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ערך הזמנה שם ספקתיאור הזמנה

בשקלים כולל 

מ"מע

ערך חשבונית 

בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

1,142.21,142.2מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט וכסאות

5,791.55,791.5מגדלור מערכות זמן אמתמערכת נוכחות

181,350.0181,350.0מ"אגר אי בעמערכת מימון מפלגות

42,120.021,762.0מ"אגר אי בעמערכת מימון מפלגות

1,638.01,638.0או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי וכללי

3,000.13,000.0שירותי צילום- רפי בן חקון תמונות- חזות לשכות 

40,787.440,787.4ייעוץ בביקורת פנימית, דן נתניהוIDEA 2020תחזוקה שנתית לתוכנת 

1,842.81,842.8מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות תג עובד

2,165.02,165.0מ"מטניר בעמעטפות הפקדה

292,500.0155,617.4מ"מיקדן התיכון בעא"אחזקה וניהול מבנה ת

3,000.03,000.0בירון עינת מריםהרכב מוזיקלי- אירוע פרסי הצטיינות 

1,755.01,755.0מ"אם סער בטחון בע.אנד.טימערכות אבטחה

49,306.049,306.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים ניידים

5,000.0800.0אלמז אמנות בישראלתערוכות

2,971.82,971.8מ"אינווייז בעשירותי דיוור אלקטרוני דוחות

1,024.01,024.0מ"אביב בע-זאוספ בין לאומי"שת- מתנות 

730.1730.1מ"ציוד טכני בע- אלמוגרדיאטור

18,880.06,004.0מ" בע1996 (ניהול ואחזקה)מגדל הקיסר תשלום חשמל

2,106.02,106.0שירותי צילום- רפי בן חקון אירוע פרסי הצטיינות

17,550.017,550.0מ"גדיר הנדסה בעסקר אנרגיה

585.0585.0דבורה מילרתרגומים

468.0327.6דבורה מילרתרגומים

2,106.01,684.8לאל חסן'גתרגומים

351.0351.0לאל חסן'גתרגומים

1,442.80.0מ"דנגוט מחשבים בעציוד משרדי וכללי

3,627.03,627.0מ"אנטנות רצון בעאנטנה

5,543.05,543.0מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

20,000.012,812.0לשכת רואי חשבון בישראל2020ח לשנת "לשכת רו- דמי חבר 

2,461.10.0מ"בינת יישום מערכות בערישוי ותחזוקה

3,194.43,180.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד משרדי וכללי

983.1983.1מ"מסיעי אריה שאשא בעהסעות

289.6289.6מ"בע (1974)קרביץ סוללות

175,000.0151,068.0הוועד המרכזי- לשכת עורכי  הדין 2020ד לשנת "לשכת עו- דמי חבר 

3,510.03,510.0נחמה ברוךתרגומים

19,888.816,756.7אשת טורסש"חטיבת ממ- סיור לימודי 

50,000.043,811.8מ"בע (1974)קרביץ צרכי משרד

11,185.211,185.1מ"גטר גרופ בעמסכי מחשב

31,447.631,278.8*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

3,000.03,000.0וירניק ארתוריועצי תשתית ובינוי

3,620.83,620.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בערישוי ותחזוקה

9,174.09,090.0מ"רוזלם פוסט בע'געיתונים

480.0480.0אס אלקטריק ישעיהו גרובשטין. טי. אוטוסטר אובן

1,970.01,970.0אוזן קלמנט שמעוןאחזקה וניהול מבנה ירושלים

42,614.932,984.1מ"מרכז מאי בעחניות

2,808.02,808.0נחמה ברוךתרגומים

משרד מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור

2020התקשרויות 
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ערך הזמנה שם ספקתיאור הזמנה

בשקלים כולל 

מ"מע

ערך חשבונית 

בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

945.0945.0משרד התקשורתמערכות אבטחה

5,297.15,297.1מ"דנגוט מחשבים בעמדפסות ודפוס

504,878.4437,500.4מ"אומגה המכון להוראה מודרנית בע2019מערכות מחשוב - תמיכה והטמעה 

5,632.55,632.5מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

3,602.93,511.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

48,906.00.0חשפיה קרןיועצי תשתית ובינוי

22,513.722,513.7מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד משרדי וכללי

1,713.31,713.3מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא מזכירה

50,579.150,099.4מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספרייה דיגיטלית

285,000.0258,069.7לשכת הפרסום הממשלתילשכת הפרסום הממשלתי

3,539.83,538.0מ"אלפא מסופים ומדפסות בעסורק

2,549.52,536.0מ"דנגוט מחשבים בעמדפסות ודפוס

1,000.01,000.0מירית גבריאלעיצוב גרפי ודפוס

351.0351.0לאל חסן'גתרגומים

46,449.032,409.0מ"קומדע בערישוי ותחזוקה

54,517.338,704.8מ"סינריון פיתוח ומערכות בעתחזוקת מערכות משרדיות

66,121.766,121.7מ"בע. טי.איי.נסמערכות ניהול ביקורת ומסמכים

711.4711.4מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

100,000.087,791.0משרד התחבורה רשות הרישויאחזקת רכבים

4,375.84,375.8דבורה מילרתרגומים

622,703.4622,703.4מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

118.8118.8מ"פרובוק החזקות בעספרים

50,977.842,481.5מ"פאוזה שירותי קפה בעמכשירי פרש כאפ אחזקה

6,378.26,378.2מ"דנגוט מחשבים בעציוד משרדי וכללי

2,597.42,597.4מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

29,250.018,955.3מ"מי כרמל בע2020תשלום מים חיפה 

3,510.01,199.6מי שבע2020ש "תשלום מים ב

2,340.0636.3מ"תאגיד הרי נצרת בע2020תשלום מים נצרת 

877.5427.9מי לוד2020תשלום מים לוד 

117,000.064,859.5מ"חברת דואר ישראל בע2020דואר וביול 

14,040.04,050.6מ"בע (1997)דרך ארץ היוויז 2020כבישי אגרה 

35,076.135,076.1מ"מאגרי תוכנה בעה"מנת

3,855,120.03,855,116.5עיריית ירושלים2020ארנונה ירושלים 

702.0247.1מ"קבוצת כרמלטון בע2020כבישי אגרה 

13,800,000.013,650,456.0מינהל הדיור הממשלתי2020שכירות ודמי שימוש 

2,891.01,990.8מ"הנתיב המהיר בעכבישי אגרה

1,400,000.01,399,221.9עיריית תל אביב יפו2020א "ארנונה ת

290,000.0267,636.6עיריית חיפה2020ארנונה חיפה 

50,000.039,892.6עיריית באר שבע2020ש "ארנונה ב

15,000.09,852.9עיריית לוד2020ארנונה לוד 

8,000.07,416.4עיריית נצרת2020ארנונהנצרת 

117,023.4115,686.9מ"חברת הגיחון בע2020תשלום מים ירושלים 

337,416.3337,416.3מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

908.1908.1מ"מנורה אור חדש בענר נשמה- יום השואה 

750.0750.0מ"חשבשבת בעחשבשבת

5,000.04,400.0סנדי בשרטי שלומית הברוןהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

24,570.024,570.0ענק הבטיחותעמדת אבטחה

88,826.419,985.9מהנדס- ולטמן .ריועץ תחזוקה

7,500.00.0עמותה לילדים בסיכוןהשתלמויות

1,146.60.0ביתן נסים חייםוילון

49,967.71,581.3גדי אמיריעוץ ארגוני

35,872.235,828.0מ"אביב בע-זאוסציוד משרדי וכללי

468.0468.0דבורה מילרתרגומים

18,596.02,801.3מ"סלופארק טכנולוגיות בעחניות

5,000.02,042.0מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בעטיסות פנים

1,370.01,368.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

2,125,000.01,765,102.0מ"איל בע. קו . ביס  10סליקה- הסעדה בהסדר 

22,839.122,397.2מ"צילומעתיק בעמדפסות ודפוס
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4,416.14,295.0מ"אוריקון בעמסכי מחשב

299,993.9243,601.7מ"טי סי אם טכנולוגיות בעתמיכה והטמעה

958.8958.8מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט וכסאות

3,561.82,789.0מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

2,603.32,603.3הורוביץ שלטים וחותמותשלטים

112,259.2112,259.2הוצאת עיתון הארץעיתונים

1,922.5630.3מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,284,253.11,284,253.1מ"בע. טי.איי.נס2020תחזוקת רישיונות מיקרוסופט 

350.0350.0ם"לפ- משרד ראש הממשלה צילומים

5,445.75,445.7מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד משרדי וכללי

534.1534.1מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא אורטופדי

5,377.35,349.0מ"דנגוט מחשבים בעציוד משרדי וכללי

441,944.1441,943.9מ"מלם מערכות בע2020תחזוקת מערכות משרדיות 

2,562.72,562.7מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

25,330.525,330.5מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

567.5567.5גרפוס פרינטדפוס

2,925.02,925.0נחמה ברוךתרגומים

524.2524.2מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

199,368.0199,368.0מ"ארמה ניתוח מידע בעמערכת סיטיפדיה

538,232.2538,232.2מ"מערכות בע. טי.מטריקס איי2020תחזוקת מערכות משרדיות 

4,740.14,714.6מ"דנגוט מחשבים בעציוד משרדי וכללי

92,024.092,024.0המרכז הלבןשכירות ודמי שימוש

35,392.517,696.3וייסגלס אלמגור עורכי דיןיעוץ משפטי לעובד

11,700.010,530.0מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בעאחזקה וניהול מבנה ירושלים

14,742.014,742.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספרייה דיגיטלית

100,000.00.0סיאברה אסטרטגיה בעמניטור מידע- ביקורת מימון בחירות 

241,000.0169,920.0חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדיפעילויות רווחה

391,950.0293,962.5מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות אבטחה

1,287.01,287.0נפתלי נירמערכות אבטחה

429,624.0237,842.7טופ רמדור מערכות ומחשבמיישם הגנת סייבר- אבטחת מידע 

877.5877.5הורוביץ שלטים וחותמותשלטים

3,004.61,502.3מ"גדיר הנדסה בעייעוץ בדיקת חשבונות חשמל

49,140.049,140.0או אורלי/קנר יובל וסרטונים

869.5869.5מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

256,008.0148,951.5א"ועד תא"ועד ת- רווחה 

249,999.8126,299.0מ"מיקדן התיכון בעא"אחזקה וניהול מבנה ת

48,000.040,869.2רוזנבלום הולצמן רואי חשבוןביקורת פנימית

849.9849.9מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

126,000.0126,000.0הורביץ ושותיעוץ משפטי

4,972.53,861.0דורון אמירעיצוב גרפי ודפוס

1,989.01,989.0נחמה ברוךתרגומים

5,382.05,382.0נחמה ברוךתרגומים

10,000.03,601.0חמוטל לרנרעריכה לשונית

17,550.016,549.7מ"אונית שרותי מחשב בעסדר דפוס

819.0819.0דבורה מילרתרגומים

530.0530.0מ"מאיר רוט בעאימון ירי

36,446.936,446.9מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד משרדי וכללי

9,604.09,604.0מ"צילומעתיק בעציוד משרדי וכללי

SAP56,157.354,451.2מ"סאפ ישראל בע

29,250.029,250.0מ"שוורצקוף אינטגרציית ידע בערישוי ותחזוקה

5,543.05,543.0מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

299,999.7272,554.5מידע שיווקי סי איישיתוף ציבור- יעוץ לביקורת 

2,358.02,358.0מ"אוריקון בעמסכי מחשב

3,817.43,817.4מ"מפעיל בעמחשבים ניידים

19,900.019,900.0סקויריטי. שיא אקורסים והכשרות

15,870.06,348.0רשות העתיקותתערוכת מורשת

1,953,900.0819,415.6*ספק ביטחוניתקשורת ואבטחת מידע

281,074.0281,074.0מ"דורקום מחשבים בעתחזוקת מרכזי מחשוב
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53,800.053,800.0רשות התקשוב- משרד ראש הממשלה מערכות אבטחה

1,111.51,111.5מ"אם סער בטחון בע.אנד.טימערכות אבטחה

50,000.045,792.4מ"אני פרינט בעתמונות- חזות לשכות 

2,340.01,684.8מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי ודפוס

10,775.710,775.7מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

1,184.61,184.0לאל חסן'גתרגומים

26,325.024,850.6שחר שושנהסדר דפוס

3,159.03,159.0שחר שושנהסדר דפוס

54,112.549,177.0שחר שושנהסדר דפוס

3,510.03,510.0*ספק ביטחוניתחקיר ביטחוני

3,440.03,440.0מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות אבטחה

2,632.52,632.5מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים

2005592.2197.4-סטימצקי ספרים

1,557.51,557.5מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרים

228.2228.2י תרגומים'ליצתרגומים

431,232.80.0מ"שרון שכטר עיצוב בעהקמה ועיצוב- תערוכת מורשת 

5,000.04,000.0קיסר אלוןתרגומים

5,000.00.0אזרד יורם או איריספורשים

303,000.0302,204.4מ"מכון קינן שפי בעמבחני מיון

260,615.0176,097.5ועד ירושליםועד ירושלים- רווחה 

17,500.00.0אלי לוי הפקותסרטונים

42,785.433,821.9גרפוס פרינטדפוס

585.0585.0מ"שוגון תיקים ומוצרי עור בעמתקן איחסון לטלפון נייד

5,407.85,369.1מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסות ומלונות 

2,000.71,998.0מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

2,340.00.0ששון שחר מאיר- תדמיתסרטונים

23,850.023,850.0גינוניםאחזקה וניהול מבנה חיפה

5,000.05,000.0עותמן נדאלתרגומים

27,495.012,960.0מ"צילומעתיק בעמונים למכונות צילום

20053,794.93,794.9-סטימצקי פורשים

329,008.7329,008.7מ"דורקום מחשבים בעמחשבים ניידים

585.00.0מ"שמיר מערכות בערישוי ותחזוקה

1,184.61,090.0מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

699.0698.6המשרד להגנת הסביבהרישוי למכונת שיקוף- מערכות אבטחה 

3,195.53,195.5ממרם שיווק ציוד רפואיציוד עזרה ראשונה

2,618.52,618.5מ"אבירם בע. א. א. אהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

16,500.00.0הסתדרות עולמית לנשים ציוניות- ויצו שכירות ודמי שימוש

16,500.00.0המכללה האקדמית ספירשכירות ודמי שימוש

16,500.00.0עיריית ירושליםשכירות ודמי שימוש

20,768.020,768.0מ"קבוצת נאוטק תקשורת בערישוי ותחזוקה

47,058.60.0מ"גרופ בע. פי.איסקרי סיכונים- יעוץ לביקורת 

40,124.940,124.9אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איתחזוקת מרכזי מחשוב

30,292.430,292.4*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

17,643.617,643.5מ"ריל קומרס בענגישות מערכות

108,948.8108,948.8מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים נייחים

19,188.019,188.0מ"סופטסייל בערישוי ותחזוקה

6,662.56,662.5מ"בינת יישום מערכות בערישוי ותחזוקה

3,650.43,650.0דויטש ובניו בעמקורונה- חיטוי 

18,318.711,298.7מ"קומדע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

1,550.00.0שלר עופר'צשאלונים מקוונים- יעוץ לביקורת 

1,064.71,064.7גרפוס פרינטדפוס

585,000.0355,262.4מ"פז חברת נפט בע2020דלק 

50,000.050,000.0שחר שושנהסדר דפוס

22,680.922,680.9מ"גטר גרופ בעמסכי מחשב

210,439.6210,439.6אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים

12,963.612,963.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

5,838.35,838.3מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספרייה דיגיטלית

314.7314.7ממרם שיווק ציוד רפואיציוד עזרה ראשונה
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2,442,960.01,843,880.8מ"חברת החשמל לישראל בע2020תשלום חשמל 

53,235.053,235.0מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

50,000.033,619.2מ" בע2010מי אביבים 2020א "תשלום מים ת

298,350.0233,392.6מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע2020טלפונים וסלולר 

499,397.7499,388.7מ"לבטוח בע' ענבל חבביטוחים

4,099,999.43,213,328.6מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויאחזקה וניהול מבנה ירושלים

85,796.185,796.1מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

63,743.040,020.0ועד חיפהועד חיפה- רווחה 

450,450.0431,267.4מ"פלאפון תקשורת בע2020טלפונים וסלולר 

98,322.00.0אגף הכספים- משרד הבטחוןמחשבים נייחים מאובטחים

5,000.05,000.0ששון שחר מאיר- תדמיתצילומים

4,950.44,950.4דויטש ובניו בעמקורונה- חיטוי 

1,097.51,097.5מ"תים נטקום בעמחשבים ניידים

374.4374.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמדפסות ודפוס

5,818.25,818.2מ"י סולושנס בע'טי אם גרישוי ותחזוקה

2,574.02,574.0מ"אם סער בטחון בע.אנד.טיציוד עזרה ראשונה

3,744.03,744.0מ"פייפר בע-איאביזרי מחשב

1,667.31,667.3פנינה גולדשטייןתרגומים

2,203.12,203.1סואעד סאלחתרגומים

210,600.0176,387.9מ"מלם שכר בע2020תשלום עבור דוחות שכר 

29,610.429,610.4מ"קבוצת נאוטק תקשורת בערישוי ותחזוקה

4,914.04,914.0ששון שחר מאיר- תדמיתצילומים

1,591.20.0מ"ארדן קונטרול טק בעמערכות אבטחה

4,095.04,095.0נחמה ברוךתרגומים

4,446.04,446.0ששון שחר מאיר- תדמיתצילומים

2,106.02,106.0החברה לאוטומציה במינהלמאגרי מידע

2,200.02,100.0מירית גבריאלסדר דפוס

36,562.54,947.6מ"נטינג בענגישות מערכות

15,210.015,210.0מ"מוטורולה סולושנס ישראל בעמערכות אבטחה

50,150.250,150.2נחשון אמיר או מוריאלקורונה- חיטוי 

900.0900.0מ"צילומעתיק בעציוד עזרה ראשונה

8,775.28,775.2מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

1,576.21,576.2אס אנד טי יבוא והפצה בעמציוד משרדי וכללי

91,154.791,154.7מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

79,357.262,001.2דפוס אילןדפוס

49,856.72,761.1(BDO)זיו האפט יעוץ וניהול ביקורת מערכות מידע- יעוץ לביקורת 

2,515.52,515.5נחמה ברוךתרגומים

5,543.05,543.0מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

49,856.70.0(BDO)זיו האפט יעוץ וניהול ביקורת מערכות מידע- יעוץ לביקורת 

31,393.031,393.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אירישוי ותחזוקה

2,798.62,798.6מ"טוק טכנולוגיות מסייעות בע-לטסרישוי ותחזוקה

2,160.82,160.8אסף- צפון תיירות ונופשמסכות שקף לפנים

49,996.040,376.7קומפס קונסלטינג גרופיועץ סטטיסטי

1,298.70.0שחר שושנהסדר דפוס

2,000.71,998.0מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

1,058.11,058.1מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

930.2930.2מ"בע (1974)קרביץ סוללות

334,788.5218,329.4מ"בע. טי.איי.נסמערכות ניהול ביקורת ומסמכים

15,963.515,963.5מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים המאגרי מידע

2,327.12,327.1סחר. י.לגריסה

10,850.13,412.5סנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטיםיועץ חיסכון תקשורת

10,598.110,598.1מ"שטראוס מים בעאחזקת מתקני מים מטוהרים

17,433.02,340.0הורביץ יועצי ליסינג בעמיועץ ליסינג

5,000.04,999.9יוסי רוזנבויםתרגומים

3,600.13,600.1מיארה הדרכהכושר וספורט

1,974.41,974.4לאל חסן'גתרגומים

4,261.14,261.1מוצרי אלברט שיווק מזוןצרכי משרד

4,604.64,522.8מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי
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בשקלים כולל 
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15,096.412,336.9מ"חיון מחשבים בעמדחום מצלמה

28,405.728,405.7*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

450,450.0266,623.7מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בעתקשורת בזק

2,737.82,737.8מוצרי אלברט שיווק מזוןצרכי משרד

18,778.516,672.5ג שחף יזמות והשקעות.אמחיצת זכוכית

4,998.24,998.2ח הנדסת מדידות.מיועצי תשתית ובינוי

6,435.06,435.0שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

6,435.06,435.0ענבר דפוס משיציוד משרדי וכללי

1,895.41,617.4לאל חסן'גתרגומים

187,200.0112,320.0אלקטרוניק מ. י'ג.אמ.אייועצי תשתית ובינוי

49,887.639,257.6מ"יעוץ ומחקר בע- חנוך ורפי סמית סטטיסטי- יעוץ לביקורת 

690.0681.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,173.51,173.5מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

666.0666.0מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שציוד עזרה ראשונה

4,800.04,800.0ששון שחר מאיר- תדמיתצילומים

34,950.034,950.0ששון שחר מאיר- תדמיתצילומים

3,890.33,890.3מ"פעמית תבניכל שיווק בעציוד משרדי וכללי

4,447.24,447.2מוצרי אלברט שיווק מזוןצרכי משרד

724.5724.5מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

81,719.881,520.4מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

643.5643.5יצחק הרריצילומים

292,863.3292,863.3אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים

1,445.01,444.9מ"יהודה טל תקשורת בעציוד משרדי וכללי

795.6795.6מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות אבטחה

386.1386.1מ"צילומעתיק בעמדפסות ודפוס

2,249.02,249.0משרד החוץפ בין לאומי"שת- הסעות 

62,735.462,735.4מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

5,437.55,437.5מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

788.3788.3מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא אורטופדי

70,200.070,200.0מ"מלם שכר בעת"משכי

43,875.021,253.1מ.סלקום תקשרות קווית שרישוי ותחזוקה

102,258.062,796.2מ"טריידאנט שרותי מסחר אלקטרוני בעפורטל ספקים

21,357.20.0מ"פייפר בע-אירישוי ותחזוקה

2,349.42,349.4מוצרי אלברט שיווק מזוןצרכי משרד

5,000.05,000.0אליאב סלעסרטונים

2,327.12,327.1סחר. י.לגריסה

113,000.0113,000.0הורביץ ושותיעוץ משפטי

5,999.05,999.0מירית גבריאלסדר דפוס

2,718,368.61,111,862.0מ"מיקדן התיכון בעא"אחזקה וניהול מבנה ת

204,000.180,359.0מ"מיקדן חניון התיכון בע2020א "אחזקה וניהול מבנה ת

2,000.02,000.0אליאב סלעסרטונים

2,106.02,106.0כספות חצורכספות

68,235.068,235.0מ"אל מערכות בע. איי. די. אומערכות תקשורת ומיגון

3,510.03,510.0אס פתרונות שפה. י'ג. אםסדר דפוס

100,000.099,684.0או אורלי/קנר יובל וסרטונים

877.5877.5מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

4,998.04,998.0הילה זגורי כהןרשתות חברתיות- יעוץ לביקורת 

277.9277.9פנינה גולדשטייןתרגומים

50,000.049,999.9טל אלון' פרופמשבר האקלים- יעוץ לביקורת 

12,870.012,870.0ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

17,082.012,777.3ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

889.2889.2פנינה גולדשטייןתרגומים

50,000.00.0שרותי לווין. אס.בי.דישירותי לווין

32,999.515,129.3מ" בע1996 (ניהול ואחזקה)מגדל הקיסר לוד- אחזקה וניהול 

3,978.03,978.0דבורה מילרתרגומים

123,861.358,166.0מ"אחים אוהב ציון השקעות בעלוד- אחזקה וניהול 

3,896.12,925.0(smoove)מ "יק בע'אי טי פי לוגשירותי דיוור אלקטרוני דוחות

3,980.33,775.6לאל חסן'גתרגומים
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2,274.51,467.0לאל חסן'גתרגומים

1,101.61,101.6סואעד סאלחתרגומים

1,868,200.0667,302.5מינהל הרכבאחזקת רכבים

28,255.528,255.5מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספרייה דיגיטלית

3,064.23,064.2מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות תקשורת ומיגון

117,000.099,258.3מ"פז חברת נפט בעדלק

24,570.024,570.0או מיכל/דרמון אלעד וקורסים והכשרות

156,915.3156,505.8ח"רו- ' כספי דואק קורן ושותביקורת מימון בחירות

180,034.5176,242.5מועלם את סכניני רואי חשבוןביקורת מימון בחירות

154,125.0153,715.5ח"רו'  יהודה ארליך ושותביקורת מימון בחירות

94,515.994,204.7ח"רו- ' מור ושות,  ששתיאל, אביוביקורת מימון בחירות

188,875.9188,466.4ח"רו- קדמי אלחנתי ביקורת מימון בחירות

230,982.8230,573.4ח"רו- שטראוס לזר ביקורת מימון בחירות

118,105.9117,845.4ח"הורביץ עידן סבו טבת את כהן טבח רוביקורת מימון בחירות

296,172.4295,762.9ח"רו- ' ביגר ושות, פרג, להב, פריידקסביקורת מימון בחירות

229,918.6228,290.5ח"רו- עזרא כדורי ביקורת מימון בחירות

1991409.5409.5)אדר סוכנויות אודיו שיווק ציוד משרדי וכללי

147,420.00.0מ"בע (ישראל )היולט פקארד תחזוקת מרכזי מחשוב

199,180.0199,180.0*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

4,912.74,912.7מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספרייה דיגיטלית

4,914.04,914.0מ"אונית שרותי מחשב בעסדר דפוס

4,855.64,855.6מ"אונית שרותי מחשב בעסדר דפוס

3,568.53,568.5מ"אונית שרותי מחשב בעסדר דפוס

49,926.249,926.2מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי ודפוס

3,510.03,510.0מ"אביב בע-זאוסציוד משרדי וכללי

614.3614.3סחר. י.לגריסה

1,000.41,000.4מ"אגם שיווק נט בעצרכי משרד

351.0351.0מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות תג עובד

28,262.526,308.3אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

43,531.043,531.0שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתסדר דפוס

4,950.04,950.0אליאב סלעסרטונים

4,914.04,914.0ששון שחר מאיר- תדמיתסרטונים

538.2538.2מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אציוד מכונות וריהוט

17,374.517,374.5מ"טלדן מערכות מידע בעמאגרי מידע

LexisNexis43,993.940,854.5מאגרי מידע

50,000.049,983.5מוצרי אלברט שיווק מזוןמוצרי מכלת

1,755.01,053.0נחמה ברוךתרגומים

18,392.418,392.4מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

10,062.010,062.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

1,874.91,874.9י החברה לשרותי רפואה דחופה.ל.ט.נשירותי רפואה בחירום

150,000.0150,000.0(ר"ע)איסקא ישראל קורסים והכשרות

1,287.01,287.0מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי ודפוס

4,797.04,797.0שחר שושנהעיצוב גרפי ודפוס

5,000.05,000.0שחר שושנהעיצוב גרפי ודפוס

883.1883.1מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

4,212.04,212.0י תרגומים'ליצתרגומים

1,158.31,158.3י תרגומים'ליצתרגומים

3,160.23,160.2אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

13,931.213,931.2ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

1,661.81,661.7מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,053.01,053.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איאביזרי מחשב

1,500.11,500.1מ"טוק טכנולוגיות מסייעות בע-לטסרישוי ותחזוקה

702.0702.0גלית שמאעסדר דפוס

4,797.04,797.0ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי ודפוס

2,600.02,600.0מירית גבריאלעיצוב גרפי ודפוס

374.4374.4לאל חסן'גתרגומים

8,190.08,190.0שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

49,717.40.0מ"אליגון בע. גאקטואריה- יעוץ לביקורת 
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5,000.02,437.5לשכת הפרסום הממשלתיתקשורת ודוברות

50,000.049,993.6לשכת הפרסום הממשלתיפרסום- גיוס עובדים 

11,845.011,845.0מ"איסטרוניקס בעמערכות אבטחה

1,099.81,099.8מ"דרור מערכות תקשורת בערישוי ותחזוקה

3,150.03,150.0ם"לע- משרד ראש הממשלה חשיפת דוחות- כנסים 

3,393.03,393.0טקסס מוצרי פרסום ומתנותאימון ירי

5,000.25,000.2מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעתקשורת ודוברות

3,744.03,744.0מ"פעמית תבניכל שיווק בעציוד משרדי וכללי

40,950.00.0מ"קונסיסט טכנולוגיות בערישוי תכנה לעמדות עבודה

199,998.7141,444.4מ"בע. טי.איי.נסמערכת ניהול מסמכים

14,505.114,498.1מיטווחים בעמ. פ.שאימון ירי

2,461.62,461.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

12,285.012,285.0מ"רינות מחיצות וריהוט בעמחיצת אקוסטית

17,222.417,222.4מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

8,842.76,424.3מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

19,796.47,698.6מ'רום הרקיע חניונים בעחניות

29,858.429,858.4*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

79,279.222,932.0מ"מ מפעלי מחזור בע.מ.קגריסת נייר

9,950.99,950.9שיווק משרדי ונייר- גרפיטי מדפסות ודפוס

494,208.0245,693.5(BDO)זיו האפט יעוץ וניהול שירותי ניהול פרויקטי מערכות מידע

89,908.70.0רוזנבלום הולצמן רואי חשבוןביקורת פנימית

38,610.024,195.5פרינטיבדפוס

3,609.53,609.5מ"אלפא מסופים ומדפסות בעציוד מחשוב

1,228.51,228.5סחר. י.למגרסות

3,180.93,180.9עמותה לשיוויון חברתיבנות שירות/העסקת בני

12,723.49,542.6עמותת עמינדבבנות שירות/העסקת בני

58,330.4624.8מ"בע. טי.איי.נסמערכות ניהול ביקורת ומסמכים

3,360.13,360.1אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

49,835.031,635.7יורם אברמזוןכלכלה- יעוץ לביקורת 

1,731.61,731.6גרפוס פרינטדפוס

2,009.82,009.8מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

9,180.09,137.0מ"בע (1974)קרביץ שוברים

1,155.01,155.0מ"תיירות ייזום והשקעות בע. י.י.איום גיבוש- רווחה 

769.9718.0מ"גורמה ליין בעיום גיבוש- רווחה 

3,727.03,727.0מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויאביזרי מחשב

71,023.771,023.6ח"רו- ' סימון אוטניק ושותביקורת מימון בחירות

1,484.01,484.0עדיףמאגרי מידע

5,265.05,265.0מיי סגלסרטון הדרכת ועדת בוחנים

1,365.41,365.4מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

600.0600.0המדפיס הממשלתיציוד משרדי וכללי

2,281.52,281.5דוד דמיטרי וינגולץיועצי תשתית ובינוי

46,800.035,315.3דפוס אילןדפוס

4,680.04,680.0גרפוס פרינטדפוס

351.0351.0ברוך דוננפלד- לוגו דפוס

18,427.518,427.5שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

994.5994.5או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי וכללי

5,000.05,000.0מזאוי פרסומאים בעמתרגומים

6,000.01,002.0הורביץ ושותיעוץ משפטי

3,790.83,790.8שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

23,283.023,283.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספרייה דיגיטלית

958.8958.8מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא ממונה

13,864.50.0מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

975.1975.1אריה וושדייום גיבוש- רווחה 

2,164.52,164.5ברוש צהלהיום גיבוש- רווחה 

277.4277.4מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסות 

4,857.12,384.4מ"פעמית תבניכל שיווק בעציוד משרדי וכללי

5,355.95,355.9מ"דנגוט מחשבים בעציוד משרדי וכללי

550.0550.0מ"גל החשמל כוכב ים בעמקרר מיני



9

ערך הזמנה שם ספקתיאור הזמנה
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137.70.0מ"לבטוח בע' ענבל חבפ בין לאומי"שת- טיסות 

2,311.92,244.1שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

3,697.23,697.2גרפוס פרינטדפוס

2,246.42,246.4גרפוס פרינטדפוס

18,266.118,266.1ברוך דוננפלד- לוגו סדר דפוס

210.6210.6אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

2,264.02,263.9לאל חסן'גתרגומים

4,446.04,446.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

6,903.06,903.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייפורטל ארגוני

1,053.01,053.0ארנסט כפפותציוד משרדי וכללי

36,402.236,402.2מ"קבוצת נאוטק תקשורת בערישוי ותחזוקה

1,500.01,500.0תקשורות- יעל שביט תקשורת ודוברות

3,150.03,150.0ם"לע- משרד ראש הממשלה חשיפת דוחות- כנסים 

98,436.896,389.3ח"רו- עווני ריאן ביקורת מימון בחירות

128,700.0128,700.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

16,380.016,380.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בערישוי ותחזוקה

11,400.011,400.0ם"לע- משרד ראש הממשלה סדנאות תקשורת

6,479.56,479.5מ"אלפא מסופים ומדפסות בעסורק

4,984.24,984.2מ"דורקום מחשבים בעאביזרי מחשב

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

370,541.0366,961.7אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים

199,689.83,556.3מ"מלם מערכות בעBIמערכת 

976,101.8591,823.7מ"מלם מערכות בעמערכות המינהל

2,216,167.2907,613.1מ"מלם מערכות בעמערכות המינהל

22,603.122,384.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים

2,498.72,498.7מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרים

1,258.91,258.9מ"חיון מחשבים בעמדחום מצלמה

1,050.01,050.0עדי סמנטוביום גיבוש- רווחה 

439,711.764,201.1ארנסט אנד יאנג רואי חשבוןביקורת פנימית

292.50.0אתי אברמוביץתרגום שפת סימנים

175.5175.5נויה ספיבקתימלול

493,737.1359,599.6מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

75,617.10.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

4,885.94,885.9שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

5,000.03,321.6פרוטוקול שרותי משרדתרגומים

30,000.020,411.9מ"מיקדן התיכון בעתשלום חשמל

614.3614.3סחר. י.למגרסות

2,106.02,106.0מפעל לייצור דגלים וחולצות-רובין. אדגלים

48,138.548,138.5מ"חיון מחשבים בעמסכי מחשב

2,913.3699.2שיווק משרדי ונייר- גרפיטי אביזרי מחשב

136,266.3136,266.0מ"בע. טי.איי.נסמערכת מעקב תיקון ליקויים

477,037.6472,424.5מ"ארו אנטרפרייז קומפיוטי בעתחזוקת מרכזי מחשוב

272,238.8269,597.4מ"ארו אנטרפרייז קומפיוטי בעתחזוקת מרכזי מחשוב

1,368.91,368.9מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות תג עובד

38,715.31,935.8גשורי שייועצי תשתית ובינוי

153,480.60.0גשורי שייועצי תשתית ובינוי

122,323.536,697.1גשורי שייועצי תשתית ובינוי

104,247.00.0גשורי שייועצי תשתית ובינוי

34,529.028,796.0מ"נט בע'מסייגרישוי ותחזוקה

4,563.04,563.0יצור.פי.י'ג.מרום אפדגלים

70,133.40.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איתחזוקת מרכזי מחשוב

91,158.791,158.7מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

SAP34,819.234,819.2מ"מטאור פלוס למערכות מידע בע

148,000.048,000.0מרידל שיווק ואספקה . אהצבת מכונת קפה ואספקת קפה

904.6893.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איאביזרי מחשב

193.10.0מ"מועדון קליעה וירי בע- קרב אימון ירי

36,000.036,000.0מ"ארדן קונטרול טק בעמערכות אבטחה

56,160.056,160.0מ"ארדן קונטרול טק בעמערכות אבטחה
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31,172.531,172.5מ"גסטטנרטק בעמדפסות ודפוס

94,812.894,812.8אגף הכספים- משרד הבטחוןרישוי ותחזוקה

14,040.010,530.0ייעוץ בביקורת פנימית, דן נתניהוIDEAקורסים והכשרות 

4,095.04,095.0או מיכל/דרמון אלעד וקורסים והכשרות

1,053.01,053.0מ"איתורן איתור ושליטה בעמערכות אבטחה

3,510.03,510.0או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי וכללי

2,000.71,998.0מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

3,000.03,000.0הדרכה- משרד ראש הממשלה קורסים והכשרות

1,755.01,755.0מ"אנטנות רצון בעאנטנה

2020EUROSAI5,928.05,928.0דמי חבר יורוסאי לשנת 

819.0819.0דבורה מילרתרגומים

25,108.222,770.5ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

268,508.540,016.9מ"בע. טי.איי.נסשירותי ענן

87,960.61,093.3מ"בע. טי.איי.נסמנגנון חיפוש מסמכים

5,000.04,900.0מירית גבריאלסדר דפוס

10,530.00.0צח כהן תאורהיועצי תשתית ובינוי

11,115.00.0יובלים מיזוג אוויריועצי תשתית ובינוי

127.3127.3אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

49,982.422,323.6אלי חסדאיחומרים מסוכנים- יעוץ לביקורת 

292.50.0מ"אם סער בטחון בע.אנד.טימערכות אבטחה

1,626.31,626.3מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,693.21,693.2מ"בע (1974)קרביץ צרכי משרד

4,563.04,563.0מ"בע (1974)קרביץ היגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

STATISTA INC29,260.429,223.0מאגרי מידע

101.1101.1מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרים

771.5771.5מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

776.6776.6מ"פרובוק החזקות בעספרים

2005620.3620.3-סטימצקי ספרים

1,777.51,377.5מ"גסטטנרטק בעאביזרי מחשב

3,422.33,422.3מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,500.01,500.0דפנה פייזרהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

635.6635.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

6,378.26,296.2מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

2,246.42,246.4מ"מודול ריהוטים בעשולחן למכונת קפה

35,499.00.0ששון שחר מאיר- תדמיתסרטונים

1,007.11,007.1סואעד סאלחתרגומים

4,113.00.0מ"פרינטר סנטר בעמדפסות ודפוס

10,530.00.0אסף בן אשר הנדסת חשמליועצי תשתית ובינוי

2,891.02,824.3מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

16,848.016,848.0ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי ודפוס

7,581.67,581.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

101,149.195,890.1מ"סאפ ישראל בעמערכות המינהל

4,656.64,656.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

191,296.3191,295.9מ"הנדסה בע (3000). מ.דמסכי הקרנה למצגות

153,148.20.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אירישוי ותחזוקה

700.0700.0טולידנו בראלסדר דפוס

750.0750.0תמר דור שלוםסדר דפוס

1,154.71,154.7מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

4,028.74,028.7אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

1,521.01,521.0פונטביטעיצוב גרפי ודפוס

47,619.038,844.0*ספק ביטחוניבדיקות ביטחון

926.3894.5מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

947.7947.7לאל חסן'גתרגומים

4,949.14,949.1מ"דרור מערכות תקשורת בערישוי ותחזוקה

663.4663.4לאל חסן'גתרגומים

1,353.31,353.3סואעד סאלחתרגומים

1,270.31,270.3מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

11,115.00.0מ"נחשון תכנון מטבחים בעיועצי תשתית ובינוי
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4,914.04,914.0שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתסדר דפוס

4,680.03,737.9גרפוס פרינטדפוס

49,982.449,982.4מ"וואן שילוב מערכות בעשירותים מקוונים ברשויות- יעוץ לביקורת 

49,575.19,049.4שלמה גלבועיעוץ ארכיון ממוחשב

3,790.80.0שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

41,299.88,260.0ליאת באריועצי תשתית ובינוי

2,244.12,244.1מ"אביב בע-זאוסציוד משרדי וכללי

49,985.433,572.3רכטר עדייעוץ למכרזים

9,998.89,998.8מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,325.11,325.1מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,312.20.0מ"רוזלם פוסט בע'געיתונים

926.6926.6ידיעות מנוייםעיתונים

309,330.5178,208.6מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעתקשורת ודוברות

32,643.032,643.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

484,087.50.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

98,163.098,163.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

10,026.90.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

26,732.226,700.0ידיעות מנוייםעיתונים

37,791.037,791.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

881.7881.7מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

9,607.69,607.6מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

49,842.00.0אייל בנימיןחדשנות- יעוץ 

8,498.98,498.9י החברה לשרותי רפואה דחופה.ל.ט.נשירותי רפואה בחירום

10,003.010,003.0קרן אנקונהמתנת חג

102,527.10.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספרייה דיגיטלית

142,040.35,048.8מ"בע. טי.איי.נסמנגנון חיפוש מסמכים

199,958.2142,259.2מ"בע. טי.איי.נסמערכות ניהול ביקורת ומסמכים

1,106.81,106.8מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

28,211.828,211.8מ"שטראוס גרופ בעמתנת חג

50,000.040,009.4ברוך דוננפלד- לוגו סדר דפוס

88,474.20.0מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

13,864.50.0מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

4,600.00.0הדרכה- משרד ראש הממשלה קורסים והכשרות

25,144.425,144.4דרך הייןאירוע ראש השנה

405,261.6359,599.5מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

2,925.02,925.0חברת אפדורשכירת אולם

1,553.20.0או סוז/אריכא אבטליון ודפוס

3,013.93,013.9מ"בע (1990)ס מצג סחר .מציוד משרדי וכללי

722.7722.7מ"רוזלם פוסט בע'געיתונים

21,060.021,060.0שילוח הפקות ניהול ויצואירוע ראש השנה

2,808.02,808.0מ"מיקדן התיכון בעא"אחזקה וניהול מבנה ת

994,500.0317,457.0מ"בע. טי.איי.נסמערכת מעקב תיקון ליקויים

8,700.08,699.0אלון אורי שמאיאירוע ראש השנה

62,747.162,747.1מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספרייה דיגיטלית

4,153.54,153.5מ"ארדן קונטרול טק בעמערכות אבטחה

115,993.8115,993.8מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

52,650.00.0ש עבודות חשמל.ע.גהתייעלות- תאורה 

328,068.00.0ש עבודות חשמל.ע.גהתייעלות- תאורה 

4,938.14,938.1מ"בינת יישום מערכות בעמערכות אבטחה

1,755.01,755.0מ"אם סער בטחון בע.אנד.טימערכות אבטחה

4,820.44,820.4מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות תקשורת ומיגון

68,070.068,070.0מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויחירום והצלה- מערכת ניצן 

50,000.050,000.0מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות אבטחה

128,372.0128,372.0מ"בינת יישום מערכות בעמערכות אבטחה

468.0468.0מ"סינאל מלל פיווי בעכרטיס חכם

4,071.64,071.6שליו טכנולוגיות מחשוברישוי ותחזוקה

327,600.0133,153.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייספריה דיגיטלית

4,282.34,268.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים



12

ערך הזמנה שם ספקתיאור הזמנה

בשקלים כולל 

מ"מע

ערך חשבונית 

בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

10,922.910,899.4מ"י סולושנס בע'טי אם גרישוי ותחזוקה

8,775.08,775.0מ"י סולושנס בע'טי אם גרישוי ותחזוקה

5,499.05,499.0מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

12,530.75,687.0ח"רו- יודלביץ , גינזבורג, הוגןביקורת זכויות עובדי קבלן

390.0390.0משרד החוץויזות

20003,627.03,627.0תווית ציוד משרדי וכללי

147,012.671,924.8מ"שער האריות בעש"ב- שכירות ודמי שימוש 

17,550.011,700.0מיטרגמערכות אבטחה

4,095.04,095.0אביב-סינמטק תלהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

49,755.822,764.1חייקין כהן רוביןמעילות והונאות- יעוץ לביקורת 

940.7940.7מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

1,872.01,872.0*ספק ביטחוניכספות

4,797.00.0(smoove)מ "יק בע'אי טי פי לוגרישוי ותחזוקה

3,526.63,467.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים נייחים

9,675.99,675.9מ"קבוצת נאוטק תקשורת בערישוי ותחזוקה

1,848.61,848.6פ מחסן שיווק.שהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

800.0800.0מ"גל החשמל כוכב ים בעמקרר משרדי

50,000.015,386.9מ"נתנאל יצור ושיווק בע. יהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

40,950.00.0זהר גולד חסכון נטויועץ ליסינג

24,570.024,570.0המרכז הישראלי לניהול- ל "המיקורסים והכשרות

300,000.00.0לשכת הפרסום הממשלתיא"דוחות ביקורת ומכרזי כ- רשתות חברתיות 

1,147,904.0538,231.5מ"מערכות בע. טי.מטריקס איי2020-2021תחזוקת מערכות משרדיות 

49,966.30.0יקיר אוריעוץ תפעולי

6,000.06,000.0הסתדרות עולמית לנשים ציוניות- ויצו קורסים והכשרות

267,994.40.0ש עבודות חשמל.ע.גהתייעלות- תאורה 

16,146.016,146.0או מיכל/דרמון אלעד וקורסים והכשרות

32,760.00.0מ"סימוניטקס בעקורסים והכשרות

2,960.12,960.1גרפוס פרינטדפוס

8,775.00.0מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעהוצאות פרסום- יעוץ לביקורת 

46,542.846,542.8מ"בע (1983)גלובס פבלישר עיתונות עיתונים

597.0597.0ברקוד פור יואביזרי מחשב

50,000.0500.0ם"לע- משרד ראש הממשלה חשיפת דוחות- כנסים 

39,686.40.0מ"בע. טי.איי.נסמערכת ניהול מסמכים

20,000.02,106.0מולדובן שמואלשירות בדיקות מיקרוביולוגיות

35,254.415,237.8מ"ס סיטי ניהול בע.רש"ב- אחזקה וניהול 

89,926.289,926.2ברנזון חיים או לאהיעוץ משפטי

76,721.10.0מ"בינת יישום מערכות בעארון תקשורת

62,197.24,995.9מ.סלקום תקשרות קווית שתקשורת אינטרנט

24,991.722,752.9מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמסכי מחשב

22,630.722,213.8מ"חיון מחשבים בעמסכי מחשב

105,300.067,792.1*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

7,662.17,662.1מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

92,290.892,290.8*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

159,120.00.0בן דוד ושות רואי חשבון.עביקורת דוחות כספיים

2,400.02,400.0מירית גבריאלסדר דפוס

4,083.34,083.3פונטביטעיצוב גרפי ודפוס

49,881.113,686.9הנדסה וניהול, ירון גלרתשתיות ניקוז- יעוץ לביקורת 

4,980.04,980.0מירית גבריאלסדר דפוס

3,500.03,150.0מירית גבריאלסדר דפוס

62.862.8מ"פרובוק החזקות בעספרים

1,755.01,755.0או עדנה/רוזנטל ראובן והרצאות וימי עיון

848.3848.3מ"ראש חשמל בעהתייעלות- תאורה 

50,000.044,137.4נחשון אמיר או מוריאלקורונה- חיטוי 

34,471.50.0מ"בינת יישום מערכות בערישוי ותחזוקה

1,170.01,000.0המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהדרכה- יעוץ 

70,133.468,475.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איתחזוקת מרכזי מחשוב

81,297.379,138.7אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אירישוי ותחזוקה

1,395.81,395.8יוחנן ליפשיץ ושות בעמאביזרי חשמל
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ערך הזמנה שם ספקתיאור הזמנה

בשקלים כולל 

מ"מע

ערך חשבונית 

בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

49,198.50.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייפורטל ארגוני

2,000.02,000.0ארטרנטיב סיורי אומנותהרצאות וימי עיון

1,123.21,123.2מ"קומדע בעאביזרי מחשב

783.9783.9אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איאביזרי מחשב

2,106.02,106.0מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

860.0860.0יוחנן ליפשיץ ושות בעמטוסטר אובן

205,193.40.0מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

2,340.02,340.0מ"דטה קאר ישראל בעניהול חלפים- יעוץ לביקורת 

25,611.325,611.3מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

9,009.09,009.0אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

137,000.059,085.0או אורלי/קנר יובל וסרטונים

4,885.94,885.9שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

28,302.80.0*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

95,036.89,872.4בזק בינלאומיתקשורת אינטרנט

1,755.01,755.0מ"אם סער בטחון בע.אנד.טימערכות אבטחה

173.2173.2מ"הנדסה בע (3000). מ.דממיר דיגיטלי

887,859.2441,942.9מ"מלם מערכות בע2020תחזוקת מערכות משרדיות 

379,884.0374,432.5*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

110,494.80.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייפורטל ארגוני

599,999.4586,589.1מידע שיווקי סי איישיתוף ציבור- יעוץ לביקורת 

2,106.02,106.0מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

50,000.048,991.1מוצרי אלברט שיווק מזוןמוצרי מכלת

12,913.20.0מ"סאפ ישראל בעSAPרישוי 

1,062.41,062.4מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אציוד מכונות וריהוט

18,018.018,018.0מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

11,056.511,056.5מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

1,825.21,825.2מ"קדמא תרבות ובידור בעפ בין לאומי"שת- מתנות 

49,998.00.0מ"נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בעחוב פיננסי - יעוץ לביקורת 

4,492.80.0מ"ון ברייס הדרכה בע'גסרטונים

47,269.25,033.0ב מתכננים.א- דן שרון התייעלות- תאורה 

33,930.03,744.0חברה לתכנון ויעוץ הנדסי. ק.א.ו.ר.היועצי תשתית ובינוי

4,563.04,563.0יצור.פי.י'ג.מרום אפדגלים

4,738.54,738.5מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים

491.4491.4מ"דורקום מחשבים בעאביזרי מחשב

561,600.0127,151.2מ"אומגה המכון להוראה מודרנית בע2020מערכות מחשוב - תמיכה והטמעה 

1,462.51,462.5מ"א מיטווך ובניו בע.ירישוי ותחזוקה

1,007.41,007.4מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,526.91,526.8לאל חסן'גתרגומים

958,992.80.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

508,842.10.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

183,520.0168,143.6אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים

49,423.623,826.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים ניידים

23,364.022,376.3מ"מפעיל בעמחשבים ניידים

72,361.370,671.3מ"בע. טי.איי.נס2020 בשנת TRUרישוי מיקרוסופט 

2,386.80.0(smoove)מ "יק בע'אי טי פי לוגרישוי ותחזוקה

7,147.76,766.7מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד משרדי וכללי

5,327.75,327.7מ"דנגוט מחשבים בעציוד משרדי וכללי

5,000.00.0דלתא מהנדסים יועציםיועצי תשתית ובינוי

37,393.237,393.2מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

234,000.02,808.0ח"רו- ' גזית בן גל ושותביקורת זכויות עובדי קבלן

15,703.70.0מ"פעמית תבניכל שיווק בעציוד משרדי וכללי

28,836.61,503.5מ"פאוזה שירותי קפה בעהצבת מכונת קפה ואספקת קפה

1,989.01,989.0מ"דורקום מחשבים בערישוי ותחזוקה

6,320.96,066.8מ"תים נטקום בעטבלט

35,100.028,845.2דפוס אילןדפוס

4,000.04,000.0עמותת מיכל סלההרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

219,960.00.0מ.סלקום תקשרות קווית שרישוי ותחזוקה

35,000.035,000.0אוניברסיטה העבריתספרים
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בשקלים כולל 
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ערך חשבונית 

בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

336.6336.6מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אמגן ברקים ומתח

710.8710.8לאל חסן'גתרגומים

2,538.92,538.9מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

739.2739.2מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

4,680.04,668.3מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי ודפוס

4,919.94,919.8גרפוס פרינטדפוס

22,899.20.0מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

16,021.616,021.6מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

195,729.70.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

64,280.60.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

4,579.40.0מ"גסטטנרטק בעציוד משרדי וכללי

1,592.10.0מ"ולפמן תעשיות בעפס בלימה מעצור חניה

3,276.03,276.0מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

1,115.8640.0מ"גסטטנרטק בעציוד משרדי וכללי

5,000.00.0יורי גנקיןדיגיטל- תקשורת ודוברות 

105,300.00.0מ"שניאור בע-איסייבר- יעוץ לביקורת 

88,770.085,700.0ם"לע- משרד ראש הממשלה כנס נציבות תלונות בינלאומי

5,000.05,000.0אלון אורי שמאיסרטונים

60,606.00.0מ.סלקום תקשרות קווית שתקשורת אינטרנט

7,265.87,265.8מ"אלפא מסופים ומדפסות בעציוד מחשוב

181,350.0181,350.0מ"אגר אי בעמערכת מימון מפלגות

101,790.00.0מ"אגר אי בעמערכת מימון מפלגות

10,530.010,530.0ענבר דפוס משיציוד משרדי וכללי

4,978.44,761.9ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

1,134.90.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים ניידים

1,600.61,600.6מ"טוק טכנולוגיות מסייעות בע-לטסרישוי ותחזוקה

1,638.01,638.0מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

8,010.97,737.4אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איאביזרי מחשב

666.90.0מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמדפסות ודפוס

1,310.41,310.4תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראלמרכזיה

3,186.23,186.2מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרים

2,574.02,574.0או ענת/שמואל יורם ומרכזיה

12,439.612,439.6מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט וכסאות

29,554.229,554.2מ"ד בע.מגה תקשורת אטלפון פשוט

4,885.94,885.9שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

5,298.65,005.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים

50,000.050,000.0מ"קשרים פלוס בעמתנת יום הולדת לעובדים

83,008.07,400.3מ"מ שירותים מוניציפליים בע.אש ונצרת"ב- אחזקה וניהול 

102,482.549,004.0ייעוץ בביקורת פנימית, דן נתניהוIDEAרישוי דו שנתי לתכנת 

20,000.04,025.5מ"פרולוג ארד בעדפוס

3,795.43,795.4מ"און טיים בעמאגרי מידע

630.0630.0מרכז השלטון המקומי בישראלמאגרי מידע

1,684.81,684.8גלימה הוצאה לאורמאגרי מידע

1,277.61,277.6מכון התקנים הישראלימאגרי מידע

124,980.03,861.0מרידל שיווק ואספקה . אהצבת מכונת קפה ואספקת קפה

25,005.21,825.2אריה בן דודהצבת מכונת קפה ואספקת קפה

4,797.00.0יעוץ ופתרונות- ארגוטיים יועץ ארגונומיה

14,040.014,040.0דביר דחבש אורליהרצאות וימי עיון

4,900.04,900.0שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי ודפוס

918.6918.6מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

2,521.42,521.4מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

23,818.9221.1פרוטוקול שרותי משרדתרגומים

351.0351.0לאל חסן'גתרגומים

4,750.24,750.2שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי ודפוס

2,340.02,340.0אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב גרפי ודפוס

5,437.50.0מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

16,380.00.0דפוס אילןדפוס

218,270.0146,360.0משרד האוצרשכר' פרויקט החלפת מע
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בשקלים כולל 
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ערך חשבונית 

בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

48,000.00.0האקדמיה ללשון העבריתקורסים והכשרות

3,579.93,579.8מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

672.5672.5מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסא אורטופדי

732.1732.1מ"פרובוק החזקות בעספרים

8,100.08,100.0מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרים

3,968.03,968.0גדעון דןעיצוב גרפי ודפוס

49,622.60.0דלתא מהנדסים יועציםיועץ התייעלות אנרגטית

40,530.740,530.6מ"עודד מאור סימנים בעפס בלימה מעצור חניה

3,744.03,744.0אסנת הרשקוביץ גפןסדר דפוס

350.0350.0מ"נבו הוצאה לאור בעספרים

8,082.40.0מ"חיון מחשבים בעמסכי מחשב

117,000.00.0ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי ודפוס

394.9394.3לאל חסן'גתרגומים

22,060.00.0אבי מזרחיסרטונים

4,972.64,972.6מ"אלפא מסופים ומדפסות בעמדפסות ודפוס

1,170.00.0רווה רביד שירותי ביקורת פנימיתהרצאות וימי עיון

70,200.070,200.0*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

26,505.20.0או עי/הכהן סיסי שמחה ואבטחת מידע

2,376.02,376.0עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלתעיתונים

35,344.40.0מ"זיפקום תקשורת בעמחשבים נייחים

1,471.20.0מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,076.41,076.4מ"דורקום מחשבים בעאביזרי מחשב

8,226.00.0מ"פרינטר סנטר בעמדפסות ודפוס

1,755.01,755.0מ"א מיטווך ובניו בע.ירישוי ותחזוקה

924.9864.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים

3,550.00.0מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

5,000.15,000.1סגל טליהרצאות וימי עיון

1,614.61,614.6טד שיא פתרונות מחשובנציגים לוועדות בוחנים

3,790.83,790.8שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

538.20.0'אלקלעי מונרוב ושותנציגים לוועדות בוחנים

2,079.01,294.0מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

11,355.311,355.3מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ כסאות

4,914.00.0מ"קונסולטינג בע. אס.אר.אפ.אייביקורת חשבונאית- יעוץ לביקורת 

76,050.17,371.0*ספק ביטחוניתחקירים

2,926.00.0(ר"ע)איסקא ישראל קורסים והכשרות

14,464.00.0מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות תקשורת ומיגון

1,034.30.0בן אריה נועההרצאות וימי עיון

1,882.51,882.5ענת זוהרהרצאות וימי עיון

2,340.00.0אבי מזרחיסרטונים

4,998.60.0כחילה דורוןרישוי ותחזוקה

15,000.011,978.0לשכת רואי חשבון בישראל2020ח לשנת "לשכת רו- דמי חבר 

912.60.0מ"דיזינגוף קלאב בעאחזקה וניהול מבנה חיפה

14,500.014,073.0העמותה לקידום מקצועיהעמותה לקידום מקצועי חברתי

4,500.03,930.0העמותה לקידום מודעותהעמותה לקידום מודעות חברתית והעשרה

1,364.81,364.8מ"ביסקוטי בע.אפעילויות רווחה

936.00.0או/נוסבאום מנחם ופעילויות רווחה

877.50.0מ"ויסברט שירותים בעפעילויות רווחה

350,000.0117,591.6מ"מכון קינן שפי בעמבחני מיון

2,056.92,053.0מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונת קפה

251,433.00.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

4,999.10.0ניב סיגלית עמירהקורסים והכשרות

5,000.05,000.0מ"סיימן סחר בע. אהרצאות וימי עיון

24,570.024,570.0המרכז הישראלי לניהול- ל "המיקורסים והכשרות

1,796.90.0מ"גילת טלקום בעמערכות תקשורת

6,961.55,569.2מ"קבוצת נאוטק תקשורת בערישוי ותחזוקה

877.5877.5שדר ערן פרץפעילויות רווחה

1,592,498.1154,397.5מ"בע. טי.איי.נס2020דוקומנטום 

15,392.114,906.0מ"אינגליש קייק בעאירוע חנוכה
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בשקלים כולל 
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ערך חשבונית 

בשקלים כולל 
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1,000.01,000.0אדרת שירותי קייטרינג ופעילויות רווחה

49,717.440,704.3השקעות, ייעוץ כלכלי' חפץ ושות. אכלכלי- יעוץ לביקורת 

2,550.02,550.0מ"אברהם טורס בעפעילויות רווחה

20,000.00.0אבי בן צביעריכה לשונית

1,507.01,507.0מ"בע (1990)ס מצג סחר .מציוד משרדי וכללי

159,043.028,627.7עמותת עמינדבבנות שירות/העסקת בני

39,760.84,771.3עמותה לשיוויון חברתיבנות שירות/העסקת בני

1,035,909.80.0מ"סטור מערכות בע'אימגארכיון ממוחשב

6,435.06,435.0מ"בע (2012)חשב מערכות מידע מאגרי מידע

12,870.012,870.0מ"מלינגו בעמאגרי מידע

12,000.112,000.1הוצאת רונןמאגרי מידע

22,230.022,230.0מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים המאגרי מידע

5,569.25,569.2מ"מתודה מחשבים בעמאגרי מידע

35,685.00.0דן אנד ברדסטריט ישראלמאגרי מידע

11,115.010,003.4מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים המאגרי מידע

116,883.0100,035.0מ"נבו הוצאה לאור בעמאגרי מידע

697.3697.0מ"דורקום מחשבים בעאביזרי מחשב

4,352.54,352.5מ"סי בע. אנד. סי. בי-אגרוןמאגרי מידע

4,680.04,680.0שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי ודפוס

175.5175.5דבורה מילרתרגומים

546,804.2510,206.5מ"בע. טי.איי.נסרישוי תכנה לעמדות עבודה

11,056.50.0מ"קבוצת נאוטק תקשורת בערישוי ותחזוקה

193,642.0193,642.0מ"סיסק שיאו בערישוי ותחזוקה

13,923.013,923.0דבורה מילרתרגומים

SAP56,157.40.0מ"סאפ ישראל בע

247,040.80.0מ"בע. טי.איי.נסמערכות ניהול ביקורת ומסמכים

1,696.51,696.5או סוז/אריכא אבטליון וציוד משרדי וכללי

1,100.01,100.0מוזיאון תל אביב לאמנותפעילויות רווחה

EAT2,000.02,000.0-שוק- שטרן נמרוד פעילויות רווחה

4,446.04,446.0נחמה ברוךתרגומים

100,829.4100,829.4*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

1,679.0968.9מ"פז חברת נפט בעסולר

233,601.3218,169.9*ספק ביטחונירישוי תכנה למרכזי מחשוב

4,090.64,090.5מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

9,473.10.0מ"בינת יישום מערכות בערישוי ותחזוקה

10,525.310,525.3מ"דטה חוק ומשפט בעמאגרי מידע

118,102.876,470.9*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

936.0936.0או רונ/לבנטמן אדוארד והרצאות וימי עיון

1,275,140.71,197,944.3מ"בע. טי.איי.נס2021תחזוקת רישיונות מיקרוסופט 

689,630.40.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איהתקן תקשורת ומתגים

36,248.50.0*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

175,000.0154,746.0הוועד המרכזי- לשכת עורכי  הדין 2020ד לשנת "לשכת עו- דמי חבר 

391,950.097,987.5מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות תקשורת

51,951.551,951.5*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

21,000.00.0אלי לוי הפקותסרטונים

1,395.01,395.0מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרים

875.0875.0מ"נבו הוצאה לאור בעספרים

3,240.03,240.0מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרים

48,672.00.0או ליאת/גל ערן וLMSמערכת לניהול למידה 

877.5877.5בן חורין ירוןפעילויות רווחה

269,919.047,250.5מ"טי סי אם טכנולוגיות בעתמיכה והטמעה

49,959.00.0מ"פודביז בעיועץ הסעדה

587,808.00.0מ"מיקרוסופט ישראל בעשירותי פרמייר מיקרוסופט

2,692.90.0מ"בע (1974)קרביץ צרכי משרד

372,117.10.0מ"דורקום מחשבים בעתחזוקת מרכזי מחשוב

227,712.90.0אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איתחזוקת מרכזי מחשוב

102,258.00.0מ"טריידאנט שרותי מסחר אלקטרוני בע2021פורטל ספקים 

1,136.10.0מ"ביסקוטי בע.אפעילויות רווחה
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138,145.40.0מ"בע (ישראל )היולט פקארד רישוי ותחזוקה

94,812.80.0אגף הכספים- משרד הבטחון2021רישוי ותחזוקה 

284,837.847,927.8מ"לינק בע. קיו.אסתמיכה והטמעה

427,054.796,687.8מ"לינק בע. קיו.אסתמיכה והטמעה

550,836.00.0מ"יעל תוכנה ומערכות בעניהול פרויקטי מערכות מידע

25,520.025,520.0*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

656.4656.4מ"חשבשבת בעחשבשבת

359,709.50.0*ספק ביטחונירישוי ותחזוקה

95,121.00.0מ"מלם מערכות בעה"מנת

191.60.0מ"זיפקום תקשורת בעמחשבים נייחים

4,527.94,527.9מ"דורקום מחשבים בעאביזרי מחשב

4,329.00.0מ"ביירון סמינרס בעתרגומים

2,111.22,111.2מ"שטראוס מים בעציוד משרדי וכללי

130,000.090,703.9לשכת הפרסום הממשלתיא"דוחות ביקורת ומכרזי כ- רשתות חברתיות 

2,610.02,610.0החברה להגנת הטבעפעילויות רווחה

53,800.00.0רשות התקשוב- משרד ראש הממשלה כרטיס חכם

978,347.00.0טי אנד אם ניהולאחזקה וניהול מבנה חיפה

1,500.11,500.1אדרת שירותי קייטרינג ופעילויות רווחה

1,521.11,521.1צבי אמירפעילויות רווחה

266,166.80.0מ"דיזינגוף קלאב בעכושר וספורט

30,000.018,650.0מירית גבריאלעיצוב גרפי ודפוס

35,100.06,224.5ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי ודפוס

IOIIOI5,897.45,897.4דמי חבר 

AMOAss. of Mediterranean Ombudsmen3,944.13,944.1דמי חבר 

407,136.60.0מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

35,100.011,992.5לידיה ליבוביץ קריאיטיב נסטעיצוב גרפי ודפוס

1,136.11,136.1מ"ביסקוטי בע.אפעילויות רווחה

1,182.30.0מ"ביסקוטי בע.אפעילויות רווחה

1,000.00.0או/נוסבאום מנחם ופעילויות רווחה

1,200.00.0אדרת שירותי קייטרינג ופעילויות רווחה

994.50.0שדר ערן פרץפעילויות רווחה

941.90.0מ"בע (2000)צוקית בטחון הזהב נשק

503,983.40.0מ"בע. טי.איי.נסמערכות ניהול ביקורת ומסמכים


