- ביטוח 

50,00049,679מ"אני פרינט בעהדפסת תמונות על זכוכית

1,4631,463מ"ארדן קונטרול טק בע(ביטחון)קורא כרטיסים חכם 

231,192161,273'גזית בן גל ושותביקורת זכויות עובדי קבלן

10,0004,334יעל שלמון ברנעעריכה לשונית

10,0000עירית שטייניץעריכה לשונית

10,0003,117חנן קפלןעריכה לשונית

10,0000אורלי לביאעריכה לשונית

10,0002,839נעה רוזןעריכה לשונית

21,87921,879מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים במערכת לניהול תלונות הציבור

906,525371,111מ"לינק בע. קיו.אסשירותי הטמעה ותמיכה 

3,3483,347מ"מסיעי אריה שאשא בעהסעה ליום עיון

8,5008,500לוי שריתקייטנת חנוכה לילדי עובדים

5,0005,000"החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בעמדליות לעובדים

1,3921,233דבורה מילרתרגומים

4,3541,070מ"גילת טלקום בעשרות שנתי לטלפון לוויני

4,7310מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעגישה לתכנת אינפור לאיתור מידע

2,2442,244סחר. י.למגרסה אישית

49,14049,140או אורלי/קנר יובל וסרטונים

16,00015,533העמותה לקידום מקצועידמי חבר לעמותה לקידום מקצועי חברתי

6,2005,391העמותה לקידום מודעותדמי חבר לעמותה לקידום מודעות חברתית

4,3524,352מ"סי בע. אנד. סי. בי-אגרוןאגרון

6,4356,435מ"בע (2012)חשב מערכות מידע חשב

12,87012,870מ"מלינגו בערב מילים

15,22915,229הוצאת רונןמאגרי ספרות משפטית

5,5695,569מ"מתודה מחשבים בענוהל מפתח

22,23022,230מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים התקדין ודינים ועוד

116,88397,929מ"נבו הוצאה לאור בענבו משפטנים

11,1156,669מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים התקדין ודינים משפטנים

46,91815,333*ספק ביטחוניאבטחת מידע

54,87953,455*ספק ביטחוניאבטחת מידע

331,8710מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייפיתוח מערכת תלונות הציבור

3,4523,452מ"סטנטופון ישראל בעטיפול מונע למערכת אינטרקום

1,9611,961מ"פולימל בע(בטחון)מדפסת תגים - סרט הדפסה 

2,6912,691מ"פולימל בעשירות שנתי למדפסת תגים

105,30082,993מ"ווין טכנולוגיות בע. ר.אשעות מומחה תקשורת

8,2378,088מ"בינת תקשורת מחשבים בעשירותים מקצועיים אבטחת מידע

936936י תרגומים'ליצתרגומים

959959מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט

550550מ"גל החשמל כוכב ים בעמקרר מיני

1,8491,849בורסי הוצאה לאור של ספרי משפטספרות

3,8043,804מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרות

2005661661-סטימצקי ספרות

5,4003,709מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

30,90020,100משרד ראש הממשלהקורסים והכשרות

5,8975,897מ"איילת אור בעהכשרות והשתלמויות בנושאים פיננסים ומיסוי

17,5030מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייתחזוקת מערכות כלל משרדיות

76,05076,050מ"בינת תקשורת מחשבים בעתחזוקת רכיבי תקשורת

59,45457,811מ"בע. טי.איי.נסשירותי אירוח שרתים

101,615101,615מ"מלם מערכות בעהמשך פיתוח מערכת לביקורת מימון מפלגות

187,871182,047מ"דורקום מחשבים בערכש שרתים



ערך הזמנה שם ספקטקסט

בשקלים כולל 

ם"מע

ערך חשבוניות 

בשקלים כולל 

ם והצמדות"מע

296,705287,590מ"הראל טכנולוגיות מידע בערכש אחסון

78,33232,760מ"טריידאנט שרותי מסחר אלקטרוני בעשירות פורטל ספקים

210,600210,600מ"בינת תקשורת מחשבים בעשירותי ביטוח סיסטם

84,52884,528מ"בינת תקשורת מחשבים בערכיב אבטחת מידע

122,313122,313מ"בינת תקשורת מחשבים בעתחזוקת מוצר אבטחת מידע

193,642193,642מ"סיסק שיאו בעתחזוקת מוצר אבטחת מידע

2,2952,293פרינטיבהדפסה

2,5002,500עמותה לקידום עידן המידע בישר- תפוח הרצאות וימי עיון

694,980694,980מ"מיקרוסופט ישראל בעתמיכה בתשתיות מחשוב- שירותי פרימייר 

15,00014,150מירית גבריאלעיצוב גרפי

15,00016,205אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב גרפי

15,0002,958נועה אברבנאלעיצוב גרפי

21,11521,242מ"בינת תקשורת מחשבים בערכיב אבטחת מידע

42,85137,124מ"איסתא ישראל בע2030שוק העבודה - כנס בינלאומי 

5,3145,314מ"פרולוג ארד בעהדפסה

IOI 2019-2020IOI7,0065,790ארגון 

1,9811,935מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 

2,5192,407מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה וביטוח 

27,82327,823(2006)ניו לינאו סינמה טקס עובדים מצטיינים

50,00050,000מ"רעיונית בעמתנת יום הולדת לעובדים

110109מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- ביטוח 

6,3925,892מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסה ומלון 

76,65075,428מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"טיסות שת

2,8002,800לקס ניבסרטונים

1,1701,170עודד עורףסרטונים

106,0610מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים בפורטל ארגוני

291,318291,318מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייהמשך פיתוח מערכת תלונות הציבור

17,55012,285עורך דין- מלכיאל בלס יעוץ משפטי

.נתונים שמטעמי ביטחון אינם מצויינים* 


