
חשבוניות/ השירותשם הספקחשבון

תשלומים בשנת 

2014 כולל 

מע"מ - בשקלים

91,004נסיעותמוניות העיר ראשל"צ7000

74,576שכירות נגרריםגליל מערבי (1993)חברה7001

190,071מוקד פניותבינת סמך אאוטסורסינג7002

448אחזקהאבריאל אלקטרוניקה7004

שכירות מקום וארוחה לישיבת מלון מצפה ירושלים7005

מועצה
4,099

100,300הפקותדרוקר גורן תקשורת7007

14,160יעוץ פנסיוניח.ד.ארז יועצים בע"מ7008

12,760ארוחות לעובדיםשילת קרל בע"מ (פיצלה)7009

1,550אחזקהסופרמדיה יזמות עיסקית ומוצרי קד"ם7010

180,540יח"צבן חורין ואלכסנדרוביץ'7011

174אחזקהפמסון בועז מפתחות7012

2,124שירותים מקצועייםמשבניק צביקה7014

21,417שרות שנתישניידר אלקטריק ישראל7017

2,187עיתונותג'רוסלם פוסט בע"מ7020

84,425ייעוץ כלכליג'י.אס.אי מחקר אנליטי 7021

5,104אירוחשוקולד בר(מ.ב.)הרצליה7023

4,064ארוחות לעובדיםציון שלום-קפה7024

1,770לקטוראבנימציה7026

3,410משרדיותאיי או אס פתרונות משרד7027

1,770לקטורבר לוי עמרי7028

4,915ארוחה וסרט לעובדיםניו לינאו סינמה(2006)7029

36,105ציוד מחשובתים נטקום בע"מ7033

47,200יעוץ מקצועיליבר-בקרה,ניהול ותכנון7034

2,100אחזקהאוניברסל פרטס א.ב7035

2,100לוחות שנהילדים בסיכוי7037

10,200השתלמויותקבוצת יוזמות בע"מ7040

44,163תחזוקת מחשביםווי אנקור בע"מ7042

333מחשובדורנט טק בע"מ7043

661משרדיותקולומויסקי אלכס שרותי7044

36,095לקטורהילה טימור אשור7046

1,150מחשובסנופר יבוא יצוא ושיווק7047

7,000כיבוד פסטיבל דוקאביבטריפל דיאלוג קפה בע"מ7051

940כיבוד לחנוכהבית הנציב שרותי מזון7053

9,000כנס פורום הפורמטיםהוד תמיר7054

2,242אחזקהגבי אלקטריק7056

6,338שירותים מקצועייםדני ברנדה ייעוץ וניהול7058

5,698הסעות לפסטיבל דוקאביבמובילי הורדים בע"מ7070

20,300מערכת גילוי אשלפיד אש מסחר והשקעות8211

121חניהשותפות נכסי לב הגבעה8218

755אחזקהסטאר מטבחי בוטיק8220

1,680ארוחות לעובדיםדניש יזמות עסקית8791

10,590ארוחות לעובדיםתיאלנדי נודלס  בר8792

330אגרותאיגוד יועצי  התקשורת8797

33,874שיפוציםאבי ס. בדק בית8798

3,068עטיםעולם של מתנות מהעולם8803

40,551נסיעות לחו"לענבל חברה לביטוח בע"מ8804

75,064אנטנותאלומה פתרונות8807

36,906ציוד משרדיגרפיטי-שיווק הציוד8809

896לקטורמיתר קוטלר ייצוג וניהול8813

759לקטוררייספלד דני8815

896לקטורארגמן רחל8816

42,725מזגניםמחסני מיזוג ירושלים8819

14,790ארוחות לעובדיםצבג יפה8825

207,682מצבריםטנסור מערכות בע"מ8826

השתתפות בכנס עיתונאים ארקיע קווי תעופה8836

102,690באילת

1,665אחזקהאודם טכנולוגיות8839

6,625כיבטד לפיצ'ינגאקדמיק פאוז בע"מ8842

9,942נסיעותמוניות בר אילן8846

245משרדיותחי בזק הפקות דפוס8847

3,300פעילות לפוריםליאור חן8848



חשבוניות/ השירותשם הספקחשבון

תשלומים בשנת 

2014 כולל 

מע"מ - בשקלים

5,015פעילות לפוריםפופקולנד8849

1,800פעילות לפוריםנמרוד אבגר8850

1,000פעילות לפוריםבן שבת מיכל8851

1,800הסעות לפיצינגטיולי מרחבים בע"מ8852

15,100הובלותהובלות עידו8854

88,184תווי שילשכת המסחר תל אביב8861

1,192אחזקהאמת -1 מוצרי פרסום8862

1,286פרסוםחברת אול יו ניד בע"מ8863

12,602רמקוליםסנסנטר 2000 בע"מ8864

20,447מסדים לציוד תקשורתתקשורנט בע"מ8867

19,352יח' ניטורברודקסט דיזיין מיכה8868

11,800שירותים מקצועייםב.ליטאי ושות' ניהול8869

1,332ציוד משרדיברוכים לייזרליין בע"מ8870

260דיבוריתפורום-אביזרי רכב8871

2,652אנטנותהיפר -טק מערכות8872

8,073אחזקהטי. סי. אס. תבונה8873

1,500הובלותצ'טה שליחויות בע"מ8875

37,260ארוחות לעובדיםסבתא סנדוויץ8876

655וילוןדומוס ארט8877

1,487אחזקהטרוניק -ייבוא ושיווק8878

34,544ציוד מחשביםאספירקום מערכות בע"מ8879

6,064לקטוראילאיל אלכסנדר8882

6,726עיצוב גרפי לדוחמעיינות א. גד בע"מ8892

4,365ארוחות לעובדיםא.ב. מאפים8894

7,494תחזוקת מחשביםטלדור איי.טי בע"מ8896

12,620ארוחות לעובדיםפינתי על האש8903

7,646אחזקהפילו מאיר תחזוקת תרנים8925

2,755ארוחות לעובדיםפיצה יהלום בע"מ8927

1,380,108שכירות תחנות שידורחברת סלקום ישראל8928

34,733ארוחות לעובדיםאספרסו בר אלגזי בע"מ8944

125,877יעוץ כלכליפרלמן ושות' יעוץ כלכלי8948

2,003אחזקת רכבשלמה תחבורה(2007)8954

433עיתוןג'רוזלם פוסט בע"מ8955

129,800הפקותדוד דרעי8956

2,301אחזקהאומן מיכון משרדי8977

170,070הפקותקסטינה תקשורת בע"מ8984

5,100אגרותלשכת עורכי הדין בישראל9000

שכירות ותחזוקת תחנות בזק חברה ישראלית9005

שידור, סיבים, קווים וטלפונים, 

פירוק אתר בני יהודה

13,094,294

10,472ארנונהעירית עפולה9006

114,932ייעוץ מקצועיבר לב ושות`9007

1,055,021חשמלחברת חשמל לישראל9008

2,714הובלותלוי יוסי הובלות9009

46,690יעוץ משפטינ.פינברג ושות-עורכי דין9012

113,445מידע תקשורתייפעת המרכז למידע9013

42,152כח אדםטלדור יועצים בע"מ9015

3,964אחזקהסייף טי וי דיגיטל  בע"מ9017

1,574,471יעוץ משפטיאפרים אברמזון ושות`9020

23,623עיתונותעתון הארץ בע"מ9021

6,583כיבודיםפאשה לחמג`ון דונר9024

447,209ציוד אלקטרוניוייז-טק בע"מ9028

163,567טלפונים ניידיםפלאפון תקשורת בע"מ9032

165אחזקהמגן והנדסה9035

3,680השתלמויותמכון תמר בע"מ9039

2,199,875שכירות מקטע ח.ל.לח.ל.ל. תקשורת בע"מ9052

21,246אחזקת מיזוגי.נובק (2006) בע"מ9053

1,076פולי קפהלנובה איטליאנה בע"מ9055

7,741אחזקהאפקון התקנות ושירותים9056



חשבוניות/ השירותשם הספקחשבון

תשלומים בשנת 

2014 כולל 

מע"מ - בשקלים

קמפיינים, פרסומים, פרומואים, לשכת הפרסום הממשלתית9058

233,510מודעות

3,280תווי שירעיונית בע"מ9061

400תקשורתסמייל טלקום בע"מ9062

17,700שכירות מכונות צילוםגסטטנרטק בע"מ9068

893,488ציוד אלקטרוניאראן אלקטרוניקס9077

354אחזקהוויזקום תקשורת בע"מ9080

14,433עיתונותידיעות אחרונות -מנויים9084

51,168ציוד מחשביםארז אדר מחשבים9087

1,816מתנותמתוקי הראל בע"מ9090

143,488ארוחות לעובדיםמסעדת יהודה ושרלי9092

8,044תחזוקת תוכנותחשבשבת9102

24,072יחסי ציבוריודל חני9103

9,797ארוחות לעובדיםרוזאי9109

2,063תוכנותט.מ.ל.מיקרו מחשבים9110

636,000שת"פ קרנותקרן יהושע רבינוביץ9126

27,267גיליון מידעהאגודה הישראלית9130

269,885שכירות תחנת שידורמועצה איזורית שער הנגב9136

67,863תמלול ישיבותאולטקסט שרותי משרד9144

71,413הפקותהיפרמדיה תקשורת9148

456,836שכירות תחנות שידורחברת מלונות שלום בע"מ9154

90,624יעוץ כלכליא.חפץ ושות`בע"מ9160

47,856שירותי כוכביתמרכז הכוכביות הארצי9162

304,140שכירות תחנות שידורחברת מלונות דן בע"מ9169

370משרדיותשלוח -מפעלי הנצחה9171

28,757מוצרי חשמליוחנן ליפשיץ ושות` בע"מ9172

210אחזקהפאול בריגדה בע"מ9174

234,537הפקותפישר פיצ'רס בע"מ9178

8,404אחזקת גנרטוריםפ.ק.גנרטורים וציוד בע"מ9180

70,980יעוץ מקצועיגולדברג ושות`-רואי9181

13,688הפצת סרטיםפליינט9189

15,692דוארחברת דואר ישראל9190

950השתלמויותמכללת ויינגיט9198

3,540פרסוםתמוז אולפנים9200

28,020ארוחות לעובדיםבורגרס בר9207

19,598ציוד תקשורתאנויטק בע"מ9214

12,475ארנונהמועצה אזורית גולן9219

1,283נסיעותהנתיב המהיר בע"מ9224

4,682שירותי לוויןדי בי אס שירותי לווין9227

20אגרותהאולפנים המאוחדים9230

106,625תחזוקת אתר אינטרנטאיוויב בע"מ9242

544,856שכירות רכביםאלדן תחבורה בע"מ9243

36,875יעוץ ביטוחאורי אורלנד משרד יועצים9255

935עיתונותמעריב9264

9,558בדיקות קרינהמרס אנטנות ומערכות אר9268

2,792אגרותמשרד המשפטים9271

44,304מסדים לציוד תקשורתאונסט הנדסת מערכות9274

826אחזקהכיוונים אמדור מערכות9281

2,077אינטרנטנטוויז`ן9286

372,559ציוד אלקטרוניאי.וי.קום בע"מ9294

1,801אחזקהמגלקום בע"מ9303

5,148ציוד חשמלא.נ.ח.-אספקה טכנית9306

3,006,640שותפות בועדה למדרוגהוועדה הישראלית9308

187,770הפקותסינמקס הפקות בע"מ9312

780ציוד משרדיחנן מכשירי כתיבה9316

196תוכנותאינטרספייס בע"מ9321

463,860סקריםמדגם יעוץ ומחקר בע"מ9327

29,299שכירות לישיבותציוני אמריקה נכסים ובניין9334

18,756פרסום מודעותמוקד המודעות הארצי9336

12,913מיזוגאורות הנדסת מערכות9338

519אחזקהמזרחי נחום9339



חשבוניות/ השירותשם הספקחשבון

תשלומים בשנת 

2014 כולל 

מע"מ - בשקלים

10,818אחזקת מיזוגמיכאל סקלוט-שרותי9340

198משרדיותמ.ברוכים ובניו בע"מ9348

75,104שירותים מקצועייםי.רויך ושות` בע"מ9352

7,210סקריםקנטאר מדיה מחקרי9353

5,363תווי שילאומי קארד פקדונות9356

51,960הדפסת דוחות וניירותדפוס העיר העתיקה בע"מ9359

1,140כנסאיגוד המפיקים לקולנוע9362

1,918אגרותלשכת רואי חשבון9365

32,214לקטורציגלר עליזה9368

425הדפסת תעודותדפוס כספית שירותי דפוס9387

5,130אחזקת מכשירי מיםשטראוס מים בע"מ9394

840,810אחזקת מבנה בית הדפוסקל חן ניהול ואחזקות9396

585אחזקהמאסטרו רלגוד9405

60,000הפקותקרן מקור לסרטי קולנוע9416

4,528ציוד מחשובאיי דיגיטל סטור בע"מ9420

106,500הפקותזייגוט פילמס בע"מ9421

708אחזקהבלוך את אינג'9436

2,830הדפסת שקיםאינטר-צ`ק(וינבאום9440

9,086שירות שנתי ציוד עריכהדראקו בע"מ9450

8,412ציוד חשמלאר-כה בע"מ9455

279,555ביטוחאיילון חברה לביטוח בע"מ9467

4,816יעוץ פרסומותדר` רלי אבל9478

1,184,822שכירות מבנה כנפי נשריםכלכלית ירושלים -כלל9482

83,661שכירות תחנת שידורנוף המפרץ אילת דירות9483

791,924ארנונהעיריית ירושלים9484

72,758כיבודשופרסל דיל9485

37,337כיבוד לישיבות מועצהאספרסו אמריקה בע"מ9488

590צילום אירוע פיצ'ינגשגב שרותי צילום9492

176,163שכירות תחנת שידורמועצה מקומית מעלה אפרים9493

29,380ביטוחמגדל חברה לביטוח בע"מ9503

36,095לקטורהבית הכתום בע"מ9506

649אחזקת שעון נוכחותמגדלור מערכות זמן אמת9510

23,233עיתונות וכנסיםגלובס פבלישר עתונות9514

63,720הפקותצ'פלין אילנה9520

950,256שירותי אבטחהעמישב שרותים בע"מ9528

2,647ספרות מקצועיתבורסי הוצאה לאור של9529

9,200הסעות פיצ'ינגהורן את ליבוביץ בע"מ9530

103,182תמלוגיםאקו"ם בע"מ9534

10,030לקטוררחל אסתרקין9537

1,031שכירות חדר ישיבותעתידים חברה לתעשיות9540

70אחזקהיסקרוביץ בע"מ9542

14,160שכירות נגרריםקואופרטיב "הנמל החדש"9546

225,795יעוץ מחשוב, אחזקה ופיתוח אפליק דיזיין בע"מ9555

5,161ציוד מתכלהגורי עצמון שניר בע"מ9557

12,512מחשובמלם תים9558

619אחזקהכשיוף אלקטרוניקה9559

34,266לקטורברוך ברנר9561

11,965גינוןאופיר ירקוני9565

9,440יעוץ חשמלאייל שר -שלום הנדסת9569

14,340לקטורגליקסקום בע"מ9572

1,200ייעוץשלמה דסקל9579

212,400הפקותמטר תוכן בע"מ9583

7,350תקשורתהוט -מערכות  תקשורת9588

213אחזקהד"ר גב -המרכז הבריאותי9593

5,310שירותי יעוץ דיני עבודהדטהפקס בע"מ9596

106,200הפקותאסף בנית9598

4,295ציוד חשמלאבי שרותי חשמל9601

8,950ציוד מחשביםאייבורי מחשבים בע"מ9606

40,179שליחויותישגב הובלות ושליחויות9607

64,020הפקותמוזה הפקות בע"מ9608

836שירות שנתיתעשיות בית אל זכרון9623



חשבוניות/ השירותשם הספקחשבון

תשלומים בשנת 

2014 כולל 

מע"מ - בשקלים

4,720שירותים מקצועייםאדם מילא9625

53,100תמלוגיםתל"י חברת התמלוגים של9626

3,929ציוד מתכלהפעמית קרטון ואריזות9630

3,005שירות גביה בהוראת קבעשקד מחשבים בע"מ9632

36,858שירותים מקצועייםמכון קינן-שפי בע"מ9645

1,826מדפסותאוריקון בע"מ9646

11,803נסיעות בכביש 6דרך ארץ9654

63,870הפקותסרטי האחים היימן בע"מ9665

9,310כיבוד לישיבות מועצהגורמה ליין בע"מ9666

237מיםהגיחון-מפעלי מים וביוב9676

47,200ייעוץ מחקרפרופ` שאול בר-לב9677

18,600תעודעתפורום היוצרים9680

1,387ספרות מקצועיתהוצאת הלכות בע"מ9684

21,240מידע תקשורתיאס.אפ.אנ.קיי מידע9686

3,657יעוץ פרסומותהרולד סגן כהן9687

44,798לוח חשמלאליפור &גוסטב בע"מ9695

200,159ביקורת רו"ח + עבודות שונותזיו את האפט,יעוץ וניהול9701

578אחזקהחוליות שיווק (1994)9702

74,490הפקותטריפוד הפקות בע"מ9707

199,807חשמלחברת חשמל מחוז9708

20,827מחשובגמאטרוניק תעשיות9716

63,720הפקותקן- תור איתי9738

270,186דלק לרכביםפזומט מקבוצת פז בע"מ9739

3,072תחזוקת תוכנותניו אייג' טק בע"מ9746

968ציוד משרדיקרביץ (1974)בע"מ9750

260תיקון מדפסתאוליטק ש.ב.א בע"מ9760

381,600שת"פ קרנותהקרן החדשה לקולנוע9762

10,620שכירות מקום לישיבותכפר המכביה בע"מ9763

1,440משלוחי מנותעמותת" גדולים מהחיים"9770

1,011עיתונותמקור ראשון המאוחד9771

35,457תחזוקת תוכנותאפריקוט טכנלוגיות בע"מ9772

94,400הפקותשולה שפיגל בע"מ9773

1,697לקטוראיבתיסאם פילמס9792

4,696תחזוקת תוכנותסינריון מערכות בע"מ9793

1,620ארוחות לעובדיםסטקיית המושבה9799

6,010רשיונות גוגלאזטק טכנולוגיות בע"מ9802

90,120יעוץ מקצועיאבולעפיה אביטל ושות'9807

81,420תחזוקת תוכנותגפן דקל טכנולוגיות בע"מ9809

702,485שת"פ קרנותיואל שלוי- הקרן הרב תרבותית (נאמנות)9818

5,000אולם לכנס דוקאביבעיריית מעלות תרשיחא9822

70,800תחזוקת תוכנותיפעת בקרת פרסום בע"מ9825

10,606שכירות מקום לישיבות מועצהיפה לי"-מרכז לימודי"9832

7,708ספרות מקצועיתנבו הוצאה לאור בע"מ9833

תחזוקת תוכנת שכר והדפסת סינאל מ.ל.ל פייווי בע"מ9834

16,393תלושי משכורת

3,800שי לטו בשבטע.נדב פרחים ועיצובים9835

2,832אחזקהאדוויס אלקטרוניקה בע"מ9843

428,618מחשובבינת תקשורת מחשבים9845

1,535מתנותפרחי דליה9854

7,407משרדיותחבר המתרגמים בינלאומי9859

11,836יעוץ מקצועיסלונקיו-גפן  רונית9863

27,368תחזוקת תוכנותאלעד מערכות תכנה9873

324,234כח אדםחבר  -חברת כח אדם9874

1,222ריהוטרהיטי הכוח (1991) בע"מ9876

46,588אינטרנטבזק בינלאומי בע"מ9878

978נסיעותמוניות והסעות מלחה9882

3,656שכפול סרטיםאיציק קום9885

3,526פולי קפהפאוזה שירותי קפה בע"מ9892

שכירות תחנות, קוי תמסורת פרטנר תקשורת בע"מ9899

ואינטרנט
516,000

71,100הפקותטי.טי.וי.הפקות בע"מ9903



חשבוניות/ השירותשם הספקחשבון

תשלומים בשנת 

2014 כולל 

מע"מ - בשקלים

395,635מחשוב (שירותי עזרן)קנטאר מדיה בע"מ9914

50,532ציוד אלקטרוניארדן קונטרול-טק בע"מ9926

1,298אחזקהאלה" אינסטלציה"9933

41,064תחזוקת תוכנותאופס פור דוט נט בע"מ9934

983ספרות מקצועיתפרובוק בע"מ9938

3,717אחזקהברכה ויקטור9945

2,354,099שכירות מבנה בית הדפוסדונה חברה להנדסה ובנין9948

2,875לקטורשירי צור9955

880כיבוד הרמת כוסיתארבע עונות קייטרינג9956

כיבוד לישיבות וארוחות בל ג.י.י.ר בע"מ9957

7,002לעובדים

3,200מתנותללין נרות וסבונים בע"מ9960

5,900לקטורלב ארי רות9975

83,308יעוץ כלכליזמל ייעוץ  בע"מ9977

21,480ארוחות לעובדיםפלאפל 4 טעמים9991

10,030לקטורשמיר עינת9992


