
שם השם 

ההזמנה 

(ספק)

+ ערך הזמנה 

מ"מע

ביצוע חשבוניות 

מ "כולל מע

והצמדות 

מהות ההתקשרותמ"במט

מסיעי אריה 

שירותי הסעות2,841.922,817.84מ"שאשא בע

אגד תעבורה 

שירותי הסעות6,038.715,987.53מ"בע

מלון מצפה 

ירושלים 

 כנס במעלה החמישה136,747.8463,727.56מ"בע (ממי)

 שירותי ליווי לועדת תמיכות124,015.6452,607.47ישר יצחק

שרגא בר 

שירותי בידור1,180.001,160.00מ"בע

קומפיוטרגרד 

טכנולוגיות 

47,402.8747,001.15מ" בע1995

עיצוב דף נלווה להפקת 

כרטיס אזרח ותיק

49,938.3133,910.82מ"מימשק בע

 שרותי ייעוץ ותכנון להפקת 

כרטיס מועדון צרכנות אזרח

שירותי הסעות2,674.352,651.69מ"בון תור בע

אגד תעבורה 

שירותי הסעות3,394.603,366.00מ"בע

מסיעי אריה 

שירותי הסעות12,243.4012,139.65מ"שאשא בע

מגדל נכסים 

שכירת חניות1,006,351.20959,325.54ומימון

איכות 

קייטרינג שולץ 

8,190.000מ" בע1997

לשכת השר . שירותי מזנון

בכנסת

אגד תעבורה 

שירותי הסעות10,042.269,959.16מ"בע

מסיעי אריה 

שירותי הסעות3,039.263,013.50מ"שאשא בע

 מקור***

 ראשון

 המאוחד

(הצופה) שירותי עיתונות1,699.201,682.00מ"בע 

שירותי עיתונות3,370.083,341.52ידיעות מינויים

הוצאת עתון 

שירותי עיתונות3,292.203,292.20מ"הארץ בע

ענבל חברה 

 יעוץ ביטוחי12,000.0011,900.00מ"לביטוח בע

גלובוס רשת 

97,586.000בתי קולנוע

יישום השתתפות במימון 

פ תקנות האזרחים "ע

הותיקים

קולנוע אילת 

25,624.503,182.75באילת בעמ

יישום השתתפות במימון 

פ תקנות האזרחים "ע

הותיקים

הוצאת עתון 

שירותי עיתונות2,633.762,633.76מ"הארץ בע

אהרון שבתאי 

הובלה1,770.001,770.00מ"הובלות בע

רשומות 

משרד 

5220המשפטים

 תשלום עבור רשומות מידע 

מרשם מאגרי מידע



דונטלו אמצעי 

 אספקת דוכנים50,000.1450,000.14מ"מ בע"קד

קרביץ 

רכישת ציוד6,754.326,754.32בעמ (1974)

 הדפסת חולצות8,142.008,142.00מ"גיפטק בע

איתן . ס.א

 הדפסת שלט עליון9,912.009,912.00מ"בע

חברת דואר 

שירותי שליחויות33,134.400מ"ישראל בע

 אספקת עטים28,910.0028,910.00מ"גיפטק בע

שירותי הסעות3,598.483,047.94מ"בון תור בע

אגד תעבורה 

שירותי הסעות6,502.765,511.04מ"בע

מסיעי אריה 

שירותי הסעות17,629.1417,626.60מ"שאשא בע

ניהול -סטייל

והפעלת 

מועדוני 

הפעלת מועדון צרכנות3,400,000.08397,290.24ש-לקוחות

המועצה 

הלאומית 

להתנדבות 

 עבור הפקת אות מגן  השר40,600.0039,344.00ר"ע)בישראל 

יונייטד קינג 

אחזקות 

30,006.5714,886.50מ"בע (1999)

יישום השתתפות במימון 

פ תקנות האזרחים "ע

הותיקים

מלון מצפה 

ירושלים 

 יום עיון לעובדי המשרד6,077.005,104.68מ"בע (ממי)

שקדיה גבע 

רכישת מארזי חג3,823.203,823.20מ"תעשיות בע

משרד 

522522המשפטים

 עבור תשלום אגרות 

רשומות מידע

שכירת אולם6,586.006,586.00הכנסת

שירותי הפקה49,902.2034,625.10בן עדי מנחם

שירותי מזון536536וקנין יעקב

- גרפיטי 

שיווק ציוד 

משרדי ונייר 

 רכישת ציוד משרדי10,901.88458.97"בע

קלמן ברמן 

רקמה )

 2003 (ודגלים

 רכישת דגלים778.8778.8מ"בע

 רכישת תיקי אלבד41,300.0041,300.00מ"סתיו צ בע

, יד הפקות

ציוד הגברה 

שירותי הפקה50,000.0150,000.01מ"ותאורה בע

רשות הגנים 

הלאומיים 

ושמורות 

פ סיורים"שת9,000.009,000.00הטבע

אלחרר 

סידור פרחים2,289.20855.85אברהם

קרביץ 

רכישת ציוד2,959.442,959.44בעמ (1974)

רכישת ציוד12,390.0012,390.00שאול ששון



פלא פלוס 

 רכישת עטים20,650.0020,650.00מ"בע

שירותי הפקה48,970.0048,970.00גרינברג ברוך

שירותי הסעות826826מ"בון תור בע

דורות לקידום 

אוכלוסיה 

 רכישת דוכן לכנס6,490.006,490.00מ"מבוגרת בע

שירותי בידור29,500.0029,500.00קבוצת גבע

איכות 

קייטרינג שולץ 

 שרותי קייטרינג26,882.1726,880.00מ" בע1997

מסיעי אריה 

שירותי הסעות1,134.380מ"שאשא בע

גורנשטיין 

שירותי הנחייה8,260.008,260.00אליהו יוסף

דורות לקידום 

אוכלוסיה 

שירותי עיתונות2,400.592,400.59מ"מבוגרת בע

" דפוס" נירים  

 והוצאה לאור

48,518.0648,518.06מ"בע

שירותי הדפסה ומוצרים 

נלווים

שירותי הפקה49,000.0149,000.01דור ארז

נבו הוצאה 

 דמי מנוי1,003.001,003.00מ"לאור בע

גלובוס רשת 

בתי קלונוע 

165,310.6860,761.35מ"בע

יישום השתתפות במימון 

פ תקנות האזרחים "ע

הותיקים

דטה חוק 

דמי מנוי2,358.822,358.82מ"ומשפט בע

קרביץ 

רכישת ציוד משרדי18,011.5215,608.92בעמ (1974)

יפעת המרכז 

למידע 

תקשורתי 

שירותי מידע ועיתונות47,242.2422,300.56מ"בע

דורות לקידום 

אוכלוסיה 

 רכישת שטחי פרסום23,600.0023,600.00מ"מבוגרת בע

המכללה 

האקדמית 

כנסים57,000.000(ר"ע)ספיר 

איסתא 

שירותי רווחה17,000.2617,000.00מ"ישראל בע

- מי עדן בר 

שירות 

מחלקה 

אספקת מזון2,905.630מ"ראשונה בע

שירותי הפקה21,240.0021,240.00אלפסה ישראל

יש שחר 

 אריזה ועיטוף22,821.2022,821.20מ"הפקות בע

עולם קטן 

תקשורת 

 אריזה ועיטוף27,017.2826,999.58מ"בע

ארגוני במות 

שירותי הפקה21,830.0021,830.00מ"בע

השכרת ציוד50,000.0150,000.01כהן דוד



בנוביץ 

תקשורת 

שירותי צילום והקרנה2,950.002,950.00מ"בע

שירותי בידור14,500.0114,500.01פדלון סיגל

לנגה ישראל 

שירותי ייעוץ44,250.0044,250.00יצחק

מסיעי אריה 

שירותי הסעות9,793.950מ"שאשא בע

השתתפויות 

בנכסים 

שכירת חניות10,620.000בישראל בעמ

קומפיוטרגרד 

טכנולוגיות 

הפקת תעודות אזרח ותיק366,172.00227,368.01מ" בע1995

ענבל חברה 

 שירותי יועץ ביטוחי12,069.400מ"לביטוח בע

אורלנדו 

ר .ה.ע)סינמה 

49,031.360מ"בע (2011

יישום השתתפות במימון 

פ תקנות האזרחים "ע

הותיקים

החברה 

לפיתוח 

, תיאטרון

, מוסיקה

57,959.460אמנות

יישום השתתפות במימון 

פ תקנות האזרחים "ע

הותיקים

דנגוט 

מחשבים 

רכישת ציוד משרדי10,924.990מ"בע

תים - מלם 

 רכישת ציוד מחשוב13,345.800מ"בע

רכישת ציוד משרדי4,366.004,366.00קדמי דורון

בית התפוצות 

התקשרות הקשר הרב דורי1,644,033.821,036,611.12(צ"חל)

האגודה 

הישראלית 

לגרונטולוגיה 

רכישת שטח פרסום וכנסים15,250.0015,250.00(ר"ע)

האגודה 

הישראלית 

לגרונטולוגיה 

רכישת שטח פרסום וכנסים50,000.0050,000.00(ר"ע)

התאחדות 

הסטודנטים 

2,497,750.002,483,821.08בישראל

התקשרות הפעלת 

סטודנטים

אוניברסיטה 

שירותי מחקר1,670,758.001,086,827.00העברית

- שלומית 

עמותה 

להפעלת 

מתנדבים 

1,266,937.56768,774.37לשירו

התקשרות לגיוס והפעלת 

מתנדבים

עמותה לשוויון 

חברתי ושרות 

521,822.36799,516.75לאומי במג

התקשרות לגיוס והפעלת 

מתנדבים

אגודה 

- להתנדבות 

שירות לאומי 

4,005,610.832,377,734.90(ר"ע)

התקשרות לגיוס והפעלת 

מתנדבים



- עמינדב 

אגודה תורנית 

572,364.141,174,666.13להתנדבות

התקשרות לגיוס והפעלת 

מתנדבים

- אלומה 

למעורבות 

- חברתית 

2,578,297.271,893,176.65לזהות יהו

התקשרות לגיוס והפעלת 

מתנדבים

- דרכי אבות 

שירותי הדרכה1,600.001,600.00ירושלים

האגודה 

למפעלי 

תרבות ונוער 

שירותי הפקת אירועים20,581.4711,619.15בתל אביב

בתי קולנוע 

שירותי הפקת אירועים234,667.7990,294.89מ"לב בע

ניו לינאו 

סינמה 

שירותי הפקת אירועים248,833.95210,837.09מ"בע (2006)

סינמטק 

שירותי הפקת אירועים17,088.000.00(ר"ע)שדרות 

ידידי בית 

שירותי הפקת אירועים19,904.0010,735.45מ"גבריאל בע

גלובוס מקס 

שירותי הפקת אירועים98,422.2062,310.03מ"בע

. י.ת

תאטראות 

שירותי הפקת אירועים196,747.73125,044.50מ" בע2004

חב בתי 

הקולנוע 

שירותי הפקת אירועים52,713.4335,836.40רחובות

מטב עמותה 

לשרותי טיפול 

3,086,441.044,134,463.50(ר"ע)ורווחה 

שירותי גוף מקצועי מלווה 

לפרוייקט

שירותי  קהילה29,500.0029,500.00קבוצת גבע

סוכנות 

3,899,197.002,988,991.44היהודית

התקשרות במסגרת השבת 

רכוש

תשלומי ארנונה281,506.00281,506.00עירית ירושלים

פזומט 

מקבוצת פז 

שירותי אחזקת רכב147,454.04134,295.09מ"בע

נתון ניהול 

תשלומי חשמל200,600.00199,136.23מ"בית יעד בע

אורטל שירותי 

שירותי מיחשוב168,646.20123,242.07מ"כח אדם בע

גסטטנרטק 

שירותי פרסום18,474.518,939.61מ"בע

הקרן 

הפנימית 

לביטוחי 

שירותי סוכני נסיעות270,826.8284,118.67הממשלה

תים - מלם 

שירותי מחשוב30,300.0414,428.44מ"בע

בזק החברה 

הישראלית 

לתקשורת 

תשלומי טלפון95,785.5092,127.71מ"בע
בזק און ליין 

8,627,809.568,622,480.03מ"בע

התקשרות מוקד המידע  

לאזרחים ותיקים




