
מהות השירותהערותאופן התקשרות 2014התחייבות שם החשבון

1" כלי אוכל למטבח כספיפטור2,490.00טרדינג" אול סאל

2EFFECT - שירות הגברה ותאורה כנס כספיפטור16,756.00אפקט

ניקיון משרדיםמכרז362,230.60דינמיקה אחזקות. א3

תיקון ביובכספיפטור2,360.00ח סנדוקה אסלאם.ע.א4

שירות הסעות כספיפטור2,300.00מ"אגד הסעים בע5

הפקות דפוס כספיפטור20007,304.20אגם 6

פרסומים כספיפטור9,870.00מ"אדגו תקשורת בע7

פרסומיםכספיפטור33,530.00תקשורת שיווקית- אהרוני 8

ג "הסעדה לאורחים מלכספיפטור3,584.00מ"אוגידק ניהול וייעוץ בע9

יועץ חשמל כספיפטור2,950.00הנדסת. יו.אומגה איי10

תוכנות,מחשבים ניידים ל"זוכה חשכפטור38,242.00מ"אומניטק איכות בע11

גנן כספיפטור12,476.00יעד לגינון- אורבוך דני 12

תוכנות ורישויכספיפטור820.00(1984)אזטק טכנולוגיות 13

כיבוד לישיבות כספיפטור2,846.00אורן שבו- אטלס 14

עמדות רישום לכנסכספיפטור6,225.00מ"איוונטאקט בע15

חניהכספיפטור10,238.04מ"איזי פארק בע16

ייעוץ מולטימדיה לחדר חכםכספיפטור1,071.00די ייעוץ ותכנון. וי. איי17

כיבוד לישיבות כספיפטור7,897.00הולי- מ "זי מזון בע.2.איי18

גרפיקהכספיפטור1,487.00סטודיו- מ "אס בע. י`ג.איי19

מרכזיית טלפוניםמכרז36,226.00פרו. וי.איי.אן.טי.איי20

בדיקת מעליתכספיפטור403.00מ"איל ריפס בע21

כוח אדםכספיפטור10,030.00אין טאץ משאבי אנוש22

כרטיסי ביקור כספיפטור873.00וינבאום רציף)ק 'צ-אינטר23

שירותי הגברה לכנס כספיפטור1,800.00אינקוגניטו מוסיקה24

השתלמות עובדיםל"זוכה חשכפטור121,152.33מ"איסתא ישראל בע25

26
80,955.19(.צ.ר)אלבר ציי רכב 

השכרת רכב

הפעלה לפורים כספיפטור5,500.00דורון אילון- אלוני בלוני 27

אירוחכספיפטור1,935.60-מ "אלמיג סנטר בע28

סורקים שולחנייםכספיפטור2,570.04אלפא מסופים ומדפסות29

ייעוץ חשבונאיכספיפטור22,302.00מ"אלרואי יועצים בע30

ציוד מולטימדיהכספיפטור3,307.00אסף אלקטרוניקה31

מנוי פרובס כספיפטור460.20מ"אפ איי מדיה בע32

ייעוץ משפטימכרז229,508.94'אפרים אברמזון ושות33

פרסום בעיתונים כספיפטור6,230.00-מ "ן בע'אקטיב ויז34

כיבודכספיפטור8,022.50ארבע עונות קייטרינג35

ארכיבפטור35,697.00מ"ארכיב ירושלים בע36

 2012בנובמר . שני רכבים אחרונים שהשכרתם מסתיימת

זכתה חברת ליס פור יו במכרז וכל רכבי המועצה מושכרים 



יעוץ ביטוחכספיפטור3,186.00ארמן יועצים37

מקרניםכספיפטור10,681.00מ"ואל בע'ארקו ויז38

הפקת כנסל"זוכה חשכפטור48,288.00ארגון שרותי- אשת טורס 39

מוניות והסעותל"זוכה חשכפטור230,632.17מ"בון תור בע40

הופעה להשתלמותכספיפטור12,980.00מ"בוקינג פלוס בע41

כיבוד ואירוחכספיפטור34,856.00בורקס אמא42

43

871,831.51מרכז נסיעות. סי.טי.בי

חברת נסיעות 

גרפיקהמכרז11,660.80ביהם אסתר44

ייעוץ מחשובכספיפטור42,304.00בייקוניקס אינטרנשיונל45

ביפר לדוברכספיפטור1,170.00ביפר תקשורת ישראל46

אירוח כנסכספיפטור3,000.00-בית בלגיה 47

מגרש כדורסלכספיפטור14,000.00בית הנוער העברי48

אירוח מלוןכספיפטור4,955.99-בלו וייס מלון סוויטות 49

איפור לצילוםכספיפטור750.00בנצור ענבל50

כלי עבודהכספיפטור5,267.00מ"בסט טולס בע51

מונית כספיפטור2,039.00בקימר איסטר52

תרגום סימולטניכספיפטור7,552.00בר אילן אלה53

צילום כספיפטור300.00בר סימן טוב דנה54

מבקר פניםמכרז115,264.36'ברזלי ושות55

הרצה ליום האישהכספיפטור4,720.00איריס- בריאות על הבמה 56

מנחה לכנס מלגות כספיפטור3,540.00ברנרד טנוס מדיה והפקות57

אחסון אתר אינטרנט וחיוד דומביין כספיפטור518.39מ"וינווב בע'ג58

הדרכה בתחום טכנולוגיות מידעכספיפטור10,114.00מ"ון ברייס הדרכה בע'ג59

מיגוןכספיפטור8,319.00י פור אס טכנולוגיות'ג60

השכרת משרדיםכספיפטור32,472.68רוזלם ביזנס'ג. סי. בי. יי'ג61

עיתוןל"זוכה חשכפטור4,191.30מ"רוזלם פוסט בע'ג62

אקטואריה כספיפטור13,570.00מ"אליגון בע. ג63

הובלותכספיפטור1,180.00גבי הובלות64

פרסום בסילבוס כספיפטור9,440.00הפקות והוצאה. גד ב65

משאבי אנוש כספיפטור13,307.76גולדמן מיון והשמה66

ייעוץ משפטיהתקשרות המשךפטור335,474.26'גולדפרב זליגמן ושות67

אירוחכספיפטור1,114.00גחלים אייל דנילוב68

מדפסותל"זוכה חשכפטור2,008.54מ"גטר טק בע69

שי לעובדים כספיפטור2,114.00שקלים רותם- גיזמו 70

פרוסוםכספיפטור2,208.96גלובס פבלישר עיתונות71

מחסנים כספיפטור9,981.00מ"געש לוגיסטיקה בע72

רוב הסכום . הסכום מורכב מכלל מחירי הטיסות והמלונות

שולם בגין הטסה ואירוח  של חברי וועדות הערכת איכות 

" ענבל"ג התקשרה עם החברה הממשלתית "כיום המל. ל"מחו

.ל"בכל הקשור לנסיעות לחו



כנס כספיפטור20,650.00מ"גרין ווילה אירועים בע73

ציוד משרדיל"זוכה חשכפטור32,576.54גרפיטי שיווק ציוד משרדי74

אתר אינטרנט מרכזי מצויינותכספיפטור26,999.00דובל מחשבים ואינטרנט75

אירוח משלחתכספיפטור18,500.00בית פרטי- ה וילה 'דולצ76

שירותיי לווייןל"זוכה חשכפטור3,380.88אס שירותי לווין.בי.די77

צילום כספיפטור13,806.00דיפ צילום והפקות ארועים78

מדפסות ומתכליםל"זוכה חשכפטור16,121.00מ"דנגוט מחשבים בע79

הפקות דפוס כספיפטור27,458.00איילון עמית- דפוס איילון 80

הפקות דפוס כספיפטור5,286.00מ"דפוס ציון בע81

6כביש ספק יחידפטור15,779.78(1997)דרך ארץ הייווייז 82

כנס ההשכלה ספק יחידפטור67,809.00מ"מול ארועים בע-הדר די83

מדבקות לדפבירלטורכספיפטור289.00הדר הדרכה ושירותים84

כיבודכספיפטור22,699.00המסעדה של- ין 'הטאג86

קורסים מקצועיים כספיפטור2,100.00מ"המכללה להשגים בע87

נתיב מהירספק יחידפטור3,362.00מ"הנתיב המהיר בע88

ר "לינה לכנס יוכספיפטור1,643.40מ"הסתור אלטיב בע89

עמותה לעובדים ל"זוכה חשכפטור5,096.00העמותה לקידום מקצועי90

כדורסל כספיפטור11,400.00המחלקה- הפועל 91

תיקון שערכספיפטור1,080.00-הפיסגה עבודות כלליות 92

ביטוח רכביםל"זוכה חשכפטור323,427.00הראל חברה לביטוח93

שרתים אחסון תחנות עבודה מתגי תקשורתל"זוכה חשכפטור261,057.00הראל טכנולוגיות מידע94

ייעוץ מודל תקצובכספיפטור1,500.00הרשקוביץ שלמה95

הקמה אחסון ותחזוקת אתר אינטרנטמכרז4,366.00ווב מדיה גרופ96

תחזוקת אתר מלגות אירתקאכספיפטור15,000.00חדד- וובסטף ישראל 97

אירוח משלחתכספיפטור15,000.00מ"ויי אנד פי ארועים בע98

שיחת ועידה לכנסכספיפטור8,555.00ועידן פתרונות קונפרנסיג99

אנטי וירוסכספיפטור13,546.00ר טכנולוגיות.ג.זברה א100

יעוץ כלכליכספיפטור1,500.00זילכה גורי ייעוץ כלכלי101

הסעות חברי ועדות כספיפטור760.00זפרי נחום102

אירועים/פרחים לכנסיםכספיפטור3,900.02מ"בע (2000)יו .פור.זר103

ציוד היקפי למחשביםכספיפטור1,463.00מ"זרם ישר בע104

105

94,365.00מ"חבר הון אנושי בע

העסקת עובדים זמניים

שירותי תרגוםכספיפטור21,311.00חבר המתרגמים בינלאומי106

כוח אדםכספיפטור1,758.20-מ "חברת אול יו ניד בע107

התקנת מיזוגכספיפטור4,661.00מלק. חברת האחים ע108

חשמלספק יחידפטור125,532.22חברת החשמל109

מסכי מחשבל"זוכה חשכפטור18,674.00מ"חיון מחשבים בע110

הסעות חברי ועדות כספיפטור1,925.00חלווה מכלוף111

העסקת שתי מזכירות באופן זמני עקב יציאה של שתי עובדות 

לחופשת לידה



חניון עובדיםספק יחידפטור37,170.00(חסיד אלרן)חניון שופן 112

מנוי למידע לחשבות וכספיםל"זוכה חשכפטור9,190.00מידע עסקי. ס.פ.חשבים ה113

תוכנה להנהלת חשבונותכספיפטור3,841.00סניף ירושלים- חשבשבת 114

הדכרה לאורחים מחול כספיפטור1,298.00חשין אמיר שלום115

תיקון צנרת ודוודיםכספיפטור3,730.00תעשיות אנרגיה. אי.טי116

שירות ותיקון מעליתכספיפטור13,878.10טיסנקרופ חרות מעליות117

ציוד מחשוב היקפיל"זוכה חשכפטור7,129.50מ"מיטווך ובניו בע. א.י118

הרחבת אחריות לשרתיםכספיפטור7,938.26יבמ גלובל סרוויסס119

אירוח כנסכספיפטור1,500.00יד יצחק בן צבי120

מנוי לעיתון כספיפטור2,856.94מ"ידיעות אחרונות בע121

תרגום סיניתכספיפטור600.00נג'יואן רונג ג122

ביגוד לעובדי המשק כספיפטור714.00מ"תדמית בע- יונידרס 123

מיכון משרדיל"זוכה חשכפטור79,837.00מ"יזמקו חברה בע124

ייעוץ להקמת אתר האינטרנטכספיפטור2,596.00מ"יעול שכיר בע125

תקשורת ועיתונותל"זוכה חשכפטור122,348.30המרכז למידע, יפעת126

עבודת נגרותכספיפטור15,812.00נגר- יצחק שמעון 127

שירות הסעות כספיפטור6,702.00כנפי יונה תיירות ונופש128

השתלמות עובדיםל"זוכה חשכפטור79,871.60מ"כנפי משק תור בע129

כנס הערכת איכותכספיפטור43,796.50מ"כפר המכביה בע130

אירוח משלחות מחולכספיפטור12,768.74לאונרדו נגב באר שבע131

מנורות וחשמלכספיפטור3,104.00להב תאורה132

אירוח כספיפטור3,875.00ו'אל גאוצ- מ "להדרס בע133

ריהוט משרדיכספיפטור14,043.00לוגו המרכז לריהוט ועיצוב134

אירוח משלחות מחולכספיפטור9,000.00ון דונר מסעדות'לחמג135

ח מבקר"רומכרז146,105.00,ליאון - ליאון משה 136

פרסומים שוניםל"זוכה חשכפטור293,089.07לשכת הפרסום137

מגרסת ניירכספיפטור4,803.00(1990)ס מצג סחר .מ138

ייעוץ משפטימכרז55,547.91עורכי דין' פסי ושות.מ139

שעוני נוכחותכספיפטור456.66מגדלור מערכות זמן אמת140

בדיקות רפאויות לעובדים ותיקיםכספיפטור4,235.00רשת מרכזים- מדיטון 141

מוניות והסעותמכרז63,289.00מוניות החלוץ142

מוניות והסעותמכרז197,374.00מוניות סמדר החדשה143

מוניות והסעותמכרז285,122.00שרות-מוניות רוממה144

שמירה כספיפטור4,551.00מוקד יסעור שירותי145

נגינה בכנסים כספיפטור6,000.00מור דניאל146

מוצר חשמל למטבחכספיפטור460.00מ"מחסני גבעת שאול בע147

(בתוך מכון ואן ליר)חדר אוכל עובדים ספק יחידפטור70,633.00מטעמי ציון לוי148

שירותי מומחי טכנולוגיהל"זוכה חשכפטור8,496.00אינטגרציה. טי.מטריקס אי149

צילום כספיפטור4,897.00(פטל)מיכל פתאל 150



חניהספק יחידפטור77,675.37מילגם חנייה סלולארית151

קורס לעובדכספיפטור960.00מ"מכון תמר בע152

מערכת שכרל"זוכה חשכפטור38,928.90מ"ם מערכות בע"מל153

אירוח משלחות מחולמכרז117,174.76מלון דן בוטיק ירושלים154

אירוח משלחות מחולמכרז140,786.68מלון דן כרמל155

אירוח משלחות מחולמכרז19,309.40מלון דן פנורמה חיפה156

אירוח משלחות מחולמכרז392,586.77אביב-מלון דן פנורמה תל157

אירוח משלחות מחולכספיפטור3,091.20מלון רות רימונים צפת158

אירוח במלוןכספיפטור5,341.86מלונות הכשרת הישוב159

תוכנות,מחשבים ניידים ל"זוכה חשכפטור29,474.05מ"תים בע- מלם 160

ביטוח נושאי משרהכספיפטור21,153.00מנורה חברה לביטוח161

מיון והשמהכספיפטור5,516.50מ"בע (ישראל)מנפאואר 162

מכונת צילום משולבתכספיפטור6,817.29מ"מפעיל בע163

שירותי תוכנהכספיפטור5,900.00מרוז מערכות תוכנה164

כנס מלגות לאוכלוסיה ערביתספק יחידפטור69,129.00ל"מרכז קונגרסים בינ165

ג "שירותי לינה לאורחים המלמכרז17,615.81משכנות שאננים166

אירוחכספיפטור410.00מ"מתוקה מזון ואירוח בע167

ייעוץ בנושא תהליכי עבודה ונהליםמכרז13,753.40מתן מיחשוב תפעול וניהול168

חדרי ישיבות ואירוחפנייה לקבלת הצעות73,672.00מ"נאות אפעל בע169

ספרות מקצועיתכספיפטור3,321.00מ"נבו הוצאה לאור בע170

תיקון פרגולה כספיפטור3,410.20קעטבי ישי- נוני 171

שירותי  אינטרנט ותוכנת אבטחת מידעל"זוכה חשכפטור20,669.38מ"ן בע`נטוויז172

כספיפטור9,539.90סאט סרוויסיס לימודים173

שירותי תרגוםכספיפטור5,437.00סגיר תרגומים בינלאומיים174

כרטיס סיבוס לעובדיםספק יחידפטור391,945.00מ"סודקסו פאס ישראל בע175

הגברה לאירועכספיפטור4,130.00,תכנון, ייעוץ- סול סבג 176

(מיזוג)רכישת פנקולים כספיפטור13,098.00סופר גלקסי הנדסה177

פרסום וגרפיקהכספיפטור5221,162.00סטודיו 178

מערכת נוכחות כספיפטור11,212.00מ"סינריון מערכות בע179

תרגום כספיפטור9,982.80סמארט איי טכנולוגיות180

מסחור ידע וקניין רוחני  מכרז2,968,000.00פי.רוזטה איי- סנה 181

חניון לכנסכספיפטור1,580.00סנטרל פארק ניהול182

פרסום וגרפיקהמכרז50,818.47שרותי - 88סקורפיו 183

 BOTבניית מעונות סטודנטים בשיטת כספיפטור15,611.40ניהול ויזמות- סקטון 184

תרגום כספיפטור2,000.00ודי אימון'סרברו ג185

ייעוץ חשבונאימכרז16,355.00רואי' בן דוד ושות. ע186

אירועים/פרחים לכנסיםכספיפטור1,784.00נדב פרחים ועיצובים. ע187

יעוץ כלכלי פטור50,000.00מ"עדליא יעוץ כלכלי בע188

סדנא להרצאה כספיפטור14,938.80גבריאל-ד צומן אופיר"עו189



טיסות כספיפטור41,259.20מ"עזורי אמקס נסיעות בע190

כתבנות ופרוטוקוליםמכרז155,410.15עטיה יעל191

הגברה לאירועכספיפטור15,718.00מ"עיבודית בע192

הובלה כספיפטור1,774.00שרותי- עמדי מיכאל 193

נגינה בכנס כספיפטור4,956.00עמותת אלפאראבי194

קבוצת ריצהכספיפטור2,139.00עמותת קוסל לחינוך גופני195

ביטוח מנבנה ועובדיםל"זוכה חשכפטור37,790.80מ"ענבל חברה לביטוח בע196

תרגום כספיפטור944.00מ"עצמאי שכיר בע197

מנויל"זוכה חשכפטור4,092.52מ"עתון הארץ בע198

ר "מנוי למגזין יוכספיפטור986.00פובליקיישנס אוברסיז199

צילום לכנסכספיפטור2,596.00פוטו אריאל200

דלק רכבי עובדיםל"זוכה חשכפטור203,776.00מ"מקבוצת פז בע- פזומט 201

כיבוד ואירוחכספיפטור3,907.00-פיבי שירותי מזון 202

השמה ומיוןכספיפטור4,113.00פילת מקבוצת היי קפיטל203

טלפונים סלולריים בהסכם ארגוניל"זוכה חשכפטור118,600.65מ"פלאפון תקשורת בע204

השכרת רכב מכרז303,880.17פסיפיק רכב ותחבורה205

אירועים/פרחים לכנסיםכספיפטור1,987.00פרחי אביה206

אירועים/פרחים לכנסיםכספיפטור820.00שמריץ רמי- פרחי פז 207

ייעוץ משפטי(נערכה פניה לקבלת הצעות)כספי פטור34,043.78משרד עורכי)פרייס אייל 208

שי ליום האישה כספיפטור577.00או/שקד אורי ו- פרלינה 209

פרסום וגרפיקהמכרז19,189.75פרסום גיל210

פרסום וגרפיקהכספיפטור5,074.00מ"פרסום נבון בע211

ייעוץ ארגונימכרז30,090.00מ"צדר גיורא בע212

ח לביקורת מוסדות"רומכרז109,150.00רואי' צור מיכאל ושות213

תרגום כספיפטור1,500.00צפרירי דינה214

פרסום בעיתונותפנייה לקבלת הצעות79,877.82קבוצת מוקד המודעות215

שיפוץ במבנהכספיפטור14,431.40קבוצת מימרן216

הדרכה סיור כספיפטור1,110.00קדם רקובר פול217

ל "שי פרידה מסמנככספיפטור273.00קדמא תרבות ובידור218

עמותה מפעילה מכרז259,338.00קו משווה219

משאבי אנוש כספיפטור885.00מ"קודקס מערכות בע220

עמדות רישום לכנס כספיפטור5,349.60קיו הוסט פתרונות עסקיים221

גיבוש יום גבר כספיפטור2,200.00מצוק- קירשברג אלון 222

ילקוטים לידים כספיפטור2,012.00מ"גב בע- קל 223

רישום לכנס לעובד כספיפטור370.00מ"קלידוסקופ בע224

ייעוץ משפטימכרז93,632.50משרד עורכי, אלון-קפלן225

ציוד משרדיל"זוכה חשכפטור5,211.07מ"בע (1974)קרביץ 226

תו שי מתנת יום הולדת לעובדים כספיפטור9,132.00מ"קשרים פלוס בע227

טונרים ציוד משרדי כספיפטור720.00-קשת פרינט דיגיטל 228



ל "אירוח פרידה מסמנככספיפטור2,250.00-מ "מסעדות בע. ש.ג.ר229

ל "אירוח חברי ועדות מחוכספיפטור5,873.00יזמות וגסטרונומיה. ר.ר230

ל "אירוח פרידה מסמנככספיפטור2,132.00מ"ינה בתחנה בע'רג231

מנחה בכנסכספיפטור3,540.00רונן הירשלר232

תיקון מנעולכספיפטור720.00מנעולים.  י.ל.רז  א233

שילחויותכספיפטור3,392.00מ"רצ פלוס בע234

אספקת כיבוד122,690.00(מכולת)כהן שיווק מוצרי מזון . ש235

שי יום האישה כספיפטור6,825.00ג ניהול קניונים.א.ש236

עריכה לשונית כספיפטור6,372.00כרמית (גיא)שאלתיאל 237

צילום לכנסכספיפטור1,180.00ארז- שטיינר צלמים 238

ייעוץ בבניית תכנית אב למערכות מידעמכרז13,876.80שטראוס אסטרטגיה יעוץ239

ERPייעוץ למערכת כספיפטור1,911.40מ"שטראוס גרופ בע240

 למטבחונים4תמי כספיפטור6,653.00מ"שטראוס מים בע241

הדרכה סיור לחברי ועדות מחול כספיפטור1,652.00מורת דרך- שילה יעל 242

הזמנת תיבת מכרזיםכספיפטור2,025.00-שירות בתי הסוהר 243

ח לביקורת מוסדות"רומכרז82,781.13רואי' שמידט בן צבי ושות244

מיזוג אווירכספיפטור15,426.00שקד מיזוג אויר אסף ימין245

שי טו בשבט לעובדים כספיפטור7,349.75שקדיה גבע תעשיות246

הדברהכספיפטור3,510.00שרון הדברה ירוקה247

מאמן קבוצת ריצהכספיפטור15,625.00שרמן דוד248

הפקת כנסכספיפטור29,500.00שרמן ליאור249

יחסי ציבור אירתקא כספיפטור5,310.00תאברי תקשורת. ת250

הדרכה עזרה ראשונה כספיפטור3,900.00בית הספר- תבור 251
12,387,337

חלב וכיבוד קל לאירוח ישיבות, קפה, תה, סוכר, אספקת מים


