
מדינת ישראל

שם ספקתיאור הזמנה

ערך הזמנה 

בשקלים כולל 

מ"מע

ערך חשבונית 

בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

3,2180מ"בינת יישום מערכות בעהעתקת עמדת מחשב

945945משרד התקשורתמערכות ביטחון

25,50625,506מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

22,95522,955מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

69,3952,960מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

19,8950שפר יהודהייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

14,0400מ"מזאוי רוני הנדסה אזרחית בעיועצי תשתית ובינוי

942942מ"בע (2000)צוקית בטחון הזהב בדיקת תקינות נשק

3,0003,000מ"קודקס מערכות בעפרסום מודעות שונות

1,5551,555מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,1381,138מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

2,6912,691מ"פולימל בעמערכות ביטחון

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

5,7925,792מגדלור מערכות זמן אמתתחזוקה לשעוני נוכחות

4,2944,291מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

58,50037,604אסנת הרשקוביץ גפןעיצוב גרפי

10,60410,604אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים נייחים

35,10018,340מאש בעליםעיצוב גרפי

70,20064,877שי חיון סטודיו ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי

35,10017,450נועה אברבנאלעיצוב גרפי

"עיצוב גרפי מ"סטודיו תמר הוד בע "35,1003,510

70,20029,133מ"דוד ויוסף תקשורת חזותית בעעיצוב גרפי

1,7201,720גרפוס פרינטהדפסה

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

100,00074,909משרד התחבורה רשות הרישויאחזקת רכבים

9,3600מ" בע1996 (ניהול ואחזקה)מגדל הקיסר 2021תשלום חשמל 

23,40020,389מ"מי כרמל בע2021תשלום מים חיפה 

2,9252,173מי שבע2021תשלום מים באר שבע 

2,500936וייסגלס אלמגור עורכי דיןייעוץ משפטי

202,799200,326מ"מלם שכר בע2021תשלום עבור דוחות שכר 

1,755671מ"תאגיד הרי נצרת בע2021תשלום מים נצרת 

878384מי לוד2021תשלום מים לוד 

117,00053,397מ"חברת דואר ישראל בע2021דואר וביול 

11,7006,737מ"בע (1997)דרך ארץ היוויז כבישי אגרה

3,970,0003,955,845עיריית ירושלים2021- ארנונה ירושלים 

293233מ"קבוצת כרמלטון בעכבישי אגרה

13,694,81413,694,813מינהל הדיור הממשלתי2021דמי שימוש לשכת ירושלים 

2,8911,575מ"הנתיב המהיר בעכבישי אגרה

24,86324,863*הושחרבדיקות ביטחון

1,400,0001,388,631עיריית תל אביב יפו2021- ארנונה תל אביב 

270,000271,193עיריית חיפה2021- ארנונה חיפה 

50,00017,400תקשורות- יעל שביט תקשורת ודוברות

50,00050,000יוסי רוזנבויםתקשורת ודוברות

13,16313,163מ"א מיטווך ובניו בע.ימסכי מחשב

1,279,7001,189,692מ"איל בע. קו . ביס  10סליקה- הסעדה בהסדר 

משרד מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור

2021התקשרויות 

1עמוד 
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13,57213,572ברנד קונטנט- פבלישרז סרטונים

479,999367,679טופ רמדור מערכות ומחשבשירותים למערכות מידע ומחשוב

149,95978,051ברנזון חיים או לאהייעוץ משפטי

14,9295,429אלון ירושלמי עורך דיןייעוץ משפטי

20,96620,966מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

112,000112,000(ר"ע)איסקא ישראל קורסים והכשרות

35,48816,669(ר"ע)איסקא ישראל קורסים והכשרות

1,6791,679מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

42,00040,483עיריית באר שבע2021- ארנונה באר שבע 

11,00010,124עיריית לוד2021- ארנונה לוד 

8,0007,619עיריית נצרת2021- ארנונה נצרת 

2,0482,048ברקוד פור יואביזרי מחשב

125,036138,199מ"חברת הגיחון בע2021תשלום מים ירושלים 

16,96512,758מ"צילומעתיק בעצילומים

570,200528,657מ"פז חברת נפט בע2021דלק 

46,80046,737מ" בע2010מי אביבים 2021תשלום מים תל אביב 

298,350246,574מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע2021טלפונים וסלולר 

1,573,000939,061מינהל הרכבאחזקת רכבים

30,00021,923מ"מיקדן התיכון בע2021תשלום חשמל 

11,23211,232מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

2,0002,000אייד משיהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

1,6001,600אייזנרייך דפנההרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

3,0133,013מ"דיפו גלוב בעעבודות בינוי ואחזקה

11,22511,225(ר"ע)איסקא ישראל קורסים והכשרות

110,000110,149לשכת הפרסום הממשלתיפרסום מודעות שונות

585585מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

4,5011,323מכון התקנים הישראליתקינה מקצועית

6464מ"מאיר רוט בעאימון ירי

12,96512,965מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים נייחים

12,15012,150הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשירות סטטיסטי ונתונים

1,0601,060מ"מאגרי תוכנה בערישוי ותחזוקה

210,600210,600*הושחרתחזוקת מרכזי מחשוב

13,04513,045*הושחררישוי ותחזוקה

49,85638,671מ"בע. טי.איי.נסייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

43,31443,314אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים ניידים

90,00090,000'יהודה רוה ושותייעוץ משפטי

23,92423,924*הושחררישוי ותחזוקה

54,51726,163מ"סינריון פיתוח ומערכות בעתחזוקת מערכות מידע ומחשוב

163,800120,393מ"סיסק שיאו בעתחזוקת מערכות מידע ומחשוב

11,11511,115מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייפורטל ארגוני

50,00033,813ויקטוריה קיסרתקשורת ודוברות

2,5162,516מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

421421מ"א מיטווך ובניו בע.ירישוי ותחזוקה

50,03950,039תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראלמרכזיה

4,8864,886שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

60,88660,886מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

1,544,4001,337,823*הושחרתחזוקת מרכזי מחשוב

106,00090,316הורביץ ושותייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

8282מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

482482מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

288288מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אאביזרי חשמל

133,721133,721מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

59,17959,179מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת
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4,8614,861מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

4,6684,668מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי

691692מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

744744מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

878439דויטש אפרייםיעוץ למשאבי אנוש

878878טד שיא פתרונות מחשוביעוץ למשאבי אנוש

6,9476,947מ"בינת יישום מערכות בעמערכות ביטחון

5,8715,871מ"בינת יישום מערכות בעמערכות ביטחון

8,9278,927מ"ארדן קונטרול טק בעמערכות ביטחון

2,5562,556אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

19,8330מ"אל אוויאיישן בע.י'ג.אייייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

3,4433,443מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי

70,18069,917מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת נתי

9,5009,000מדרסהקורסים והכשרות

18,20610,088מ"סאפ ישראל בערישוי תוכנה

10,79910,799מ"אלפא מסופים ומדפסות בעציוד מחשוב

11,70011,700או פנינה/כץ עופר וטקס מצטיינים

697697מ"הוסטינג בע. די.פי.אסרישוי ותחזוקה

22,80822,808בזק בינלאומירישוי ותחזוקה

1,0891,049עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלתעיתונים

234234מ"גלובוס תרגומים בעתרגומים

2,6682,668אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

1,000,000588,439מידע שיווקי סי אייייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

2,6112,611ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי

1,4630ר אהוד נאמן"דבדיקת קרינה

24,60424,604מ"גסטטנרטק בעאביזרי מחשב

1,1981,197מ"גסטטנרטק בעאביזרי מחשב

5,0004,000גאריביאן גרשוןסלסלה לעובדים חולי קורונה- רווחה 

26,26726,267די פלוס.סי- אוחיון תמי (ביטחון)דיסקים  

1,0501,050סאני תקשורתטלפוניה ותקשורת

1,9171,917מ"סאפ ישראל בערישוי תוכנה

4,9964,996גרפוס פרינטהדפסה

50,00049,783מוצרי אלברט שיווק מזוןמוצרי כיבוד ושתיה חמה

671671שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

350,064311,186מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע2021אחזקת קווי תקשורת בזק 

96,64261,308מ"ארמה ניתוח מידע בעמערכת סיטיפדיה

17,00016,776מ"מרכז מאי בעחניות

49,9650יודלביץ, גינזבורג, הוגןיועץ בקרת עלויות

1,8791,874מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונות קפה

50,00038,610מזאוי פרסומאים בעמתקשורת ודוברות

92,02492,024המרכז הלבן2021לשכת נצרת - שכירות 

225,000172,471חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדיפעילויות רווחה

17,84917,850מ"טסה שוקולד בעפורים- רווחה 

5,0004,544מ"חברת דואר ישראל בעעמלות בנק

15,21015,210מ"מוטורולה סולושנס ישראל בעמערכות תקשורת

18,11218,112מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

4,3294,329שליו טכנולוגיות מחשוברישוי ותחזוקה

1,9601,960מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

2,4732,384מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

45,99445,994מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

17,49017,490מ"שטראוס מים בעאחזקת מתקני מים מטוהרים

955955מ"המכון למיסים וליעוץ כלכלי בעספרות מקצועית

4,9634,963מימרן יהודהגופי תאורה

3עמוד 
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2,7502,750דנציגר לירוןהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

5,8975,897מ"איילת אור בעקורסים והכשרות

3,0502,300מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

28,95028,950מ"עודד מאור סימנים בעפס בלימה מעצור חניה

6,8456,845מ"בע (1990)ס מצג סחר .מ2021דואר וביול 

7,9567,956דבורה מילרתרגומים

959959מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

25,09725,097*הושחרבדיקות ביטחון

3,5103,510מ"קרן אור חן בעהרצאות וימי עיון

4,9964,996גרפוס פרינטהדפסה

14,62414,624מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

26,60426,604מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד מדפסת מתכלה

3,7913,791שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

13,86513,865מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

59,50054,188ועד ירושליםירושלים- שי לפסח 

51,00045,475א"ועד תתל אביב- שי לפסח 

13,81313,175ועד חיפהחיפה- שי לפסח 

2,005,9071,786,374מ"חברת החשמל לישראל בע2021תשלום חשמל 

210,0010מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעביקורת מימון בחירות

1,7311,731סואעד סאלחתרגומים

4,9144,914גדעון דןעיצוב גרפי

1,4041,404מ"טבת בריאות וגהות תעסוקתית בעמערכות ביטחון

49,93638,900מ"בע (.ב.ה.ל)טופ סולושינס מערכת לניהול סקרים

5,0595,059מ"צילומעתיק בעציוד משרדי וכללי

4,5614,561מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

1,2871,287גיל הובלות ומנופיםהובלה וסבלות

9,8009,800אבי מזרחיסרטונים

9,0029,002אגף הכספים- משרד הבטחוןעמדות מחשב

9,3607,753(BDO)זיו האפט יעוץ וניהול ניהול פרויקטי מערכות מידע

1,6851,685מ"אלאד שירותי הקלטות בעתמלול והקלטה

31,02614,646מ"סט בע1יוזראתר האינטרנט

64,6280*הושחררישוי ותחזוקה

761761מ"דיזינגוף קלאב בעציוד כושר

76,0500*הושחרמתחקרים

139,307139,307מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מערכות מחשוב

45,6300*הושחררישוי ותחזוקה

4,200,0003,210,995מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויירושלים- אחזקה וניהול 

22,13119,059מ"סופטסייל בערישוי ותחזוקה

35,10024,453מ"קטס בע'פאזל פרוזעיצוב גרפי

4,0564,056מ"מפעיל בעמחשבים נייחים

2,7522,752מ"דורקום מחשבים בערישוי ותחזוקה

40,55638,556ח"רו'  יהושוע ושותביקורת מימון בחירות

34,30933,486ח"רו- ירון שער ביקורת מימון בחירות

107,521106,620ח"רו- יעקב רוסו ושות ביקורת מימון בחירות

126,893125,560ח"רו- ' י ושות'ורג'ימין גביקורת מימון בחירות

40,90439,668ח"ספורטה פן חן רוביקורת מימון בחירות

92,04869,191ח"רו- גנור מאירה ביקורת מימון בחירות

67,95150,985ח"רו- ' ולי קאדרי ושות'לג'גביקורת מימון בחירות

196,808196,808ח"מנצור רו, פרלמוסר, סמוחה מקלדהביקורת מימון בחירות

124,770122,769ח"רו- ' דב ויינשטיין ושותביקורת מימון בחירות

63,73361,266ח"רו- ' יטניצקי וינשטין ושות'זביקורת מימון בחירות

144,555142,555ח"רו- ממן ושות , בן דהן סמואלביקורת מימון בחירות

177,784175,784ח"רו' שיף הזנפרץ ושותביקורת מימון בחירות

4עמוד 



שם ספקתיאור הזמנה

ערך הזמנה 

בשקלים כולל 
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בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

159,774159,774ח"רו- ' שורץ לרנר דובשני ושותביקורת מימון בחירות

347,987345,987ח"רו- ' פאהן קנה ושותביקורת מימון בחירות

59,92858,996ח"רו- ' אלקלעי מונרוב ושותביקורת מימון בחירות

103,462101,462ח"רו- ' סימון אוטניק ושותביקורת מימון בחירות

107,462101,913מועלם את סכניני רואי חשבוןביקורת מימון בחירות

103,46270,757ח"רו- קדמי אלחנתי ביקורת מימון בחירות

154,19487,004ח"רו- ' ביגר ושות, פרג, להב, פריידקסביקורת מימון בחירות

154,194152,194ח"רו- עזרא כדורי ביקורת מימון בחירות

5,0005,000שפירא יפים חייםהרצאות וימי עיון

443,615439,358גנור לוי בוקר רואי חשבוןביקורת מימון בחירות

83,14024,266אקספריס סייברייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

83,1400מ"גרופ בע. פי.איייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

83,5291,292איי פי וי סקיוריטיייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

83,14081,783ליאקום מערכותייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

83,14048,109יי'סי אר גייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

83,14020,288מ"טריאד סקיוריטי בעייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

1,2641,264מ"אביב בע-זאוסניקיון חופים- פעילות התנדבותית 

2,7532,753ערן רחמים מסיקהניקיון חופים- פעילות התנדבותית 

109,582109,582מ"קבוצת נאוטק תקשורת בעתקשורת מקוונת- רישוי ותחזוקה 

29,25029,250מ"שוורצקוף אינטגרציית ידע בעייעוץ מערכות מידע

4,1304,130מ"שרותי רפואה בע. ג.א.שדפיברילטור

1,7551,755בן חורין ירוןיום גיבוש- רווחה 

1,3981,262מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,0981,098מ"מנורה אור חדש בענר ושם

80,00580,005מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

34,28134,281מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

5,8505,850מ"סוכנויות מרצים לישראל בע- סמל הרצאות וימי עיון

2,7762,776מ"רוזלם פוסט בע'געיתונים

2005551482-סטימצקי ספרות מקצועית

19,67019,670מ"בע (1974)קרביץ היגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

873873מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

3,2763,276מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

74,50174,501*הושחרמערכות ביטחון

10,50410,504מ"אביב בע-זאוסציוד משרדי וכללי

32,71332,713מ"ענת בע.אציוד משרדי וכללי

6,1516,151מ"אביב בע-זאוסציוד משרדי וכללי

667667אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

1,2231,223אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

445445אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

4,7394,739גרפוס פרינטהדפסה

21,06019,483מ"שיא קופי בעהדפסה

21,06010,530אלי לוי הפקותסרטונים

450,450439,271מ"פלאפון תקשורת בע2021טלפונים וסלולר 

4,9814,663פרוטוקול שרותי משרדתמלול והקלטה

11,53010,530מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בעירושלים- אחזקה וניהול 

17,35517,355הוצאת עיתון הארץעיתונים

3,9663,966גרפוס פרינטעיצוב גרפי

2,2232,223אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

211211מטווחי הצפוןאימון ירי

2,4572,457מ" בע1995קומפיוטרגרד טכנולוגיות (ביטחון)יויו -מחזיק תג קפיצי כחול

2,1652,165מ"מטניר בע(ביטחון)מעטפות הפקדה 

14,20514,205ח"רו- ' מור ושות,  ששתיאל, אביוביקורת מימון בחירות

23,59023,590ח"הורביץ עידן סבו טבת את כהן טבח רוביקורת מימון בחירות

5עמוד 
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7,3567,356ח"רו- עטרי ציון ואו נורית ביקורת מימון בחירות

70,20070,200מ"מלם שכר בעת"תחזוקת מערכת משכי

8,7528,752מ"גסטטנרטק בעאביזרי מחשב

1,0531,053מ"א מיטווך ובניו בע.ירישוי ותחזוקה

304,2290(צ"חל)ויינט ישראל 'ג- ברוקודייל - מכון מאיירס ייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

1,9271,927מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,4041,404או סוז/אריכא אבטליון והדפסה

690690מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

1,3671,367מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

47,06947,069מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

2,4412,441מ"גל ספורט בע-בשציוד כושר

1,0501,050סאני תקשורתטלפוניה ותקשורת

2,6442,644סואעד סאלחתרגומים

661661סואעד סאלחתרגומים

819819מפעל לייצור דגלים וחולצות-רובין. אדגלים

13,12713,127מ"אביב בע-זאוסציוד משרדי וכללי

36,34036,340מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים

5,0005,000מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן דגלים

2,4640מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינויתחזוקת תשתיות

64,54235,643מ"בע. טי.איי.נסמימוש בלשכות ומאגרים

1,2291,229מ"פנתרה פרו בעועדת בוחנים

246,934246,934*הושחררישוי תכנה למרכזי מחשוב

556,194383,249מ"בע. טי.איי.נסדוקומנטום

936936נוסבאום שפרהיום גיבוש- רווחה 

1,4621,462מ"ביסקוטי בע.איום גיבוש- רווחה 

117117נחמה ברוךתרגומים

117,00085,914שחר שושנהעיצוב גרפי

189,39445,935מ"בע. טי.איי.נספרויקט סריקה ודיגיטציה לחומר ארכיוני

22,81522,815מזאוי פרסומאים בעמסרטונים

90,00090,000'יהודה רוה ושותייעוץ משפטי

2,9252,500סלמן עופרכושר וספורט

2,9250איתי בנבנישתיכושר וספורט

1,7551,755אמירה זיאןתערוכת אומנות

11,84511,845מ"איסטרוניקס בעמערכות ביטחון

2005240240-סטימצקי ספרות מקצועית

358358מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרות מקצועית

2,1062,106החברה לאוטומציה במינהלמאגרי מידע

49,98549,973רכטר עדייעוץ למכרזים

70,20033,907מ"נאומבורג ודרורי בעעיצוב גרפי

1,2001,200מ"אחוזת שרונה בעשוק העבודה המשתנה- סיום דוח 

49,98210,621מ"וואן שילוב מערכות בעייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

89,04074,510מ"אורטל תיירות ונופש בעכושר וספורט

9,1009,100המחלקה לספורט במקומות עבודה- הפועלכושר וספורט

208,3630מ"טסט בע-קווליתוצרי למידה לקורסים והכשרות

5,0014,232צ ניצוצות קבוצת ייעוץ.רקורסים והכשרות

864864מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אאביזרי חשמל

1,3200בית ספר התיכון שליד האוניברסיטהכושר וספורט

129,659129,659מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

89,7640מלול יעל ליזיועצי תשתית ובינוי

216,4790מ"אין בע- דיסק יועצי תשתית ובינוי

2,4282,428מ"ארקנט מערכות בקרה בערישוי ותחזוקה

49,9827,956רותם אוןיום גיוון תעסוקתי

4,1774,177מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

6עמוד 



שם ספקתיאור הזמנה
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35,10012,577צביה גלרעיצוב גרפי

63,53158,293מ"פיק פונג בעתמונות- חזות לשכות 

225,181214,328מ"בע. טי.איי.נסמנגנון חיפוש מסמכים

4,6804,680מ"סוכנויות מרצים לישראל בע- סמל קורסים והכשרות

2,5102,510פז אלמלךהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

49,72542,120מ"שקד ניהול ופיתוח חווית עובד בעקורסים והכשרות

10,50010,500מ"טוק טכנולוגיות מסייעות בע-לטסצג ברייל

48,42048,420לוטם אסטרטגיות לפיתוחקורסים והכשרות

1,053900סלמן עופרכושר וספורט

2,0131,987מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

20,86120,861מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

2,0012,001פנינה גולדשטייןתרגומים

49,89749,897מימרן יהודהריהוט משרדי

3,1943,194גרפוס פרינטהדפסה

4,7344,734מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי

2,6401,881מ"מוניות בע. א.ג.מכושר וספורט

894895מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

4,9144,914מ"ספידי קול בעתקשורת ודוברות

76,22126,753מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת נתי

8,6588,658רינגל מפעלי מתכת בע.אציוד מכונות וריהוט

1,7901,790ענבר נויתיום גיבוש- רווחה 

4,7624,241מ"סולושנס בע. טי.ביון איפורטל ארגוני

960960מרכז פרס לשלום ולחדשנותיום גיבוש- רווחה 

2,0362,036שיווק משרדי ונייר- גרפיטי היגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

699699המשרד להגנת הסביבהמערכות ביטחון

2,9322,932מ"אביב בע-זאוסכוסות רב פעמיות- צמצום חד פעמי 

1,0781,078מ"מפעיל בעאביזרי מחשב

2,2622,262מ"מפעיל בעמסכי מחשב

995995המכון לבדיקות קרינה- מ "טסט בע. ראדבדיקת קרינה

527527מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

4,4464,446מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

356,920356,920מ"מערכות בע. טי.מטריקס איימודול פריסת ממצאים על המפה

1,6911,691גרפוס פרינטעיצוב גרפי

2,2232,223גרפוס פרינטהדפסה

35,1002,592הייב סטודיו ירושלים בעמעיצוב גרפי

1,1701,170נדב כרמיתיועצי תשתית ובינוי

260,178260,178מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

3,9313,931ארדוב סוכנויות יבואהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

9,9109,830לאל חסן'גתרגומים

36,00018,400טל אלון' פרופייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

3,4493,449סחר. י.למגרסה קומתית

959959מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

1,5000פיטוסי אודליה פלורנס פהרצאות וימי עיון

1,0341,034מ"אמנים ויוצרים בע - 1ייצוג הרצאות וימי עיון

24,5705,967מ"בע' פאר לוין יועצי תקשורת ואסטעיצוב גרפי

2,5512,551צבי אמיריום גיבוש- רווחה 

15,93015,930מ"טונר ליין בעציוד משרדי וכללי

4,7334,733פז אלמלךהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

2,7792,057פנינה גולדשטייןתרגומים

1,430854מ"ס פלייס בע'שרהיום גיבוש- רווחה 

4,8864,886שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

590590בורסי הוצאה לאור של ספרי משפטספרות מקצועית

120,55290,517מ"אחים אוהב ציון השקעות בע2021לשכה לוד - שכירות 

7עמוד 
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50,97838,233מ"פאוזה שירותי קפה בעמכשירי פרש כאפ אחזקה

1,6381,638ברוש צהלהיום גיבוש- רווחה 

960960מרכז פרס לשלום ולחדשנותיום גיבוש- רווחה 

3,3933,393או מיכל/דרמון אלעד וקורסים והכשרות

3,4463,264מ"מאיר רוט בעאימון ירי

1,9311,351מ"מועדון קליעה וירי בע- קרב אימון ירי

1,4841,484עדיףמאגרי מידע

3300העמותה לספורט במקומות עבודה חיפהכושר וספורט

52,72530,836מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת נתי

50,00050,000ברנד קונטנט- פבלישרז יום אורינטציה לעובדים חדשים

1,4041,404מ"אורוות הברון מרכז תיירות בעיום גיבוש- רווחה 

4,6804,680מ"שמיר מערכות ומפעלים בעתקשורת אינטרנט

472,680384,327(BDO)זיו האפט יעוץ וניהול 5.22 - 6.21שירות ניהול פרויקטים 

1,5441,544גרפוס פרינטהדפסה

1,6381,024מטווחי הצפוןאימון ירי

1,6151,615מ"דורקום מחשבים בעאביזרי מחשב

3,7313,734כחילה דורוןרישוי ותחזוקה

2,1662,168מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

3,4633,030ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

52,65032,394מ"שיא קופי בעהדפסה

50,00013,987מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

38,09537,463קיבוץ נעןקורסים והכשרות

4,9734,973מ"סט בע1יוזררישוי תוכנה

2,8842,884מ"מערכות בע. טי.מטריקס איירישוי תכנה לעמדות עבודה

11,42211,422מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

49,93136,421מ"סולושנס בע. טי.ביון איייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

2,1602,160מ"הסדנא פשוט לעשות בעיום גיבוש- רווחה 

3,5403,540מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

6000מ"אחזקות בע. ש.ה.נ.י.מיום גיבוש- רווחה 

1,5001,500אמנות וק, יוצרים סביבהתערוכה קבוצתית של נשים חרדיות

4,9142,457מ"גדיר הנדסה בעייעוץ בדיקת חשבונות חשמל

4,9132,925סנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטיםיועץ חיסכון תקשורת

1,7781,778אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

2,7792,445אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

2,2032,203סואעד סאלחתרגומים

4,8964,825לאל חסן'גתרגומים

68,23468,234מ"אל מערכות בע. איי. די. אומערכות ביטחון

1,8211,821מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונות קפה

11,5039,637מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

339339קרבסי שושנהיום גיבוש- רווחה 

761761כספי דיין ארזיום גיבוש- רווחה 

1,4001,350ליבר ולוך יעליום גיבוש- רווחה 

3,8603,860סחר. י.למגרסה קומתית

5,0005,000גרייבר יוסףיום גיבוש- רווחה 

242,9400*הושחרתקשורת אינטרנט

24,00824,008*הושחראביזרי מחשב

122,8210מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

4,9514,951מ"שיא קופי בעציוד משרדי וכללי

24,93521,905ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

29,80029,800ששון שחר מאיר- תדמיתסרטונים

13,46013,460מ"פייפר בע-איאביזרי מחשב

2,7582,688ברוש צהלהיום גיבוש- רווחה 

1,4981,404חוסייסי נורהיום גיבוש- רווחה 
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49,99812,434ארגוב אלדדמוצרי כיבוד ושתיה חמה

2,8222,822פז אלמלךהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

49,8440יקובסון שירותי בטיחות'גקצין בטיחות בתעבורה

91,26091,260מ"בינת יישום מערכות בעהתקנת נקודות רשת

IOIIOI5,8865,886דמי חבר 

AMOAss. of Mediterranean Ombudsmen5,9335,933דמי חבר 

33,46219,773מ"אפ יעוץ פיתוח ואימון בע- סט קורסים והכשרות

1,0001,000טרקס-מוסללה ארטיום גיבוש- רווחה 

19,30519,305מ"חברת דואר ישראל בעשירות כתובות דואר ישראל

100,737100,737מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

1,4001,400מ"יער הקקאו בעיום גיבוש- רווחה 

800800מוזיאון לתולדות ירושלים- מגדל דוד יום גיבוש- רווחה 

1,3001,300מ"ממילא בע. ש.א.איום גיבוש- רווחה 

10,49710,497מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

26,78126,781מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים בספרייה דיגטלית

750750מ"גל החשמל כוכב ים בעאביזרי חשמל

175,000166,137לשכת הפרסום הממשלתיפרסום מודעות שונות

13,03413,034מ"ליין מקבוצת פופקורניה בע-גסטרואביזרי חשמל

23,16623,166ברנד קונטנט- פבלישרז סרטונים

196,560129,562מ"מיקדן חניון התיכון בעא"ת- אחזקה וניהול 

2,4012,384מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

10,79310,793י תרגומים'ליצתרגומים

45,6300*הושחרבדיקות ביטחון

90,34290,342אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימחשבים נייחים

106,7030מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

1,800,000457,282מ"שלמה רכב בע. שליסינג תפעולי

211211אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

855855מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרות מקצועית

786,240544,861מ"אומגה המכון להוראה מודרנית בעאומגה- שירותי הטמעה ותמיכה 

2,490,5511,810,592מ"מיקדן התיכון בעא"ת- אחזקה וניהול 

252252סואעד סאלחתרגומים

1,795,5871,628,468מ"בע. טי.איי.נס2021-2022תמיכה בדוקומנטום 

20054,9014,901-סטימצקי פעילויות רווחה

21,08321,078מ"ביסקוטי בע.איום אורינטציה לעובדים חדשים

3,1452,923שלום לילךיום גיבוש- רווחה 

567567סואעד סאלחתרגומים

424424גרפוס פרינטהדפסה

995995שדר ערן פרץיום גיבוש- רווחה 

1,4301,430מ"סנעידן בעיום גיבוש- רווחה 

2,9252,925פטימר דודיום גיבוש- רווחה 

3,4003,091מסעדה- מגנדה יום גיבוש- רווחה 

5,0004,492מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בעטיסות פנים

1,7551,755חמו גדליה אברהם-בןיום אורינטציה

79,27932,105מ"מ מפעלי מחזור בע.מ.קגריסת נייר

28,10028,080מ"ארדן קונטרול טק בעמערכות ביטחון

71,79671,796מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות ביטחון

4,9744,974קנדלי דבורה רותייעוץ ארגוני

3,0010מ"שפיר הנדסה אזרחית וימית בעחניות

3,7913,791שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

2,5042,504ראם ספורטציוד כושר

4,9144,914נחמה ברוךתרגומים

5,0004,265פרוטוקול שרותי משרדתמלול והקלטה

1,5091,509מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

9עמוד 
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351351לאל חסן'גתרגומים

105,5340מ"מגנלי בע, צרעה,גלובל ישראל טקניוןריהוט משרדי

551,991330,959מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת נתי

49,14049,140אבי קהתיעבודות בינוי ואחזקה

22,91022,909מ"ביפר תקשורת בעמערכות ביטחון

45,00022,557מ"ד הובלות דוד בע.ר.עהובלה וסבלות

35,75034,751ח"רו- מ "אורלי אושר בעביקורת מימון בחירות

527526מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אציוד משרדי וכללי

1,9051,905כל בו יבוא ושיווק סטוקריהוט משרדי

1,3741,374בורסי הוצאה לאור של ספרי משפטספר

2,2232,223מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

2,2702,270מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

50,0004,212כספות חצורכספות

36,15632,138מ"מאגרי תוכנה בערישוי ותחזוקה

18,37818,243מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

2,3402,340מ"טלדן מערכות מידע בעתקינה מקצועית

2,2502,250דני ספרים הוצאה לאורספרות מקצועית

4,0604,060מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

1,8211,625מ"איציק קול בעיום גיבוש- רווחה 

140,400138,132שחר שושנהעיצוב גרפי

35,10010,097גלית אזולאי חיוןעיצוב גרפי

17,37517,375מ"טלדן מערכות מידע בעמאגרי מידע

LexisNexis39,76939,769מאגרי מידע

7,8037,803מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרות מקצועית

4,3234,323גרפוס פרינטהדפסה

2,4621,956מ"גילת טלקום בעמערכות תקשורת

1,8251,825מיי פוטוקורסים והכשרות

99,91822,523רוזנפלד אוריתה"יעוץ לעיצוב דוחות הביקורת וסגרל ממ

10,07410,074מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמסכי מחשב

5,8690מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

679679גרפוס פרינטהדפסה

35,7130*הושחררישוי ותחזוקה

9,6000*הושחררישוי ותחזוקה

2,4412,441מ"אביב בע-זאוסכוסות רב פעמיות- צמצום חד פעמי 

1,5211,521מ"דורקום מחשבים בערישוי ותחזוקה

1,1701,170מ"סופטסייל בערישוי ותחזוקה

1,0641,064מ"שע פטרוזיליה בעיום גיבוש- רווחה 

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

1,7551,755ברנד קונטנט- פבלישרז סרטונים

1,7001,700קינן טלייום גיבוש- רווחה 

1,3391,339מ"רי בע'ס בולונז'מיכלייום גיבוש- רווחה 

4,7504,500גרייבר יוסףיום גיבוש- רווחה 

1,2001,200שולץ גיליום גיבוש- רווחה 

50,00022,876מ"מרכז מאי בעחניות

4,9144,914מ"בינת יישום מערכות בערישוי ותחזוקה

3,6873,658מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

22,93422,934מ"תשתיות בע-סולל בונה-שיכון ובינוימערכת מיזוג אויר

596596מ"המכון למיסים וליעוץ כלכלי בעספר

49,8350אברמזון יורםייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

76,05049,725*הושחרמתחקרים

1,053,0001,050,642מ"איל בע. קו . ביס  10סליקה- הסעדה בהסדר 

1,1121,112מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים המאגרי מידע

5,5945,594מ"צילומעתיק בעציוד מדפסת מתכלה
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4,5634,563יצור.פי.י'ג.מרום אפדגלים

367367ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

9,6999,699גרפוס פרינטהדפסה

1,3571,350ליבר ולוך יעליום גיבוש- רווחה 

11,52311,525דפוס אילןהדפסה

60,08658,356ח"רו- רוחמה סלמן ביקורת מימון בחירות

62,36861,451ח"רו- שגב אברהם ביקורת מימון בחירות

51,73025,873ח"יחיעם ברוכי רוביקורת מימון בחירות

77,85774,068ח"רו' חגי רובין ושותביקורת מימון בחירות

90,77888,780ח"רו- ' קלמנוביץ הרצל כהן ושותביקורת מימון בחירות

99,40296,384ח"רו- סווירי ושות ביקורת מימון בחירות

47,65646,141ח"רו- סאמר סלמאן ביקורת מימון בחירות

47,65645,953ח"רו- ורור רשיד ביקורת מימון בחירות

145,3140מ"קסלמן וקסלמן רואי חשבון בעביקורת מימון בחירות

297,254295,256ח"רו'  יהודה ארליך ושותביקורת מימון בחירות

223,947221,949ח"רו- אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות ביקורת מימון בחירות

26,54026,069ח"רו- ירון שער ביקורת מימון בחירות

25,93625,269ח"רו- ' י ושות'ורג'ימין גביקורת מימון בחירות

28,06212,683ח"רו- ' אלקלעי מונרוב ושותביקורת מימון בחירות

47,59346,926ח"ספורטה פן חן רוביקורת מימון בחירות

53,42752,986ח"רו- ' יטניצקי וינשטין ושות'זביקורת מימון בחירות

50,73150,731ח"רו- ' סימון אוטניק ושותביקורת מימון בחירות

52,73051,452מועלם את סכניני רואי חשבוןביקורת מימון בחירות

50,73144,263ח"רו- קדמי אלחנתי ביקורת מימון בחירות

85,22885,228ח"רו- ' ביגר ושות, פרג, להב, פריידקסביקורת מימון בחירות

76,09776,097ח"רו- עזרא כדורי ביקורת מימון בחירות

1,7291,729גרפוס פרינטהדפסה

4,8872,332מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

2,0482,048מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות תקשורת ומיגון

4,2194,219מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

519,966519,966מ"מערכות בע. טי.מטריקס איי12.21 - 8.21הארכת התקשרות תחזוקה 

4,2124,212מ"בע (1974)קרביץ היגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

37,08937,089מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

58,17543,550מ"דאטס איט טכנולוגיות בערישוי ותחזוקה

174,999136,913מ"מכון קינן שפי בעמבחני מיון

20,4756,143'צבי טל ושותיועץ איטום

49,40230,400אבי קהתיעבודות בינוי ואחזקה

4,9804,980ארדוב סוכנויות יבואהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

22,76421,463חייקין כהן רוביןייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

1,5411,541מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

123,81218,420מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת דול

2,9842,984מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

49,8710או שני/רייזר אריה וניהול קהילות ידע

182,83641,845מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת נתי

1,2761,276מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

1,8001,800מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

soldier2,0880- סולדיאר עזרה ראשונה

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

1,3271,327מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

3,8923,892מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

503420תור בוסהובלות והסעות

3,0003,000מרכז מורשת יהדות בבליום גיבוש- רווחה 

5,6164,493מדיק. קי.זדעזרה ראשונה

11עמוד 
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41,36041,360*הושחררישוי ותחזוקה

49,99611,040קומפס קונסלטינג גרופיעוץ סטטיסטי

45,6300עורכי דין' נתן מאיר ושותייעוץ משפטי

534534מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

4,8864,886שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

4,6510מ"בינת יישום מערכות בערישוי ותחזוקה

297,279297,279מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

37,95937,959מ"בע (1983)גלובס פבלישר עיתונות עיתונים

15,31215,312מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

4,3604,360מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

116,111103,019מ"מלם מערכות בעה"מערכת מנת

4,0954,095מהנדס- ולטמן .ריועץ תחזוקה

351,10647,706מ"פליטמן רייך בעפרויקט מרכז מורשת

27,65318,287מ"שיא קופי בעהדפסה

4,6804,680המשרד לבטחון פניםאימון ירי

4,0274,027מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

45,74745,747מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

4,9834,983מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

2,7702,670מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

586586מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

29,48929,489מ"י וואן  טכנולוגיות מיגון בע'גמערכות תקשורת ומיגון

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

2,7000החברה להגנת הטבעיום גיבוש- רווחה 

2,0002,000סופר עודדיום גיבוש- רווחה 

2,5002,500דרור קורנלשירותי סאונד

3,3103,240מ"כתום מוצרי איכות בעפעילויות רווחה

11,60911,609אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

1,1371,137לאל חסן'גתרגומים

474474לאל חסן'גתרגומים

4,9394,939מ"דורקום מחשבים בעמסכי מחשב

1,1671,154פנינה גולדשטייןתרגומים

19,54215,498מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמסכי מחשב

36,60036,600ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי

2,3402,340מ"זיפקום תקשורת בעאביזרי מחשב

1,2591,259סואעד סאלחתרגומים

19,94917,674לאל חסן'גתרגומים

1,9311,931מ"שרותי טלקול תקשורת ואלקטרוניקה בעמערכות ביטחון

999981מ"מאגרי תוכנה בערישוי ותחזוקה

1,9321,932מ"סאפ ישראל בערישוי תוכנה

68,3550אגף הכספים- משרד הבטחוןעמדות מחשב

603603ידעי דביררישוי ותחזוקה

4,8234,823(smoove)מ "יק בע'אי טי פי לוגשירותי דיוור אלקטרוני דוחות

1,0681,068בורסי הוצאה לאור של ספרי משפטספר

3,1893,189מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספר

387,820387,820מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מנת- פיתוח מערכות מידע 

40,97340,973מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

12,53112,531מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייניהול פרויקטי מערכות מידע

208,3630מ"טסט בע-קווליתוצרי למידה לקורסים והכשרות

1,7261,726מ"הנדסה בע (3000). מ.דריהוט משרדי

73,54473,544מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייניהול פרויקטי מערכות מידע

10,00410,004מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים בספרייה דיגטלית

25,50021,668מ אחזקה ושרותים"בע. ל.ד.תחיפה- אחזקה וניהול 

4,6800רועי זלצמןכנס פורשים

12עמוד 



שם ספקתיאור הזמנה

ערך הזמנה 

בשקלים כולל 

מ"מע

ערך חשבונית 

בשקלים כולל 

מ והצמדות"מע

90,00038,585'יהודה רוה ושותייעוץ משפטי

13,1450מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

507,625507,625מ"מלם מערכות בעמימון מפלגות- פיתוח מערכת מידע 

4,7974,797(smoove)מ "יק בע'אי טי פי לוגרישוי ותחזוקה

304304החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בעספרות מקצועית

2,9302,930החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בעמאגרי מידע

2,9292,929פז אלמלךהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

158,687158,687מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

137,3230מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים בספרייה דיגטלית

24,61724,617מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייניהול פרויקטי מערכות מידע

11,1380מ"מערכות בע. טי.מטריקס איישיפורים בספרייה דיגטלית

106,170106,170מ"סאפ ישראל בערישוי תוכנה

2,9812,981מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי

513,274314,139מ"מלם מערכות בעSAP- פיתוח מערכות מידע 

2,583,2962,010,915מ"מלם מערכות בעSAP- פיתוח מערכות מידע 

4,2264,226מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי

9,0099,009צאוזמר נעמהראש השנה- רווחה 

1,0530מ"דיזינגוף קלאב בעציוד כושר

1,158,300502,725*הושחרתחזוקת מרכזי מחשוב

19,77319,773תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראלמרכזיה

853853מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

4,5214,521מ"בע (1990)ס מצג סחר .מציוד משרדי וכללי

49,98530,662רכטר עדייעוץ למכרזים

29,4080מ"בינת יישום מערכות בערישוי ותחזוקה

46,0000מ"בע. טי. מטריקס אירישוי ותחזוקה

16,09916,099מ" בע2011אינטגריטי תוכנה רישוי ותחזוקה

133,954133,954מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

STATISTA INC29,49529,495מאגרי מידע

2,7950מ"בע. ע.המרכז הבריאותי דריהוט משרדי

5,0005,000שגב שמואלאדניות

50,00038,189ע שיווק.א.אמוצרי כיבוד ושתיה חמה

TIS Teldan Information Systems6,6476,647מאגרי מידע

9,9001,200משרד המשפטיםקורסים והכשרות

9,900600משרד המשפטיםקורסים והכשרות

4,950450משרד המשפטיםקורסים והכשרות

163,51952,733ח"רו' פאהן קנה ושותביקורת דוחות כספיים

54,56947,202מ"מלם מערכות בעמערכת גיוס אלקטרוני

29,51029,510מרדכי בן נתןפעילויות רווחה

1,406937ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

995995דבורה מילרתרגומים

298298גרפוס פרינטהדפסה

1,4741,474מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

4,9754,975מ"דורקום מחשבים בעמסכי מחשב

319319מ"בע (טי.אר. י'ג)ווייו טכנולוגיות אביזרי מחשב

6,9006,900קרביץ ישראלפעילויות רווחה

25,74025,740מ"שלוה הפקות חברתיות בעראש השנה- רווחה 

15,98311,667ידיעות מנוייםעיתונים

509,980509,980מ"לבטוח בע' ענבל חבביטוח מבנים וציוד

3,0723,072מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

2,0362,036שיווק משרדי ונייר- גרפיטי היגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

4,3583,892שיווק משרדי ונייר- גרפיטי מוצרי כיבוד ושתיה חמה

1,3991,399מ"בע. ע.המרכז הבריאותי דריהוט משרדי

81,1540מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

13עמוד 



שם ספקתיאור הזמנה

ערך הזמנה 

בשקלים כולל 
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ערך חשבונית 
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1,8431,843אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

123123אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

144,50392,989מ"זיפקום תקשורת בעעמדות מחשב

4,9670מ"אורד בעמערכות ביטחון

1,9421,942מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונות קפה

9,0009,000מ"קשרים פלוס בעטקס עובדים מצטיינים

8,4998,499י החברה לשרותי רפואה דחופה.ל.ט.נשירותי רפואה בחירום

49,12649,126שילובים מערכות בנייהיועצי תשתית ובינוי

518518מ"מערכות בע. טי.מטריקס איירישוי תוכנה

150,00034,933'כהן ושות, שילה, פלד, קמחיייעוץ משפטי

4,3904,390מ"דורקום מחשבים בעמסכי מחשב

4,0580מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

5,0001,600בן יהושע הדרפעילויות רווחה

30,88830,888או אורלי/קנר יובל וסרטונים

32,70232,351מגידיש יהושע אורןסרטונים

95,89195,891ברנד קונטנט- פבלישרז סרטונים

42,02739,502מ"בע. טי.איי.נסמימוש בלשכות ומאגרים

356356עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלתעיתונים

52,65047,964ברוך דוננפלד- לוגו עיצוב גרפי

2,0482,048מהנדס- ולטמן .ריועץ תחזוקה

749749מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

3,2363,236מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

1,615538דויטש אפרייםיעוץ למשאבי אנוש

534534מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

4,8864,886שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

3,0003,510דפנה הקר' פרופהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

5,0015,001מ"ספיקסיט בעהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

5,0015,001מ"ספיקסיט בעהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

107,943107,943ם"לפ- משרד ראש הממשלה נציבות תלונות הציבור- כנס בינלאומי 

58,50044,939מ"אר דיזיין בע.צוות איעיצוב גרפי

32,7200(ר"ע)איסקא ישראל קורסים והכשרות

4,1254,125(ר"ע)איסקא ישראל קורסים והכשרות

9,0009,000(ר"ע)איסקא ישראל קורסים והכשרות

58,50025,441מ"שיא קופי בעהדפסה

2,5742,574נחמה ברוךתרגומים

1,4041,404נחמה ברוךתרגומים

204,504168,405מ"רזאל מערכות זמן אמת בעחשכל- שירותי אחראי אפליקציות ופיתוח 

6,4476,447מ"ארדן קונטרול טק בעמערכות ביטחון

262,0800מ"ן בע'קומיוגמערכת ניהול תכניות עבודה

299,742134,963מ"סולושנס בע. טי.ביון אימערכת ניהול מסמכים

3,2760אפקון בקרה ואוטומציהמערכות ביטחון

45,00045,000מימרן יהודהריהוט משרדי

19,7964,949מ'רום הרקיע חניונים בעחניות

1,0261,026יובל אלבשןהרצאות וימי עיון

10,50010,500(ר"ע)איסקא ישראל תרגומים

421421מ"נאומבורג ודרורי בעהדפסה

1,5161,516לאל חסן'גתרגומים

1,2641,264לאל חסן'גתרגומים

3,5103,510שחר שושנהעיצוב גרפי

3,6683,668גרפוס פרינטהדפסה

351351לאל חסן'גתרגומים

39,78033,897שחר שושנהעיצוב גרפי

35,25422,857מ"ס סיטי ניהול בע.רש"ב- אחזקה וניהול 

14עמוד 



שם ספקתיאור הזמנה

ערך הזמנה 

בשקלים כולל 
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266,29272,290מ"דיזינגוף קלאב בעכושר וספורט

4,3234,323מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

3,1593,159מ"ס הובלה לב ואחסנה בע.אהובלה וסבלות

3,7913,791שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

1,6671,667אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

103,716101,716ח"רו- ' שרון שטיינר זילבר ושותביקורת מימון בחירות

18,26318,263ח"רו- ' שרון שטיינר זילבר ושותביקורת מימון בחירות

5,0004,338מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בעטיסות פנים

6,3185,125צרויה שבחתרגומים

55,43817,901בזק בינלאומיתקשורת אינטרנט

3,8803,880מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

78,37854,204מ.סלקום תקשרות קווית שתקשורת אינטרנט

203,58087,048מ"פליטמן רייך בעיועצי תשתית ובינוי

1,4740ידיעות מנוייםעיתונים

4,9990שרגאי שוהםכוסות רב פעמיות- צמצום חד פעמי 

913913מ"נט בע'אריגאביזרי מחשב

123,43713,942מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת נתי

INTOSAIINTOSAI21,46321,463דמי חבר 

ASOSAIASOSAI20,76920,769דמי חבר 

169,650169,650מ"אגר אי בעמערכת מימון מפלגות

40,0140מ"קשרים פלוס בעפעילויות רווחה

49,72549,725אשל תומרייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

1,3161,316מ"איתורן איתור ושליטה בעשמירה ואבטחה

3,6803,680מ"ביי מי טכנולוגיות בעפעילויות רווחה

2,3402,340חגור תעשיותפעילויות רווחה

6,4006,400מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

1,9301,930מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

5,0002,200גאריביאן גרשוןקורונה- רווחה 

3,1463,146מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

562562י תרגומים'ליצתרגומים

153,771153,771מ"זיפקום תקשורת בעמחשבים נייחים

25,62325,623מ"יעוץ מדעי בע-תשתיתרישוי ותחזוקה

758758לאל חסן'גתרגומים

1,4800טים ציוד טלוויזיהאביזרי חשמל

799,973524,299מ"לינק בע. קיו.אסשירותי הטמעת מערכות מידע

5,0002,998פרוטוקול שרותי משרדתמלול והקלטה

4,0954,095מ"מ מפעלי מחזור בע.מ.קהובלה וסבלות

1,160,1811,160,181מ"בע. טי.איי.נס2022תחזוקת רישיונות מיקרוסופט 

1,6591,659מנטור הדרכה והשתלמויותיועץ מומחה לוועדת בוחנים

3,7443,744מ"פייפר בע-איאביזרי מחשב

220220הוצאת עיתון הארץעיתונים

147,705110,464מ"שער האריות בע2021שבע -באר- שכירות 

229,512114,362מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בעתקשורת ודוברות

35,92135,921מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

6,6976,697מ"בע. טי.איי.נסרישוי ותחזוקה

11,16111,161ח"רו- מ "אורלי אושר בעביקורת מימון בחירות

2,2040מ"הראל טכנולוגיות מידע בעאביזרי מחשב

33,00015,410מ" בע1996 (ניהול ואחזקה)מגדל הקיסר לוד- אחזקה וניהול 

3,7863,786חברוני אסףיום גיבוש- רווחה 

3,0122,574ארבע מנות שותפות מוגבליום גיבוש- רווחה 

49,9590מ"שקד ניהול ופיתוח חווית עובד בעקורסים והכשרות

138,76243,524לוטם אסטרטגיות לפיתוחקורסים והכשרות

71,4370דיאיי טכנולוגיותתחזוקה ושירות מכשירי פראש כאפ

15עמוד 
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15,79615,796מ"מאגרי תוכנה בערישוי תכנה

4,6154,432שיווק משרדי ונייר- גרפיטי מוצרי כיבוד ושתיה חמה

3,9552,434צרויה שבחתרגומים

761761מ"דיזינגוף קלאב בעציוד כושר

45,72845,728מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים נייחים

983983ברקוד פור יואביזרי מחשב

20,75019,892ישראל יפה החברה הכלכליתקורסים והכשרות

49,72549,725יו וידאוסרטונים

2,9252,500מהרט עלמשטאירוע חג הסיגד

3,3003,300מ"וי אירועים והפקות בע'אנג. אקסיום גיבוש- רווחה 

10,74910,033מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

28,95828,957מ"גורמה ליין בעקורסים והכשרות

148,4730מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת נתי

527,4950מ"בע. טי.איי.נסדוקומנטום

36,2700מ"ן בע'קומיוגמערכת ניהול פרויקטים

196,665172,797מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

252,6260מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

62,24412,993מ"בע. טי.איי.נסב"מערכת דול

4,4934,493מ"אוקיינוס סוכניות בע. יציוד משרדי וכללי

18,11218,112י תרגומים'ליצתרגומים

55,34155,341מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

2,7670העמותה לספורט במקומות עבודה חיפהכושר וספורט

100,00020,956ם"לפ- משרד ראש הממשלה תקשורת ודוברות

1,1000העמותה לספורט במקומות עבודה חיפהכושר וספורט

158,09733,557עמותת עמינדבבנות שירות/העסקת בני

39,5248,229עמותה לשיוויון חברתיבנות שירות/העסקת בני

128,725128,725מ"בינת יישום מערכות בעמערכות ביטחון

5,0000מרחבים חברה לחנוך ותרבסרטונים

14,00011,450(ר"ע)יד לקשיש נציבות תלונות הציבור- כנס בינלאומי 

189,54030,397'גזית בן גל ושותביקורת זכויות עובדי קבלן

49,9784,142פרוטוקול שרותי משרדתמלול והקלטה

1,2501,250אל עיר דוד. - ד.ע.ל.איום גיבוש- רווחה 

281281גרפוס פרינטהדפסה

293293רון פריעיצוב גרפי

4,4374,437י תרגומים'ליצתרגומים

4,5004,500אירית דבירתערוכת אומנות

10,6009,220מ"סי מילה תרגומים בע.בי.איתרגומים

894895מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

2,2842,275מ"ביג אר קפה בעיום גיבוש- רווחה 

35,10011,396מ"אירה גינזבורג בעעיצוב גרפי

328328מ"אונית שרותי מחשב בעהדפסה

1,0001,000מ"איסובר קפה בעיום גיבוש- רווחה 

4,6064,606מ"הראל טכנולוגיות מידע בעציוד מדפסת מתכלה

2,7572,757מ"דנגוט מחשבים בעציוד מדפסת מתכלה

16,96516,965מ"קומדע בעאביזרי מחשב

2,7672,767מ"צילומעתיק בעציוד מדפסת מתכלה

1,0301,030גרפוס פרינטהדפסה

14,1003,480איתי בנבנישתיכושר וספורט

EAT1,3601,360-שוק- שטרן נמרוד יום גיבוש- רווחה 

1,2001,200איבגי אופיריום גיבוש- רווחה 

240240מ"גסטטנרטק בעציוד משרדי וכללי

4,9024,902יצור.פי.י'ג.מרום אפדגלים

3,0143,014מ"בע (1990)ס מצג סחר .מציוד משרדי וכללי

16עמוד 
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100,0000רואי חשבון' בן דוד שלוי קופ ושותייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

27,2740מ"הנדסה בע (3000). מ.דאביזרי מחשב

3,6861,622מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

30,63830,638מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמסכי מחשב

9,2430מ"פרספקטיב מוצרי פרספקס בעציוד משרדי וכללי

1,7901,790דבורה מילרתרגומים

150,00020,002מ"ייעוץ כלכלי בע- עדליא ייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

12,4200בית קפה- ביגה שילת כנס פורשים

35,10023,634מ"אר דיזיין בע.צוות איעיצוב גרפי

100,0000מ"קבוצת פארטו בעייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

2,4402,166לזכרו של סרן צביקה קפלן- כח צביקה יום גיבוש- רווחה 

3,0003,000החברה להגנת הטבעיום גיבוש- רווחה 

102,25811,990מ"טריידאנט שרותי מסחר אלקטרוני בע2022שירות פורטל ספקים לשנת 

100,00057,740מ"פיתוח הדרכה בע' היי טיצסרטונים

64,60464,604מ"קסטינה תקשורת בעסרטונים

51,50851,508מ"סאפ ישראל בע2021תחזוקת רישוי סאפ 

627627מאפייה ואספרסו- לחמים יום גיבוש- רווחה 

3,0003,000ישראלי זמירהתערוכה אקולוגית

201813,44013,440השטיח המעופף תיירות פנים כושר וספורט

275,4650טי מערכות מידע מתקדמות.מטריקס איימערכות מחשוב- תמיכה והטמעה 

10,00810,004מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

2,1881,871כהן עדןיום גיבוש- רווחה 

4,9884,988מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

87,0000לשכת הפרסום הממשלתיתקשורת ודוברות

1,5200מ"אברהם טורס בעיום גיבוש- רווחה 

4,7274,727מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

1,3201,320משעל יהונתן הראליום גיבוש- רווחה 

1,0000מ"סמרקנד בע. מסעדת פיום גיבוש- רווחה 

21,00020,967המחלקה לספורט במקומות עבודה- הפועלכושר וספורט

7,6670א"הפועל מחוז תכושר וספורט

492,3749,288מ"מלם מערכות בעמימון מפלגות- פיתוח מערכת מידע 

2,5962,596מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

561,6000מ"ן בע'קומיוגמערכת ניהול תכניות עבודה

20,37712,736דפוס אילןהדפסה

208208שותפות מוגבלת - 2002צומת ספרים ספרות מקצועית

2,8142,814מ"גינוסר בע- פרלשטיין ספרות מקצועית

828828מ"און טיים בעספרות מקצועית

100,0000ח"רו- אברמזון יורם ייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

47,9990יורי גנקיןתקשורת ודוברות

5,3210מ"פרינטר סנטר בעאביזרי מחשב

1,3401,340סופר עודדיום גיבוש- רווחה 

986723מ"א אגמי בע.איום גיבוש- רווחה 

3,3603,218מ"וי אירועים והפקות בע'אנג. אקסיום גיבוש- רווחה 

527526מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

14,04014,040מ"ספיקסיט בעטקס עובדים מצטיינים

2,4752,475בורסי הוצאה לאור של ספרי משפטספרות מקצועית

9,0049,004מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ציוד מכונות וריהוט

32,01932,019*הושחררישוי ותחזוקה

1,1841,184פז אלמלךהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

12,75312,753מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

47,7480מבשוף ערן בצלאלציוד כושר

1,8771,877מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אציוד מכונות וריהוט

4,7744,774גרפוס פרינטהדפסה

17עמוד 
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4,7634,763מ"סי מילה תרגומים בע.בי.איתרגומים

31,47031,470מ"מתוקה מזון ואירוח בעפעילויות רווחה

1,0031,003בורסי הוצאה לאור של ספרי משפטספרות מקצועית

3,8003,800מ"און טיים בעמאגרי מידע

1,6851,685גלימה הוצאה לאורמאגרי מידע

27,79927,799מ"ר שני בע.אחנוכה- רווחה 

50,00022,731יוסי רוזנבויםתקשורת ודוברות

162,9310מ"בינת יישום מערכות בעמערכות ביטחון

979,999149,947טי אנד אם ניהולחיפה- אחזקה וניהול 

2,1190מ"גטר גרופ בעמדפסות ודפוס

83,00818,137מ"מ שירותים מוניציפליים בע.אש"ב- אחזקה וניהול 

2,3400מתודיקה למידה אפקטיביתייעוץ ארגוני

13,53613,536העמותה לקידום מקצועיפעילויות רווחה

3,3153,315העמותה לקידום מודעותפעילויות רווחה

50,03912,510תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראלמרכזיה

29,15624,991המרכז הבינלאומי לתערו- אקס . סי. איקורסים והכשרות

22,4950מ"גסטטנרטק בעאביזרי מחשב

4,0504,050אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס איאביזרי מחשב

3,7913,791שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

630630מרכז השלטון המקומי בישראלמאגרי מידע

45,63034,164מחקר והדרכה בע, דיאלוג יעוץ אירגוניקורסים והכשרות

1,5801,580מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

3,5100הרפז יורםהרצאות וימי עיון

3,7633,763פז אלמלךהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

120,5100מ"ניט אבליואיישן בעמערכת להערכת עובדים

5,0005,000דרור קורנלטקס עובדים מצטיינים

3,0890ציפור הנפש אומנות ישראליתציוד משרדי וכללי

983983מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

8,7540מ"טכנולוגיות בע' סולראדגתחזוקת מרכזי מחשוב

2,1002,094.כנען יוזמות בתיירות איום גיבוש- רווחה 

756756(צ"חל)בית התפוצות יום גיבוש- רווחה 

2,7852,740מנהלת עיר עולם ותיירותיום גיבוש- רווחה 

1,2001,200לקידום חברה הוגנת- הצלחה ספרות מקצועית

990990הפקות אירועים. בי.י'גיום גיבוש- רווחה 

1,2651,265מ"פטיט מוזא בעיום גיבוש- רווחה 

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

22,23022,230מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים המאגרי מידע

15,97815,978מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים המאגרי מידע

5,8605,860החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בעמאגרי מידע

12,87012,870מ"מלינגו בעמאגרי מידע

5,5695,569מ"מתודה מחשבים בעמאגרי מידע

12,15112,151הוצאת רונןמאגרי מידע

14,4506,669מ"ס מידע עסקי ש.פ.חשבים המאגרי מידע

126,360114,075מ"נבו הוצאה לאור בעמאגרי מידע

5,8080החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בעמאגרי מידע

12,63610,249סיקה סיטבון'גתרגומים

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

474474מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

5,0005,000ייעוץ בביקורת פנימית, דן נתניהוקורסים והכשרות

4,7740מ"וויזלן בעאביזרי מחשב

2,0832,083מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

2,0260מ"נט תקשורת בע-אברישוי ותחזוקה

116,6570אגף הכספים- משרד הבטחוןעמדות מחשב

18עמוד 
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2,777,9490אגף הכספים- משרד הבטחוןמערכות ביטחון

5,1150טו פלאס ווירלקסתקשורת אינטרנט

13,16313,163*הושחרבדיקות ביטחון

2,0711,660גרפוס פרינטהדפסה

2,8012,801חלבי מיאסהיום גיבוש- רווחה 

16,03516,035ממרם שיווק ציוד רפואיעזרה ראשונה

1,2001,200חלבי קמילאיום גיבוש- רווחה 

1,9521,909מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

1,6801,680ארבע מנות שותפות מוגבליום גיבוש- רווחה 

842842קריינות רדיו וטלויזיה- וסרמן משה תחזוקת מרכזי מחשוב

48,93648,099הוצאת עיתון הארץעיתונים

4,7523,564עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלתעיתונים

597597גרפוס פרינטהדפסה

336336מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

178,75296,782מ"מערכות בע. טי.מטריקס איימודול פריסת ממצאים על המפה

4,8864,886שיווק משרדי ונייר- גרפיטי ציוד משרדי וכללי

6,9390מ"רוזלם פוסט בע'געיתונים

5,5285,499מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

3,3153,315מ"מאגרי תוכנה בערישוי ותחזוקה

3,0003,000מ"קודקס מערכות בעפרסום מודעות שונות

1,3601,200סלטובסקי אולגהיום גיבוש- רווחה 

2,9762,976מ"קדמה ממילא בעיום גיבוש- רווחה 

24,73424,734מ"מאגרי תוכנה בערישוי ותחזוקה

1,6001,600צבי אמיריום גיבוש- רווחה 

4,2104,210ע שיווק.א.אמוצרי כיבוד ושתיה חמה

35,10021,188איסי שמש- מגן יזמויות ועסקים עריכה לשונית

200,00018,001מ"פיק פונג בעתמונות- חזות לשכות 

15,0000החברה למשק וכלכלהא"מבנה משותף לשכת ת- ייעוץ משפטי 

1,4501,450הגרעין התורני בלודהרצאות וימי עיון

848848מ"דליס מגשי ארוח בעימי עיון 

2,4010תור בוסהרצאות וימי עיון

1,3780מ"גסטטנרטק בעאביזרי מחשב

93,60075,407מ"דידקטי בע- געדע סרטונים

889889מ"הסעות מוני סיטון בעהרצאות וימי עיון

36,0001,500מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

528528מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

273,5300מ"בע. טי.איי.נסתקשורת אינטרנט

28,4314,132ייעוץ בביקורת פנימית, דן נתניהוקורסים והכשרות

1,5271,132מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

500,7600מ"יעל תוכנה ומערכות בעניהול פרויקטי מערכות מידע

610,74035,377מ"אומגה המכון להוראה מודרנית בעאומגה- שירותי הטמעה ותמיכה 

832,8064,534מ"בע. טי.איי.נס'ב שלב ב"נתי

477,36083,386מ"בע. טי.איי.נסדוקומנטום

13,57213,534מ"שיא קופי בעהדפסה

9360רחמים זרנגרעיצוב גרפי

31,9930מ"מלם מערכות בעשדרוג אתר אינטרנט

6,7206,384מרדכי ליאורקורסים והכשרות

3,3930מ"א מיטווך ובניו בע.ירישוי ותחזוקה

35,6390מ"זיפקום תקשורת בעאביזרי מחשב

33,8270מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

22,00021,620צ"חל)מ "נאות קדומים בעסיור חטיבתי- רווחה 

1,2271,227מ"הסעות מוני סיטון בעפעילויות רווחה

1,999,9950מ"בע. טי.איי.נסתמיכה רוחבית בדוקומנטום
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36,0020מ"י ישראל בע'ויי פי גסיור חטיבתי- רווחה 

64,04664,046מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

600600מ"גל החשמל כוכב ים בעאביזרי חשמל

6,9936,993מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

1,1350מפעל לייצור דגלים וחולצות-רובין. אדגלים

168,827168,827*הושחררישוי ותחזוקה

1,875,7440מ"הראל טכנולוגיות מידע בעתחזוקת מרכזי מחשוב

2,0642,064מ"נספרסו ישראל בעקפסולות למכונות קפה

8940מ"ליין יבוא ושיווק רהיטים בע- טופ ריהוט משרדי

351351מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי

1,6381,638מ"אונית שרותי מחשב בעעיצוב גרפי

1,463658מ"אונית שרותי מחשב בעהדפסה

6,5526,552מ"ן בע'קומיוגמערכת ניהול פרויקטים

4560מרכז ישראלי לנגישות-מהלבמערכת שמע ללקויי שמיעה

351351לאל חסן'גתרגומים

165,0190מ"זיפקום תקשורת בעמחשבים נייחים

853853לאל חסן'גתרגומים

72,15472,154מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמחשבים נייחים

1,4631,462אינטגרציה ותשתיות. טי. מטריקס אימסכי מחשב

2,9250גולן רונןקורסים והכשרות

563563מ"חשבשבת בעשירותי תחזוקה לתכנת חשבשבת

3,1360מ"א מיטווך ובניו בע.יאביזרי מחשב

4,6804,680מ"א מיטווך ובניו בע.ירישוי ותחזוקה

714714מ"א מיטווך ובניו בע.ירישוי ותחזוקה

40,2480מ"אוריקון בעמסכי הקרנה למצגות

3,5103,510מ"בע (רקמה ודגלים)קלמן ברמן ציוד משרדי וכללי

1,8721,872פז אלמלךהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

1,2651,265מ"און טיים בעספרות מקצועית

3,1120מ"מוסד הטכניון למחקר ופתוח בעקורסים והכשרות

219,960219,960מ.סלקום תקשרות קווית שרישוי ותחזוקה

73,1250מ.סלקום תקשרות קווית שרישוי ותחזוקה

308,079217,195*הושחררישוי ותחזוקה

130,06367,685*הושחרשירות תחזוקה

680680מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

239,0540מ"בינת יישום מערכות בערישוי ותחזוקה

85,1980ח"רו- אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות ביקורת מימון בחירות

67,4420ח"רו- גנור מאירה ביקורת מימון בחירות

97,8800ח"רו- אר 'נג, גרסט, קירזון, שדהביקורת מימון בחירות

116,9050ח"רו- ' דב ויינשטיין ושותביקורת מימון בחירות

161,8020ח"רו- ' יטניצקי וינשטין ושות'זביקורת מימון בחירות

88,4950ח"רו- ' קלמנוביץ הרצל כהן ושותביקורת מימון בחירות

1,2251,225מ"מעדני אורי ובניו בעיום גיבוש- רווחה 

87,4800ח"רו- ' כספי דואק קורן ושותביקורת מימון בחירות

93,3150מועלם את סכניני רואי חשבוןביקורת מימון בחירות

65,9200ח"רו- ' מימון שלום ושותביקורת מימון בחירות

99,4020ח"רו- סווירי ושות ביקורת מימון בחירות

93,3150ח"רו- ' סימון אוטניק ושותביקורת מימון בחירות

502429מ"בע (משה חסיד)טל מערכות מאגרי מידע

93,3150ח"רו- עזרא כדורי ביקורת מימון בחירות

161,5480ח"רו- ' פאהן קנה ושותביקורת מימון בחירות

93,3150ח"רו- ' ביגר ושות, פרג, להב, פריידקסביקורת מימון בחירות

93,3150ח"רו- קדמי אלחנתי ביקורת מימון בחירות

168,6500ח"רו- ' שורץ לרנר דובשני ושותביקורת מימון בחירות

20עמוד 
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118,9340ח"רו- שטראוס לזר ביקורת מימון בחירות

70,7390ח"רו- ' שרון שטיינר זילבר ושותביקורת מימון בחירות

70,7390ח"רו- אורי אליאב ביקורת מימון בחירות

24,2460מ"פרי טורס בעיום גיבוש- רווחה 

54,5170מ"סינריון פיתוח ומערכות בע2021תחזוקה שנתית 

35,6170מ"מטאור פלוס למערכות מידע בעSAPתחזוקת ממשקים עם 

37,52937,529*הושחררישוי ותחזוקה

1,4550שולץ גילסיור חטיבתי- רווחה 

159,33353,787מ"הראל טכנולוגיות מידע בעמסכי מחשב

3,4480מ"תים נטקום בעמסכי מחשב

50,0000מנטור הדרכה והשתלמויותקורסים והכשרות

173,16037,094מ"אר דיזיין בע.צוות איעיצוב גרפי

4,9734,972מנטור הדרכה והשתלמויותמבחני מיון

1,0740מנטור הדרכה והשתלמויותייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

840840אק,אבו סעדה מנסור הדיליום גיבוש- רווחה 

6000חלבי מיאסהיום גיבוש- רווחה 

900900חלבי קמילאיום גיבוש- רווחה 

1,5750טורקניץ יצור תכשיטיםיום גיבוש- רווחה 

2,0001,809מ"בע (1974)קרביץ ציוד משרדי וכללי

49,9980מתודיקה למידה אפקטיביתייעוץ ארגוני

155,2460מ"הפקות והשקעות בע. ווי. ביקורסים והכשרות

1,0001,000מ"שפדוני בעיום גיבוש- רווחה 

1,5001,500לנקרי דבירמוצרי כיבוד ושתיה חמה

1,4700אוגידק ניהול וייעוץיום גיבוש- רווחה 

1,1000מ"מודול ריהוטים בעריהוט משרדי

118,0000משרד ראש הממשלהקורסים והכשרות

148,639148,639מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

4,9964,996מ"אלה בשן אנד קו בעקורסים והכשרות

361,790361,790מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"תחזוקת מנת

227,7440מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

2,0762,076מ"פעמית תבניכל שיווק בעהיגינה וניקיון, ציוד חד פעמי

41,12441,124מ"בע. י. ע.תדמית הפקות אסרטונים

6,8000מ"ון ברייס הדרכה בע'גהרצאות ופעילויות- שיוויון מגדרי 

1,462,8030מ"בע. טי. מטריקס אירישוי תכנה למרכזי מחשוב

81,8810מ"בע. טי. מטריקס איתחזוקת מרכזי מחשוב

1,9661,966קריינות רדיו וטלויזיה- וסרמן משה תחזוקת מרכזי מחשוב

240,0010מ"טסט בע-קווליתוצרי למידה לקורסים והכשרות

17,20517,205אס פתרונות שפה. י'ג. אםתרגומים

4,0774,077מ"סי מילה תרגומים בע.בי.איתרגומים

262,5970מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

889608גרפוס פרינטהדפסה

940,000150,567מ"מכון קינן שפי בעמבחני מיון
2,925977חוצה צפון בעמ 20216כבישי אגרה 

45,2560מ"מקום ערכים ויזמות אדם וגוף בעסיור חטיבתי- רווחה 

199,9980אקספריס סייברייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

199,9980מ"גרופ בע. פי.איייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

199,99938,750איי פי וי סקיוריטיייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

400,0005,470ליאקום מערכותייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

499,9990יי'סי אר גייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

499,9990מ"טריאד סקיוריטי בעייעוץ לביקורת ולבירור תלונות

1,041937ב(2000איכות )חבר המתרגמים בינלאומי תרגומים

2,0712,071גרפוס פרינטהדפסה

553554מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אאביזרי חשמל
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383383מ"אספקה טכנית בע.-ח.נ.אאביזרי חשמל

21,5000המרכז הבין תרבותי לירושליםקורסים והכשרות

20,00012,400מ"פרולוג ארד בעהדפסה

2,3400עידן מןכנס פורשים

20,00012,360לשכת רואי חשבון בישראל2022ח לשנת "דמי חבר לשכת רו

175,000163,830הוועד המרכזי- לשכת עורכי  הדין 2022ד לשנת "לשכת עו- דמי חבר 

3,3943,394גרפוס פרינטהדפסה

10,48610,486מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

2,5452,545מ"בע (1974)קרביץ מוצרי כיבוד ושתיה חמה

2,2582,258מ"שיא קופי בעהדפסה

4,9844,984מ"נאומבורג ודרורי בעהדפסה

50,0000ברנזון חיים או לאהייעוץ משפטי

121,623121,624ועד ירושליםירושלים- ועד - רווחה 

25,73125,731ועד חיפהחיפה- ועד - רווחה 

45,90045,900א"ועד תועד תל אביב- רווחה 

3,5100פאר דנהקורסים והכשרות

137,522137,522מ"מערכות בע. טי.מטריקס אייה"מערכת מנת

95,6740מ"מלם מערכות בעמערכת מימון מפלגות

1,1010מ"פסים ריהוט גן בעריהוט משרדי

45,89445,894מ"בע (1989)בית ירוק עציצים- חזות לשכות 

16,70816,708מ"אביב בע-זאוסכוסות רב פעמיות- צמצום חד פעמי 

14,00514,005מ"ענת בע.אבקבוק נירוסטה- צמצום חד פעמי 

4,7974,797מ"קמפוס לדפוס דיגיטלי בעהדפסה

4,9004,900מ"לבטוח בע' ענבל חבקורסים והכשרות

15,9370מ"בע. טי.איי.נסמימוש בלשכות ומאגרים

2,8002,800מ"אלה בשן אנד קו בעקורסים והכשרות

.נתונים שמטעמי ביטחון אינם מצויינים* 
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